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ت خانواده در کناهش اآنطرا  یکیف: پژوهش حاآر با هدف بررسی نیش رآایت و هدف
نفنر  352: تعنداد روشگری نیش استرم والدینی انجای شند.  و افسردگی کودکان با تعدی 

کننه  در سنناح  کرمانشنناهی در میطننع ابتنندایی  بننه روش 7278از مننادران دانننش آمننوزان دخترش
هنننای رآنننایتمندی از زنننندگی  انتخنننا  شننندند و بنننه مییامای  تصنننادفی خوشنننهگیری  نموننننه
فننری  -، شنناخص اسننترم فرزننندپروری(3222) (،  کیفیننت زننندگی خننانواده7755) وادهخننان
هننا بننه روش  (  پاسنند دادننند . داده7759) ( و مییننام مشننکالت رفتنناری راتننر7778) کوتنناه
: نتنایج حاصن  از تحلین  هیا یافتیهیابی معنادالتی سناختاری منورد تحلین  قنرار گرفتنند.   مدح
کننه مسننیرکیفیت هننا  داده زننندگی خننانواده  بننه اآننطرا  و افسننردگی کودکننان در  نشننان داد 
(  معنننادار و منفننی شننده اسننت. همینننین  متویننر اسننترم والنندینی توانسننت >27/2P) سننطح

کننند و شنناخص نیشننی واسننطه هننای بننرازش منندح، مطلننو  بدسننت آمنند.  ای در ایننن بننین ایفننا 
هنای کیفینت  شاخص : بنابراین بر اسام مدح پیشنهادی با ت کید هر چه بیشتر برگیری نتیجه

کنناهش اسننترم والنندینی تننا حنند زیننادی مننی های  تننوان نشننانه بخننش زننندگی خننانوادگی و نیننز 
 آموزان را کاهش داد.  افسردگی دانش-اآطرا 

-کیفیت زندگی خنانواده، رآنایت از خنانواده، اآنطرا  ،: استرم والدینیهای کلیدی واژه
 افسردگی کودکان

m.seydi@razi.ac.ir.ایران ،کرمانشاه، گر ه مشاوره، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازیاستادیار،  نویسنده مسئول(. )1
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 مقدمه
کودکمممان هسمممتند   ایمممن دسمممته از اضمممطراب   افسمممردگی از  مشمممکالت در نمممی سمممازی در 

کودکممان    ای بمر عملکمرد تحیمیلی، اجتمماعی   حرفمه مالحظمه اخمتالتت  بمه طمور قاب  ای  
که به دنبال انمد ه، تثثیر  گذارد.  . افسردگی در  اقع یک منفی میتثثیر  نوجوانان ثانوی اسد 

کو می احساس تنهایی   طرد شدگی به  جود دکمان افسمرده  معمموت اشمتهای خمود را از آید.  
کسممالد رنمم  مممی دسممد  دهنممد   از معممده درد، سممردرد، یمما احسمماس تنهممایی یمما احسمماس 
ای  تری نسبد بمه دنیما   آینمده دارنمد   معتقدنمد در همی  زمینمه ها نظرات منفی برند. آن می

نگرانممی (. اضممطراب عبممارت اسممد از  2631، 1ت   همکمماراناکوهمم) امکممان موفقیممد ندارنممد
کودکمان مبمتال بمه ایمن اخمتالل بمیش از حمد دربماره اممور درسمی    عمومی یما غیمر  اقمع بینانمه. 
آینمده نگمران   معممموًت عیمبی   پریشمان هسممتند. اضمطراب   افسمردگی غالبممًا بمه عنمموان د  

گرفته یادی مشماهده  اختالل مجزا   متمایز از یکدیگر مورد توجه قرار  اند اما در موارد بسیار ز
کممودکی اتفمماق کممه ایممن د  اخممتالل بمما هممب در دوران  افتممد. بممه عبممارت دیگممر  مممی شممده اسممد 

کودکمممان ممممی مینگز، اکممم) همممای شمممدید اضمممطراب هممممراه باشمممد توانمممد بممما نشمممانه افسمممردگی در 
ین کندال بکاپور   2 ،2635.) 

کممممه اسممممترس  المممممدینی  نتممممای  مطالعممممات مختلمممممف نشممممان داده تمممممرین  از قمممموی 3انمممممد 
کودکممان از جملممه اضممطرابهممای مشممکال بممین پممیش یانممد) افسممردگی اسممد-ت رفتمماری  ، 4و
کمو، جمونز   فورهنمد3111؛ دادستان، احمدی   حسن آبادی، 2636 کمولتی، را کمی،  ، 5؛ مک 
(. اسمممترس 3111؛ سممملیمی، رم مممانی، خممموانکی   امیمممری، 3117؛ فرزادفمممر   همممومن، 2661

کمه بمه نقمش  المد   تعم  کمودک بمر_  امالت  المد الدینی نوعی اضطراب   تنش افراطمی اسمد 
کودک، در دسمترس بمودن منمابع حممایتی در فرزنمدپروری  می گردد. برداشد  الدین از رفتار 

                          
1. Kohut, S. A. et al. 
2. Cummings, C. M. & Caporinom, N. E. & Kendall, P. C. 
3. parenta stressstress. 
4. Weyand, C. 
5. McKee, L., Colletti, C., Rakow, A., Jones, D. J., & Forehand, R. 
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  احسمماس شایسممتگی   خودکارآمممدی  الممدین در تربیممد فرزنممدان از جملممه عواممم  مهممب در 
قدرتمنمدتری بمر رفتمار  الدگرانمه   رشمد تمثثیر  سازی استرس  الدینی اسد. این مت یر مفهوم

کماری فرزندان دارد تا اسمترس در دیگمر حوزه ، 1  همکماران همالب) همای زنمدگی مهم  اسمترس 
که منابع مورد نیاز برای پاسخ (    قتی به  جود می2636 بمه مقت میات   مطالبمات  دهی آید 

کارآمممدی  الممدینی بمما یکممدیگر   الممدینی( بمما منممابع در دسممترس همخمموان نباشممد. اسممترس   نا
کیفیممد  الممدینی اخممتالل  حتممی سممطوک پممایین اسممترس میارتبمما  خطممی دارنممد    توانممد در 

کنمممد. ایمممن شمممک  از اسمممترس می تمممر    کننمممده توانمممد احتممممال ایرادگیرتمممر شمممدن، تنبیه ایجممماد 
رسممد اسممترس  الممدینی بمما ایجمماد  پممذیرتر شممدن  الممدین را افممزایش دهممد. بممه نظممر مممی تحریک

کارآمدسممازی شممیوه تربیتممی  الممدین   تعممامال فرزنممدی منجممر بممه بممروز -ت  الممد اخممتالل   نا
 (.2632، 2همکاران  پریرا  ) شود می مشکالت رفتاری در فرزندانشان

کمرده کمه اسمترس ناشمی از  المدگری می از طرر دیگر نتای  مطالعات تثیید  توانمد در  انمد 
های سمالمد ر انمی  المدین همچمون اضمطراب   افسمردگی نقشمی اساسمی ایفما  برخی مؤلفه

یمماحی، امینممی 2636، 3  مممک لنتیممرکمموینتر  ) نمایممد ؛ دادسممتان، 3123  ویسممی، صممالحی ؛ ر
کیفیممد  (   خمود ایممن امممر می3111 ،احمدی ازغنممدی   حسممن آبممادی توانممد اثمر مسممتقیمی بممر 

کیفیممممد زنممممدگی خممممانوادگی داشممممته باشممممد کومینممممگ   ) ر ابممممط ز جممممی   در نتیجممممه  کلممممر، 
 7  احممممد س(. داردا2631 ،6؛ شمممیائو2662، 5؛ لمممی، هوانمممگ، ومممن   ومممین2661، 4ترسمممونیپ
کمممه  ( در مطالعمممه2631) کودکمممان اتیسمممتیک انجمممام دادنمممد نشمممان دادنمممد  کمممه ر ی پمممدران  ای 

کیفیممد زنممدگی آن کمماهش  همما اثرگممذار  اسممترس  الممدینی ایممن دسممته از  الممدین بممه شممدت بممر 
بمما اسمتفاده از دیممدگاه  8ای ای راهبردهمای مقابلمه هما در مطالعممه خمود نقمش  اسممطه اسمد. آن

                          
1. Hullmann, S. et al. 

2. Pereira, J. et al. 

3. Quintero, N., & Mclntyre, L. L. 
4. Keller, P. S., Cummings, E. M. & Peterson, K. M. 
5. Lee, C. F. & Hwang, F. M. & Chen, C. J. & Chein, L. Y. 
6. Hsiao, Y. J. 
7. Dardas, L. A. & Ahmad, M. M. 
8. coping strategies. 
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کممه مممورد تثییممد قممرار نگرفممد اممما بمما ایممن  جممود 3215) 1 س   فممولکمنتزار کردنممد  ( را آزمممون 
کیفیمد زنمدگی شمرکد راهبردهای مقابله کنندگان را پمیش  ای توانستند بمه طمور معنماداری 

کنند.  بینی 

همممایی از قبیممم  ر ابمممط در خمممانواده، تعمممامالت خمممانواده،  کیفیمممد زنمممدگی خمممانواده حوزه
هما، سمالمد، خمدمات حممایتی، حمایمد از دیگمران   بهریسمتی  زش الدگری، اثربخشی ار
(. این مفهوم عبارت اسمد از 2635، 2منشیف   رید ش، ساوین) شود هیجانی را شام  می

 ،3  همکمماران ز نما) یمک حم  پویما از بهریسمتی زنمدگی خمانوادگی بیمورت جمعمی   فمردی
کمه نیازهمای اع مای خمانواده بمرآورده 2636 شمود،   اع مای خمانواده از  می(. یعنی "شرایطی 

کارهمای مهمب خمویش را  زندگی با هب به عنوان یک خانواده لذت می برند   فرصمد دارنمد تما 
کممه در مممورد عواممم   (.  در بررسممی101؛ م. 2661، 4پممارک   همکمماران) انجممام دهنممد" هایی 
کیفیمد زنمدگی -مؤثر بر اضطراب کمه  کودکمان انجمام شمده اسمد،  مشمخت شمد  افسمردگی 

کب بممر آن از اصمملیخممانو کودکممان -ترین عواممم  رشممد اضممطراب اده   ف ممای حمما افسممردگی در 
گورسموی5،2662اسمتید   همکماران) شمود محسموب می کیفیمد 2660، 6  دیمزمن ؛ ارال،   .)

کارآممد داممن  پایین زندگی خانواده   تعارر  الدینی بمات می توانمد بمه رفتارهمای  المدگری نا
کودکمان شمودبزند   ممکن اسد منجر بمه بمروز  نموابی نمژاد، ) مشمکالت تحمولی   رفتماری در 

3111  .) 
کیفیممد زنممدگی اشمماره  کممه در ادبیممات پژ هشممی بممه رابطممه آن بمما اسممترس    مت یممر دیگممری 

کیم2631، 7سیویتسمیا) شده اسمد، رضمایتمندی از زنمدگی اسمد کلیمک   آ یب،  ، 8لو، یلمدر
از زنمدگی در خمانواده   بمه تبممع آن (. رضمایتمندی از زنمدگی خمانواده را  ارزشمیابی افممراد 2631

                          
1. Lazarus, R. S. & Folkman, S. 
2. Ridosh, M., Sawin, K., & Schiffman, R. 
3. Zuna, N. et al. 
4. Park, J. et al. 
5. Stith, S. et al. 
6. Aral, N. & Gursoy, F. & Dizman, H. 
7. Civitcia, A. 
8. Yildirim, Y. & Kilic, S. P. & Akyol, A. D. 
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گرینممه هایشممان بممرای آینممده دارنممد تعریممف مممی کممه افممراد از  ضممع موجممود     کننممد. احساسممی 

بنممابراین رضمماید از زنممدگی یممک صممفد پایممدار   عینممی نیسممد بلکممه بممه ت ییممرات ممموقعیتی 
گرفتممه شممیخی، ) شممود مممی حسمماس بمموده   بممر اسمماس برداشممد   دیممدگاه خممود افممراد در نظممر 

(. بما  جمود اینکمه رابطمه ایمن مت یمر بما برخمی مت یرهمای 3126ومن، احدی   س اه منیور، ه
مربو  به خانواده از جملمه بهداشمد ر ان اع مای خمانواده، سماختار خمانواده، معنویمد در 

کمورتنی   جاسمین) خانواده   انسجام خمانواده (  ممورد 2637، 2؛ لمین   یمی2631، 1د لیتلمی، 
گرفتمه  اسمد، امما مفهموم سمازی رضماید از زنمدگی خمانواده نسمبتًا جدیمد بموده   بررسی قمرار 

کممه  گرفتممه اسممد. عممال ه بممراین بمما توجممه بممه نقشممی  مطالعممات انممدکی در ایممن زمینممه صممورت 
کاهش اسمترس  المدینی بمازی ممی کیفید   رضایتمندی از زندگی خانوادگی کنمد   نیمز  در 

کمه اسمترس  ممی فرزنمدان، بمه نظمر رابطه مهبد استرس  الدینی با اضطراب   افسردگی رسمد 
که این اممر در همی  ای  تواند به عنوان مت یر  اسطه می  الدینی کند  در این بین ایفای نقش 
مورد بررسی قرار نگرفته اسد.  بر این اساس پژ هش حاضر در پی پاسمخ بمه ایمن ای  مطالعه

کممه آیمما اسممترس کیفیممد   را در رای  توانممد نقممش  اسممطه مممی  الممدینی سممؤال اسممد  ابطممه بممین 
کند؟  -رضاید خانواده با اضطراب کودکان ایفا   افسردگی 

 روش
پژ هش از نوع توصمیفی اسمد   بما ر ش ممدل معمادتت سماختاری انجمام شمد. جامعمه 
کرمانشمماه تشممکی  کلیممه  الممدین دانممش آممموزان ابتممدایی دختممر شهرسممتان   آممماری پممژ هش را 

بشمملیده، ) اسممد 266تت سمماختاری  هش مممدل معممادژدهممد. حممداق  حجممب نمونممه درپمم مممی
کودکان   211(. بر همین اساس تعداد 3121 کرمانشماه در  31تما  7نفر از  الدین  سماله شمهر 

کسممب مجوز کردنمد.  پم  از  قمانونی  ت ممین محرمانمه مانممدن همای   پمژ هش حاضمر شمرکد 
های  پرسشممنامهای  ونممد مرحلممهای  خوشممهگیری  مشخیممات فممردی، بمما اسممتفاده از نمونممه

                          
1. Doolittle, B. & Courtney, M. & Jasien, J. 
2. Lin, W. H. & Yi, C. C. 
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یع   از دانمش آمموزان خواسمته شمد تما آنهما را بمه مادرانشمان جهمد تکمیم  تحویم  دهنمد.  توز
ناحیمه از نمواحی  2انتخماب ای ) مدرسه در یک فرآیند سمه  مرحلمه 36با انتخاب گیری  نمونه

گانمممه آمممموزش   پمممر ش در  هلمممه ا ل   پممم  از آن انتخممماب  مدرسمممه در هرناحیمممه   در  2سمممه 
کمممالس از های  مدرسمممه( آغممماز شمممد. قبممم  از تحلیممم  داده، پرسشمممنامه نهایمممد انتخممماب سمممه 

کهممای خممر ا شناسممایی   حممذر شممدند.  بمما حممذر ایممن داده همما،  مخممد ش   یمما  اجممد مال
کمماهش یافممد. پمم  از توضممیحات تزم، پرسشممنامه  216تعممداد نمونممه  در بممین دانممش ها  نفممر 

یع   از آنها خواسته المدین تکمیم  تما روز بعمد شد تا پرسشنامه توسط یکمی از   می آموزان توز
هممای ور د عبممارت بودنممد از: تمایمم  بممه مشممارکد،  جمممع آوری شمموند. مممالکهای  پرسشممنامه

زندگی با  الدین،   عدم  جود سابقه جدایی  الدین، نبود سابقه بیماری جسممی یما ر انمی 
که نق  مموارد فموق بمه عنموان ممالک خمر ا از فرآینمد نمونمه 0حاد در  گذشته  بود  ری گی ماه 

گرفته شد.  در نظر 

 ابزار پژوهش
کوترراه -شرراخص اسررترس فرزنرردپروری فممرم  -شمماخت اسممترس فرزنممد پممروری :SI-SF 1فرررم 
کوتمماه  کممه  10کوتمماه شممام  یممک نسممخه  سممؤالی از شمماخت اصمملی اسممترس فرزنممدپروری بممود 

( تهیمه شمده اسمد. ایمن ابمزار دارای سمه زیرمقیماس آشمفتگی  المدین، 3221) 2توسط ابدین
کارآمممد  الممدتعممامالت  کممودک مشممک  کممودک   ویژگی-نا آفرین اسممد   بممر اسمماس یممک  هممای 

کممامال غلممط( تنظممیب شممده اسممد. نتممای  ای ) طیممف لیکرتممی پممن  درجممه کمماماًل صممحیح تمما 
کمه ممدل 3112) تحلی  عاملی پژ هش فدایی، دهقانی، طهماسمیان، فرهمادی ( نشمان داد 
لی آن ممورد تثییمد اسمد. در ایمن سه عماملی از بمرازش مطلموب برخموردار اسمد   ر ایمی عمام

کم  اسمترس  المدینی  کر نباخ برای نممره    بمرای همر یمک از  26/6پژ هش میزان پایایی آلفای 
کارآمد  الد زیرمقیاس کمودک مشمک   کودک،   ویژگی-های آشفتگی  الدین، تعام  نا های 

                          
1. Parenting Stress Index-Short Form. 
2. Abidin, R. R. 
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نممین (. همچ3112فمدایی   همکماران، ) بدسممد آممد 16/6، 15/6، 16/6آفمرین  بمه ترتیمب 
کمم   71/6روز بعممد از اجممرای ا ل، برابممر بمما  31ضممریب پایممایی بمماز آزمممایی در طممول  بممرای نمممره 

بمرای زیرمقیماس تعامم   71/6بمرای زیرمقیماس آشمفتگی  المدینی؛ 12/6استرس  المدینی ؛ 
کارآمد  المد کمودک مشمک  بمرای زیرمقیماس ویژگی 73/6کمودک   -نا کمه ایمن  همای  آفرین بمود 

 نگر ثبات نمرات شاخت در طول زمان بود.  مقادیر همبستگی بیا
 3207ایممن پرسشممنامه توسممط راتممر در سممال  (: RCBQ) 1پرسشررنامه مشررکالت رفترراری راتررر

عبممارت اسممد   توسممط  13دارای   Aاسممد. نسممخه   A   Bسمماخته شممده    شممام  نسممخه 
 ای درجمه 1شود. این پاسمخنامه ایمن ابمزار بمر اسماس یمک طیمف لیکرتمی   الدین تکمی  می

کمماماًل در سممد اسممد، تمما حممد دی درسممد اسممد، درسممد نیسممد( تنظممیب شممده اسممد.  )
کودکممان در  26 الممدین حممد د  گذشممته 32دقیقممه بمما توجممه بممه رفتارهممای  تواننممد بممه  مممی ممماه 

کمه نممره   Aدر فمرم  31پرسشها پاسخ دهنمد. نممره  کودکمانی  یما بماتتر  31نقطمه بمرش اسمد   
(. در پمممژ هش 3126باللمممی، آقایوسمممفی، ) شممموند ممممی داشمممته باشمممند دارای مشمممک  شمممناخته

( میمممزان توافمممق 3122، بمممه نقممم  از ملمممک، حسمممن زاده   تیرگمممری، 3107) مهریمممار   همکممماران
 663/6تشخییممی ر ان پزشممکی   پرسشممنامه در  جممود اخممتالل   انممواع فرعممی آن در سممطح 

؛   نیمممز 75/6( پایمممایی بممماز آزممممایی بممما فاصمممله د  مممماه را 3207) 2معنمممادار بممموده اسمممد. راتمممر
کمرد.  پایمایی ایمن پرسشمنامه در  05/6پدران   ممادران را های  همبستگی بین پاسخ گمزارش 

کمردن   بماز آزممایی 3171) داخ ، برای ا لین بار توسط مهریمار   یوسمفی ( بما ر ش د  نیممه 
 گزارش شده اسد. 11/6

کیفیممد زنممدگی خممانواده( کیفیممد زنممدگی خممانواده(: FQOL) 3مقیمماس  ( بممه FQOL) مقیمماس 
یابی ادراک اع ای خانواده از رضمایتمندی  آنهما از جنبمه کیفیمد های  منظور ارز مختلمف 

سمؤالی بمر ر ی  16 ( سماخته شمد. ایمن ابمزار2661) زندگی خانوادگی توسمط پمارک   همکماران

                          
1. Rutter Child Behavior Questionnaire for parents. 
2. Rutter, M. 
3. The Family Quality of Life Scale. 
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گمذاری شمده     از بسمیار رضمایتمندم تما بسمیار نارضمایتمندم( نممره) ای در جمه 1یمک طیمف 
که عبارتند از را شام  میپن  خرده مقیاس  ، بهریسمتی 2،  المدگری1خانواده تعامالت :شود 

. در مطالعمممه 5،   حمایتهممای مممرتبط بمما نمماتوانی4، بهریسممتی جسمممانی   فیریکممی3هیجممانی
کلممی 2660) ،6هممافمن، مممارکز، پاسممتون، سممامرز، ترنبممول کر نبمماخ بممرای نمممره  ( ضممریب آلفممای  

بدسمممد آممممد. همچنمممین   (>63/6p)   01/6  پایمممایی بمممه ر ش بازآزممممایی  11/6 ،مقیممماس
گرفممد   ضممریب  سمماختار عمماملی ایممن ابممزار پمم  از تحلیمم  عمماملی تثییممد مممورد تثییممد قممرار 

   01/6( 3212، 7اشمیلکشمتین، اشموری، مونتمانو) همبستگی این مقیاس با ابمزار خمانواده
 (.2660فمن   همکاران، ها) معنی دار بدسد آمد  >63/6pدر سطح  

کرررانزاس ایمممن ابمممزار توسمممط شممما م، : (KFLSS) 8مقیررراس رضرررایتمندی از زنررردگی خرررانواده 
یمابی رضماید3210) 9یوریش، بمولمن گویمه   بمه منظمور ارز کلمی از زنمدگی  ( در وهمار  منمدی 

گویممه کلیممدی از ر ابممط خممانوادگی شممام  ها  خممانوادگی طراحممی شممده اسممد. ایممن  سممه حمموزه 
کنندگان بمممه  دهنمممد. شمممرکد بمممرادری را مخاطمممب قمممرار ممممی-فرزنمممدی، خمممواهر-ازد اا،  المممد

از به شدت رضاید دارم تا به شمدت ناراضمی ای  در یک طیف لیکرتی هفد درجهها  گویه
کر نبمماخ 3210) هسممتب  پاسممخ میدهنممد. در مطالعممه شممما م   همکمماران بمممه  11/6( آلفممای 
کیفیممد زنممدگی خممانواده  دسممد آمممد   ر ایممی سممازه آن   نیممز ر ایممی همگممرای ابممزار بمما مقیمماس 

کر نبماخ  گرفد. در پژ هش حاضر نیز ضریب آلفای    نیمز سماختار تمک  1/6مورد تثیید قرار 
نممایی  (   با ر ش بیشینه درسمدCFA) عاملی این مقیاس با استفاده تحلی  عاملی تثیید

گرفد.   ه اسد.ارائه شد 3برازش مدل انجام شد در جد ل های  سرفی مورد تثیید قرار 

                          
1. Family Interaction. 
2. Parenting. 
3. Emotional Wellbeing. 
4. Physical / Material Well-being. 
5. Disability-Related Support. 
6. Hoffman, L., Marquis, J., Poston, D., Summers, J. A., & Turnbull, A. 
7. Smilkstein, G., Ashworth, C. & Montano, D. 
8.Kansas Family Life Satisfaction Scale. 
9. Schumm, W. R., Jurich, A. P. & Bollman, S. R. 
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 های برازش مدل نهایى : شاخص1جدول 
CMIN/

DF 
RMSEA CFI NFI IFI TLI AGFI GFI 

45/1 45/4 99/4 99/4 99/4 99/4 99/4 99/4 

 ها یافته
گممممر ه نمونممممه  از جملممممه تعممممداد فرزنممممدان خانواده اطالعممممات جمعیممممد  هممممای  شممممناختی 

همما، شمم   مممادر خممانواده، میممزان درآمممد  آممموزان در خانواده کننده، ترتیممب تولممد دانش شممرکد
 آمده اسد.  2آموز   میزان تحییالت  الدین در جد ل  ماهانه، سن دانش

گروه نمونه : ویژگی2جدول   های جمعیت شناختی 
 % درصرد تعداد ویرژگررری

 تعداد فرزندان

 3/23 12 تک فرزند
 0/51 310 د  فرزند
 3/22 02 سه فرزند

 3/7 26 وهار فرزند   بیشتر
 3/3 1 جواب( بی) نامشخت

 ترتیب تولد

 7/16 10 فرزند ا ل
 2/21 72 فرزند د م
 2/1 21 فرزند سوم

 2/3 1 فرزند وهارم   باتتر
 5/16 11 جواب( بی) نامشخت

 ش  

 5/36 22 د لتی
 2/1 33 آزاد

 5/6 3 بازنشسته
 2/12 212 دار خانه
 1/3 1 جواب( بی) نامشخت



 7279 تابستان، 55شماره ، 79جلد ، پژوهشهای مشاوره .............................................................................. 755

 

 % درصرد تعداد ویرژگررری

آموز هنگام  سن دانش
 سال() پژ هش

7 23 1/7 
1 15 1/32 
2 02 0/25 
36 51 3/30 
33 53 0/35 
32-31 52 1/37 
 5/6 3 جواب( بی) نامشخت

 مادر -تحییالت پدر

 2/1 2 سواد بی
 71 236 زیر دیپلب   دیپلب
کارشناسی  2/31 11 کاردانی   
کارشناسی ارشد   

 دکتری
0 3/2 

 7/6 2 جواب( بی) نامشخت
 

کننده در  همممای شمممرکد دهمممد بیشمممتر خانواده نشمممان می 2اطالعمممات حاصممم  از جمممد ل 
هما را وهمار فرزنمدی   بیشمتر  پژ هش د  فرزندی هستند   تعداد بسیار اندکی از ایمن خانواده

یممممع  تشممممکی  می دهممممد. تحیممممیالت بیشممممتر  الممممدین دیممممپلب   زیممممر دیممممپلب بمممموده   نیممممز توز
های مختلممف ابتممدایی، تقریبممًا  آممموزان پایممه انشهای بممه دسممد آمممده از  الممدین د پرسشممنامه

 متعادل بوده اسد. 
( از 3شممک  ) گویی بممه سمؤاتت   فرضممیات پممژ هش   آزممون مممدل ارائمه شممده بمه منظممور پاسمخ

کالنتمری، 3121بشملیده، ) یابی معادتت ساختاری استفاده شمد مدل (. بمر ایمن اسماس 3122، 
کیفی -د زنمدگی خمانواده،  اسمترس  المدینی   اضمطرابوهار مت یر رضاید از زندگی خانواده، 

کیفیممد  کودکممان  بممه عنمموان مت یرهممای مکنممون تعریممف شممدند. همچنممین بممرای مت یممر  افسممردگی 
زندگی خانواده وهار خرده مقیاس بهریستی هیجمانی، بهریسمتی جسممانی، تعمامالت خمانواده، 

گویمه همای مختلمف زنمدگی  حوزه)  الدگری، برای مت یر مکنون رضاید از زندگی خمانواده وهمار 
شممدند(، بممرای مت یممر مکنممون اسممترس  الممدینی سممه زیرمقیمماس آشممفتگی  الممدینی،  مربممو  می
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کارآمد  الد کودک مشمک  کودک، ویژگی-ارتبا  نا آفرین ؛    بمرای مت یمر مکنمون اضمطراب    های 
گویه سم   از مقیاس مشمکالت رفتماری راتمر( بمه عنموان  نشمانگر تعریمف شمدند. ) افسردگی پن  

گرفتند. داده  ها با ر ش حداکثر درسد نمایی مورد تحلی  قرار 
بمممرازش، عمممدم بمممرازش مطلممموب ممممدل ا لیمممه   رجممموع بمممه های  پممم  از بررسمممی شممماخت

کیفید زندگی به اضطراب) اصالکهای  شاخت گویمه -حذر مسیر  افسردگی، حذر د  
کودک مشک   یان  خطابین خرده مقیاس  کو ار گویمه اضطراب افسردگی، برقراری  آفمرین   

گرفد. شماخت-اضطراب 1 بمرازش ممدل در های  افسردگی( مدل مجددًا مورد تحلی  قرار 
 گزارش شده اسد. 1جد ل 

 های برازش مدل  : شاخص3جدول 
CMIN/DF P RMSEA CFI IFI TLI AGFI GFI 

20/3 663/6 612/6 20/6 20/6 21/6 26/6 25/6 

 
کممه شمماخت نشممان مینتممای  جممد ل فمموق  هممای بممرازش  بممرای مممدل نهممایی در حممد  دهممد 

مطلوبی قرار داشته   در نتیجه مدل مورد تثیید اسد. نمای تیویری مدل حا ی ضمرایب 
 اند. گزارش شده 3ها در شک   مسیر   معناداری آن

 
 
 
 
 
 63/6معناداری در سطح : **

 61/6معنادری در سطح : *

 : نمای تصویری مدل1شکل 
 

2/0-* 

17/0- 

27/0-** 

22/0
** 

44/0** 

46/0-** 

 اضطراب/افسردگی

 رضایت از زندگی خانواده

 والدینیاسترس 

 زندگی خانوادهکیفیت 

47/0** 
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گزارش شده در نمودار مدل  نشان می که همه ضرایب مسیر مدل بجز مسمیر  نتای   دهد 
کودکممان معنممی -کیفیممد زنممدگی خممانواده بممه اضممطراب دار شممده اسممد همچنممین افسممردگی 

کیفید زندگی خانواده بمه اسمترس  المدینی  همه ضرایب مسیر رضاید از زندگی خانواده   
کودکممان مهبممد   معنممادار شممده اسممد.  همچنممین پمم  از محاسممبه _    اضممطراب افسممردگی 

کودکمان، از ر ش بموت -زاد بمر ابعماد اضمطراب اثرات غیرمسمتقیب مت یرهمای بمر ن افسمردگی 
گیری مجمدد بمرای سمنجش معنماداری اثمرات غیرمسمتقیب اسمتفاده  نمونمه 3166بما  1اسمتراپ

گزارش آن در جد ل3122کالنتری، ) شد که   ( آمده اسد.5) ( 

 : نتایج بوت استراپ برای بررسی معناداری اثرات غیرمستقیم مدل4جدول 

 معناداری حد باال حد پایین اثر غیرمستقیم مسیر غیرمستقیم

با ) افسردکی-اضطرابکیفید زندگی خ به 
 ( الدینی اسطه استرس 

17/6- 50/6- 27/6- 663/6 

با )  الدینیکیفید زندگی خ به استرس 
 ( الدینی اسطه استرس 

23/6 13/6- 35/6- 663/6 

با ) افسردگی-رضاید از زندگی خ به اضطراب
  اسطه رضاید از زندگی خ(

22/6- 12/6- 35/6- 663/6 

 
کمه  مسمیر نشمان می 5جمد ل شمده در  اطالعات ارائه کیفیمد    های  دهمد  غیمر مسمتقیب 

با  اسطه استرس  الدینی( در سمطح ) افسردگی -رضایتمندی  زندگی خانواده به اضطراب
63/6>P  .معنادار شده اسد 

 گیری نتیجهبحث و 
که استرس  الدینی اثری مستقیب بمر اضمطراب -نتای  حاص  از تحلی  مدل نشان داد 

                          
1. Bootstrap. 
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افسمردگی  فرزنمدان دارد. بنمابراین هروممه اسمترس  المدینی ممادران افممزایش یابمد احتممال بممروز 
افسمممردگی  در فرزنممدان بیشمممتر خواهممد بمممود. ایمممن نتیجممه همسمممو اسممد بممما نتمممای  -اضممطراب
کاسادیو، ور تیمطالعات  گارلنمد2631) 2، جفمری(2631) 1فری ، توماسی،  در . (2667) 3(، 

کرد. تبیین حیول این نتیجه می  توان به وند نکته اشاره 
هممما اسمممترس  المممدینی را مسمممتقیمًا بممما مشمممکالتی همچمممون اضمممطراب    برخمممی از پژ هش

که  الدین بخیوم ممادران از ابمراز هیجمانی مناسمب  افسردگی مرتبط دانسته اند. الگویی 
گسمممترده)   سمممازش یافتمممه ای از هیجمممان هممما( بمممه فرزنمممدان ارائمممه  آزادانمممه نشمممان دادن دامنمممه 

کودکممممان در شناسممممایی   پممممردازش عالئممممب هیجممممانی، ارتبمممما  هیجان می همممما    دهنممممد، بممممه 
کممممک می هممما   تولیمممد پاسمممخ موقعید های منفمممی  کنمممد. بمممالعک ، پاسمممخ های سمممازگارانه 

گمر فرزنمدان مخاطممب آن کودکمان اثممر می هیجمانی  المدین، حتممی ا گممر  هما نباشممند بمر  گذارنمد. ا
یممماد های ا ل زنمممدگی محمممیط اممممن    کمممودک در سمممال آراممممی را تجربمممه نکنمممد، بمممه احتممممال ز

کممودک بممه سمممد -فرآینممدهای اسممترس مقابلممه طبیعممی ا  شکسممد بخممورد. در ایممن شممرایط 
گممموش بمممه زنگمممی   م کمممودک مرتبمممًا اسمممترس    ممممی طرب  بمممودن پمممیش مممحمممالتی از   گمممر  ر د. ا

کند   محمیط اجتمماعی پمر تنشمی داشمته باشمد، مشخیمًا اسمترس همای  عیبید را تجربه 
کنش میکووممک هممب  ( 2636) 4شممدید اضممطرابی را در پممی داشممته باشممد. مممدیناهممای  توانممد  ا
که در خانواده بیان می کودکانی  ثبمات زنمدگی  همای پمر اسمترس   از لحماظ هیجمانی بی کند 

کمتری دارند تا به محرک می گونه کنند توانمندی  ای مهبد پاسخ دهند، آرامش خمود  ها به 
کنترل باشند،  کنند   خود  افسردگی رهمایی یابنمد _  اضطرابهای  به موقع از نشانهرا حف  

کنند.    هیجانات خود را تنظیب   مدیرید 
کمممه همممب -دهنده ادراک اسمممترس در نظمممام  المممد اسمممترس  المممدینی نشمممان کمممودک اسمممد 

کودک   هب پاسخ های استرس ویژگی گیمرد. بمه  هما را در بمر می مادران به این ویژگیهای  زای 
                          
1. Farrace, D., Tommasi, M., Casadio, C. & verrotti, A. 
2. Jeffery, E. M. 
3. Garland, B. H. 
4. Medina, J. J. 



 7279 تابستان، 55شماره ، 79جلد ، پژوهشهای مشاوره ............................................................................... 772

 

های خام  المدینی ماننمد ممدیرید رفتارهمای اضمطرابی    درگیری رسد نامالیمات نظر می
گریه بیش از حمد، عفوند همای  هما   بیماری کودک، مشکالت روزمره خام  الدینی مانند 

کممه  الممدگری   فشممارهای حاصمم  از  کممودک منجممر بممه اسممترس در  الممدین می شممود، تمما حممدی 
کودکان می در  الدین منتهی شمود.  المدینی  مالحظه تواند به سازش نایافتگی قاب  مراقبد 

یادی را تجربمه می کمودک حسماس بموده   در  که استرس  الدینی ز کننمد نسمبد بمه ت ییمرات 
گریمممه    صمممورت مواجهمممه بممما مشمممکالت روزممممره ماننمممد ت ذیمممه، خمممواب، عفونمممد، بیمممماری 

کنتمرل میهای  بدرفتاری بیننمد   بما حمایمد   رسمیدگی بمیش از  معمول ا ضماع را خمارا از 
کممه غالبممًا بممه حممد  کنتممرل ا ضمماع دارنممد    یمما ان ممبا    تحکممب سممعی در غلبممه بممر مشممکالت   

کودکمان می طهماسمیان، انماری   ) انجاممد شدید شدن مشکالت اضمطرابی   نیمز افسمردگی 
 (.3123فتح آبادی،

تمممرین  توانمممد بمممه عنممموان یکمممی از مهب افمممر ن بمممر ایمممن احسممماس خودکارآممممدی ممممادران می
کودکممان در نظممر -مشممکالت رفتمماری از قبیمم  اضممطرابهای سممطح  کننممده تعیین افسممردگی 

کودکمان دارای اختالتتمی همچمون اضمطراب3123طهماسیان   همکماران،) گرفته شود  .)-
افسممردگی، نیمماز بممه تممالش بیشممتری بممرای آرام شممدن   رفممع نیازهایشممان دارنممد. از ایممن ر  در 

کودکممان ممادران ممکممن اسممد بیشممتر بمه سممردرگم کممامی در برابممر ارضممای برخمورد بمما ایممن  ی   نا
کنترل در موقعید کودک خود   یا   1های مشک  مبتال شموند. بمر اسماس نظمر بنمدورا نیازهای 

کارآممدی شمود. از ایمن  آوردهای عملکرد می دسد کاهش احسماس  تواند منجر به افزایش یا 
که به راحتی آرام می کودکانی  شوند به مادر احساس اطمینمانی در انجمام درسمد  ظیفمه  ر  

کارآمدی  الدین افزایش خود می کودکمان دارای مشمکالت  دهند   در نهاید خود  می یابد.  
احسمماس عممدم اطمینممان در انجممام  ظممایف  الممدگری خممود افسممردگی بممه  الممدین -اضممطراب

کمممماهش پیممممدا می می کنممممد. در  اقممممع سممممطح  دهنممممد   در نتیجممممه خودکارآمممممدی  الممممدین 
کودکمممان بمممه شمممک  علیمممد حلقممموی بمممر یکمممدیگر  خودکارآممممدی  المممدین   مشمممکالت رفتمممار 
                          
1. Bandura. 
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یمممارویی بممما کمممه خودکارآممممدی پمممایینی دارنمممد   احسممماس نممماتوانی در رو  اثرگذارنمممد. ممممادرانی 
کمممی نشممان مممی وممالش دهنممد. در  همما   مشممکالت فرزنممد خممود دارنممد، پافشمماری   مقا مممد 

نتیجه ممکن اسد تسلیب شوند   یا از تحکب   ان با  شدید در برخورد با فرزنمد اسمتفاده 
کمه می کمودک شمود-توانمد منجمر بمه تشمدید اضمطراب کنند  ، 1  ممک لنتیمر بالومر) افسمردگی 

2667.) 
کمممه بممین اسمممترس   افسمممردگی  المممدین از یمممک طمممرر،   هممما تثییمممد  نتممای  پژ هش کردنمممد 

کارآممد رابطمه  فرزنمد   سمبک-افسردگی  الدین بما تعامم  نامناسمب  المد های فرزنمدپروری نا
کممیب2660 ،2برنشممتاین)  جممود دارد کممه پیش2633، 3؛  هممای  تممر یکممر شممد اسممترس (. همممان طممور 

کارآمممدی را در توانممد بممه نمموعی احسمماس فقممدان شا ناشممی از نقممش  الممدگری می یسممتگی   نا
گممر آنهمما، احسمماس بی کمماهش  مممادران افممزایش دهممد. ا لیمماقتی داشممته باشممند نمماتوان شممده   بمما 

ی  بمممه سممممد افسمممردگی   سمممایر اختالل اعتمادبمممه همممای ر ان شممماختی پمممیش  نف  بمممه تمممدر
از جملممممه ) (. پیامممممدهای حاصمممم  از اخممممتالل افسممممردگی2660برنشممممتاین، ) خواهنممممد رفممممد

های جسممانی   ...( ممادران   تی، خلق پایین، احساس ناتوانی   شمکایدتفا حسی، بی بی
دهمد. ایمن دسمته از  المدین  ثبمات   غیمر مقتمدر سموق می را به سمد سبک فرزنمدپروری بی

کمنش صمحیح   بمه موقمع بمه ایمن  کودکمان از دسمد داده    ا حساسید خود را به رفتارهمای 
سرده صالحید تزم را برای مراقبمد فیریکمی دهند. بسیاری از  الدین اف رفتارها نشان نمی
های پریشمانی   اسمترس فرزنمدان  دهند، اما به شکلی ضعیف به نشمانه از فرزندان نشان می

کرده   پاسخ می که هممین اممر سمطح سمرزنش   خیمومد را در بافمد ارتبماطی  توجه  دهند 
کلممی بممات می های  کمتممر خواسممتههمما در تعممامالت مسممتقیب بمما فرزنممدان  بممرد. آن آنهمما بممه طممور 
کرده   به آن دهنمد. فرزنمدان ونمین ممادرانی انمر ای اجتمماعی    ها پاسخ می فرزندان را درک 

؛ 2631، 4تومممماس   همکممماران) دهنمممد افسمممردگی را از خمممود نشمممان می-اضمممطرابهای  نشمممانه
                          
1. Blacher, J. & Mclntyre, L. L. 
2. Bernstein, I. H. 
3. Kim, J. H. 
4. Thomas, H.J. et al. 
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کوز- هارپر  مارشال کوپر، هوپر   تام سون2661، 1جا  (. 2661، 2؛ 
کیفید زندگی خانواده با اسمترس نتای  پژ هش حاضر فرضیه م بنی بر رابطه رضاید   

کیفیممد   الممدینی را مممورد تثییممد قممرار دادنممد. بممر اسمماس ایممن نتیجممه افممزایش رضممایتمندی   
کماهش اسمترس  المدینی بمه حسماب می آیمد. نتیجمه  زندگی خانواده بمه عنموان عماملی بمرای 

( اسمد. در 2636) 3مکمارانک   هنمتییو(؛ پا2631)   احممد سفوق همسو بما مطالعمات داردا
که در ادامه به آن ورایی این نتیجه وندین نکته می کرد   ها اشاره خواهد شد.   توان بیان 

کممه شممبکه تعممامالت  اجتممماعی مطلمموب  همما بممه خمموبی تیممریح می نتممای  پژ هش کننممد 
که یکی از مؤلفه) خانواده  کیفیمد زنمدگی خمانواده اسمدهای  از جمله د ستان   آشنایان( 

کماهش اسمترس  المدینی 2661، 5؛ برا ن   برا ن2661، 4پارک   همکاران) (، نقش ممؤثری در 
(. در  اقمع خمانواده یمک سیسمتب 2636، 7؛ سموز کی2632، 6اسمکردن   همکماران) کنمد ایفا می

گسمترش تعمامالت خمانواده بمرای  باز   در تعام  با دیگر سیستب هما اسمد. بنمابراین حفم    
( بمر ایمن 2661) اع ای آن ضمروری اسمد. در هممین راسمتا بمرا ن   بمرا نپویایی   نیز رشد 

کممه بممین خممانواده   سیسممتمهای  کممه تعممامالت اجتممماعی خممانواده بمما بممده بسممتانی  باورنممد 
گمردد    کنمد، سمالمد خمانواده   نیمز رشمد اع مای آن ت ممین می اجتماعی دیگر برقمرار ممی
مشمک  در جهمد مقابلمه مناسمب بما اسمترس  همای ها را در زمان منابع حمایتی تزم برای آن

توانممد  مممی اجتممماعی ای  آورد. ایممن منممابع حمممایتی فممراهب آمممده بممه عنمموان سممرمایه فممراهب مممی
کنممممدشممممناخت ر انجسمممممی   ) سممممالمد عمممممومی خواجممممه دادی، ) ی( مممممادران را ت مممممین 

کریملو،  کیفیمد زنمدگی خمانواده می (. بنابراین3117شریفیان، شیانی    کمه  گفمد  بما  توان 
کممه همممین امممر  مممی افممزایش سممرمایه اجتممماعی منجممر بممه ارتقمما سممالمد عمممومی مممادران شممود 

                          
1. Marshal, A. J. & Harper-Jaques, S.  
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کاهش استرس  المدینی آنهما را فمراهب کمه سمالمد جسممی مطلموب ممی موجبات   آورد. ومرا 
کنتمرل    می تواند منجر به انجام مطلوب  ظایف  الدینی شده   در نتیجه مادران احساس 

کمرد. همچنمین سمالمد ر انمی مطلموب عاملید بیشتری را در نقش خو د احساس خواهند 
کمرده  می در مادران موجب که آنها از راهبردهای مؤثرتری در مقابله با اسمترس اسمتفاده  شود 

یممماری، )   تممماب آوری بممماتتری را از خمممود نشمممان دهنمممد ؛ مرت ممموی   3122آقممما یوسمممفی   باز
 (.  3125یارالهی، 

که( بر این باور 3226) 1استریتون-وبستر کیفیمد های  همؤلفمتوان با ارتقا برخی  می اسد 
 ی   تعمممامالت بمممین فمممردی اع ممما خمممانوادهشمممناخت ر انزنمممدگی خمممانواده از جملمممه بهریسمممتی 

کماهش  زای خانواده از جمله استرس توان منابع استرس می های مربو  به نقمش  المدگری را 
که مؤلفه می داد.  ی استدتل کیفید زندگی خمهای  کند  انواده منجمر بمه ایجماد بیان شده 

کننممده از  الممدین کممه در زنممدگی خممانوادگی بمما  در مقابمم  اسممترس() عواممم  محافظممد  وممرا 
یافمد های  کیفید بستر تزم برای  آموختن ح  مسثله مؤثر، مدیرید استرس، شیوه ممؤثر در

 شود.  می کمک   حماید، خودگویی مهبد فراهب
کمممه رضممماید از زنمممدگی  افسمممردگی -خمممانواده بمممر اضمممطراب نتمممای  پمممژ هش نشمممان دادنمممد 

کسمممب ونمممین نتیجمممه گفمممد خمممانواده یمممک  ای می کودکمممان اثرگمممذار اسمممد. در تبیمممین  تممموان 
کمه  ابسممتگی متقابم  انسممانی   ر ابمط عمماطفی بممر آن های  سیسمتب عمماطفی اجتمماعی اسممد 
کب اسد   هر یک از افراد خانواده بر دیگری کمه ر ابمط  گذارند. در خانواده میتثثیر  حا همایی 

رنگممی   همممدلی   تعمما ن  جممود دارد، شممرایط  طلمموب، مفیممد   سرشممار از صمممیمید   یممکم
کممه رضممایتمندی  رشممد   شممکوفایی همممه اع مما در آن فممراهب اسممد. بممالعک  خانواده هممای 
کشمممکش بممه سممر می کودکممان   نوجوانممان  پممایین بمموده   اع ممای آن پیوسممته در نممزاع    برنممد، 

کمه نتمای  3111نوابی نژاد، ) شوند قربانیان اصلی ونین شرایطی محسوب می (. همچنان 
که سطح هورمون کمه اثمر مخربمی در رشمد  مطالعات نشان داده اسد  کودکمان  های اسمترس 

                          
1. Webster-Stratton. 
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کودکمان در خمانواده  های بی ها دارند در خانواده آن ثبات   پر استرس تقریبًا د  برابر بیشتر از 
 (.2636مدینا، ) باثبات   آرام اسد

توانممد بممه رفتارهممای  الممدگری  تمندی   تعممارر  الممدینی بممات میاز طممرر دیگممر نارضممای
کارآمد دامن بزند. در ونین ف ای ارتباطی  الدین سطوک پمایینی از نظمارت   همچنمین  نا

ونمان درگیمر  دهنمد. در  اقمع  المدین اغلمب آن پذیرش را در رابطه بما فرزنمدان خمود نشمان ممی
که قادر نخواهند  کمافی مسای    مشکالت خود هستند  بود به نیازهای فرزنمدان خمود توجمه 

 اعتمماد خواهنمد شمد مبذ ل دارند   در نتیجه فرزندانشان خودبخود به دنیای اطرافشمان بی
کمه بمین  المدین رد   بمدل می (. نتیجه اینکه هیجان3111نوابی نژاد، ) شمود بمه  های منفی 

-ی از تعمارر در رابطمه  المدتدری  به رابطه با فرزندان انتقال یافتمه   منجمر بمه سمطوک بماتی
کومار، بمموهلر   بمماربر، ) فرزنممدی خواهممد شممد (. از طممرر دیگممر ایممن نارضممایتی از 2661کریشممنا

رابطه زن   شوهری در  الدین منجر به بروز مکانیسب جبران در تربید فرزندان خواهمد شمد. 
کمموان ) کمموان    کممه از ازد اا خممود نا1(2009آلبمما، میسممله،  یافتنممد مممادرانی  راضممی هسممتند ، در

ممکن اسد در  الدگری خود جبران نشان دهند   مراقبد   محبد بیش از حمد مبمادرت 
کودکان انجام شده اسد نشان می که در زمینه  که در خانواده نمایند. مطالعاتی  همای  دهد 

گرایی بیش از  کودکان دوار مشکالت رفتاری هستند، عقاید تربیتی استبدادی، منفی  که 
کودک دیده می حد،  سردی   عدم  (.2667گارلند، ) شود درگیری  الد با 

کممه نقممش بسممیار مهمممی در بممروز  مممی بعنمموان نتیجممه کممه اثممر اسممترس  الممدینی  گفممد  تمموان 
کیفیممد   رضمماید از  مممی اضممطراب   افسممردگی دانممش آممموزان بممازیهای  نشمانه کنممد، توسممط 

کماهش شود. بنابراین متخییان   مشاوران خمانواد می زندگی خانواده تعدی  ه بایمد بمرای 
کیفیممممد    اثممممرات مخممممرب اسممممترس  الممممدینی بممممر دانممممش آممممموزان، بممممیش از پممممیش بممممر ارتقمممما 

کیممد های  رضممایتمندی مممادران از زنممدگی خممانوادگی بمما اجممرای برنامممه آموزشممی   درمممانی تث
کردن جنسمید، بررسمی گران پیشنهاد می کنند. همچنین به پژ هش که با لحاظ  های  شود 

                          
1. Ablow, J. C., Measelle, J. R., Cowan, P. A., & Cowan, C. P. 
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های پژ هش به عدم ح ور پژ هشگر حمین  نیز انجام شود. از محد دیدتزم بر ر ی پدران 
اجممرای پرسشممنامه توسممط مممادران دانممش آممموزان   عممدم همکمماری مناسممب مممدیران برخممی 

کرد.  مدارس انتخاب شده اشاره 
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