تاریخ دریافت66/6/41:
تاریخ پذیرش69/6/02 :

بررسی نقش واسطه ای کیفیت زندگی خانوادگی در رابطه بین استرس
والدگری و مشکالت رفتاری فرزندان
دکتر محمدسجاد صیدی ،خدیجه رضایی و ستاره حسینی شورابه



چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی نقش واسطه ای کیفیت زندگی خانوادگی در رابطه بین استرس
والدگری و مشکالت رفتاری فرزندان بود .جامعهی آماری پژوهش حاضر شامل کلیهی والدین دانش
آموزان دختر مقطع ابتدایی شهر کرمانشاه در سالتحصیلی  61-69بودند که از میان آنها تعداد 922
نفر از والدین به روش تصادفی خوشهای چند مرحله ای انتخاب شدند .شرکتکنندگان پرسشنامه-
های مشکالت رفتاری راتر ،شاخص استرس فرزندپروری -فرم کوتاه ( )PSI-SFو مقیاس کیفیت
زندگی خانواده ( )FQOLرا تکمیل کردند .برای تحلیل دادهها از روش مدلیابی معادالت ساختاری
با استفاده از نرم افزار  Amosنسخه  04استفاده شد .نتایج پژوهش حاکی از وجود رابطه مثبت و
معنادار ( r= 2/10و  )p >2/24بین استرس والدگری و مشکالت رفتاری فرزندان بود .عالوه براین
رابطه بین استرس والدگری و کیفیت زندگیخانوادگی ( r= -2/14و  )p >2/24و کیفیت زندگی
 استادیار گروه مشاوره ،دانشکده علوم اجتماعی ،دانشگاه رازی ،کرمانشاه ،ایران( .نویسنده مسئول)m.seydi@razi.ac.ir
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خانوادگی و مشکالت رفتاری فرزندان ( r= -2/49و  )p >2/24منفی و معنادار بود .همچنین
نقش واسطه ای کیفیت زندگی خانواده در رابطه بین استرس والدگری و مشکالت رفتاری فرزندان
مورد تأیید قرار گرفت .بنابراین می توان با ارتقا کیفیت زندگی زندگی خانواده اثر استرس والدگری
بر مشکالت رفتاری فرزندان تعدیل کرد .همچنین اجرای راهبردهای مدیریت استرس در والدین نیز
می تواند تا حدودی مانع بروز مشکالت رفتار فرندان شود.

واژگان کلیدی :کیفیت زندگی ،خانواده ،استرس والدگری والدین ،مشکالت رفتاری
کودکان.
مقدمه

عمدهترین مشککالت دوران کودکی که باعث مراجعه به متخصص سالمت روانی می
شکود اختالل های رفتاری اسکت (اسکماعیلی نسکل ،علیزاده ،احدی ،دالور و اسکندری،
 .)4896نرخ شککیوا این اختالالت در بین کودککان در چندین مطالعه باال گزارش شککده
اسککت(نجاتی4864 ،؛ غباری بناب ،پرند ،خانزاده ،موللی و نعمتی .)4899 ،برای مثال در
پژوهش نجاتی ( )4864شکیوا بیش فعالی و پرخاشرری ،ناسازگاری اجتماعی ،رفتار ضد
اجتماعی و نقص توجه در بین دانش آموزان دوره ابتدایی شکهرستان های تهران به ترتیل
 2.8 ،1/49 ،41/0و  6/9درصکد گزارش شده است .مشکالت رفتاری کود ،،آن دسته از
رفتار های نابهنجار تلقی میشود که ضمن عدم تناسل با سن ،شدید ،مزمن یا مداوم باشد.
این اختالالت طیف وسکیعی را در بر میگیرد از جمله قشککقر ها ،گریه و زاری شدید و
دائمی ،توجکه طلبی ،نکافرمکانی ،انجکام اعمکال پرخاشککررانه با خود و دیرران ،دزدی و
دروغگویی ،بزهکاری (ویلیامز ،4هیل0240 ،؛ لی . )0224 ،0این دسته از اختالالت به طور
قابلمالحظهای بر عملکرد تحصککیلی ،اجتماعی و حرفهای کودکان و نوجوانان تأثیر منفی
میگذارد .اغلل کودکان دارای مشکالت رفتاری احساسات منفی دارند و با دیرران
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بدرفتاری میکنند .به همین دلیل در بیشکتر موارد معلمان و همکالسیها ،آنان را طرد
کرده و در نتیجه فرصتهای آموزشی آنها کاهش مییابد .احتمال ابتال به بیماری روانی و
مشککالت ازدوا در بزرگ سکالی در این کودکان به مراتل بیشتر از کودکان عادی است
(ون زنتالیت ،ایوانوا و ورباکل0249 ،4؛ پاپاتئودورو .)0229 ،0حال آنکه در بین کودکانی
که به کلینیک ها برای ارزیابی و درمان ارجاا داده میشککوند و یا آنهایی که در گذشککته
دارای اختالل تشککخیص داده شککدهاند ،اسککترس والدگری متریری اسککت که شککدت عالئ
فرزنکدان را تکا حکد زیادی تعیین می کند (جفری ،)0248( 8بالچر واتکین ،جانسککون و
اللونرو.)0224 ،1
اسککترس والدگری نوعی اضککطراب و تنش افراطی اسککت که به نقش والد و تعامالت
والد -کود ،وابسکته بوده و تأثیر قدرتمندی بر رفتار والدگرانه و رشد فرزندان دارد (او و
کی 0244 ،9؛ باگنر 6و همکاران .)0226 ،برداشککت والدین از رفتار کود ،،در دسککترس
بودن منابع حمایتی در فرزندپروری و احسککاس شککایسککتری و چیرگی والدین در تربیت
فرزندان از جمله عوامل مه در مفهومسککازی اسککترس والدگری اسککت و وقتی به وجود
میآید که منابع مورد نیاز برای پاسککخدهی (به مقتضککیات و مطالبات والدگری) با منابع در
دسترس همخوان نباشد (هالمن . )0242 ،4استرس و ناکارآمدی والدگری با یکدیرر ارتباط
خطی دارند و حتی سکطو پایین استرس می تواند در کیفیت والدگری اختالل ایجاد کند.
این شککل از استرس میتواند احتمال ایرادگیرتر شدن ،تنبیهکنندهتر و تحریکپذیرتر شدن
والدین را افزایش دهد .به نظر میرسکد استرس والدگری با ایجاد اختالل و ناکارآمدسازی
شیوه تربیتی والدین و تعامالت والد -فرزندی منجر به بروز مشکالت رفتاری در
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فرزندانشکان می شکود (فریس  ،توماسی  ،کاسادیو و وروتی0248 ، 4؛ پریرا ،ویکرز،
اتکینسککون ،گونزالز ویکرلکه0240 ،0؛ گارلند .)0224 ،8محققان بر این باورند که این نوا
استرس میتواند بر وضعیت تحصیلی فرزندان ،جامعه پذیری ،بهداشت روانی اعضا ،کنترل
رفتاری ودیرر مؤلفه های کیفیت زندگی خانواده اثری سو داشته باشد (آنیال نانس ،نانس و
لموس0244 ،1؛ دارداز و احمکد0249 ، 9؛ پکاتنیک 6و همکاران0242،؛ براون 4و براون،
.)0228
کیفیت زندگی خانوادگی به معنی یک حس پویا از بهزیستی زندگی خانواده بصورت
جمعی و فردی است (کوینترو و مک لنتیر )0242 ،9که حیطههایی همچون تعامالت خانواده،6
والدگری ،بهزیستی هیجانی 42را نیز در بر میگیرد (ساموئل ،ریلوتا و براون .)0240 ،44یعنی
شرایطی که نیازهای اعضای خانواده برآورده میشود ،و اعضای خانواده از زندگی با ه به
عنوان یک خانواده لذت میبرند و فرصت دارند تا کارهای مه خویش را انجام دهند
(پار 40،و همکاران .)0228 ،پژوهشها نشان میدهد که اختالل در برخی مؤلفههای کیفیت
زندگی خانواده مثل سردی محیط خانواده و تعارضات زناشویی والدین (کلر ،کومینرز و
پترسون0229 ،48؛ بیرامی و عالئی )4860 ،طال و اعتیاد والدین (سیدان ،اوالدی قادیکالیی،
4864؛ باگنر و همکاران ،)0226 ،روابط منفی والد-کود( ،کریشناکومار ،بوهلر و باربر،41
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 ،)0228بدرفتاری فیزیکی ،شیوه تربیتی مستبدانه و وضع قوانین سفت وسخت و
انعطافناپذیر (بیکر ،فنینگ ،هاولند و هویان0249 ،؛ هیل0226 ،4؛ مشکاتی0220 ،؛ ارفع و
عابدی4860 ،؛ خوشبخت ،)4862 ،عدم سالمت روان والدین (بنسون0249 ،0؛ خانجانی و
هداوندخانی4860 ،؛ ریاحی ،امینی و صالحی ویسی )4864 ،با مشکالت رفتاری کود،
ارتباط دارد.
بنابراین می توان گفت ابتالی کود ،به مشکالت رفتاری نوعی انحراف در مسیر شکل
گیری شخصیت او تلقی میشود .حال آنکه نقش والدگری در بروز مشکالت رفتاری فرزندان
در تحقیقات بسیاری نشان داده شده است (گنجی4860 ،؛ زو ،فارو و زانگ0226 ،8؛ بروتمان
و همکاران )0226 ،1و انکارناپذیر است .به عنوان مثال شاولر و سالیوان )0244( 9در مطالعه
ای به بررسی رابطه استرس والدگری با مشکالت رفتاری کودکان  8تا  44سال پرداختند.
این مطالعه که روی یک نمونه  482نفری از والدین انجام شد عالوه بر تأیید نقش استرس
والدگری در مشکالت رفتاری فرزندان شیوههای انضباطی به کار گرفته شده توسط والدین
به عنوان یک متریر تعدیل کننده استرس والدگری معرفی شد .با این حال در ادبیات پژوهشی
داخل و خار هیچ مطالعهای کیفیت زندگی خانواده را به عنوان متریر تعدیل کننده رابطه
استرس والدگری به مشکالت رفتاری در قالل یک مدل علی مورد سنجش قرار نداده است.
با توجه به مباحث مطر شده هدف از پژوهش حاضر تعیین نقش واسطهای کیفیت زندگی
خانواده در رابطه بین استرس والدگری با مشکالت رفتاری فرزندان است.
مواد و روش ها

الف) جاامهاه امااری وروش نموناه گیری و عهداد نمونه :این مطالعه توصککیفی از نوا
همبستری بود .جامعه آماری پژوهش را کلیه والدین دانش آموزان ابتدایی شهر کرمانشاه
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در سککال تحصککیلی  61-69تشکککیل میدهد که از این میان تعداد  904دانش آموز با
استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند .مال ،ورود
تمایل به مشارکت دانش آموزان و والدینشان ،زندگی با والدین و عدم وجود سابقه جدایی
والکدین بود ککه نقم موارد فو مال ،خرو از فرآیند نمونه گیری شککد .پس از جمع
آوری و حذف پرسشنامه های مخدودش تعداد  922پرسشنامه وارد تحلیل شدند.
ب) ابزار سنجش:

شاخص استرس فرزندپروری -فرم کوعاه  :PSI-SFشاخص استرس فرزند پروری -فرم
کوتاه شامل یک نسخه کوتاه  86سؤالی از شاخص اصلی استرس فرزندپروری بود که توسط
ابدین )4669( 4و با هدف سنجش تنیدگی حاصل از فرزند پروری در والدین تهیه شده
است .گزینهها بر اساس یک طیف لیکرتی پنج درجه ای از کامالً مخالف تا کامالً موافق (با
نمرهگذاری  4تا  )9طراحی شدهاند و دارای سه زیرمقیاس آشفتری والدین(سؤاالت  4تا
 ،)40تعامالت ناکارآمد والد-کود( ،سؤاالت  48تا  )01و ویژگیهای کود ،مشکلآفرین
(سؤاالت  09تا  )86می-باشد .مطالعه ویژگیهای روانسنجی PSI-SFتوسط ابدین روی
نمونهای از مادران سفید پوست انجام شد .در این مطالعات ،زیرمقایاسها دارای همسانی
درونی مناسبی بین  2/92-2/94بودند و همبستری بین نمره نهایی فرمهای کوتاه و بلند در
این نمونه ها بسیار باال ( )2/61گزارش شدند (ابدین .)4669 ،نتایج تحلیل عاملی پژوهش
فدایی ،دهقانی ،طهماسیان ،فرهادی ( )4896نشان داد که مدل سه عاملی از برازش مطلوب
برخوردار است .در پژوهش آنها برای بررسی اعتبار خرده مقیاسها از آلفای کرونباخ
استفاده شد و نتایج حاکی از آن بود که میزان اعتبار نمره کل استرس والدینی  2/62و برای
هر یک از زیرمقیاسهای آشفتری والدین ،تعامل ناکارآمد والد-کود ،،و ویژگیهای کود،
مشکل آفرین به ترتیل  2/92 ،2/91 ،2/92است .همچنین ضریل اعتبار باز آزمایی در طول
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 49روز بعد از اجرای اول ،برابر با  2/49برای نمره کل استرس والدگری؛  2/90برای
زیرمقیاس آشفتری والدینی؛ 2/48برای زیرمقیاس تعامل ناکارآمد والد-کود ،و  2/44برای
زیرمقیاس ویژگیهای کود ،مشکلآفرین بود که این مقادیر همبستری بیانرر ثبات نمرات
شاخص در طول زمان است .نتایج همبستری برای بررسی روایی همررای شاخص استرس
والدین با آزمون  DASSروی  88نفر از مادران حاکی از آن بود که بین ویژگیهای سالمت
خلقی مادران  DASS4با استرس والدین رابطه مثبت معنیداری وجود دارد (فدایی و
همکاران ،همکاران.)4896 ،
پرسشنامه مشکالت رفتاری راتر :این پرسشنامه توسط راتر در سال  4664با هدف
مشکالت رفتاری شایع کودکان ساخته شد و شامل دو نسخه  Aو  Bاست .نسخه  Aدارای
 84عبارت است و توسط والدین تکمیل میشود .پاسخنامه این ابزار بر اساس یک طیف
لیکرتی  8درجه ای کامالً در ست است ،تا حدودی درست است ،درست نیست (به ترتیل
نمره گذاری  8 ،0 ،4برای گزینه ها) تنظی شده است .این ابزار پنج مشکل رفتاری
پرخاشرری و بیش فعالی (سؤاالت  ،)49، 40، 41، 6، 8، 0 ،4اضطراب و افسردگی (سؤاالت
 ،)09، 00، 02،04، 42،46، 6، 4، 1ناسازگاری اجتماعی (سؤاالت ،09 ،01 ،08 ،49 ،48 ،9
 ،)06رفتارهای ضد اجتماعی (سؤاالت  ،)84 ،06 ،44 ،46 ،44 ،9اختالل کمبود توجه
(سؤاالت  )82 ،04 ،0 ،4والدین میتوانند با توجه به رفتارهای کودکان در  40ماه گذشته
به پرسشها پاسخ دهند .نمره  48در فرم  Aنقطه برش است و کودکانی که نمره  48یا
باالتر داشته باشند دارای مشکل شناخته میشوند (باللی ،آقایوسفی .)4862 ،راتر ()4664
اعتبار بازآزمایی با فاصله دو ماه را 2/41؛ و نیز همبستری بین پاسخهای پدران و مادران را
 2/61گزارش کرد .اعتبار این پرسشنامه در داخل ،برای اولین بار توسط مهریار و یوسفی
( )4848با روش دو نیمه کردن و باز آزمایی  2/99گزارش شده است.

. Depression Anxiety Stress Scales
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مقیاس کیفیت زندگی خانواده ( :)FQOLاین مقیاس توسط پار ،و همکاران
( )0228به منظور ارزیابی ادرا ،اعضای خانواده از رضایتمندی آنها از جنبه های مختلف
کیفیت زندگی خانوادگی ساخته شد .این ابزار 82سؤالی بر روی یک طیف  9در جهای از
بسیار رضایتمندم تا بسیار نارضایتمندم و به ترتیل از  9به  4نمرهگذاری شده است .پنج
خرده مقیاس را شامل میشود که عبارتند از  :مراودات خانواده( 4سؤاالت ،44 ،42 ،4 ،4
 ،)49 ،40والدگری( 0سؤاالت  ،)46 ،44 ،41 ،9 ،9 ،0بهزیستی هیجانی( 8سؤاالت ،6 ،1 ،8
 ،)48بهزیستی جسمانی و فیزیکی( 1سؤاالت  ،)04 ،02 ،46 ،49 ،6و حمایتهای مرتبط با
ناتوانی( 9سؤاالت  .)09 ،01 ،08 ،00به عنوان مثال « خانواده من از باه بودن لذت می
برند» « ،اعضای خانواده من به یکدیرر برای رسیدن به اهدافشان کمک میکنند» و «خانواده
من بخوبی قادر به کنترل فراز و نشیلهای زندگی است» از جمله سواالت آن پرسشنامه
است .در مطالعه هافمن ،مارکز ،پاستون ،سامرز و ترنبول ( )0226ضریل آلفای کرونباخ
برای نمره کلی مقیاس  2/99 ،و پایایی به روش بازآزمایی  )p< 2/24( 2/68بدست آمد.
همچنین ساختار عاملی این ابزار پس از تحلیل عاملی تأیید مورد تأیید قرار گرفت و ضریل
همبستری این مقیاس با ابزار خانواده (اشمیلکشتین ،6اشورث ،4مونتانو 2/69 )4690 ،9و در
سطح  p< 2/24معنی دار بدست آمد (هافمن و همکاران .)0226 ،در پژوهش حاضر نیز
ضریل آلفای کرونباخ این ابزار  2/49به دست آمد.

1.

Family Interaction
. Parenting
3. Emotional Wellbeing
4. Physical / Material Well-being
5. Disability-Related Support
6. Smilkstein
7. Ashworth
8. Montano
2
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ج) روش اجرا

پس از کسل مجوزهای ورود به مدارس از سوی آموزش و پرورش استان و مراجع از
دانشآموزان خواسته می شد پرسشنامهها را به جهت تکمیل ،تحویل والدین خود داده و
فردای همان روز با خود به مدرسه بیاورند .نمونهگیری با انتخاب  42مدرسه در یک فرآیند
دو مرحلهای آغاز شد .بدین معنی که در ابتدا  0ناحیه از میان نواحی سه گانه آموزش و
پرورش و سپس از هر ناحیه  9مدرسه و از هر مدرسه سه کالس (میانرین هر کالس بیست
نفر) بصورت تصادفی انتخاب شدند .پس از آن در صورت تمایل به مشارکت در پژوهش
پرسشنامهها به آنها تحویل داده میشد که به منزل برده و از والدین خود بخواهند آن را در
ارتباط با رفتارهای دانش آموز و همچنین جوانل دیرر زندگی خانوادگی پرکنند .پیش از
توزیع پرسشنامه در خصوص محرمانه ماندن نتایج پژوهش اطمینان داده شد .در زمان توزیع
پرسشنامهها به منظور پراکندگی هر چه بیشتر ،از همه پایههای تحصیلی اول تا شش نمونه-
گیری بعمل آمد .از مدلیابی معادالت ساختاری برای آزمون مدل استفاده شد .بر این اساس
سه متریر استرس والدگری ،کیفیت زندگی خانواده و مشکالت رفتاری فرزندان به عنوان
متریرهای مکنون تعریف شدند .برای متریر مکنون استرس والدگری سه زیرمقیاس آشفتری
والدینی ،ارتباط ناکارآمد والد-کود ،،ویژگیهای کود ،مشکلآفرین به عنوان نشانرر (یا
متریر مشاهده شده)؛ برای متریر مکنون مشکالت رفتاری پنج زیرمقیاس پرخاشرری-بیش
فعالی ،اضطراب-افسردگی ،ناسازگاری اجتماعی ،رفتارهای ضد اجتماعی ،کمبود توجه به
عنوان نشانرر (یا متریر مشاهده شده)؛ و برای متریر مکنون کیفیت زندگی خانواده زیرمقیاس
های مراودات خانواده ،والدگری ،بهزیستی هیجانی ،بهزیستی جسمانی و فیزیکی به عنوان
نشانرر تعریف شدند .سپس دادهها با روش حداکثر درست نمایی و با استفاده از نرمافزار
 Amosنسخه 04مورد تحلیل قرار گرفتند.
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یافته های پژوهش
ویژگیهای جمعیت شناختی شرکتکنندگان بدین شر است :دامنه سنی دانش آموزان 6-48
سال است 6-9( .ساله 486 ،نفر؛  6-48سال 898 ،نفر؛ بی پاسخ9 ،نفر)416 .نفر (86/4درصد) از
شرکتکنندگان را پدران و 040نفر ( 19/4درصد) را مادران تشکیل می دهند 489 .نفر از پاسخ
دهندگان نیز به این سوال (جنست) پاسخ ندادند .از نظر شرایط تحصیلی والدین می توان برای پدران
 894نفردیپل و زیر دیپل 60 ،نفر کاردانی و لیسانس89 ،نفر فو لیسانس و دکتری و برای مادران
 129نفر زیر دیپل

و دیپل  46 ،نفر کاردانی و لیسانس و  6نفر فو لیسانس و دکتری را گزارش

داد 49 .نفر از پدران فاقد شرل466 ،نفر دارای شرل دولتی 068 ،نفر دارای شرل آزاد و  40نفر
بازنشسته بودند .در میان مادران نیز  106نفر خانه دار 14 ،نفر دارای شرل دولتی 49 ،نفر دارای شرل
آزاد و  1نفر بازنشسته بودند .در مدلهای مورد بررسی پژوهشرر قبل از بررسی و تفسیر پارامترها
باید شاخصهای نیکویی برازش را بررسی کند (کاف و مارکویز .)4868 ،جدول  4نشان میدهد
که شاخصهای برازش برای مدل نهایی در حد نسبتاً مطلوبی قرار داشته و در نتیجه مدل مورد تأیید
است.
جدول  :4شاخصهای برازش مدل
D
CMIN
444/0

f
92

CMIN/D
F
0/01

RMSEA

P

2/29

2/224

CFI

FI

2/69

TLI

2/69

2/64

نمای تصویری مدل و ضرایل مسیر در شکل  4و جدول  0گزارش شده اند.
بهز
پرخ

وا
4

اض
7
ناس
6
ضد
5
کم

8

بهز
7

6
ک

-

مرا

7

-

7
ا

م

8

*
8

**P< 0 /01, *P< 0 /05
شکل .4ضرایل مسیر مدل

آ
ارت
کود

AGFI
2/61

GFI
2/66
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جدول  :0ضریل مسیرهای مستقی مدل و معناداری
مسیر مستقی

برآورد غیر

برآورد استاندارد

خطای معیار

نسبت بحرانی

سطح معناداری

استاندارد
استرس والدگری به کیفیت

-2/41

2/244

-2/14

2/224

-9/06

زندگی خانواده
2/26

استرس والدگری به مشکالت

2/24

2/10

2/224

6/0

رفتاری فرزندان
کیفیت زندگی خانواده به

-2/24

2/28

-2/49

2/249

-0/10

مشکالت رفتاری فرزندان

نتایج حاصل از جدول  0نشان می دهد که ضریل رابطه مستقی استرس والدگری به
کیفیت زندگی خانواده -2/14
( ،)p >2/24استرس والدگری به مشکالت رفتاری فرزندان  )p >2/24( 2/10کیفیت
زندگی خانواده به مشکککالت رفتاری فرزندان  )p >2/24( -2/49اسککت .همچنین برای
سکنجش معناداری اثر غیرمستقی از روش بوت استرا

با  4922نمونهگیری مجدد استفاده

شککد (کالنتری .)4860 ،این تحلیل نیز با اسککتفاده از نرمافزار  Amosنسککخه  04انجام
پذیرفت که نتایج آن در جدول  8گزارش شده است.
جدول  :8ضریل غیرمستقی مدل و معناداری آن
مسیر غیرمستقی
استرس والدگری به مشکالت رفتاری با میانجی
کیفیت زندگی خانواده

اثر غیرمستقی
2/24

حد پایین

حد باال

معناداری

2/249

2/48

2/28

211

مجله مطالعات روان شناسی تربیتی ،شماره  43تابستان 89

اطالعات ارائهشکده در جدول  8نشکان میدهد که مسککیر استرس والدگری به کیفیت
زندگی خانواده با واسکطهگری کیفیت زندگی خانواده با ضککریل  2/24در سطح P>2/24
معنادار هستند.
بحث و نتیجه گیری

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش تعدیل کننده کیفیت زندگی خانواده در رابطه بین
استرس والدگری با مشکالت رفتاری فرزندان انجام شد که نتایج حاکی از این بود که بخشی
از واریانس رابطه بین دو متریر اخیر توسط کیفیت زندگی خانواده تبیین میشود و استرس
والدگری بطور مستقی و نیز غیر مستقی بر مشکالت رفتاری فرزندان اثر دارد . .این نتیجه
با نتایج مطالعات فریس  ،توماسی  ،کاسادیو و وروتی ( ،)0248جفری ( )0248و گارلند
( )0224همسو است .در تبیین حصول این نتیجه میتوان به چند نکته اشاره کرد.
در حوزه خانواده استرس عالوه بر اینکه اختالفات و تعارضات زن و شوهری و یا
بیتفاوتی اعضای خانواده در رابطه با یکدیرر را موجل میشود (ویتالف ،ویهورن ،تیلور
و وارن)0241 ،4؛ میتواند رفتارهایی همچون سهلگیری و مراقبت بیش از اندازه ،و یا
سختگیری ،تنبیه و خشونت زیاد ،گوش به زنری و حساسیت بیش از اندازه در مورد
فرزندان ،تعامل نامناسل و فاصله روانشناختی والد با فرزندان را موجل شود (روسو و
همکاران0248 ،0؛ هافمن سوینی ،ها  ،لوپز-وانرر و لونی )0226 ،8که همه موارد فو
زمینه را برای ابتال کودکان به مشکالت رفتاری فراه میکند .چراکه جو متشنج و توام با
خشونت و تنبیه به کود ،حس عدم امنیت را منتقل خواهد کرد و همین حس به کود ،القا
میکند که در محیط ناامن انجام رفتارهای توام با خشونت (نافرمانی ،رفتارهای ضداجتماعی
) به عنوان ابزاری برای حفظ منافع خود ضرورت دارد .بنابراین احتمال بروز چنین رفتارهایی
در وی بیشتر است .از طرفی کودکانی که در خانوادههای پر استرس و از لحاظ هیجانی
1

. Weitlauf, Vehorn, Taylor & Warren
. Rousseau & et al.
3
. Sweeney, Hodge, Lopez-Wagner & Looney
2
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بیثبات زندگی میکنند ،توانمندی کمتری دارند تا به محر،ها به گونهای مثبت پاسخ
دهند ،آرامش خود را حفظ کنند ،خود کنترل باشند ،به موقع از استرس رهایی یابند و
هیجانات خود را تنظی و مدیریت کنند (مدینا  .)0242،4چرا که استرس متریری است که
در بسیاری حوزههای عملکردی انسان اثرگذار است و از مه ترین عوامل ایجاد برخی
اختالالت روانشناختی ،بیماری های جسمانی و به تبع آنها اشکال در روابط و سازگاری
اجتماعی افراد به حساب میآید (گرینبرگ)4894 ،
همچنین میتوان به این نکته اشاره کرد که پژوهشها نشان دادهاند میزان باالی استرس
والدگری با دلبستری ناایمن در کودکان ارتباط دارد (استلتر ،هلبراستیت )0244 ،0و همین
دلبستری ناایمن میتواند یکی از عوامل ایجادکننده مشکالت رفتاری در کودکان باشد
(خانجانی .)4894 ،به منظور تفسیر نقش ناایمنی دلبستری در مشکالت رفتاری کودکان
می توان به نقش الروهای هیجانی درونی شده از والدین اشاره کرد .این الروها در طی
تجارب روزمره کود ،با والد شکل میگیرد .چنانچه کود ،الروی عملی درونی مثبتی از
مادر و پدر خود نداشته باشد ،مستعد انواا ناسازگاری های رفتاری و اجتماعی خواهد بود.
همچنین پژوهشها تأیید کردند که بین استرس و افسردگی والدین از یک طرف ،و بین
افسردگی والدین با تعامل نامناسل والد-فرزند و سبکهای فرزندپروری ناکارآمد رابطه
وجود دارد (برنشتاین0226 ، 8؛ کی  .)0244 ،استرسهای ناشی از نقش والدگری میتواند
به نوعی احساس فقدان شایستری و ناکارآمدی را در والدین افزایش دهد .اگر والدین،
احساس بیلیاقتی داشته باشند ناتوان شده و با کاهش اعتمادبهنفس به تدریج به سمت
افسردگی و سایر اختاللهای روان شاختی پیش خواهند رفت (برنشتاین .)0226 ،حال آنکه
پیامدهای حاصل از اختالل افسردگی (از جمله بیحسی ،بیتفاوتی ،خلق پایین ،احساس
ناتوانی و شکایتهای جسمانی و  )...والدین را به سمت سبک فرزندپروری بیثبککات و
1

.Medina
. Stelter & Helberstadt
3
. Bernstein
2
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غیرمقتدر سو میدهد .آنها در تعامالت مستقی با فرزندان کمتر خواستههای فرزندان
را در ،کرده و به آنها پاسخ میدهند .فرزندان چنین والدینی در سن دو تا سه سالری
مشکالت رفتاری ،در سن  9سالری انزوای اجتماعی و رفتارهای اضطرابی و در سنین باالتر
عدم مقبولیت اجتماعی و انواا مشکالت رفتاری را از خود نشان میدهند (کوپر ،هوپر و
تامپسون.)0229 4،
نتایج از وجود رابطه منفی بین استرس والدگری و کیفیت زندگی خانواده نیز خبر می
دهد . .نتیجه فو همسو با مطالعات آنیال نانس ،نانس و لموس ()0244؛ دارداز و

احمد0

( )0249و پاتنیک و همکاران ( )0242است .چرایی رابطه معکوس استرس والدگری و
کیفیت زندگی با استفاده از نتایج چندین پژوهش قابل تبیین است .برای مثال روسو و
همکاران ( )0248نشان دادند که استرس والدگری به رفتارهای خصمانه و عصبیت زا در
خانواده دامن می زند .در این خانوادهها گفت و شنود و تعامالت عاطفی مناسل بین اعضا
صورت نمیگیرد و مراودات معموالً به بحث و منازعه خت میشوند (ویت الف ،ویهورن،
تیلور ،وارن .)0241 ،8در چنین خانوادههایی آشفتریهای روانشناختی اعضا باال رفته و
سطح بهزیستی روانشناختی و نیز کیفیت زندگی آنها در خانواده پایین خواهد بود (توماس،
چان ،اسکات ،کانر ،کلی و ویلیامز0249 1؛ الوی ،شارلین و کتز .)4666 ،9عالوه بر این
تعامالت اجتماعی خانواده ه به شدت تحت تأثیر استرس والدگری قرار دارد (اسکردن و
همکاران .)0240 ،والدینی که استرس والدگری باالیی را تجربه میکنند ممکن است بخش
عمده ای از وقت و انرژی خود را صرف امور مربوط به فرزندان کنند و یا اینکه به تدریج
مطلوبیت و حساسیت خود را در تعامل با دیرران از دست بدهند و همین امر به ایجاد
محدودیتهایی در تعامالت اجتماعی منجر گردد .در حالی که تعامالت اجتماعی خانواده
1

. Cooper, Hooper & Thompson
. Dardas & Ahmad
3
. Weitlauf ,Vehorn,., Taylor. & Warren
4
. Thomas, Chan, Scott, Connor, Kelly & Williams
5
. Lavee, & Sharlin & Katz
2

بررسی نقش واسطه ای کیفیت زندگی خانوادگی در رابطه بین استرس...

211

از مه ترین ابعاد کیفیت زندگی خانواده محسوب میشود (براون و براون .)0228 ،نتایج
همچنین از نقش واسطهای کیفیت زندگی خانوادگی در رابطه بین استرس ولدگری و
مشکالت رفتاری فرزندان حمایت میکند .به عبارتی استرس والدگری از طریق ترییر در
کیفیت زندگی خانوادگی بر مشکالت رفتاری فرزندان اثر میگذارد.
به استناد مطالعه حاضر کیفیت زندگی خانواده بر شدت مشکالت رفتاری فرزندان اثر
داردکه این نتیجه همسو با نتایج مطالعات همسو با مطالعه بنسون ( ،)0249کی (،)0244
کلر ،کومینرز و پترسون ( )0229کریشناکومار ،بوهلر و باربر ( )0228است .در تبیین این
نتیجه میتوان گفت که کیفیت زندگی خانوادگی حوزههای مختلفی از جمله سالمت خانواده،
تعامالت اجتماعی و روابط خانواده را در بر میگیرد (براون و براون .)0228 ،حال آنکه
کودکی که در دامنه سنی  6-48سال قراردارد و به تعبیر پیاژه در گذار از مرحله عملیات
عینی است ،از رفتار درست معنایی جز آنکه از والدینش سر میزند سراغ ندارد؛ بنابراین
الروی پیاده سازی اعمالش چرونری روابط والدین و اعضای خانواده اش است .همچنین
اگر کود ،در سال های اول زندگی محیط امن و آرامی را تجربه نکند ،به احتمال زیاد
فرآیندهای استرس مقابله طبیعی او شکست خواهد خورد و در این شرایط کود ،به سمت
حالتی از گوش به زنری و شکننده بودن پیش رفته و در نتیجه بیشتر از آنکه برای یادگیری
رفتارهای مناسل تالش کند مجبور به اصال

رفتارهای تثبیت شده به یادگار مانده از

تعامالت نامناسل و بی کیفیتی زندگی خانوادگی دوران کودکی است .عالوه براین والدین
درگیر در نامالیمات خانوادگی نیز به سمت جابجایی هدف اعتراض پیش رفته و نسبت به
فرزندان خود رفتار تنبیهی انجام میدهندکه این امر کود ،را به سمت انواا مشکالت
رفتاری در بلند مدت سو می دهد.
در یک جمعبندی میتوان گفت پژوهش ها نشان میدهند که تقریباً  82درصد کودکان
و نوجوانان در طول زندگی خود یک اختالل روانپزشکی قابل تشخیص را تجربه خواهند
کرد ولی  42تا  92درصد آنها مداخله مناسل را دریافت نمیکنند .این اختککالل به نقص
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عملکرد در زمینههای مختلف از جمله زمینه های تحصیلی و خانوادگی منجر میشود
که در نهایت افت تحصیلی یا رفتارهای بزهکارانه را منجر می شود (ایوانز و همکاران،
0229؛ به نقل از زارا و احمدی .)4896 ،حال آنکه بخش زیادی از اختالالت رفتاری با
اصول رفتاری مناسل قابل پیشریری و کنترل است .بنابراین با شناسایی و کنترل متریرهای
تأثیر گذار بر مشکالت رفتاری که از اه آنها عوامل مؤثر بر روابط والد -فرزندی است
می توان تا حد باالیی از بروز این اختالل در فرزندان جلوگیری کرد .در همین راستا نتایج
تحقیق حاضر نشان داد که دو متریراثرگذار در بروز مشکالت رفتاری فرزندان ،استرس
والدگری و کیفیت زندگی خانواده است .این درحالی است که برخی پژوهشهای صورت-
گرفته (جمیلیان ،خوانساری و صفری4860 ،؛ سوزوکی )0242،4دراین دو حوزه نیز نوید
قابل کنترل و پیشریری بودن آنها را میدهند .از این رو والدین می توانند ضمن انجام
وظیفه والدینی خود و فراه کردن بستر رشد فرزند ؛ به صورت غیر مستقی نیز با استفاده
از راهبردهای مشاورهای و درمانی استرس خود را مدیریت کرده و از این طریق مانع بروز
اختالالت رفتاری فرزندان شوند .همچنین به استناد نتایج مطالعه حاضر ارتقاء کیفیت زندگی
خانوادگی در کنار بسیاری از پیامدهای خوشایند دیرر فاکتور حمایتی مناسبی برای حفظ
فرزندان از مشکالت رفتاری است .برهمین اساس می توان بهره گیری از فنون ارتقاء کیفیت
زندگی را به مثابه یک اصل ضروری معرفی کرده و خانواده ها را ترغیل به احیاء و یا ارتقاء
این عنصر مؤثر کرد.
از جمله محدودیتهای پژوهش میتوان به عدم همکاری برخی معلمان و والدین اشاره
کرد که این امر مشکالتی را برای پژوهشرر ایجاد نمود .همچنین با توجه به نتایج به دست
آمده ،کیفیت زندگی خانواده توانست تنها بخشی از واریانس رابطه علی استرس والدگری
با مشکالت رفتاری را تبیین کند بنابراین پیشنهاد میشود که متریرهای دیرری از جمله
کیفیت رابطه با همساالن ،منابع اجتماعی و رسانکهای به عنوان متریرهای تعدیککلگر مورد
. Suzuki
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سنجش قرار گیرند .از طرفی به نظر میرسد مشکالت رفتاری فرزندان متریری چند
بعدی باشد که عالوه بر خانواده ،مدرسه و دیرر محیطهای اجتماعی در تشدید و یا تخفیف
آن مؤثر واقع میشوند .بنابراین بهتر است در پژوهشهای آتی سه متریرهای ذکر شده
اندازهگیری شود.
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