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مقایسه مشکالت رفتاری ( اختالل سلوک ،مشکالت توجه-ناپختگی ،پرخاشگری
اجتماعی ،اضطراب-گوشهگیری ) در کودکان طالق و عادی
3

مژگان عباسی آبرزگه (نویسنده مسئول)  ،9فاطمه مهناز مشایخ  ، 0محمد شاهوردی
 3دانشجو دکترا روانشناسی عمومی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد قم
 2کارشناسی ارشد روانسنجی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز
 1کارشناسی ارشد مشاوره خانواده  ،دانشگاه پیام نور واحد قزوین

چکیده
هدف پژوهش حاضر مقایسه مشکالت رفتاری (اختالل سلوک ،مشکالت توجه -ناپختگی ،پرخاشگری اجتماعی و اضطراب -
گوشه گیری) در کودکان طالق و عادی بود .روش پژوهش از نوع علی -مقایسهای؛ و جامعه آماری پژوهش دانشآموزان دختر و
پسر متوسطه اول ( 31- 31سال) خانوادههای طالق و عادی شهرستان رباطکریم در سال تحصیلی  79- 79مدارس عادی بود.
نمونه  321نفر نوجوان طالق و عادی بود ،به گونهای که هرگروه شامل  91نفر (  11دختر و  11پسر) ،بودند که با روش نمونه -
گیری خوشهای انتخاب شدند .برای سنجش متغیرهای مورد مطالعه از پرسشنامه کوای پترسون ( ،)RBPCفرم معلم ساخته
استفاده شد .تحلیل دادهها استفاده روش تحلیل واریانس چند متغیره ( ) MANOVAنشان داد که مشکالت رفتاری در خرده
مقیاسهای اختالل سلوک ،مشکالت توجه -ناپختگی ،پرخاشگری اجتماعی و اضطراب -گوشهگیری در فرزندان خانوادههای
طالق به طور معناداری باالتر از فرزندان خانوادههای عادی بود.
واژههای کلیدی :اختالل سلوک ،اضطراب ،گوشه گیری ،پرخاشگری اجتماعی ،مشکالت توجه ،ناپختگی ،فرزندان طالق
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 .9مقدمه
خانواده جایگاهی امن برای ارضای نیازهای گوناگون جسمانی ،عقالنی و عاطفی است .بنابراین آگاهی از نیازهای زیستی و روانی
و شناخت چگو نگی ارضای آنها بسیار ضروری است]  .[3یکی از مهمترین معضالتی که بر فرد ،جامعه و به خصوص کودکان،
آسیبهای مخرب و منفی دارد ،تعارضات زناشویی و اختالف والدین و در نهایت جدایی و طالق  3است ]  .[2آمارها حاکی از این
است که نرخ طالق در نقاط مختلف دنیا از جمله ایران در حال افزایش است ،طبق گزارش سازمان ثبت احوال ،تعداد کل
طالقهای ثبت شده در ایران در سال  71117 ،3131مورد بوده است .در حالی که در سال  3173تعداد طالقهای ثبت شده
در کشور  311121مورد می باشد .سازمان ثبت احوال کشور آمار طالق را تا بهمن ماه سال  3171برابر 391733مورد اعالم
داشته است ] . [1
تغییر در ساختار خانواده با ایجاد فشار و استرس براى تمامى اعضاى خانواده همراه است و اغلب موجب افزایش
مشکالت اقتصادى ،اجتماعى و افزایش احتمال سازگارى روانشناختى پایین در بین اعضاى خانواده میشود ]  . [1رابطه بین
طالق و سالمت روانشناختى فرزندان بسیار پیچیده است و این نکته را خاطر نشان میسازند که طالق صرفاً یك رویداد نیست
بلکه فرآیندى است که تأثیرات کوتاهمدت و بلندمدت را به وجود میآورد ]  .[1جانسون  ،[9 ]) 2133 ( 2بیان میکند که
سالمت روان در افرادی که خانواده خود را غیر پاسخگو میپن دارد و یا والدینشان از هم جدا شدهاند به صورت معنادار از سایر
افراد پایینتر است .نتایج پژوهش ها نشانگر آن است که به طور متوسط فرزندان خانوادههای تك والدی نسبت به فرزندان
خانواده های سالم از لحاظ پیشرفت تحصیلی و اعتماد به خود ،مهارتهای اجتماعی و رفتاری از مشکالت بسیار بیشتری رنج
میبرند ] . [33 .31 .9.3.7استروکسن ،رویسمب ،مام و تامبس  ،[32]) 2111 ( 1در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که طالق
والدین با تغییرات نسبی در اضطراب ،افسردگی ،بهزیستی ذهنی ،عزت نفس ،مشکالت تحصیلی و مدرسه همراه است .همچنین،
یافتهها نشان میدهد :فردی که والدین آن در کودکی جدا شدهاند ،دارای مشکالتی با شریك زندگی خود در بزرگسالی میباشد
که این مشکالت بازتاب جدایی والدین او در کودکی است ]  .[31برخى احساسات عمومى در چنین کودکانى عبارت است از:
انکار و تکذیب ،احساس باخت ،اضطراب ،ناسازگارى و ب دقلق بودن ،تنهایى و گرایش به انزوا ،خشونت ،نداشتن ثبات قدم و
دردهاى جسمی نظیر سردرد ،بیاشتهایى ،حالت تهوع و استفراغ]  . [31از آنجا که دانش آموزان طالق با مشکالت عدیدهای
روبرو هستند ،لذا پرداختن به مشکالت این دانش آموزان اهمیت فراوان دارد .از جمله مشکالت رفتاری که در این مطالعه
بررسی شده است ،اختالل سلوک  ،1مشکالت توجه -ناپختگی  ،1پرخاشگری اجتماعی  ،9اضطراب -گوشهگیری  9است.
اختالل سلوک با ویژگی های رفتاری پرخاشگرانه ،فریب یا دزدی ،تخریب اموال و نقض جدی قوانین ،قبل از سن 33
سالگی مشخص میشود ]  .[31رفتارهای مقاب له جویانه و سلوک شایعترین مواردی هستند که نوجوانان جهت مشاوره برای
درمان این موارد به سبكهای بهداشت روان ارجاع می کردند و حدود یك دوم تا یك سوم کل مراجعین را شامل میگردند.
رفتارهایی که بدون تأمل به نتایج آنها بدون تحلیل و ارزیابی دستاوردهای مثبت و منفی انجام میشوند به عنوان رفتارهای
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ناپخته و رفتارهای نابالغانه شناخته می شوند .همچنین نتایج نشان داده است که رفتارهای سلوک در نوجوانان خانوادههای از
هم پاشیده بیشتر گزارش شده است ] .[39.39
از دیگر متغیری که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است مشکالت توجه و کنارهگیری می باشد .توجه یك
مفهوم مورد مطالعه در روانشناسی شناختی است که به نحوه پردازش اطالعات خاص در محیط زندگی اشاره دارد ] . [33
سهرابی ،یعقوبی و مفیدی (  ،[37 ]) 3171در پژوهش خود نشان دادند که کودکان خانوادههای طالق کنارهگیری بیشتری از
خود نشان میده ند زیرا این کودکان طرد را به واسطه جدایی والدین خود تجربه کردهاند به همین دلیل از اجتماع کنارهگیری
بیشتری دارند و ممکن است با توجه به تحمل تنش های گذشته اختالالتی در زمینه پختگی اجتماعی و توجه متناسب با سن
خود نشان دهند .همچنین متغیر دیگر مورد بررسی در پ ژوهش حاضر پرخاشگری است .پرخاشگری اختاللی است که در
کودکان و نوجوانان به صورتهای مختلف بروز می کند و یك مشکل در حال رشد در نوجوانان است ]  .[21پرخاشگری عملی
است که هدفش اعمال صدمه و رنج باشد .میتوان گفت شیوع پرخاشگری در میان نوجوانان بیسرپرست و والدین جدا شده
بسیار بیشتر از کودکان دارای سرپرست است ] .[23.22.31.21
همچنین گوشه گیری به معنای تنها و مجرد ماندن در خلوت و از جمع کناره گرفتن است ،به طوری که فرد گوشهگیر
از مردم دوری میکند و در جمع حضور نمی یابد ]  . [21هنگامی که خانواده به واسطه طالق تغییر ساختار مىدهد ،انزواى
اجتماعى ممکن است براى تمامى اعضاى خانواده اتفاق بیافتد ]  .[1در تعریف اضطراب میتوان گفت ،اضطراب یك احساس
منتشر ،ناخوشایند و مبهم ،هراس و دلواپسی ،منشاء ناشناخته ،که به فرد دست می دهد و شامل عدم اطمینان ،درماندگی و
برانگیختگی فیزیولوژی است ]  .[21کرمی ،دهقانی و پوالدی ریشهری (  [29] ) 3171در پژوهش خود نشان دادند که جدایی
والدین و تنش میان آنها از عوامل بروز اضطراب می باشد که در نتیجهگیری کلی میتوان چنین بیان کرد که اضطراب در
فرزندان خانوادههای گسسته باالتر است.
امروزه و در جامعه کنونی به طور نگران کنندهای شاهد افزایش طالق در میان زوجین هستیم ،که پیامدهای فردی و
اجتماعی مهمی را به همراه داشته و فرزندان از جمله گروههایی هستند که به میزان زیادی تحتتأثیر پیامدهای ناشی از طالق
قرار می گیرند لذا ،توجه به این گروه از افراد بسیار مهم می باشد .به نظر می رسد بتوان از طریق شناخت پیامد طالق بر کودکان
و شناخت مشکالت رفتاری کودکان طالق در حل بسیاری از مشکالت این گروه آسیب پذیر بهره جست .لذا مهمترین مسئله
پژوهش حاضر عبارت است از اینکه « آیا تفاوت بارزی میان مشکالت رفتاری که شامل :اختالل سلوک ،مشکالت توجه -
ن اپختگی ،پرخاشگری اجتماعی ،اضطراب -گوشه گیری ،در دو گروه کودکان طالق و عادی وجود دارد؟».
 .0روش پژوهش
از آنجا که پژوهش حاضر مشکالت رفتاری (اختالل سلوک ،مشکالت توجه  -ناپختگی ،پرخاشگری اجتماعی ،اضطراب  -گوشه -
گیری) دو گروه کودکان طالق و عادی را مقایسه کرده است ،روش تحقیق از نوع علی -مقایسهای بوده است .در پژوهش حاضر
جامعه آماری دانشآموزان مقطع متوسطه اول مدارس دولتی شهرستان رباطکریم ،در سال تحصیلی  79 - 79بود سن این
دانشآموزان بین  31تا  31سال بودند .با توجه به اصل فوق تحقیق حاضر که از نوع علّی -مقایسهای میباشد  91نفر از هر
گروه ،که  11نفر دختر و  11نفر پسر (جمعا  321دانشآموز) به عنوان نمونه مورد مطالعه انتخاب شدهاند و روش نمونهگیری به
صورت خوشه ای بود که از طریق مراجعه به مدارس متوسطه اول نمونه در دو گروه طالق و عادی به شکل تصادفی از دانش -
آموزان مدرسه ا نتخاب شده است.
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 .3ابزارهای اندازهگیری
3

پرسشنامه مشکالت رفتاری کودکان و نوجوانان کوای و پترسون ( [29 ] ) RBPCفرم تجدید نظر شده :این پرسشنامه شامل
 33سوال است و هدف آن بررسی مشکالت رفتاری کودکان و نوجوانان (اختالل سلوک ،مشکالت توجه  -ناپختگی ،پرخاشگری
اجتماعی ،اضطراب  -گوشهگیری) می باشد .پرسشنامه مشکالت رفتاری شامل  1عامل می باشد که عامل اول :اختالل سلوک،
عامل دوم :مشکالت توجه و ناپختگی ،عامل سوم مربوط به پرخاشگری اجتماعی و عامل چهارم اضطراب -گوشه گیری است .و
شماره سواالت مربوط به هر بعد شامل اختالل سلوک  ،3 - 13مشکالت توجه  -ناپختگی  ،17 - 93پرخاشگری اجتماعی ،92 - 31
اضطراب  -گوشهگیری  33- 33می باشد .برای نمرهگذاری این پرسش نامه ،نمره صفر ،یك و دو به کار برده میشود .نمره دو به
مشکل رفتاری که به صورت حاد دیده شود ،نمره یك به مشکالتی که صورت حاد ندارند و نمره صفر به عدم وجود مشکالت
رفتاری داده میشود .بیشترین نمره به دست آمده برای هر خرده آزمون دو برابر شماره گویهها در آن خرده آزمون و کمترین
نمره برای هر خرده آزمون صفر می باشد .دامنه مشکالت فرد از صفر تا  399نوسان دارد .در پژوهش شهیم و همکاران () 3139
]  [23روایی پرسش نامه کوای و پترسون به روش همبستگی گویهها با نمره کل ،تحلیل عوامل و همبستگی بین نمرات
پرسشنامه با نمرات پرسشنامه رفتار کودک راتر (  ) 1 /33بدست آمد و تحلیل عوامل با مؤلفههای اصلی و سپس چرخش
واریماکس ،استخراج چهار عامل با ارزش ویژه بیشتر از یك را در پی داشت که عبارتند ا ز :اختالل سلوک ،مشکالت توجه -
ناپختگی ،پرخاشگری اجتماعی و اضطراب  -گوشه گیری .به منظور محاسبه پایایی آن از روش ضریب آلفای کرونباخ استفاده
گردید .نتایج آزمون کرونباخ برای عامل اختالل سلوک ، %79مشکالت توجه  -ناپختگی  ، %79پرخاشگری اجتماعی ،%32
اضطراب  -گوشهگیری  1 /31و برای مقیاس کل  %73بیان شده است .در پژوهش حاضر اعتبار کل پرسشنامه به روش آلفای
کرانباخ  1 /731برآورد شد .اعتبار مقیاس اختالل سلوک  ،1 /711اعتبار مقیاس مشکالت توجه  -ناپختگی 1 /793؛ اعتبار مقیاس
پرخاشگری اجتماعی  1 /712و اعتبار مقیاس اضطراب _ گوشه گیری  1 /313برآورد شد .این میزان اعتبار برای پرسشنامه
نشانگر اعتبار باالی پرسشنامه مذکور است .تحلیل عاملی پاسخ های آزمودنیها نشانگر روایی عاملی پرسشنامه در نمونه مورد
مطالعه بود ] . [23
 .4یافتهها
در جدول  3شاخصهای توصیفی متغیرهای وابسته پژوهش گزارش شده است.
جدول  3شاخص های توصیفی متغیرهای وابسته پژوهش
متغیر
اختالل سلوک

مشکالت توجه  -ناپختگی

پرخاشگری اجتماعی

اضطراب  -گوشهگیری

گروه ها

تعداد

میانگین

انحراف معیار

کودکان عادی

91

11/17

31/71

کودکان طالق

91

21/93

31/71

کل
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11/13

21/92

کودکان عادی

91

13/11

31/93

کودکان طالق

91

39/19

32/13

کل

321

23/13

33/91

کودکان عادی

91

7/32

1/13

کودکان طالق

91

2/99

1/71

کل

321

9/21

1/79

کودکان عادی

91

31/37

1/91

کودکان طالق

91

1/12

1/33

کل
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9/19

1/29
2

. Quay & Peterson
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برای آزمون فرضیه کلی پژوهش از تحلیل واریانس چ ند متغیره استفاده شد .برای کاهش خطای نوع اول از تصحیح
بنفرونی و به جای آلفای رسمی از آلفای تعدیل شده استفاده گردید .بدین ترتیب در پژوهش حاضر آلفای  1 /11بر تعداد
متغیرهای وابسته تقسیم و سطح معناداری  1 /1321در نظر گرفته شد .متغیرهای وابسته با یکدیگر ارتباط خطی و معنادار
دارند و در عین حال مسأله هم خطی چندگانه بین زوج متغیرها وجود ندارد و بدین ترتیب یکی از مفروضه های اصلی تحلیل
واریانس چند متغیری وجود دارد .از آنجائی که متغیرهای اختالل سلوک ،مشکالت توجه – ناپختگی ،اضطراب و گوشهگیری ،و
پرخاشگری اجتماعی به هم مر بوطند ،و میزان همبستگی این متغیرها با یکدیگر قابل توجه است .از این گذشته سایر شرایط
همگنی ماتریسهای واریانس  -کوواریانس با آزمون باکس و بهنجاری توزیع با آماره اسمیرنف نیز برقرار است .جدول  2نتیجه
تحلیل واریانس چند متغیره برای نمرات مقیاسهای چهارگانه آزمودنیها را گزارش کرده است.
جدول  2نتایج آزمون تحلیل واریانس چند متغیره برای نمرات مقی اسهای چهارگانه آزمودنیهای پژوهش
درجه

درجه آزادی

مقداره آماره

سطح معنی

نام آزمون

ارزش

آزادی

خطا

F

داری

333

13/291

P<1/113

1/111

اثر پیالیی

1/111

1

13/291

P<1/113

1/111

13/291

P<1/113

1/111

المبدای ویلکز

1/191

1

333

اثر هتلینگ

3/329

1

333

13/291

P<1/113

1/111

بزرگترین ریشه
روی

3/329

1

333

2

اطالعات جدول  2نشان میدهد که :بین اختالل سلوک ،مشکالت توجه  -ناپختگی ،پرخاشگری اجتماعی و اضطراب -
گوشهگیری کودکان طالق و عادی تفاوت معنی دار داشته است.) F=13 /291 ، P<1 /113 ( .
جدول  1نتایج آزمون لوین برای برابری واریانسهای نمرات مقیاسهای چهار گانه آزمودنیهای پژوهش گزارش میکند.
جدول 1نتیجه آزمون لوین برای برابری واری انسهای نمرات آزمودنیهای پژوهش
متغیر

نسبت F

d.f3

d.f2

sig

اختالل سلوک

1/329

3

331

1/191

مشکالت توجه  -ناپختگی

1/192

3

331

1/191

پرخاشگری اجتماعی

1/119

3

331

1/112

اضطراب -گوشهگیری

1/191

3

331

1/191

جدول  1نتایج تحلیل واریانس یك متغیره برای نمرات مقیاسهای چهارگانه آزمودنیهای گروه کنترل و آزمایش
گزارش میکند.
جدول 1نتایج تحلیل کواریانس یك کتغیره مربوط به مقیاسهای چهارگانه کواریانس
منابع تغییرات

S.S

d.f

M.S

F

P

ضریب اتا

اختالل سلوک
خطا

2112/727
21931/13

3
331

21172/727
213/911

322/937

1/1113

1/133

مشکالت توجه -ناپختگی

33339 /217

3

33339/297

312/291

1/1113

1/191

خطا

21791/397

331

331/733

اضطراب -گوشهگیری

3111/972

3

3111/972

خطا

2919 /721

331

21/313

پرخاشگری اجتماعی

999/939

3

999/939

خطا

3127/391

331

33/991

329

92/111
99/131

1/1113
1/1113

1/111
1/197
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جدول  1نشان میدهد بین هر کدام از مقیاسهای اختالل سلوک ،مشکالت توجه  -ناپختگی ،پرخاشگری اجتماعی و
اضطراب  -گوشه گیری به تنهایی در کودکان طالق و عادی تفاوت معنادار داشته است .یعنی برای مقیاس اختالل سلوک
(  ) F=322 /937 ، P≤1 /1113؛ برای مشکالت توجه  -ناپختگی (  ) F=312 /291 ، P≤1 /1113؛ برای پرخاشگری اجتماعی
(  ) F=92 /111 ، P≤1 /1113؛ و برای اضطراب – گوشهگیری (  ) F=99/131 ، P≤1 /1113است.
 .5نتیجهگیری
هدف پژوهش حاضر مقایسه مشکالت رفتاری (اختالل سلوک ،مشکالت توجه -ناپختگی ،پرخاشگری اجتماعی ،اضطراب -گوشه -
گیری) درکودکان طالق و عادی بود .نتیجه پژوهش حاضر نشان داد که بین میزان اختالل سلوک ،مشکالت توجه -ناپختگی،
پرخاشگری اجتماعی ،اضطراب -گوشه گیری ،درکودکان طالق و عادی تفاوت معناداری وجود دارد .تحقیقاتی هم که در زمینه
کودکان طالق انجام شده است نشاندهندهی همین مطلب است که طالق والدین میتواند یکی از عوامل مهم و تأثیرگذار در
بروز اختالالت رفتاری کودکان باشد.
همانگونه که بیان شد همبستگی باال و معنادار بین تعارضات بین والدین از جمله طالق و با مشکالت رفتاری
درکودکان دختر و پسری که شاهد این تعارضات بودهاند ،وجود دارد .این نتایج همسو با نتایج پژوهش مارکوس ( 33 ]) 2113
[می باشد .در بعد اخ تالل سلوک و همچنین رابطه ای که میان این اختالل با پرخاشگری وجود دارد نتایج پژوهش با تحقیق
هترینگتون و اوکانر (  ،[39 ]) 3771و ریس و همکاران (  ،[39 ]) 3771همسو است بدین صورت که افراد دارای اختالل سلوک
پرخاشگری بیشتری را گزارش کردهاند و این پرخاش در کودکان خانوادههای طالق بیش از کودکان دیگر است  .هترینگتون و
اوکانر (  [39 ]) 3771و ریس و همکاران (  ،[39 ]) 3771مهمترین ویژگیهای که در بروز اختالل سلوک و رفتار پرخاشگرانه
مؤثر میدانند ،تعارضات زناشویی و طالق می باشد .همچنین تحقیق حاضر با پژوهشهای برنادی و ردل (  [9 ]) 2131و
اینسورن (  [3 ]) 2131در زمینه ی تأثیر طالق بر عمکرد فرزندان و اختالل در وضعیت روانی و تحصیلی کودک همسو می باشد
بدین صورت که فرزندان طالق و خانواده های گسسته مشکالت بارزی در توجه و تمرکز و اخالق پخته اجتماعی دارند.
همان طوری که نتایج پژوهش نیز نشان د اد در بعد پرخاشگری نیز تفاوت فاحشی میان دو گروه از کودکان طالق و
عادی مشاهده شده است که این نتایج با نتایج پژوهشهای آماتو و کیت (  ،[31]) 3773شهنی ییالق و همکاران(  [27 ]) 3173و
آوردیجك و همکاران (  ، [21 ]) 2132مبنی بر اینکه جدایی والدین از یکدیگر زمینه ساز عصیان و پرخاشگری در فرزندان می
شود ،همخوانی دارد.
در بعد اضطراب نیز بین دو گروه دانش آموزان با والدین عادی و مطلقه تفاوت مشاهده شد .بدین معنی که کودکان
طالق نسبت به کودکان عادی اضطراب باالتری داشتند .نتیجه این پژوهش در مقیاس سنجش اضطراب نیز با تحقیق کرمی،
دهقا نی ،یوسفی و پوالدی (  ، [29 ]) 3171عباسی آبرزگه (  [1 ]) 3179و کاهنی ،حسنآبادی و سعادتجو ( 11 ]) 3197
[همخوانی دارد.
از آنجا که خانواده برای کودکان محل امنی است که در آن باید احساس آرامش و امنیت کنند؛ بدیهی است که در
صورت تعارضات زناشویی و جدایی والدین چنین آرامش و امنیتی در خانواده وجود ندارد و نتیجه احتمالی آن اضطراب و
احساس ناامنی است .در تبیین یافتهها میتوان گفت یکى از اختالالت رفتارى رایج در میان کودکان ،پرخاشگرى ناشى از
طالق والدین آنها است که اثرات شوم آن ،در تمام عمر همراه با کودک است و تمام زمینههای روانی و زندگی وی را تحت -
تأثیر قرار میدهد همچنین اثرات منفی طالق بر پسرها بیش از دختران بوده و پسران بیشتر از دختران با رفتارهای بیرونی و
کنترل شده مانند پرخاشگری ،رفتار منفی و قشقرق ،به طالق والدین واکنش نشان میدهند و دختران بیشتر با کنارهگیری،
اضطراب و گوشهگیری واکنش نشان میدهند .اسپیگلمن ،اسپلیگمن و انگلسون (  [22 ]) 3771با بررسی نقاشی خانوادهی
کودکان طالق و غیر طالق دریافتند کودکان والدین طالق ،زمانى که شاهد تضاد و اختالفات والدین هستند اضطراب باالترى را
نشان میدهند و محیط خود را پرخاشگرانه ،درک مىکنند که به تدریج تغییراتى در شخصیت آنها به وجود میآید .همچنین
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در بعد گوشه گیری نیز نتایج پژوهش نشان داده است که گوشهگیری و انزوا در خانوادههای گسسته و فرزندان این خانوادهها
بیشتر از خانواده های عادی است نتایج این پژوهش با یافته سهرابی و همکاران (  [37 ] ) 3171مبنی بر اینکه بین گوشهگیری
دو گروه دانش آموزان با والدین عادی و مطلقه تفاوت معناداری وجود دارد همسو می باشد.
هر مطالعهای به طور اجتناب ناپذیر دچار محدودیت میگردد که تفسیر یافتهها را در بستر محدودیتها ضروری می -
سازد .از محدودیتهای پژوهش حاضر میتوان گفت که نتایج پژوهش حاضر قابل تعمیم به کودکان مقطع متوسطه اول
شهرستان رباط کریم بوده است ،و در صورت تعمیم به سایر کودکان باید با احتیاط و دانش کافی صورت گیرد .با توجه به
گسترهی نظری موجود ،یافتهها و محدودیتهای حاضر ،پیشنهاد میشود تا در پژوهشهای بعدی از روشهای درمانی که اثر -
بخشی آنها در بهبود مشکالت رفتاری کودکان تایید شده است به صورت مقایسهای استفاده شود .همچنین پیشنهاد میگردد
که توجه به کودکان در معرض آسیب در لیست برنامههای آموزشی مدارس قرار گیرد تا درمانگران بتوانند با توجه به شناخت
مشکالت رفتاری کودکان آسیبدیده نسبت به درمان مشکالت کودکان اقدام کنند.
.6قدردانی
با تشکر و قدردانی از مدیران و معلمان مدارس مقطع متوسطه اول ،شهرستان رباطکریم استان تهران که نهایت همکاری را با
نگارندگان این پژوهش انجام دادند.
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