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 از دیدگاه  والدی دو و والدیتک هایخانواده آموزاندانشمشکالت رفتاری 

 معلمان آنها

 18/05/95تاریخ پذیرش:  20/02/95تاریخ دریافت: 

 3علیرضا ربیعی ،2بناب، باقر غباری1فرزانه معتمدی شارک

 چکیده

ی مشکالت بنابراین بررس ؛آنها اثر بگذارد یآگهشیپبر سیر و  ها شده وبرخی از اختالل ۀتواند زمینوالد بودن میتک زمینه و هدف:

 هایخانوادهای مشکالت رفتاری کودکان بررسی مقایسه این پژوهش با هدفها دارای اهمیت است. رفتاری در فرزندان این خانواده

 .انجام شده است والدیدوو  والدیتک

مقطع ابتدایی والدی تکپسر  (50 دختر و 50) موزآدانش 100 ،باالدر راستای دستیابی به هدف رویدادی بود. روش پژوهش پس روش:

 خانواده دووالدیدختر و پسر  آموزدانش 100در دسترس و گیری نمونه صورتبه )تحت پوشش کمیتۀ امداد امام خمینی( شهر تهران

 . گرفتند مورد ارزیابی قرار( 1964)رفتاری راتر  هایپرسشنامه وسیلهبهو انتخاب  یاخوشه گیرینمونهصورت مقطع ابتدایی شهر تهران به

 آموزاندانشبیشتر از  والدیتک آموزاندانش دررفتاری نشان داد مشکالت  دوعاملیحاصل از تحلیل واریانس  هاییافته :هایافته

جتماعی افسردگی، رفتارهای ضدا –کنشی، اضطرابفزون -نوع مشکالت رفتاری نیز تفاوت معناداری در پرخاشگری رد .است والدیدو

اری دختران بین مشکالت رفت یتفاوت معنادار آن بود که های پژوهش حاکی ازبین دو گروه مشاهده شد. همچنین یافته نارساییو اختالل 

  .بودند مشکالت بیشتری برخوردار توجه از نارسایی افسردگی و اختالل -. دختران در اضطرابشتدا وجود و پسران

رای اداره بیماری روانی قدرت کافی ب ویا پدر حضور ندارد یا به دالیلی مانند ناتوانی جسمانی  والدیتک هایخانوادهدر  :گیرینتیجه

شکالت مبه بروز و در نهایت منجر  شودمینزدیک  والدیتک هایخانوادهنقش وی کمرنگ و شرایط خانواده به  بنابراین ،خانواده ندارد

 شده است. فرزندان این گروه بین در رفتاری 

 والدی دو، والدیتک: مشکالت رفتاری، هاکلیدواژه

 

 

 

 

                                                 
 (f.motamedi@gmail.com)شناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشگاه تهران، تهران، ایران  دکترای روان نویسنده مسئول:*.1

 ایران تهران، تهران، دانشگاه شناسی،روان گروه . استاد،2

 شناسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران  . کارشناسی ارشد روان3
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 مقدمه
ست که     والدیتکخانوادۀ  شرایط خاص خانوادگی ا یکی از 

یم مستتتتقیم و غیرمستتتتق  طوربهیک متغیر مهم محیطی   عنوانبه 

ندان      ویژه تأثیر  تار فرز عاد مختلف رف ای بر رشتتتد عمومی و اب

صوص به سمانی و     خ سالمت روانی، ج  ییافتگسازش در زمینۀ 

شتتدت شتتخصتتیت کودک و نوجوان به  تحولگذارد. آنها می

 ر. غیبت یکی از والدین یا هر دو، اثشودمیتوسط والدین متأثر 

آنها خواهد داشتتت و آنها را مستتتعد بیماری  تحولنامطلوبی بر 

روانی یا مشتتتکالت رفتاری بعدی خواهد ستتتاخت. غیبت پدر  

مستتتتقیم )مثالح محروم شتتتدن کودک از الگوی   تأثیر تواند  می

نقش مذکر( و غیرمستتتتقیم )مانند حمایت( بر فرزندان داشتتتته        

 در تریمهم نقش والدین از یک کدام اینکه در (.1)باشتتد

بیشتتتتر  ولی دارد، وجود نظراختالف دارند،  رشتتتد فرزند  

 نقش ایفای و والد دو هر که دارند توافق پژوهشتتتگران

 فرزندان مطلوب شخصیتی و اجتماعی رشد برای صحیح آنها 

 رفتاری، مشتتکالت بروز از پیشتتگیری در الزم استتت. پدر

 از فرزندان دارد. ایویژه نقش روانی هایآسیب و  اجتماعی

میان  این در و کنندمی الگوگیری و والدین همانندستتتازی

 نقش خانواده اوضتتاع رستتاندن ستتامانه در ب پدر حضتتور

ضور پدری  مؤثری  فرزندان، کنار در مقتدر و سالم  دارد. ح

 آنها در پرخاشتتتگری و کاهش یافتگیستتتازش افزایش به

 مناستتب جنستتی یریگدر جهت همچنین و کندمی کمک

 اغلتتب .(2) کنتتدمیایفتتا  مهمی نقش پستتتران و دختران

 در نقش پدر با ارتباط در شتتناستتان  روان و پژوهشتتگران 

 رشتتتد تحصتتتیلی، پیشتتترفت در آن مثبت تأثیر و خانواده

مناسب  تحول و وجدان گیریشکل یا اخالقی رشد شناختی، 

 بر خانواده در پدر نداشتن  حضور  منفی تأثیر و جنسی  نقش

 (.3) دارند نظراتفاق شدهگفته متغیرهای

حقیقت شتترایط زندگی کودک، خانواده و محیط خانه  در

یار مهمی دارد. فقر،        در بروز اختالل تاری نقش بستتت های رف

ز ا ستتوغاستتتفاده و  والدیتک، طالق، خانمانیبی، ستتوغتغذیه

                                                 
1. Socialization 

کان   جا         تأثیر کود نان بر  کان و نوجوا تار کود عمیقی بر رف

ر اثر ممکن استتتتت د والتدی تتک  هتای ختانواده گتذارد.  می

گستتتستتتتگی خانواده یا مرا یکی از والدین ایجاد شتتتوند.         

خانواده   کان این  به      کود بت  لدی دو های خانواده ها نستتت با   وا

ن و ترک پایی خوداعتمادبهاحتمال بیشتری دچار فقر اقتصادی،   

. زیرا پدر و مادر دو رکن استتاستتی (5و  4)شتتوند تحصتتیل می

خانواده هستتتتند که با به وجود آوردن محیطی امن و ستتتالم،        

ستتتازند و در اجتماعی روانی فرزندان خود را مستتتیر می تحول

آنها نقش بیشتری دارند. عدم حضور هر یک از والدین  1کردن

در محیط خانواده، تعادل آن را بر هم زده و موجب تضتتتعیف    

و  شتتتودمیاجتماعی   مهار ، کاهش نظارت و   کارکرد خانواده  

شفتگی روانی و اجتماعی      سمانی، آ شکالت ج و  2بزهکاری، م

ها افزایش می     اختالل تاری در فرزندان آن بد )  های رف . (7و  6یا

لدی تک  های خانواده ها در فرزندان   این اختالل قل دو    وا حدا

ستتالم استتت، مشتتکالت تحصتتیلی و   هایخانوادهبرابر فرزندان 

اغلب آنها  ال ترک تحصتتیل آنها دو برابر دیگران استتت. احتم

های             تار خاشتتتگری و رف ند پر مان تاری  دارای مشتتتکالت رف

ضتتداجتماعی هستتتند. مادران و معلمان حتی خود نوجوانان نیز 

هار می     ند و ار کب      این موضتتتوع را قبول دار که مرت ند  کن

ها، خستتتارت وارد   دزدی از مغازه  ازجمله های بیشتتتتری  جرم

(. این 8اند )ه اموال مدرستته، فرار از خانه و دعوا شتتده نمودن ب

شکالت رفتاری می  از  شوند بلکه بیش نوجوانان نه تنها دچار م

، گیر و افسرده هستند  سالم، نگران، گوشه   هایخانوادهفرزندان 

کمتری برخوردارند و حس ناامیدی بیشتتتتری      خوداعتمادبه  از 

 (. 9دارند )

است که وجود هر یک از والدین ید این نکته ؤم هاپژوهش

سالمت روانی فرزندان م  ست و ؤدر  والدین و  محرومیت از ثر ا

 محیط ختتانواده، عوارر روانی و اجتمتتاعی متعتتددی دارد:            

ها بیشتتتر بوده و از و اضتتطراب در اعضتتای این خانواده تنیدگی

منتتابع متتالی و حمتتایتتت اجتمتتاعی کمتری نیز برخوردارنتتد.  

 هایخانوادها نستتبت به کودکانی که در هکودکان این خانواده

2. Psychosocial disturbance 
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کنند مشتتتکالت رفتاری بیشتتتتری را بروز زندگی می والدیدو

شتر از کودکان دیگر در   می سالی بی دهند و در نوجوانی و بزرگ

های منفی       مد یا له معرر پ تاری، کمبود    ازجم مشتتتکالت رف

مت خود  کاری قرار      حر یل، افستتتردگی و بزه ، ترک تحصتتت

در مطالعات  آمدهدست بهنتایج  (.13و  12 ، 11 ، 10گیرند )می

حاکی از آن      ید هم  ندان    طوربه که   استتتتجد متوستتتط فرز

سبت به فرزندان   والدیتک هایخانواده سالم از   هایخانوادهن

، های اجتماعی، مهارتخوداعتمادبهلحاظ پیشتترفت تحصتتیلی، 

 16 ، 15 ، 14بردند )از مشکالت بسیار بیشتری رنج می    رفتاری

 یهاخانوادهدر نتیجه یک پژوهش نشتتتان داد    همچنین  (.17و 

ستتتاز کودکان دارای والد پدر رفتارهای مشتتتکل        والدی تک 

ندگی              مادر ز لد  با وا که فقط  به کودکانی  بت  بیشتتتتری نستتت

و  والدیتک. در حقیقت، خانوادۀ (18) اندکردند نشان دادهمی

ر و ها شده، بر سی  ساز برخی از اختالل تواند زمینهفقدان پدر می

ها  پیش ر نژاد صتتتغبگذارد. کرامتی، بوالهری و ا  تأثیر آگهی آن

های رفتاری    ( در بررستتتی اثر محرومیت از پدر بر اختالل   19)

اند که گروه کودکان محروم کودکان دبستتتتانی گزارش کرده

با کودکان        قایستتته  پدر در م پدر از  های  اختالل برخوردار از 

شته  رفتار تاری های هیجانی و رفاند. مقایسۀ اختالل ی بیشتری دا

ستتتاله محروم از پدر و    11تا   7و عملکرد تحصتتتیلی کودکان  

توستتط پوراحمدی، جاللی، عابدین و روشتن   برخوردار از پدر

( نیز نشتتان داده استتت که کودکان محروم از پدر  20چستتلی )

کان   پدر بیش از کود عد انواع اختالل   برخوردار از  های  مستتتت

مشتتتکالت اضتتتطرابی، افستتتردگی،  ازجملههیجانی و رفتاری )

شکالت بدنی، اختالل نافرمانی مقابله  ص م یلی ای( و عملکرد تح

نقش پدر را در خانواده  هاکه پژوهش هرچندضتتعیف هستتتند. 

ی ها در فرهنگ اروپایر این پژوهشبیشتتتاند ولی بررستتی کرده

پژوهش حاضر با هدف شناخت    ،روازاین .صورت گرفته است  

مشتتتکالت والدی و بررستتتی تک یهاخانوادهبیشتتتتر فرزندان 

تاری   لدی تک  آموزاندانشرف مداد      وا ته ا تحت پوشتتتش کمی

، همچنین مقایستتته مشتتتکالت والدیدو آموزاندانشخمینی و 

سران   فتاری ر هایویژگیشناسایی    منظوربهرفتاری دختران و پ

و شتتتناستتتایی ارتباط جنستتتیت با بروز مشتتتکالت رفتاری  هاآن

  است.  انجام شده کودکان

 روش
کت   گان   الف( طرح پژوهش و شررر ند روش پژوهش : کن

ین به ا ؛است. گروه نمونه به دو روش انتخاب شد رویدادیپس

والدی تک یهاخانوادهان آموزدانشصتتتورت که گروه نمونه 

 پستتر( 50دختر و  50) نفر 100به روش در دستتترس و به تعداد 

شش کمیته امداد خمینی   یهاخانوادهاز   و گروه نمونهتحت پو

 گیرینمونتتهدووالتتدی بتته روش  یهتتاختتانوادهان آموزدانش

از مدارس  پستتتر(  50دختر و  50)نفر  100به تعداد    ایخوشتتته

 .انتخاب شدند مقطع ابتدایی شهر تهران

 ب( ابزار

 برای پرستتشتتنامه  این معلم(: راتر )فرم رفتاری پرستتشتتنامه 

 و بهنجار کودکان بین گذاشتتن  تمایز جهت رفتار، ارزیابی

 توستتط 1964 ستتال در رفتاری هایاختالل دارای کودکان

. این است  شده  تجدیدنظر 1967 سال  در و تهیه راتر مایکل

ه بوده که مهریار و همکاران با افزودن گوی 26پرسشنامه دارای   

به علت تشتتتابه  گویه 2ه به گوی 4ه جدید به آن و تبدیل گوی 6

 اولیۀ پژوهش در .تهیه کردند یاگویه 30آن، یک پرسشنامه   

شنامه   این پایایی راتر، س صلۀ  به ییبازآزما طریق از پر  13 فا

و درصد توافق بین پرسشنامه و تشخیص      85/0 حدود در هفته

شک را  روان  عدلالدین فروع .(21) اندکردهگزارش  7/76پز

 این همبستتتتگی ،بازآزماییو  ستتتازیدونیمه روش ( به22)

مه     نا نه نمرات در   گزارش کرد.85/0و  68/0را  پرستتتشتتت دام

 رگروهیز 5خواهد بود. این پرستتشتتنامه به   60تا  0پرستتشتتنامه  

صی را   سؤاالت  گروه هرکه  شده یبندطبقه . ردیگیبرم درخا

از: پرخاشگری و   اندعبارتو عبارات مربوط به آن  هارگروهیز

،  24اب و افسردگی: ؛ اضطر1، 2، 3، 4، 8، 19، 23: کنشیفزون

، 5، 30، 29، 15: اجتماعی  یافتگی نا ؛ ستتتازش6، 7، 9، 26، 21

تارهای ضتتتداجتماعی:     15، 14، 13 ، 20، 25، 27، 28، 12؛ رف

 گذارینمرهاست.  30، 23 ،14توجه، نارسایی ؛ اختالل 15، 16
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شنامه    این سؤال  هر به س صفر  پر  نمره 2 حداکثر و حداقل 

 مورد در که گیردمی زمانی تعلق صفر  نمره گیرد.می تعلق

 پرسشنامه   سؤاالت  به زمانی 1نباشد، نمره   صادق  فرد رفتار

 و کند صدق  فرد رفتار در مواردی در که تنها شود می داده

صیف  رفتار به زمانی 2 نمره  کامالح که شود می داده شده تو

  باشد. صادق کودک مورد در

  هایافته

های توصتتتیفی متغیرهای پژوهش در جدول زیر شتتتاخص

ارائه شده است.  

 

 دو گروهتوزیع نمرات میانگین و انحراف معیار .1جدول 

 غیر پوشش والدیدو آموزاندانش تحت پوشش والدیتک آموزاندانش

 معیارانحراف  میانگین جنسیت تعداد انحراف معیار میانگین جنسیت تعداد

 25/10 28/16 دختر  50 74/10 56/22 دختر  50

 26/10 90/14 پسر 50 55/9 72/18 پسر 50

 23/10 59/15 گروه 100 40/10 14/21 گروه 100

 

مشکالت رفتاری  دهدمینشان  دو گروهنمرات میانگین 

 آموزاندانشبیشتر از تحت پوشش  والدیتک آموزاندانش

است و مشکالت رفتاری دختران بیشتر از پسران است  والدیدو

 .تحت پوشش مشهودتر است والدیتکو این تفاوت در گروه 

 
 والدیان تکآموزدانشمشکالت رفتاری  تک والدی بودن و جنسیت بر تأثیر .2جدول

 سطح معناداری F میانگین مجذورات  درجه آزادی  مجموع مجذورات منابع تغییرات

 01/0* 78/14 13/1540 1 13/1540 والدیتک

 01/0* 64/4 61/483 1 61/483 جنسیت

 032/0** 44/1 65/149 1 65/149 والدی با جنسیتتعامل تک

 232/0 95/6 46/724 3 38/2173 تبیین شده

   23/104 196 98/20428 خطا

   58/113 199 36/22602 کل

*P≤ 01/0  

**p< 05/0  

که   شتتتودمیمشتتتخص  (2)جدول   یها دادهبراستتتتاس 

در مشتتکالت رفتاری کودکان  معناداری تأثیروالدی بودن تک

که عامل  دهدمیجدول نشتتان  هایدادهداشتتته استتت. همچنین 

ی این و اثر تعامل است  مؤثرجنسیت در شیوع مشکالت رفتاری    

یا دو  دو عامل )یعنی جنستتتیت و تک      لدی  لدی بودن( از  وا وا

به     معنادار استتتت.    05/0لحاظ آماری نیز در ستتتطح     با توجه 

که مشتکالت   شتود می( مشتخص  1توصتیفی )جدول   هایداده

و دختران والدی  تک  های خانواده ان آموزدانشرفتاری در بین  

  بیشتر است.
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  والدیان تکآموزدانشکنشی والدی بودن و جنسیت در پرخاشگری و فزونتک تأثیر .3جدول 

 سطح معناداری F میانگین مجذورات  درجه آزادی  مجموع مجذورات منابع تغییرات

  001/0* 90/10 45/68 1 45/68 والدیتک

 672/0 18/0 13/1 1 13/1 جنسیت

 888/0 02/0 13/0 1 13/0 والدی با جنسیتتعامل تک

 013/0 70/3 23/23 3 70/69 شدهتبیین

   27/6 196 18/1229 خطا

   53/6 199 88/1298 کل

 

که   شتتتودمی( مشتتتخص 3جدول )  های دادهبراستتتتاس 

نشتتی کدر پرخاشتتگری و فزون معناداری تأثیروالدی بودن تک

در دیگر داشتن پعبارتوالدی داشته است. به  ان تکآموزدانش

کنشتتتی فزون –و یا نداشتتتتن پدر در رفتارهای پرخاشتتتگری        

والدی که حضتتور پدر های تکتأثیرگذار استتت و در خانواده

شتتتود بیشتتتتر در معرر ابتال بتته رفتتتارهتتای  احستتتتاس نمی

 اثرو  تیجنستتتعامل  در .کنشتتتی هستتتتندفزون -پرخاشتتتگری

 أثیرت در واقع .نشتتتده استتتت دارمعنی هامیانگینتعاملی، تفاوت 

 بین دختر و پسرها مشاهده نشد. یمعنادار

 

 والدیان تکآموزدانش افسردگی-اضطرابوالدی بودن و جنسیت در تک تأثیر. 4جدول 

 سطح معناداری F میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات منابع تغییرات

 01/0* 99/16 41/59 1 41/59 والدیتک

 01/0* 85/11 41/41 1 41/41 جنسیت

 01/0* 72/3 01/13 1 01/13 والدی با جنسیتتعامل تک

 055/0 85/10 94/37 3 82/113 شدهتبیین

   50/3 196 07/685 خطا

   01/4 199 88/798 کل

 

جدول      به  جه  لدی بودن  تک  4 با تو ناداری  تأثیر وا در  مع

والدی داشتتته استتت. ان تکآموزدانشافستتردگی  -اضتتطراب

بارت به  های          ع تار پدر در رف نداشتتتتن  یا  پدر و  دیگر داشتتتتن 

های فزون کنشتتی تأثیرگذار استتت و در خانواده –پرخاشتتگری

ساس نمی   تک ضور پدر اح شتر در معرر    والدی که ح شود بی

 کنشتتی هستتتند. در عامل فزون-اشتتگریارهای پرخابتال به رفت

سیت  ست.   معناداردار ها معنیو اثر تعاملی، تفاوت میانگین جن ا

های      ناداری بین دختر و پستتتر فاوت مع   های خانواده در واقع ت

 (.≥P 01/0) والدی و دو والدی وجود داردتک

 

 والدیان تکآموزدانش اجتماعی یافتگیناسازشوالدی بودن و جنسیت بر تک تأثیر .5 جدول

 سطح معناداری F میانگین مجذورات  درجه آزادی  مجموع مجذورات منابع تغییرات

 123/0 40/2 05/11 1 05/11 والدیتک

 278/0 18/1 45/5 1 45/5 جنسیت

 278/0 18/1 45/5 1 45/5 والدی با جنسیتتعامل تک

 194/0 59/1 31/7 3 94/21 شدهتبیین
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   61/4 196 62/903 خطا

   65/4 199 56/925 کل

 

              والتتدی بتودن بتر   کتته تتتک دهتتدمتی نشتتتتان  5 جتتدول

ماعی   یافتگی نا ستتتتازش تک آموزدانشاجت لدی  ان   تأثیر وا

سر گروه نمونه و      ست. همچنین بین دختر و پ شته ا معناداری ندا

مشتتاهده  معناداریتعامل نوع خانواده و عامل جنستتیت تفاوت 

 نشد.

 

 ان تک والدیآموزدانش ضداجتماعیرفتارهای والدی بودن و جنسیت بر تک تأثیر .6 جدول

 سطح معناداری F میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات منابع تغییرات

 008/0** 15/7 12/15 1 15/15 تک والدی

 961/0 00/0 01/0 1 01/0 جنسیت

 734/0 12/0 25/0 1 25/0 تعامل تک والدی با جنسیت

 67/0 42/2 13/5 3 38/15 تبیین شده

   12/2 196 50/414 خطا

   16/2 199 88/429 کل

 

تتتک والتتدی بودن بر رفتتتارهتتای  6بر استتتتاس جتتدول  

والدی در سطح خطای کمتر از  ان تکآموزدانشضداجتماعی  

بین دختر و پستتتر گروه  معناداری داشتتتته استتتت. اما ریتأث05/0

 معناداری نمونه و تعامل نوع خانواده و عامل جنستتتیت تفاوت          

 مشاهده نشد.

 

 والدیان تکآموزدانش توجه نارساییوالدی بودن و جنسیت در تک تأثیر. 7جدول 

 سطح معناداری F میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات تغییراتمنابع 

 01/0* 10/15 65/26 1 65/26 والدیتک

 01/0* 54/10 61/18 1 61/18 جنسیت

 632/0 23/0 41/0 1 41/0 والدی با جنسیتتعامل تک

  62/8 22/15 3 66/45 تبیین شده

   77/1 196 94/345 خطا

   97/1 199 60/391 کل

 

ست که تفاوت   7نتایج جدول  ر د هامیانگینحاکی از آن ا

 ، درجداگانه طوربه جنستتیتوالدی بودن و عامل تک دو عامل

تعامل این دو  کهیدرحالشتتده استتت.  دارمعنی >01/0Pستتطح 

 .نشده است دارمعنی هامیانگین، تفاوت عامل

 

 

 

  گیرینتیجهبحث و 
شکالت رفتاری در فرزندان       سی م ضر با هدف برر پژوهش حا

 وتحت پوشتتتش کمیته امداد خمینی      والدی تک  های خانواده 

براستتاس نمرات  .صتتورت گرفتغیر تحت پوشتتش  والدیدو

 مشتتکالت مشتتخص شتتد که میانگین و انحراف معیار دو گروه

تاری   لدی تک  آموزاندانشرف حت پوشتتتش بیشتتتتر از    وا ت

است و مشکالت رفتاری دختران بیشتر     الدیودوآموزان دانش
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 تحت پوشش  والدیتکاز پسران است و این تفاوت در گروه   

تحلیل از  آمدهدستتتبهی هایافته(. 2)جدول  مشتتهودتر استتت 

(؛ 12فورد )النسهمستتتو بتتا تحقیقتتات        دوعتتاملی  واریتتانس  

شان  نیز  (24) یوسکلی  و (23) مکی و لو(؛ 13تیکوولوسکی )  ن

تک    داد تأ   که  لدی بودن  خاشتتتگری و    وا ناداری در پر ثیر مع

نش   فزون  والتتدی داشتتتتتته استتتتت.   آموزان تتتک کنشتتتی دا

بارت به  های          ع تار پدر در رف نداشتتتتن  یا  پدر و  دیگر داشتتتتن 

خاشتتتگری   گذار بوده استتتتت و در     فزون –پر تأثیر کنشتتتی 

ر شود بیشت  والدی که حضور پدر احساس نمی  های تکخانواده

تند کنشتتی هستتفزون -پرخاشتتگری در معرر ابتال به رفتارهای

 .(3)جدول 

رب گیری رفتار مخمعناداری در شکل تأثیرانواده ساختار خ

ندان  ی   در فرز ند. نظر هار  ۀدار ت   م ماعی  ید  أاجت ند میک ت  ک ار  رف

اجتماعی نامؤثر آن خانواده است   مخرب فرزندان ناشی از مهار 

(. در واقع وجود یک ساختار خانوادگی مسنجم اولین گام   25)

ها و     جار هارت در آموزش هن به      ها م ماعی  باطی و اجت ی ارت

ست اما زمانی  ساختار یک خانواده تغییر   کودکان ا  ابدییمکه 

کان آموزش این   هارت ام کاهش       ها م کان  بد ی یمبه کود . ا

 از یادگیری والدیتککودکان خانواده  دهدمیمطالعات نشان 

هارت  ناستتتتب،     ها م ماعی م کان در     طورآنی اجت که کود

. زیرا والدین  اند محروم، کنند یمتجربه   والدی دو های خانواده 

ری برای وقت کمت ،آنها به دلیل درگیر شدن با مشکالت بیشتر   

ر کودکان د رستتتدیم. به نظر گذارندیمتعامل با فرزندان خود 

دارنتتد و در نی کمتری درو مهتتار والتتدیتتتک هتتایختتانواده

سایی و درک هیجان    سب  هایشنا ست     خود و دیگران منا شک

 (. 26و  4) خورندیم

 کتته حتتاکی از آن بودهمچنین  ی این پژوهشهتتایتتافتتته

(، رفتارهای ضتتتداجتماعی    4افستتتردگی )جدول   –اضتتتطراب

آموزان ( در دانش7توجه )جدول ( و اختالل نارسایی 6)جدول 

سه با دانش  والدی درهای تکخانواده های آموزان خانوادهمقای

های دختران در مقایسه با پسران خانواده   و بیشتر است   دووالدی

ضطراب تک سردگی )جدول   -والدی ا سایی 4اف   ( و اختالل نار

ند.  7توجه )جدول    ته  این  ( بیشتتتتری داشتتتت ته  با   ها یاف ی ها یاف

ماتو  کاران      ،(15)این تورن ،(4)آ بالیس و هم یان و   ،(16)با ر

همچنین تفاوت  در این پژوهش .هستتتهمستتو  (17) همکاران

  ت.داشمعناداری بین مشکالت رفتاری دختران و پسران وجود 

زندگی   والدی تک کودکانی که در ستتتاختار خانوادگی      

ی مانند رفتارهای صتتورتبهضتتعیفی را  یافتگیستتازشکنند، می

های رفتاری، ، اختاللضتتتداجتماعیپرخاشتتتگری و رفتارهای   

باطی، مشتتتکالت    نداره  یافتگی ستتتازشمشتتتکالت ارت ، خودپ

ضتتتعیف، میزان باالی ترک تحصتتتیل، مصتتترف مواد مخدر و 

بستتتیاری از کودکان و     (.18دهند ) مصتتترف الکل نشتتتان می  

شتتتان، استتتتعداد در مقایستتته با همستتتاالن والدیتکنوجوانان 

ضعیف      سه  صیلی کمتری دارند، در مدر د و کننتر عمل میتح

نایی  به   های تحصتتتیلی خود   در توا ماد ند،   خوداعت کمتری دار

ا با شرایط  آنه یافتگیسازش مشکالت رفتاری بیشتری دارند و   

ختتانواده بتته عوامتتل متعتتددی همچون: ستتتن کودک، میزان  

 شتتناختی والدین،دلبستتتگی کودک به والدین، ستتالمت روان 

نا          لدین، م نابع وا ندان، م لدین و فرز مایتی روابط بین وا  بع ح

ناختی و عاطفی کودک و     های ویژگیخارج از خانواده،    شتتت

در واقع  (.27زندگی بستگی دارد ) زاتنیدگیتعداد رویدادهای 

گی شرایط ساختار خانواد  با  و نوجوانان کودکان یافتگیسازش 

 هاادهخانواستتتت که در این  زامنابع تنش تأثیرتحت والدیتک

بیشتتتتر باشتتتد مشتتتکالت    تنیدگی . در واقع هر چه  وجود دارد

ای شناختی هم بیشتر خواهد شد. همه این عوامل به معادله   روان

دی پرخاشگری و ناکارآم  ،شوند که باعث افسردگی  تبدیل می

. به همین دلیل   شتتتودمیتحصتتتیلی یا اجتماعی خود کودکان     

ه کمکی استتتت که ب    ترینمهمتنها و   احتماالح کیفیت والدینی   

. والدین ممکن است در این  کندمیکمک آنها  سازش یافتگی 

رد باشتتند و آنها مو توجهبینیازهای فرزندان  نستتبت بهشتترایط 

لت قرار   ند غف حالی  .گیر هارت   اگر  که در لدین م های الزم  وا

شند، کودکان بهترین عملکرد را خواهند    فرزند شته با پروری دا

ست. در واقع والدین     شت و این کلیدی برای رفاه کودکان ا دا

ر، گنظارت مناستتب و کافی، انضتتباط قاطعانه و تربیت پاستتخبا 
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شتتوند عاطفی و پذیرنده باعث بهبود عملکرد کودکان خود می

   تواند با اثرات ناشی از فقر و غیبت پدر مقابله کنند.میاین و 

های بلندمدت از چنین هایی برای حمایتتدوین ستتیاستتت 

ی والدین سرپرست یژهوبه ها و فرزندان آنها حیاتی است.خانواده

که مشتتکالت مالی دارند، باید از پوشتتش مراقبتی بهداشتتتی و  

ت بایستتمند شتتوند و میهرگونه کمک مالی برای فرزندان بهره

مان بهزیستتتتی و ستتتایر نهادهای     نهادهای حمایتی مانند ستتتاز      

نه نقش خود را   مردم هاد در این زمی به       خوبیبه ن ند و  مای فا ن ای

یازهای این خانواده     ها در تمام زمان      ن ها توجه   ها و فرزندان آن

ضوع را درک کنند، با       سیت این مو سا شود. مدارس نیز باید ح

شتتتناستتتایی مشتتتکالت، رهنمودهای الزم ارائه کنند و محیط       

 یادگیری یکستتتان برای های فرصتتتتیادگیری ایجاد کنند که     

با هدف افزایش رشد شخص و اجتماعی در    آموزاندانشهمه 

  یک جو مثبت مدرسه فراهم کنند.

در پژوهش حاضتتر نقش داشتتتن پدر و یا نداشتتتن آن در   

تاری بروز مشتتتکالت  خانواده    رف ندان   .مشتتتخص شتتتتد فرز

انواده محروم بودند که از نعمت وجود پدر در خ آموزانیدانش

ه ب  ها ختاللمکانیستتتم این ا  .گوناگون بودند   های دچار اختالل 

ل های عامیکی از مکانیستتم .گیردمیانحاغ گوناگون صتتورت 

در اینجا از طریق ایجاد دلبستتتگی بین پدر و کودک صتتورت  

 و پایگاه امن   شتتتودمیپدر برای کودک پایگاه امن     .گیردمی

کاوی او     جب اکتشتتتتاف محیط و افزایش کنج  .شتتتودمیمو

را در  متتداریقتتانون پتتدر همتتاهنگی و       وجود  ،این  بر عالوه 

یت     کان تقو ند میکود نایی   .ک که از طریق  نظمتوا رار قدهی 

بیشتر  دشون میپایگاه امن برای کودکان حاصل  گرفتن در یک 

صورت     ضور پدر   پدر قدرتمند و ،افزون بر این. گیردمیدر ح

کوشتتتش و  ،منظم الگوی خوبی برای فرزندانش در انضتتتباط   

  .هستفعالیت 

 به این توانیمپژوهش حاضتر   یهاتیودمحددر ارتباط با 

ر این دکنترل مستقیم متغیرها  نکته اشاره کرد که از آنجا امکان

نداشتتتت در نتیجه     تایج قطعی در    توانینمپژوهش وجود  به ن

ستتتیر در تف بنابراین  دستتتت یافت؛  زمینه روابط علت و معلولی   

  .محتاطانه عمل کرد ستیبایماز آن نتایج حاصل 

شکر و   س نیبد قدردانی:ت  ندگانکنشرکت تمامی از  لهیو

 .میینمایمدر این پژوهش صمیمانه تشکر و قدردانی 
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Abstract 

Background and purpose: living in a single-parent family can lead to some disorders and affect 

their progress and prognosis. For this reason, investigating the behavior problems in these children 

has significant importance. Current study aimed to compare students of single-parent and two-

parent families in terms of their behavior problems. 

Method: Current research was an Ex-Post Facto research. 100 single-parent elementary school 

students (50 girls and 50 boys) were selected using convenience sampling method from schools of 

Tehran (under the coverage and support of Imam Khomeini Committee). In addition, 100 two-

parent elementary school students were selected using clustering sampling method from schools 

of Tehran. Data were collected using Ruther children questionnaire, and analyzed using ANOVA. 

Results: Results of multivariate analysis of variance showed that single-parent students have 

significantly more behavior problems comparing to two-parent students. Students, who were raised 

by a single parent, showed higher levels of aggression-hyperactivity, anxiety, depression, 

antisocial behaviors, and attention deficit and hyperactivity disorder. In addition, findings 

indicated significant gender difference between boys and girls; in another words, girls showed 

higher levels of anxiety, depression, and attention deficit disorder.  

Conclusion: Children experience more behavior problems in single-parent families - in which 

father is not present or cannot manage the family due to physical or mental disorder.  

Key words: Problem behaviors, single-parent families, two-parent families 
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