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Abstract 
Introduction: Behavioral problems have many negative impacts on the development of children. In recent 
decades, experts emphasized the relationships between child and the main caregiver, since they believe that 
the main caregiver characteristics develop the child's emotional, cognitive, and behavioral structure. 
Accordingly, the current study aimed at predicting the relationship between the nostalgia proneness of 
mother and behavioral problems of their preschool female offspring. 
Methods: A total of 150 mothers with preschool children were selected by random cluster sampling 
method from a preschool center in Najafabad, Isfahan Province, Iran. They completed the Achenbach 
system of empirically based assessment (ASEBA) questionnaire developed by Achenbach and nostalgia 
proneness scale developed by Hawlana and Holak. 
Results: The results showed a significant relationship between the mothers’ nostalgia proneness and 
internal behavioral problems in their female children. In addition, the study showed a significant 
relationship between the mothers’ nostalgia proneness and outside behavioral problems in their female 
offspring. The results of the regression analysis showed that the personal nostalgia proneness was 26% (P 

˂ 0.001, β = 2.42), interpersonal nostalgia proneness 27% (P = 0.669, β = 0.22), cultural nostalgia proneness 
31%(P ˂ 0.001, β = -0.76), virtual nostalgia proneness 28% (P = 0.146, β = -0.71), and total score of 

nostalgia proneness 27% (P ˂ 0.001, β = -7.58). Also, personal nostalgia proneness was 24% (P ˂ 0.001, β 
= 4.63), interpersonal nostalgia proneness 26% (P = 0.861, β = 0.09), cultural nostalgia proneness 29% (P 

˂ 0.001, β = -3.69), virtual nostalgia proneness 25% (P = 0.02, β = 1.14), and total score of nostalgia 
proneness 25% (P ˂ 0.001, β = 7.24). 
Conclusions: Since maternal nostalgia is closely related to the behavioral problems of their children, based 
on the results of the current study, these findings can be used to develop therapeutic and educational 
interventions. Preschool children can also benefit from these results. 
Keywords: Nostalgia Proneness, Out of Hand, Behavior Problems, Behavioral Problems in Hand 

http://dx.doi.org/10.21859/jpen-04045
http://www.jpen.ir/
https://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.21859/jpen-04045


 
 DOI: 10.21859/jpen-04045  4، شماره 4دوره ، 7931تابستان 

 

53 

 

 مقاله پژوهشی            نشریه پرستاری کودکان

 دختر فرزندان رفتاری مشکالت و مادران نوستالژی آمادگی بین رابطه

 

 2 لطفی مطهره، ،*1 قمرانی امیر

 
 ایران، اصفهان، اصفهان دانشگاه، خاص نیازهای با کودکان شناسی روان گروه، استادیار 1
 ایران، اصفهان(، خوراسگان) اصفهان اسالمی آزاد دانشگاه، عمومی شناسی روان گروه، ارشد کارشناس 2
: ایمیل. ایران، اصفهان، اصفهان دانشگاه، خاص نیازهای با کودکان شناسی روان گروه، استادیار، قمرانی امیر: مسئول سندهینو *

a.ghamarani@edu.ui.ac.ir 

 

 23/70/1531 تاریخ پذیرش مقاله:    22/12/1533 تاریخ دریافت مقاله:

 محفوظ است. رانیا یپرستار یانجمن علم یحقوق نشر برا یتمام
 

مقدمه

ترین مراحل زندگی است که در آن شخصیت فرد دوران کودکی از مهم

گیرد. اغلب مشکالت رفتاری پس از دوران کودکی ریزی شده و شکل میپایه

حساس کودکی و عدم هدایت صحیح در ناشی از کمبود توجه به دوران 

ه در شود کروند رشد و تکامل است. مشکالت رفتاری به شرایطی اطالق می

های رفتاری کودک با هنجارهای فرهنگی، سنی و قومی تفاوت آن پاسخ

که بر عملکرد تحصیلی، روابط اجتماعی و سازگاری طوریداشته باشد به

های مختلفی برای مشکالت بندی. تاکنون طبقه(1)تأثیر منفی بگذارد 

 بندی، مشکالترفتاری صورت گرفته است. بر اساس جدیدترین طبقه

سازی )مانند افسردگی، رفتاری به دو دسته بزرگ مشکالت رفتاری درونی

ازی سگیری و شکایات جسمانی( و مشکالت رفتـار برونیاضطراب، کناره

 شکنی و پرخاشگری که بیشتر با آزار و اذیت)مانند مشکالت مربوط به قانون

شده پیرامون های انجام. بررسی(2)اند شدهدیگران در ارتباط هستند( تقسیم

 متحده آمریکا و انگلستان، گویایگیرشناسی اختالالت رفتاری در ایاالتهمه

ده سازی شسازی و برونیآن است کـه میزان شیوع اختالالت رفتاری درونی

 چکیده

 قبمرا با کودک روابط بر متخصصان اخیر هایدهه در. دارد کودک تحول و رشد بر بسیاری منفی تأثیرات رفتاری مشکالت مقدمه:

 خطر و لتشکی را کودک رفتاری و شناختی، هیجانی رشد بنیان، اصلی مراقب هایویژگی دارند باور زیرا، اندکرده بسیار تأکید اصلی

 ادرانم نوستالژی آمادگی بین رابطه بررسی هدف با، حاضر پژوهش، اساس این بر. دهدمی کاهش را رفتاری مشکالت به کودک ابتالی

 .شد انجام آبادنجف شهر دبستانیپیش دختر فرزندان رفتاری مشکالت و

 شهرستان هایمهدکودک از ایچندمرحله تصادفی گیرینمونه روش با دختر دبستانیپیش کودک فرزند با مادر 137 روش کار:

 تکمیل را( 2772، هوالک و هاولنا) نوستالژیکی آمادگی مقیاس و( 1331، آشنباخ) رفتاری مشکالت هایپرسشنامه اصفهان آبادنجف

 .کردند

درصد  20، بین فردی (P ،22/2-  =β < 771/7) درصد 21آمادگی نوستالژیکی شخصی  نیز نشان داد که نتایج رگرسیون ها:یافته

(113/7  =P ،22/7  =β)  درصد  51فرهنگی(771/7 > P ،01/5-  =β) درصد  22، مجازی(121/7  =P ،01/7-  =β) 20، نمره کل 

درصد  22آمادگی نوستالژی شخصی  عالوه بر این، .کندمیاز مشکالت رفتاری درونی را تبیین  (P ،32/0  =β < 771/7)درصد 

(771/7 > P ،15/2-  =β) درصد  21، بین فردی(211/7  =P ،73/7  =β)  درصد  23نوستالژی فرهنگی(771/7 > P ،13/5-  =β) 

از مشکالت رفتاری  (P ،22/0  =β < 771/7)درصد  23و نمره کل آمادگی نوستالژیکی  (P ،12/1  =β=  727/7) درصد 23مجازی 

 .نمودمیبرونی را تبیین 

 این تایجن اساس بر لذا، دارد فرزندانشان رفتاری مشکالت با تنگاتنگی رابطه مادران نوستالژی آمادگی که آنجایی از نتیجه گیری:

 دبستانیپیش کودکان حوزه متخصصان همچنین. ببرند بهره آموزشی و درمانی مداخالت تدوین در هایافته این از توانمی پژوهش

 .ببرند بهره خود هایبرنامه در نتایج این از توانندمی

 دختران، مادران، سودرون رفتاری مشکالت،، سوبرون رفتاری مشکالت، نوستالژی آمادگی ها:یدواژهکل
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شده های انجام. بررسی پژوهش(5)درصد است  12در این کشورها، برابر با 

سازی ایران نیز آمار متفاوت و روزافزونی از ابتال به مشکالت رفتاری درونیدر 

. مشکالت (3, 2) دهددرصد( را نشان می 3/2و  5سازی )به ترتیب و برونی

ی، نفس و نیز عملکرد تحصیلگیری عزترفتاری نقش بسیار مهمی در شکل

های اخیر . در دهه(1)روابط اجتماعی و سازگاری کودک در آینده دارد 

را باور اند، زیمتخصصان بر روابط کودک با مراقب اصلی تأکید بسیار کرده

کودک اساس رشد هیجانی، شناختی و -های متقابل والددارند واکنش

کاهش  ارفتاری کودک را تشکیل و خطر ابتالی کودک به مشکالت رفتاری ر

جدیدترین متغیرهایی که در حوزه  . در این زمینه، یکی از(17-0)دهد می

 Nostalgicشده است، آمادگی نوستالژیک )شناسی روانی معرفیآسیب

proneباشد.( می 

نوستالژی را نوعی احساس مثبت  (11)هپر، رتچی، سدیکیس، ویلدسکات 

ام اند. بررسی تحقیقات انجگیرد، دانستهو اجتماعی که از گذشته نشأت می

د، باشهای فردی و بین فردی میشده نیز گویای نقش نوستالژی در حوزه

است که نوستالژی از طریق تجربه مجدد شده های فردی مشخصدر حوزه

. (12)سازد وقایع مهم اجتماعی، نیازها و تعلقات داخلی فرد را برآورده می

نفس، چگونگی ادراک افزایش اعتمادبه (15)همچنین موجب امنیت خاطر 

و  (12)بینی و پیوند با دیگران افراد از خودشان، معناداری زندگی، خوش

شود؛ در زمینه تأثیرات بین فردی نوستالژی، محققان می (13)خود نظارتی 

معتقدند نوستالژی باعث ارتباطات اجتماعی و معنای احساسی به زندگی 

، (12)، ارتباط نمادین با افراد مهم (10)های اجتماعی و حمایت (11)

بستگی اضطرابی و دلداشتنی بودن، کاهش احساس حمایت و دوست

 (13)اجتنابی و درک حمایت اجتماعی که در تقابل با احساس تنهایی است 

های شود. با توجه به ارتباط بین آمادگی نستالوژی با شاخصمی

شناختی های روانسو و با عطف نظر به نقش ویژگیشناختی از یکروان

و  نوستالژیکی مادرانمادر با مشکالت رفتاری فرزندان، رابطه بین آمادگی 

رسد. در این راستا با توجه به مشکالت رفتاری فرزندان منطقی به نظر می

اینکه مادران بیشترین ارتباط را با فرزندان خود دارند و همچنین عوارض و 

پیامدهای نامطلوب مشکالت رفتاری فرزندان که مانعی در جهت رشد و 

که بررسی عوامل زیربنایی شود و نظر به اینها محسوب میبالندگی آن

های مادران، در ایران، کمتر مورد مشکالت رفتاری فرزندان بر اساس ویژگی

توجه قرار گرفته است، بنابراین پژوهش حاضر در راستای رفع این خأل 

پژوهشی باهدف بررسی رابطه بین آمادگی نوستالژی مادران و مشکالت 

 .دبستانی طراحی شدرفتاری فرزندان دختر پیش

 کار روش

همبستگی است و  –پژوهش حاضر یک مطالعه مقطعی از نوع توصیفی

آباد جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه مادران شهرستان نجف

ه باشد. در این تحقیق با توجدبستانی میهستند که دارای دختران پیش

 ای استفاده شد.گیری تصادفی چندمرحلهبه هدف مطالعه از روش نمونه

 آباد و تهیهبه این صورت که با مراجعه به آموزش و پرورش نجف

آباد در چهار منطقه های نجفدبستانیفهرستی از تمامی پیش

صورت دبستانی بهجغرافیایی شمال، جنوب، شرق و غرب تعداد سه پیش

صورت تصادفی از هر منطقه جغرافیایی انتخاب و در هر مهدکودک به

دبستانی بودند انتخاب مادر که دارای کودکان دختر پیش 15تصادفی 

رخواست شد تا به ابزارهای پژوهش پاسخ دهند. ها دشدند؛ و از آن

داشتن فرزندان دختر در مقطع  -1های ورود شامل این موارد بود: مالک

حواس بینایی و  -5هوش متوسط یا باالتر از متوسط، -2دبستانی پیش

های خروج پزشکی همراه؛ مالکنداشتن اختالل روان -2شنوایی سالم، 

ها در پژوهش و عدم تکمیل پرسشنامه شامل عدم تمایل مادر به شرکت

التحصیل کارشناس طور کامل بود. معیارهای ورود و خروج توسط فارغبه

شناسی و با مراجعه به پرونده کودکان، موردبررسی قرار ارشد رشته روان

 گیریها شامل دو پرسشنامه بود. برای اندازهگرفت. ابزار گردآوری داده

ز نظام سنجش مبتنی بر تجربه آشنباخ رفتاری ا -اختالالت هیجانی

(ASEBA: Achenbach System of Empirically Based 

Assessment )-  فرم گزارش والدین استفاده شده است. نظام سنجش

ها برای ارزیابی ای از فرممبتنی بر تجربه آشنباخ شامل مجموعه

ها، کارکرد انطباقی و مشکالت هیجانی/رفتاری است که شایستگی

اند از: سیاهه رفتاری کودک، پرسشنامه خود سنجی و فرم بارتع

دقیقه تکمیل  23الی  27ها در گزارش معلم. هر یک از این فرم

توان برحسب نیاز تنها شوند. در صورت وجود محدودیت زمانی، میمی

ها و کارکردهای انطباقی را اندازه ها را که شایستگیهایی از فرمبخش

ند، گیری که مشکالت هیجانی/ رفتاری را اندازه میگیرند، یا بخشمی

های مربوط به بخش مشکالت اجرا کرد. در این پژوهش، تنها پرسش

هیجانی/رفتاری فرم گزارش والدین اجرا شده است. فرم گزارش والدین 

خرده مقیاس کلی شامل برون سازی و درون  2عبارت و  127دارای 

سؤال(،  11طراب/افسردگی )خرده مقیاس فرعی شامل اض 2سازی و 

سؤال(، مشکالت  3سؤال(، شکایات جسمانی ) 2گیری/افسردگی )گوشه

 21سؤال(، مشکالت توجه ) 13سؤال(، مشکالت تفکر ) 11اجتماعی )

سؤال(  21سؤال(، رفتار پرخاشگرانه ) 12شکنی )سؤال(، رفتار قانون

مسانی های هسنجی روشهای روانمنظور بررسی ویژگیباشد. بهمی

دهندگان استفاده شده که همگی درونی، باز آزمایی و توافق میان پاسخ

سنجی قابل قبولی های روانبیانگر آن بود که پرسشنامه از ویژگی

(. در ایران نیز، ضریب 1535برخوردار است. )نعمت الهی و طهماسبی، 

آلفای کل ابزار و دو حـوزه مشـکالت رفتاری درون سازی شده و 

، 23/7، 21/7شده که به ترتیب ازی شده توسط مینایی بررسیسبرونی

. در پژوهش حاضر مانند تحقیقات قبلی (27)شده است گزارش 20/7

ها پرداخت و چون ، این مقیاس فقط به ارزیابی میانگین(21-25)

منظور بررسی رابطه، این نمره ارزیابی شد و هدف تشخیص گذاری به

منظور سنجش نبود، نمره باال و پائین مورد توجه نبود. همچنین به

آمادگی نوستالژیک، از مقیاس پرسشنامه آمادگی نوستالژیکی که در 

خرده مقیاس  2شده و دارای و هوالک طراحیتوسط هاولنا  2772سال 

 -1اند از گویه است، استفاده شد. عوامل این مقیاس عبارت 51با 

 -2نوستالژی فرهنگی و  -5نوستالژی مجازی،  -2نوستالژی شخصی، 

نوستالژی بین فردی. این مقیاس تاکنون در مطالعات متعددی استفاده 

برآورد  20/7لفای کرونباخ شده است. همسانی درونی مقیاس به شیوه آ

شده است. در ایران بررسی روایی و پایایی مقیاس نوستالژی در 

دانشجویان علوم پزشکی اصفهان انجام شده است. در ارزیابی روایی 

 شناسیها در اختیار چند تن از اساتید حوزه روانمحتوایی، پرسشنامه

ا با اهداف هقرار گرفته است تا درباره محتوی سؤاالت و تناسب آن

 نظران،پژوهش قضاوت و داوری کنند و پس از بازبینی توسط صاحب

نقایص ابزار سنجش برطرف گردیده است. ضریب آلفای کرونباخ برای 

نوستالژی شخصی، نوستالژی بین فردی، نوستالژی فرهنگی، نوستالژی 

 30/7و  25/7، 00/7، 03/7، 22/7مجازی و نمره کل به ترتیب برابر با 
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. پس از اخذ مجوزهای (2)آمده است دستبه 27/7ای کل مقیاس و بر

نامه مورد نیاز برای انجام پژوهش و هماهنگی با مسئوالن، رضایت

کننده در این پژوهش دریافت و به های شرکتآگاهانه کتبی از خانواده

آنان اطمینان داده شد که اطالعات محرمانه بوده و انجام پژوهش 

ها نخواهد کرد. گونه ضرر و زیان را متوجه خانواده و یا فرزند آنهیچ

کنندگان برای شرکت همچنین کلیه اصول اخالقی رعایت شد، شرکت

ها ه تمایل به ادامه تکمیل پرسشنامهدر مطالعه آزاد بودند و در صورتی ک

آمد. در این ها از مطالعه مانعی به عمل نمینداشتند، از خروج آن

نسخه  SPSSافزار آماری ها از نرمو تحلیل داده هیپژوهش برای تجز

شده است. روش آماری مورد استفاده در این تحقیق آمار استفاده 22

 ون خطی بود.توصیفی، آزمون همبستگی پیرسون و رگرسی

 هایافته

 .دهدیهای جمعیت شناختی نمونه پژوهش را نشان م، ویژگی1جدول 

و انحراف معیار  11/52کننده در مطالعه برابر با میانگین سنی مادران شرکت

، 2جدول بود.  73/1و انحراف معیار  33/3و میانگین سنی کودکان  21/5

میانگین و انحراف استاندارد نمرات آمادگی نوستالژیکی مادران و مشکالت 

 دهد.رفتاری درونی و برونی کودکان را نشان می

ژیکی بین )آمادگی نوستالبه منظور بررسی میزان قدرت تبیین متغیر پیش

های آن( در مشکالت رفتاری درونی و درونی کودکان از مادران و مؤلفه

دول جاستفاده شد. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون در تحلیل رگرسیون 

 ، ارائه شده است.3و  2

 

 توزیع فراوانی سن و تحصیالت مادران :1جدول 
 درصد فراوانی متغیرها

   سن مادران

 55/10 21 سال 22-22

 55/35 27 سال 22-02

 11/11 23 سال 01-02

 11/12 13 سال به باال 02

   تحصیالت مادران

 12 12 زیر دیپلم

 11/52 23 دیپلم

 52 30 دیپلم و لیسانسفوق

 55/10 21 لیسانس و باالترفوق

 

 میانگین و انحراف استاندارد نمرات آمادگی نوستالژیکی و مشکالت رفتاری :2جدول 
 کشیدگی کجی حداکثر حداقل استانداردانحراف  میانگین شاخص

 -13/1 -17/7 12 10 25/15 73/21 نوستالژی شخصی

 -22/1 -713/7 2 1 51/2 32/2 نوستالژی بین فردی

 -10/1 732/7 11 2 31/5 13/3 نوستالژی فرهنگی

 -55/1 -13/7 12 5 32/2 32/0 نوستالژی مجازی

 -27/1 -702/7 177 23 12/22 57/15 آمادگی نوستالژیکی

 -25/1 -713/7 112 3 53/52 20/11 مشکالت درونی

 -57/1 -12/7 115 1 32/51 22/17 مشکالت برونی

 

 ماتریس همبستگی بین آمادگی نوستالژیکی و مشکالت رفتاری: 0 جدول

 نمره کل مجازی فرهنگی بین فردی شخصی -

 -20/7* -22/7* -51/7* -20/7* -21/7* مشکالت رفتاری درونی

 -23/7* -23/7* -23/7* -21/7* -22/7* مشکالت رفتاری برونی

 71/7همبستگی در سطح **  73/7همبستگی در سطح * 

 

 های آن با مشکالت رفتاری درونیرگرسیون آمادگی نوستالژیکی مادران و مؤلفه :4جدول 

 متغیر مالک متغیر پیش بین
ضریب غیر 

 (Bاستاندارد )

ضریب استاندارد 

(Beta) 
 t P value یت آماره

ضریب تعیین 

(2R) 

 -21/7** 771/7 -501/3 223/2 -222/17 مشکالت رفتاری درونی شخصی

 -20/7** 113/7 -222/7 -223/7 -755/5 مشکالت رفتاری درونی بین فردی

 -51/7** 771/7 -512/1 -011/5 -032/55 مشکالت رفتاری درونی فرهنگی

 -22/7** 121/7 -215/1 -012/7 -232/0 درونیمشکالت رفتاری  مجازی

 -20/7** 771/7 101/3 323/0 -222/17 مشکالت رفتاری درونی نمره کل
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 های آن با مشکالت رفتاری برونیرگرسیون آمادگی نوستالژیکی مادران و مؤلفه :2جدول 

 متغیر مالک متغیر پیش بین
ضریب غیر 

 (Bاستاندارد )

ضریب استاندارد 

(Beta) 
 t P value یت آماره

ضریب تعیین 

(2R) 

 -22/7** 771/7 -101/3 151/2 -222/17 مشکالت رفتاری برونی شخصی

 -21/7** 211/7 -101/7 -731/7 -222/1 مشکالت رفتاری برونی بین فردی

 -23/7** 771/7 -231/1 -132/5 -320/55 مشکالت رفتاری برونی فرهنگی

 -23/7** 727/7 -532/2 -122/1 -073/12 برونی مشکالت رفتاری مجازی

 -23/7** 771/7 501/3 -221/0 -222/17 مشکالت رفتاری برونی نمره کل

 

 21آمادگی نوستالژیکی شخصی ، 5جدول بر اساس نتایج حاصل از 

، P=  113/7)درصد  20، بین فردی (P ،22/2-  =β < 771/7)درصد 

22/7  =β)  درصد  51فرهنگی(771/7 > P ،01/5-  =β) 22، مجازی 

، P < 771/7)درصد  20، نمره کل (P ،01/7-  =β=  121/7)درصد 

32/0  =β) کند.از مشکالت رفتاری درونی را تبیین می 

درصد  22وستالژی شخصی آمادگی ن، 2جدول بر اساس نتایج حاصل از 

(771/7 > P ،15/2-  =β) 211/7)درصد  21، بین فردی  =P ،73/7 

 =β)  درصد  23نوستالژی فرهنگی(771/7 > P ،13/5-  =β)   مجازی

و نمره کل آمادگی نوستالژیکی  (P ،12/1  =β=  727/7)درصد  23

 تبیین( از مشکالت رفتاری برونی را P ،22/0  =β < 771/7)درصد  23

 کند.می

 بحث

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین آمادگی نوستالژی مادران و 

 دبستانی انجام گرفت. نتایج حاصلمشکالت رفتاری فرزندان دختر پیش

از بررسی رابطه همبستگی نشان داد که بین آمادگی نوستالژی مادران 

ابطه های آن با مشکالت رفتاری درونی و بیرونی کودکان رو مؤلفه

داری وجود دارد. همچنین، نتایج رگرسیون بیانگر آن بود که معنی

توجهی در کاهش های آن، سهم قابلآمادگی نوستالژی مادران و مؤلفه

طور غیرمستقیم با مشکالت درونی و بیرونی دارد. این نتایج، به

 توانها میدر تبیین این یافته همسو است. (22-22)های قبلی پژوهش

اظهار داشت که بسیاری از مشکالت رفتاری فرد به دوران کودکی او باز 

ای که تاکنون بیش از سایر میان روابط خانوادگی نیز رابطهگردد. در می

کودک است. چرا  –روابط مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته، رابطه مادر

های اولیه، رابطه او با که تنها ارتباط موجود برای کودک در سال

کننده کودک است والدینش است و ازآنجا که مادر معموالً اولین مراقبت

ها و نحوه ارتباط او با گذارند، لذا ویژگیو زمان بیشتری را با او می

تأثیر به سزایی  کودک، در همه مراحل قبل و بعد از تولد، از اهمیت و

توان گفت، نابسامانی در تحول و کودک برخوردار است و حتی می

های پدر موجب اختالل در رفتار فرزندان عاطفی مادر بیش از پریشانی

توان گفت که مطالعات ها می. در تبیین دیگر این یافته(23)شود می

گیرشناسی بیانگر این است که عوامل خطرزای خانواده مانند فرزند همه

پروری ضعیف و تعارضات خانوادگی بر رشد کودکان تأثیرگذار است. 

بستگی عدم وجود یک رابطه مثبت و گرم با والدین، دلخصوص به

ناپذیر و نامناسب، نظارت ناکافی بر ناایمن، قوانین خشک، انعطاف

شناختی والدین کودکان، تعارضات خانوادگی، جدایی و مشکالت روان

ویژه افسردگی مادر خطر این را که کودکان دچار مشکالت عمده به

ف مواد، رفتارهای ضداجتماعی و جرائم رفتاری و هیجانی نظیر سوءمصر

توان گفت که . در تبیین دیگر می(57)دهد اجتماعی شوند، افزایش می

ای از الگوهای ارتباطی است که در آن والدین و کودکان خانواده شبکه

ایندی دو سویه با یکدیگر تعامل دارند. در این مجموعه طرفین در فر

ها ر، ویژگیدیگعبارتقادرند تأثیراتی بس شگرف بر یکدیگر بگذارند؛ به

و حالت درونی، خلقی و روانی والدین نقش مؤثری در رفتارها و هیجانات 

های پیشین و . با توجه به مطالب فوق و پژوهش(51)فرزندان دارد 

توان به این نتیجه رسید که بین آمادگی نتایج پژوهش حاضر می

بطه وجود دارد. در سوی کودکان رانوستالژی با مشکالت رفتاری درون

پژوهش حاضر به بررسی رابطه آمادگی نوستالژی مادران با مشکالت 

آباد پرداخته شد، لذا دبستانی شهر نجفرفتاری فرزندان دختر پیش

های دیگر جانب احتیاط را بایستی در تعمیم نتایج به جوامع و نمونه

تر رعایت نمود. با توجه به اینکه نمونه این پژوهش فرزندان دخ

های سنی آباد بودند، تعمیم نتایج به سایر گروهدبستانی شهر نجفپیش

باید با احتیاط صورت گیرد. با توجه به تقارن مرحله عملی با تعطیالت 

ود که در شسختی انجام شد. پیشنهاد میتابستانی، توزیع پرسشنامه به

های بعدی به بررسی رابطه آمادگی نوستالژی مادران با پژوهش

ها، مادران دارای فرزند پسر و همچنین الت رفتاری در سایر استانمشک

های سنی دیگر پرداخته شود. عالوه بر این، پیشنهاد دختران رده

شود که پژوهشگران بعدی به بررسی رابطه سایر متغیرها و می

خصوصیات مثبت و منفی مادران )اضطراب، وسواس، افسردگی، 

ت رفتاری کودکان نیز توجه کنند. شادکامی، سالمت روان( با مشکال

همچنین، با توجه به تأیید رابطه بین آمادگی نوستالژیکی مادران و 

ها، ضرورت دارد تا از این متغیر جهت مشکالت رفتاری فرزندان آن

 شناسایی و تدوین مداخالت درمانی استفاده شود.

 گیرینتیجه

 ی با مشکالتآمادگی نوستالژی مادران رابطه تنگاتنگکه ازآنجایی

ین توان از ارفتاری فرزندانشان دارد، لذا بر اساس نتایج این پژوهش می

ها در تدوین مداخالت درمانی و آموزشی بهره ببرند. همچنین یافته

توانند از این نتایج در دبستانی میمتخصصان حوزه کودکان پیش

 های خود بهره ببرند.برنامه

 سپاسگزاری

ی آباد و کلیه مادرانوسیله، از مسئولین آموزش و پرورش شهر نجفبدین

.کنیمکه ما را در اجرای این پژوهش یاری کردند، تشکر و قدردانی می
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