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 مقدمه

؛ بافت خانواده است نیتر کینزد)1989کرپنر و لرنر (کند یمهمزمان در چند بافت زندگی  طور بههر دردي 

مذهبی و نظام  ي، نهادهامثل مدرسه، گروه همساالن برد یمدیگري که کودك در آنها به سر  يها بافت هرچند

شخصیت فرد  يریگ شکلرشد در تربیت و  دوره نیتر مهم یزندگ هیاول يها سال. سیاسی نیز مهم هستند

 نیتر ییربنایزو  نیتر مهم اما. در محیط خانه و خانواده با عوامل انسانی متعددي در تماس است کودك. باشد یم

بر روابط کودکان با کسانی که مراقبت از آنان را به عهده دارند تأکید  شناسان روان. باشد یم ، مادراین عوامل

؛ 1،1969یبالب( اند کردهرشد عاطفی و شناختی قلمداد  عمدهاساس  متقابل را يها کنشو این  اند کرده

کودك -اصلی را مادر ، محورکودك تیتربوجود دارد که در زیربناي  ییها هینظر) 1928،؛ واتسون1964،دیفرو

که در درك وضعیت عاطفی و مشکالت کودك  اند کرده عرضهعناصري را یافته و  ها هینظراین  رایز. دانند یم

روابط موضوعی براي نقش کلیدي مادر در تحول کودك  پردازان هینظرکه  یتیاهم. کنند یمنقش بنیادي را ایفا 

در آغاز زندگی اصال «که  معتقدند) 1383دادستان،(کات  ینیومانند  ها آنکه برخی از  استتا حدي  اند قائل

خاص  يها یژگیوکودك به دالیلی مانند -مادر هیاولاختالل در اینر روابط  لذا. »نداردنوزاد بدون مادر وجود 

مناسب و اصولی با  رابطهبرقراري  ، عدمآشنایی مادر در تربیت فرزند ، عدمروانی مادر ، اختاللشخصیتی مادر

که  يا عمده هیظرن سه. در زندگی آتی کودك باشد يبعداساس و زیربناي اختالالت هیجانی  تواند یمکودك 

 کنند یمعامل بسیار مهم و حساس تأکید  عنوان بهبین کودك و مادر  رابطهرشد اجتماعی کودك بر  درباره

 .کردارشناسی است هینظریادگیري اجتماعی و  هینظرروانکاوي،  هینظرشامل 

(1) BowIby  

به  توانند ینماست که  يحددر  تکلمشانرشد کودکان قدرت  هیاول يها سالکه در  اند دادهتحقیقات نشان 

چون  ییها تیفعالآن به راحتی با دیگران ارتباط برقرار کنند و در بسیاري از مواقع این ارتباط از طریق  لهیوس

نقاشی  در. کند یمشناخت کودکان معرفی  يها قهیطررا یکی از  ی، نقاشيروانکاو. ردیگ یمنقاشی و بازي صورت 

 ینقاش. چیزي را باید به دست آورد که در گفتگو با کودك عاجز از به دست آوردن حاالت درونی کودك باشیم

 شکلسالگی از اهمیت زیادي برخوردار است زیرا او هنوز فرم و  7-3در سنین  دهد یمانجام  کودكکه 

اعی آگاه نیست و خالصانه با خود صادق اجتم يها یرکیزاجتماعی جامعه را به خود نگرفته است و از زیروبم و 

سنجش هوش و استعدادهاي  يها نهیزم در. طوالنی است يا سابقه ي، دارااز ترسیم در روانسنجی استفاده. است

بین  ، ازکارکرد سیستم اعصاب مرکزي و ضایعات مغزي و سنجش شخصیت و اختالالت آن ، سنجشذهنی

رشد  هیاول يها سالاهمیت نقاشی کودك در  رایز. کند یما ایفاء نقش مهمی ر ی، نقاشهنري کودك يها تیفعال

کودك هرطور که مایل  ها سالاین  در. زیادي دارد فاصلهکه از الگوهاي قراردادي ترسیم  ، چرااو بیشتر است

ها،  خواستهاست که  يا لهیوسواقع نقاشی براي او  در. کند یماست و با هرچه که در دسترس اوست نقاش 

کودك از آن  شناسان روان نیبنابرا. کند یم منعکسو آرزوهاي او را به شکلی مطلوب  مشکالت، احساسات، افکار

 یفرافکنسه شیوه  منزلهآدم به  ، درختترسیمی خانه تست. کنند یمیک ابزار تشخیصی استفاده  عنوان به

هستند » تصویر خود« یفرافکن وهیشسه  منزلهباك این سه موضوع به  دگاهیدزیرا از  هستند» تصویر خود«
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 کهآنجایی  از. است که روي پیشگیري تمرکز شود ، الزممشکالت به وجود آیند که نیاقبل از ) 1385کرمن،(

کونل، گرونبوم و 1رات-ونزیل(است مادر با مشکالت رفتاري کودك مرتبط  یشناخت روانانواع مشکالت 

قرن  يها سالشناسان در بیشتر  روان. از عوامل پیشگیري توجه به سالمت روانی مادر است یکی، )1993بوتین،

متقابل را  يها کنشو این  اند کردهدارند تأکید  عهدهحاضر بر روابط کودکان با کسانی که مراقبت از آنان را به 

اخیر  يها سال در. )3،1928ن؛ واتسو2،1964دی، فروبالبی(اند  کردهقلمداد  یشناخترشد عاطفی و  عمدهاساس 

 .است شدهمادر در رفتار و طرز فکر کودك انجام  ژهیو بهعوامل خانوادگی مؤثر  دربارهداري  دامنه يها پژوهش

(1)Lyons-Ruth,k  

(2)- Freud  

(3)- Watson  

آنا فروید و مالنی . تأثیر مادر بر شخصیت کودك بسیار مهم و حیاتی است دهند یمنشان  ها پژوهشاین 

زندگی کودك مطالعات  يها سال نینخستمرضی در  يها رگه يریگ شکلمورد  در) 1385کرمن،(1نیکال

زمانی که انسان  یعنی، که چندسال اول زندگی استاین محققین بیانگر این  قاتیتحق. اند دادهبسیاري انجام 

ندارد و بدون هیچ آگاهی قبلی و شناختی در معرض تجارب  آنکه هیچ کنترلی بر  گذارد یمجهانی  قدم به

بسیاري از  شهیرشخصیت انسان دارد و  يریگ شکلعمیق بر  يری، تأثردیگ یمگوناگون و اتفاقات غیرمترقبه قرار 

 .در چندسال اول زندگی جستجو کرد توان یمروانی و اختالل شخصیتی را  يها ينابهنجار

کودکان برآیندي از  یرواناخالق و رفتار  اساس. روانی انسان است يها یژگیو نیتر مهمرشد عاطفی یکی از 

رفتاري خانواده و جامعه است هر کودکی نیز با خلق و خوي خاص یا سبک  يها وهی، شوراثت یختگیآم درهم

که خلق و خوي  یکودکان) 4،1970رچیبو 3، چس2توماس( دیآ یمفردي خاص پاسخدهی به محیط به دنیا 

مثال کودکانی که  يبرا. )1998و همکارانش 5هافمن(اند  متفاوتفیزیولوژیک نیز  يها واکنش ، درمتفاوتی دارند

غالبا  شوند یمو مضطرب  ترسند یمو خیلی راحت  کنند یماجتماعی جدید پرهیز  يها تیموقعاز حضور در 

هم که رفتارهاي متضادي دارند و با اعتماد به نفس زیادي با  یکودکان. شوند یمخودداري در نظر گرفته  يها آدم

، این الگوهاي رفتاري در. شوند یمتلقی  يجسور يها آدمهم  کنند یماجتماعی جدید برخورد  يها تیموقع

عوامل دیگري نیز در این مهم  اما. )1992کاگان، رزیک و کورلی،6نسونیراب(دارند ژنتیکی نقش مهمی  عوامل

گذارند  یمکودکان تأثیر  يها پاسخنیز بر  ها آنو اجتنابی بودن  یی، کمروگرایی برونوالدین مثل  پاسخ. هستند

 که دهند یممحکمی وجود دارند که نشان  شواهد. )1997و چن  ، استوارت، هندرسون، هاستینگز7نیروب(

درصد از تغییرپذیري  45تا  20)2،1996نیپلوم و 1 کیپا(دارد ژنتیکی  مولفهیک  ییگرا درونو  ییگرا برون

است افراد محصول عوامل ژنتیکی  یشناس فهیوظبودن  ندی، خوشاهیجانی ، ثباتییگرا برونموجود در 

، که عالوه بر ژنتیک دهد یمبودن نقش توارث در این صفات نشان  متوسط) 4،1995، روز3،1992نیلئوهل(

 .7،1996و بیکر6، گانز5نسیمل. ن صفات نقش داردنیز در ای طیمح

(1)- Kelin,M  
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(2)- Thomas,A  

(3)- Chess,S  

(4)-. Bich,H.G  

(5)- Haphaman  

(6)- Robinson,J.L  

(7)-. Rubin,L.H  

 ، نشانوجود دارد کودكنابهنجار مادر بر اختالالت  يها یژگیوکه در زمینه اثرات  ییها پژوهشمروري بر 

محیطی  عوامل. برد یمخوصیاتی از والدین و اجداد خود به ارث  ، کودكکه در تحول و تکامل شخصیت دهد یم

در  ها هینظر اکثر. شخصیتی سهم بسزایی دارند يها یژگیونیز در شکل دادن و شکوفا کردن هر نوع استعداد و 

این حال  با. از نظر شخصیتی و چه از نظر فیزیکی بر تعامل فطرت با محیط باور دارند ، چهارتباط با رشد کودك

، )1993(8حسب نظر میلر بر. شود یمنیز در نسبیت و میزان نفوذ هریک از دو عامل دیده  یینظرها اختالف

رخی دیگر در در وسط و ب ها هینظراز  ی، برخهرگاه فطرت و محیط را در دو سوي یک پیوستار در نظر گیریم

 بر. تعاملی است پرداز هینظریک  قای، دقاژهیپ. رندیگ یمنزدیک به یکی از دو قطب قرار  شیوب کم ییها فاصله

 ییجو تعادلحسب او رشد روانی حاصل تعامل میان عوامل زیستی با تجربیات فیزیکی و اجتماعی از خالل یک 

نظریه در خط میانی پیوستار قرار  هردو. زیستی با اجتماعی تاکید دارد تعاملنیز بر  کسونیار. مستمر است

 یگوتسکیوفرهنگی -تاریخی هینظرمانند  نگر نهیزم يها هینظراجتماعی و نیز  يها يریادگی هینظر یول. رندیگ یم

رایش قطب فطرت گ يسوفروید به  هینظر يا اندازهو تا  ی، کردارشناسبیشتر در جهت قطب محیط و برعکس آن

 .دارند

(1)- Pike,A  

(2)-. Plomin,R  

(3)-. Loehlin,J.C  

(4)- Rose  

(5)- Mellins,C.A  

(6)-. Gatz,M  

(7)-. Baker,L  

(8)- Miller  

 با. والدین و کودکان تأثیر بگذارد رابطهبر  تواند یممحیط  يها جنبهمعتقدند که بسیاري از  شناسان روان

تربیت کودکان بهبود یابد و  نحوهتا  میکنرا طراحی  يتر مناسب يها مداخله میتوان یم ها جنبهشناسایی این 
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 به) 1990( نی، گرونبام، بوتو کانل3رات ونزیل. )2،1998توثو 1یچتیس(شود جلوي مشکالت بعدي آنان گرفته 

حاکی  جینتا. اجتماعی مادر با مشکالت رفتاري و دلبستگی کودك پرداختند-روانی يجدبررسی تأثیر مشکالت 

و پرخاشگري کودك نسبت به همساالن، مشکالت  زیآم خصومترفتار  کننده ینیب شیپ نیتر يقواز آن بود که 

 توان یماجتماعی کودك را  يها یستگیشامرضی مادر و  يها نشانهبین  رابطه. روانی مادر از جمله اضطراب است

که رفتار مادر از همان سنین اولیه در  دهد یم نشانپژوهش  نیا. دید) 1983(5سیلوو 4مندر پژوهش فین 

 نیتر شیب سن کمکودکان  ی، هنگاماین آزمایش براساس. واکنش کودك به دنیاي بیرون و اجتماع مؤثر است

 پژوهش. برقرار سازد ارتباط) ها بهیغر(ها  آندوستانه به  يا وهیشدارند که مادر به  ها بهیغرحالت دوستانه را با 

نشان داد که مادران ناایمن و مضطرب شرایط مراقبتی و پرورشی را ایجاد  زین) 1382(دادستان خانجانی و 

، يدی، ناام، طردشدگیيریپذ کی، تحرمانند بیقراري(کند  یممرضی مادر را منعکس  يها نشانهکه لزوما  کنند یم

و مسئولیت مراقبتی و تحول  ها منشدارد رفتارهاي و حالت روانی فرد ناایمن و مضطرب بالقوه با  احتمال. )غم

 یدبستان شیپتأکید را بر اهمیت دوران  نیتر شیبگزل . یک ارتباط عاطفی خوب و سالم با کودك مداخله کند

سنین  ، درشخصیت يها هیپا. کند یمشخصیت کودك گوشزد  يریگ شکلدارد و سهم حیاتی این دوره را در 

و باعث ایجاد  گذارد یمدین بر روابط آنها با اطفال تأثیر هیجانی وال مشکالت. شود یماستوار  یدبستان شیپ

احتمال  جهینت در. نیستند يریپذ تیمسئولکه اختالل روانی دارند مادران  یمادران. شود یممضطربانه  یدلبستگ

. مضطربانه دارند یدلبستگکودکانی که  مادران. تشکیل دلبستگی توأم با ناایمنی در فرزندشان بیشتر است

بر کیفیت تعامل آنها با فرزندشان  که شوند یمهمین دلیل رفتارهایی را مرتکب  به. کنند یمناایمنی  احساس

 .گذارد یمتأثیر 

(1)- Citchi  

(2)- Toote  

(3)- Lyons-Ruth,k  

(4)- Feinnan,S  

(5)- Lewis,M  

 )4،1991باكو 3شولمی، ک2نزی، ها1ایزارد(است همدلی و معاشرتی بودن این مادران کمتر 

کودك به خصوص در  یرواناثرات  يریگ شکلنقش مؤثري در  تواند یمنابهنجار مادر  يها یژگی، وبر این اساس

 5000کرد که تقریبا ساالنه  ادعا) 1372نقابیان و صاحبی، (5گوسیت الزار. تحول شخصیت کودك داشته باشد

زیادي هنوز در این زمینه در ایران صورت  يها افتهیاما ؛ ندیآ یمکودك در فرانسه از مادران سایکوتیک به دنیا 

کودك بسیار اهمیت /از نظر بهداشت روانی مادر ییها پژوهشکه چنین  رسد یمحالی که به نظر  در. نگرفته است

 .دهند یماز معضالت مربوط به پیشگیري از تأثیر مشکالت مادر بر کودك پاسخ  ياریبسبه  رای؛ زدارند
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 :از اند عبارتتحقیق در این پژوهش  يها سؤالبنابراین 

 ینیب شیپهیجانی مادران قابل  ثبات/خویی رنجور روانآیا اضطراب در کودکان براساس متغیرهاي شخصیتی 1

 سهم این متغیر در تبیین اضطراب کودکان چقدر است؟ ؟ واست

سهم  ؟ واست ینیب شیپقابل  مادران ییگرا برون/ییگرا درونآیا اضطراب در کودکان براساس متغیر شخصیتی 2

 این متغیر در تبیین اضطراب کودکان چقدر است؟

 ؟ واست ینیب شیپمادران قابل  تکانهکنترل /خویی شیپر روانآیا اضطراب در کودکان براساس متغیر شخصیتی 3

 سهم این متغیر در تبیین اضطراب کودکان چقدر است؟

 روش

ساله و  6-5نفر کودکان  2150آماري مورد مطالعه عبارت از  جامعه. مقطعی است-روش تحقیق توصیفی

مهد کودك موجود در مهد  150در بین  1386سال  ماه بهشتیاردمادرانشان بودند که این کودکان در 

بابل و بابلسر در استان مازندران وابسته به سازمان  -شهر قائم-يسار-نکا-بهشهرخصوصی شهرهاي  يها کودك

نمونه براساس  حجم. انجام شد يا خوشه-کیستماتیسبه روش  يریگ نمونه. اند بودهدران بهزیستی استان مازن

 مورگان،-فرمول کریجسسی

(1)- Izard,C.E  

(2)- Haynes,O.M  

(3). Chisholm,G  

(4). Baak,K  

(5)- Lazartigous  

حجم نمونه مورد تحلیل قرار  ها یآزمودننفر بود که باتوجه به افت  300بر حسب نسبت به دست آمده 

 .نفر کودك با مادرش بوده است 274گرفته،

 :اطالعات از ابزارهاي زیر استفاد شده است يآور در پژوهش حاضر جهت جمع

 شخص براي کودك-درخت- فرافکن خانه آزمون .1

آیزنک توسط  تیشخصسؤالی  90نامه  پرسش. سؤالی شخصیت آیزنک براي مادر 90نامه  پرسش .2

و صفاتی از مجموعه شخصیتی افراد شکل گرفته  ها گونهآیزنک در ارتباط با سنجش .ب. آیزنک و سیبل.ج.اچ

، ثبات هیجانی/خویی رنجور ، روانییگرا درون/گرایی بروننظري آن این است که شخصیت از  يمبنا. است
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حدود  71شخصیتی آیزنک با حذف سوال  نامه پرسش یانیپا. تکانه تشکیل شده است کنترل/خویی یشیپر روان

 .دست آمده است به. /67

شد که استدالل  نیتدو) 1969(هومر باك و  و) 1948(باك شخص در اصل توسط -درخت-آزمون خانه

مربوط به  ییها جنبهخانه و درخت نیز احتماال با  يها ی، نقاشتصویر انسان يها ینقاشعالوه بر  کردند یم

آن را تایید  يا اندازهشخص تا -درخت-خانه آزمونتجربی در مورد  پژوهش. شخصیت شخص رابطه دارند

 نیهمچن). /75( افتیکمی این آزمون همبستگی معنادار  يگذار نمرهآزمون وکلر و  نیب) 1966(باك . کند یم

 آمدهباك به دست  يگذار نمرهه و نظام بین آزمون وکسلر تجدیدنظر شد قبول قابلهمبستگی نسبتا پایدار اما 

 .)1944و جانسون، ، ابلبرگر يها(است 

 .با استفاده از روش تحلیل رگرسیون چند متغیره انجام شده است ها دادهتجزیه و تحلیل 

 نتایج

 .شود یمتحقیق در زیر ارایه  يها مؤالنتایج این پژوهش براساس 

ثبات هیجانی مادران قابل  /خویی رنجور روانآیا اضطراب در کودکان براساس متغیرهاي شخصیتی )1(سؤال 

 سهم این متغیر در تبیین اضطراب کودکان چقدر است؟ ؟ واست ینیب شیپ

اضطراب کودکان با استفاده از  زانیم ینیب شیپثبا هیجانی مادران در /خویی رنجور رواندر بررسی سهم متغیر 

 .روش رگرسیون چند متغیره نتایج زیر به دست آمد

 

 آماري رگرسیون يها مدل رگرسیون و مشخصه خالصه: 1جدول 

معنادار مشاهده شده  F زانی، مبراساس این نتایج *** p>./.1 کودکان اضطراب: شونده ینیب شیپمتغیر 

)P>./.1  ریتأث بیضر. شود یمخویی مادران تبیین  رنجور رواناضطراب کودکان توسط  انسیوار درصد. ./4و 
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نشان  t يها آمارهبوده است و باتوجه به  B-O/48(برابر ثبات هیجانی مادران /خویی رنجور روان) شیب خط(

 .کند یم ینیب شیپمربوط به اضطراب کودکان را  راتییتغ ./.1 يدار یمعنکه این متغیر در سطح  دهند یم

؟ است ینیب شیپمادران قابل  ییگرا برون/ییگرا درونآیا اضطراب در کودکان براساس متغیر شخصیتی )2(سوال 

 سهم این متغیر در تبیین اضطراب کودکان چقدر است؟ و

کودکان با استفاده از روش  اضطرابمیزان  ینیب شیپمادران در  ییگرا برون/ییگرا دروندر بررسی سهم متغیر 

 .رگرسیون چند متغیره نتایج زیر به دست آمد

 

 آماري رگرسیون يها مدل رگرسیون و مشخصه خالصه. 2جدول 

 P>0/01 مشاهده شده با F زانی، مبراساس این نتایج *** P>./.1 کودکان اضطراب: شونده ینیب شیپمتغیر 

 بیضر. شود یممادران تبیین  ییگرا درونواریانس مربوط به اضطراب کودکان توسط  درصد ./.8معنادار است و 

 دهند یمنشان  t يها آمارهبه  باتوجه. بوده است B-0/77(برابر مادران  ییگرا درون/ییگرا برون) شیب خط( ریتأث

 .کنند یم ینیب شیپاضطراب کودکان را  بهمربوط  راتییتغ. ./1يدار یمعنکه این متغیر در سطح 

 ینیب شیپتکانه مادران قابل  کنترل/خویی شیپر روانآیا اضطراب در کودکان براساس شخصیتی )3(سوال 

 سهم این متغیر در تبیین اضطراب کودکان چقدر است؟ ؟ واست

 

اضطراب کودکان با استفاده از  زانیم ینیب شیپکنترل تکانه مادران در /خویی شیپر رواندر بررسی سهم متغیر 

 .روش رگرسیون چند متغیره نتایج زیر به دست آمد
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 آماري رگرسیون يها مدل رگرسیون و مشخصه خالصه: 3جدول شماره 

 P,0/001 مشاهده شده با F زانی، مبراساس این نتایج *** P>./.1 کودکان اضطراب: شونده ینیب شیپمتغیر 

خویی  شیپر روانواریانس مربوط به اضطراب کودکان توسط  درصد. /12/.)99( نانیاطممعنادار است و با ضریب 

 باتوجه. است B-O/95) مادرانکنترل تکانه /خویی شیپر روان) شیب خط( ریتأث بیضر. شود یمتبیین  مادران

مربوط به اضطراب کودکان را  راتییتغ. ./1داري  یمعنکه این متغیر در سطح  دهند یمنشان  t يها آمارهبه 

 .کنند یم ینیب شیپ

 بحث

، ثبات هیجانی/ خویی رنجور روانپژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط ابعاد مختلف شخصیتی مادر نظیر 

در  ها یژگیوو تعیین سهم این  کودكکنترل تکانه بر روي اضطراب /خویی شیپر رواندرونگرایی /ییبرونگرا

ثبات هیجانی /خویی رنجور رواننشان داد که بین  پژوهش يها افتهی. تبیین اضطراب کودکان انجام گرفته است

 در. کنترل تکانه مادر و اضطراب کودك رابطه وجود دارد/خویی شیپر روانمادر و  ییگرا برون/ییگرا ، درونمادر

 و. ./8مادران  ییگرا درون. ./4یی مادران خو رنجور رواناضطراب کودکان سهم متغیر  راتییتغ ینیب شیپ

کودکان توسط این  اضطراباز تغییرات مربوط به  درصد. /24مجموع  در. است. /12خویی مادران  شیپر روان

 .شود یم ینیب شیپمتغیرها 

به (، 2،1999و نیچد 1990و همکاران،1روث ونزیمثال، ال. دیگر هماهنگ است يها پژوهش يها افتهیاین نتایج با 

مشکالت کلی  کننده ینیب شی، پدادند که عالیم اضطرابی و اختالل خواب مادر نشان) 1376نقل از بحري،

و افسردگی  ، اضطرابعالیم افسردگی مادر نیهمچن. توجه کودك بود نقصپرخاشگري و  یکنش ، قزونرفتاري

افسرده حاالت منفی بیشتري دارند و تعامل مثبت کمتري با فرزندنشان  مادران. کرد یم ینیب شیپکودك را 

در هنگام تعامل با فرزندشان حساسیت کمتري دارند و نیز در مطالعات خود دریافتند  نیهمچن. کنند یمبرقرار 

و عدم رشد روانی  ها ییتواناتخریب  باعث تواند ی، مو پرخاشگر ثبات یبمادر  1مثال  عنوان بهکه نوع رفتار مادر 

 ینیب شی، پهمچنین عالیم اضطرابی و اختالل خواب مادر. اجتماعی و در نهایت منجر به اختالالت رفتاري شود

 ، اضطرابپرخاشگري و نقص توجه کودك بود و عالیم افسردگی مادر یکنش فزونمشکالت کلی رفتاري،  کننده

که  استهمسو بوده  زین) 1386(مجد نتایج مطالعات امیري یافته با  نیا. کرد یم ینیب شیپکودك را  یافسردگو 

پرخاشگري و نقض  یکنش ، فزونمشکالت کلی رفتاري کننده ینیب شیپعالیم اضطرابی و اختالل خواب مادر را 

. کرد یم ینیب شیپو افسردگی کودك را  ، اضطرابعالیم افسردگی مادر که نیاتوجه کودك دانسته است و 

 يها افتهیباتوجه به .امیري مجد نشان داد که سالمت روانی مادر با مشکالت رفتاري کودك ارتباط دارد پژوهش

که والدین به  شود یم شنهادی، پکودك يرفتارپژوهش مبنی بر تأثیر ابعاد متفاوت شخصیتی مادر بر اختالل 

، رفتاري مادر بر روي رفتار کودكپیشگیري از تأثیر مشکالت  يبراخصوص مادران جهت ارتقاي بهداشت روانی 

 ، همهکودك/مادر نهیزمبراي پیشگیري از مشکالت آتی در  طور نیهم. و راهنمایی الزمه را دریافت دارند آموزش

مربوط از  يها ارگانسالمت روان نیز توسط  شی، آزماامر اجباري است 1که آزمایش خون  گونه همان مادران
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قانونی  توان یم نیهمچن. عمل آید بهوالدین به خصوص مادران به عمل آید تا پیشگیرهاي الزم در این خصوص 

مشاوره  يها کالس ، درپیش از ازدواج مرحله ، درهستند گذارند که براساس آن افرادي که درصد تشکیل خانواده

 .پیش از ازدواج و مشاوره پیش از مادر شدن شرکت کنند

(1). Lyons-Ruth,K  

(2)- Niched  

 منابع

داراي نشان  ، کودکانذهنی خفیف مانده عقبمشکالت رفتاري کودکان  رابطه. )1386(، م امیري مجد-1

 .دکترا، واحد علوم و تحقیقات نامه انیپا: ، تهراندرخور مانده و عادي با سالمت روانی مادر داون، کودکان تن

 نیسوم. زنجان. وابستگی در کودك يها نهیزمتأثیر نوع رفتار مادر و ایجاد  یبررس. )1376.(ش(، بحري-2

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان -سمینار سراسري اختالالت رفتاري کودکان و نوجوانان

 .مهرماه 25-23زنجان،

دلبستگی و مشکالت  يریگ شکلمرضی مادر با  يها نشانهرابطه  یبررس. )1382.(پ(، و دادستان.، زخانجانی-3

 .3، شماره 7 ، سالیشناس روان مجله. یدبستان شیپاجتماعی کودکان /رفتاري

 .انتشارات رشد. سوم چاپ. ترسمیی يها آزمونشخصیت کودکان براساس  یابیارزش. )1383.(پ(، دادستان-4

، منصور ، پ؛ ودادستان ترجمه. تست ترسیم خانواده در کلینیک ؛ کاربردکودکان ینقاش. )1385.(ل(، کرمن-5

 .رشد انتشارات: تهران. چاپ چهارم.م

 نیدوم: زنجان. روان پزشکی والدین و اثر آن بر بهداشت روانی کودك مشکالت. )1372( یصاحبنقابیان و -6

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان -سمینار سراسر اختالالت رفتاري کودکان و نوجوانان

  مهرماه 29-27،زنجان

7- Bowlby,J. (1969).Attachment and loss.New YorK:Attachment.Basic. Books.voll  

8- Buck,J.N. (1948).The H-T-P Technique:A qualitative and. quantintive Scoring manual.Journal 
of Clinical Psychology,4 317-396  

9- Buck J.W,Hammer E.F. (1969).Advance in House-Tree-Person Techniqes:Variations 
and,applications.Los Angeles:C.A.Western.lacigolohcysP 

 

  19 شماره, 1378شهریور, )بلوچستان و سیستان دانشگاه( روانشناسی و تربیتی علوم مجله :عبنم
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 سوي از 1379 سال در نهاد این. است ناسودبر و غیردولتی نهادي ،کودکان ادبیات تاریخ پژوهشی مؤسسه

 از پیشینه سال ده از بیش با اکنون و شد گذاشته پایه بودند، فعال کودکان ادبیات حوزه در که پژوهشگرانی

   .دهد می ادامه خود کار به المللی بین و ملی سطح در گسترده، هاي فعالیت

 مؤسسه .است داوطلبانه و رسمی کار شکل دو به نهاد این با همکاري شیوه و است تهران در مؤسسه این دفتر

 فرهنگی هاي پروژه اجراي و مردمی هاي کمک راه از را خود سازمانی هاي هزینه کودکان ادبیات تاریخ پژوهشی

 هاي هدف گسترش راه در را درآمد این باشد، داشته درآمدي مؤسسه چنانچه .آورد می دست به انتشاراتی و

 .کند می هزینه خود

 
 

 :پیوندگاه

  

   

  koodaki.org  کودکان ادبیات تاریخ پژوهشی مؤسسه  کودکی

  iranak.org  کودکی ایران  ایرانک

  ketabak.org  خواندن جهان به اي پنجره  کتابک

  amoozak.org  محور کودك خالق آموزش  آموزك

  khanak.org  بخوان من با  خوانک

  rootak.org  نوجوان و کودك فرهنگی ارتباط پایگاه  روتک

  dabire.org  بنویسی درست تا بیاموز، درست  دبیره

  koodakar.org  محروم و کار سازي کودکان توانمند و صندوق آموزش

 hodhod.com  نوجوان و کودك هاي کتاب هترین گزید  هدهد کتاب


