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 چکیده 

دهد و الشعاع قرار میکه زندگی کودک را تحت  است اختالالت دوران کودکیاختالالت اضطرابی به عنوان یکی از شایعترین 

شود. سنجش اضطراب و غربالگری کودکان از جمله وظایف مهم پزشکان اطفال ای در بزرگسالی وی میموجب مشکالت عدیده

ران وقت کمتری را با کودکان و مربیان کودک است. در دنیای امروز که شاغل بودن مادر نسبت به گذشته افزایش یافته و ماد

این پژوهش با هدف مقایسۀ طلبد. ها، توجه بیشتری را می از جمله اضطراب آن گذرانند، توجه به سالمت روان کودکان می

دبستانی شهر فسا انجام شد. روش این پژوهش کودک مقطع پیش 60اضطراب کودکان دارای مادر شاغل و غیر شاغل در بین 

. برای شد استفاده  اضطراب کودکان اسپنس سؤالی 38 مقیاس از  برای سنجش اضطراب کودکان و ودهب ایمقایسه -علی

اضطراب کلی، که  نتایج آزمون مقایسۀ میانگین نشان دادمستقل استفاده شد.  Tو آزمون  SPSSافزار ها از نرمتحلیل داده

شاغل به طور معناداری از کودکان دارای مادر غیر شاغل بیشتر کی و اضطراب عمومی کودکان دارای مادر ترس از آسیب فیزی

 است. در پایان پیشنهاداتی در جهت کاهش اضطراب کودکان مطرح شده است.

 دبستانیاضطراب کودکان، مادران شاغل، پیش کلمات کلیدی:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مقدمه 

های اصلی اختالل  (1395پور و همکاران، علیپیامد نامطمئن است )ای دارای هنگرانی بیش از حد دربارۀ موقعیتاب اضطر     

زدگی، آگورافوبی و اختالل شامل اختالل اضطراب اجتماعی، اختالل وحشتها اشاره شده به آن DSM-5اضطرابی که در 

آشنا یا از اختالل اضطراب اجتماعی شامل ترس از اشخاص نا (.1395)دیویسون و همکاران،  باشنداضطراب فراگیر می

شود. زدگی اطالق میزدگی به اضطراب در خصوص بازپیدایی حمالت وحشت کنجکاوی اجتماعی است. اختالل وحشت 

های اضطراب دشوار باشد، را هایی که فرار یا طلب یاری و کمک در صورت نشانهاضطراب در خصوص قرار گرفتن در مکان

 (.1395اند )دیویسون و همکاران، ماه را اختالل اضطراب فراگیر نامیده 6دت آگروفوبی و نگرانی غیر قابل مهار دست کم به م

های بیولوژیک، تأثیرات ایست که با متغیرهای شخصیتی، ویژگیزا و مفهوم پیچیدهاضطراب شایعترین واکنش به عوامل تنش   

اضطراب  (.1393ه نقل از ریحانی و همکاران، ب Riazهای تربیتی ارتباط دارد)فرهنگی، تأثیرات آموزش و پرورش و اثرات الگوی 

کند یجاد یک زندگی آرام نابود میدارد و امید او به اهای انسانی باز میکند که او را از تمام تماسزندگی فرد راتا حدی تلخ می

 (.1393)نصیری و محمدزاده، 

اختالالت دیگر نظیر افسردگی و یا اختالالت رفتاری باشد و اغلب با درصد می 19تا  14شیوع این اختالل در کودکان از    

ز اختالالت مهم بهداشت روانی کودکان و نوجوانان است که متأثر ا اضطراب از (.1388متین، ) یابدمهار گسیخته تظاهر می

در کودکان  بقۀ اختالالت روانیطبه عنوان شایعترین و  ؛(1395عوامل درونی و محیطی مختلف است )درخشانپور و همکاران، 

ساز بسیاری از اختالالت دیگر زمینه دتوانمیدر کودکان  اختالل این  (.1393ریحانی و همکاران، ) شودشناخته میو نوجوانان 

 (. 1388)متین، د باش

پزشکی در نوجوانی و کودکان با اختالالت اضطرابی در معرض خطر باالی استفاده از مواد، خودکشی و اختالالت روان    

متخصصان بهداشت روانی، همچنین به علت شیوع باالی آن در بین کودکان و نوجوانان، (. 1388)متین، بزرگسالی هستند 

بنابراین شناسایی  ؛(1389گراکزیک و کانولی، د غربالگری قرار دهند )مور پزشکان اطفال و مربیان باید کودکان را از این جهت

با توجه به  .(1388، متین) بسیار مهم است های مختلف در این زمینهعلل و مداخله بر عالئم اضطراب و بررسی دیدگاه

تر در سنین پایین،  توجه به تشخیص و درمان این اختالل اقتصادی مربوط به اختالالت اضطرابی -های فردی و اجتماعیهزینه

  (.1396زاده و همکاران، ابراهیم) ها و افزایش سالمت عمومی نقش بسیار مهمی دارددر کاهش هزینه

نیازمند توجه و حمایت این تعداد از جمعیت،  و بنابراین دارد یشیوع باالی مشکالت رفتاری دبستانیدر جمعیت پیش   

اهمیت سنین پیش از دبستان مورد . (1395، سادات موسوی و خدابخشی کوالیی) ی در زمینۀ بهداشت روان هستندبیشتر

ها بر این باورند که کودک قبل از پنج پردازان و روانشناسان رشد کودک واقع شده است. آنتأکید و توجه بسیاری از نظریه 

شکل  همین سنیندر  اورسد و هوش، استعداد، مهارت، خلق و خو و شخصیت درصد رشد نهایی خود می 80سالگی به 

پدر و مادر در درمان کودکان مبتال به اختالالت واضح است که   .(1393به نقل از نصیری و محمدزاده،  ادیگیرد )شفیع آبمی

های انطباقی را به فرزند خود بیاموزند و زیرا بهترین موقعیت را دارند تا پاسخ ،کنندیار مهمی بازی میساضطرابی نقش ب

های اخیر، مشخص شده است که فرآیندهای در سال(.  1396و همکاران،  زادهابراهیم) های انطباقی وی را تقویت کنندپاسخ

سازی ) از جمله  والدگری عالوه بر نقشی که در مشکالت برونی سازی کودکان دارند، برای کودکانی که مشکالت درونی

نشان داد که (، 1396شهنی و همکاران )نتایج تحقیق  (.1396و همکاران،  شهنیدهند نیز مهم هستند )اضطراب( را نشان می



تربیت در یک محیط گرم، آرام و پایدار به همراه تشویق رفتارهای مطلوب و اعتمادبخش باعث کاهش اضطراب و مشکالت  

گیری از حمایت اجتماعی همچنین عنوان شده که کودکان مبتال به اختالل هماهنگی رشد نیز با بهره شود.رفتاری کودکان می

 ,)خانواده، دوستان و معلمان و بنابراین احتمال کمتر ابتال به افسردگی و اضطراب، وضعیت بهتری پیدا خواهند کرد  از طرف

2019 Targino Gomes Draghi .) که متغیرهای شخصیت،  کردمشخص نیز  (، 1394پورشریفی و همکاران )تحقیق

کودک و باورهای والدین مسیرهای مهمی در اضطراب  -والد ای کودک و همچنین رابطۀحساسیت اضطراب و راهبردهای مقابله

 یدارای اثر کم تا متوسط بر اضطراب اجتماع  را  رفتار منفی والدیننیز  (، 2017)1هالدورسون و کرسول کودک هستند. 

 .داندمی

خانه آورده و آن را به فرزندان ها با ساعات کار طوالنی استرس را به های کم درآمد مجبور به کار بیشتری هستند. آنخانواده   

والدین شاغل احتماالً مراقبت ناکافی از فرزندان خود معتقد است  (، 2014) 2هنریش(. Heinrich , 2014کنند )منتقل می

چگونگی مراقبت والدین از فرزندان به طور جدی در رشد کودکان مؤثر است. تقاضای مداوم و مکرر خانوادگی و شغلی  .دارند

 مشکالت کند. بنابراین چنین وظایفی موجب را ایجاد می "مسئولیت بیش از حد"ای به نام نقش ان شاغل، پدیدهبرای زن

روانشناختی و جسمانی، احساس خستگی، تنهایی و انزوا، احساس تعارض و درگیری دائمی برای ایجاد تعادل بین نقش 

 را  اشتغال مادران (1395پور و همکاران )علی (.1395کاران، پور و همعلید )شواشتغال بیرون از منزل میو  همسری-مادری

 .دندانمؤثر میواده خصوصاٌ اختالالت رفتاری کودکان نبر بهداشت روانی خا

شود. که این موضوع در کودکان مادران اضطراب مادر بر احساسات مادر تأثیر گذاشته و منجر به اضطراب جدایی کودک می   

زاده و امینی(. 1391اسدی و همکاران، به نقل از بنی Dallaire & Weinraubبارزتری نشان داده شده است )شاغل به طور 

میزان افسردگی و  و هدشنتیجه گرفتند که اشتغال مادران یکی از عوامل کاهندۀ سالمت فرزندان محسوب (، 1395محمدی )

با توجه به نگرش و انتظاراتی که اعضای . بیشتر مشاهده شد آموزان دارای مادر شاغل به شکل معناداریاضطراب در دانش

شود در نهایت ها میخانواده و جامعه از زنان شاغل در انجام همزمان کار خانگی و کار اداری دارند، فشار زیادی متوجه آن 

 (.1395زاده و محمدی، امینیشوند )فرزندان قربانی این تعارض و فشار کاری می

مادران به تنهایی اثر متفاوتی بر رشد و رفتارهای کودک در مدرسه ندارد، اما در عوض اشتغال مادر از طریق  وضعیت اشتغال   

(. 1391اسدی و همکاران، به نقل از بنی Gale & Robertsای با این موضوع در ارتباط است )متغیرهای میانجی یا واسطه

ها شاغل است، هایی که مادر در آندر اکثر خانواده ؛ها و رفتار فرزندان داردهای مادر تأثیر زیادی بر نگرش، تواناییدستورالعمل 

 شودجدا شدن مادران باعث ایجاد اختالالت احساسی و عدم ایجاد رابطۀ واقعی می و شودکمبود نظارت بر کودکان دیده می

(Almani et al, 2012 شاغل بودن مادر در اوایل کودکی موجب احساس .)  اضطراب، ناامنی و عدم اعتماد در جهان اطراف

دهند. اختالل اضطراب جدایی سطوحی از شود. اما کودکان در غیاب مادران، تعامالت اجتماعی خود را توسعه میکودکان می

ور و پ علیباشد )ترس یا اضطراب کودک نسبت به جدایی از مادر یا مراقب اصلی است که فراتر از حد مورد انتظار رشدی می

 ۀداخانو -نشان داد که بین تعارضات کار نیز (، 1391بنی اسدی و همکاران ) های حاصل از پژوهشتحلیل (.1395همکاران، 

 هر(، 2006)4 و بوئر 3مکینتاش در تحقیق (.1391اسدی و همکاران، بنی) مادران شاغل با اضطراب کودکان رابطه وجود دارد

 
1 Halldorsson and  Creswell 
2 Heinrich  
3 McIntosh 
4 Bauer 



چند تفاوت معنی داری بین کودکان دارای مادر شاغل و غیر شاغل دیده نشد، اما مشخص شد که  مادران شاغل استرس 

و طبیعتاً این استرس بر کودک اثر منفی خواهد گذاشت. تحقیقات انجام شده  ؛(McIntosh, 2006کنند )بیشتری را تجربه می

شاغل بودن مادر  طور ویژه به  انجام شده و کمتر به آموزانو در بین دانش در مورد اضطراب کودکان بیشتر در مقطع ابتدایی

سالمت روان  برتواند می شاغل بودن مادر و حضور کمتر وی در خانهمشخص است که  . اما به طور کلیدر آن توجه شده است

تالالت رفتاری دیگری را در تواند اخپذیر بودن میدبستانی که در صورت آسیبجا که سن پیشاز آنکودک مؤثر باشد 

دبستانی دارای مادر شاغل های آن در بین کودکان پیشمقایسۀ اضطراب و زیر مقیاساین پژوهش به  بزرگسالی به وجود آورد،

بین اضطراب کودکان دارای مادر شاغل و اینکه فرضیه تحقیق عبارت است از  انجام شد. های شهر فسادبستانیپیشو غیرشاغل 

 شود.داری مشاهده میتفاوت معنی غیر شاغل

 روش تحقیق

های شهر فسا بود ساله در مهدکودک 4-6دبستانی جامعۀ آماری کودکان پیش .بودای مقایسه -این تحقیق از نوع علیروش     

کودک  30دبستانی انتخاب شد. در این تحقیق پیش 4ای از بین مرحله ای چندگیری خوشه که نمونۀ مورد نظر با روش نمونه 

ا با استفاده از میانگین و آزمون مقایسۀ هداده کودک دارای مادر غیر شاغل مورد مقایسه قرار گرفتند. 30دارای مادر شاغل با 

سؤالی اضطراب کودکان اسپنس  38ها پرسشنامۀ ابزار گردآوری دادهمورد تحلیل قرار گرفت. SPSS-18  در نرم افزار میانگین

(SCAS)  .های هراس و ترس از فضای باز، اضطراب جدایی، ترس از آسیب ریز مقیاس شامل حمله 6این مقیاس دارای بود

( این 1395درخشانپور و همکاران، ) عملی و اضطراب عمومی است -وسواس فکریزیکی ، اختالل اضطراب اجتماعی، یف

گاهی  0دهی به آن بر اساس یک مقیاس لیکرتی به صورت هرگز=پرسشنامه توسط مادران تکمیل شده است. طریقۀ نمره 

با مقیاس تجدید  (، 1395در تحقیق درخشانپور و همکاران ) مقیاسروایی همگرایی این بود.  3و همیشه=  2، اغلب= 1اوقات=

(. روایی افتراقی مقیاس نیز با  =71/0rنظر شدۀ مقیاس اضطراب آشکار کودکان به طور معنادار همبستگی داشته است ) 

چنین اعتبار هم (،1395درخشانپور و همکاران، )ه است. پرسشنامۀ افسردگی کودکان همبستگی پایین و کم به دست آمد

 به دست آوردند.  60/0و اعتبار بازآزمایی آن را به مدت شش ماه ،  92/0همسانی درونی مقیاس با آلفای کرونباخ را 

 هایافته

کودک دارای مادر  30بررسی شدند که از این تعداد  سال 6-4در ردۀ سنی  دبستانیکودک مقطع پیش 60در این مطالعه     

درصد از مادران دارای تحصیالت دیپلم بودند. جدول توزیع فراوانی  45کودک دارای مادر غیر شاغل بودند.  30شاغل و 

ر شود مادران شاغل و غیر شاغل از نظآورده شده است. همان طور که مشاهده می 1در جدول به تفکیک  تحصیالت مادران

 همچنین توزیع کودکان از نظر جنسیت نیز به طور تصادفی بوده است. تحصیالت تفاوت چندانی نداشتند. 

 

 

 

 



 توزیع فراوانی تحصیالت مادران -1 جدول

 

 

 

 

 

برابر  0-18ها در دامنۀ اضطراب کلی آن  میانگین دهد کهنشان می اضطراب کودکان دارای مادر شاغل و غیر شاغل، سنجش   

، بیشتر از سایر 11/1برابر با  1-3اختالل اضطراب جدایی در دامنۀ باشد که کمتر از حد متوسط، است. همچنین می 40/4با 

 میانگینمی باشد. کمترین  09/1ها و باالتر از متوسط است. ترس از آسیب فیزیکی نیز باالتر از حد متوسط و برابر با زیرمقیاس 

 دهد.میانگین سایر اختالالت اضطرابی را نشان می 2های جدول نیز مربوط به حمله هراس و ترس از فضاهای باز است. داده

 توزیع فراوانی اختالالت اضطرابی -2 جدول

 بیشینه کمینه  انحراف استاندارد میانگین هامقیاس

 11/1* 0 29/0 30/0 هراس و ترس از فضاهای بازحمله 

 3 0 78/0 09/1 ترس از آسیب فیزیکی

 17/2 0 52/0 53/0 اضطراب اجتماعی

 3 0 67/0 11/1 اضطراب جدایی

 67/1 0 49/0 58/0 عملی -وسواس فکری

 83/1 0 47/0 77/0 اضطراب عمومی

 97/8** 33/0 31/2 40/4 اضطراب کلی

                            

 0-18دامنۀ **                      

درصد دیده  5 سطحداری در ، بین کودکان دارای مادر شاغل و مادر غیر شاغل تفاوت معنی3های جدول با توجه به داده   

صورت فرضیۀ تحقیق  در این .کننددر حقیقت کودکان دارای مادر شاغل اضطراب بیشتری را تجربه می  ؛(=P 014/0) شودمی

 شود.پذیرفته می

 مستقل به منظور مقایسۀ میانگین اضطراب کلی بین کودکان دارای مادر شاغل و غیر شاغل Tآزمون  -3 جدول

 (pداری)سطح معنی tمیزان  انحراف معیار میانگین اضطراب کلی وضعیت اشتغال مادر

 014/0 -53/2 40/0 68/3 دارخانه

   40/0 13/5* شاغل
 0-18دامنۀ *                              

بین کودکان دارای مادر شاغل و از نظر ترس از آسیب فیزیکی ، 4های جدول با توجه به داده،  ها نیززیر مقیاس لحاظاز    

ترس از در حقیقت کودکان دارای مادر شاغل  ؛(=P 009/0) شوددرصد دیده می 1 سطح داری درمادر غیر شاغل تفاوت معنی

داری از اضطراب عمومی کودکان دارای مادر شاغل نیز به طور معنی. همچنین کنندبیشتری را تجربه میآسیب فیزیکی 

 درصد         غیرشاغل درصد            شاغل میزان تحصیالت

 10 3 0 0 متوسطه و پایینتر

 66/46 14 33/43 13 دیپلم

 33/3 1 10 3 فوق دیپلم

 66/36 11 33/33 10 لیسانس

 33/3 1 66/6 2 فوق لیسانس

 0 0 66/6 2 دکترا

 100 30 100 30 جمع

 0-3دامنۀ *

 

 



ها هر چند میزان اضطراب کودکان دارای مادر مقیاس زیراز نظر سایر  .(=P 015/0)کودکان دارای مادر غیرشاغل بیشتر است 

 دار نیست. شاغل بیشتر است اما این تفاوت معنی

 شاغل  ریغ و شاغل مادر یدارا کودکان نیب اضطرابهای زیر مقیاس  نیانگیم ۀسیمقا منظور به مستقل T آزمون -4 جدول

 (pداری)سطح معنی tمیزان  انحراف معیار میانگین وضعیت اشتغال مادر زیر مقیاس ها

 دارخانه حمله هراس و تر س از فضای باز

 شاغل

26/0 

35/0 

29/0 

30/0 

207/1- 23/0 

 دارخانه اضطراب اجتماعی

 شاغل

44/0 

61/0 

45/0 

58/0 

258/1- 21/0 

 دارخانه آسیب فیزیکیترس از 

 شاغل

83/0 

35/1 

69/0 

79/0 

693/2- 009/0 

 دارخانه عملی -وسواس  فکری

 شاغل

51/0 

66/0 

54/0 

44/0 

187/1- 24/0 

 دارخانه اضطراب جدایی

 شاغل

90/0 

32/1 

56/0 

71/0 

86/0- 39/0 

 دارخانه اضطراب عمومی

 شاغل

72/0 
*82/0 

46/0 

49/0 

499/2- 015/0 

 0-3دامنۀ *

 گیریبحث و نتیجه

داری مادر شاغل و کودکان دارای مادر غیر شاغل تفاوت معنیطور که مشاهده شد بین اضطراب کلی کودکان دارای همان    

 -ها نتیجه گرفتند که بین تعامل کار(، همخوانی دارد؛ آن1391اسدی و همکاران )بنی هایشود که این با یافتهدیده می

نیز نتیجه گرفتند   (،2012و همکاران ) 5المانیهمچنین داری وجود دارد. مادر شاغل و اضطراب کودک رابطۀ معنی ۀخانواد

شود. اما کودکان شاغل بودن مادر در اوایل کودکی موجب احساس اضطراب، ناامنی و عدم اعتماد در جهان اطراف کودکان می

  (، 2012المانی و همکاران )دهند که نتیجه این تحقیق مغایر با این یافته در غیاب مادران، تعامالت اجتماعی خود را توسعه می

ضطراب اجتماعی کودکان دارای مادر شاغل نیز بیشتر از کودکان دارای مادر غیر شاغل است، هر چند این تفاوت است زیرا ا

 دار نیست. معنی

به غیر شاغل  دارای مادر کودکان مقطع ابتدایی نمرۀ کلی اضطرابکه  نده بودنتیجه گرفت ،(1395درخشانپور و همکاران ) اما   

که  ندنیز به این نتیجه رسید (،1395زاده و محمدی، )امینیکودکان دارای مادر غیرشاغل است. داری باالتر از طور معنی

همچنین با توجه به نتایج ترس از   ها باالتر از کودکان غیرشاغل است.سالمت روان کودکان دارای مادر شاغل در همۀ مؤلفه

مغایر  ،(1395درخشانپور و همکاران ) تحقیق با نتایج نیز مادر شاغل بیشتر است که این آسیب فیزیکی در بین کودکان دارای

تواند به علت تفاوت جوامع تناقض نتایج میداری بیشتر بود. کودکان دارای مادر شاغل نیز به طور معنیاضطراب عمومی است. 

یک نمونۀ بزرگتر و کنترل بیشتر متغیرهای مزاحم،  ابانتخ توان بامورد بررسی و عدم کنترل متغیرهای مزاحم باشد، که می

 نتایج بهتری گرفت.
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تر از حد متوسط بود، اما اضطراب جدایی و به طور کلی با توجه به نتایج این تحقیق، هر چند اضطراب کلی کودکان پاییناما    

ها باالتر از حد متوسط بوده است. همچنین اضطراب کلی، ترس از آسیب فیزیکی و اضطراب عمومی ترس از آسیب فیزیکی آن 

بیشتری باالتر از کودکان دارای مادر غیر شاغل بوده است. با توجه به اهمیت داری کودکان دارای مادر شاغل به طور معنی

ساز اختالالت دیگر در بزرگسالی شود و آیندۀ تواند زمینهدبستانی که میاخالالت اضطرابی در کودکان و به ویژه کودکان پیش

اهتمام والدین و به ویژه مادران که وقت  ست. یشگیری و درمان آن بسیار حائز اهمیت اپ  را تحت تأثیر دهد، بنابراین هاآن 

شاغل بودن همراه خود  بسیار روشن است.ان، گذرانند، در جلوگیری از اختالالت اضطرابی کودکبیشتری را با کودک می

یی جا که اضطراب مادر بر احساسات مادر تأثیر گذاشته و منجر به اضطراب جدااسترس و فشارهایی را به همراه دارد. از آن

های کنترل اضطراب روشمادران باید با (، 1391اسدی و همکاران، به نقل از بنی Dallaire1 & Weinraubشود )کودک می

 .، این اضطراب را به کودک منتقل نکنندهمچون آرام سازی خود

ن طریق اضطراب کودک ایتواند الگویی برای کودک باشد و از رفتارهای عاری از اضطراب والدین در برخورد با کودک می   

درمانی، مشارکت والدین، ها نشان داده است که اقداماتی نظیر بازیپژوهش همچنین. (Almani et al, 2012اصالح گردد)

الهیاری و الحانی باشد )های کامپیوتری و داستان برای کاهش اضطراب کودکان مؤثر میماساژدرمانی و موسیقی درمانی، بازی

گذارند نقش معلم و جا که کودک چند ساعت را در مدرسه و یا مهد کودک می(. از آن1393ریحانی و همکاران، به نقل از 

های گفته شده برای کاهش اضطراب کودکان توانند از روشمعلمان میاست. مربی نیز در کاهش اضطراب کودکان پررنگ 

آموزان خود و ایجاد تغییرات رفتاری پایدار و افزایش معلومات دانش از هر موقعیتی برای یاد دادن تواندمی استفاده کنند. معلم

آموزان را با آموز دور کند و دانشای گشاده از دانشتواند عوامل مخرب و اضطراب را با چهره می گیرد؛ ویها بهره در آن 

اه و اطمینان بخش همراه با جمالتی کوت و با عضالنی بیرون آورد -های روانیجمالتی گیرا و خوشایند از حالت تنش

امید است با همکاری شایستۀ  (.1393به نقل از ریحانی و همکاران،  Greenberg)هش دهد را کا هاآن  اضطراب، طبعیشوخ 

 والدین و مربیان و معلمان، تالش هر چه بیشتری در جهت افزایش سالمت روان کودکان صورت گیرد.
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