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سطح فعالیت بدنی و تبحر حرکتی کودکان پیش دبستانی با وضعیت  بررسی ارتباط  بین استرس والدگری با
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 چکیده  اطالعات مقاله       

    04/11/98 دریافت مقاله:

    19/11/98بازنگری مقاله: 

 22/12/98پذیرش مقاله:  

مختلف  ممکن است ابعاداسترس والدگری یک متغیر محیطی مربوط به خانواده بوده که  مقدمه و هدف:

الیت رشد کودک را تحدید کند. هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین استرس والدگری با سطح فع

  . و پایین بوداقتصادی باال -بدنی و تبحرحرکتی در کودکان پیش دبستانی با طبقات اجتماعی

ان تهران به عنو 4منطقه ساله بصورت تصادفی از  6کودک 119به همین منظور تعداد روش شناسی:

 ت نما،اقتصادی قدر -ها از پرسشنامه وضعیت اجتماعینمونه انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده

-زورتسکیا -ی برونینکز آمرون و آزمون تبحرحرکت شمار گام دستگاه، (PSI-SF)پرسشنامه فرزند پروری

 . پیرسون تحلیل گردید ها با استفاده از آزمون همبستگیدر نهایت داده استفاده شد. 2

 -ت اجتماعینتایج نشان داد ارتباط معناداری بین استرس والدگری و سطح فعالیت بدنی در وضعی نتایج:

 (P<0/001)قتصادی باال و پایین ا -و تبحر حرکتی در وضعیت اجتماعی (P=0/023)اقتصادی پایین 

 اقتصادی باال -ی در وضعیت اجتماعیوجود دارد، اما ارتباط بین استرس والدگری و سطح فعالیت بدن

 .(P=0/296)معناداری نبود 

بحر حرکتی بر اساس نتایج، استرس والدگری متغیر تاثیر گذار بر سطح فعالیت بدنی و ت نتیجه گیری :

م است متغیرهای دیگری نیز همزمان اقتصادی الز -باشد، اما در ارتباط با تعامل آن با وضعیت اجتماعیمی

 .قرار گیردمورد بررسی 

 کلید واژگان 
 استرس والدگر

 سطح فعالیت بدنی

 تبحر حرکتی

 قتصادی  ا -وضعیت اجتماعی

 مقدمه

سلول تخم آغاز و فقط  لیمداوم است که با تشک ندیفرا کی 1رشد

جنبه دارد و رشد  نیچند ی. رشد انسانردیپذیبا مرگ خاتمه م

                                                           
1. development 

2. Motor development  -  

 یستگیشا راتییتغ یآن به معنا یهااز جنبه یکیبعنوان  2یحرکت

 یهااز جنبه یاریباشد که بسیم یتا بزرگسال یازکودک یحرکت

، 4)هی وود و همکاران ردیگیم انسان را در بر 3یرفتار حرکت

3. Motor behavior 

4. Haywood et al 

http://www.jmbs.ir/
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، رشد به عنوان یک 1های پویابراساس دیدگاه نظام  .(2014

 3، فرد و محیط2فرآیند ناپیوسته، خودتنظیم، تبادلی میان تکلیف

شود. در این میان پویایی تغییرات در در سراسر عمر مطالعه می

دهد، اما به شکلی کامالً فردی که تحت تاثیر طول زمان رخ می

نامند. می 4گیردکه این عوامل را قیودعوامل مهم در نظام قرار می

شود. قیود یا سبب تقویت یا سبب تعویق ظهور حرکات می

بعنوان قیود فردی و  6ادیاقتص -و وضعیت اجتماعی 5استرس

 محیطی تاثیرگذار بر رشد حرکتی هستند.

به  زندگی دستاورد که است مشکالتی جمله از استرس،

های عرصه همه در افراد و است امروزی بشر متمدن اصطالح،

 لحاظ جسمانی، از عامل این. هستند گریبان به دست آن با زندگی

 به خود انسان از بر مخربی تأثیرات رفتاری و شناختی هیجانی،

 ایجاد این عامل، مخرب رفتاری اثرات جمله از. گذاردمی جا

از . (1389لطف آبادی، )است  اجتماعی کارکردهای در اختالل

کودک  –والد تعامالت به توانمی اجتماعی کارکردهای مظاهر

بر  تواندمی پروری فرزند هایشیوه که جایی آن از. کرد اشاره

در  بگذارد، اثر کودکان تحصیلی و 8هیجانی ،7اجتماعی سازگاری

 فرزند رفتار اثرات دقیق شناسایی برای زیادی هایتالش مطالعات،

موضوعات مرتبط با فرزند  از یکی. است گرفته صورت پروری

. (2013، 9)یو و همکاران است پروری فرزند پروری، استرس

 به که است افراطی تنش و نوعی اضطراب پروری فرزند استرس

 10استرس والدگری .کودک وابسته است-والد تعامالت و والد نقش

نه تنها آثار منفی بر سالمت مادر، بلکه تاثیرات مخربی نیز بر 

 خصوصا که استرس این .(2015، 11هوگز و همکاران)کودک دارد 

اثر آن به عنوان یک عامل ، است بیشتر یکودک اولیة سالهای در

ابعاد رشدی کودک مورد بررسی قرار گرفته و  از بسیاری درخطر 

نقش منفی آن در سالمت روانشناختی کودک و کارکرد والدین 

فرزندی اولیه به تأیید رسیده است. -برای برقراری یک ارتباط والد

 ابعاد بر یوالدگر استرس ،(2014) 12همکاران و هانگ نظر طبق

گذارد. بر جای می یمنف اثر یسالگ 7 سن تا نوزادان یرشد

 استرس که دیرس جهینت نیا به یا مطالعه در ،(2013)ی پترگرو

                                                           
1. Theory of Dynamic Systems 

2. Task 

3. Environment 

4. Constraints 

5 . Stress 

6. Socio-economic situation 

7. social 

8. Emotional 

.  دارد ریتاث کودکان یعاطف و 13یشناخت رشد بر یوالدگر

تحقیقات دیگر نیز اثر اختاللی این عامل را در رشد رفتاری و 

علی رغم مطالعات فراوان در ابعاد  عاطفی کودک تأیید کرده اند. 

 یحرکت رشد با رابطة استرس والدگری رشدی گوناگون کودکان،

 مبهم باقی مانده است. دبستان شیپ کودکان

 عملکرد بر موثر عامل به ینظر لحاظ از یوالدگر استرس

هوگز و ) شودیم مربوط فرزندان یسالمت و ایپو جانیه خانواده،

 رشد دارد ادعاکه  رشد یانتقال مدلبر اساس . (2015همکاران، 

 طیمح و فرد پیشروندة تعامل بوده و حاصلن یفرد زمیمکان تنها

بعنوان یک موضوع بسیار  کودک رشد بر نیوالد متقابل اثر، است

 استرس .(2012، 14)تاندون و همکاران استمهم تلقی شده 

و  خود کودکان رشد به نسبت مادر و پدری با بی توجهی والدگر

 با. است ارتباط درپاسخ کم پدر و مادر نسبت به نیاز های کودک 

 کی در ،کودکان رفتار بر نیوالد استرس اثرات نکهیا به توجه

 استرس سطح، شودیم گرفته کار به کوتاه یزمان چهارچوب

 باتواند می روز در تنوع نیا و است متفاوت روز طول در نیوالد

باشد. بر  ارتباط در کودک یغذا مصرف و یبدن تیفعالسطح 

 با مرتبط یرفتارها است ممکن یوالدگر استرسهمین اساس، 

دانتون و ) دهد قرار ریثأت تحت را کودکان وزنتندرستی و کنترل 

اثر عوامل  (،2014) 16همکاران و والتون. (2015، 15همکاران

 ن کمیوالداز  نمونه کدر ی کودکان را بر رشد خانواده مربوط به

 بر یوالدگر استرسند داد نشان و قرارداند یبررس مورد درآمد

 سالم یرفتارها با یا خانه طیمح کی ارائه در مادر و پدر ییتوانا

نتایج این تحقیق و تحقیقات مشابه  )دانتون و . است رگذاریتاث

( نشان داد استرس والدین منجر به برخی از 2015همکاران، 

رفتارهای ناسالم در کودکان شده که ممکن است این رفتارها با 

خطر چاقی ارتباط معنی داری داشته باشد. از طرف دیگر نیز 

 یم منجر مادر و استرس پدر ةتجرب یباال سطحمشخص است 

نگه  فعال در الزم یانرژ و زمان فاقد کنند احساس نیوالد تا شود

 و نتیجة این فرایند افزایش زمان داشتن کودکشان هستند

 دانتون مطالهخواهد بود.  انشکودکتوسط  ونیزیتلو یتماشا

9. Yeo et al 

10. Parenting Stress 

1 1. hoghes et al 

1 2. Hunghes 

1 3. Cognitive 

1 4. Tandoen et al 

1 5. Danton et al 

1 6. Valton et al 
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 میرژ و یبدن تیفعال سطح بر مادر استرس یبررس با، (2015)

 سال 12-8 کودکان چاقیخطر  بر مادر استرس که افتیدر ییغذا

سطوح باالی استرس منجر به کناره گیری  .دارد یمعنادار اثر

 مهارتهای در تبحر فقدان کودکان از فعالیت و کم تحرکی می شود

 مهارتهای رییادگی به نسبت کودک شودیم سبب ادییبن یحرکت

 بر یمیمستق یمنف امدهاییپ که شود عالقه یب یورزش و یحرکت

 یاختصاص حرکات مرحله در ژهیو مهارتهای انجام در فرد ییتوانا

 در همین راستا هزکدز . (2016، 1ونتوس و همکاران) دارد

 سطح و ادییبن یحرکت مهارتهای نیب ارتباط یبررس به ،(2016)

 در تبحر و یستگیشا که داد نشان ، نتایجپرداخت یبدن تیفعال

 رابطه یبدن تیفعال با داری یمعن طور به ادییبن یحرکت مهارتهای

 و یحرکت تیکفا( 2008) و همکاران استودن مدل طبق. دارد

و  . از طرف دیگر، باکرزاند ارتباط در هم با یبدن تیفعال سطح

 با یمثبت ارتباط یحرکت تبحر کردند انیبنیز  (2013)  2همکاران

  .دارد خانواده عوامل و یطیمح طیشرا

با  درما و پدر مالی منابع، یتعامل مدل اساسبر  این  برعالوه 

هوگز ) است مرتبط در حوزة فرزندپروری نیوالد فیضع عملکرد

 نشان گذشته قاتیتحق مدل نیا از تیحما در .(2015و همکاران، 

 تیحما و کودک یرفتار مشکالت، مادر یافسردگ که اند داده

 استرس یالبا سطح اب محدود یمال منابع و نییپا یاجتماع

 رساست مانند خانواده عوامل انیم نیا درارتباط دارد.  یوالدگر

 و یاجتماع – یاقتصاد تیوضع نیب ارتباط حیتشر در یوالدگر

یت اما این ارتباط با فعال است شده مستند یخوب به یشناخت رشد

 همکاران و نریال)بدنی و تبحر حرکتی بدرستی مشخص نیست 

 یاقتصاد – یاجتماع تیوضع(، بنابراین با توجه به اینکه 2002

 ی و سطح فعالیتحرکت تبحر اب یا نهیزم پس عامل کبه عنوان ی

 ، بنابراین(2003پیندرز و همکاران، ) است مرتبط بدنی کودکان

هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط استرس والدگری با سطح 

کودکان با وضعیت اقتصادی و فعالیت بدنی و تبحرحرکتی 

 اجتماعی باال و پایین می باشد.

 شناسیروش 

، که جامعه است یهمبستگ نوع از حاضر نیمه تجربی پژوهش 

های منطقة دبستانیپیش آماری آن از کودکان )دختر و پسر(

سال تشکیل شده است. با استفاده  6چهار شهر تهران با دامنه سنی

                                                           
1. Ventoss et al 

نفر به عنوان نمونه آماری در این  119از فرمول کوکران تعداد 

روش اجرا بدین صورت بود که ابتدا  پژوهش شرکت کردند.

. ندشد انتخاب ای تصادفیخوشه صورت به های مطالعهمکان

 اداره ازها کودک مهد در پژوهش یاجرا مجوز یبعد ةدرمرحل

 مراکز منتخب مسئوالن با یهماهنگ از بعد و شد گرفته یستیبهز

 فراهم پژوهش انجام یبرا طیشرا و پخش نیوالد نامه تیرضا فرم

توسط  یوالدگر استرس پرسشنامةابتدا  کار شروع یبرا. شد

 یدارا PSI-FS یوالدگر استرس پرسشنامه مادران تکمیل شد.

 دو به نیدیآب توسط و بوده یادیز یپژوهش و ینیبال یهاکاربرد

. است شده یطراح 1995 و 1983 یهاسال در بلند و کوتاه فرم

 یرزادیش و یفرامرز توسط 1393 سال در رانیا در پرسشنامه نیا

 86 تا درصد 59 نیب کرونباخ یآلفا بیضر که شد سنجی اعتبار

 -یپرور فرزند استرس ةپرسشنام در این پژوهش از . بود درصد

و  ،تمیآ 38 از ،یخودگزارش پرسشنامه نیااستفاده شد  کوتاه فرم

 کودک یهایگیژو، نیوالد یآشفتگ، کودک -والد اسیمق ریز سه

شیرازی و )تشکیل شده است  ناکارآمد تعامالت و نیآفر مشکل

 جهت شمارگامبعد از تکمیل پرسشنامه آزمون . (1393همکاران، 

 داده لیتحو نیوالد به هفته کی طول در کودکان یهاگام ثبت

 معین مسافت در را یرو هادیپ جابجایی فعالیت صرفاً. این ابزار شد

 فعالیت تنوع و شدت یریگ اندازه به قادر و کندمی یریگ اندازه

 و کوچک دستگاه نیا(. 2002سالیس و همکاران، ) نیست بدنی

 دارد را ییتوانا نیا حسّاس شمارگام کی از یریگ بهره با تیّپرقابل

 یمسافت نیهمچن و شد برداشته فرد توسط که ییگامها تعداد که

 کردن وصل با .کند یریگ اندازه قیدق طور به دیمایپ یم که را

 و ثبت مربوطه اطالعات گردن از ختنیآو ای کمر به دستگاه

ها همچنین جهت بررسی تبحر حرکتی آزمودنی. دیگرد استخراج

استفاد شد.  2ی اوزرتسک-نکزیبرون یحرکت مهارت کوتاه فرماز 

 مورد را سال 5/14تا 5/4 افراد یحرکت عملکرد مذکور آزمون

 ماده 14 و زمونآ خرده 8 ازمون، شکل نیا. دهدیم قرار سنجش

 یحرکت مهارت بلند شکل به مربوط ماده 46 از یبخش که دارد

ی، چابک و دنیدو سرعت ییتوانا که است یاوزرتسک -نکزیبرون

، پاها یعضالن قدرت، جانبه دو یهماهنگ، ایپو و ستایا تعادل

 سرعت و یچاالک -واکنش سرعتی، فوقان اندام یهماهنگ

 نیا .ردیگ یم اندازه رای دارید یحرکت کنترلی و فوقان یهااندام

 اعتبار بیضر کهیبطور. است برخوردار الزم اعتبار و ییروا از آزمون

2. Barkes et al 
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 یهامهارت یبررس در یاوزرتسک-زنکیبرون آزمون یهانمره

 مجموعه نیا ییبازآزما ییایپا بیضر. است بوده ./90 برابر یحرکت

 گزارش. /86 آن کوتاه و خالصه شکل در و. /78 یطوالن شکل در

 یکل صورت به را افراد یحرکت یهامهارت کوتاه، شکل. است شده

 درشت یهامهارت شامل یکل مهارت نشانگر کل نمره و سنجدیم

 -یاجتماع تیوضع سنجش جهتعالوه بر این . است فیظر و

 ةمولف 4 یدارا که ،(1392) نما قدرت پرسشنامه از یاقتصاد

 و مسکن تیوضع و التیتحص ،یاجتماع ةقبط درآمد، زانیم

 استفاده، است یاصل سوال 5 و یشناخت تیجمع سوال 6 مجموعا

 نهیگز پنج پرسشنامه نیا درها سوال نیا یریگ اندازه اسیمق. شد

 5=باال یلیخ تا 1=نییپا یلیخ بیترت به یازگذاریامت روش و یا

 ییمحتوا و یصور ییروا، (1392) همکاران و یاسالم. باشد یم

 شناسیجامعه نیمتخصص از تن 12 توسط را مذکور پرسشنامه

 کرونباخ یآلفا آزمون از استفاده با نیهمچن دادند، قرار دییتا مورد

الزم به ذکر است که بعد  .آمد بدست درصد 83 پرسشنامه ییایپا

-کولموگروفاز جمع آوری داده ها ابتدا با استفاده از آزمون 

نرمال بودن داده ها بررسی و سپس جهت بررسی  رنفیاسم

استفاده شد،  شریف z و رسونیپ یهمبستگ بیضرمتغیرها از 

 P<0/05ها داده لیتحل و هیتجز یبرا یمعنادار سطحهمچنین 

 .شد گرفته نظر در

 یافته ها

ضریب همبستگی بین متغیرهای استرس والدگری و  1در جدول 

باال و پایین   SESسطح فعالیت بدنی کودکان  پیش دبستانی با 

گردد بین متغیرهای طور که مشاهده می ارائه شده است. همان

 باال SESاسترس والدگری و سطح فعالیت بدنی در کودکان با 

(. اما این ارتباط  در p= 619/0ارتباط معناداری وجود ندارد )

(.p= 023/0معنی دار است ) پایین SESکودکان با 

 باال و پایین SESضریب همبستگی بین متغیرهای استرس والدگری و سطح فعالیت بدنی کودکان  پیش دبستانی با . 1جدول 

 Sig ضریب همبستگی تعداد گروه
رصدید 95فاصله اطمینان   

 کران باال کران پایین
SES باال   39 171/0  296/0  152/0-  462/0  

SES پایین   80 254/0  023/0**  036/0  448/0  
 

ضریب همبستگی بین متغیرهای استرس  2در جدول 

باال و  SESوالدگری با تبحر حرکتی کودکان پیش دبستانی با 

گردد بین طور که مشاهده می پایین ارائه شده است. همان

 SESمتغیرهای استرس والدگری و تبحر حرکتی در کودکان با 

(. همچنین این ارتباط p= 001/0ارتباط معنی دار وجود دارد ) باال

 (.p <001/0نیز معنی دار است ) پایین SESدر کودکان با 

 باال و پایین SESضریب همبستگی بین متغیرهای استرس والدگری با تبحرحرکتی کودکان  پیش دبستانی با . 2جدول 

 Sig ضریب همبستگی تعداد گروه
درصدی 95فاصله اطمینان   

 کران باال کران پایین
SES باال   39 504/0  001/0**  225/0  708/0  

SES پایین   80 403/0  001/0>*  201/0  572/0  
 

فیشر برای مقایسه رابطه استرس  Zنتایج آزمون  3در جدول 

باال و پایین ارائه شده  SESهای والدگری و فعالیت بدنی در گروه

گردد بین استرس والدگری و است. همانگونه که مشاهده می

داری باال و پایین تفاوت معنی SESفعالیت بدنی در دو گروه با 

 (.p=749/0وجود ندارد )

 باال و پایین SESهای فیشر برای مقایسه رابطه استرس والدگری و فعالیت بدنی در گروه Zنتایج آزمون . 3جدول 

 Z Sig تعداد رابطه استرس والدگری و فعالیت بدنی گروه
SES باال   171/0  39 

32/0  749/0  
SES پایین   254/0  80 
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فیشر برای مقایسه رابطه استرس  Zنتایج آزمون  4در جدول 

ارائه شده  باال و پایین SESهای والدگری و تبحرحرکتی در گروه

گردد بین استرس والدگری و تبحر همانگونه که مشاهده می است.

داری وجود باال و پایین تفاوت معنی SESحرکتی در دو گروه با 

 (.p=646/0ندارد )

 باال و پایین SESهای فیشر برای مقایسه رابطه استرس والدگری و تبحرحرکتی در گروه Z. نتایج آزمون 4جدول 

 Z Sig تعداد رابطه استرس والدگری و فعالیت بدنی گروه
SES 19 504/0 باال 

46/0 646/0 
SES 80 403/0 پایین 

 

 و نتیجه گیریحث ب

 1SESهای پژوهش حاضر نشان داد استرس والدگری فقط در یافته

دبستان رابطه دارد. در واقع بدنی کودکان پیشپایین با سطح فعالیت

در این پژوهش مشخص شده است، متغیر استرس والدگری تأثیری 

های با سطح بر سطح فعالیت بدنی دختران و پسران خانواده

اجتماعی باال ندارد و صرفًا بر طبقات پایین اثر منفی به  -اقتصادی

میان استرس والدگری و سطح فعالیت بدنی  همراه دارد. رابطة منفی

پایین به شکل غیرمستقیم در پژوهش پارک و  SESدر گروههای 

(، مورد تأیید قرار گرفته است. در این پژوهش رابطة 2012همکاران )

شیوه فرزندپروری با رفتارهای مرتبط با سالمت  و استرس والدگری

استرس والدگری،  کودکان مورد بررسی قرار گرفت، نتایج نشان داد

تربیت فرزندان با رفتارهای  و سبک فرزندپروری، درآمد خانواده

مرتبط با سالمت کودکان در ارتباط است. در این پژوهش مشخص 

های با درآمد پایین، سبک فرزندپروری ضعیف و به نوبه شد خانواده

توان عنوان کرد، کنند. میخود استرس والدگری بیشتری را تجربه می

 انواده های جامعه پژوهش حاضر، استرس والدگری ناشی از در خ

SES  پایین تأثیر عمیقی بر سطح فعالیت بدنی دارد. این ادعا را

توان بدین صورت توضیح داد که:با توجه به تحقیقات پالمر می

(، مشکالت اقتصادی سالمت کودکان را از طریق تاثیرگذاری 2013)

 قرار میدهد. بر سالمت روان والدین تحت تاثیر 

عالوه بر این در راستای اثر منفی استرس والدگری بر سطح 

(، نشان دادند عوامل 2012فعالیت بدنی، الیزابت و همکاران )

زای والدین با چاقی در دوران کودکی و عدم تشویق به شرکت استرس

در کالسهای ورزشی و فعالیت بدنی ارتباط دارد، فشار اقتصادی منجر 

دین و این استرس منجر به عدم رفتار بهیته در خصوص به استرس وال

-شود، عدم حمایت اجتماعی یکی از این رفتارها میفرزندان می

باشد،که نقش بسزایی در تربیت فرزندان در راستای فعالیت بدنی 

باال بیشتر  SESپایین کمتر و در  SESدارد، حمایت اجتماعی در 

                                                           
1.  Socio-economic situation 

مایت اجتماعی، استرس پایین هر دو متغییر عدم ح SESاست. در 

باال  SESوالدگری وجود دارد پس قدرت تاثیر پذیری بیشتر و اما در 

عوامل استرس زای کمتری و عوامل تعدیل کننده زیاد وجود دارد. با 

ها متفاوت است، توجه به اینکه مسیرهای استرس والدگری در خانواده

ماعی، اثر تعدیل باال فرآیند خانواده )حمایت اجت SESها با در خانواده

کند. اما در کل استرس کننده ها( تاثیر بحران اقتصادی را خنثی می

-بر پریشانی روانی و پریشانی روانی بر والدگری مثبت تاثیر منفی می

(، 2014باال نیز با پژوهش والتن ) SESگذارد. نتایج مربوط به 

داری خوان است. نتایج حاکی ازآن بود استرس والدین ارتباط معناهم

 با وزن کودکان داشته است و با کاهش فعالیت بدنی در ارتباط است.

های پژوهش حاضر این بود که  استرس والدگری از دیگر یافته

در هر دو وضعیت اجتماعی اقتصادی باال و پایین با تبحرحرکتی 

کودکان در ارتباط است. نتیجه این بخش از پژوهش با پژوهش 

 جهینتاین  به پژوهشگراناست.  ( همخوان2014سیدنی هانگ )

باشد که استرس والدگری با افسردگی والدین در ارتباط می دندیرس

و افسردگی والدین با تاخیر رشدی نوزادان ارتباط داشته است. نتیجه 

این پژوهش گویای این است که استرس والدگری بر رشد، به ویژه 

رشد حرکتی نوزادان تاثیرگذار است و این تأثیر فارغ از طبقه 

(، 2013باشد. در پژوهش پتر گری )یاقتصادی کودکان م -اجتماعی

تواند بر نیز ذکر شده است که استرس والدین در دوران نوزادی می

رشد حرکتی کودکان پیش دبستانی تأثیر گذار باشد. نتایج این 

تحقیق در راستای نقش تأیید شده عوامل محیطی مربوط به خانواده، 

والدگری بر گیرد. اثر تأیید شده استرس بر رشد حرکتی قرار می

توان با استفاده از مدل خستگی روزانه رشدحرکتی کودکان را می

 شود کهمی جادایی زمان روزانه یخستگ تبیین کرد. والدگری استرس

 فیوظا شود مقابله کودک یجزئ یرفتار بد ای مشکالت با است ازین

 و دهیچیپ یهابرنامه و شود انجام کودک از مراقبت برابر در ریماد

 استرس .شود اداره یخانوادگ یزندگ و کار مربوط متضاد معموال
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 دهندهنشان است هیاول عمل از یناش که مزمن و نییپا والدگری

 یبزرگسال در یروان سالمت و استرس به که است یمشابه یالگو

 ییزاتنش یدادهایرو والدین از یاریبس یبرا نیبنابرا ،شودمی منتج

 منجر است ممکن شود ومی انباشته هم یرو دهدمی رخ روز هر که

اسمیت، ) کودکشان شود ابعاد مختلف رشدی نهیزم در یمشکالت به

 .با مدل ذکر شده همسو می باشد . تحقیق انجام شده(1989

-های پژوهش بیان شد استرسهمانطور که در بخش یافته

بدنی و تبحر حرکتی در متغیر تأثیرگزار بر سطح فعالیتوالدگری

اقتصادی متفاوت نبوده است. با توجه به اینکه  -وضعیت اجتماعی

محیط خانه برای بازی و فعالیت بدنی کودکان در وضعیت اجتماعی 

اقتصادی باال و پایین متفاوت است، در این میان تنوع در شرایط 

تی تاثیر بسزایی در رشد و آموزش پرورش کودکان به عنوان عامل حیا

همه جانبه کودکان دارد. اما باید این مسئله را مورد توجه قرار داد که 

باال گزینه های قوی تری نسبت به  SESدر نمونه خانواده ها با 

استرس والدگری وجود دارند که ممکن است سطح فعالیت بدنی و 

ان نمونه محدود تبحر حرکتی کودکان را تحت تاثیر قرار دهد، بعنو

کردن گزینه های فعالیت بدنی، جذاب تر بودن بازی ها و سرگرمیهای 

باال مانند تلویزیون های بزرگ،   SESبی تحرک در خانواده های با 

بازیهای رایانه ای و غیره، محدود بودن زنگ تفریح در پیش دبستان 

ان، باشد )الو و همکارو در آخر نسبت خواب والدین در این گروه می

با پژوهش تندون  SES(. نتایج پژوهش حاضر در رابطه با اثر2013

خوان است. هدف پژوهش نام برده بررسی محیط خانه ( هم2012)

ساله بود که  11تا  6باال و پایین بر فعالیت بدنی کودکان  SESدر 

نتایج نشان داد تفاوت معنی داری بین گروه ها مورد مطالعه وجود 

 ندارد.

 و نیوالد کندمی ینیب شیپکه  P_C_R هینظربا توجه به 

 مشکالت کههنگامی، پذیرندمی ریتاث هم از متقابل طور به فرزندان

 استرس ،ابدییم شیافزا زمان طول در کودک یعاطف و یرفتار

 و نیوالد یستیبهز در مشکالت جهینتدر  .رودمی باال زین والدگری

 سالمت نهیزم در که ینیوالد حال نیع در. رودباال می آنها فرزندان

 ای اضطراب، یافسردگ لیقب از دارند یمشکالت خود عملکرد و روان

 در و شوندمی اختالل دچار خود نقش یفاایدر، مخدر مواد مصرف

 دهندمی شیافزا را خود فرزندان یجانیه و یرفتار مشکالت جهینت

)ماکلر و  شودمی یفرزندپرور استرس دیتشد باعث هم تینها در که

(. در این مدل که با پژوهش ما همسو است فارغ از 2015همکاران، 

SES کند که استرس کند و بیان میاسترس والدگری را بررسی می

باال به دالیل بحث شده بوجود آید.  SESتواند در والدگری هم می

در استرس  SESبنابراین می توان اظهار داشت که در این مدل، 

تواند متغیر تاثیرگذار نباشد. البته سابقه ورزشی خانواده میوالدگری 

ها و نوع وسایل بازی در خانه و فضای بازی برای کودکان می تواند 

باال و پایین رابطه و مطالعه ما  SESبر سطح فعالیت بدنی در هر دو 

-را تحت تاثیر قرار دهد.  بنابراین در راستای تحقیقات ذکر شده می

و قومیت اثر واقعی قومیت را به حداقل  SESباط بین توان گفت ارت

 می رساند در صورتی که استرس والدگری نقش داشته باشد.
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Introduction & Purpose: Parental stress is a family-related 
environmental variable that may impede different aspects of child 
development. The purpose of this study was to investigate the 
relationship between parenting stress with physical activity level and 
Motor proficiency in preschool children with high and low 
socioeconomic status. 
Methodology: For this purpose, 119 children 6-year-old were randomly 
selected from district 4 of Tehran. Data were collected using Power 
Socioeconomic Status Questionnaire, Parenting Questionnaire (PSI-SF), 
Amron Pedometer, and Broninks-Osortsky-2 Functionality Test. Finally, 
data were analyzed using Pearson correlation test. 
Results: Results showed a significant relationship between parental 
stress and physical activity level in low socioeconomic status (P = 
0.023) and motor skill in high and low socioeconomic status (P 
<0.001), but There was no significant difference between parenting 
stress and level of physical activity in high socioeconomic status (P = 
0/296). 
Conclusion: According to the results, parenting stress is a variable that 
affects the level of physical activity and motor skill, but in relation to 
its interaction with socioeconomic status, other variables need to be 
considered simultaneously. 
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