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چکیده
کودك و - مادررابطهمدلبررسیحاضرمطالعههدف

300. بوداضطرابیيهااختاللباعاطفه مثبت و منفی
با سوم ابتدایی پسر انآموزدانشانمادراز مادر از میان 

از مدارسياخوشهتصادفییريگنمونهاز روشاستفاده 
والدرابطهمقیاس، و شدندانتخابآبادخرمشهرییابتدا

منفیومثبتعاطفیمقیاس تجارب،)CPRS(کودك
يهااختاللبامرتبطلیستچکو)SPANE(اسپین

هاداده. تکمیل کردند(SCARED)کودك اضطرابی
. تحلیل شدندمعادالت ساختاري یابیمدلبا استفاده از 

مدل پیشنهادي از برازش کافی کهدادنشاننتایج
میانجی بینمنفیومثبتيعاطفهو برخوردار است.

به هر .استاضطرابیيهااختاللکودك و - رابطه والد
و براي يامشاورههايیتموقعدر تواندیمهایافتهاین حال 

د. نباشمؤثراضطرابی يهااختاللدرمان 
يهااختاللکودك،- مادررابطه:کلیدييهاواژه

منفیعاطفهمثبت،عاطفهاضطرابی،

Abstract
The aim of this research was to consider
model of child-mother relationship and
positive and negative affection with anxiety
disorders. 300 mothers among elementary
third grade students were selected using
multi-stage cluster random sampling
method of primary schools in the
khoramabd city, and completed the
Child-Parent Relationship Scale (CPRS),
Scale of Positive and Negative Experience
(SPANE) and Screen for Child Anxiety
Related Disorders (SCARED). Data were
analyzed using structural equations
modeling. The results indicated the
propositional model has adequate fit and
positive and negative affection is mediator a
relationship between child-parent relationship
and anxiety disorders. These findings can be
effective in the clinical and counseling
settings, and for treatment of anxiety related
disorders.

Keywords: Child-mother relationship,
positive and negative affections,
anxiety disorders
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مقدمه
طبیعی در برابر احساس خطر باشد و در سیر تحول کودکان، العملیعکستواندمیترس و اضطراب 

قسمتی از تحول بهنجار است، اما وقتی که سطح آشفتگی نسبت به همساالن بیشتر باشد و موجب 
شناخته 1آشفتگی غیرقابل کنترل در کودك شود، نابهنجار به شمار آمده و با عنوان اختالل اضطرابی

ترین هاي اضطرابی از شایع). اختالل2017باتلر، کوپر، هوبز و تیروال،، کریس ول، بارکر،شود (براونمی
سیري مزمن دارند (اوانز، تیرالوال، کوپر و که شناختی در دوره کودکی و نوجوانی است هاي رواناختالل

ها،اختاللاین.هستند2شدهسازيیدرونهاياختاللء جزاضطرابیهاياختالل).2017کرسول، 
خودرنجشموجبدهد،آزاررااطرافیانآنکهازبیشکههستنداينایافتهسازشرفتاريالگوهاي

). 1389، دادستان(استهیجانیاخلقهاياختاللآنهااصلیيهستهودشونمیکودك
منفیرویدادهايمعناداريطوربهاضطرابیهاياختاللباکودکانکهدهندمینشانهاپژوهش

چاویرا، بوستوس، گارسیا و (دکننمیتجربهغیرمضطربکودکانبهنسبتزندگیطولدررابیشتري
هاياختاللوخودکشی،مخدرموادازاستفادهبااليخطرمعرضدرهمچنین، و)2017کاماچو، 

). 1388(متین، هستندبزرگسالیونوجوانیدوراندرپزشکیروان
5، اضطراب اجتماعی4یافتهتوان به اضطراب تعمیمدر کودکان می3هاي اضطرابیترین اختاللشایعاز 

). اختالل اضطراب تعمیم یافته با 2017اشاره نمود (کرن، رنو، کندال، وود و استورچ، 6و اضطراب جدایی
اضطراباختالل. شودمیزندگی در بیشتر روزها مشخص هايفعالیتنگرانی مفرط در مورد وقایع و 

بیندررفتاریادیگرانتوسطگرفتنقرارقضاوتمورديدربارهحدازبیشطراباضشاملاجتماعی
اصلیمراقبانازبودندوريدربارهحدازبیشاضطراببانیز جداییاضطراباختاللو است جمع

ویژگیاضطرابگرچه). 2017(والکزك، اسبیورن، برین هولست، رین هولت و دان، شودمیمشخص
گذاردمیافتراقآنهامیانویژه،موقعیتییاايزمینهعواملولیاستهااختاللاینتماماصلی

اضطرابی بر هاياختاللبا توجه به نقش و تأثیر انواع ).1386م، مقدکاظمیانوهنرمندزادهمهرابی(
بر شناختی، همچنین تأثیرات کم و بیش پایدار انواع اختالالت اضطرابیکارکردهاي مختلف روان

گیري اختالالت رسد بررسی عوامل مهم و تأثیرگذار در شکلنظر میبهداشت روان کودکان در آینده، به
گیري مند است. در این راستا یکی از عوامل مهم و تأثیرگذار در شکلاي بهرهاضطرابی از اهمیت ویژه

ام، ساندبرگ و جانسون، (بردفورد، بورنینگهاختالالت اضطرابی در کودکان تعامل والد و کودك است
والدوکودكبهمربوطعواملهاپژوهش. )2001؛ ماناسیس، 2006توساینت، - ؛ بوگلس و برگمن2017

لونفلد، مارین، (اندکردهشناساییراشوندمیکودكدراضطرابهاينشانهحفظوایجادموجبکهرا

1. anxiety disorder
2. internalizing disorders
3. anxiety disorders
4. generalized anxiety
5. social anxiety
6. separation anxiety
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مهم تعامل هايجنبه). از 2012جمبک و فارل، -واترز، زیمر؛ 2017و اسبورن، دان- سیلورمن، رین هولد
که اعمال یک فرد با اعمال فرد شودمیکودك تعارض و صمیمیت است. تعارض زمانی ایجاد -والد

هايموضوعبه صورت بحث و جدل در مورد مسائل و معموالًکودك - مقابل تداخل کند. تعارض والد
، آرام و آمیزموفقیتحل درتبادالت خصمانه و شکست اهآنيمشخصه، که شودمیخاص آشکار 

) 2017پاریگون و کرنس ().1394مشکل است (جعفرنژاد، اسدي یونسی و راستگومقدم، سروصدايبی
نشان دادند که فرایندها و تعامالت خانواده نقش مهمی در اضطراب کودکان دارد. از طرفی، ریتمن و 

در ارتباطکه کنترل، طرد و پذیرش والدین با اختالالت اضطرابی در کودکان دادند) نشان2010آسف (
اضطراب گیريشکلنیرومندي براي که حمایت و پذیرندگی افراطی مادر عاملدهندمینشان هاهستند. پژوهش

) 2008). گستل و لجرستی (2009؛ وارال، 2007؛ یوشیزومی و موراس، 2002در کودکان است (گار و هادسون، 
گري حمایتگري مالیمت هیجانی، طرد و همچنین بیشحمایتنشان دادند که سبک والدین پذیرنده با ابعاد بیش

اضطرابی در کودکان در ارتباط است.هاياختاللبا به صورت منفیطور معناداري، امامادران به
که صمیمت و ارتباط مناسب با والدین نقش مهمی در انددادهنشان هاییپژوهشاز طرف دیگر، 

،). به عنوان مثال2017؛ کوچندرفر و کرنس، 2017سالمت روان فرزندان دارد (هولستاین، تاي و الویید، 
) نشان داد که 1394مدار و فرخی، ت، به نقل از به نقل از جوانی، شریع2004(1مطالعه بردلی و کوروین

استورکسن، ،ز سوي والدین با رضایت زندگی ارتباط دارد. در همین راستاحمایت اجتماعی هیجانی ا
) نشان دادند که که بین رضایت 1394مدار و فرخی، ت، به نقل از جوانی، شریع2005(2رویزم، موم و تامز

) نشان 1387از زندگی و ساختار خانواده رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. نجارپور استادي و خدیوي (
نوجوانان رابطه دارد.نفسعزتند که جو عاطفی خانواده با خودپنداره و داد

اضطرابی تجارب عاطفی مثبت و منفی فرد است که خود هاياختاللاز دیگر عوامل اثرگذار بر 
مهمینقشکهاستانسانرفتارهايجنبهازیکیعواطف،از تعامل والد و کودك باشد. متأثرتواندمی
ازشود. انسانمیمعنیبیوکنندهخستهتقریباًبشرزندگیعواطف،بدونها دارد.انسانزندگیدر

، 2001، 3یابد (هریسمیدراحساساتازسرشارومعنیازپررادنیاکهاستعواطفطریق، همین
هاویژگی.استآدمیشخصیتپویاينظامازاساسیبخشی). عواطف،1380ترجمه: یمنی و داوودي، 

در مهمینقشدیگران،عواطفتفسیرودركوعاطفیارتباطبرقراريچگونگیتغییرات عواطف،و
خود داردمفهوموهویتگیريشکلاجتماعی،روابطاخالقی،تحولشخصیت،سازمانرشد،

کنند. میبنديتقسیمپایهعاطفیبعددوبهرا) عواطف1985تلگن (وواتسون).1380،آباديلطف(
کند. میو ناخوشاینديناخرسندياحساسمیزانچهتاشخصکهمعنیبدین، منفیعاطفهیکی
آندنبالبهکهاستبخشلذتکار بهاشتغالعدمودرونییأسازعمومیبعدیکمنفیهعاطف
آید. میپدیدعصبانیتوترسگناه،حقارت، احساستنفر،غم،خشم،قبیلازاجتنابیخلقیهايحالت

1. Bradley & Corwyn
2. Storksen, Roysamb, Moum, & Tambs
3. Harris
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بخشلذتکاربهاشتغالوزیادتمرکزفعال،انرژيحالتی ازکهاستمثبتهعاطفدوم،عاطفیبعد
احساسشادي،جملهازمثبتخلقیهايحالتازايگستردهطیفدربرگیرندهمثبتهعاطفباشد. می

اصلیابعادبیانگرمنفی،ومثبتهعاطف.استنفسبهاعتمادوعالقهشوق، تمایل،وشورتوانمندي،
نظربهگونهاین).1985،تلگنوواتسون؛ 1988واتسونکالرك و تلگن، (باشندمیعاطفیحاالت

تجربهراکمترينسبتاًمنفیهعاطفبایدکنند،میتجربهرازیاديمثبتهعاطفکهافراديکهرسدمی
در اما؛باشندداشتهاندکیمثبتهعاطفبایدکنند،میتجربهرازیاديمنفیهعاطفاشخاصی کهوکنند

یکدیگرارتباطی باهیچمنفیومثبتعاطفهدهدمینشانکهاستدستدرزیاديشواهدحقیقت،
ورویدادهامثبت،هعاطفمولّدعاملکهاستاینامرایندلیل.نیستندسکهیکرويدووندارند

شود میایجادناخوشایندیا تجاربرویدادهايواسطهمنفیهعاطفکهحالیدراست،خوشایندتجارب
). این دو بعد خلق، از یکدیگر جدا هستند و روابط آنها با متغیرهاي دیگر، داراي الگوهاي 1375(آیزنک، 

) دریافتند که این دو عامل عاطفی ارتباط متفاوتی با افسردگی و 1985متفاوتی است. واتسون و تلگن (
شود، هاي عاطفی منفی نیز دیده میدر اضطراب و هم در افسردگی، حالتاضطراب دارند. از آنجا که هم

ابزارهاي سنجش مربوط به هر دو سازه، به یک اندازه داراي عامل عاطفه منفی هستند. بنابراین عاطفه 
منفی، رابطه مثبتی با اضطراب و افسردگی دارد. از سوي دیگر، اضطراب و افسردگی رابطه متفاوتی با 

) رابطه معناداري بین 1392بت دارند. در همین راستا سیاه منصور، شاکر دولق و جهانگیري (عاطفه مث
) نیز 1395عاطفه مثبت و منفی و اضطراب اجتماعی را گزارش نمودند. مجدآرا، بیگدلی، نجفی و رشن (

ي گیر) نتیجه1394بیرانوند، موسوي، کاکاوند، غفوري و اوحدي (رابطه معناداري بین عواطف و اضطراب یافتند.
کردند که آموزش تفکر مثبت بر افزایش رضایت از زندگی و احساس معنا در زندگی مادران کودکان مبتال به 
اختالل برونی سازي شده تأثیر مثبت دارد و این آموزش تأثیر عمیقی نیز بر کارکرد اعضاء خانواده بویژه والدین 

وکودك- رابطه والدمدل آیا کهاستاینحاضرپژوهشاصلیمسئلهشده،مطالب مطرحبهتوجهبادارد
؟برازنده جامعه استاضطرابی هاياختاللتجربه عاطفه مثبت و منفی با 

روش
گیرينمونهجامعه، نمونه و روش

این پژوهش يجامعه. بود(SEM)1معادالت ساختارينوع مدل یابیهمبستگی از پژوهش حاضر
آموزاننفر از مادران دانش300بود. آبادخرمشامل کلیه مادران دانش آموزان پسر پایه سوم ابتدایی شهر 

ايخوشهتصادفیگیرينمونهمدرسه به روش10از میان آبادخرمناحیه یک آموزش و پرورش شهر 
22و گردیدندانتخابنفر،15متغیرهرازايبه) 1999(هووبنتلردستورالعملاساسانتخاب شدند. بر

.تقلیل یافت278بهنمونهتعدادنهایتدرشدند کهگذاشتهکناربودنناقصدلیلبهپرسشنامه

1. structural equation modeling (SEM)
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گیرياندازهابزار 
کودك توسط پیانتا - رابطه والدسنجشبراي: این مقیاس)CPRS(1کودك- مقیاس رابطه والد

را)ماده8) و تعارض (ماده7دو بعد صمیمیت (کهاستماده15و داراي،شدهساخته1992در سال 
ضریب )1992پیانتا (. شوندیممرتب يارتبه5لیکرتطیفیکدرمقیاساینيهاماده. سنجدمی

رواییگزارش نموده است.72/0و صمیمیت 83/0تعارض هايیاسمقخرده لفاي کرونباخ آپایایی 
،پژوهشینادر.)2011، یانتاو پدریسکول(بود داریمعن2کودكرفتارلیستچکبا یاسمقیناهمزمان

به دست آمد.77/0و تعارض 69/0یمیتصمهايیاسمقخرده کرونباخيآلفایاییپایبضرا
توسط بیرماهر و ابزار: این )SCARED(3اختالالت مربوط به اضطرابغربالگري براي

اختالل اختالل اضطراب تعمیم یافته،ماده در سه بعد24و داراي ه،شدطراحی1999سالدرهمکاران
تبه اي3لیکرتطیفیکدراین شاخصيهاماده.استاضطراب جدایی و اختالل اضطراب اجتماعی

ضرایب) 2016(هادوینوکشکیعرب، . مرتب شده است2تا کامالً درست است =0=درست نیستاز 
گزارش 57/0آزمایی باالتر از - بازو ضرایب81/0باالتر از هایاسمقخردهسهبرايکرونباخآلفايپایایی

پژوهشدر. قرار دادندیدتائمورد ییديتأعاملاین ابزار به روش تحلیلسازهییرواهاآنواندداده
، 81/0ترتیببهجداییویافتهتعمیماجتماعی،اضطراباختاللکرونباخ يآلفایاییپایباضر،حاضر

.آمددستبه77/0و79/0
وداینرتوسطابتدامقیاساین:)SPANE(4اسپینمنفیومثبتهعاطفتجاربمقیاس

،1(مثبتيهااحساسسنجشبرايماده 6کهماده12شاملوگردید ینتدو2010در سالهمکاران
بامتناظرصورتبه) 11و 2،4،6،8،9(منفیيهااحساسسنجشبرايماده6و) 12و3،5،7،10

. باشدمی) همیشه= 5واکثراٌ= 4اوقات،گاهی=3بندرت،= 2هرگز،=1(لیکرت ايدرجه5طیف
87/0ترتیببهمنفیومثبتعواطفبراياین مقیاس کرونباخآلفايضرایب ) 2010(همکارانوداینر

گزارش70/0و61/0ترتیببه5منفیومثبتعاطفهمقیاسباراآنهمبستگیضریب و 81/0و
. یافتنددست یمثبت و منفيعاطفهعاملدوبهعاملیتحلیلیکدر) 1395(ناديوحسنی. اندنموده

.آمددستبه81/0و79/0ترتیببهمنفیومثبتعواطفيبراکرونباخآلفايپایاییضرایبحاضر،پژوهشدر

پژوهشياجراروند
از میان مدارس این مدرسه10آبادخرمشهر آموزش و پرورش يبا همکارابتداحاضر پژوهشدر

به هاپرسشنامهدستورالعمل تکمیل وانتخاب شدندابتداییسوميهاکالسآموزاندانشاز میان شهر

1 . Child-Parent Relationship Scale (CPRS)
2. Child Behavior Checklist (CBCL)
3. Screen for Child Anxiety Related Disorders
4. Scale of Positive and Negative Experience (SPANE)
5. Positive and Negative Affect Schedule (PANAS)
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اخالق پژوهش از جمله یطشرایهکلهمراه یک نامه به مادران دانش آموزان انتخاب شده ارسال گردید.
و هاپرسشنامهدر یعدم ضرورت درج نام و نام خانوادگیقطراز یبخشینانآگاهانه و اطمیترضا

.گردیدرعایتهمکاريازنصرافا

هادادهتجزیه و تحلیل 
يافزارهانرممعادالت ساختاري با استفاده از یابی به منظور ارزیابی مدل پیشنهادي از روش مدل 

1برازندگی منجمله ریشه خطاي میانگین مجذورات تقریبيهاشاخصو AMOSو SPSSآماري

)RAMSEA(2) برازش تطبیقیCFI(3) برازندگی نرم شدهNFI(4)، نیکویی برازشGFI و (
استفاده شد.6) و براي بررسی ضرایب غیرمستقیم مدل از روش بوت استراپTLI(5لویس- شاخص توکر

هایافته

1جدول
پژوهشمتغیرهايضرایب همبستگی،میانگین، انحراف معیار و 

اضطراب
اجتماعی

اضطراب
جدایی

عاطفه
منفی

عاطفه
مثبت

تعارض
کودك- مادر

صمیمیت
کودك- مادر

میانگین
)استانداردانحراف( متغیرها

- )15/7 (26/18 صمیمیت 
کودك- مادر

 - *75/0- )61/8 (24 تعارض
کودك- مادر

 - *51/0- *64/0 )64/4 (44/15 عاطفه مثبت
 - *38/0- *50/0 *52/0- )07/5 (27/15 عاطفه منفی

 - *59/0 *50/0- *56/0 *63/0- )60/3 (83/8 اضطراب 
جدایی

 - *84/0 *54/0 *52/0- *58/0 *62/0- )12/4 (36/8 اضطراب 
اجتماعی

*80/0 *78/0 *55/0 *46/0- *59/0 *61/0- )03/4 (06/9 اضطراب 
یافتهتعمیم

001/0<p*

1. root mean square error of approximation (RMSEA)
2. comparative fit index (CFI)
3. normed fit index (NFI)
4. goodness of fit index (GFI)
5. tucker-Lewis index (TLI)
6. Bootstrap
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به صورت منفـی و مثبـت در   ضرایب همبستگیکلیه نشان داده شده است، 1که در جدول طورهمان
.ندهستداریمعن001/0pسطوح آماري

2جدول
پیشنهاديدل مبرازندگی يهاشاخص

x2Pdf/x2GFICFINFITLIRMSEAهاشاخص

25/1508/069/198/099/099/098/005/0پیشنهاديمدل 

>05/0P>05/0P>5<09/0>09/0>09/0>09/0>08/0دامنه قابل قبول

برازندگی همگی در حد قابل قبول و پذیرش هستند.يهاشاخص، شودیمدیده 2که در جدول طورهمان

1شکل 
پیشنهاديضرایب مسیر مدل 

به جز مسیر تعارضدر مدل پیشنهادي ، تمام مسیرها گرددیممشاهده 1طور که در شکل همان
بوت استرپ نیز نشان داد که روابط نتایج آزمون .معناداراست)β= -06/0(مثبتبه عاطفهکودك- مادر

عاطفه مثبت و تعارض به يگریانجیماضطرابی با يهااختاللصمیمیت به ،یعنی،میرمستقیغ
.)3(جدول ) هستند>01/0P(داریمعنعاطفه منفی يگریانجیماضطرابی با يهااختالل
عنواناضطرابی بههاياختاللوصمیمیتبینرابطهدرمثبتو باال عاطفهپایینحد3جدولبامطابق

وکودك- مادرتعارضبینرابطهدرمنفیو باال عاطفهپایینو حد–13/0–27/0میانجی به ترتیب 
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هستند که عاطفه بدست آمده است. این نتایج بیانگر این13/0و03/0میانجیعنوانبهاضطرابیهاياختالل
.هستنداضطرابیهاياختاللوصمیمیتبینمثبت و منفی واسطه و میانجی رابطه

3جدول
گريمیانجیبااضطرابیهاياختاللبا) تعارضوصمیمیت(کودك- مادررابطهاستراپآزمون بوتنتایج

منفیومثبتعاطفه
Pباالحدنییپاحدβریمس

001/0-13/0-27/0-20/0یاضطرابيهااختاللمثبتعاطفهوالدکودكصمیمیت
08/003/013/0001/0یاضطرابيهااختاللیمنفعاطفهوالدکودكتعارض

بحث
گیري اختالالت اضطرابی در تواند در چگونگی شکلنوع ارتباط والدین و تعامل آنها با فرزندان می

هاي رشد کودك و نوجوان، به اهمیت رفتار طوري که در اکثر نظریهکودکان تأثیر بسزایی داشته باشد. به
ه مثبت و منفی با کودك و عاطف-مادران توجه شده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی مدل رابطه مادر

کودك، بعد صمیمیت با -اختالالت اضطرابی انجام شد. نتایج نشان داد که از بین ابعاد رابطه مادر
که مادرانیتوان گفت اختالل اضطرابی رابطه منفی معنادار و بعد تعارض رابطه مثبت و معنادار دارد، و می

پذیري اندك، در کودك احساس مسئولیتدهندمیرا نشان آمیزتعارضدر رابطه با فرزند خود، رفتار 
این کند. پذیر میدقت و سلطهگیر، منزوي، بیایجاد حس ناامنی و اضطراب را تشویق کرده و او را کناره

صمیمت و ارتباط مناسب با والدین نقش مهمی در انددادهنشان است که هاییپژوهشهمسو با هایافته
). پاریگون و 2017؛ کوچندرفر و کرنس، 2017سالمت روان فرزندان دارد (هولستاین، تاي و الویید، 

بردلی ) نشان دادند که فرایندها و تعامالت خانواده نقش مهمی در اضطراب کودکان دارد.2017کرنس (
که حمایت ند) نشان داد1394مدار و فرخی، تاز جوانی، شریع، به نقل از به نقل2004و کوروین (

استورکسن، رویزم، موم و تامز به عالوه، اجتماعی هیجانی از سوي والدین با رضایت زندگی ارتباط دارد. 
بین رضایت از زندگی و ساختار خانواده کهنشان دادند نیز)1394، و همکاران، به نقل از جوانی2005(

) نشان دادند که جو عاطفی 1387نجارپور استادي و خدیوي (همچنین، معنادار وجود دارد. رابطه مثبت و
اضطرابیاختالالت) نشان داد 1389نجمی (خانواده با خودپنداره و عزت نفس نوجوانان رابطه دارد.

گیريتصمیمدراحتیاطداري،خویشتنموفقیت،برايتالشپذیري،انعطافپرخاشگري،صفاتباکودك
روابطدادندنشانخودمطالعهدر) 1392، قنبري، نادعلی و سیدموسوي (خداپناهیوالدین ارتباط دارد.

اضطرابیافته،تعمیماضطرابویژهبهاضطرابیهاينشانهمنفیکنندهبینیپیشکودك،- مادرمثبت
چه	چنانهورناي،نظرباید گفت مطابق،مجموعدر.استجسمانیهايجراحتازترسواجتماعی

دربپردازند،ويباخصومتوطردبهاو،بابخشآرامشروابطایجادوکودكپذیرشجايبهوالدین
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(شولتز و شولتز،استوالدینرفتارازناشیکهگیردمیشکلخصومتیواضطراباحساسکودك
.)1395، ترجمه: سید محمدي،2005

مشاهده معنادار کودك و تجربه عاطفه منفی و مثبت رابطه - بین ابعاد رابطه مادراز سوي دیگر، 
توان گفت که ها میو عاطفه مثبت. در رابطه با تبیین این یافتهکودك- مادرتعارضبین به جز گردید

مبناي صمیمیت و همدلی باشد و در عین برقراري نظم و انضباط و فرزند برمادرزمانی که رابطه میان 
کودكو فرزند برقرار باشد، این رابطه باعث ایجاد حاالت خوشایند در مادرروابط دوستانه هم در بین 

و فرزند بر مبناي مادرزمانی که رابطه میان ،شود. در مقابلمیاوکه منجر به بروز عواطف مثبت در شده
در خصوص حمایت والدین خود دچار تردید باشد و این تردید و بی اطمینانی باعث کودكو تعارض باشد

،به عنوان مثالشود.ایجاد عواطف منفی در او میساززمینهو بودهکودكایجاد حاالت ناخوشایند در 
به تواندمیکودك - ) نشان دادند که تعامل منفی بین والد1394میرزایی کوتنایی، شاکري نیا و اصغري (

پرخاشگري بیشتر منجر شود.
همچنین با توجه به نتایج پژوهش مشاهده شد که تجربه عاطفه مثبت به صورت منفی با 

این اضطرابی رابطه دارند. هاياختاللاضطرابی و تجربه عاطفه منفی به صورت مثبت با هاياختالل
رابطه معناداري به که ) 1395را و همکاران (و مجدآ) 1392سیاه منصور و همکاران (هايیافتهنتیجه با 

توان در تبیین این یافته میدست یافتند هماهنگ است. بین عاطفه مثبت و منفی و اضطراب اجتماعی 
عاطفهتجربه و در مقابل افرادي که بیندمیترایمنشرایط را ، دارندعاطفه مثبت تجربه افرادي که گفت 

يو این زمینه را برابینندمین میاشرایط و را نامترصد رخ دادن اتفاقات منفی بوده و منفی دارند 
).1394شاهقلیان و گوهري، محمودي، عبداللهی، (کندمیاضطراب بیشتر فراهم 

کودك از -و تعارض مادرعاطفه مثبتیقکودك از طر- مادریمیتصمیافته دیگر نشان داد که
گفت توانیمهاافتهیینایینتبدردارند. یممستقیرغاثریاضطرابيهااختاللبر یعاطفه منفیقطر

پیدا یشاثر تعامل مثبت با مادر افزادراستذوق وعالقه، اعتماد لذت،شادي،شامل کهعاطفه مثبت 
که شامل یدر مقابل، عاطفه منفو اضطراب دارد.یفشار روانباافراد مواجههدر یمهمنقشوکندیم

يهااختاللو به پیدا کند یشافزاتواندیماست در اثر تعارض با مادر ینیخشم و خصومت و غمگ
نشان که)1394(زینالیوخانجانیعلیلو،باباپور،پورشریفی،پژوهشیافتهایند. گردمنجر یاضطراب
ونفستنگیقلب،ضربانافزایشباکهاضطرابیحساسیتایجادطریقازوالد کودك رابطهدادند 

زمینه،همیندر. ، هماهنگ استداردیممستقیرغرابطهکودك اضطراببرشودیممشخصسرگیجه
کودك در - و رابطه والدينقش ابعاد والدگریدر بررسیز) ن1395(احمديوطهماسیانساطوریان،

ین،بر اعالوهکودکان دارند.ضطرابایجاددر ایسهم مهمینوالدنشان دادنديمشکالت رفتار
ینبه ا) 1392، سیدموسويونادعلیقنبري،خداپناهی،، به نقل از2005(1راپهوشانایرینگ،کراسول

1. Creswell, Schniering, & Rapee
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يهانشانهو منجر به دهدیممقابله را کاهش يتعارض والد و کودك راهبردهایشکه افزایدندرسیجهنت
.شودیمیشتراضطراب ب

گیريیجهنت
رابطهدیتائدر یمناسبیشواهد تجربيمدل ساختاریکارائهباحاضرپژوهشيهاافتهینهایت،در

پژوهش، يهاافتهیبا توجه به آورد. فراهماضطرابیيهااختاللبامنفیومثبتعاطفهوکودك- مادر
بهبود روابط مادر و يبرایمداخالتیرندهکه در برگآموزشیبرنامه جامع یکینبا تدورسدیبه نظر م

بهمربوطهايیتمحدود.برداشتگامفرزنداناضطرابیدر جهت رفع مشکالت توانیمکودك باشد 
، هایافتهییمتعمینهرا در زمهایییتمحدود)، یو نوع پژوهش (همبستگ)آموزان(دانش آماريجامعه

در نظر گرفته شوند. افزون بر یدکه باکنندیممطرح یمورد بررسیرهايمتغیشناختعلتو اسناد یرتفس
از زمان انجام گرفته و پژوهشگران یمقطعیکمطالعه در چونپژوهش ینادیگر يهاتیمحدوداز ین،ا

به صورت يمطالعات بعدشودیمیشنهاد، پاندنداشتهکنندگانشرکتیزندگیراخیعوقايبر رویکنترل
انجام شود.یطول

منابع
تهران: ).1375(.بیگیخشایاروفیروزبختدمهرداترجمهشادي.شناسیروان). 1375(مایکلآیزنک،

.انتشارات بدر

تأثیر ).1394(.بیرانوند، معصومه؛ موسوي، سیده سمیرا؛ کاکاوند، علیرضا؛ غفوري، اعظم و اوحدي، عارفه
مبتال به آموزش تفکر مثبت بر رضایت از زندگی و احساس معنی در زندگی مادران کودکان

.63- 80)، 5(1، دوفصلنامه مشاوره کاربرديسازي شده. هاي برونیاختالل
نقش . )1394(.، شیرینزینالیو، زینب خانجانیمحمود؛ علیلو، جلیل؛باباپور،حمید؛ پورشریفی، 

درمانیروانومشاورهفصلنامهکودکان. یاضطرابمتغیرهاي والد و کودك در مدل ساختاري 
.29-17)، 15(4، خانواده

ارتباطیالگويابعاديرابطه. )1394(.میترا،راستگومقدم;محمدرضا،یونسیاسدي؛خدیجه،جعفرنژاد
.235- 219)، 2(11، پژوهیخانوادهفصلنامه . نوجوانانـوالدینتعارضاتشدتوفراوانیباخانواده

فرزند و خودپنداره - ). بررسی رابطه تعارض والد1394(.جوانی، لیال؛ شریعتمدار، آسیه و فرخی، نورعلی
.45- 26)، 56(14، مشاورههايپژوهشفصلنامه. هاآنتحصیلی دانش آموزان با رضایت زندگی 
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منفیومثبتعاطفیتجاربمقیاسسنجیروانهاي). ویژگی1395(.حسنی، مژگان و نادي، محمدعلی
.124- 105،)35(9، ارزشیابیوآموزشنشریهتهران. هايدبیرستانسومپایهدخترآموزاندانشدراسپین
-مادررابطهکیفیت). 1392(.پریساسیدموسوي،وحسیننادعلی،؛سعیدقنبري،؛محمدکریمخداپناهی،

روانشناسانتحولی،روانشناسیفصلنامه. دبستانیپیشکودکاندراضطرابینشانگانوکودك
.14- 5)، 33(9.ایرانی

سمت.انتشارات جلد اول، تهران: .گسالیرشناختی مرضی تحولی از کودکی تا بزروان). 1389(.دادستان، پریرخ
چاپ).1395(سیدمحمديیحیی:ترجمه،شخصیتهاينظریه،)2005(شولتزالنسیدنیودوانشولتز،

.ویرایشنشر : تهران،14
). نقش ابعاد والدگري و رابطه 1395(.محمدرضا، سیدعباس؛ طهماسیان، کارینه و احمدي، ساطوریان

خانوادهمهافصلنشده کودکان. سازيبرونیکودك در مشکالت رفتاري درونی سازي شده و -والد
.705-683)، 48(12، پژوهی

عواطفواجتماعیاضطرابرابطه. )1392(.، مهديجهانگیريو، علیدولقشاکرمژگان؛ منصور،سیاه
.75- 69)، 3(2، شناخت اجتماعیفصلنامه. مدیراندرمتقاعدسازيدانشبامنفیومثبت

تهران: نسل سوم..). عواطف و هویت نوجوانان و جوانان1380(آبادي، حسینلطف
.34- 24، 93، استثنائیتربیتوتعلیم، مجلهدوران کودکیاضطرابی). درمان اختالالت 1388(.متین، آذر
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