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تقدیم به کلیه اساتید با سپاس از پروردگار متعال و 
که علم را در محضر ایشان  فرزانگانیبزرگوار و 
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  :چکیده  
است که متأثر از نوجوانان کودکان و روانی  اضطراب از اختالالت مهم بهداشت :مقدمه و هدف

 در اضطراب سطح اي مقایسه بررسیاین مطالعه با هدف . عوامل درونی و محیطی مختلف می باشد
  .انجام شد شاغل غیر مادران با شاغل مادران دبستانی فرزندان

دانش آموز دختر و پسر مقطع  745، مقطعیتحلیلی و  -لعه ي توصیفیاین مطادر : مواد و روش ها
 )اي خوشه و اي طبقه(ترکیبی گیري نمونهابتدایی مدارس دولتی و غیرانتفاعی شهر تهران با روش 

مقیاس اضطراب کودکان  یسؤال 38 ي پرسشنامه، براي جمع آوري داده ها. انتخاب شدند
-SPSSاز نرم افزار آماري داده هاي حاصل نیز با استفاده . تده قرار گرفامورد استف )SCAS(اسپنس

معناداري به عنوان سطح  05/0کمتر از  Pمقادیر  .و آزمون هاي کاي دو  و تی تست آنالیز گردید 21
  .در نظر گرفته شد

آن ها مذکر و % 4/38سال بود که  4/9±65/1که میانگین سنی دانش آموزان نتایج نشان داد  :ها یافته
نمره ي . مادران غیرشاغل داشتند% 1/38از دانش آموزان، مادران شاغل و % 9/61 .مؤنث بودند% 6/61

بین دو گروه . بود 74/22±72/12کل مقیاس اضطراب کودکان اسپنس براي نمونه هاي مورد بررسی، 
دانش آموزان با مادران شاغل و غیرشاغل و بین دو جنس از لحاظ ریزمقیاس هاي مورد بررسی، 

، شایع ییجدا اضطراباز آسیب جسمی و  ترس.  )P>05/0(اختالف آماري معناداري مشاهده شد
همچنین شیوع اختالالت اضطرابی در . نیز کمترین شیوع را داشت باز يترس از فضاترین اختالالت و 

 دانش آموزان با مادران غیرشاغل با میزان تحصیالت پایین تر، در جنس دختر، در خانواده هاي با
  . فرزندان کمتر و دانش آموزان مدارس دولتی بیشتر بود

مطالعه ي حاضر نشان داد که شیوع اختالالت اضطرابی در دانش آموزان با  :گیري بحث و نتیجه
از این رو توجه بیشتر به سالمت روانی مادران و دانش . مادران غیرشاغل و در میان دختران بیشتر است

  . مهم آن ها در خانواده و اجتماع، ضروري به نظر می رسدآموزان با در نظر گرفتن نقش 
  اضطراب، فرزندان، مادران شاغل، غیرشاغل :واژه هاي کلیدي
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  :فصل اول

  مقدمه و بیان مساله
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  :لهئبیان مس -1- 1
وضعیت روحی و سالمت روانی  .استنوجوانان کودکان و روانی  اضطراب از اختالالت مهم بهداشت      

 فیط .آنان در بزرگسالی خواهد داشت ، اثرات زیادي بر الگوي سازگاري رفتارياین دوراندر افراد 

که ممکن است موجب  ینیتا سندرم اضطراب بال یتکامل کیپیاز عالئم اضطراب از اضطراب ت یکامل

با آن  ،نندک یبهداشت روان که با کودکان و نوجوانان کار م نیشود که اکثر متخصص دیاختالل و رنج شد

 يتواند بر رو یتواند با تمرکز تداخل داشته باشد و م یآنجا که اضطراب م از). 1(شوند یمواجه م

که اضطراب به طور مداوم وجود داشته باشد، فاکتور  یزمان. بگذارد ریثأت یو اجتماع یلیعملکرد تحص

-3(شود یمحسوب م یلو سوء مصرف مواد مخدر در بزرگسا یاقدام به خودکش ،یافسردگ يبرا يخطر

2.(  

 یناگوار که همراه با انواع عالئم جسم شامدیپ کی ایاز ترس و دلهره و  یبا احساس ذهن اضطراب      

 یانسان عیتجربه شا کیاضطراب نه تنها . شود یخودکار مشخص م یعصب ستمیس يگریانجیمختلف با م

 ودو کمب یفعال شیسم و اختالل بآ رینظ یروانپزشک ای یاختالل طب کیبلکه ممکن است با  است،

مختلف بر طبق  یاختالالت اضطراب وعیش زانیم. وجود داشته باشد). 2-4(همراه باشد زین) ADHD(توجه

سال، سن  3-13در کودکان  کایمتحده آمر االتیانجام شده در ا يمطالعه  در .مطالعات متفاوت است

صورت است که  نیمحققان بد انیدر م یوجود، توافق کل نبا ای. بوده است% 7/7اضطراب  وعیش

  ).5(کودك و نوجوان است یروان یشناس بیآس يمقوله ها نیتر عیاز شا یکیاختالالت اضطراب 
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 يها یژگیدر کودکان است که از و یاختالل اضطراب نیتر عی، شا)SAD(ییاضطراب جدا اختالل      

-2(است یدلبستگ گریاشکال د ایر و مادر پد ایاز خانه  ییاز حد در مورد جدا شیآن اضطراب ب یاساس

 .شود یم دهیرخ دهد اما اغلب در کودکان قبل از بلوغ د یتواند در هر سن یم یفصل یاختالل عاطف). 1

تعداد دختران  ياز مطالعات برابر یدر برخ یاندک زانیبه م ینوع اختالل اضطراب نیابتال به ا یتینسبت جنس

داده  شترگزارشیدختران را ب يموارد ابتال گر،ید يکه پژوهش ها یحالو پسران را نشان داده است، در 

  ).2(است

 GADبکودکان مبتال به اضطرا. است یکلی عیاز عوامل طب ی، نگران)GAD(اضطراب منتشر اختالل      

آن ها ممکن . دهند یخود را نشان م یمختلف زندگ يدر مورد جنبه ها یاز حد و نگران شیاضطراب ب ،

 در GAD کودکان مبتال به یشناخت تیجمع يها یژگیو. خود باشند تیاز حد نگران صالح شیاست ب

در  هیدر زمان مداخله اول GAD کودکان مبتال به. متفاوت است یفصل یبا کودکان با اختالل عاطف سهیمقا

ل و در افراد بزرگتر نسبت به کودکان خردسا شتریب GAD ،نیا عالوه بر. قرار دارند يباالتر نیسن

  .شود  ینوجوانان مشاهده م

 ایدوره مجزا از ترس  کیاز  کیپان ي حمله. شود یمشخص م کیبا حمالت پان ،)PD(هراس اختالل      

به  يحمالت وحشت خود به خود. کند یم شرفتیشود که به صورت حاد پ یمشخص م دیشد یناراحت

 15 نیب PD يها کیبا پ مارانیهراس در بحمله  نیسن شروع اول. ابدی یصورت نادر قبل از بلوغ تظاهر م

  .سال است 19و 
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 شیب يایفوب یکند، نوع یم شرفتیکه به طور مناسب پ یعی، برخالف ترس طب)SP(یاختصاص يایفوب      

استمرار در  ،ینیگز يو فراتر از کنترل داوطلبانه هستند که منجر به دور طیدر آن شرا ازیاز حد نسبت به ن

  .گزارش شده است  ناز پسرا شیترس در دختران ب نیرسد که ا یبه نظر م. شود يارطول زمان و ناسازگ

وسواس  نیتر جیاست و را یاز اختالالت اضطراب يگرینوع د زین )OCD(يوسواس اجبار اختالل      

 و فکر صدمه زدن به خود و چهره هاي) %35(یگزارش شده در کودکان و نوجوانان، ترس از آلودگ

 مرتبو %) 40(، رفتار چک کردن%)75(کردن زیاجبار، عادات شستشو و تم نیتر عشای. تاس) %30(آشنا

 نیمراجعه کننده، ب تیجمع انیدر م متوسط سن شروع در جامعه از لحاظ روانپزشکی. است) %35(کردن

  ).5(سال است 12تا  10

و  دیشد يضربه  کیبال رخ دهد که به دن یتواند در هر سن یم )PTSD(استرس پس از ضربه اختالل       

 شیاجتناب از عوامل مربوط به تروما و افزا داد،یآن رو یمکرر ناگهان يتجربه . شود یتنش شروع م ای

در  ادیزاضطراب ). 5(آن است اتیاز خصوص یمختلف زندگ ياختالل در جنبه ها ،یختگیمزمن انگ

 کیدر . مرتبط است) يرفتار ياربازد(نیوالد يها تیمکرر و محدود یکودکان به شدت به بازخورد منف

مانند، نسبت به  یم یمهار شده باق یکه در سراسر دوران کودک یکسان ،انجام شده مشخص شد يمطالعه 

. اضطراب منتشر دارند لابتال به اختال يبرا يشتریشوند، خطر ب یکه به طور مداوم مهار نم یکودکان

 یاستعداد ابتال به اختالل اضطراب يکننده برا ینیب شیپ فاکتور کیمسئله،  نیرسد که ا یبه نظر م نیبنابرا

ناآشنا  يها تیدر موقع ینینشان دادن ترس و عقب نش ایو  يرعادیبه شرم غ شیباشدکه معموالً با گرا



٩ 
 

، یدهد که اختالالت اضطراب ینشان م نیهم چن دشواه. شود یهمراه است که به آن صفت گرم گفته م

به  یکیو ارتباط عوامل ژنت ریبر تأث زین تیبر جمع یپژوهش بزرگ مبتن کیاست و  یصفت خانوادگ کی

عالوه . کند یم تیحما یبه طور کل یروان یشناس بیعنوان عوامل خطر ابتال به اختالالت اضطراب و آس

 ریاخ يگزارش ها. دارد یاختالالت اضطراب يدر توسعه  يا رجستهنقش ب ،یطیعوامل مختلف مح ن،یبر ا

دهد که ممکن است با  یرا نشان م OCD و یمنیخود ا ستمیس يندهایفرا نیارتباط ب کیدر مقاالت، 

  ).5-8(در کودکان همراه باشد  Aگروه کیتیبتاهمول يو گروه عفونت با استرپتوکوك ها یروسیعوامل و

با توجه به طیف گسترده ي اختالالت اضطرابی و شیوع باالي آن در سطح جامعه از یک سو و        

زایش گرایش بانوان به اشتغال در خارج از منزل و اثرات آن بر شکل گیري و تکامل شخصیت فرزندان اف

و رفتار اجتماعی آن ها از سوي دیگر، لزوم انجام طرح هاي تحقیقاتی بیشتر جهت ارزیابی تأثیرپذیري 

 ایناز این رو . مایدفرزندان از اشتغال والدین و بروز احتمالی مشکالت رفتاري در آن ها را مشخص می ن

شاغل  ریمادران شاغل با مادران غ یسطح اضطراب در فرزندان دبستان يا سهیمقا یبررس هدفمطالعه با 

تا با انجام این طرح، اطالعات مفیدي جهت ارزیابی مشکالت رفتاري فرزندان مادران شاغل  گردیدانجام 

     .تر در آینده شود به دست آید و زمینه ساز مطالعات بنیادي و کاربردي جامع

  :اهداف اصلی طرح -1- 2
  شاغل  ریمادران شاغل با مادران غ یسطح اضطراب در فرزندان دبستان سهیمقا
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  :اهداف فرعی طرح -3-1
  دانش آموز تیبر حسب جنس غیرشاغلسطح اضطراب در فرزندان مادران شاغل و  سهیو مقا نییتع - 1

  بر حسب نوع اشتغال مادر غیرشاغلان مادران شاغل و سطح اضطراب در فرزند سهیو مقا نییتع - 2

  مادر التیتحص زانیبر حسب م غیرشاغلسطح اضطراب در فرزندان مادران شاغل و  سهیو مقا نییتع - 3

  بر حسب تعداد فرزندان خانواده غیرشاغلسطح اضطراب در فرزندان مادران شاغل و  سهیو مقا نییتع - 4

          لیبر حسب محل تحص غیرشاغلدر فرزندان مادران شاغل و سطح اضطراب  سهیو مقا نییتع - 5

   )  یانتفاع ریغ یا یدولتمدرسه (دانش آموز

  :ف کاربردياهدا -1- 4
شناسایی اختالالت اضطرابی در دانش آموزان و شایع ترین الگوي بیماري در جامعه ي مورد مطالعه        

کننده ي آن و از سوي دیگر برنامه ریزي جهت غلبه بر و در نتیجه بررسی علل ایجاد کننده یا تشدید

  مشکل و کاهش شدت آسیب براي جلوگیري از عوارض کوتاه مدت و درازمدت آن  

 :تحقیق فرضیاتسؤاالت و  -1- 5

  .از دانش آموزان پسر است شتریاضطراب در  دانش آموزان دختر  ب زانیم - 1

  .است غیرشاغلاز مادران  شتریاضطراب در کودکان با مادران شاغل ب زانیم - 2

  اضطراب در دانش آموزان با مادران شاغل چقدر است؟ زانیم - 3

  چقدر است؟ غیرشاغلاضطراب در دانش آموزان با مادران  زانیم - 4
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بر حسب سطح سواد چقدر  غیرشاغلاضطراب در دانش آموزان در دو گروه با مادران شاغل و  زانیم - 5

 است؟

  :ها تعریف واژه -1- 6

ناگوار که همراه با انواع عالئم  شامدیپ کی ایاز ترس و دلهره و  یبا احساس ذهن اضطراب: اضطراب - 

 عیتجربه شا کیاضطراب نه تنها . شود یخودکار مشخص م یعصب ستمیس يگریانجیمختلف با م یجسم

 ودو کمب یلفعا شیآسم و اختالل ب رینظ یروانپزشک ای یاختالل طب کیبلکه ممکن است با  است، یانسان

  ).2-4(همراه باشد زین توجه
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  :ومدفصل 

  بررسی متون
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  :بررسی متون -2- 1
Ahmadifaraz       فرآیند روي  در ایران به بررسی اثرات اضطراب زنان شاغل 2013و همکاران در سال

حضور  شیو افزا يو اقتصاد یتماعاج يها شرفتیو پ راتییبا توجه به تغ. انجام دادندایفاي نقش مادري 

 ينقش مادر تیبه اهم شترینقش آن ها در خانواده، پرداختن توجه ب تیو اهم یزنان شاغل در جامعه کنون

 ندیرو، فرآ نیاز ا. رسد یبه نظر م يمتعدد مواجهه هستند، ضرور يکه با نقش ها یزنان شاغل انیدر م

بر  یمبتن کردیرو نیا. قرار گرفته است یمطالعه مورد بررس نیزنان شاغل در ا انیدر م يمادر قشن يفایا

و بدون عمق روش  يرساختاریغ يمصاحبه ها. مورد استفاده قرار گرفت یفیک يمطالعه  نیدر ا هیفرض

ل داده ها به یتا تکم جیهدفمند آغاز شد و به تدر يریدر ابتدا نمونه گ. داده ها بود يجمع آور یاصل

حاصل با استفاده از  يداده ها. کرد دایبه دست آمده، ادامه پ يبراساس طبقه ها یفرض يریصورت نمونه گ

شامل قابل قبول  اریمع 4با استفاده از  زیدقت و اعتبار ن. دیگرد لیو تحل هیتجز نیاشتراس و کورب زیآنال

داده ها  زیآنال. شد نییمطالعه تع نیتناسب، در ا ای تقالان تیقابل د،ییقابل تأ لیپتانس نان،یاطم تیبودن، قابل

مادران شاغل شامل  اتیتجرب يطبقات عمده . دیتعارض نقش گرد یاصل يرهایمتغ ییمنجر به شناسا

نقش، هم  يواگذار ،یتیحما يبازگشت کننده، چترها يها یمختلف، نگران يها يباردار يتجربه 

 ریشمار نظ یب يش هانق رشیپذ. بود شیو فرسا يتمندیرضا ،یجیتدر رشینقش، فشار نقش، پذ یپوشان

انتظارات نقش مختلف آن ها از فرزندان،  يریتوسط زنان شاغل باعث شکل گ یو زوج يمادر ينقش ها

به درخواست ها و انتظارات  ییشود که در جهت پاسخگو یم يخود و جامعه ا يهمسران، خانواده 
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 لیدر مادران شاغل و تحمموجب تعارض نقش  نیو ا دینما یم شاربه آن ها اعمال ف یو شغل یخانوادگ

قرار  ریمادران را تحت تأث یو روان یتواند سالمت جسم یگردد که م یبه آن ها م ادیفشار و استرس ز

  ).  9(دهد

Breevaart      و Bakker در هلند به بررسی مشکالت رفتاري فرزندان  2011در سال طی مطالعه اي

مادر شاغل  225براي بررسی  family-workیک مدل آن ها در این مطالعه از . مادران شاغل پرداختند

در ارتباط با مشکالت رفتاري ) family-self )FSCفرض آن ها بر این بود که تعارض . استفاده کردند

با فرسایش شغلی والدین و ) family-work )FWCکودك و خستگی شغلی والدین است و تعارض 

مبتنی بر حمایت اجتماعی و ارتباط بین مشکالت رفتاري عالوه بر این، فرضیه دیگر . اشتغال مرتبط است

و نیز حمایت  FWC و FSCنتایج مدل معادله ي ساختاري بر نقش. بودfamily-self کودك و تعارض 

این یافته ها حاکی از آن بود که اثرات منفی افزایش مشکالت رفتاري کودك بر . اجتماعی تأکید می کند

  ). 10(مایت اجتماعی رفع شودسالمت والدین می تواند با ح
Han       در آمریکا مطالعه اي با عنوان برنامه ي کاري والدین و رفتارهاي  2010و همکاران نیز در سال

آن ها در این مطالعه با استفاده از سامانه ي ثبت داده هاي همزمان بررسی . پرخطر نوجوانان انجام دادند

ت برنامه ي کاري والدین را بر روي رفتارهاي پرخطر نوجوانان ملی نیازمندي هاي کودکان خردسال، اثرا

مدل معادله ي ساختاري . ساله و مکانیسم هایی که ممکن بود آن را شرح دهد، بررسی کردند 14یا  13

نشان داد که مادرانی که غالباً شب کار بودند، به طور معناداري زمان کمتري صرف فرزندان خود می 
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پایین تري داشتند و این عوامل واسطه به طور معناداري با رفتارهاي پرخطر  کردند و کیفیت زندگی

اثرات مشابه در مادران عصرکار مشاهده نشد، در حالی که انواع دیگر برنامه کاري . نوجوانان مرتبط بودند

پایین  غیراستاندارد با آگاهی بیشتر والدین نسبت به رفتارهاي فرزندان مرتبط بود که این منجر به سطوح

آنالیز زیرگروهی نشان داد که پسرانی که در خانواده هاي . تري از رفتارهاي پرخطر در نوجوانان می شد

کم درآمد و مادرانی که هرگز اشتغال حرفه اي نداشتند، ممکن است به طور قابل توجهی تحت تأثیر کار 

ی گذراندند، درجات کمتري از ارتباط شبانه ي مادران قرار گیرند و به دلیل اینکه زمان کمتري را با هم م

عالوه بر این، اثرات شیفت . نزدیک با مادر خود داشتند و زندگی با کیفیت پایین تري را تجربه می کردند

کار شبانه ي مادر در کودکانی که در مقطع پیش دبستانی یا اواسط سنین کودکی بودند، در زمانی که 

  ).11(الحظه اي نمایان می شدمادرانشان سرکار بودند، به طور قابل م

 Yunos     وTalip  در حال . در مالزي به بررسی تأثیر شغل مادران بر فرزندان پرداختند 2009در سال

. سال در مالزي به صورت تمام وقت مشغول به کارند 12از مادران صاحب فرزند زیر % 70حاضر حدود 

به همین خاطر، پژوهش حاضر سعی کرده است تا نژاد ماالیی و چینی، دو قومیت اصلی مالزي هستند و 

اثرات شرایط کاري مادران چینی و ماالیی را بر روي وضعیت زندگی والدین، رفتار کودکان و موفقیت 

کودك در مقطع ابتدایی به  400مادر شاغل تمام وقت و  400در این مطالعه، . تحصیلی آن ها بررسی کند

. تجزیه و تحلیل شد Pathحاصل از این مطالعه با استفاده آنالیز مدل  داده هاي. عنوان نمونه انتخاب شدند

نتایج این مطالعه نشان داد که شرایط کاري مادران بیشترین تأثیر را بر روي وضعیت زندگی والدین، رفتار 
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کودکان و موفقیت تحصیلی آن ها دارد و اهمیت حمایت اجتماعی براي خانواده هاي با درآمد کم نیز 

  ). 12(بحث قرار گرفتمورد 

Johari     در مالزي به بررسی اثرات شرایط کاري والدین بر روي موفقیت تحصیلی  2009در سال

این مطالعه به منظور آنالیز ارتباط مستقیم و غیرمستقیم بین شرایط کاري والدین، سبک . کودکان پرداخت

تغییرات دموگرافیک نیز در خانواده . دزندگی، رفتار انجام تکلیف و موفقیت تحصیلی فرزندان انجام ش

این بررسی با . هاي مالزیایی به عنوان نتیجه ي شهرنشینی و صنعتی شدن اقتصادي را به شمار آورده شد

. خانواده ي شاغل به عنوان نمونه انجام شد 200استفاده از روش مطالعه بر پایه ي تئوري اکولوژي انسانی و 

براي هر دو مطالعه، ارتباط پیوسته بین متغیرهاي دموگرافیک، سبک زندگی  Pathبا استفاده از مدل آنالیز 

به طور کلی، شرایط کاري والدین، . والدین، رفتار انجام تکلیف و موفقیت تحصیلی فرزندان مشخص شد

کنترل و اقتدار والدین، دخالت والدین، شرایط اجتماعی اقتصادي و رفتار انجام تکلیف، اثرات قوي بر 

  ). 13(موفقیت تحصیلی فرزندان داشتروي 

در کانادا انجام دادند، پیامدهاي اشتغال مادران  2008و همکاران در سال  Sherlockدر مطالعه اي که      

 نییو گذشته نگر به منظور تع تیبر جمع یمبتن يمطالعه  نیا. را بر روي کودکان خردسال بررسی کردند

مرحله . کودکان خردسال انجام شد یو اجتماع یو تکامل حرکت یمانیزا یطول مدت مرخص نیارتباط ب

ها و تجربه  یژگیو يرا برا ییداده ها) NLSCY(کودکان و جوانان در کانادا يبر رو یمل یسوم بررس ي

فرد در مورد کودك  نیاز آگاه تر ،یمورد بررس يخانوارها يبرا. کرد فراهم ییکودکان کانادا یزندگ
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 يخانواده دارا 6664به  زیآنال نیا. خانواده استفاده شد طیو مح نیخصات والدمش ،یتیجمع یبررس يبرا

 یطول مدت مرخص نیارتباط ب یبررس يبرا ک،یلجست ونیاز رگرس. سال محدود شده بود 2کودکان تا 

مختلف از جمله  يرهایبر حسب متغ )MSD(یو تکامل اجتماع یحرکت اسیو اختالل عملکرد با مق یمانیزا

 کیحاصل نشان داد که  يها افتهی. استفاده شد ياقتصاد تیمادر و وضع ریبا ش هیتغذ ت،یجنس سن مادر،

در طول مدت  افتهی نیا. داد شیافزا% 3 زانیبه م MSD اسیاختالل عملکرد را در مق ،یمانیزا یماه مرخص

مادر جوان،  کین مرد و داشت تیجنس ن،یعالوه بر ا. مشاهده شده بود زیشده ن يطبقه بند یمانیزا یمرخص

 یاجتماع ياقتصاد تیکه وضع یداد، در حال یم شیافزا MSD اسیخطر ابتال به اختالل عملکرد را در مق

و  یو اختالل عملکرد حرکت یمانیزا یطول مدت مرخص نیب جهیدر نت. شد یباالتر موجب کاهش خطر م

  ).14(سال ارتباط وجود دارد 2در کودکان تا  یتکامل اجتماع

در مشهد در پژوهشی به بررسی رابطه بین میزان اضطراب دانش آموزان و  1385هدي نیز در سال مش     

منوال نبوده و در عصر حاضر دچار  کیبه  خینقش زنان در بازار کار در طول تار. اشتغال مادران انجام داد

 ،یمت جسماناشتغال زنان و سال نیدر مورد رابطه ب ياریدر حال حاضر مطالعات بس. تحول شده است

ازآن جا که اشتغال مادران و به تبع آن عدم . زنان و خانواده آن ها صورت گرفته است یو اجتماع یروان

به  ریثأکودکان ت یو اخالق یاجتماع ،یاز روز در ساخت روان یدر نزد فرزندان در ساعات شانیا رحضو

 یاب آشکار و پنهان فرزندان مورد بررساضطر زانیاشتغال مادر و م نیپژوهش رابطه ب نیدارد، در ا ییسزا

دانش  300 ربوده و نمونه پژوهش مشتمل ب یهمبستگ يپژوهش حاضر از نوع پژوهش ها. قرار گرفت
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دانش آموزان منطقه هفت آموزش  يجامعه آمار انیباشد که از م یم ییسوم راهنما هیآموز دختر و پسر پا

پرسشنامه  کیپژوهش از  نیدر ا. دندیخاب گردانت يخوشه ا يرینمونه گ وهیو پرورش مشهد به ش

داده ها  لیبه منظور تحل. برگر استفاده شد لیآزمون اضطراب آشکار و پنهان اشپ زیو ن یشناخت تیجمع

پژوهش نشان داد که  جینتا. دو گروه مستقل استفاده شد ياز آزمون برا یفیعالوه بر استفاده از آمار توص

مادر خانه دار  يمادر شاغل نسبت به دانش آموزان دارا يانش آموزان دارااضطراب د نیب يتفاوت معنادار

مادر شاغل بودند، نمرات  يکه دارا ینشان داد که هم پسران و هم دختران نیهم چن جینتا. وجود دارد

  .)15(مادر خانه دار کسب کردند ينسبت به گروه دانش آموزان دارا ياضطراب آشکار و پنهان باالتر

 والدینی کنترل نوع با دختر آموزان  دانش اضطراب ارتباط بررسیبه  1384و همکاران در سال  میکری      

 با والدین رفتاري الگوهاي ارتباط تعیین منظور به که بود همبستگی توصیف نوع از مطالعهاین . پرداختند

 6 منطقه دولتی انهدختر راهنمایی مدرسه 10 در) سال15 تا 13 آموز دانش 370(ها آن فرزندان اضطراب

 والدین و آموزان دانش براي شده طراحی هاي پرسشنامه ها داده گردآوري ابزار. است شده انجام تهران شهر

 اضطراب آزمون اضطراب، فیزیولوژیک عالیم فردي، مشخصات: بود ذیل موارد شامل ها پرسشنامه. بود

 این در اضطراب میزان. آموزان دانش براي دریچمون و رینولدز اضطراب آزمون و والدین براي برگر اشپیل

 و تجزیه SPSS آماري افزار نرم در فیشر دقیق و کاي مجذور آماري هاي آزمون از استفاده با نیز ها گروه

 اضطراب میزان بیشترین ،آن بر عالوه. بود% 33 آموزان دانش اضطراب میزانکه  داد نشان نتایج .شد تحلیل

 میزان ترین کم و بودند کرده ارزیابی استبدادي را خود والدین رفتار که شتدا وجود نوجوانانی در% 92
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 معناداري ارتباطکه  داد نشان ها یافته این. داشتند منش دموکرات والدین که بود نوجوانانی در% 6/7 ،آن

 اضطراب در مهمی نقش والدین کنترل نوعاینکه   نتیجه .دارد وجود والدین کنترل نوع و اضطراب بین

 کاهش در مادران، و پدران به والدینی کنترل انواع آموزش با توانند می پرستاران لذا. کند می ایفا فرزندان

 ).16(باشند مؤثر نوجوانان اضطراب

به بررسی میزان اضطراب و افسردگی در بین دختران  1383در سال  آهنگرزاده رضائی و خلیل زاده       

هاي پژوهش به روش مبتنی بر  نمونه ،یفیتوص يمطالعه  نیدر ا. پرداختنددانش آموز سوم دبیرستان ارومیه 

بخش اول : بود خشاي مشتمل بر دو ب ابزار گردآوري اطالعات پرسشنامه. هدف انتخاب گردیدند

 GHQمشخصات دموگرافیک و بخش دوم سؤاالتی در ارتباط با اضطراب و افسردگی که از پرسشنامه 

واحدهاي مورد پژوهش همواره عصبی و % 30پژوهش نشان داد که به ترتیب  هاي یافته. اقتباس گردید

کردند که همه  پیوسته احساس می% 6/26کردند،  آنان به طور مداوم احساس خستگی می% 30آشفته بودند،

همچنین در ارتباط با . آنان عصبی و بدخلق شده بودند% 3/23چیز از اختیار آنان خارج شده بود و 

بودند که به علت ناراحتی عصبی هیچ کاري را   واحدهاي مورد پژوهش، بارها فکر کرده% 30افسردگی، 

داشتند بمیرند و از همه چیز راحت  آرزوکردند که  آنان احساس می% 6/26. توانستند انجام دهند نمی

ی کردند که زندگ احساس می% 6/16کردند که زندگی ارزش زنده ماندن ندارد و  احساس می% 20. شوند

توان گفت که  می GHQلذا براساس مقیاس . کامالً نا امید کننده بود و فکر از بین بردن خودشان را داشتند

. خفیف بودند% 2/1متوسط و % 15و افسردگی شدید،  طراباز واحدهاي مورد پژوهش داراي اض% 29
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ه اینکه دختران امروز، که واحدهاي مورد بررسی دچار اضطراب و افسردگی بودند و با توجه ب نکهیا جهینت

تربیت فرزندان سالم خواهد بود لذا نتایج این  يباشند و سالمت روانی آنان پشتوانه  مادران آینده جامعه می

آموزان  باشد تا نسبت به سالمت روانی دانش براي مسئوالن امر در آموزش و پرورش می يپژوهش هشدار

هاي آموزشی در مدارس جهت باال بردن سالمت  سدر این زمینه تشکیل کال. توجه خاصی مبذول دارند

  ).17(دیگردروانی دختران دانش آموز توصیه 

Lim      وLoo  مطالعه اي با عنوان عدم امنیت شغلی و رفتارهاي والدین بر روي  2003نیز در سال

شغلی،  بر اساس مدل مطالعه، ارتباط میان عدم امنیت. خوداتکایی و نگرش کاري فرزندان انجام دادند

به طور . رفتارهاي تحکم آمیز والدین، خوداتکایی فرزندان و نگرش شغلی آن ها مورد بررسی قرار گرفت

ویژه، عدم امنیت شغلی والدین به عنوان فرضیه مطالعه با ارتباط مثبت با رفتارهاي تحکم آمیز والدین و 

خود، فرض بر این شد که رفتارهاي  درك فرزندان از این عدم امنیت شغلی در نظر گرفته شد و به نوبه ي

تحکم آمیز والدین و درك فرزندان از عدم امنیت شغلی آن ها با خوداتکایی فرزندان ارتباط منفی دارد و 

براي این کار، داده ها از . نیز پیش بینی می شد که خوداتکایی با نگرش شغلی فرزندان ارتباط مثبتی دارد

نتایج حاصل از مدل معادله ي ساختاري نشان داد که . آوري شدنفر محصل و والدین آن ها جمع  178

عدم امنیت شغلی پدر با رفتارهاي تحکم آمیز آن ها ارتباط مثبتی داشت در حالی که عدم امنیت شغلی 

عالوه بر این، در حالی که بین رفتار تحکم آمیز مادر و خوداتکایی . مادر با این رفتار ارتباط منفی داشت
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. باط مثبتی وجود داشت اما بین رفتار پدر و خوداتکایی فرزندان رابطه ي مثبتی مشاهده نشدفرزندان ارت

  ).18(داشتخوداتکایی فرزندان نیز با نگرش شغلی آن ها ارتباط مثبتی 

 بررسی اختالالت رفتاري در فرزندان مادران شاغلدر تهران مطالعه اي با عنوان  1371عطاري در سال       

در این پژوهش به بررسی میزان و نوع اختالالت رفتاري در کودکانی که مادران آنها شاغل . انجام داد

در . مقایسه گردیده است) گروه خانه دار(ها شاغل نیستند هستند پرداخته شده و با کودکانی که مادران آن

ین بود که هدف از این بررسی ا. ساله شهر اصفهان موردنظر بودند 6این تحقیق کودکان دو ماهه تا 

ثیر أمشخص گردد آیا شاغل بودن مادر میزان اختالل رفتاري در فرزند را افزایش می دهد؟ همچنین ت

شرایط محیط کار، نوع شغل مادر و سطح تحصیلی والدین در رفتار کودکان مورد بررسی قرار گرفته 

مادر شاغل و (دو گروه هم رفته، تفاوت قابل مالحظه اي از نظر شیوع اختالالت رفتاري بین روي. است

اضطراب در کودکانی که مادران آنها عصر کار بودند و شب ادراري در . مشاهده نشد) مادر خانه دار

کودکانی که مادران آنها شب کار بودند، شیوع بیشتري نسبت به سایر شیفت هاي کاري مادران شاغل 

رفتاري با کمبود نور محل کار وي در انگشت مکیدن با میزان سختی کار مادر و مجموع اختالالت . داشت

زمان انجام . بجز اختالل خواب، سایر اختالالت با سطح تحصیلی والدین رابطه نداشت. ارتباط بودند

  .)19(بود 1370و اوایل سال  1369تحقیق سال 
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  :فصل سوم

  مواد و روش ها
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  :جدول متغیرها -3- 1

  مقیاس  تعریف علمی  کیفی  میک  وابسته  مستقل  مشخصات متغیرها
  رتبه اي  اسمی  گسسته  پیوسته

     سطح اضطراب

  میزان استرس روانی فرد *       *
بر اساس مقیاس 

  اسپنس

  مؤنث -مذکر  جنسیت فرد    *       *  جنس

   *  وضعیت اشتغال مادر
  

  
  شاغل یا غیرشاغل  وضعیت کاري مادر    *

  میزان تحصیالت مادر
*  

 

     
  

  سطح سواد مادر  *
بی سواد، کم سواد، 

  دیپلم، دانشگاهی

  تعداد فرزندان خانواده
*  

 

  *   
مجموع تعداد خواهر و   

  برادرهاي فرد
  عدد

   *  محل تحصیل
  

  
*  

  غیرانتفاعی - دولتی  نوع مدرسه تحصیلی  
  

  :طرح يروش اجرا -3- 2
بوطه، پس از تصویب طرح و کسب مجوز جهت شروع پژوهش و انجام هماهنگی با مسئولین مر      

 .بود )SCAS(اسپنسمقیاس اضطراب کودکان  یسؤال 38ابزار مورد استفاده پرسشنامه . پژوهش آغاز شد

 مکارانتوسط اسپنس و ه DSM-IV یصیتشخ يسنجش اضطراب بر اساس مالك ها يبرا اسیمق نیا

ترس از  شامل حمله هاي هراس و اسیمقریز 6 يدارد و دارا عبارت 38 اسیمق نیا .)20(ساخته شده است

ترس از آسیب ، )عبارت 6(، ترس اجتماعی یا فوبیا)عبارت 6(، اضطراب جدایی)عبارت 9(فضاي باز
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- 1جدول (می باشد) عبارت 5(و اضطراب عمومی) عبارت 6(عملی -وسواس فکري، )عبارت 5(جسمی

فوق به نمره کلی آزمون از مجموع نمرات زیرمقیاس هاي  .شود یم لیتکم نیتوسط والد اسیمق نیا. )3

گاهی (، )0= هرگز(طریقه نمره دهی به پاسخ ها بر اساس یک مقیاس لیکرتی به صورت. دست می آید

. به دست می آید 111خواهد بود که حداکثر نمره ي ممکن برابر با ) 3= همیشه(و ) 2= اغلب(، )1= اوقات

اضطراب کودکان اسپنس با روایی همگرایی مقیاس . در کودکان است شتریاضطراب ب ينمره باالتر به معنا

روایی . )r=71/0(استمقیاس تجدیدنظر شده ي اضطراب آشکار کودکان به طور معنادار همبستگی داشته 

اعتبار همسانی . افتراقی مقیاس نیز با پرسشنامه ي افسردگی کودکان همبستگی پایین و کم به دست آمد

 نیا .به دست آمد 60/0ماه،  6ایی مقیاس به مدت و اعتبار بازآم 92/0درونی مقیاس نیز با آلفاي کرونباخ 

و توسط بساك نژاد و ) سال 6-12کودکان (مطالعه کیدر ) 21(همکارانو  يابزار توسط موسو

ورود شامل  يارهایمع .شده است ياستاندارد ساز رانیدر ا) سال 4-6(گرید يدر مطالعه ا )22(همکاران

به  تهرانمدارس شهر . بودند یاطالعات اعالم آمادگ لیتکم يکه برا بود ع ابتداییمقط دانش آموزان هیکل

و از هر گروه  میپسرانه تقس یانتفاعریدخترانه و غ یانتفاعریدخترانه، غ یپسرانه، دولت یدولت ي چهار طبقه

انتخاب  تهراناز مناطق مختلف شهر  يریطبقات نمونه گ. گردیدانتخاب  ندبستا 12سه دبستان و در کل 

شرکت کنندگان،  ياهداف طرح برا رامونیپ حیمدارس و توض نیهمکارانش با مراجعه به او  يمجر .شد

 از زیطرح ن ياز اجرا شیپ. نمودند يجمع آور ل،ینموده و پس از تکم عیآن ها توز نیپرسشنامه ها را ب

  .گرفته شد یو در صورت امکان کتب یشفاه تیآن ها رضا نیدانش آموزان و والد
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  اضطراب کودکان اسپنس میانگین و انحراف استاندارد نمرات والدین در مقیاس -3-1جدول 

  انحراف استاندارد  میانگین  جنسیت  زیرمقیاس

  20/3  95/1  پسر  ترس از فضاي باز
  35/3  95/2  دختر

  25/3  41/2  هردو جنسترکیب 

  29/2  83/1  پسر  اضطراب جدایی
  29/2  77/2  دختر

  34/2  26/2  ترکیب هردو جنس

  07/3  27/5  پسر  اجتماعی ترس
  29/3  63/6  دختر

  24/3  90/5  ترکیب هردو جنس

  22/2  86/1  پسر  ترس از آسیب جسمی
  31/2  05/3  دختر

  34/2  41/2  ترکیب هردو جنس

  86/2  22/3  پسر  عملی -وسواس فکري
  01/3  59/3  دختر

  93/2  39/3  ترکیب هردو جنس

  69/2  70/4  پسر  اضطراب عمومی
  07/3  07/6  ردخت

  95/2  33/5  ترکیب هردو جنس

  07/13  85/18  پسر  نمره کل مقیاس
  37/13  08/25  دختر

  56/13  72/21  ترکیب هردو جنس
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   :نوع مطالعه -3- 3 

  .بوده است مقطعیو به صورت  یلیتحل -یفیمطالعه از نوع توص نیا

   :جامعه مورد مطالعه -3- 4

  .بوده است تهرانارس شهر مد ییدانش آموزان مقطع ابتدا ي هیکل

   :گیري روش نمونهحجم نمونه و  -3- 5
 8اضطراب آشکار  وعیو برآورد ش 1391در سال  )21(همکارانبساك نژاد و  ي توجه به مطالعه با       

 نیانجام ا يکودك برا 707حداقل  ،%2و دقت  %95 نانیساله در سطح اطم 6تا  4در کودکان  يدرصد

  .به عنوان حجم نمونه تعیین گردیدکودك  745 ،که با توجه به روش انتخاب دبو ازیمطالعه مورد ن

 
05/0=α           Z= 96/1  

P= 08/0       d= 02/0  
  

که در سال  ییدانش آموزان مقطع ابتدا نیدر ب) يو خوشه ا يطبقه ا(یبیبه روش ترک يرینمونه گ       

  . جام شداند، ان لیمشغول به تحص تهراندر مدارس شهر  1392
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   :ها روش تجزیه و تحلیل داده -3- 6
شاخص هاي و  شامل میانگین، فراوانی و درصد فراوانی داده ها از شاخص هاي مرکزي توصیفبراي       

دو  ياز آزمون کا ياز لحاظ معنادار جینتا یبررس به منظور .استفاده شداز جمله انحراف معیار پراکندگی 

با  يآمار يزهایآنال ي هیکل. گردیداستفاده  یکم يها ریمتغ يتست برا یت زیو ن یفیک يها ریمتغ يبرا

نمودارها نیز  .شدنظر گرفته  معنادار در 05/0کمتر از  P ریانجام شد و مقاد SPSS-21استفاده از نرم افزار 

   .رسم گردید Excel 2007با استفاده از نرم افزار 

   :مالحظات اخالقی -7-3
پژوهش  طیمح نیاخالق در پژوهش دانشگاه و مسئول ي تهیهت اجراي پژوهش، از کممجوز الزم ج       

شرکت کننده در مطالعه معرفی نموده، هدف از اجراي این پژوهش  افرادپژوهشگر، خود را به . گرفته شد

اطمینان  آن هابه . رضایت آگاهانه گرفت ،آن ها والدیندانش آموزان و را شرح داده و جهت همکاري از 

 هیکل. گردد یشده از آن ها به صورت محرمانه تا پایان مطالعه حفظ م يجمع آور اطالعاتداده شد که 

به  جیدر صورت امکان، نتا .افراد مختار بودند که در هر مرحله اي از مطالعه، از همکاري امتناع ورزند

درمان و  ص،یتشخ ،يریشگیپ يسالمت و بهبود استانداردها تیدست آمده از مطالعه جهت ارتقاء وضع

  .قرار خواهد گرفت ربطیذ يو سازمان ها نیمسئول اریدر اخت یبهداشت يها يزیبرنامه ر
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  :چهارمفصل 

  هاي پژوهش یافته
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  :نتایج -4- 1
نتایج مطالعه نشان داد . مورد بررسی قرار گرفتند تهرانشهر دانش آموز مقطع ابتدایی  745در مجموع      

 286بود که از این میان، ) سال 6-13با دامنه ي (سال 4/9±65/1سنی دانش آموزان که میانگین 

تک %) 8/56(نفر 423از نظر تعداد فرزندان خانواده، . مؤنث بودند%) 6/61(نفر 459مذکر و %) 4/38(نفر

ت سطح تحصیالاز نظر . داشتند یا بیشتر سه فرزند%) 4/9(نفر 70 و دو فرزند%) 8/33(نفر 252فرزند، 

باالتر  و لیسانس%) 4/39(نفر 294 ،و فوق دیپلم دیپلم%) 4/44(نفر 331زیردیپلم، %) 1/16(نفر 120مادر، 

از نظر . بودند غیرشاغل%) 9/61(نفر 461 شاغل و%) 1/38(نفر 284 مادر، وضعیت اشتغالاز نظر . بودند

در مدارس %) 4/37(فرن 279در مدارس دولتی پسرانه، %) 4/17(نفر 130 محل تحصیل دانش آموزان،

غیرانتفاعی در مدارس %) 2/24(نفر 180در مدارس غیرانتفاعی پسرانه و %) 9/20(نفر 156دولتی دخترانه، 

 يرهایدانش آموزان برحسب متغ یفراوان عیتوز، 4-1جدول  .دخترانه مشغول به تحصیل بودند

    .مورد بررسی را نشان می دهد کیدموگراف

مادران %) 1/38(نفر 284از دانش آموزان، مادران شاغل و %) 9/61(نفر 461شد، همان طور که ذکر        

ریزمقیاس سنجش سطح اضطراب دانش  6بررسی تحلیلی داده ها براي مقایسه ي . غیرشاغل داشتند

تحصیالت مادر، تعداد  سطحو از نظر متغیرهاي جنس،  )4-3و  4-2 هاي جدول(آموزان انجام شد

مورد بررسی قرار بین دو گروه داراي مادران شاغل و غیرشاغل حل تحصیل فرزندان خانواده و م

               .  )4-4تا  4-1نمودارهاي (گرفتند
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  دانش آموزان برحسب متغیرهاي دموگرافیک  یفراوان عیتوز -4- 1جدول                           

  درصد  تعداد  زیرگروه ها   متغیر
 4/38 286  مذکر  جنس

 6/61 459  مؤنث

  8/56  423  1  تعداد فرزندان خانواده
2  252  8/33  

  4/9  70  و بیشتر 3

 1/16 120  زیردیپلم  سطح تحصیالت مادر

 4/44 331  و فوق دیپلم دیپلم

 4/39 294  لیسانس و باالتر

 1/38 284  شاغل  مادر وضعیت اشتغال

 9/61 461  غیرشاغل

 4/17 130  دولتی پسرانه  محل تحصیل

 4/37 279  دخترانه دولتی

 9/20 156  غیرانتفاعی پسرانه

 2/24 180  غیرانتفاعی دخترانه

         

غل، از نظر بررسی تحلیلی داده ها نشان داد که بین دو گروه دانش آموزان با مادران شاغل و غیرشا     

  .)P>0001/0(سطح تحصیالت مادر، اختالف آماري معناداري مشاهده شد
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  گزارش والدین اساس بر اضطراب کودکاننمرات  معیارمیانگین و انحراف  -4-2 جدول               

  میانگین ± انحراف معیار  تعداد  زیرمقیاس
  57/1±08/2 164  ترس از فضاي باز
  16/5±62/3  545  اضطراب جدایی

  31/5±19/3 589  ترس از آسیب جسمی 
  70/3±95/2  197  ترس اجتماعی

  03/3±68/2  274  عملی -وسواس فکري
  99/3±89/2  208  اضطراب عمومی
  74/22±72/12  348  نمره کل مقیاس

  

  مادران شاغل و غیرشاغلداراي دو گروه  در اضطراب کودکانمیانگین و انحراف معیار نمرات  - 4-3جدول  

  سطح معنی داري  غیرشاغل  شاغل  زیرمقیاس

  گینمیان ±انحراف معیار   تعداد  میانگین ±انحراف معیار   تعداد

  >0001/0  69/1±21/2  114  34/1±82/1 50  ترس از فضاي باز
  >0001/0  46/5±84/3  339  47/4±16/3  206  اضطراب جدایی

  32/0  56/5±26/3  374  89/4±03/3 215  ترس از آسیب جسمی 
  23/0  73/3±00/3  129  65/3±87/2  68  ترس اجتماعی

  001/0  29/3±84/2  183  59/2±33/2  91  عملی -وسواس فکري
  006/0  08/4±07/3  138  82/3±57/2  70  اضطراب عمومی
  002/0  83/23±47/13  233  97/20±19/11  115  نمره کل مقیاس
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  توزیع فراوانی نمره کل اضطراب کودکان بر حسب جنس بین دو گروه مورد بررسی -4- 1نمودار 

  
  ادر بین دو گروه مورد بررسیتوزیع فراوانی نمره کل اضطراب کودکان بر حسب سطح تحصیالت م -4-2نمودار 
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  توزیع فراوانی نمره کل اضطراب کودکان بر حسب تعداد فرزندان خانواده بین دو گروه مورد بررسی -4-3نمودار 

  
  توزیع فراوانی نمره کل اضطراب کودکان بر حسب محل تحصیل بین دو گروه مورد بررسی -4-4نمودار 
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ا نشان داد که بین دو گروه داراي مادران شاغل و غیرشاغل از لحاظ یافته هاي حاصل از آنالیز داده ه      

 - ، وسواس فکري)P>0001/0(اضطراب جدایی ،)P>0001/0(ترس از فضاي باز ریزمقیاس هاي

و نمره کل مقیاس اضطراب کودکان  )P=006/0(اضطراب عمومی ،)P=001/0(عملی

ترس از آسیب  از لحاظ ریزمقیاس هاي ، اختالف آماري معناداري وجود داشت اما)P=002/0(اسپنس

از لحاظ  ،بین دو جنسهمچنین  .)P<05/0(ترس اجتماعی، این سطح معناداري مشاهده نشد و جسمی

و نمره کل مقیاس  )P=036/0(، ترس از آسیب جسمی)P=034/0(اضطراب جدایی ریزمقیاس هاي

از لحاظ ریزمقیاس هاي ترس از  اما بودمعنادار  آماري، ، اختالف)P>0001/0(اضطراب کودکان اسپنس

عملی و اضطراب عمومی، این سطح معناداري مشاهده -فضاي باز، ترس اجتماعی، وسواس فکري

   .)P<05/0(نشد

بین متغیر  به تفکیک متغیرهاي مورد بررسی نشان داد که در گروه داراي مادران شاغلآنالیز داده ها       

اما از لحاظ سایر  )P=008/0(الف معناداري وجود داشتجنس و ریزمقیاس ترس از آسیب جسمی، اخت

سطح تحصیالت مادر و همچنین بین متغیر  .)P<05/0(شدمشاهده ن معناداريریزمقیاس ها، اختالف 

اما از لحاظ سایر ریزمقیاس ها،  )P=023/0(بود معنادار آماري ، اختالفس از آسیب جسمیریزمقیاس تر

 هاي بین متغیر تعداد فرزندان خانواده و ریزمقیاس ،عالوه بر این. )P<05/0(مشاهده نگردید ،این اختالف

و نمره کل مقیاس اضطراب کودکان  )P=021/0(، ترس از آسیب جسمی)P=045/0(اضطراب جدایی

، اختالف آماري معناداري وجود داشت اما از لحاظ ریزمقیاس هاي ترس از فضاي )P=033/0(اسپنس
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عملی و اضطراب عمومی، این سطح معناداري مشاهده  -يباز، ترس اجتماعی، وسواس فکر

 و )P=05/0(ترس اجتماعی هاي بین متغیر محل تحصیل دانش آموز و ریزمقیاس .)P<05/0(نشد

اما از لحاظ ریزمقیاس هاي ترس از فضاي باز،  بود معنادارآماري، ، اختالف )P=022/0(اضطراب عمومی

نمره کل مقیاس اضطراب کودکان عملی و  -فکري وسواسترس از آسیب جسمی، ، اضطراب جدایی

  .)P<05/0(نبود معنادار اختالف،، این اسپنس

و ریزمقیاس  بین متغیر جنسغیرشاغل نشان داد که در گروه داراي مادران بررسی تحلیلی داده ها         

از  اما ، اختالف معناداري وجود داشت)P=05/0(و ترس اجتماعی )P=004/0(ترس از آسیب جسمی

همچنین بین متغیر سطح تحصیالت مادر و . )P<05/0(معنادار نبود ،اختالفاین لحاظ سایر ریزمقیاس ها، 

-، وسواس فکري)P=046/0(ترس اجتماعی، )P=05/0(جسمیترس از آسیب هاي ریزمقیاس 

اختالف معناداري وجود ، )P=007/0(و نمره کل مقیاس اضطراب کودکان اسپنس )P=008/0(عملی

مشاهده  ،این اختالفي ترس از فضاي باز و اضطراب جدایی، ما از لحاظ ریزمقیاس هاا داشت

 ،اختالفاین هیچ یک از ریزمقیاس ها، بین متغیر تعداد فرزندان خانواده و  ،عالوه بر این. )P<05/0(شدن

 - وسواس فکريبین متغیر محل تحصیل دانش آموز و ریزمقیاس هاي  .)P<05/0(نبود معنادار

و نمره کل مقیاس اضطراب کودکان  )P=026/0(اضطراب عمومی ،)P=006/0(عملی

اما از لحاظ ریزمقیاس هاي ترس از فضاي باز، اضطراب جدایی،  بود اختالف معنادار ،)P=015/0(اسپنس

 .)P<05/0(مشاهده نشد اختالف معناداري ،و ترس اجتماعی ترس از آسیب جسمی
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   :بحث -5- 1
 %)71/46(باال ،شیوع کلی اختالالت اضطرابی در جامعه ي مورد بررسی نشان داد کهمطالعه  نتایج این     

 باز يترس از فضاو  تشایع ترین اختالال ،ییجدا اضطراباز آسیب جسمی و  ترسبوده و از این میان، 

انش آموزان با مادران غیرشاغل با همچنین شیوع اختالالت اضطرابی در د. کمترین شیوع را داشتنیز 

 تک فرزنديهمچنین این اختالالت در میان دختران و در خانواده هاي . بیشتر بود دیپلم،تحصیالت  سطح

ترس از  ،در هر دو گروه داراي مادران شاغل و غیرشاغل. شایع تر بود ،آموزان مدارس دولتی و نیز دانش

در میان دانش آموزان پسر، اضطراب جدایی و در  .ده استشایع ترین اختالل اضطرابی بو آسیب جسمی،

      .میان دانش آموزان دختر نیز ترس از آسیب جسمی، شایع ترین اختالالت اضطرابی بوده است

شمار  یب ينقش ها رشیپذحاکی از آن بود که  2013و همکاران در سال   Ahmadifarazمطالعه ي        

انتظارات نقش مختلف آن ها از  يریزنان شاغل باعث شکل گ توسط یو زوج يمادر ينقش ها رینظ

به درخواست ها و  ییشود که در جهت پاسخگو یم يخود و جامعه ا يفرزندان، همسران، خانواده 

موجب تعارض نقش در مادران شاغل و  نیو ا دینما یم شاربه آن ها اعمال ف یو شغل یانتظارات خانوادگ

مادران را تحت  یو روان یسالمت جسمهم تواند  یگردد که م یآن ها مبه  ادیفشار و استرس ز لیتحم

دانش ، اما در مطالعه ي حاضر )9(و هم سالمت روانی فرزندان آن ها را تحت تأثیر قرار دهد قرار دهد ریتأث

آموزان با مادران غیرشاغل از اختالالت اضطرابی بیشتري در مقایسه با دانش آموزان با مادران شاغل رنج 

این مسئله باشد که در کشور ما مادران غیرشاغل و عمدتاً خانه دار، دغدغه  می برند که می تواند بیانگر
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هاي روانی بیشتري دارند و این استرس روانی ناشی از برعهده گرفتن نقش زوجی و مادري را با شدت 

نشان داد که  2011ال در سBakker و   Breevaartيمطالعه  .بیشتري به فرزندان خود منتقل می نمایند

در ارتباط با خستگی مواجه هستند و این مسئله می تواند  بیشتري مشکالت رفتاري با فرزندان مادران شاغل

، در صورتی که این یافته ها در تضاد با نتایج مطالعه ي حاضر )10(باشدفرسایش شغلی والدین و شغلی 

بی کمتري را در دانش آموزان با مادران شاغل نسبت نتایج می باشد و یافته هاي ما شیوع اختالالت اضطرا

نشان داد مادرانی که  2010و همکاران نیز در سال   Hanمطالعه ي. به گروه با مادران غیرشاغل نشان داد

غالباً شب کار بودند، به طور معناداري زمان کمتري صرف فرزندان خود می کردند و کیفیت زندگی پایین 

اثرات مشابه . ل واسطه به طور معناداري با رفتارهاي پرخطر نوجوانان مرتبط بودندتري داشتند و این عوام

در مادران عصرکار مشاهده نشد، در حالی که انواع دیگر برنامه کاري غیراستاندارد با آگاهی بیشتر والدین 

در نوجوانان  نسبت به رفتارهاي فرزندان مرتبط بود که این منجر به سطوح پایین تري از رفتارهاي پرخطر

پسرانی که در خانواده هاي کم درآمد و مادرانی که هرگز اشتغال حرفه اي نداشتند،  همچنین. می شد

. درجات کمتري از ارتباط نزدیک با مادر خود داشتند و زندگی با کیفیت پایین تري را تجربه می کردند

قطع پیش دبستانی یا اواسط سنین عالوه بر این، اثرات شیفت کار شبانه ي مادر در کودکانی که در م

، اما در )11(کودکی بودند، در زمانی که مادرانشان سرکار بودند، به طور قابل مالحظه اي نمایان می شد

دانش آموزان دختر و داراي مادران غیرشاغل از اختالالت اضطرابی بیشتري رنج می مطالعه ي حاضر 

 در مقایسه با پسران خود عاطفی و خصوصیات روانی ناگفته پیداست که دختران به دلیل سرشت .بردند



٣٩ 
 

از سوي دیگر  .آسیب پذیري روانی بیشتري دارند و بیش از پسران متأثر از استرس هاي محیطی می باشند

در کشور ما عمده ي اشتغال زنان به صورت روزانه می باشد و به جز مشاغل معدودي، زنان به این علت که 

نمی باشند، از این رو انتظار می رود که در مقایسه با سایر کشورها، زنان ایرانی  هکار شبان ایرانی عهده دار

و به تبع آن فرزندان آن ها کمتر تحت تأثیر عوارض روانی کار شبانه از قبیل استرس هاي روانی ناشی از 

می اختالل خواب و خستگی شغلی و کمبود عاطفی ناشی از کاهش ارتباط نزدیک مادر و فرزند قرار 

نشان داد که شرایط کاري مادران  2009در سال  Talipو Yunos مطالعه ي  نتایجاز سوي دیگر  .گیرند

در . )12(بیشترین تأثیر را بر روي وضعیت زندگی والدین، رفتار کودکان و موفقیت تحصیلی آن ها دارد

وانی و الگوي رفتاري حالی که نتایج مطالعه ي ما بیانگر اثرات سوء عدم اشتغال مادران بر سالمت ر

در سایر کشورها سخت  زنان شاغلکاري هاي فرزندان بوده است و به نظر می رسد الگوهاي شغلی و فشار

تر و پیچیده تر بوده و استرس روانی مضاعفی را بر آن ها در مقایسه با زنان ایرانی وارد می آورد، از سوي 

فرزندان حفظ گردیده و این می تواند به عنوان یک  دیگر علیرغم اشتغال مادران، روابط عاطفی آن ها با

دانش عالوه براین الگوهاي تربیتی  .عامل محافظتی در مقابل آسیب هاي روانی و اجتماعی عمل نماید

با مشکالت، آسیب  آن ها را براي رویاییآمادگی مادران شاغل به گونه اي است که طی زمان،  با آموزان

جتماعی افزایش می دهد و تأثیرپذیري منفی آن ها را از شرایط بحرانی هاي روانی و ناهنجاري هاي ا

شرایط کاري والدین، کنترل و نیز حاکی از آن بود که  2009در سال   Johariمطالعه ي .کاهش می دهد

اقتصادي و رفتار انجام تکلیف، اثرات قوي بر روي  -اقتدار والدین، دخالت والدین، شرایط اجتماعی
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با توجه به یافته هاي مطالعه ي ما مبنی بر شیوع بیشتر اختالالت  ).13(ی فرزندان داشتموفقیت تحصیل

اضطرابی در دانش آموزان با مادران غیرشاغل و تناقض این یافته ها با سایر مطالعات به نظر می رسد که 

ز مشکالت اقتصادي، فرهنگی و تربیتی نیز در برو -از قبیل شرایط اجتماعی دیگريعوامل تأثیرگذار 

نقش مهمی ایفا می کنند که در مطالعه ي حاضر به آن ها پرداخته نشده  رفتاري و روانی در دانش آموزان

 ياضطراب دانش آموزان دارا نیب ينشان داد که تفاوت معنادار 1385مشهدي نیز در سال مطالعه ي  .است

هم پسران و هم  ،عالوه براین. داشتمادر خانه دار وجود  يمادر شاغل نسبت به دانش آموزان دارا

نسبت به گروه دانش  يمادر شاغل بودند، نمرات اضطراب آشکار و پنهان باالتر يکه دارا یدختران

و همان طور که ذکر شد یافته هاي مطالعه ي ما نیز  )15(ه بودندمادر خانه دار کسب کرد يآموزان دارا

تالالت اضطرابی در دو جنس و در فرزندان داراي این اختالف معنادار را نشان داد اما از نظر شیوع اخ

 اضطراب میزانکه  داد نشان 1384و همکاران در سال  کریمیمطالعه ي . مادران شاغل در تناقض بود

 را خود والدین رفتار که داشت وجود نوجوانانی در% 92 اضطراب میزان بیشترینو  بود% 33 آموزان دانش

 منش دموکرات والدین که بود نوجوانانی در% 6/7 ،آن میزان ترین مک و بودند کرده ارزیابی استبدادي

به نظر می رسد که شیوه ي تربیتی فرزندان و رفتار والدین با آن ها مستقل از وضعیت شغلی،  ).16(داشتند

از سوي دیگر ورود . نقش تعیین کننده اي در میزان اضطراب فرزندان و الگوهاي رفتاري آن ها دارد

تحول اضطراب آوري است که قاعدتاً از طریق  ،محیط خانواده به محیط مدرسه به خودي خود فرزندان از

 مطالعه ي .آماده سازي روانی و شناختی آن ها طی فرآیندهاي تکاملی و تربیتی قابل کنترل می باشد
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اراي د دانش آموزان دختر مورد بررسی% 29نشان داد که  1383در سال  آهنگرزاده رضائی و خلیل زاده

در مطالعه ي حاضر نیز شیوع  ).17(خفیف بودند% 2/1متوسط و % 15و افسردگی شدید،  طراباض

اختالالت اضطرابی در دختران مستقل از شغل مادر و نیز در هر دو گروه داراي مادران شاغل و غیرشاغل، 

نشان داد که  1371 عطاري در سالمطالعه ي  .بیشتر بود و از این لحاظ تفاوت معناداري با پسران داشت

مشاهده ) مادر شاغل و مادر خانه دار(تفاوت قابل مالحظه اي از نظر شیوع اختالالت رفتاري بین دو گروه

 ها عصر کار بودند و شب ادراري در کودکانی که مادران آن اضطراب در کودکانی که مادران آن. نشد

جز اختالل ه ب و ي مادران شاغل داشتها شب کار بودند، شیوع بیشتري نسبت به سایر شیفت هاي کار

در صورتی که در مطالعه ي ما . )19(خواب، سایر اختالالت با سطح تحصیلی والدین رابطه نداشت

اختالالت اضطرابی بین دو گروه دانش آموزان با مادران شاغل و غیرشاغل تفاوت معناداري داشت و 

  .بیشتر بود ،پایین ترتحصیالت  شیوع این اختالالت در گروه مادران غیرشاغل و با سطح

  :نتیجه گیري -5- 2
شیوع اختالالت اضطرابی در دانش آموزان با می توان نتیجه گرفت که حاضر از مطالعه بنابراین       

به نظر می رسد ایفاي نقش مادري در زنان غیرشاغل . مادران غیرشاغل و در میان دختران بیشتر است

نقش هاي خانوادگی باعث اعمال استرس روانی مضاعف بر آن ها شده و  همزمان با عهده دار بودن سایر

از سوي دیگر دختران با . تقیم تحت تأثیر پیامدهاي سوء آن قرار می گیرندمس به طوردر نتیجه فرزندان نیز 

توجه به ساختار عاطفی و روانی خود و نیز اعمال رفتارهاي مراقبتی و کنترلی بعضاً سختگیرانه از سوي 
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از این رو . لدین در کنار تأثیرپذیري هاي اجتماعی براي بروز اختالالت روانی و اضطرابی مستعدترندوا

توجه بیشتر به سالمت روانی مادران و دانش آموزان با در نظر گرفتن نقش مهم آن ها در خانواده و اجتماع 

 . رسداز طریق بسترسازي فرهنگی، اجتماعی، اقتصادي و تربیتی ضروري به نظر می 

  :محدودیت هاي مطالعه -3-5
به دلیل محدودیت هایی که از نظر زمان و هزینه در اجراي این طرح وجود داشت، اثرات سایر عوامل        

دخیل در بروز اختالالت روانی و اضطرابی از قبیل شرایط اقتصادي، فرهنگی، اجتماعی و نیز سبک 

ین، اختالالت جسمی و روانی والدین و وقایع زمان کودکی فرزندپروري، رفتارهاي مراقبتی و کنترلی والد

از سوي دیگر تعداد . و پیش از مدرسه ي دانش آموزان، در این مطالعه مورد ارزیابی قرار نگرفته است

زیادي از پرسشنامه ها به دلیل عدم همکاري مناسب شرکت کنندگان در مطالعه تکمیل نگردید و باعث 

  .   بررسی شد کاهش حجم نمونه هاي مورد

  :پیشنهادات -5- 4
جهت بسترسازي هاي مناسب در حیطه هاي  با توجه به یافته هاي مطالعه حاضر پیشنهاد می شود تا      

مختلف تأثیرگذار بر سالمت مادران و فرزندان آن ها، برنامه ریزي هاي اصولی به منظور پیشگیري از بروز 

با لحاظ  و وسیع تر از سوي دیگر مطالعه اي جامع تر. رداختالالت روانی و مشکالت رفتاري صورت گی

و دخیل در این مسئله صورت گیرد و همچنین سایر اختالالت روانی اعم از نمودن سایر عوامل تأثیرگذار 

    .افسردگی و روانپریشی نیز مورد بررسی قرار گیرد
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Abstract 
 
Title: A Comparative Survey of Anxiety Level in Primary School Children with 
Working and Unemployed Mothers  
 
Background: Anxiety is one of important disorders of mental health in children and 
adolescents which is influenced by various endogenous and environmental factors. The 
aim of this study was a comparative survey of anxiety level in primary school children 
with working and unemployed mothers. 
Materials & Methods: In this descriptive-analytical and cross-sectional study, 745 male 
and female primary school students in public and private schools in Tehran were 
selected using a combination sampling (stratification and clustering). For data collection 
were used Spence Children's Anxiety Scale (SCAS) included 38 questions. The 
collecting data were analyzed using SPSS-21 statistical software and chi-square and t 
tests. P values of less than 0.05 were considered as the significance level. 
Results: The results showed that the average age of students were 9.4 ± 1.65 and in the 
38.4% of them were males and 61/6% were female. 61/9% of the students had working 
mothers and 38.1% of their mothers were unemployed. Spence Children's Anxiety 
Scale total score for the studied sample was 22.74±12.72. A significant difference was 
observed between two groups of the students with working and unemployed mothers 
and between two sexes (P<0.05). The fear of physical harm and separation anxiety were 
the most common disorders and the fear of open spaces also had the lowest prevalence. 
The prevalence of anxiety disorders in children with unemployed mothers with lower 
education levels, in female, in families with fewer children and public school students 
was more.  
Conclusion: This study showed that the prevalence of anxiety disorders in students 
whose mothers are unemployed and among the girls was more. Therefore, it’s necessary 
to pay more attention to the mental health of the mothers and students with considering 
of their important role in family and society. 
Keywords: Anxiety, Children, Working Mothers, Unemployed 

 
 
 
 


