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 دهیچک
بود. ی در مادران شاغل و غیرشاغل دبستانشیپسازی شده کودکان درونیو سازی شده هدف از پژوهش حاضر، مقایسه استرس والدگری، مشکالت برونی

های ساله حاضر در مهدکودک 6تا  4ای بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه مادران شاغل و غیرشاغل کودکان مقایسه -مطالعه، توصیفی و از نوع علّیروش 
ی اخوشهی تصادفی ریگنمونهغیرشاغل( بود که به روش  زن 115زن شاغل و  115) کنندهشرکت 230شهر تهران تشکیل دادند. حجم نمونه متشکل از 

خنباخ آ( و سیاهه مشکالت رفتاری کودک PSI) فرم بلندی فرزندپروراز فرم بلند شاخص استرس  هادادهی آورجمعی انتخاب شدند. برای اچندمرحله
(CBCL.استفاده شد ) 22 افزارنرمآزمون تی مستقل، تحلیل واریانس چندمتغیره و از ، هاداده وتحلیلتجزیه منظوربه-SPSS تایج نشان داد ن .شد استفاده

تفاوت معناداری  ،طور کلیهر دو گروه از مادران شاغل و غیرشاغل سطح باالیی از استرس والدگری را نشان دادند؛ اما بین استرس والدگری در دو گروه به
بین  هرچندسازی شده سازی شده تفاوت معناداری بین دو گروه مشاهده شد. در زمینه مشکالت درونیمشکالت برونی(. در زمینه p<05/0وجود نداشت )

 ، هرهاافتهی براساس(. p<05/0طور کلی تفاوت معناداری یافت نشد؛ اما در زمینه واکنش هیجانی و مشکالت خواب تفاوت معناداری دیده شد )دو گروه به
اساس، طراحی و ارائه مداخالت این. برندینمایمدو گروه از مادران شاغل و غیرشاغل مسائلی را در زمینه استرس والدگری و مشکالت کودکان تجربه 

 شود.یمدرمانی و پیشگیرانه جهت بهبود وضعیت استرس مادران و مشکالت کودکان توصیه 

 سازیسازی، مشکالت درونیوالدگری، مشکالت برونیاسترس ی کلیدی:هاواژه

 

  

 نشریه توانمندسازی کودکان استثنائی

 

 1399 پاییز، (33)3، شماره یازدهمسال 

 37-49 صص

DOI: 10.22034/CECIRANJ.2020.228165.1380 

 

mailto:Zamani.1370@yahoo.com
mailto:Zamani.1370@yahoo.com


 سازی و ...ت برونیمقایسه استرس والدگری و مشکال

 1399تابستان (، 33)2، شماره یازدهم، سال پژوهشی( -)علمی یئنشریه توانمندسازی کودکان استثنا | 38

 مقدمه
ها در خانواده تیاز مسائل حائز اهم یکیبه  ،1امروزه اشتغال زنان

 ،خود 3یو والدگر 2یبدل شده است. زنان در کنار نقش همسر
زمان  جهیمشاغل خارج از خانه بوده و در نت ریاز گذشته درگ شیب

کنند. هرچند اشتغال و فرزندان می یرا صرف امور خانگ یکمتر
نفس بهاعتماد شیافزا ،یمال لاستقال رینظ یمثبت یهازنان جنبه

طور به اما ؛(2017گین و اوه، )مک دارد یرا در پ یو خود ارزشمند
بروز مشکالت  سازنهیتواند زممی همزمان، شرایط پرفشار کاری

ها را آن یو روان یسالمت جسمو ان شود آن یبرا یفراوان
و  جارادات؛ 2020 نا،ی)کامپانا، نادال و مول قرار دهد الشعاعتحت

 .(2016، همکاران

 یعموماً دارا زیخانه ن طیزنان شاغل در مح ،اینبرعالوه
هستند و همواره با انتظارات  یو والدگر یهمسر یهانقش

از  ،نیب نیباشند. در ارو میها روبهنقش نیاز ا کیمتفاوت هر
است،  یهای زنان والدگرنقش نیتراز مهم یکیکه  ییجاآن

 نیزنان انتظارات مورد قبول در ا گرید نندرود آنان هماانتظار می
قرار دادن  تیبا اولو یاما گاه ؛ندینما یعمل یخوبحوزه را به
حوزه غافل شده و  نیها از انتظارات انقش گریانتظارات د

)پوهالن،  به انجام برسانند یخوبخود را به فیتوانند وظانمی
 یشغل یهاتیمسئولکه  یهنگام گر،یعبارت دبه (.2019

مطلوب به امور  یدگیدر رس یزا در کنار تجربه ناتواناسترس
در  ژهیوبه 4یتواند احساس ناکارآمدمی ،گیردفرزندان قرار می

دنبال داشته باشد. در زنان شاغل به یرا برا ینقش والدگر یفایا
 طیکنند که قادر به کنترل شراآنان احساس می یمواقع نیچن

ها در رابطه با آن یرا برا یشتریاسترس ب مر،ا نیو ا ستندین
 نی(. ا2017و همکاران،  آورد )رولهپرورش فرزندان به همراه می

شود که می فیتعر 5یاسترس تحت عنوان استرس والدگر
 ینیاست که به نقش والد یاضطراب و تنش افراط ینوع یمعنابه

  (.1990 ن،یدیوابسته است )آب 6کودک -و تعامالت والد

از اشتغال مادر  یدر کنار مسائل ناش یوالدگر استرس
با کودک مقدمات  ترنییپا یجانیتواند به واسطه مشارکت همی

 کودک را فراهم آورد یاز مشکالت برا ایگسترده فیط جادیا

                                                           
1. women occupation 

2. marital role 

3. parenting 

4. feeling of inefficiency 

و  کیتریهانلون، د ن،ی؛ گلفنشتا2018و همکاران،  ویاستاسید)
(. در 2017؛ تیلور، اوبرل، دورالک و ویسبرگ، 2017کوپر، مدوف

و  ترنییپا نیرسد کودکان در سننظر میبه ،نهیزم نیا
 یریپذبیآس نیو همچن ژهیو یازهاین لیدلازدبستان بهشیپ
عوامل  نیاز ا یناش یامدهایدر معرض پ یباالتر زانیبه م شتر،یب

(. 2017کللند، تومینی، اشمیت و دانکن، مک) گیرندقرار می
 ت،یحما ازمندین یادیتا حد ز یدوره سن نیکودکان در ا

)ماتیس و  هستند ادرمراقبت و در دسترس بودن م ،یدهپاسخ
اشتغال مادر  جهیدر نت ازهاین نیو برآورده نشدن ا (2015بیرمن، 
بر بافت  یاز تأثیر استرس والدگر یمشکالت ناش نیو همچن

 انیم منیا وندیمختل نمودن پ قیتواند از طرخانواده می یجانیه
 یادر کودک را به گونه یو دلبستگ تیمادر و کودک، احساس امن

بروز مشکالت متعدد در  سازنهیقرار دهد و زم تأتیرتحت یمنف
کیل و ؛ 2016 ن،یو گر کیگردد )دانسمور، بوکر، اولند یو

مشکالت در کودک به  نی(. ا2016؛ درلی، 2015کالومیریس، 
و انزوا  یریگکناره ،یشده شامل مشکالت خلق یسازیشکل درون

)نیهاس، چاپلین و گونکالوز، سملسربرگر ی جسمان یهاتیو شکا
 یعنی ؛ی شدهسازبه شکل برونی نیو همچن (2019و تامپسون، 

کنند و مشکالت مرتبط با توجه بروز می یبدرفتار ،یرپرخاشگ
 یکودک هی( و تجربه آن در دوران اول2015)والر و همکاران، 

مشکالت  ،یریادگیاختالالت  لیاز قب یمسائل سازنهیتواند زممی
در دوران  8و سوءمصرف مواد 7یبزهکار نیو همچن یلیتحص

 .(2017باشد )استفان و آورام،  یو بزرگسال ینوجوان

پیامدهای منفی اشتغال  ی متعددی به بررسیهاپژوهش
حاکی از  و نتایج اندپرداخته مادران بر سالمت آنان و کودکانشان

 ییهانهیمنفی در زم ریتأث تواندیآن است که اشتغال مادران م
نظیر سالمت روان و رضایت زناشویی )نعیماوی، البوعلی و 

، استرس و احساس (1397فر و لیث، ؛ تمنایی1398منصوری، 
زاده، محمدی، ، حسینناکارآمدی در نقش مادری )ولیزاده

، (2018؛ کادال، پاندی و راج، 2016، خانی و مرجانهحسن
این داشته باشد. همچنین ( 2018چی و ژو، استرس والدگری )

ر، پو یاضطراب )عل یی از قبیلهانهیزمکودکان را  تواندیم امر

5. parenting stress 

6. parent-child interaction 

7. delinquency 

8. substance abuse 
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نیا، رحیمیان و ، افسردگی )تقوایی(1395صیادی و حقیقی، 
، (2018، تعارض و استرس )چادهری، (1395معاضدیان، 

، مشکالت (2017خان، ازگاری اجتماعی و هیجانی )سید و س
کاستافونت و فلچ،  ؛2017خواب )میشرا، پاندی، مینز و آرورا، 

 (2016لوپچان، کویالرا، سوبا و ی )شناختروان، مشکالت (2018
 سازد. ( متأثر2019و سالمت کلی )واحدی، کراگ و وستراپ، 

طالعات منفی اشتغال مادران، م یهاعالوه بر جنبه ،حالبااین
 .انددهمتعددی به پیامدهای مثبت آن بر مادر و کودک اشاره کر

کودکان  نتایج برخی مطالعات حاکی از آن است که ،عنوان مثالبه
اب دلبستگی، اضطر یهانظیر سبک ییهانهیمادران شاغل در زم

رشد  و( 1396، مشکالت رفتاری )البوعطیوی، (1397، ایندی)جاو
نسبت به  یتراز وضعیت مطلوب( 1395پور، اجتماعی )قادر

بین مادران  ،اینبرعالوهدار برخوردارند. کودکان مادران خانه
نظیر حس انسجام برای مقابله با  ییهانهیشاغل در زم

، (1397نیا، زا )ابراهیمی، زارعی و سلطانیاسترس یهاتیموقع
، لناایس و لو استرس )سو( 1396والدینی )البوعطیوی،  یکارآمد
زاده و محمدی، سالمت روانی اجتماعی )امینی همچنین و( 2015
شوری، و مشکالت رفتاری فرزندانشان )دوی، وندنا و ماه( 1395
 د.توجهی وجود ندارشاغل تفاوت قابلبا گروه غیر (2019

 جیحاصل در نتا یهابر مطالب فوق و با توجه به تفاوتبنا
تواند می نهیزم نیتر در اگسترده قاتیمطالعات مرتبط، انجام تحق

نقش اشتغال مادران در  شتریهرچه ب یسازدر جهت روشن یگام
با توجه به رشد روزافزون  ن،یسالمت فرزندان باشد. همچن

در خارج خانه و  ادیو اختصاص ساعات ز رانیاشتغال مادران در ا
 نیدر ا ییهابه دور از همسر و فرزند توسط آنان، انجام پژوهش

مشکالت  گر،ید یبرخوردار است. از سو یادیز تیحوزه از اهم
بزرگ  یهااز چالش یکی 2سازی شدهو برونی 1شده یسازیدرون
است که ممکن  یدبستانشیکنندگان کودکان پو مراقبت نیوالد

، بنابراین. دینما دیکودکان را تهد نیا ندهیو آ لاست سالمت حا
 یهافرآیندعوامل و  ییشناسا نهیدر زم یقاتیضرورت انجام تحق

، پژوهش راستادراین. خوردیمشکالت به چشم م نیبر ا رگذاریتأث
سازی برونیو مشکالت  یاسترس والدگر سهیحاضر با هدف مقا

شاغل انجام ریکودکان مادران شاغل و غ سازی شدهشده و درونی
 .گرفت

                                                           
1. internalizing problems 

 روش

 پژوهش اجراینمونه و روش  آماری،جامعه 
 یاسهیمقا -یعلّاز نوع و  یتوصیف یک مطالعهپژوهش حاضر 

ل شاغشاغل و غیرکلیه مادران  را است. جامعه آماری پژوهش
 .تشکیل دادندشهر تهران  یهامهدکودک دبستانیکودکان پیش
با توجه به تعداد ( 1393نظر هومن ) براساسحجم نمونه 

 کنندهشرکت 5)تعداد  ی متغیرهای اصلی برآورد شدهامؤلفهزیر
در  قبولقابل، حجم اینبرعالوهدر هر گروه(.  مؤلفهبرای هر زیر

 باشدیم کنندهشرکت 100ی برای هر گروه اسهیمقامطالعات 
 این اساس، حجم نمونه مطالعه حاضر ( که بر1393)هومن، 

زن  115زن شاغل و  115) کنندهشرکت 230متشکل از 
ی اخوشهی تصادفی ریگنمونهشاغل( بود که از طریق روش غیر

 یبندمیسبعد از تقی انتخاب شد؛ به این صورت که اچندمرحله
 یتعداد ،شرق و مناطق شهر تهران به شمال، جنوب، غرب

 در هر ناحیه با توجه به لیست سازمان بهزیستی مهدکودک
هر  یاعضا ستیل انیانتخاب و از م یکشصورت قرعهبه

کودک شاغل دارای و غیر شاغل مادران ی ازمهدکودک تعداد
ر توسط پژوهشگ یصورت تصادفبهساله(  6الی  4ی )دبستانشیپ

 التیمالک ورود به نمونه داشتن حداقل تحص .شدندانتخاب 
شرکت در  یسال، موافقت برا 6تا  4داشتن فرزند  ،کلیس

ز شامل سابقه یمالک خروج از نمونه ن طورنیپژوهش و هم
پروند  براساس) کودک یذهن یماندگو عقب یجسم یماریب

ود سه در حد مانیمادر، تجربه زا یموجود در مهدکودک(، باردار
 ادیتفوت همسر و اع ایطالق  ی فعلی،قاعدگ دوره ماه گذشته،

 .بود نیوالد
در ابتدا پس از اخذ مجوز از سازمان بهزیستی کشور، با مراجعه 

، شمال، جنوب، غربی موجود در نواحی هامهدکودکبه لیست 
 یکشقرعهصورت ها بهاز مهدکودک یتعداد و مرکز تهران شرق

 مادران یهر مهدکودک تعداد یاعضا ستیل انیانتخاب و از م
ساله(  6الی  4ی )دبستانشیکودک پشاغل و غیرشاغل دارای 

شرکت  یکه برا ی. سپس به مادرانشدانتخاب ی صورت تصادفبه
ورود به نمونه را  یهاکردند و مالک یآمادگ عالمدر پژوهش ا

از شرکت در پژوهش  تیسنجش و فرم رضا یداشتند، ابزارها
منظور رعایت مالحظات اخالقی، اصل ، بهاینبرعالوه. داده شد

2. externalizing problems 
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و همچنین مشارکت  کنندگانشرکتمحرمانه بودن هویت 
 قرار داده شد. مدنظرگردآوری اطالعات  فرآیندداوطلبانه آنان در 

 ابزار سنجش 
این  :(PSI) 1فرم بلند یپرورشاخص استرس فرزند

سؤال  101و توسط آبیدین ساخته شد  1990پرسشنامه در سال 
سؤال متمرکز بر  47 و سؤال آن متمرکز بر والدین 54دارد که 

اختیاری  سؤال 19در این مقیاس  ،اینبرعالوه. باشدکودک می
در مورد استرس عمومی زندگی قرار دارد که بنا به ترجیح محقق 

هفت  حوزه والدین این پرسشنامه کار برده شود.به تواندیم
مقیاس تشکیل زیر ششودک نیز از حوزه کو  مقیاس داردزیر

 لیکرت از کامالً موافقم یادرجه پنج شده است و روی مقیاس

حداقل نمره آزمون  شود.می یبنددرجه (1) کامالً مخالفم ( تا5)
 260، نمره بیشتر از اینبرعالوه. باشدیم 505و حداکثر آن  101

محدوده در محدوده بالینی و الزام برای مداخله و کمتر از آن در 
تر سطوح باالتری از باال یهانمره .باشدیمبالینی نرمال و غیر

فای لآ .(1990دهد )آبیدین، یرا نشان م یپروراسترس فرزند
قلمرو کودکان در  های پرسشنامه در ایرانمقیاسزیر کرونباخ

، تقویت والدین، یریپذانطباقفعالی، بیش/یپرتشامل حواس
، 84/0ترتیب ، خلق، پذیرندگی و قلمرو کودک بهیطلبفزون

است.  مدهدست آبه 91/0و  78/0، 73/0، 80/0، 76/0، 81/0
، 53/0، 69/0ترتیب بهروز  20آزمایی در طول ضریب اعتبار باز

نیز باشد. در قلمرو والدینی می 67/0و  65/0، 72/0، 61/0، 58/0
حس صالحیت، انزوای  هایمقیاسخردهیک از کرونباخ هر یآلفا

اجتماعی، دلبستگی، سالمت والدین، محدودیت، افسردگی، رابطه 
، 85/0، 71/0، 75/0، 79/0ترتیب با همسر و قلمرو والدین به

باشد. ضریب اعتبار بازآزمایی می 95/0و  85/0، 88/0، 83/0
، 59/0، 61/0، 66/0، 71/0ترتیب بهنیز  هایاسمقیک از خردههر
 یبیحب د،یوح)عاطف است 76/0و  65/0، 73/0، 63/0

 (. 1391 ،یعاشور ی وبادآعسگر

این : (CBCL) 2خنباخآسیاهه مشکالت رفتاری کودک 
برای مقطع  1991در سال  توسط آخنباخی سؤال 100مقیاس 

 اخیرماه  ششدر طول رفتار کودک  براساسسال  5تا  5/1سنی 
صورت لیکرت به یادرجه سهو بر روی طیف طراحی شده 

                                                           
1. Parenting Stress Index (PSI) 

 یگذارنمره (2) و کامالً درست (1) ، گاهی درست(0) نادرست
سه نمره خام،  هااسیمقدر این آزمون برای هریک از زیر شود.می

. حداقل نمره تی آزمون دیآیم دستبهرتبه درصدی و نمره تی 
محدوده نرمال، در  60. نمره تی باشدیم 200صفر و حداکثر آن 

محدوده  63از تی  تربزرگبالینی و  -محدوده مرزی 63تا  60تی 
 هشتیاهه مشکالت رفتاری کودکان س . در ایناستبالینی 

مقیاس سندرمی را با هدف بررسی مشکالت عاطفی، رفتاری زیر
 این آزمون عبارت هاییاس. مقردیگیو اجتماعی کودکان در برم

سازی شده و ی شده، مقیاس درونیسازاز: مقیاس برونی است
همسانی (. 2009اسماعیل، محمد ؛1991)آخنباخ،  سایر مشکالت
آلفای با استفاده از ضریب یت ایرانی عدر جم هااسیدرونی کلیه مق

 برآورد شده است 81/0تا  54/0از  یاکرونباخ در دامنه
بار آزمون با استفاده از . همچنین اعت(2009اسماعیل، )محمد

)آخنباخ، دومنسی و  اندگزارش کرده 87/0آزمایی ازروش ب
 .(2003رسکورال، 

 هایافته
 آماری هاشاخص عالوه بر ها،داده وتحلیلتجزیه منظوربه

متغیره )مانوا( واریانس چندون تی مستقل و تحلیل آزم ،توصیفی
 میانگین و انحراف گردید.استفاده  SPSS-22 افزارنرماز 

 44/0، 20/35ترتیب شاغل بهاستاندارد سن مادران شاغل و غیر
بود. همچنین میانگین و انحراف استاندارد سن  36/0، 13/32و 

و در گروه  08/0، 02/5ترتیب مادران شاغل به در گروهکودکان 
بود. از نظر درآمد خانوادگی نیز  07/0، 02/5شاغل غیرمادران 

و زنان  26/0، 49/3زنان شاغل میانگین و انحراف استاندارد در 
ن تومان بود. در گروه مادران میلیو 10/0، 04/2شاغل غیر
و در گروه مادران  مؤنثکودک  57کودک مذکر و  58شاغل غیر

رصد( د 37کودک ) 52درصد( مذکر و  54کودک ) 63شاغل 
ی مفروضات از بررسبودند. در بخش استنباطی پس  مؤنث
از آزمون  هانیانگیمی ناپارامتریک برای بررسی تفاوت هاآزمون

ی اصلی و آزمون واریانس چندمتغیره هامؤلفهتی مستقل برای 
ی توصیفی )میانگین و هایژگیواستفاده شد.  هامؤلفهبرای زیر
در  هاآنی هامؤلفهو زیر استاندارد( متغیرهای پژوهشانحراف 
ارائه شده است. 1جدول 

2. Child Behavior Check List (CBCL) 
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 یدبستانشیپکودکان 
 شاغلمادران غیر مادران شاغل متغیر

انحراف  میانگین

 استاندارد

انحراف  میانگین

 استاندارد

 

 

 

 

 

 

 
 استرس والدگری

 
 
 

 قلمرو کودک

 05/5 28/24 22/5 62/23 یفعالشیب/یپرتحواس
 89/3 55/31 46/5 53/29 یریپذانطباق

 15/3 55/14 22/3 82/13 نیوالد تیتقو
 69/4 95/24 43/4 70/24 یطلبفزون
 52/2 57/11 36/2 34/11 خلق
 75/3 60/14 55/3 60/13 رشیپذ تیقابل

 57/15 53/121 27/17 93/116 نمره کل کودک 

 

 

 
 ینیوالد قلمرو

 57/4 44/31 64/4 55/31 تیصالح
 21/4 97/13 01/4 83/12 یاجتماع یانزوا

 56/3 56/15 45/2 45/14 یدلبستگ
 41/2 06/13 78/2 27/13 نیوالد سالمت
 34/6 70/20 41/6 93/18 تیمحدود
 07/6 76/21 80/5 71/19 یافسردگ

 13/5 81/16 76/5 90/16 با همسر رابطه
 89/22 33/133 69/23 71/128 نمره کل والدین 

 36/3 33/75 20/3 92/75 زندگی استرس 

 74/34 87/254 63/36 06/246 نمره کل استرس والدگری 

 
 سازی مشکالت برونی

 02/5 66/8 64/4 24/7 پرخاشگری
 68/1 18/2 55/1 70/1 مشکالت توجه

 09/6 58/10 86/5 21/9 نمره کل
 
 

 سازیمشکالت درونی

 05/2 78/2 57/1 13/2 یجانیواکنش ه
 04/2 88/3 02/2 60/3 یافسردگو  اضطراب

 47/1 46/2 68/1 50/2 یجسمان تیشکا
 92/1 33/3 69/1 91/2 یریگگوشه

 05/2 77/2 30/2 36/3 خواب مشکل
 62/6 24/15 31/6 28/14 نمره کل

بین میانگین و انحراف استاندارد برخی  هرچند، 1جدول  براساس
ی، خلق، صالحیت، طلبفزونی استرس والدگری نظیر هامؤلفه

 طورنیهمسالمت والدین، رابطه با همسر و استرس زندگی و 
جمله  سازی شده ازهای مشکالت درونیمؤلفهبعضی از زیر

اضطراب و افسردگی و شکایات جسمانی تفاوت معناداری وجود 
های پژوهش ی توصیفی سایر مؤلفههاشاخصاما بین  ؛ندارد

 نیانگیمبرای بررسی تفاوت  ،تفاوت وجود دارد. از این رو
)مانوا( و برای متغیره از آزمون تحلیل واریانس چند هامؤلفهزیر

بررسی تفاوت میانگین متغیرهای اصلی پژوهش از آزمون تی 

قبل از اجرای  که است ذکرمستقل استفاده شده است. الزم به
ابتدا فرض  ،متغیرهون تی مستقل و تحلیل واریانس چندآزم

اسمیرنف، دامنه  -وسیله آزمون کولموگروفبودن توزیع بهنرمال
ی تأیید شد. فرض همگنی اجعبهچولگی و نمودار  1،+1-
آزمون لوین مورد تأیید قرار گرفت.  براساسنیز  هانیانگیم

باکس وسیله آزمون اممفروضه همگنی ماتریس کوواریانس نیز به
قرار داد. در ادامه به نتایج آزمون تی مستقل برای  دییتأمورد 

سازی و ی استرس والدگری، مشکالت برونیهانیانگیممقایسه 
 شود.سازی اشاره مینیدرو
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سازی در مادران سازی و درونیمشکالت برونی استرس والدگری،ی هانیانگیمآزمون تی برای مقایسه  -2جدول 
 یدبستانشیپشاغل کودکان شاغل و غیر

 یدارمعنا t df خطای انحراف معیار هانیانگیمتفاوت  متغیر

 06/0 228 86/1 70/4 80/8 استرس والدگری 
 03/0 228 07/2 78/0 63/1 سازی شدهبرونی
 26/0 228 12/1 85/0 95/0 سازی شدهدرونی

چند میزان باالیی از استرس والدگری در ، هر2جدول  براساس
ها مشاهده اما تفاوت معناداری بین آن؛ شودمی هر دو گروه دیده

سازی شده تفاوت معناداری بین در زمینه مشکالت برونی نشد.
کودکان  2و  1 هایی جدولهاافتهدو گروه دیده شد. طبق ی

شاغل مشکالت شاغل نسبت به کودکان مادران غیر مادران

اما در زمینه  ؛دهندسازی شده کمتری را از خود نشان میبیرونی
تفاوت  ،طور کلیسازی شده بین دو گروه بهمشکالت درونی

ی هانیانگیممعناداری یافت نشد. در ادامه برای بررسی تفاوت 
رهای پژوهش از تحلیل واریانس یک از متغیهر یهامؤلفهزیر
 شود.متغیره استفاده میچند

ی بین دو گروه مادران شاغل و های استرس والدگرمتغیره زیرمقیاسچند نتایج آزمون تحلیل واریانس -3 جدول
 شاغلغیر

 SS df MS F P متغیر منبع اثر

 
 
 
 
 
 

 گروه

 33/0 95/0 11/25 1 11/25 یفعالشیب -یپرتحواس
 00/0 48/10 03/236 1 03/236 یریپذانطباق

 08/0 01/3 67/30 1 67/30 نیوالد تیتقو
 67/0 17/0 65/3 1 65/3 یطلبفزون
 48/0 49/0 93/2 1 93/2 خلق
 03/0 38/4 50/58 1 50/58 رشیپذ تیقابل

 03/0 51/4 30/1221 1 30/1221 کودک قلمرو
 85/0 03/0 73/0 1 73/0 تیصالح

 03/0 40/4 61/74 1 61/74 یاجتماع یانزوا
 00/0 60/7 23/71 1 23/71 یدلبستگ
 54/0 36/0 50/2 1 50/2 نیوالد سالمت
 03/0 44/4 93/180 1 93/180 تیمحدود
 00/0 86/6 15/242 1 15/242 یافسردگ

 90/0 05/0 43/0 1 43/0 با همسر رابطه
 13/0 26/2 53/1230 1 53/1230 قلمرو والدین

 18/0 80/1 51/19 1 51/19 زندگی استرس

ها همگنی واریانسمتغیری شامل مفروضات تحلیل واریانس چند
با استفاده از آزمون لوین، نرمال بودن توزیع در دو گروه با استفاده 

چولگی و نمودار  1+ ،1-اسمیرنف، دامنه  -از آزمون کولموگروف
 باساریانس از طریق آزمون اموی، همگنی ماتریس کواجعبه

(37/12=Mbox ،63/1=F ،09/0=Pمورد ) یید قرار گرفت. أت
ی، ریپذانطباقهای لفهؤ، بین میانگین م3نتایج جدول  براساس

طور بین طور کلی قلمرو کودک و همینو به رشیپذ تیقابل

انزوای اجتماعی، دلبستگی، محدودیت نقش و افسردگی در دو 
تفاوت معنادار وجود دارد. بر این  05/0در سطح معناداری گروه 
پذیری و در قلمرو کودک میزان مشکالت انطباق ،اساس

مادران شاغل کمتر از مادران  مشکالت قابلیت پذیرش کودکان
استرس کمتری را در حوزه والدگری  ،شاغل است بنابراینغیر

کنند. در قلمرو والدینی مادران شاغل برای مادران خود ایجاد می
انزوای اجتماعی، افسردگی و مشکالت دلبستگی کمتری را 

 .دانندیممحدودکننده کمتر کنند و نقش والدگری را گزارش می
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سازی دو گروه مادران سازی و برونیهای مشکالت درونیمقیاسنتایج آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره زیر -4 جدول

 شاغلشاغل و غیر
 SS df MS F P متغیر منبع اثر

 
 

 گروه

 02/0 99/4 93/116 1 93/116 پرخاشگری
 02/0 02/5 15/13 1 15/13 مشکالت توجه

 00/0 31/7 45/24 1 45/24 یجانیواکنش ه
 28/0 14/1 73/4 1 73/4 یافسردگو  اضطراب

 86/0 02/0 07/0 1 07/0 یجسمان تیشکا
 08/0 04/3 01/10 1 01/10 یریگگوشه

 04/0 22/4 10/20 1 10/20 خواب مشکل

ها مشکالت رفتاری لفهؤممنظور بررسی تفاوت میانگین زیربه
همگنی واریانس،  از قبیل کودکان ابتدا مفروضات آزمون مانووا

اریانس وکو نرمال بودن توزیع و همگنی ماتریس
(21/37=Mbox ،28/1=F ،14/0=Pمورد ) یید قرار گرفت. أت

متغیره آزمون تحلیل واریانس چندنتایج  4نتایج جدول  براساس
نشان داد که بین پرخاشگری، مشکالت توجه، واکنش هیجانی 

تفاوت معنادار وجود  05/0و مشکالت خواب در دو گروه در سطح 
شاغل نسبت به کودکان  دارد. بر این اساس کودکان مادران

شاغل میزان کمتری از پرخاشگری، مشکالت توجه مادران غیر
مشکالت  ،حالایناما با ؛دهندرا نشان می و واکنش هیجانی

 کنند.خواب بیشتری را تجربه می

 گیریبحث و نتیجه
پژوهش حاضر با هدف مقایسه استرس والدگری و مشکالت 

کودکان مادران شاغل و  سازی شدهسازی شده و برونیدرونی
در رابطه با استرس والدگری، نتایج حاصل  .شدشاغل انجام ریغ

والدگری در گروه زنان بین استرس  نشان داد هادادهاز تحلیل 
هر و  وجود ندارد یطور کلی تفاوت معنادارشاغل بهشاغل و غیر

. این دهنددو گروه سطح باالیی از استرس والدگری را نشان می
یافته با نتایج مطالعات پیشین از جمله تحقیق ترکمن و فتحی 

ان بر کیفیت زندگی اشتغال زن ریتأث( مبنی بر شناسایی 1395)
( مبنی بر مقایسه حس 1397نیا )ابراهیمی، زارعی و سلطانیآنان؛ 

در زنان شاغل و  زااسترسی هاتیموقعانسجام برای مقابله با 
ی والدینی کارآمد( مبنی بر مقایسه 1396البوعطیوی )؛ دارخانه

( مبنی بر بررسی 2015شاغل؛ سولیس و النا )غیرمادران شاغل و 
استرس در مادران شاغل در یک راستا قرار داشت. میزان 

برخی تحقیقات از جمله نعیماوی،  جینتاها با همچنین این یافته
مبنی بر مقایسه سالمت روان و  (1398البوعلی و منصوری )

( 1397فر و لیث )تمنایی؛ دارخانهرضایت زناشویی زنان شاغل و 
؛ ولیزاده دارخانه مبنی بر مقایسه سالمت روان زنان شاغل و زنان

در  شده ادراک( مبنی بر بررسی استرس 2016و همکاران )
( در زمینه بررسی 2018مادران شاغل؛ کادال، پاندی و راج )

( مبنی بر شناسایی 2018ی مادران شاغل و چی و ژو )هاچالش
 بود.سو در والدین شاغل ناهماسترس والدگری 

و  شاغلریغدر تبیین باال بودن استرس والدگری در زنان 
در باید گفت که  نزدیکی آن به میزان استرس در زنان شاغل،

شاغل است، عدم تعادل در وظایف یی که مادر غیرهاخانواده
محوله در زندگی خانوادگی و روشن نبودن وظایف و تقسیم 

امطلوب تواند منجر به عملکرد نامور زندگی می رعادالنهیغ
طور روزمره با مطالبات بهمادران ، هاخانواده. در این شودخانواده 

رو هی و مراقبت از دیگر اعضای خانواده روبپرورفرزندمرتبط با 
های فرآیندممکن است خرده  ،هستند و فشار ناشی از این امر

فرزندی و همچنین روابط با همسر را نیز  -دخیل در رابطه والد
 دارخانهبسیاری از مادران قرار دهد. افزون بر این،  الشعاعتحت

و  ترنییپابه واسطه مشارکت اجتماعی کمتر و جایگاه اجتماعی 
محدودیت بیشتر در منابع مالی در مقایسه با زنان شاغل  نیهمچن

)پوهالن،  ندینمایمی را تجربه ترنییپااحساس کارآمدی 
با در نظر داشتن پیامدهای منفی موارد فوق، تأثیر تجمعی  (.2019

 سازنهیزمتواند این عوامل در طول یک دوره طوالنی می
ی نظیر استرس برای مادران و سبک شناختروانمشکالت 

 .والدگری آنان باشد
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خوانی نتایج با تحقیقات از سویی دیگر، در توضیح عدم هم
مطالعات، مادران  براساسه پیشین نکته الزم به ذکر این است ک

ویژه زمانی که از شرایط شغلی مطلوبی برخوردار باشند، شاغل، به
واسطه استقالل مالی و مزایای اجتماعی حاصل از اشتغال از به

و با دغدغه کمتر  برندیماجتماعی بهتری بهره  -وضعیت روانی
ی و تمرکز بیشتر انتظارات نقش مادری اهیحاشپیرامون مسائل 

 (.2017گین و اوه، )مک ندینمایمرا برآورده 
تایج نشان داد کودکان مادران در زمینه مشکالت کودکان، ن

شاغل در مقایسه با کودکان در گروه دیگر مشکالت بیشتری غیر
سازی شده و ی هیجانی در حوزه درونیریپذواکنشرا در حوزه 

سازی شده تجربه و توجه در حوزه برونی مشکالت پرخاشگری
سازی شده در حوزه مشکالت درونیکنند. همچنین، می

مشکالت خواب در کودکان مادران شاغل بیش از کودکان 
مشاهده شد. این یافته در زمینه تفاوت دو گروه  دارخانهمادران 

سو با نتایج تحقیقات پیشین از در زمینه مشکالت کودکان هم
( در زمینه بررسی 1395پور، صیادی و حقیقی )علیجمله تحقیق 

نیا، رحیمیان و تقوایینقش اشتغال مادران در اضطراب کودکان؛ 
بینی ( در زمینه نقش شاغل بودن مادر در پیش1395معاضدیان )

( مبنی بر 2019دوی و وندنا و ماهشوری )افسردگی فرزندان؛ 
شاغل؛ رفتاری کودکان مادران شاغل و غیریسه مشکالت مقا

( مبنی بر بررسی نقش اشتغال 2019واحدی و کراگ و وستراپ )
( 2016مادر در سالمت روان کودک؛ کویالرا، سوبا و لوپچان )

شناختی کودکان مادران شاغل و مبنی بر مقایسه مشکالت روان
سی الگوهای ( مبنی بر برر2017) و همکاران میشرا شاغل؛غیر

( مبنی بر 2018خواب کودکان مادران شاغل؛ کاستافونت و فلچ )
( مبنی بر 2017خان )سید و  رابطه اشتغال مادر و خواب کودک؛

شاغل؛ کادال، ازگاری کودکان مادران شاغل و غیرمقایسه س
ی مادری در زنان هاچالش( مبنی بر بررسی 2018پاندی و راج )

با نتایج برخی  هاافتهاین ی خوان بود. همچنین،شاغل هم
( مبنی بر 1395زاده و محمدی )امینیتحقیق تحقیقات نظیر 

( مبنی 1397) ایندیجاورابطه اشتغال مادران و سالمت فرزندان؛ 
ایی در کودکان ی دلبستگی و اضطراب جدهاسبکبر مقایسه 

( مبنی بر مقایسه رشد 1395) پورقادرشاغل؛ مادران شاغل و غیر
شاغل و تماعی کودکان مادران شاغل و غیرجا -حرکتی

مشکالت رفتاری مادران ( مبنی بر مقایسه 1396البوعطیوی )
 خوان بود. شاغل ناهمشاغل و غیر

بروز مشکالت هیجانی و رفتاری بیشتر در کودکان مادران 
دوران طور کلی، ، از چندین رهگذر قابل تبیین است. بهدارخانه

دبستان دوره مهمی برای رشد ازاولیه کودکی و سنین پیش
ظیم هیجانات، نظام ارزشی، ی درک هیجانی و تنهامهارت
ی اجتماعی در کودک است و والدین هاتیقابلنفس و بهاعتماد

دارند )درلی،  هامهارتنقش مهمی در دستیابی کودک به این 
واسطه تعامالت بیشتر با محیط اجتماعی مادران شاغل به (.2016

اجتماعی باالتری برخوردارند و حساسیت بیشتری ی هامهارتاز 
ی مورد قبول اجتماع دارند و رفتارهادر رابطه با انتظارات و 

به کودک تأثیر بسزایی در رشد  هامهارتبا آموزش این  توانندیم
پسند داشته باشند. کسب ی هیجانی و رفتاری جامعههامهارت

یی نظیر هاتیقابلتوسط کودکان مادران شاغل  هامهارتاین 
مدیریت هیجانات و بروز آن به شکل مطلوب، روابط اجتماعی و 

فردی مطلوب، پذیرش توسط همساالن و اطرافیان، تحمل بین
آورد. در همراه می و کنترل رفتارهای پرخاشگرانه را به هایناکام

منجر به مشکالت  هامهارتسوی مقابل، عدم یادگیری این 
ناکامی در ایجاد روابط اجتماعی هیجانی و رفتاری متعدد و 

، طرد توسط اطرافیان و همساالن و اختالالت رفتاری قبولقابل
 (. 2016 ،و همکاران دانسمور) شودیممخرب و پرخاشگری 

ی مادر بر رگذاریتأث فرآیندمستقیم آموزش،  راتیتأثعالوه بر 
واسطه الگوبرداری و به میرمستقیغطور تواند بهکودک می

. در تنظیم هیجانات و شود راهبردهای هیجانی و رفتاری اعمال
کارگیری راهبردهای مورد مدیریت رفتار، کودکان تمایل به

اگر والدین در روابط خود با کودک و  استفاده والدین خود دارند.
 وفصلحلو برای  باشندو پذیرا  بامحبتهمسر، متعادل، 

ی فعال استفاده امقابلهمشکالت از تعامالت سازنده و راهبردهای 
سازی این ی و درونیریادگواسطه ینمایند، کودکان نیز به

ها در تنظیم عواطف و مدیریت رفتار موفق خواهند بود. در فرآیند
ی الزم در این زمینه هامهارتصورت، کودک در کسب غیر این

جایی که (. از آن2015ناکام خواهد بود )کیل و کالومیریس، 
زمان  ،در مقایسه با کودکان مادران شاغل دارخانهکودکان مادران 

ویژه پدر و مادر بیشتری را شاهد تعامالت اعضای خانواده به
ی هیجانی و هاواکنشهستند، در صورتی که در این روابط 
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و سالم صورت نگیرد، الگوبرداری در  قبول موردرفتاری به شکل 
د برای بروز عواطف و رفتارها از جمله زمینه راهبردهای ناکارآم

ی پرخاشگرانه توسط کودک دور از رفتارهای منفی و هاجانیه
 انتظار نخواهد بود.

نحوه تعامل و سبک  باید این، در تبیین این نتایجبرعالوه
یت و مدت زمان که بیش از کمّ چرا ،نظر قرار دادوالدگری را مد

گرچه کودک، کیفیت این ارتباط حائز اهمیت است.  -ارتباط والد
های اولیه کودکی ممکن است والدگری رهنمودی در سال

پشتیبانی نظارتی مفید را برای کودک فراهم کند، اما نیاز به این 
ن کاهش دبستاازیشپی هادورهطور معمول در حمایت بیرونی به

ری را کسب ، زیرا کودکان ظرفیت الزم برای خودمختاابندییم
تواند مشکالتی را برای کنند و ادامه این سبک والدگری میمی

 که(. حال آن2017، و همکاران کللندمککودک ایجاد نماید )
ساعات طوالنی تماس با در نتیجه  دارخانهبسیاری از مادران 

کودکان، بار جسمی کارهای خانه و از بین رفتن احتمالی 
در حد فردی  صرفاً هنگامی که هویت و جایگاه زن  نفسعزت

 نفسعزت، احساس امنیت، ابدییمکارآمد در محیط خانه تقلیل 
دنبال این امر در رابطه خود ی دارند و بهترنییپاو خودکارآمدی 

این . کنندصورت آمرانه و بسیار رهنمودی عمل میبا کودک به
مکن است از طریق مادران با انتقادگری و برخورد آمرانه، م

ی هاپاسخبرانگیختن مکرر عواطف منفی در کودک، فعال کردن 
ی در او مانع از بخشنظمی هاتیظرفانگاری و نادیده زااسترس

و  ارتقا تنظیم هیجانات و کنترل توجه در کودک شوند )تیلور
(. قرار گرفتن مکرر در معرض کورتیزول، مغز 2017، همکاران

و منجر  سازدیم ترحساس زااسترسیدادهای کودک را در برابر رو
به گوش به زنگی و هوشیاری بیش از حد و افزایش 

کاهش  ،شود و این امری او در مقابل استرس میریپذواکنش
های عملکرد اجرایی فرآیندمنابع شناختی الزم برای تخصیص به 
 )نیهاسدنبال خواهد داشت و تنظیم هیجانات و کنترل توجه را به

که قرار  انددهیعق. همچنین، محققان بر این (2019، و همکاران
ممکن است به واسطه تأثیر  ،گرفتن کودک در معرض فشار روانی

 فرآیندبر کانالیزاسیون مسیر عصبی و تقلیل منابع شناختی وی، 
 .(2019، و همکاران )نیهاستوجه را مختل کند 

سویی نتایج با تحقیقات در سوی مقابل و در توضیح ناهم
منفی اشتغال مادران بر فرزندان، باید  ریتأثپیشین مبنی بر عدم 

گفت که مادران شاغل با در نظر داشتن ساعات زیاد دوری از 
ی احتمالی هاچالشها را در برابر آن اندتالشفرزندان، همواره در 

همین منظور، فرصت در زمان عدم حضور خود آماده سازند. به
بیشتری را در زمینه آزمون و خطا و اکتشاف و تجربه به کودک 

ی صرف، از هادستورالعملجای دهند. این مادران بهمی
، تشریح و توضیح وظایف و پیشنهاد سؤالراهبردهایی نظیر طرح 

کنند و در نتیجه این امر، برای حل مسائل استفاده می حلراه
نه عملکردهای شناختی ی بیشتری در زمیهاتیقابلها کودکان آن

دهند )ماتیس ی توجه از خود نشان میهامهارتو اجرایی از جمله 
 (. 2015و بیرمن، 

دران در تبیین بروز بیشتر مشکالت خواب در کودکان ما
گفت در مواردی  توانیم ،شاغلشاغل در مقایسه با گروه غیر

کنند برنامه خواب و بیداری کودک را مادران شاغل تالش می
ی رسیدگی بهتر به او با برنامه زمانی کاری خود تنظیم نمایند برا

ممکن است روال کلی زندگی و برنامه خواب و بیداری  ،و این امر
عنوان مراقبان قرار دهد. به الشعاعتحتای منفی گونهکودک را به

اصلی، مادرانی که باید صبح زود در محل کار خود حاضر شوند، 
کنند تا امور مرتبط با رسیدگی زودتر کودکان را بیدار می عموماً
ها مثل خوردن صبحانه را به انجام برسانند. در سوی مقابل، به آن

کار هستند، ممکن است ساعت مادرانی که عصرها مشغول به
خواب کودک را به تعویق بیندازند تا از این طریق فرصت بیشتری 

ی و خوردن شام، انجام تکالیف سازآمادهیی نظیر هابرنامهرا برای 
درسی کودک و یا گذران وقت در کنار یکدیگر داشته باشند 

از سوی دیگر، در ساعات عدم حضور  (.2017، و همکاران )میشرا
مادر در منزل، نظارت کمتری بر کودک در زمینه ساعات خواب 

گیرد و این از دیگر عوامل احتمالی است که و بیداری صورت می
که در این حالت  زند؛ چراالت خواب در کودک دامن میبه مشک
ممکن است میزان نامحدودی از خواب شبانه و یا خواب ، کودک

عصرانه را تجربه کند و این امر منجر به بدخوابی )پرخوابی و 
)کاستافونت و فلچ،  شودروز بعد  متعاقباًی( در شب و خوابکم

2018.) 
رو نشان داد که شنتایج حاصل از تحقیق پی در مجموع،

مسائل کمتری  تنهانه ،در مقایسه با مادران شاغل دارخانهمادران 
ی بیشتری در هایدشواربلکه در مواردی با  ,کنندینمرا تجربه 

و مشکالت کودکان مواجه هستند. با  زااسترسرابطه با عوامل 
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سن برای مداخله سنین اولیه کودکی  نیترمناسبکه توجه به این
رسد. نظر میاست، اقدامات پیشگیرانه در این زمینه ضروری به

ی مادر در تحکیم شناختروانهمچنین، با توجه نقش سالمت 
ی هایزیربرنامهبنیان خانواده و رشد جسمانی و روانی فرزندان، 

بیتی ن مراکز آموزشی و ترمسئوالی از سوی امداخلهپیشگیرانه و 
ها یاری رساند. در باب تواند به این مادران و کودکان آنمی

ی پژوهش حاضر الزم به ذکر است که در این هاتیمحدود
انتخاب های حاضر در مهدکودک نپژوهش نمونه از بین کودکا

، در تعمیم نتایج به کودکانی که در مهدکودک بنابراینشده است. 
نمود. همچنین، غربالگری  باید جانب احتیاط را رعایت ،نیستند

ی موجود هایاظهارخود  براساسسالمت روان مادران و کودکان 
ی مهدکودک صورت گرفته است. بر این اساس، هاپروندهدر 

ی آتی در بررسی وضعیت سالمت هاپژوهششود در پیشنهاد می
روان نمونه از ابزار غربالگری مربوط به اختالالت روانی استفاده 

شود در تحقیقات آینده نقش ، توصیه میاینبرعالوهشود. 
از قبیل تعداد فرزندان، جنسیت آنان، ترتیب  گرمداخلهمتغیرهای 

ی امور خانگتولد و تقسیم وظایف بین والدین در نقش والدگری و 
 مورد بررسی قرار گیرد.

 منابع
 حس (. مقایسه1397نیا، ش. )ابراهیمی، م.، زارعی، س.، و سلطانی

دار. خانه و شاغل زنان زناشویی تعارض حل هایسبک و سجامان
 .27-42 (،35)10 ،مشاوره شغلی و سازمانی

بررسی رابطه بین اشتغال (. 1395زاده، ح.، و محمدی، ن. )امینی
دومین همایش ملی . مادران و سالمت عمومی فرزندان

وین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی های نپژوهش
 . قم، ایران. 1395مرداد  14. ایران

(. مقایسه استرس فرزندپروری، خودکارآمدی 1396البوعطیوی، ف. )
والدینی و مشکالت رفتاری کودکان مادران شاغل و غیرشاغل 

شناسی و نامه کارشناسی ارشد. دانشکده روانپایانشهر اهواز. 
 .، دانشگاه شهید چمران اهوازعلوم تربیتی

(. تحلیل اثرهای اشتغال زنان بر 1395ترکمن، س.، و فتحی، س.)
کیفیت زندگی آنان)مطالعه موردی زنان شاغل در وزارت علوم، 

 .26-13 (،28)7(. فصلنامه زن و جامعه. تحقیقات و فناوری

 رضایت (. نقش1395نیا، ع.، رحیمیان بوگر، ا.، و معاضدیان، آ. )تقوایی

 آموزاندانش افسردگی بینیپیش در مادر بودن شاغل و زندگی از

 .319-329 (،4)3، سالمت اجتماعیمتوسطه.  دوره دختر

(. مقایسه رضایت زناشویی و سالمت 1397فر، م. ر.، و لیث، ح. )تمنایی
(، 2)21 ،اصول بهداشت روانیروان زنان شاغل و غیرشاغل. 

155-150. 

های دلبستگی و اضطراب جدایی (. مقایسه سبک1397)جاویدنیا، ف. 
نامه کارشناسی پایاندر فرزندان پسر مادران شاغل و غیرشاغل. 

 ارشد، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد شاهرود.

(. 1391عسگرآبادی، م.، و عاشوری، ا. ) وحید، م. ک.، حبیبیعاطف
بلند شاخص استرس سازی و استاندارد کردن فرم بومی

مانده آموزان عقبفرزندپروری در مادران کودکان استثنائی: دانش
طرح پژوهشی، حرکتی.  –ذهنی، نابینا، ناشنوا و معلول جسمی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران.

های (. نقش ویژگی1395پور، گ.، صیادی، ع.، و حقیقی، ا. )علی
ساله.  5-6ال مادران بر اضطراب کودکان جمعیت شناختی و اشتغ

 .64-55، (52)17 ،زانکو

( 7-8(. مقایسه رشد حرکتی و اجتماعی کودکان )1395قادرپور، ع. )
نامه کارشناسی ارشد، دانشکده پایانمادران شاغل و غیرشاغل. 
 علوم انسانی، دانشگاه اراک. 

بررسی و مقایسه (. 1398نعیماوی، م.، البوعلی، هـ.، و منصوری، غ. )
های رضایت زناشویی و سالمت روان زنان شاغل در کارگاه

. شناسی فرهنگیجامعهدار شادگان. بندی خرما و زنان خانهبسته
1(1،) 34-23. 

. تهران: شناخت روش علمی در علوم رفتاری(. 1393هومن، ح.ع. )
سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها)سمت( 

 قیق و توسعه علوم انسانی.مرکز تح
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Comparison of parenting stress and externalizing and internalizing problems of children 
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Abstract 
The present study aimed to compare parenting stress, externalizing and internalizing problems of preschool children 

in working and non-working Mothers. This descriptive study is causal-comparative. In this study, all mothers of 

preschool children aged 4 to 6 years old in nurseries of Tehran City were considered as the statistical population. 

The sample size consisted of 230 subjects (115 working and 115 non-working), who were selected via multistage 

cluster sampling method. In order to collect the data, all participants were asked to complete Abidin's Parenting 

Stress Index (PSI, 1990) and Achenbach Child Behavior Checklist (CBCL, 1991). Iindependent t-test, multivariate 

analysis of variance and SPSS22 software were used to analyze the data. The results showed that both groups of 

working and non-working mothers showed a high level of parenting stress; however, there was no significant 

difference between parenting stress in the two groups (P <0.05). Regarding the externalizing problems, there was 

a significant difference between the two groups. In terms of internalizing problems, although there was no 

significant difference between the total scores of two groups, the scores of two components i.e. emotional reactivity 

and sleep problems were significantly different (P <0.05). Based on the results, both working and non-working 

mothers face parenting stress and children's problems. Accordingly, it is recommended to design and provide 

therapeutic and preventive interventions to improve maternal stress and children's problems. 

Keywords: parenting stress, externalizing problems, internalizing problems 
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