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 کودکان پیش دبستانی
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 چکیده 
و مثبت اندیشی مادران با پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه هوش هیجانی، تاب آوری 

 -توصیفی. روش پژوهش شده استانجام  اضطراب جدایی کودکان پیش دبستانی
کودکان پیش دبستانی مراکز مهد کودک  نفر از 013 جامعه آماری شامل است و همبستگی 

کودک پیش دبستانی با توجه به جدول  153 عدهبود که از این سه ستاره شهرستان ساری 
ای به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. ن و با روش تصادفی خوشهکرجسی و مورگا
، مقیاس هوش (3330)سوندها شامل پرسشنامه تاب آوری کانر و دیویهابزار گردآوری داد

 و همکاران، آرگایل) پرسشنامه شادکامی آکسفورد(، 3331) وته و همکارانهیجانی ش
با استفاده از ها تجزیه و تحلیل داده .بودو مقیاس اضطراب کودکان پیش دبستانی  (1191

. نتایج حاصل از تجزیه و انجام گرفتهمبستگی پیرسون و رگرسیون سلسله مراتبی 
از جمله  ابعاد هوش هیجانی رابطه منفی معناداری میانکه  دهدمیها نشان تحلیل داده

اندیشی مادران آوری و مثبت ، تابجویی هیجانی و به کارگیری هیجانیدرک هیجانی، نظم
          آوری و با اضطراب جدایی کودکان وجود دارد. همچنین هوش هیجانی، تاب

 مناسب برای اضطراب جدایی کودکان پیش دبستانیای کننده  یبیناندیشی پیش مثبت
 ،بینی پیشهاداری مشخص شد که در میان عاملمعناو سطح  tبا توجه به میزان  است. 
مناسب  یهیجانی، نظم جویی هیجانی، تاب آوری و شادکامی مادران سهمهای درک مؤلفه

نظم جویی  ،. با توجه به مدل نهاییدر تبیین اضطراب جدایی کودکان پیش دبستانی دارند
بیشترین تأثیر را در کاهش به ترتیب تاب آوری و مثبت اندیشی ، درک هیجانی ،هیجانی

 ند.راضطراب جدایی کودکان دا
 

 هوش هیجانی، تاب آوری، مثبت اندیشی، اضطراب جدایی  :نکلید واژگا

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 11/13/19 تاریخ پذیرش:                  32/3/19تاریخ دریافت: 

 niyayesh.yegane@yahoo.com                           ایران. کارشناس ارشد، گروه روانشناسی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسالمی، ساری، 1

 ma.hafez@yahoo.com                      جنورد، دانشگاه آزاد اسالمی، بجنورد، ایران )نویسنده مسئول( ب، واحد علوم تربیتی. استادیار گروه 3



 64 93شماره  پژوهشو خانواده فصلنامه 

 مقدمه

 .دارد اساسی ی بنیادی وانسان نقش شخصیت گیریشکل در که است نهادی نخستین خانواده

 و شودمی سرشته درآنجا او شخصیت هخمیرمای و کندمی شروع خانواده از را خود زندگی انسان

 با فرد ارتباطات رفتارها، در اولیه تأثیرات این .شودمی گذاریپایه او فکری معیارهای و ارزشها

دارد)خانجانی و  کننده تعیین ینقش اش زندگی سراسر اطراف در محیط با سازگاری و دیگران

 رابطه اینکه با  .آیددرمی خانواده عاطفی محیط رنگ به همیشه شخصیت کودک و (1093دادستان، 

 آن اهمیت که به نیست بیش چندی اما است آشکار و بدیهی یحقیقت کودک رفتار با منش والدین

 و عاطفی حد از بیش که ریشه دارند والدینی رفتار در نامطلوب ایویژگیه و رفتارها. اند برده پی

 شناس وظیفه حد از بیش و طردکننده کننده،وعظ دارند، گانهبچه اخالق اند، کننده حمایت

کنند به فهم بهتر امروزه در پهنه دیدگاههایی که کوشش می (.1099 هستند)واحدی و همکاران،

هایی که ی کودکان دست یابند، نظریههاتحول عاطفی و چگونگی پدیدآیی اختاللزندگی روانی، 

ها این نظریه چرا کهوسیع و خاص دارند،  یدانند جایگاهکودک می -محور اصلی را رابطه مادر

بنیادی  ینقشعناصری را یافته و عرضه کرده اند که در درک وضعیت عاطفی و مشکالت کودک 

پردازان روابط موضوعی برای نقش که نظریه را (. اهمیتی3333، و همکاران 1کنند )کاسلوایفا می

کات معتقدند که و  ند تا حدی است که برخی از آنها مانند وینیا کلیدی مادر در تحول کودک قائل

(. از نظر روان 1013)منصور و دادستان،  "نوزاد بدون مادر وجود ندارد در آغاز زندگی اصالً"

دهد. طبق نظر آنها کودک را تشکیل می نخستین رابطه کودک پایه و اساس شخصیت اوگران تحلیل

یابد که مادر مسئول شود که به تدریج در میمند و به او دلبسته میبه این دلیل به چهره مادر عالقه

فرآیند  طیرفتارهای دلبستگی  ،(. در نظریه یادگیری1191، 3نیازهای دهانی اوست )بالبی یارضا

بنابراین، این دیدگاه دلبستگی را . شودکودک ایجاد می -مادر میانی متقابل هاجیده ای از تقویتپی

خالف نظریه یادگیری، کردارشناسان طبیعی معتقدند که نیاز به (. 1111، 0داند)فوگلغریزی نمی

 میاندهندگی و جاذبه متقابل معتقد است که پاسخ (1191)دلبستگی یک نیاز نخستین است. بالبی

کودک است به طوری که یکی از  -بزرگساالن و کودکان به دلیل حضور جسمانی و رفتار زوج مادر

 کهبه گونه ای عمل کند  کوشد نزدیکی یا مجاورت با چهره دلبستگی را حفظ کند وطرفین می

                                                           
1. Kaslow  

2. Bowlby 
3. Fogel 
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و  یابد. بنابراین دو عنصر اساسی تقرب جویی کودک به چهره دلبستگیمطمئن شود ارتباط ادامه می

 (. 1013، منصور و دادستاناحساس درماندگی در موقعیت جدایی است )

یی بودند که در پهنه روابط های روانی، اضطراب و افسردگی، بیشترین اختاللهابین اختالل از

(. اختالالت اضطرابی میزان شیوع باالیی 3331، و همکاران 1کودک بررسی شده اند)ویکتور -مادر

کودکان و نوجوانان دارد و منجر به اختالل در عملکرد تحصیلی، اجتماعی و زندگی  میان در

کودک  -(. اختالل اضطرابی که مولود روابط مادر3331 و همکاران، 3گردد)وارنرخانوادگی می

از سنین پیش دبستانی  است که است. اضطراب جدایی مرضی "اختالل اضطراب جدایی"، است

پابرجا بماند. چنین اضطرابی در هر موقعیتی که احتمال  متمادیکند و ممکن است سالیان بروز می

یی که مستلزم هادارد تا از موقعیتشود و فرد را بر آن میبرانگیخته می جدایی وجود دارد، شدیداً

خصوصیت اصلی اختالل اضطراب جدایی، اضطراب  (.1093جدایی هستند، اجتناب کند )دادستان، 

شود. ناراحتی ی آشنا ظاهر میهاشدیدی است که هنگام جدایی از والدین، خانه یا سایر محیط

رود و با اختالل باتوجه به سطح رشد او انتظار می ،کودک بیش از آن است که به طور طبیعی

گیری اختالل برای تبیین علت شکل (.1093دیگری قابل توجیه نیست)سادوک و سادوک، 

متقابل میان عوامل والدینی و کودک در ۀ های موجود بر درک رابطنظریهاکید تاضطراب جدایی، 

   به طوری که ،(1111، 2راپی ؛1119، همکارانو  0)کورپیتا استبافت عوامل فشارزای محیطی 

ل فرزندی، نسبت به درمان اختال -از طریق پرداختن به خانواده و بهبود روابط والد توانمی

 (. 1099کرد )موسوی و همکاران،اضطراب جدایی اقدام 

اکثر تحقیقات موجود، در بررسی مسائل مربوط به مادر، به اختالالت مادر پرداخته و از بررسی 

از جمله این متغیرها که جای آنها  (.1093ی شخصیتی غافل مانده اند )خانجانی و دادستان، هاویژگی

. هوش استشود، هوش هیجانی، تاب آوری و مثبت اندیشی می در پهنه تحقیقاتی کمتر دیده 

    ل شدن میان آنها و ئتوانایی بازبینی احساسات و هیجانات خود و دیگران، تمایز قا، هیجانی

در واقع  (.1111، 5یوو سالو ریِمِ) استاز این اطالعات برای هدایت افکار و اعمال  گیریبهره

فردی نشان  -میاندر روابط را هوش هیجانی آگاهی از هیجانها و چگونگی اثرگذاری این آگاهی 

نماینده میزان برخورداری از توانایی تشخیص و ارزیابی و ابراز هیجان به  نیز یو از سوی دهدمی

                                         
1. Victor 
2. Warner 

3. Chorpita  

4. Rapee 
5. Mayer & Salovey  
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های مهم ارتباط مؤلفهگمان هیجان یکی از (. بی3339، 1وسینی)ل استنحوی صحیح و سازگارانه 

یند، توانایی یا پیامد آکند. تاب آوری فرمیکودک نقش مهمی ایفا  -ابراز آن در روابط والد است و

   (. به بیان دیگر 3312، 3)ریفاست سازگاری موفقیت آمیز با شرایط استرس زا و چالش انگیز 

روانی در شرایط دشوار است )کانر و  -توانمندی فرد در برقراری تعادل زیستی ،آوریتاب

تواند منوط به تحمل و گمان میفرزندی خوب، بی -(. تداوم یک ارتباط والد3330، 0سونیددیو

که پاره ای از لحظات مادر را ممکن است به خود باشد زایی وری مادران در شرایط استرسآ تاب

)نتیجـه بـر وفـق مـراد( در تعبیـر و گیری مثبت  نگری ناظر است بر جهتاختصاص دهد. مثبت

های ارزیابی فـرد از گذشته، حال و انتظارات مثبت از آینده در حیطه تفسـیر رخـدادهای

دیگران، ارتباط با خدا )مافوق( و کل جهان هستی )طبیعت( که  توانمنـدیهـای خـود، ارتبـاط بـا

، 2بروگریناشود )شوی نمودار میاجتماعی و معنو در الگوی روانشـناختی زیسـتی، روانـی،

نگری در افراد با تجربیات (، رشـد و تحـول مثبـت3331) 5و شیور میکولینسر بنابه گفته .(3339

. بدین صورت دارداولیه زندگی آنان به ویژه تجربیات دلبستگی به مراقـب اولیـه در کودک ارتبـاط 

 که افراد مثبت نگر رابطه مبتنی بر اعتماد با مراقب اولیه خود داشته اند. 

( نشان داد که مداخله درمانی مبتنی بر برنامه 1015نتایج پژوهش محمدپور و اسماعیل پور)

   تواند به عنوان یک برنامه درمانی قابل اجرا و مؤثر برای کاهش مربیگری رفتار و هدایت می

تایج نبا توجه به کودکان پیش دبستانی مورد استفاده قرار گیرد.  های اضطراب جدایی درنشانه

کودک به عنوان عوامل زمینه ساز،  حائز  -کیفیت تعامل مادر ،(1010خانجانی و همکاران )پژوهش 

نتایج پژوهش  گیری اختالل اضطراب جدایی و مدرسه هراسی است.نقش احتمالی در شکل

در بهبود اختالل  ( نشان داد که اثربخشی خانواده درمانی ساختاری1099)شهمکارانو  موسوی

در میزان  ،بینیرغـم پـیشمعنادار بود و علـی اضطراب جدایی و اضطراب کلی کودکان در سـطح

ریف  سواد و کم سواد تفاوتی مشاهده نشد. هـای بـا میان خـانواده ه ای دراثربخشی برنامه مداخل

از رفتن به مدرسه با افسردگی و اختالل اضطراب جدایی در  نشان داد که اضطراب امتناع( 3312)

نشان دادنـد که اختالل اضطراب جـدایی دوران کـودکی،  (3311)9تر و دالبیراسک .ارتباط است

مبانی با توجه به . بینی اختالل هول و بازار هراسی در بزرگسالی استمشخص برای پیش یعامـل

                                                           
1. Lyusin 

2. Ryff 
3. Connor & Davidson  

4. Schweingruber 

5. Mikulincer & Shaver 
6. Schetter & Dolbier 
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های فرضیههمچنین دهد.  چارچوب مفهومی پژوهش را نشان می 1شکل و پیشینه پژوهش،  نظری

 .ه استزیر در این پژوهش مورد آزمون قرار گرفت

 رابطه وجود دارد.پیش دبستانی بین هوش هیجانی مادران با اضطراب جدایی کودکان  .1

 وجود دارد.بین تاب آوری مادران با اضطراب جدایی کودکان پیش دبستانی رابطه  .3

 مادران با اضطراب جدایی کودکان پیش دبستانی رابطه وجود دارد.بین مثبت اندیشی  .0

 مادران میزان اضطراب جدایی را در کودکان  مثبت اندیشیهوش هیجانی، تاب آوری و  .2

 ند.نکپیش دبستانی تبیین می

 

 

 

 

 

 

 

 
 مفهومی پژوهش )پژوهشگر ساخته( مدل: 1شکل 

 روش

طرح پژوهش در زمره پژوهشهای غیرآزمایشی و از نوع همبستگی است که هدف آن پی بردن 

      ،"هوش هیجانی"بین  پیشبراساس متغیرهای  "اضطراب جدایی "مالک  متغیر به تغییرات

     جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کودکان سنین . است "مثبت اندیشی"و  "تاب آوری"

حدود در و تعداد آنها طبق آمار اداره بهزیستی،  بودپیش دبستانی مراکز مهد کودک شهرستان ساری 

که باتوجه به جدول  بودودک ک 153حدود در  پژوهش،. نمونه آماری این استبوده نفر  013

 شدند،گیری تصادفی طبقه ای انتخاب . این تعداد از طریق نمونهآمدمورگان به دست و کرجسی 

کودک  15هر مهد،  درسپس و  کودکمهد پنجگانه شهری، دوبه طوری که ابتدا از هر یک از مناطق 

    شدند.صورت تصادفی انتخاب ه ب

  

 جویی هیجانینظم

 کارگیری هیجانیبه 

 درک هیجانی 

 

اضطراب جدایی 

 کودکان

 

 هوش هیجانی

 

 مثبت اندیشی

 تاب آوری
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 هاوری دادهآگردابزار 

و  کانر که است سؤال 35 دارای پرسشنامۀ این :دیویدسون و کانر آوری تاب مقیاسالف( 

. سازندگان این کرده اند(، جهت اندازه گیری قدرت مقابله با فشار و تهدید، تهیه 3330سون )ددیوی

افراد تاب آور را از افراد غیر تاب آور در به خوبی تواند مقیاس بر این باورند که این مقیاس می

 روش ی پژوهشی و بالینی به کار برده شود.هابالینی و غیر بالینی جدا کند و در موقعیت یهاگروه

 است درست( چهار )همیشه تا نادرست( صفر)کامالً از مقیاس لیکرتی براساس آزمون گذاریهنمر

 و عوامل تحلیل روش )به روایی .شودمی محاسبه کل نمرة آوری یک تاب اندازه گیری برای و

 سازندگان از سوی( کرونباخ آلفای و بازآزمایی روش به) مقیاس پایایی و و واگرا( همگرا روایی

 در(. 3330دیویدسون، و )کانر شده است احراز مخاطره( در و )عادی گوناگونگروههای  در آزمون

 .ندا کرده گزارش 10/3 کرونباخ آلفای از استفاده با را مقیاس ( پایایی1013جوکار) هاشمی و ایران

 وجود بیانگر ،اصلی هایمؤلفه روش به عاملی تحلیل نتایج کهاست  شده گزارش تحقیق در همین

  .بود مقیاس در کلی یک عامل

همکاران  و هتوسوالی است که ش 00زمون آ: این مقیاس یک 1هتومقیاس هوش هیجانی شب( 

مقوله سازه هوش  . پرسشهای آزمون سهاندی ساخته ور و سالویِبر اساس الگوی هوش هیجانی مِ

را در مقیاس پنج درجه ای  هاو ارزیابی هیجان هاوری از هیجان، بهرههاهیجانی شامل تنظیم هیجان

یک نمره کلی برای هوش هیجانی به دست می آید که دامنه آن از در این مقیاس سنجد. لیکرت می

و  92/3کل، اعتبار  در مطالعه این مقیاس درمیان نوجوانان برای هوش هیجانی است. 195تا  00

، به 3333گزارش شده است )چیاروچی،  55/3و  99/3، 19/3ی آن به ترتیب هابرای خرده مقیاس

 نیز( 1092 بشارت،)ایرانی نمونه در مقیاس این  کرونباخ آلفای ضریب (. 1092نقل از بشارت، 

 53/3 و 91/3 ،19/3 ترتیب به نامبرده ىهامقیاس خرده برای و 91/3 کل هیجانی هوش برای

های مرتبط به و همبستگی آن با سازه 92/3در تحقیق دیگری روایی این آزمون  .است شده گزارش

  (. 1091تبار، خداپناهی و صدق پور، میزان قابل قبولی گزارش شده است )شفیعی

از  وشده است  مـاده تشـکیل 39مقیـاس از  این 3:اضطراب کودکان پیش دبستانیمقیاس ج( 

درجه ای پنج مقیاس  بر اساس فراوانی رفتار کودک آنها را در یـک که شودخواسته می والدین

 ششاضطرابی تعمیم یافته،  ماده مربوط بـه اخـتالل پنجاده، م 39از این  .لیکرت درجه بندی کنند

                                                           
1. Emotional Intelligence Scale (EIS) 
2. Preschool Anxiety Scale (PAS) 
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مربوط به ماده هفت اختیاری،  بی -سوسـوامربوط به ماده  پنجماده مربوط به هراس اجتماعی، 

ماده مربوط به اختالل پنج و (خاص عنـوان یـک هـراس بـه)ی جسـمانیهاترس از جراحـت

پس . شودزیرمقیاس، محاسبه می ششاز مجمـوع ایـن  نمره کلی اضطراب. اضطراب جدایی است

 کودک از حوادث آسیب زا وجود دارد که  هدر مورد تجرب پاسخ -ماده، پرسشی باز 39از این 

دیگر که  همادپنج اگر کودک چنین حادثه ای را تجربه کرده باشد، با  شـود ولـیگذاری نمـینمره

عاملی  نتـایج تحلیـل. شـودای را هدف قرار داده اند، دنبال می پس ضربه هـای اخـتاللنشـانه

مطابقت DSM  های مرضی با فهرست اختاللهای روانی دربندی نشانهنشان داده است که خوشه

فهرسـت " سازی شده درعالوه بر این تمام زیرمقیاسهای آن بـا مشـکالت درونـی وداشته 

اند و همه همبستگیها باالتر از  داشته همبسـتگی قابـل توجـه و مثبتـی (CBCL) "رفتـاری کـودک

در این پژوهش پایایی این مقیاس از طریق ضریب آلفای  (.3313اسپنس و همکاران،)بوده اند23/3

 محاسبه شد. 91/3کرونباخ 

ی هانگری، با الهام از پژوهشبرای سنجش متغیر مثبت 1:پرسشنامه شادکامی آکسفوردد( 

(، از 1099انبخش )وسهرابی و ج و (1013(، اشرفی حافظ و همکاران )1013رستمی و همکاران)

ماده است که امتیاز هر ماده صفر  31پرسشنامه شادکامی آکسفورد استفاده شد. این پرسشنامه شامل 

ند از ا های مورد سنجش در این پرسشنامه عبارتمؤلفهاست.  91تا سه و امتیاز کل صفر تا 

 همکاران یل وارگآرضایت از زندگی، حرمت خود، بهزیستی فاعلی، رضایت خاطر و خلق مثبت. 

و پایایی بازآزمایی آن  13/3خ پایایی پرسشنامه آکسفورد را به کمک ضریب آلفای کرونبا (1191)

. اعتبار سازه آن نیز با استفاده از متغیرهای عاطفه مثبت، نده اگزارش کرد 19/3طی هفت هفته  را

در این  .(1095، گزارش شده است)بیانی -53/3و 51/3، 03/3خشنودی و عاطفه منفی به ترتیب 

به منظور اطمینان از  محاسبه شد. 10/3ای کرونباخ، پایایی این مقیاس از طریق ضریب آلفپژوهش 

درباره  مرحله اجرادقیقه آغازین  33در پاسخ دادن به ابزارهای پژوهش، در  مادراندقت و توجه 

. شدها توضیحاتی ارائه  نسبت به چگونگی پاسخگویی به پرسشنامه مادراناهمیت توجه و صداقت 

    تاب آوری، و سپس به ترتیب به پرسشنامه  هوش هیجانیابتدا به مقیاس  مادران هر یک از

با ابهامی  مادریاگر  دادند.پاسخ  اضطراب جدایی فرزندانشاننهایتاً به پرسشنامه مثبت اندیشی و 

برای تجزیه و تحلیل  شد.می، به سواالت او جواب داده بود مواجه ی پرسشنامههادر مورد آیتم

، نمودارها می، ترسیفراوان عی، جدول توزی، درصد فراوانیفراوانمار توصیفی شامل آها از داده

                                                           
1. Oxford Happiness Inventory 
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ضریب همبستگی پیرسون و آزمون  و آمار استنباطی شامل میانگین، واریانس و انحراف معیار

تجزیه و مورد  19نسخه  SPSSها با استفاده از نرم افزار داده. رگرسیون سلسله مراتبی استفاده شد

 تحلیل قرار گرفتند.

 هایافته

در جداول ذیل مادر دارای کودک پیش دبستانی مورد بررسی قرار گرفتند.  153در این پژوهش 

 شود. پرداخته می هابه بررسی هر یک از فرضیه

دار وجود معناۀ فرضیه اول پژوهش: بین هوش هیجانی مادران با اضطراب جدایی کودکان رابط

  دارد.

هوش هیجانی مادران و اضطراب  میانبررسی فرضیه اول پژوهش و تعیین رابطه  به منظور

 ه شده است.ارائ 1جدایی کودکان از همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج این تحلیل در جدول 

 هوش هیجانی مادران و اضطراب جدایی کودکان میانبررسی رابطه  به منظورنتایج ماتریس همبستگی پیرسون  :1جدول 

 اضطراب جدایی کارگیری هیجانیهب نظم جویی هیجانی درک هیجانی هامؤلفه

    1 درک هیجانی

 593/3** نظم جویی هیجانی

3331/3 

1   

 121/3** کارگیری هیجانیه ب

3331/3 

**510/3 

3331/3 

1  

 -519/3** اضطراب جدایی

3331/3 

**512/3- 

3331/3 

**201/3- 

3331/3 

1 

از جمله درک  مادران سه بعد هوش هیجانی میاننتایج تحلیل همبستگی پیرسون نشان داد که 

دار معناجویی هیجانی و به کارگیری هیجانی با اضطراب جدایی کودکان رابطه منفی و هیجانی، نظم

ابعاد هوش هیجانی  میاندار معناوجود دارد. از این رو فرضیه اول پژوهش مبنی بر وجود رابطه 

  شود.مادران با اضطراب جدایی کودکان پیش دبستانی تایید می

دار معنافرضیه دوم پژوهش: بین تاب آوری مادران با اضطراب جدایی کودکان پیش دبستانی رابطه 

 وجود دارد. 

تاب آوری مادران و اضطراب جدایی  میانبررسی فرضیه دوم پژوهش و تعیین رابطه  به منظور

ارائه شده  3کودکان پیش دبستانی از همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج این تحلیل در جدول 

 است.
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 تاب آوری مادران و اضطراب جدایی کودکان میانبررسی رابطه  به منظورنتایج ماتریس همبستگی پیرسون : 5جدول 

 اضطراب جدایی تاب آوری مؤلفه

  1 تاب آوری

 -039/3** اضطراب جدایی

3331/3 

1 

میزان تاب آوری مادران و اضطراب جدایی  میاننتایج تحلیل همبستگی پیرسون نشان داد که 

دار وجود دارد. از این رو فرضیه دوم پژوهش مبنی بر معناکودکان پیش دبستانی رابطه منفی و 

 شود.تاب آوری مادران و اضطراب جدایی کودکان پیش دبستانی تایید می میاندار معناوجود رابطه 

دار معناجدایی کودکان پیش دبستانی رابطه  فرضیه سوم پژوهش: بین شادکامی مادران با اضطراب

  وجود دارد.

شادکامی مادران و اضطراب جدایی  میانبررسی فرضیه سوم پژوهش و تعیین رابطه  به منظور

ارائه شده  0کودکان پیش دبستانی از همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج این تحلیل در جدول 

 است.
 شادکامی مادران و اضطراب جدایی کودکان میانبررسی رابطه  به منظورنتایج ماتریس همبستگی پیرسون  :9جدول 

 اضطراب جدایی شادکامی مؤلفه

  1 شادکامی

 -512/3** اضطراب جدایی

3331/3 

1 

میزان شادکامی مادران و اضطراب جدایی  میاننتایج تحلیل همبستگی پیرسون نشان داد که 

دار وجود دارد. از این رو فرضیه سوم پژوهش مبنی بر معناکودکان پیش دبستانی رابطه منفی و 

 شود.شادکامی مادران و اضطراب جدایی کودکان پیش دبستانی تایید می میاندار معناوجود رابطه 

می مادران میزان اضطراب جدایی را در فرضیه چهارم پژوهش: هوش هیجانی، تاب آوری و شادکا

  د.نکنکودکان پیش دبستانی تبیین می

بررسی قابلیت تبیین میزان اضطراب جدایی کودکان پیش دبستانی توسط ابعاد هوش  به منظور

هیجانی و میزان تاب آوری و شادکامی مادران از تحلیل رگرسیون چند متغیری همزمان استفاده 

ی رگرسیون مورد بررسی قرار گرفت. مفروضه استقالل خطاها هااز این رو ابتدا پیش فرض ؛شد

آزمون = 399/3آزمون دوربین واتسون مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به میزان این آماره) باابتدا 

توان از رگرسیون استفاده کرد. ( مشخص شد که این مفروضه برقرار است و میدوربین واتسون

از نمودار توزیع نرمال استفاده شد و نتایج این تحلیل  هابررسی نرمال بودن خطا برایین همچن
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آخرین مفروضه مورد بررسی وضعیت همخطی بین  نشان داد که این مفروضه نیز برقرار است.

دهد یک متغیر مستقل تابعی خطی از سایر . همخطی وضعیتی است که نشان میاست هامؤلفه

رگرسیون است. همچنین با توجه به مقدار  یدیگر در معادله خطی مستقل هامتغیر

دهد که (  نشان میCondition Index=93/53( و شاخص وضعیت)=333/3Eigenvalueویژه)

آزمون کردن این مدل ارائه  براینتایج تحلیل واریانس را  2این مفروضه نیز برقرار است. جدول 

 دهد.می
 تبیین اضطراب جدایی کودکان براساس هوش هیجانی، تاب آوری و شادکامی مادران براینتایج تحلیل واریانس  :6جدول 

مجموع  مدل

 مجذور

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذور

آنالیز 

 واریانس

   سطح 

 داریمعنا

ضریب 

 همبستگی

ضریب 

 تعیین

دوربین 

 واتسون

 399/3 932/3 111/3 3331/3 929/20 119/03 5 113/192 رگرسیون

      150/3 122 099/139 باقیمانده

       121 093/310 کل

 یبیننتایج تحلیل واریانس نشان داد که ابعاد هوش هیجانی، تاب آوری و شادکامی مادران پیش

داری معنا. با توجه به سطح استمناسب برای اضطراب جدایی کودکان پیش دبستانی ای کننده 

درصد از میزان  93دهد که نیز نشان می R2داری است و مقدار معنامدل  ،مشخص شد که این مدل

از این رو  ؛شوداضطراب جدایی کودکان پیش دبستانی مورد بررسی توسط این ابعاد تبیین می

نتایج ضرایب استاندارد و غیر استاندارد وارد شده به  5شود. جدول فرضیه چهارم پژوهش تایید می

 دهد.مدل را ارائه می
 ضرایب استاندارد وارد شده به مدل :0جدول 

سطح  T ضریب استاندارد ضرایب غیراستاندارد مدل

 داریمعنا

 خطیآماره هم

رگرسیون 

 خطی

 تورم واریانس تلرانس رگرسیون خطی خطای استاندارد

 152/3 090/3 3331/3 -511/0 -013/3 303/3 -119/3 درک هیجانی

 510/1 909/3 3331/3 -330/5 -001/3 302/3 -110/3 جویی هیجانینظم

 233/3 211/3 003/3 111/3 311/3 319/3 319/3 کارگیری هیجانیه ب

 113/1 131/3 3331/3 -939/0 -313/3 331/3 -302/3 تاب آوری

 202/1 911/3 3331/3 -113/5 -031/3 313/3 -391/3 شادکامی

های درک بین مؤلفهی پیشهاعاملداری مشخص شد که در میان معناو سطح  tبا توجه به میزان 

مناسب در تبیین اضطراب  یهیجانی، نظم جویی هیجانی، تاب آوری و شادکامی مادران سهم

چارچوب نهایی پژوهش را با ضرایب تأثیرگذاری  3شکل جدایی کودکان پیش دبستانی دارند. 
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           تاب آوری و ، درک هیجانی، نظم جویی هیجانی ،با توجه به مدل نهایی دهد.نشان می

 بیشترین تأثیر را در کاهش اضطراب جدایی کودکان داشتند.به ترتیب مثبت اندیشی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 نهایی پژوهش  مدل: 5شکل 

  گیریبحث و نتیجه

از جمله  مادران سه بعد هوش هیجانی میاننشان داد که  در فرضیه اولنتایج تحلیل همبستگی 

درک هیجانی، نظم جویی هیجانی و به کارگیری هیجانی با اضطراب جدایی کودکان رابطه منفی و 

ابعاد هوش  میاندار معنادار وجود دارد. از این رو فرضیه اول پژوهش مبنی بر وجود رابطه معنا

های این نتایج همسو با یافته. شودهیجانی مادران با اضطراب جدایی کودکان پیش دبستانی تایید می

انگلبرگ و  ؛3339، 0وی؛ ک3،1111رکلِدی؛ گاتمن و 1112و همکاران،  1)دنهاماستمطالعات پیشین 

یکی از رایج ترین اختالالت روانی در کودکان و نوجوانان  ی اضطرابیهااختالل (.3332، 2جوبرگ

یی که های اضطرابی و آنهابسیاری از کودکان مبتال به اختالل ،خالف این عقیدهه شود. بتلقی می

کنند تا دوران نوجوانی و بزرگسالی همچنان تر تجربه میخفیف یهای اضطراب را در حدنشانه

ی اضطرابی سیر مزمنی دارند)ری هاخواهند داشت. درواقع اختاللرا مشکالت مربوط به سازگاری 

ی های اضطرابی در یک دوره زمانی یا در زمانها(. بسیاری از کودکان مبتال به اختالل1113، 5پو پال

 DSMبراساس  .شوندی اضطرابی دچار میاهمختلف دوره رشد، به بیش از یک مورد اختالل

به یک یا چند اختالل مبتال شوند مانند اختالل  ،اختالل اضطرابی نهکودکان ممکن است از 

                                                           
1. Denham 
2. Gottman & Declaire 

3. Kehoe 

4. Engelberg & Sjöberg 
5. Rey & Plapp 

 جویی هیجانینظم

 کارگیری هیجانیبه 

 درک هیجانی 

 

هوش 

 هیجانی

 

 اندیشیمثبت 

 تاب آوری

 

371/0- 

030/0 

331/0- 

013/0- 

010/0- 

اضطراب 

جدایی 

 کودکان
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اضطراب فراگیر، اضطراب جدایی و سایر اختالالت اضطرابی. با توجه به اثر فراگیر اختالل 

ی هامادر و کودک و نیز برخی از ویژگی میاناضطرابی شواهدی وجود دارد مبنی بر اینکه رابطه 

تواند با اضطراب جدایی کودکان ارتباط داشته باشد. می ،مادر از جمله برخورداری از هوش هیجانی

بر رشد و عملکرد انسان  اساسی و قابل توجه ی( هوش هیجانی تاثیر1113ی)ور و سالویِطبق نظر مِ

رای هدایت رشد اجتماعی و نیروی الزم را بتقدند که هوش هیجانی یر و سالووی معدارد. مِ

توان ی اجتماعی میهاهوش هیجانی و مهارت میانکند. با توجه به ارتباط نزدیک هیجانی فراهم می

به طوری که فردی که  ؛ی اجتماعی را جزیی از ساختار کلی هوش هیجانی به حساب آوردهامهارت

ی خود و دیگران را به شکلی مناسب هاهیجان ،دتر تغییرات خلقی دیگران را دارتوانایی درک دقیق

به ی منفی جلوگیری هابه واکنش هاو از تبدیل ناگهانی هیجانکند میشناسایی، کنترل و مدیریت 

ی خود یکی ها(. درواقع توانایی والدین در تنظیم هیجان3332، جوبرگ)انگلبرگ و عمل می آورد 

گذارد. هوش هیجانی مادران یکی از عوامل میاز عناصری است که بر هوش هیجانی کودکان اثر 

نشان داده اند که  بسیار(. شواهد 3339و، یاست)ک هامحور آن -ی هیجانهامهم و تعیین کننده رفتار

     ی اجتماعی مثبت همراه است)گاتمن و هارابطه هیجانی سالم میان والد و کودک با برون داد

ی هاان دادند که کودکان مادرانی که در تنظیم هیجان( نش1112(. دنهام و همکاران)1111، رکلِدی

ی همساالن خود توجه و در کمک کردن هاخود مهارت کافی دارند به احتمال بیشتری به هیجان

کنند. آنها همچنین نشان دادند که ارتباط هیجانی منفی دراز مدت مانع رشد هیجانی شرکت می

ی هابا همساالن خود کمتر احتمال دارد به هیجانشود. بنابراین این کودکان در مقایسه کودک می

گیری کرد مادرانی که هوش هیجانی توان نتیجهمی و همساالنشان پاسخ مطلوب بدهند و مادر

کنند که سبب پرورش هوش هیجانی وی بیشتری دارند در تعامل با کودک خود طوری رفتار می

ی مثبت کمی هنگام هانفی زیاد و هیجانی مهاشود. نوزادان مادرانی با افسردگی باال هیجانمی

کودکان بدرفتار در مقایسه با همساالن خود در  (.1،3331دهند)اشنایدر و لوپزیادگیری نشان می

هنگام جدایی از  بهکنند. پریشانی ی تعارض آمیز ابراز هیجان خود را بیشتر بازداری میهاموقعیت

دهد. هنگامی که پریشانی می کودکان رخ میمراقبت کننده عالمتی از رشد طبیعی است و در تما

عالمتی از اختالل اضطراب جدایی  ،ماندشدید است یا تا دوران بعدی کودکی باقی می

 (. 3313 و همکاران، 3رسینگیواست)
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میزان تاب آوری مادران و اضطراب  میاننشان داد که  در فرضیه دومنتایج تحلیل همبستگی 

دار وجود دارد. از این رو فرضیه دوم پژوهش مبنی معناجدایی کودکان پیش دبستانی رابطه منفی و 

    تاب آوری مادران و اضطراب جدایی کودکان پیش دبستانی تایید  میاندار معنابر وجود رابطه 

ماسن و  (،3331)و همکاران، 1ولچیکهای مطالعات پیشین از جمله این نتایج با یافته شود.می

های بهنجار مورد تاب آوری یکی از مفاهیم و سازه .ستهمسو (1191) 3ثرا ( و1015)همکاران

های تلخ و توجه و مطالعه روانشناسی مثبت نگر است و به فرایند پویای انطباق مثبت با تجربه

( و فراتر از جان سالم به در بردن از استرس و نامالیمات 3331، 0ستناشود)مناگوار اطالق می

و خصوصیات و  ها(. همچنین تاب آوری را به معنای مهارت3332، 2زندگی است)بونانو

سازگار شود.  ها، مشکالت و چالشهاسازد با سختیکنند که فرد را قادر مییی تعریف میهاتوانمندی

       یک  در توان یاد داد و تقویت نمودآوری را می ی مرتبط با تابهاهرچند برخی از ویژگی

      توان تاب آوری را شامل موارد زیر دانست: حفظ آرامش زیر فشار، جمع بندی کلی می

بینی و احساسات ی فرسایشی، حفظ خوشهاانعطاف پذیری در مواجهه با موانع، اجتناب از راهبرد

فرد تاب آور به طور عادی قادر به تفکر . انع درونیو خالص شدن از مو هامثبت به هنگام دشواری

یعنی هروقت که نیاز داشته باشد از افراد دیگر کمک  انه و منعطف درباره حل مسائل استخالق

  افراد تاب آور  .دهدخواهد و در حل مشکالت مربوط به خود و دیگران کاردانی نشان میمی

آنها قادرند که خود فکر کنند و آن را عملی  .دهنددرجه هایی از سالمتی و استقالل را نشان می

انتقال دهند. احساسات خوبی نسبت به  نظراتشان راتوانند یم انتقاد دارند دیگرانوقتی از ، سازند

، 5بوگار و هالس کیالکییشان را برای تغییر دادن محیطشان باور دارند)هااطرافیان دارند و توانایی

ی آسیب یا هاباور به نیازمند کمک دیگران بودن، خود را در موقعیت (. تاب آوری پایین مادر،3339

پذیری طرد قرار دادن، نیاز به حمایت داشتن، احساس مالل یا ناکامی و گناه، توجه طلبی، تحریک

بینی کنندگی را در سطح قراری بیشترین توان پیشهیجانی، رفتار و خلق عصبی و نامتعادل و بی

و در اکثر موارد خود را نیازمند  دارند. این مادران اعتماد به نفس پایین ندررشد اجتماعی کودک دا

به سرعت دچار احساس مالل و اندوه شده و رفتار تکانشورانه ، دانندبه کمک و حمایت دیگران می
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، بونانوتواند موجب بهبود بخشیدن به کیفیت زندگی گردد)دهند. از آنجا که تاب آوری مینشان می

توانند های آن هم میمادرانی که سطح تاب آوری باالتری دارند در کیفیت زندگی و مؤلفه ،(3332

و در زیر بار  می آینداین افراد با مشکالت زندگی بهتر کنار  .نمرات بهتری را به دست آورند

این مادران در روابط خانوادگی احساس  دارند.و انعطاف پذیری بیشتری  شوندنمیمشکالت خم 

کمتر نسبت به فرزندانشان از بیش حمایتگری  کهشود می سببکنند و این احساس امنیت می امنیت

مشهود است. خلق  مادر و فرزند کامالً میانی هااستفاده کنند. درواقع اصل ارتباط دوسویه در تعامل

گذارد و به شود تاثیر میو خوی کودک و خصوصیات او در کیفیت و کمیت مراقبتی که از او می

ابهنجار او تاثیر ی نهایات کودک و رشد ویژگیصی فرزند پروری نیز در خصوهاهمین نحو روش

بیش حمایتگری مادر از ترس اینکه کودک از جانب  همچنین(. 1015 گذارد)ماسن و همکاران،می

همساالن پذیرفته نشود، نگرانی پیرامون سالمتی، ترس از غفلت، نگرانی افراطی والد نسبت به آنچه 

(. 1191، ثشود)راسالمت روانی کودک ناشی می ازدک قصد انجام دادن آن را دارد و نگرانی کو

و کودک دنیا را فضایی ناامن و خطرناک  شودمیاین نگرانی بیش از اندازه به کودک نیز منتقل 

 ،از این رو احتمال اینکه اضطراب جدایی را بیشتر از کودکان دیگر تجربه کند کند،میتصور 

و کمتر هنگام جدایی از مادر دچار  ندترکودکان مادران تاب آور مستقل بنابراین. یابدمیافزایش 

دار معنااضطراب جدایی کمتر رابطه  و تاب آوری باالی مادران میانشوند و اضطراب جدایی می

  وجود دارد.

میزان شادکامی مادران و اضطراب  میاننشان داد که  در فرضیه سومنتایج تحلیل همبستگی 

دار وجود دارد. از این رو فرضیه سوم پژوهش مبنی معناجدایی کودکان پیش دبستانی رابطه منفی و 

     شادکامی مادران و اضطراب جدایی کودکان پیش دبستانی تایید  میاندار معنابر وجود رابطه 

؛ مش و 3339، 1بود)پیترسون و سلیگمنهای مطالعات پیشین شود. این نتایج همسو با یافتهمی

 1113در اواخر دهه  رانگر اسی مثبتنروانشسلیگمن  (.3313رسینگ و همکاران، ی؛ و1091ولف، و

است. یکی از اهداف اصلی این رویکرد این است که به  کردهمیالدی و آغاز قرن بیست و یک ارائه 

ده مثبت شخصیت انسان را مد نظر قرار داهای جنبه ،های مرضی و بیمارگونهجای توجه به جنبه

ی انسان هابر توانایی ،ی بشریهاو ضعف هانگر به جای توجه مفرط به ناتوانی. روانشناسی مثبتاست

مثل شاد زیستن، لذت بردن، قدرت حل مساله و خوش بینی متمرکز شده است. هدف این رویکرد 

    حس ،کرداس لذت و خوشی بیشتری احس بتوان هاهایی است که با استفاده از آنکشف شیوه
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تری ی خانوادگی، شغلی و اجتماعی نقش برجستههاو در خلق محیط کرددوستی خود را ابراز نوع

جزء : ردی(. شادکامی چندین جزء اساسی را در بر می گ3339)پیترسون و سلیگمن، نمودایفا 

جزء اجتماعی که فرد شادکام از  ؛هیجانی که فرد شادکام از نظر خلقی، شاد و خوشحال است

تواند از آنها حمایت اجتماعی دریافت کند و روابط اجتماعی خوبی با دیگران برخوردار است و می

 کند وشود فرد شادکام اطالعات را به روش خاص پردازش می سببسرانجام جزء شناختی که 

اسکات و )شودبینی وی احساس شادی و خوش سببدر نهایت  ومورد تعبیر و تفسیر قرار دهد 

میزان شادکامی مادران و اضطراب جدایی  میان(. نتایج این پژوهش نشان داد که 1112 1،بروس

دار وجود دارد. در واقع مشکل اصلی کودکان مبتال به اختالل اضطراب معناکمتر در کودکان رابطه 

جدایی نسبت به جدایی از والدین یا دور شدن از خانه، اضطراب مفرط، ناتوان کننده و نامتناسب 

زای اساسی را تجربه پس از آنکه کودک یک محرک تنشاغلب . اضطراب جدایی آنهاستبا سن 

رفتن به محله جدید، حضور در مدرسه جدید، مرگ یا بیماری یکی از خویشاوندان،  مانندکند، می

 کندکناره گیری از مدرسه بروز میو  ورود به مدرسه ابتدایی، انتقال از یک مدرسه به مدرسه دیگر

د که اضطراب نده( نشان می3313رسینگ و همکاران)یی وها(. پژوهش1091ولف، وش و م)

شود. در مصاحبه با کودک و مصاحبه با والدینش تشخیص داده می از طریقرد جدایی در بیشتر موا

که تعارضات زناشویی مادر و نارضایتی او  پی بردتوان مصاحبه با والدین کودکان مضطرب می

عاملی برای ابتالی کودک به اختالالت اضطرابی است. از این رو داشتن خانواده ای مثبت و شاد 

شود کودک احساسات منفی می دهد و سببمینفی را در فرد کاهش تجربه این احساسات م

اضطراب جدایی را تجربه کند. درواقع مشخص شدن نقش و اثر گذاری تعامل والدین کمتری مانند 

مهم در مداخالت بالینی و درمان اختالالت اضطرابی  ینقش تواندمیبر اختالالت اضطرابی کودکان 

توان از ایجاد و ها، میهای پژوهشی مذکور به خانوادهاطالع رسانی یافته. با کندکودکی ایفا ة دور

 .کردکودکان و نوجوانان پیشگیری اولیه  میانگسترش اختالالت اضطرابی در 

  مادران د هوش هیجانی، تاب آوری و مثبت اندیشی نشان داد که ابعا فرضیه چهارمنتایج 

. با توجه به سطح هستندمناسب برای اضطراب جدایی کودکان پیش دبستانی هایی کننده یبینپیش

 93دهد که نیز نشان می R2داری است و مقدار معنامدل  ،داری مشخص شد که این مدلمعنا

شود. درصد از میزان اضطراب جدایی کودکان پیش دبستانی مورد بررسی توسط این ابعاد تبیین می

های درک بین مؤلفهی پیشهاداری مشخص شد که در میان عاملمعناو سطح  tبا توجه به میزان 
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مناسب در تبیین اضطراب  یسهم، مادرانتاب آوری و مثبت اندیشی  هیجانی، نظم جویی هیجانی،

زای ی تنشهایک واکنش در مقابل محرک منزلۀجدایی کودکان پیش دبستانی دارند. اضطراب به 

شود و اجتماعی، روانشناختی، جسمانی و تحصیلی میخارجی موجب کاهش واکنش فرد در قلمر

های شناختی هیچ رویدادی به تنهایی دارد. در نظریه در پیرا  حرفه ایو  و نارضایتی تحصیلی

اضطراب جدایی  به ویژه ،گیری اضطرابدر شکل گوناگونبلکه عوامل  ،علت اضطراب نیست

که به تغییر یک  استدر فرایند رشد  ضروریی اضطرابی بخشی هاتجربه احساس ند. کودکان مؤثر

در حمایت از خود می انجامد که به بزرگسالی توانا  ،ناآگاه است هااز خطر که نسبتاً ،نوزاد وابسته

(. پژوهشگران تاکید 3331ر و شیور،سمیکولین)دهد نشان می ی خطرناکهاواکنش متناسب با موقعیت

شیوه مراقبت دوران کودکی بر رشد اضطراب و خط سیر و  بسیاری بر تاثیر روابط مادر با کودک

ی اضطرابی داشته اند. اضطراب کودک در رابطه با مادر متاثر از رفتار مادرانه، هاتحولی اختالل

. این موضوع وقتی اهمیت و استدر وی  هادهی وی و شیوه ابراز هیجانحساسیت و پاسخ

ند و خود نیز براساس ااین کودکان والدین آینده  سازد که به یاد آوریمگستردگی خود را نمایان می

ی اخیر هاکنند. در سالدر آنان اختالل دلبستگی ایجاد می ی هیجانی به کودکان خود، احتماالًهاواکنش

 منزلۀزندگی کودکان تاکید بسیاری بر هیجان به  فتار مادرانه با سبکرپژوهشگران در بررسی رابطه 

های رسد در بررسی مؤلفه(. بنابراین به نظر می1،3335یرنکمتغیر میانجی و تعدیل کننده دارند)

رفتار مادرانه، عالوه بر نحوه تعامل مادر و کودک باید میزان اضطراب، هوش هیجانی و ثبات 

 مادران نیز مورد بررسی قرار گیرد)ریگز وی شخصیتی هاهیجانی و رفتاری و به طور کلی ویژگی

در مراقبت و سرپرستی از کودکان بیش از حد  والدین کودکان مضطرب غالباً (.3333، 3زجاکوبیت

ن بیش حمایت گر و پذیرنده از نظر رفتاری، بازداری کننده شناخته شده اند و اکنند. مادرافراط می

 یدرگیری شدید هیجانکنند و این انتقاد می هاهنگام تعامل با فرزندان خود، به احتمال فراوان از آن

   (. به نظر 3331همکاران، و  0هناپکبا بروز اختالل اضطراب جدایی در این کودکان ارتباط دارد)

ی بیش حمایت گرایانه هادارای ویژگینسبت به مادران دارای فرهنگ غربی، رسد مادران ایرانی می

هستند و به همین دلیل زمانی که در تعامل با فرزندان خود  بیشتر عواطف و سبک تربیتی مبتنی بر

    نمرات  هاکودکان آن ،مادران ایرانی نمرات باالیی در سبک طرد کنندگی به دست می آورند

به عبارت دیگر این احتمال مطرح است که  .تری در اختالالت اضطرابی به دست می آورندپایین
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البته با توجه به . استمطرح ی تربیتی کالسیک در فرهنگ ایرانی هانوعی تداخل فرهنگی در سبک

کننده در اضطراب جدایی کودکان یپیش بین یاینکه در این پژوهش مؤلفه به کارگیری هیجانی عامل

(، موسوی و 1010نتایج این فرضیه در این بخش با نتایج خانجانی و همکاران)نبوده است، لذا 

 ،نوزادان مادران با افسردگی باال ( همخوانی ندارد.3331)و همکاران 1اسپنس ( و1099همکاران)

(. در 3331ستن،امی مثبت کمی هنگام یادگیری نشان می دهند)های منفی زیاد و هیجانهاهیجان

توانند اضطراب کودک را نگر و نیز تاب آور در برابر مشکالت میحالی که مادران شاد و مثبت

(، پس از 3335)و همکاران 3دیتز کنترل و شیوه درست مقابله با مشکالت را به آنها آموزش دهند.

ی که د که آموزش مهارت مبارزه با اضطراب برای مادراننکنیک بررسی بیان می دادن انجام

 در کاهش میزان اضطراب آنها و فرزندانشان داشته باشد.تواند تاثیری اساسی مضطرب هستند می

 کاربردیی هاپیشنهاد 

  با اضطراب جدایی کودکان هوش هیجانی، تاب آوری و شادکامی  میانبا توجه به ارتباط

وری آآموزش هوش هیجانی و افزایش شادکامی و تاب  زمینۀبرنامه هایی در  ،پیش دبستانی

 .ه شودمادران تدارک دید

 برای پرورش مادرانی با  ویژه یجایگاه هارسمی مهد کودکهای رسمی و غیر در برنامه

 هوش هیجانی باال، شاد و تاب آور در نظر گرفته شود.

 آشنا برای آموزشی هایبرنامه تدوین رسدمی نظر به حاضر پژوهش هاییافته به توجه با 

 و توجه نیازمند که است اساسی یضرورت فرزندان با مناسب تعامل سبک با والدین ساختن

 با پرورش و آموزش شودمی پیشنهاد اساس براین. است نمسئوال جانبه همه حمایت

 ناًئمطم. دهد آموزش والدین به را نگر مثبت روانشناسی آموزشی هایدوره برگزاری

 و کودکان روانشناختی سالمت سطح افزایش موجب آموزشی هایدوره چنین برگزاری

 .شودمی جامعه سالمت سطح و آنان رفتار

 پژوهش محدودیتهای

 :پژوهشگر اختیار در یهامحدودیت

 .موضوع انتخاب . 1

 دیگر شهرهای استان. به پژوهش نتایج پذیری تعمیم . عدم3

                                                           
1. Spence 
2. Dietz 
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 میان شهرستانهای از شهر ساری انتخاب و کشور استانهای میان از مازندران استان انتخاب .0

 .استان

 سال یا مختلف مقاطع در آن تکرار صورت در که مشخص زمانی بازه در پژوهش . اجرای2

 به دست دهد. را تریدقیق نتایج توانستمی زمانی دوره یک

دانش آموزان  پژوهش این در بررسی مورد نمونه زیرا ها،یافته تعمیم زمینه در محدودیت . 5

 .شود رعایت احتیاط جانب باید هاجمعیت سایر به هایافته تعمیم در بودند، لذا یپیش دبستان

 :پژوهشگر اختیار از خارج محدودیتهای

ویژگیهای  سایر و اقتصادی -اجتماعی طبقه مانند مزاحم متغیرهای کنترل در محدودیت .1

 .شخصیتی و عاطفی

 (.تفاوتیبی و حوصلگیبی)گوناگون دالیل به آزمودنیها برخی ضعیف . همکاری3

 .پرسشنامه االتؤس به پاسخگویی در آزمودنیها بعضی دقت عدم . 0

 .جغرافیایی پراکندگی وجود دلیل به ،مادران از هاپرسشنامه اطالعات گردآوری در دشواری . 2
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