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 دبستانی  کودکان ی رفتارهای  از پدر بر اختاللتیاثر محروم
 

 ***، دکتر اصغر اصغرنژاد فرید**، دکتر جعفر بوالهری*کرامت کرامتی

 
 چکیده

 .  انجام شده استی کودکان محروم از پدر و کودکان عادمیان در یهای رفتار  اختاللسهی پژوهش حاضر با هدف مقا:هدف
آمـوزان    دانـش  هیـ کلمیـان    سـاده از     ی تصـادف  وهیآموزان بـه شـ      نفر از دانش   118 پژوهش   نیدرا.  است یدادیرو   روش پژوهش پس   : روش

 29 دختـر و  31( کـودک  60 . آموزگار پاسخ دادنددو فرم والد و با  راتریهای رفتار   نامه اختالل   پرسشو به   انتخاب  دبستانی شهرستان فسا    
و  t  آزمـون ، آزمـون شـفه،  انسیـ  وارلیـ  روش تحلهـا بـه   تحلیـل داده . ند بودیعاد)  پسر31 دختر و 27( کودک 58محروم از پدر و   ) پسر
 .شدانجام دو  یخ
و ) >01/0p(داشـت  وجـود  دار  ی تفـاوت معنـ  یهـای رفتـار    اخـتالل  وعیومحروم از پـدر از نظـر شـ        عادی   دو گروه کودکان     نی ب :ها افتهی

 دختـر محـروم از   یهـا  ی آزمودن گری د انی به ب  .نددبر ی رنج م  یشتری ب یای رفتار ه   از اختالل  یعادکودکان   بهمحروم از پدر نسبت     کودکان  
 داشـتند،   یدار یمعنـ بـا پسـران محـروم از پـدر تفـاوت            ) >01/0p( ی اجتمـاع  یو ناسـازگار  ) >01/0p( یپدر دراختالل رفتار ضـداجتماع    

 . نبوددار یعنتفاوت م) ی و پرخاشگری فعالشیاضطراب، ب -یافسردگ (رهای متغگری در دکه یدرحال
 .های رفتاری هستند کودکان محروم از پدر مستعد ابتال به انواع اختالل :گیری نتیجه

 
 نامه راتر  پرسش،یهای رفتار  از پدر، اختاللتیکودکان، محروم :کلیدواژه

 
 مقدمه

 هـا   اخـتالل  از   یسـاز برخـ    نـه یتواند زم  ی از پدر م   تیمحروم
بررسـی   نی بنـابرا  ،ذارد اثـر بگـ    هـا آن یآگه شیو پ  ری بر س  ،شده

 کودکـان محـروم از      انیـ  درم ی رفتـار  هـای   اختالل وعیشمیزان  
ــدر دارا ــ اهمیپ ــتتی ــرت . اس ــان داد  )1999( 1هرب ــه نش ک

ه هسـتند کـ    ییهـا   خانوادهاز  بزهکاران نوجوان   % 90نزدیک به   
 )1993( 2یرنتکـ پ . مادر تنها اسـت    کی آنها به عهده     یسرپرست

ف نـ مرتکب تجاوز به ع   بارها  نفر که    108 ی بر رو  یدر پژوهش 
انـد    برخاسـته  ییهـا   خانوادهاز   آنان   %60 برد که    ی پ ،شده بودند 

 )2000( 4 و داگـالس   3راجـر  .کنند ی نم یپدر خود زندگ   که با 
از سه را  نفر مجرم 1000 مربوط به یها  دادهدیگری   یبررسدر  

 یهـا   خـانواده  نیه بـ  ند ک  و نشان داد   ندتحلیل کرد  کایشهر آمر 
م ی شبانه و جرا   یها  سرقت زانیم  جامعه و  کی در تهخیگس ازهم

 . وجود داردمی رابطه مستق،بار خشونت
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افـزایش   پـدر و     بـت یغ ،نیبـودن والـد    ی الکل )1998( 1 رنه
را دارای  سـاله  12 تـا  شش در پسران    ی رفتار های  اختالل وعیش

 کـودک شـش تـا       642با بررسی   وی  . همبستگی گزارش نمود  
 نشـان   ، داشتند ی الکل نی والد ایبوده   بیپدرشان غا که  ساله   12

اضطراب در گروه محروم از       و یفعال شی ب ،یداد که پرخاشگر  
 در  ،بـوده تـر     شـایع  بودنـد    ی الکلـ  نشانی که والد  یو گروه  پدر

و بـا شـروع     تـر    مقـاوم یادشده   های  اختاللم از پدر    وگروه محر 
ــا2ی کــر.زودتــر هســتند  ی در بررســ)1997( 4 و جــوک3، ریت

 انیـ م  در نیی پـا  ی ساله از طبقه اجتمـاع     20 تا   14 نوجوان   1493
رشـدنایافتگی،   ، که پـدر خـود را از دسـت داده بودنـد            یپسران
ــزا ــگرشیاف ــتاللی و دی پرخاش ــا گــر اخ ــراه یه ــایع  هم را ش

 یهـا  یژگـ ی و،سـاالن   با همیارسازگچنین    هم. ندگزارش کرد 
 را اخـتالل کنتـرل تکانـه در گـروه محـروم از پـدر           و یمردانگ

 6گابل). 1996،  5بتی (ندا  هنشان داد  ی از کودکان عاد   رت فیضع
پوسـت   اهی س ،پوستدیاز پسران سف  در بررسی گروهی     )1996(

 که د از پدر داشتند نشان دا    تیتبار که تجربه محروم    ییایو اسپان 
 و  ی پرخاشـگر  ، در گـروه محـروم از پـدر        ،تینظر از مل   صرف
 7ی شـناخت  ییتوانـا آنـان   . تر اسـت    شایع ی ضداجتماع یرفتارها

 .تری داشتند پایین یکمتر و رشد شخص
 شـتر یشـناخت ب در ایـن راسـتا و بـا هـدف          حاضـر    پژوهش

 ی رفتارهای اختالل از یا  پارهیکودکان محروم از پدر و بررس   
اسـت کـه    کوشش شده    پژوهش   نیدر ا  .استآنان انجام شده    

 هـای  اختالل نهی در زمیکودکان محروم از پدر با کودکان عاد  
 ،9یافسـردگ  - اضـطراب  ،8یپرخاشـگر  -یفعـال  شیبـ ( یرفتار

ــازگار ــاعیناس ــا،10ی اجتم ــداجتماعی رفتاره ــود ی ض  و کمب
 پـژوهش   نیچنـ  هـم  . مقایسـه شـوند    )12یحـواس پرتـ    -11توجه

  : پاســخ دهــدریــ زیهــا تــا بــه پرســش اســتکوشــیده حاضــر 
 در گـروه نمونـه چگونـه        ی رفتـار  هـای   اختالل وعی ش زانی م -1

کـان  دکو میـان     در ی رفتـار  هـای   اللاخـت  زانیـ  م ایـ  آ -2 است؟
 اثـر  ایـ آ -3  اسـت؟ ی از کودکـان عـاد  شـتر یب ،محـروم از پـدر  

گـروه  میان   در   ی رفتار های  اختالل از پدر بر ابتال به       تیمحروم
  است؟کسانیدختران و پسران 

 
  وشر

 نیــا  در. اســت13یدادیــ حاضــر از نــوع پــس روپــژوهش
نـوع  د و   واسـ  سـطح    ت،ی جنس ،چون سن   هم ییها  ریپژوهش متغ 

نظـر  کودکان از    شدکوشش  .کننده بودند  لیمدرسه از نوع تعد   
در برابر   که   وهی ش نی به ا  ؛ سطح باشند  کیدر  یادشده   یرهایمتغ

داده جـای    گـواه  در گروه    یهر کودک محروم از پدر، کودک     
 جـنس و مدرسـه بـا او برابـر     ،سـن نظـر  شد که همکـالس و از      

 ،یاقتصـاد  -ی اجتمـاع  تیچـون وضـع     هـم  ییهـا متغیراز  . باشد
ســوی  از یعــاطف -یاع اجتمــتیــ حما ونی ســواد والــدزانیــم

 .گر نام برد  مداخلهیهامتغیرعنوان  هبتوان  میبستگان 
 31(  کــودک محــروم از پــدر60 پــژوهش یهــا یآزمــودن

)  پسـر  31 دختـر و     27( ی کـودک عـاد    58و   ) پسـر  29دختر و   
 کــهآمــوزانی  دانــشمیــان  گــروه اول از یهــا ی آزمــودن. بــود
پدر خود را از دست داده بودنـد و         پیش   سال   کیاز  کم    ستد

هـای    دبسـتان آمـوزان    دانـش میـان    گـروه دوم از      یها  یآزمودن
 وهیکردنـد بـه شـ      ی مـ  یخود زنـدگ   شهرستان که با پدر و مادر     

 کودکـان محـروم     بانتخابرای   . انتخاب شدند  14 ساده یتصادف
 پـرورش   اداره آمـوزش و    اسـت ی ر ی با هماهنگ  نخست ،از پدر 

 یفـرد هـای     بـرای گـردآوری ویژگـی     کـه   ای    برگه ،شهرستان
 15604 یداراآموزشـــی  واحـــد 121 شـــده بـــود بـــه میتنظـــ
 دو هفاصـل  به( میاز تنظپس فرم مربوطه . فرستاده شد آموز    دانش
پــس از یادداشــت نــام .  شــدیآورگــرد در اداره مربوطــه )مــاه

ــش ــروم از  دانـ ــوزان محـ ــدر  آمـ ــر632(پـ ــل% 32/4 ، نفـ  کـ
. ند نفـر انتخـاب شـد      60 سـاده    ی تصـادف  وهیبه ش  )زانآمو دانش
ــپس ــام  س ــگاهن ــا آموزش ــهییه ــدر    ک ــروم از پ ــان مح کودک
 . بودنـد مشـخص شـد     لیدر آن مشغول تحص   گیری شده،     نمونه

 همان کـالس، بـه      ی از دفتر کالس   ها  با مراجعه به آن آموزشگاه    
آمـوز    دانـش  ،کـالس  آن آمـوزان محـروم از پـدر       دانـش شمار  
 1    .دیگرد انتخاب یعاد

در و  بـود    سـال    14 تـا    شـش  نی بـ  هـا   ی آزمـودن  یدامنه سـن  
 .کردند  تحصیل می دبستان اول تا پنجم های  کالس
کـار   بـه  ریـ  زی پـژوهش ابزارهـا    یهـا    داده ی گردآور یبرا

 :شده استبرده 
 نیـ ا  :15، فـرم معلـم    راتـر کودکـان    ینامه رفتار   پرسش -1
 یدبسـتان ان   کودکـ  یشناخت مشکالت رفتـار   برای   نامه  پرسش

 مـاده  26 ی دارا نامـه   پرسـش ایـن    هینسخه اول  .ساخته شده است  
_______________________________________ 
1- Rene  2- Kari  
3- Ritta  4- Jouk 
5- Beaty  6- Gabel 
7- cognitive  
8- aggressiveness- hyperactivity 
9- depression- anxiety  
10- social maladjustment  
11- attention deficit  
12- distraction  13- ex post facto 
14- simple random sampling 
15- Rutter's Child Behavior Questionnaire for teachers 
 



 

 مـاده   بـه دو  چهار مـاده     لی ماده و تبد   6بوده که با افزوده شدن      
  و نیخـرام ( شـده اسـت      لی تبـد  یا  مـاده  30 نامه  پرسش کیبه  
کـار بـرده      بـه  یا  ماده 30 فرم   ، پژوهش نیدرا. )1373 ،یوالهرب

 ی بـر رو   )1976 (1 توسط راتـر    که هی در پژوهش اول   . است هشد
 به فاصـله    2ییبازآزمابه شیوه    آن   ییایپاشد،   کودک انجام    91
 یگـر ی در پـژوهش د    نیچنـ  هم. گزارش شد  85/0 هفته   زدهیس

روش بـه    )1975 (6 و یـول   5، برگـان  4، توپلینـگ  3، کوکس راتر
 گــزارش 89/0یادشــده را  نامــه پرســش ییایــ پا،یســاز  مــهیدون
 ی در پژوهشـ   )1976(، راتـر    نامه  رسشپ ییدر مورد روا  . ندکرد

 77/0نپزشـک را    ا رو صی و تشـخ   نامـه   پرسش نیدرصد توافق ب  
 .گزارش کرد

 و یســـاز مـــهیروش دونبــه   )1372( عـــدل نیالـــد فــروع 
گزارش  85/0 و   68/0  را نامه  پرسش نی ا ی همبستگ ،ییبازآزما
نقـل از   ، بـه  1992(و یوسـفی     اریـ مهررا   نامـه   پرسـش ایـن   . کرد

 .ندا نموده یابی هنجاررازیش  در)1373خرامین، 
 نیـ ا :7نیفـرم والـد   رفتاری کودکان راتر،    نامه    پرسش -2
بـرای  زمـان الزم    . است پرسش   ای عبارت   31دارای   نامه  پرسش
بـا   نیوالـد . باشد ی مقهی دق 20 حدود   نی والد لهیوس ه ب یده پاسخ

تواننـد بـه      مـی  مـاه گذشـته      12 کـودک در     یرفتارهـا توجه به   
ایـن   ییایـ  پا)1975(همکـاران   راتـر و .  دهنـد پاسـخ هـا    پرسش
  و74/0 مــاه دو بــه فاصــله ییبازآزمــانامــه را بــه روش  پرســش
 گـزارش   76/0را  آموزگـار    و   نیوالـد  هـای   فرم نی ب یهمبستگ
 نشـان دادنـد     )1991( 10 و هـارود   9، دایمونـد  8فرگوسن .نمودند
 ی بــراDSM-III-R یارهــای بــا معنامــه پرســش نیــ اجیکــه نتــا
 یتگسـ همبدارای   ،یفعال شیب  و ی افسردگ ، سلوک ایه  اختالل
 .است

 25مربـوط بـه     های    یافته،  نامه  پرسش نی ا یی روا نییتعبرای  
ــه  ــا ارز،نفــر از گــروه نمون ــ ب و شــد  ســهی روانپزشــک مقایابی

 نیچنـ  هـم . دسـت آمـد     بـه  88/0 12یژگی و و  97/0 11تیحساس
 36 ی هفته بـر رو    دو به فاصله    یی بازآزما وهی به ش  ییای پا بیضر
 کـودک   نی والـد  لهیوسـ  ه بـ  نامـه   پرسش نیا.  بود 95/0 ککود

 .دی گردلی تکم) مادرحاًیترج(
ــش -3 ــه  پرس ــینام ــای  ویژگ ــجمعه ــناخت تی ــا: یش  نی

ــا   درنامــه پرســش  ،یاز پرونــده آموزشــگیــری  بهــرهمدرســه ب
 .دیـ  گرد لیـ کمآنهـا ت   نی والد  و آموزان  دانش ،ریمصاحبه با مد  

 ، جـنس  ، سـن  ،ی و نـام خـانوادگ     ناممانند   ی اطالعات نامه  پرسش
 ، سن مـادر   ، شغل مادر  ،نی سواد والد  زانی سن پدر، م   ،شغل پدر 

ــه  ــودک رتب ــد ک ــر ،تول ــواهران و ب ــداد خ ــع،درانا تع  تی وض
ــرا(  علــت مــرگ پــدر، خــانوادهیاقتصــاد  گــروه محــروم یب
ــدر ــار،)ازپ ــدرخی ت ــوت پ ــاره  ازدواج ، ف ــالدوب ــادریاحتم  ، م

هــای   داده. بــودکــودکبــدنی و ســالمت  یلی تحصــشــرفتیپ
 لیـ دو تحل  یخ  و t های آماری   آزمونکمک    گردآوری شده به  
حـذف   ها  ی آزمودن یها برخ   گروه یهمتاسازگردیدند و برای    

 . آنهــا شــدندنیگزیتصــادف جــا دیگــری بــه یهــا یو آزمــودن
  کـــه پدرشـــان ی کودکـــان درحـــالی برخـــیدرگـــروه عـــاد

  گــری دیبرخــ  ونــدکرد ی نمــیزنــده بــود بــا آنهــا زنــدگ    
 یبرخـ  .بردند ی پدر رنج مادی اعتای یخانوادگهای    کشمکش از

 ایـ کردنـد    ی مـ  ی زنـدگ  یپـدر بـا ناپـدر      کودکان محروم از  از  
از بررسـی   مـوارد یادشـده     . نهـا فـوت شـده بـود       آ مـادر    که نیا

 .شدندحذف 
 

 ها  افتهی
های دو گروه مـورد   میانگین و انحراف معیار سن آزمودنی    

 1  .ه است نشان داده شد1جدول بررسی در 
 
محروم از پدر و کودکان معیار سن   میانگین و انحراف – 1 جدول

 عادی بر حسب جنس

 سن

 گروه
میانگین  فراوانی جنس

 )معیار انحراف(

 )87/1 (45/9 31 دختر
 )70/1 (89/9 29 پسر

  از پدر  محروم  کودکان
 

 )81/1 (65/9 60 کل
 )18/2 (25/9 27 دختر
 )62/1 (21/9 31 پسر

 کودکان عادی

 )89/1 (19/9 58 کل
 )69/1 (5/9 58 دختر
 )68/1 (18/9 60 پسر

 کل نمونه  

 )65/1 (24/9 118 کل

_______________________________________ 
1- Rutter  2- test – retest  
3- Cox  4- Tupling 
5- Bergan  6- Yule    

7- Rutter's Child Behavior Questionnaire for parents 

8- Fergusson 9- Dimond 
10- Harwood 11- sensitivity  
12- specificity 



 

  کودکــاندو گــروهنامــه  هــای هــر دو پرســش داده ســهیمقا
نامـه    پرسـش  نشـان داد کـه در هـر دو           ،یمحروم از پدر و عـاد     

دو نمـرات    نیانگی م نی ب ) و معلم  ینوالد(رفتاری کودکان راتر    
 نمـرات   نیانگیـ م. )>01/0p(وجود دارد   دار   یتفاوت معن گروه  

ــد  ــرم وال ــدر در ف بیشــتر از ) 36/14( نیکودکــان محــروم از پ
. بـود  )18/6(نامه  این پرسش در ی نمرات کودکان عاد نیانگیم

 نمـرات کودکـان محـروم از پـدر          نیانگی م زینآموزگار  در فرم   
. بـود  )2/9( یکـان عـاد    نمرات کود  نیانگیمبیشتر از    )89/13(

دو گــروه را بــر نمــرات معیــار  و انحــراف نیانگیــم 2جــدول 
 .دهد ینشان م )معلم والد و( مدرهر دو فرحسب جنس 

معیـار و سـایر     ، انحـراف    نیانگیـ منیـز    4 و 3 هـای   جدول 
را بـر حسـب     گـروه   دو   tهـای     های آماری مربوط به نمـره       داده
ــه   پــنجیهــامتغیر ــ(گان  -، اضــطرابیپرخاشــگر -یفعــال شیب

، ی ضــداجتماعی، رفتارهــای اجتمــاعی، ناســازگاریافســردگ
است که بـا    گفتنی  . دهند  نشان می ) یپرت  حواس ایکمبود توجه   

 کیـ ه  ی ارا ی و  به بررس  ، هردو فرم  یها  افتهی ادی به تشابه ز   وجهت
 .فرم پرداخته شده است

 نیانگیـ  با م  یافسردگ - اضطراب ری در متغ  نیانگی م نیشتریب
بیشترین میـانگین    به گروه دختران محروم از پدر و       مربوط   5/5
 ،75/4 نیانگیـ  بـا م   ی اجتماع ی ناسازگار بیترت  به هامتغیر گرید
ــ  -توجــه کمبــود ،13/4 نیانگیــ بــا میپرخاشــگر -یفعــال شیب

 بـا   یماع ضـداجت  ی و رفتارهـا   ،24/3 نیانگیـ  بـا م   یحواس پرتـ  
. بــود مربــوط بــه گــروه پســران محــروم از پــدر  ،1/3 نیانگیــم

و  75/4 یافســردگ - اضــطرابریــمتغ دراخیــر  گــروه نیانگیــم
 .بود 51/5دختران محروم از پدر های  میانگین نمره

ــه    ــان داد ک ــی نش ــن بررس ــتاللای ــای اخ ــگره  -ی پرخاش
 یپرتـ  حواس - و کمبود توجه   یافسردگ - اضطراب ،یفعال شیب

ــنس  ــاوتدر دو جـ ــا   یتفـ ــد، امـ ــایدر متغندارنـ ــار یرهـ  رفتـ
بـه  .  است دار ی تفاوت معن  ی اجتماع ی و ناسازگار  یضداجتماع
 یعنـ ی ریـ پسـران در دو اخـتالل اخ      های    نمره نیانگیمبیان دیگر   
 نیانگی از م  شی ب ی ضداجتماع یرفتارها  و ی اجتماع یناسازگار

دختـران و پسـران     ه  کـ نشان داد    انسی وار لیتحل. دختران است 
در زمینه رفتـار ضـداجتماعی و ناسـازگاری اجتمـاعی تفـاوت             

 ).01/0p< ،1=df ،02/22=F(دارند دار  معنی
 
های رفتـاری     نامه  پرسشهای      معیار نمره   میانگین و انحراف   -2 جدول

بر محروم از پدر و عادی  دو گروه   ) فرم والدین و معلم   (کودکان راتر   
  جنسحسب

 فراوانی جنسیت ها گروه
 فرم معلم
میانگین 

 )معیار انحراف(

 فرم والدین
میانگین 

 )معیار انحراف(
 )6 (39/13 )93/9 (88/12 31 دختر
 )8/5 (07/15 )51/8 (24/16 29 پسر

حروم م
 از پدر 

 )9/5 (36/14 )40/8 (89/13 60 کل
 )4/4 (59/6 )16/7 (57/8 27 دختر
 )4/6 (7/6 )7 (5/8 31 پسر

 
 عادی 

 )7/6 (18/6 )28/8 (20/9 58 کل

 
بـر حسـب    محروم از پدر و عادی      دو گروه   ) فرم والدین و معلم   (های رفتاری کودکان راتر       نامه پرسشهای    معیار نمره  میانگین و انحراف   -3 جدول

 نوع اختالل

 جنس ها گروه
 -فعالی بیش

 پرخاشگری
 )معیار انحراف( میانگین

 -اضطراب
 افسردگی

 )معیار انحراف  (میانگین

 ناسازگاری
 اجتماعی

 )معیار انحراف( میانگین

 رفتارهای 
 ضداجتماعی

 )معیار انحراف(  نمیانگی

کمبود توجه و 
 پرتی حواس

 )معیار انحراف(میانگین

 )13/2 (9/2 )5/2 (43/2 )71/2 (96/2 )1/4 (51/5 )3/3 (73/3 دختر 

 )46/2 (24/3 )69/2 (10/3 )04/3 (75/4 )6/2 (48/4 )5/2 (13/4 پسر 

کودکان محروم 

 از پدر

 )5/2 (68/3 )42/2 (65/2 )46/3 (21/4 )8/2 (9/3 )9/2 (43/3 کل 

 )49/2 (06/2 )8/0 (44/0 )82/1 (4/1 )6/2 (8/2 )5/2 (11/2 دختر 

 )52/2 (61/2 )51/2 (92/1 )37/3 (3/3 )9/3 (4/3 )9/2 (5/3 پسر 

 کودکان عادی

 )5/2 (36/2 )92/1 (10/1 )83/2 (43/2 )2/1 (8/2 )6/2 (8/2 کل 
 



 

 محروم دو گروه ) فرم والدین و معلم(های رفتاری کودکان راتر  نامه مقایسه متغیرهای پرسش -4 جدول                                 
 )n=58(و عادی ) n=60(از پدر                                   

 متغیرها

 گروه محروم از پدر
میانگین 

 )معیار انحراف(

 گروه عادی
میانگین 

 )معیار انحراف(
درجه  tنمره 

 آزادی
سطح 

 داری معنی

 01/0 116 56/2 )6/2 (8/2 )9/2 (43/3  پرخاشگری –یش فعالی پ
 05/0 116 90/1 )2/1 (9/2 )8/2 (9/3  افسردگی –اصطراب 
 01/0 116 72/2 )83/2 (43/2 )46/3 (21/4 اجتماعی  ناسازگاری

 01/0 116 01/3 )92/1 (10/1 )4/2 (65/2 رفتارهای ضد اجتماعی 
 01/0 116 44/2 )5/2 (36/2 )5/2 (68/3  پرتی توجه و حواس کمبود

 
 بحث
 از پـدر بـر   تیـ  اثـر محروم یبررسـ بـا هـدف     پـژوهش    نیا

کـه  دادند   نشان   ها  افتهی. انجام شد  کودکان   ی رفتار های  اختالل
 ی رفتـار  های  اختالل کودکان به    ی از پدر بر ابتال    تیاثر محروم 

ــ ــودد یمعن ــ، هار ب ــا  جــز در هب ــورد رفتاره  و ی ضــداجتماعیم
 .شـود  ی نمـ  دهیـ دو جـنس د   میـان    ی تفاوت ی اجتماع یاسازگارن
 از  شی که کودکان محروم از پدر ب      ند نشان داد  نیچن  هم ها  افتهی

 از ی رفتـار هـای  اختالل در معرض ابتال به انواع    یکودکان عاد 
 ،یافســردگ - اضــطراب،یپرخاشــگر -یفعــال شیجملــه بــ 
 یپرتـ   و حـواس   ی اجتمـاع  ی ناسازگار ،ی ضداجتماع یرفتارها
 .هستند
سـو    هـم  )1998( رنـه    یهـا   افتهی پژوهش حاضر با     یها  افتهی

 سـاله   12 تا   6 کودک   642 یخود بر رو  پژوهش  که در   هستند  
 شیبـ در کودکان محروم از پـدر         را ی رفتار های  اختالل وعیش

 و ی کـر یهـا  افتـه ی با نیچن  هم. گزارش کردیاز کودکان عاد  
 را در   کیـ تروون یها  و دفاع  یکه پرخاشگر ) 1997(همکاران  

 .سواست اند هم  گزارش کردهتر عیاکودکان محروم از پدر ش
ــ در ــامتغیر یبررس ــه تفکیه ــاگون ب ــ گون  ان کودکــ،کی

ــطراب  ــدر در اضـ ــروم از پـ ــردگ -محـ ــگر،یافسـ  ،ی پرخاشـ
 ی ضـداجتماع  ی و رفتارهـا   یپرتـ   حواس ،ی اجتماع یناسازگار

 وعی شـ  نازیـ مبـه بیـان دیگـر        . تفاوت داشـتند   یبا کودکان عاد  
 شــتریدر کودکــان محــروم از پــدر ب  یادشــده  هــای تاللاخــ

ــاد  ــان عـ ــودیازکودکـ ــ.  بـ ــی زمنیدر همـ  )1998 (1 آالنهنـ
 را در کودکان محـروم از       ی فعال شی اضطراب و ب   ،یپرخاشگر

 . گزارش کردی از کودکان عادشتریپدر ب
 شــتری بوعی بــر شــی پـژوهش مبنــ نیــ ایهــا افتــهی نیچنــ هـم 

 در گـروه    ی ضـداجتماع  ی و رفتارهـا   یپرتـ   حـواس  ،یفعال شیب
 )1992 (3رالـدا ا و گ  2 هـداد  یها  افتهیکودکان محروم از پدر با      

ــ هــای اخــتالل ،کودکــان محــروم از پــدردر کــه   ،ی فعــالشیب

 .خـوان اسـت    هـم داننـد،     مـی  شـتر یبرا   یبزهکارو   یپرت حواس
 بـا   یفعـال  شیبـ کمبود توجه همراه با      نهیدر زم یادشده   یها  افتهی

 ی عامل نی از والد  تیسسات و محروم  ؤر م که اقامت د  این یافته   
ــرا ــا  یب ــکمبــود توجــه همــراه ب و کــاپالن (اســت  یفعــال شی ب

 1   .باشد  هماهنگ می)1994سادوک، 
 در شــتری بی بــر اخــتالل رفتــاریکلــی پــژوهش مبنــ نتیجــه

 )1373 (ی و بوالهر  نی خرام یها  افتهیکودکان محروم از پدر با      
کـان محـروم از پـدر        را در کود   ی رفتـار  های  اختالل وعیکه ش 

ایـن   . دارد یخـوان  اند هم   گزارش کرده  ی از کودکان عاد   شتریب
 دختـران و پسـران محـروم از پـدر در     نیبـ بررسی نشان داد که     

حـواس   -یفعـال  شی بـ  ،یافسـردگ  - اضـطراب    یرهـا ی متغ نهیزم
ــ یو پرخاشــگر یپرتــ ــ،ســتیدار ن یتفــاوت معن  تفــاوت ی ول

ــا  ــتالل رفتارهـ ــران در اخـ ــران و پسـ ــیدختـ   ویداجتماع ضـ
دختــران بــه بیــان دیگــر  .بــوددار  یعنــ می اجتمــاعیناســازگار

 ی و ناسـازگار   ی ضـداجتماع  ی رفتارهـا  یهامتغیردر  کم    دست
 . باشند ی از پدر متیرمحرومیثأ کمتر از پسران تحت تیاجتماع

 ،)2003، 5 کرانزلــر؛2001، 4بلمــ(پژوهشــگران  از یبرخــ
 یزشـ یانگنظـر    از   ،رتریپـذ  تیرا مسـئول   کودکان محروم از پدر   

انـد کـه بـا        کـرده  یابیـ تـر ارز    به نفس  ی متک یطور کل  هبرتر و ب  
ست  ا  تناقص ممکن  نی ا .خوان نیست   هم پژوهش   نی ا یها  افتهی
 مـدت و  ی طوالن یریگ ی عدم پ  ای ی دامنه سن  تی محدود لیدل هب

 .طور جداگانه باشد هبیادشده  یها ریدر نظر نگرفتن متغ
کودکـان  میـان    در   ی رفتـار  یهـا   اختالل وعی ش ی کل طور هب

 از پدر   تی و محروم  تیو تعامل جنس  است   شتریمحروم از پدر ب   
ثر ؤ مـ  ی اجتمـاع  یناسازگار  و ی رفتار ضداجتماع  یرهایدر متغ 

ــ  هــمرهــای متغگــری در دیولــ  ،ی پرخاشــگر،یفعــال شیچــون ب
_______________________________________ 
1- Alan  2- Haddad  
3- Garralda 4- Lamb   
5- Kranzler 
 



 

 از  تی محروم گریدبه بیان    .باشد یاثر م  ی ب یاضطراب وافسردگ 
ــ ــنج یرهــای متغوعی در شــدرپ ــه  پ  ،یافســردگ -اضــطراب(گان
 ی ضـداجتماع  ی رفتارها ،یپرت  حواس ،یپرخاشگر -یفعال شیب

 کـه  یحال  در،درگروه پسران اثر داشته  ) ی اجتماع یو ناسازگار 
 -یفعـال  شی بـ  ،اضـطراب  -یدر گروه دختران تنها بـر افسـردگ       

 .بوده است ثرؤ میپرت  و حواسپرخاشگری
سـاز   نـه ی عامـل زم   کیتواند   ی از پدر م   تیمحرومگمان      بی

 ییشناسااز این رو    . شمار رود   به ی روان های  اختالل ابتال به    یبرا
  و هـا   در دبسـتان   کودکـان محـروم از پـدر         ی رفتار های  اختالل

ممکـن اسـت بـه       به آنها    یت و روانشناخ  ییه خدمات راهنما  یارا
 یریـ  درگ ، مواد مصرف ءچون سو   هم یهای  اختاللکاهش بروز   

 .گرددمنجر  یضداجتماع یبا قانون و رفتارها
 ، بـودن آن   یا  توجه به محدودبودن حجم نمونه و منطقـه        با
بایـد بااحتیـاط     پـژوهش بـه کـل کودکـان          نی ا یها  افتهی میتعم

 ، مـادر بـا مشـکالت      یکـه تـوان سـازگار     جا    از آن . انجام شود 
 جـا  ، موجود را پرکنـد یخالء روان تواند    می نبود همسر،    ژهیو هب

ــال  ــر احتم ــه اث ــ ایدارد ک ــمتغ نی ــود  ری ــوگیری . بررســی ش س
تواند   نیز می  نامه  پرسش به   ییگو پاسخ  در نیو والد آموزگاران  

 یهـا  شـود در پـژوهش     ی مـ  هادنشیپ. ها تأثیر داشته باشد     بر یافته 
 . یادشده کنترل شود یهامتغیر ندهیآ

 
  یسپاسگزار

پرورش شهرسـتان فسـا       محترم اداره آموزش و    نی مسئول از
 ،رانی از مد  نیچن  هم ،اند  نموده یهمکاراجرای پژوهش   که در   

کننده در پـژوهش     آموزان شرکت   و دانش  نیوالدآموزگاران،  
 .گردد ی میسپاسگزار
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 نابعم

ی هـا   روش آمـوزش مهـارت     یریکـارگ  هب ریثأت ).1372( عدل، اصغر    نیالد فروع
 ی نامـه کارشناسـ    انیـ  پا .گرانه کودکان   اخالل یرفتارها  در بهبود  یاجتماع

 .تهران ی روانپزشکتوی، انستینی بالیارشد روانشناس

هــای   از اخــتاللیا  پــارهیبررســ). 1373( جعفــر ،ی؛ بــوالهریعلری، شــنیخــرام
 ی ارشـد روانشناسـ    ی نامـه کارشناسـ    انیـ  پا . کودکان محروم از پـدر     یرفتار

 . تهرانی روانپزشکتوینست، اینیبال
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