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 Background and Purpose: Childhood disorders have an important impact on the child, peer 

relationship and family relationship. Different researches indicate that the parents of these children 

experience higher stress because they deal with more parenting challenges. Therefore, the present 

research aimed to combine the results of studies conducted on the effectiveness of parent 

management training on children’s behavioral and emotional problems. 

Method: The method of this research is meta-analysis. The study population included the available 

full-text related national studies conducted from 1999 to 2017. Based on inclusion and exclusion 

criteria, 21 effect sizes were obtained from 17 studies. To analyze the data, sensitivity analysis, funnel 

chart, fixed and random effects models, and the heterogeneity analysis with CMA software were 

used. 

Results: Data analysis showed that combined effect size for the fixed effects model (model selected 

for this meta-analysis) was equal to 0.995 which was statistically significant (P<0.01). 

 Conclusion: The effect size obtained by parent management training on children’s behavioral and 

emotional problems was calculated according to large Cohen's table and results showed that parent 

management training was effective on children's behavioral and emotional problems. 
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مقاله پژوهشی

 تأثیر آموزش مدیریت والدین بر مشکلات رفتاری و هیجانی کودکان ایرانیفراتحلیل 

 

 3، فاطمه زینالپور3، لیلا سپاس2*زاده، خوشدوی ابراهیم1زادگانعلی عیسی

 و علوم انسانی، دانشگاه ارومیه، ایران اتیادبشناسی، دانشکده . استاد گروه روان1

 انسانی، دانشگاه ارومیه، ایران علوم و اتیادبشناسی، دانشکده دانشجوی دکترای روان .2

 شناسی عمومی، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران. دانشجوی دکترای روان3
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 11/22/79دریافت شده: 

 27/20/79پذیرفته شده: 

 10/20/70منتشر شده: 

ختلف های مایج پژوهشتمهمی بر کودک، روابط با همساااالان، و روابط خانوادگی دارند. ن ریتأثاختلالات دوران کودکی  زمینه و هدف: 

نیدگی ت های والدگری بیشاااتری روبرو هساااتند، سااا  این اختلالات به دلیل اینکه با چالش به مبتلاحاکی از آن اسااات که والدین کودکان 

آموزش  حوزة اثربخشی در شده انجام م العات ترکیب هدف با حاضر کنند؛ از این رو پژوهشفراتری نسابت به سایر والدین را تجربه می

 .است شده مدیریت والدین بر مشکلات رفتاری و هیجانی کودکان انجام

 یهاسال فاصله در بود که مرتبط دسترس در م العات شامل آماری . جامعةاسات پژوهش فراتحلیل این در اساتفاده مورد روش روش:

 از اثر اندازه 21 و خروج، ورود یهاملاک بررسای از در دسااترس بودند. پ  متن تمام مقاله صاورتبه کشااور داخل در 1371 تا 1390

 و ثابت یهامدلقیفی،  نمودار حساااساایت، تحلیل از هاداده لیوتحلهیتجز منظوربه .آمد دساات به فراتحلیل، شاارایط دارای م العه 19

 شد. استفاده CMAافزار نرم از استفاده با ناهمگنی تحلیل و تصادفی،

 این برای شده انتخاب )مدل اثرات ثابت مدل برای ترکیبی اثر اندازه که مقدار داد ها نشاانپژوهش از حاصال اطلاعات تحلیل ها:یافته

 (.P 21/2آمد که از لحاظ آماری معنادار بود ) به دست 771/2فراتحلیل( برابر با 

آموزش مدیریت والدین بر مشاااکلات رفتاری و هیجانی کودکان طبد جدول تفسااایر  هایاز روش آمدهدساااتبهاندازه اثر  گیری:نتیجه

 بوده عاطفی کودکان مؤثرآموزش مدیریت والدین بر مشکلات رفتاری و  هایروش بزرگ، محاسبه شد و نتایج نشان داد که اندازه کوهن

 .است
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 مقدمه
ن و کادکوت ختالالاز اهی وشامل گر  1و هایجااانی ریفتات رختالالا

نگشت انظیر ب نام لودات عات و صفا صاااورتبااهست که ن اناانوجو

 تختالالا صورتبه ااااایو  ی؛خلقت کجالااااحمو ، یادرارشب ن،مکید

و اع، نزل، منزو  هااااااسرمدار از راااااامانند فری بزهکا و 2رفتار هنجاری

ی سپاسمها، امانند تیک صااتیک خرونوت صفا صورتبهیا و  ؛همشاجر

ی اکل لائامسو تحصیلی ت مشکالصورت به ااایو  ؛دیبگراخوو ، تیدعا

ت مشکالاز  ییگرد یبندطبقهدر (. 1) کنندیم وزراه باسره مداب طوامرب

کلی وه گرو دبه ری فتات رختالال، اصلا درن ااکداطفی کواعری و اافتر

 .شوندیمیم اااتقس 9نموددرون تکالااامشو  3نمودونرااابت یعنی مشکال

هایی مانند رفتارل بر مشتمرج و خا هااابف وااامع  نمودونراااب تکالااامش

تر اااابیش نموددرونت مشکالو  ؛نافرمانیو  ،یویااااجهتیزااااس ،یزیربرون

 ابض رو ا ،گیدفسر، ایریگگوشااهمشتمل بر درون و  هااااب فواااامع 

د اااهندمین نشای یهارفتاد رخون از کادکو معمولاًین ابر  وهالاااع هستند.

اب، خوت کالامش) دراگییانمار راق هاحی دو  نایاز ا کایچ یاهدر ه اک

 .(2) (فتنرلت اتوآداب به ط مربوت مشکال و ،تغذیه

مهمی بر خود کودک و خانواده داشته  یرتأثاختلالات دوران کودکی 

 ریتأثو روابط خانوادگی را تحت  ،روابط با همسااالان ،و کار در مدرسااه

 به مبتلاکه والدین کودکان  انددادهنشاااان  هااپژوهش (.3)دهاد یمقرار 

تری های والدگری بیشدلیل اینکه با چالش های هیجانی رفتاری بهاختلال

توجه  (.9) کودکان دارندساایر فراتری از والدین  تنیدگی ،روبرو هساتند

یف ضااع والدگری روش اجتناب یرقابلغبه آنچه در مورد اثرات منفی و 

سد با رم رح است به نظر می بر مشکلات رفتاری کودکان و والدین آنها

 نتوایمآموزش و تربیت والدین،  صااورتبه والدگری یوهدر شاامداخله 

کودک را بهبود و ارتقا  -والد یهاتعاملهاای والادینی و درک مهاارت

واند کودک را به انسانی کامل، تمی ساویکای که از راب ه ؛(1بخشاید )

و بهنجار تبدیل کند و از ساوی دیگر در صورت تخریب این  ،یافتهرشاد

های روانی هاای روانی و باه دنبال آن انواع رنجارتبااط، باه انواع اختلاال

در الگوی چارچوب مبتنی بر بافت، (. 1)شود  برای خود و دیگران منجر

                                                           
1. Emotional and behavioral disorders 

2. Conduct disorder 

3. Externalizing 

4. Internalizing 

5. Parent management training 

ایمنی کودک را حفظ کند و  تواندیممیان والد و کودک راب ه م لوب 

(. والدینی 9) رود به کار تنیدگیای از عوامل ئلی برای دامنهحا منزلاهباه

یات افراطی باا اغمای یا مبتنی بر طرد، حماا والادگریکاه از الگوهاای 

 رمن قییغهای جوییباط دوگانه، سستی موازین اخلاقی، کمالتسلط، انض

تیک را در ، رفتارهای نوروکنندیمعاطفی استفاده  ثباتییبو عصبانیت و 

ی و که کودکان از نظر هیجان شااوندیمو ساابب  کنندیمتثبیت  کودکان

تر شده و از حسن اعتماد و امنیت که اساس تحول هیجانی عاطفی نیازمند

های تربیتی والدین فرصتی (. شیوه0ناکام بمانند ) شودیمساالم محسوب 

در ارزیابی روابط خویش با دیگران  تواندمی کودک طی آناسااات که 

ودک از دیگر س   انتظار کسویی از  .تصویری مثبت از خویش بیافریند

به  شاااود؛مربوط میخویش و دنیای اطراف آن به شااایوه تربیتی خانواده 

خود از اصل همکاری  والدگریهای هایی که در شیوهخانواده طوری که

ن باق با ی ااانایی بیشااتری برکنند، توو دموکراساای در روابط پیروی می

. (7نند )ککودکان فراهم میتحول تغییرات دارند و شرایط مناسبی برای 

ساا وح  دهکنن ینیبپیش والدگریمشااکلات بر اساااس نتایج یک م العه 

 (.12است )کودک و مشکلات رفتاری کودکان بوده -منفی روابط والد 

 زمینه در بالینی مشاااکلات برای یشاااناختروان مداخله نوع یک

است که 1 آموزش مدیریت والدین ،نوجوانان و کودکان درمانگریروان

 (.11) داردها برتری خود بر سایر روش فردمنحصربههای به دلیل ویژگی

 ای در بهبود روابطگساااترده طوربهتواند های خاص درمانی که میبرنامه

 ،1کودک -تعامل والداز: درمان  اندعبارتوالدین با کودک به کار روند 

، آموزش 0مثبت والدگریبرنامه  ،9والدین یباورنکردنهای سااالآموزش 

 12و کمک به کودک ناسازگار، 7مدل اورگانبر اسااس  والدگری مثبت

م العات  (.11دهناد )را آموزش می والادگریهاای کاه همگی مهاارت

 رفتااار تغییر باااعاا  آموزش ماادیریاات والاادیننشااااان دادنااد کااه 

 اساات شااده کودک رفتار متقابل تغییر و و مادر عاطفی پدر_شااناختی

 درباره نحوه والدین یآگاه افزایش(. همچنین این نوع آموزش باه 12)

کودکان،  رفتار مقابل در عواطف مهار و مهارت کودکان باا برخورد

 (.13اساات ) شاادهمنجر  خانه، در مناسااب و مقررات قوانین گذاشااتن

6. Parent–child interaction therapy 

7. Incredible Years parent training 

8. Positive parenting program 

9. Parent management training – Oregon model 

10. Helping the non-compliant child 

https://en.wikipedia.org/wiki/Parent%E2%80%93child_interaction_therapy
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Incredible_Years_parent_training&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Triple_P_(parenting_program)
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Helping_the_non-compliant_child&action=edit&redlink=1
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 دروالدین  بیشاااتر همکاری تعامل افزایش در والدین مدیریت درمان

 مشاااکلات کاهش و همچنین ،خشااام والدین کاهش ،کودک تربیت

 .(11و  19است )داشته  یاکنندهنییتعنقش  انکودک هیجانی رفتاری

اثربخشااای آموزش والدین بر  زمینة در که هاییپژوهش جملاه از

بااه  توانیممشاااکلاات دوران کودکی در کشاااور انجاام شاااده اسااات 

ور، بلاالی، کنگر لو، بسااااک نژاد، ، هوشدوسااات یتهرانهاای پژوهش

 و ،زادهدماوندی، کولایی، امیری، منشااااوی، ابراهیمخانجانی، ساااهرابی، 

 به بتواند پژوهش این انجام که . امید است(1کرد )جدول زینالی اشااره 

آموزش  برنامه بتواند تا کند کمک مندعلاقه و پژوهشااگران درمانگران

کاهش مشکلات رفتاری و هیجانی بر  را آنها اثربخشی و مدیریت والدین

 آنها فراهم برای جدیدی پژوهشاای هایزمینه و دبهتر بشااناساا کودکان

 ساااؤال به این ییگوپاسااا  دنبال به پژوهش این در رو، این از .کند

اختلالات دوران  در برنامه آموزش مدیریت والدین که هسااتیم پژوهشاای

 اند؟تأثیری بوده چه دارای کودکی

 در شااده م العات انجام مرور هدف با حاضاار پژوهش بنابراین، 

 هیجانیآموزش مادیریات والادین بر مشاااکلات رفتاری و  تاأثیر حوزة

 و پژوهشگران برای راهی ایجاد نقشة به کمک و ایران کودکان کشاور

 دهة در چند که م العاتی تا بتواند اساات انجام شااده درمانگران بالینی

 و وصاایفدر این حی ه انجام شااده اساات را ت کشااور داخل در اخیر

 کند. ندیبجمع

 روش
 فراتحلیل اسااتفاده روش از ،مورد نظر هدف به توجه باپژوهش  این در

های پژوهشاای داخلی که به بررساای اثربخشاای از یافتهشاایوه  در این شااد.

فاده اند، استآموزش مدیریت والدین بر اختلالات دوران کودکی پرداخته

 -در مجلات علمی  شاااده چاا هاای پژوهشبادین ترتیاب . شاااودمی

آموزش  اثربخشاایبه نقش  1371تا  1309 یهاسااالپژوهشای که در طی 

داخته در ایران پر کودکانهیجانی مدیریت والدین بر مشکلات رفتاری و 

برای انتخاب نمونه از د. ندهبودند، جامعه آماری پژوهش را تشاااکیل می

 ،های ورود به فراتحلیل را دارا بودندملاکجاامعاه ماذکور، مقاالاتی که 

 :ها عبارت بودند ازانتخاب شدند. این ملاک

، یسازهیفرضا) یشاناساروشاز نظر  برخورداری از شارایط لازم (1 

گیری، ابزار ، جاااماعااه، حاجام نامونااه و روش نمونااهپاژوهاشروش 

ش آماری، رو یهاهیفرض، یریگاندازه، روایی و پایایی ابزار یریگاندازه

( تناسااب موضااوع 2؛ و صااحی  بودن محاساابات آماری( ،تحلیل آماری

 -مادیریات والادین بر مشاااکلاات رفتاری ماداخلاه و آموزش)وهش پژ

دارا  (9ی؛ شیآزمامهینصاورت آزمایشای یا وهش به( انجام پژ3هیجانی(؛ 

استفاده  (1ی؛ و گروهنیبهای آماری از تحلیلبودن گروه گواه و استفاده 

 انیهیجاز ابزار پژوهش مناساب و پایا جهت سنجش مشکلات رفتاری و 

هایی که شااارایط  کر شاااده را نداشاااتند، از بنابراین، پژوهش. کودکان

پژوهش برای انجام مراحل بعدی  19فراتحلیل حذف شاادند و در نهایت 

 1 پژوهش مورد استفاده در جدول 19اطلاعات مربوط به انتخاب شادند. 

 است. ارائه شده

 مشخصات ستیلچکاز  اطلاعات یآورجمع برای پژوهش این در

شد  استفاده است، شده طراحی توسط مصرآبادی که پژوهشی هایطرح

 اریدفترچه کدگذ یک صورتبه شاده تکمیل هایلیسات چک .(11)

های شااده از پژوهش یآورجمعبرای تحلیل اطلاعات  .شااد یبنددسااته

 1برنامه فراتحلیل جامع ساااومویرایش گاذاری، از از کادمورد نظر، پ  

برای انجام محاسابات آماری استفاده شد. بدین ترتیب که آزمون آماری 

اسااتفاده شااده در فرضاایات، پ  از تبدیل به اندازه اثر، مورد تحلیل قرار 

های اثر دو گروه عمده وجود دارد: گروه اندازه برای کلی طوربه. گرفتند

r  گروهd .های اثر گروه اندازهr ها های مربوط به همبستگیدر مورد یافته

 ی انجام شااادههاهایی که پژوهشدر موقعیات dهاای اثر گروه و انادازه

بندی طبقه (1770روند. کوهن )کنند، به کار میها را بررسااای میتفاوت

کلی تفسایری برای اهمیت نسابی اندازه های اثر ارائه داده است که برای 

بااه ترتیااب نشااااانگر  0/2و  1/2، 2/2، مقااادیر dهااای اثر گروه زهاناادا

 پژوهش این (. در19و بزرگ هستند ) ،های اثر کوچک، متوساطاندازه

 .شد استفاده هگز gشاخص  از d هایشاخص انواع بین از

 
 

                                                           
1. Comprehensive meta-aanalysis 
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 والدین بر اختلالات دوران کودکیآموزش مدیریت  اثربخشیمشخصات نمونه فراتحلیل  :1جدول 

 نوع اختلال سال پژوهشگر عنوان )کد در منبع( ردیف
تعداد 

 جلسات

حجم 

 نمونه

میانگین 

 سنی

1 
 رفتاری مشکلات کاهش والدین در به فرزندان سازنده تربیت آموزش تأثیر

 (10کودکان )

 یتهرانمهدی 

 دوست
 19 0 مشکلات رفتاری 1309

 12تا  2

 ساله

2 
 -اختلال نقصان توجه مبتلابهساله  12تا  9آموزش گروهی والدین کودکان  ریتأث

 (17فرزندانشان )فعالی بر اختلالات رفتاری بیش
 19 0 فعالیبیش 1300 ورپارسا هوش

 12تا  9

 ساله

 10 0 مشکلات رفتاری 1372 رقیه بلالی (22کودکان ) رفتاری مشکلات کاهش بر والدین آموزش برنامه اثربخشی 3
 11تا  7

 ساله

9 

مبود اختلال کمبتلابه  رفتاری کودکان مشکلات درکاهش خانواده آموزش ریتأث

 توجه

 (21) یفعال بیش و

 32 12 فعالیبیش 1371 مهناز کنگر لو
 11تا  9

 ساله

1 
 مض رب کودکان مادران به خانواده اض راب مدیریت آموزش یاثربخش

 (22) یدبستانشیپ
 1371 سودابه بساک نژاد

اختلالات 

 اض رابی
 ساله 1تا  9 12 12

1 
ساله  1تا  9اثربخشی آموزش والدگری مثبت بر کاهش مشکلات سلوک کودکان 

 (23مادران )و کاهش تنیدگی 
 ساله 1تا  9 32 0 مشکلات سلوک 1371 ایران داودی

9 
 -اثربخشی آموزش مدیریت والدین بر بهبود نشانگان اختلال نارسایی توجه

 (29کودکان )ی در کنشفزون
 11 1 فعالیبیش 1373 زینب خانجانی

 13تا  1

 ساله

0 
 نافرمانی اختلال یهانشانه کاهش بر بارکلی والدینی آموزش اثربخشی

 (21) یدبستانشیپ کودکان در یامقابله
 32 7 یانافرمانی مقابله 1373 فرامرز سهرابی

 11تا  7

 ساله

7 
 با کودکان دارای والدین به پروری فرزند یهاوهیش آموزش تأثیر بررسی

 (21سال ) 0 تا 1 رفتاری- عاطفی مشکلات

زهرا درویش 

 دماوندی
1379 

مشکلات 

 رفتاری-عاطفی
 ساله 0تا  1 22 1

12 
 نقص اختلال مبتلابه کودکان مادران به مثبت والدگری برنامه آموزش اثربخشی

 (29کودک ) شده سازیبرونی مشکلات کاهش فعالی دربیش و توجه

آناهیتا خدابخشی 

 کولایی
1379 

مشکلات 

 یسازیبرون
0 22 

 13تا  2

 ساله

11 

 بر والدین رفتاری آموزش بخشی اثر

 هایرفتار و تکانشگری/فعالی بیش

 اختلال با کودکان در شکنانه قانون

 عمدتاً  فعالی )نوع بیش/توجه نارسایی

 (20( )تکانشگر/فعالشیب

 20 7 فعالیبیش 1379 محسن امیری
 11تا  7

 ساله

12 
 اختلال هاینشانه والدین بر آموزش بر مبتنی رفتاریشناختی درمان اثربخشی

 (27کودکان ) ایمقابله نافرمانی
 22 7 یانافرمانی مقابله  مهدی قدرتی

 12تا  0

 ساله

13 
 و خودکارآمدی والدگری بر مثبت والدگری یهامهارت آموزش اثربخشی

 (32) زدی خانوار شهر سرپرست زنان در کودکان رفتاری مشکلات

سید مسعود دهقان 

 منشادی
 ساله 1تا  9 12 12 مشکلات رفتاری 1371

19 
مشکلات غذا خوردن کودک بر مشکلات  ی آموزش مادران در زمینهرگذاریتأث

 (31کودک )-خوردن و تنیدگی مادر
 ساله 3 تا 2 39 1 مشکلات خوردن 1371 شیرین زینالی

11 
 کودکان اض راب کاهش بر والدین مدیریت آموزش اثربخشی بررسی

 (32) یدارودرمان با آن مقایسه و یدبستانشیپ

خوشدوی 

 زادهابراهیم
1371 

ترس از مدرسه 

 رفتن
1 37 

 12تا  9

 ساله

11 
 پرخاشگرانه رفتارهای و اختلال علائم بر مادران به رفتار مدیریت آموزش تأثیر

 (33) یامقابله اختلال نافرمانی با کودکان
 32 7 یانافرمانی مقابله 1371 محسن امیری

 11تا  7

 ساله

19 
 رفتن مدرسه از امتناع رفتار کاهش در والدین مدیریت آموزش تأثیر

 (39) یدبستان آموزاندانش

خوشدوی 

 زادهابراهیم
1371 

اختلالات 

 اض رابی
 ساله 1تا  9 32 0

 



 ارانزادگان و همکعلی عیسی                                                                               فراتحلیل تأثیر آموزش مدیریت والدین بر مشکلات رفتاری و هیجانی کودکان ایرانی

03 

ره 
دو
ک، 

ود
 ک
ان
رو
ت 

لام
 س
مه
لنا
ص
ف

1
ره 
ما
 ش
،

3
یز 
پای
 ،

13
70

 

 

 هایافته

به  ورود شاارایط م العه 19خروج،  و ورود یهاملاکبررساای  از پ 

 شااد. اثر حاصاال اندازه 21 م العه، 19 نیا از که کرد پیدا را فراتحلیل

 و اثر هایاندازه تکتک را برای تحلیل انجام از حاصل نتایج 1 جدول

 از قبل را تصااادفی و ثابت اثرات یهامدلاساااس  بر ترکیبی اثر اندازه

 مدل دو بر ها مبتنیفراتحلیل اغلب .دهدیم نشااان تحلیل حساااساایت

 فری ثابت اثر مدل در. هسااتند 2اثرات تصااادفی و 1ثابت اتاثر آماری

 هاهمه تحلیل زیربنای که دارد وجود واقعی اندازه اثر که یک شااودمی

 هایپژوهش در شاادهمشاااهده  اثر هایاندازه هایتفاوت همه و اساات

 تصادفی اثرات مدل در مقابل در .گیری استنمونه خ ای از ناشی اولیه

حال  در دیگر پژوهش به پژوهشاای از واقعی اثر ، اندازهشااودیم فری

 کننده مداخله وجود متغیرهای تغییر، این اصلی علل از یکی .است تغییر

 (.31است ) و وابسته مستقل متغیر بین روابط در
 

 آموزش مدیریت والدین بر اختلالات دوران کودکی اثربخشی ترکیبی و تفکیکی اثرهای : اندازه2 جدول

 Z Pمقدار  حد بالا حد پایین خطای معیار اندازه اثر نوع اختلال نام مطالعه

 222/2 011/1 703/2 191/2 111/2 911/2 مشکلات رفتاری دوست یتهرانمهدی 

 222/2 229/9 910/1 112/2 271/2 107/1 مشکلات رفتاری پارسا هوش فر

 229/2 171/2 101/2 399/2 917/2 213/1 مشکلات رفتاری رقیه بلالی

 222/2 119/3 222/2 192/2 370/2 922/1 مشکلات رفتاری مهناز کنگرلو

 222/2 131/9 212/2 011/2 319/2 930/1 اختلالات اض رابی سودابه بساک نژاد

 222/2 121/9 121/2 739/2 931/2 997/1 مشکلات سلوک ایران داودی

 237/2 199/1 791/2 -299/2 311/2 311/2 کنشیفزون-نارسایی توجه زینب خانجانی

 فرامرز سهرابی
 نافرمانی اختلال

 یامقابله
120/1 922/2 901/2 931/2 020/3 222/2 

 232/2 197/2 337/1 212/2 321/2 922/2 مشکلات هیجانی زهرا درویش دماوندی

 221/2 991/3 012/1 127/2 393/2 101/1 مشکلات رفتاری زهرا درویش دماوندی

 213/2 909/2 219/2 293/2 912/2 197/1 پرخاشگری آناهیتا خدابخشی کولایی

 223/2 299/2 732/1 193/2 911/2 231/1 شکنیقانون آناهیتا خدابخشی کولایی

 291/2 999/1 913/1 -292/2 390/2 172/2 تکانشگری/ فعالیبیش امیریمحسن 

 222/2 792/3 123/2 002/2 991/2 911/1 شکنانه قانون رفتارهای محسن امیری

 مهدی قدرتی
 نافرمانی اختلال

 یامقابله
191/2 111/2 992/1 003/3 399/9 222/2 

 221/2 217/2 173/1 277/2 301/2 091/2 مشکلات رفتاری سید مسعود دهقان منشاوی

 222/2 232/9 317/2 011/2 379/2 101/1 مشکلات خوردن شیرین زینالی

 222/2 797/3 129/2 017/2 921/2 173/1 اختلالات اض رابی زادهخوشدوی ابراهیم

 277/2 111/1 397/1 -111/2 399/2 119/2 رفتارهای پرخاشگری محسن امیری

 محسن امیری
 نافرمانی اختلال

 یامقابله
121/2 393/2 129/2- 331/1 117/1 121/2 

 220/2 132/2 191/1 221/2 331/2 003/2 امتناع از مدرسه رفتن زادهخوشدوی ابراهیم

 

 محاساابه اثر یهااندازه ،شااودیم مشاااهده 2 جدول در که طورهمان

 اندازه 19 که یطوربه هسااتند، 113/2 تا 317/2از  توزیعی دارای شااده

                                                           
1. Fixed-effects model 

دساات  به غیرمعنادار اثر اندازه 9 و هسااتند معنادار لحاظ آماری از اثر

 .اندآمده

2. Random-effects model 
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 و 772/2با  برابر ثابت اثرات مدل برای ترکیبی اثر اندازه همچنین

بر  که اساات آمده به دساات ،111/1 با برابر تصااادفی اثرات مدل برای

بر  نکهیا از قبل .(19هستند ) بزرگی اثرهای اندازه کوهن شاخص اساس

 بررسی به کنیم انتخاب را مدل فراتحلیل ناهمگنی، یهاشاخص اسااس

 .دوشاامی پرداخته اولیه هایپژوهش اثر هایدر اندازه انتشااار سااوگیری

 امن تعداد آماری و شاخص 1قیفی نمودار از انتشار بررسی تورش برای

 .استفاده شد 2تخریب از

 

 
 حساسیت تحلیل از بعد قیفی نمودار :2 شکل حساسیت       تحلیل از قبل قیفی نمودار :1شکل 

 

اثر  اندازه چند که شودیم مشاهده 1 جدول نیز و شاکل مشااهده با

 اندازه .اندساااخته نامتقارن را نمودار که وجود دارند پرت و نامتعارف

 بود، آمدهدساااتبه 113/2م العة قدرتی و همکاران که  به مربوط اثر

 اثر، اندازه این حذف از بعد شااد. انجام تحلیل دوباره و شااد حذف

 ترمتقارن 1 شکل نمودار به نسبت که شد حاصل 2 شاکل قیفی نمودار

 اضااافه از بعد که داد نشااان از تخریب امن شاااخص همچنین، .اساات

 شاادهمحاساابه اثرهای اندازه ،فراتحلیل به م العة غیرمعنادار 009 کردن

 اندازه 22 به ترکیبی مربوط اندازه اثر ،3 جدول در .شوندمی غیرمعنادار

 .است شده نشان داده حساسیت تحلیل از بعد اثر

 
 حساسیت تحلیل از آموزش مدیریت والدین بر اختلالات دوران کودکی بعد اثربخشی به مربوط ترکیبی اثر هایاندازه :3جدول 

 خطای معیار اندازه اثر ترکیبی تعداد اندازه اثر مدل
 %59فاصله اطمینان 

 P مقدار Zمقدار 
 حد بالا حد پایین

 222/2 292/19 201/1 029/2 219/2 711/2 22 ثابت

 222/2 119/11 221/1 011/2 273/2 237/1 22 تصادفی

 

 ترکیبی اثرهای ، اندازهشااودیم مشاااهده 3 جدول در که طورهمان

 اثرات های-مدل برای پرت، اندازه اثرهای حذف از بعد ،شاادهمحاساابه

 از که اساات آمدهدسااتبه 237/1 و 711/2 ترتیب به تصااادفی و ثابت

 توانمی کوهن ملاک (. بر اساسP<221/2)معنادارهساتند  اریآم لحاظ

وزش آم روش که نتیجه گرفت و کرد بزرگ ارزیابی را اثرها اندازه این

                                                           
1. Funnel plot 

 یمثبت تأثیر های اختلالات دوران کودکیمدیریت والدین بر کاهش نشانه

 هب و تصاااادفی ثابت اثرات مدل دو بین انتخاب اسااات. برای داشاااته

ج نتای. شد مراجعه اولیه هایپژوهش اثرهای اندازه های ناهمگنیشاخص

 در Iمجذور  و کوکران Qشاااخص  دو اساااس بر تحلیل این به مربوط

 .است شده داده نشان 9 جدول

2. Number of missing studies that would bring pvalue to > alpha 
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 اولیه هایپژوهش بین در اثر هایاندازه ناهمگنی هایشاخص :4 جدول

 ناهمگنی
Q 

 کوکران
درجه 

 آزادی

سطح 

 معناداری
 I  مجذور

 913/39 211/2 22 717/20 قبل از تحلیل حساسیت
 

 تحلیل از قبل Qشاااخص  مقدار شااود،می مشاااهده که گونههمان

 717/20برابر با  22آزادی  درجة با و اثر اندازه 21 برای حسااااسااایت

 نیساات. غیرمعناداری معنادار آماری لحاظ از که اساات آمدهدسااتبه

اثرهای  اندازه در ناهمگنی وجود عادم دهنادة نشاااانQ  شااااخص

 اسااتفاده این منظور به که دیگری شاااخص اساات. اولیه هایپژوهش

 از درصد 913/39دهدکه -می نشان Iمجذور  اسات. I شاود مجذورمی

از  ناشااای و واقعی ،اولیه هایپژوهش اثر اندازه در موجود پراکنش

معیار هیگنز، تامپسون،  بر اسااس که اسات کنندهتعدیل متغیرهای وجود

 اولیه هایپژوهش کم در ناهمگنی دهناده( نشاااان31دیکز، و آلتمن )

 متغیرهای که شااد مشااخص شاااخص ناهمگنی دو هر اساات. بر اساااس

 آموزش مدیریت والدین بر اختلالات دوران در اثربخشااای کنندهتعدیل

 مدل عنوانبه ثابت اساااس مدل این بر ندارند، معناداری نقش کودکی

 نظر در 711/2مقدار  همان ترکیبی اثر اندازه و شااد انتخاب فراتحلیل

 با شده محاسبه اثر اندازه 22 مربوط به 71ن هااطمینان فاصله شد. گرفته

 .است شده ارائه 3در شکل  1اینمودار بیشه از استفاده
 

 
آموزش مدیریت  اثربخشی اثرهای اندازه اطمینان فاصله یاشهیب نمودار :3 شکل

 والدین بر اختلالات دوران کودکی

 وارد آنها اطمینان هایفاصااله که اندازه اثرهایی با توجه به نمودار،

 9 شااامل که یسااتندن معنادار آماری لحاظ از اندشااده منفی نمودار نیمه

                                                           
1. Forest plot 

آموزش  مثبت تأثیر به توانیمنمودار  این از ،نیهمچن. اساات اثر اندازه

 .برد اختلالات دوران کودکی پی یهانشانهبر کاهش  والدین

 گیریبحث و نتیجه
 اثربخشی حوزه شده در انجام م العات ترکیب هدف با حاضر پژوهش

 از پ  .شااد انجام والدین بر اختلالات دوران کودکی آموزش مدیریت

 که شااد شااناسااایی م العه 19تعداد  خروج، و ورود یهاملاک بررساای

 تعداد این از که بودند اثر اندازه برای محاسااابه لازم اطلاعات دارای

اندازه  ترکیب از حاصااال جینتا .آمد دسااات به اثر اندازه 21م العه،

 و مثبت آموزش مدیریت والدین تأثیر که داد نشان شده محاسبه اثرهای

 یطوربه های اختلالات دوران کودکی دارد،بر کاهش نشاااانه معناداری

معنادار بود )مدل اثرات  و بزرگ شااده محاساابه ترکیبی اثر اندازه که

(. همچنین، بر اسااااس 221/1 =تصاااادفی اثرات مدل و 731/2ثابت= 

 اثرهای م العات اندازه بین در که شااد مشااخص های ناهمگنیشااخص

 مدل عنوانبه ثابت مدل اثرات نتیجه در ؛ندارد وجود ناهمگنی اولیه،

 .شد انتخاب فراتحلیل این

 باا نتاایج برخی م العات پیش از این توانیمنتاایج این فراتحلیال را 

 به توجه با و رو این از( همسااو دانساات. 32-32، 20-29، 22-10مانند )

 در کودک-والد ارتباط کاه کرد بیاان توانمی این فراتحلیال نتاایج

 مهمی نقش کودک رفتاری و خلقی اختلالات درمان و شااناسااییبآساا

 و پرتنش مسااا له با والدین که زمانی یژهوبهباشاااد؛  داشاااته تواندیم

 هرچقدر توانایی هساااتند، رو به رو تربیت و پرورش مانندآوری شتن

 کاهش باع  باشد بیشتر خلقی و اضا رابی مشاکلات مدیریت در آنها

 توانمی یافته این تبیین در (.39شااد ) خواهد آنها در فرزندان اختلالات

 هااایمهااارت بااه والاادین تربیتی کااه تاوانمناادسااااازی کارد بایااان

 بر تواندمی والدگری هایشاایوه که تأثیراتی با آنها والدینی،آشاانایی

 افزایش و ،تعارضااات والدین کاهش، باشااد داشااته کودک مشااکلات

و  رفتاری کاهش مشاااکلات باع  تواندمی والدین در خوداعتماادبه

 .شود فرزندان درهیجانی 

 والدین که عنوان کرد توانمیهمچنین  آمدهدستبه نتایج تبیین در

 تغییرات در را ساااهم بیشاااترین به کودک افراد تریننزدیک عنوانبه
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 و تنش فشار کاهش با والدین مدیریت آموزش. کنندایفا می او رفتاری

 دهدمی والدین به امکان را این ،کودک -والد روابط بهبود و موجود

 هااایتبیین از یکی. کننااد درک را بهتر خود کودک نیااازهااای کااه

  اتی هایبر ویژگی مبتنی حاضاار، پژوهش هاییافته در مورد احتمالی

 اشاره هاییروش به والدین برنامه آموزشای. اسات آموزشای روش این

 طور صحی به خود کودکان با تا شودمی داده آموزش به اولیا که دارد

 یشااناسااساابب و شاایوع در مورد والدین ابتدا روش این در .کنند رفتار

تا  کندمی کمک اطلاعاتی چنین .یابندمی یآگاه، خود کودک اختلال

 مرحله در .یابد کاهش کودکشااان مشااکلات درباره والدین هاینگرانی

 سااپ  .شااوندمی آشاانا والدین آموزش مدیریت برنامه با والدین بعد،

 عوامل و نقش رفتار مهار اصول و فرزند- والد ارتباط به اهمیت والدین

 .(30یابند )می آگاهی ،مشکلات کودک تداوم در خانوادهآور شتن

 مؤثر ابزاری عنوانبه تواندمی کودکان آموزش و والدین آموزش

ویژگی .شااود گرفته کار به کودکان رفتار دهیجهت و تغییر در جهت

 هایشاایوه آموزش جمله حاضاار، از آموزشاای هایبرنامه خاص های

 تأثیرات تواند مبین -می کودکان مشاااکلات با آشااانایی ووالدگری 

 کردن توافد آید،می به دسااات آنچه در این برنامه (.1باشاااند ) درمانی

وقفه  جروبح ، عدم کودک، با رفتار کردنمورد چگونگی  در والدین

و  ،با نافرمانی برخورد صااارف وقت با کودک، تقویات، در اناداختن

 آموزش مادیریت والدین یادگیری .بود جادیاد هاایمهاارت آموزش

که باع   یاگونهبهآموزد، رفتاار باا کودک را میشااایوه  یهاامهاارت

 باقی عملکرد انو اجتماعی،  رفتار تحولرفتارهای انحرافی،  جلوگیری از

شود. زمانی که والدین در مقابل رفتارهای انحرافی کودک میان افراد می

 نام لوب و تقویت رفتارهای م لوب از مجاازات و ناادیاده گرفتن رفتار

 –یردهی رفتار خاص اسااتفاده کنند، باع  کاهش مشااکلات رفتاشااکل

شاااود رفتااار م لوب کودک در اجتماااع و خااانواده می بهبود وهیجاانی 

توان گفات که آموزش مدیریت والدین باع  کاهش بناابراین می؛ (13)

جه داشت، باید تویافته این  یینتبمشاکلات در کودکان شاده است. برای 

ر دارد مختلف تأثیافراد  والدین و روی رفتار هیجانیمشااکلات رفتاری و 

رفتار اجتماعی، جلوگیری از  والدین در واقع به ایجاد و بساااط آموزشو 

 هیدیافتگی با محیط و افراد دیگر، و شاااکلساااازشرفتارهای انحرافی، 

های برنامه توجه بهاین آموزش به دلیل  (.11پردازد )یمکودکاان رفتاار 

های درمان آن، و علل و روش هانشانهرفتاری همچون آگاهی والدین از 

فتار ر ر نامناساب، تقویت هنگام مشاهدهرفتا بیه مناساب هنگام مشااهدهتن

اجرای  نین برای کودکااان و نحوهاو همچنین بااا اعمااال قو ،مناااسااااب

ده در کودکان شهیجانی دستورات لازم باع  کاهش مشکلات رفتاری و 

 (.1است )

آمده به درمانگران و پژوهشااگران پیشاانهاد  به دسااتبا توجه به نتایج 

کارگیری برنامه آموزش مدیریت والدین در مراکز درمانی و شود با بهمی

د. در نپذیری کودکان جلوگیری کنای از تداوم اختلال و آساایبمشااوره

 دآورشااود مساا ولان و متولیان آموزش و پرورش، رویه میپایان توصاای

و راهکارهای اجرایی شدن آن کرده مهم تلقی بسیار را  بهنگامای مداخله

 همچنین، .کنندبا توجه به پیامدهای مهمی که دارد، در کشااور عملی  را

های آموزش مدیریت روش چنانچه شااود،می پیشاانهاد به پژوهشااگران

 مورد روش نوع ساااعی کنند دهند،می قرار یبررسااا مورد را والدین

 ویژهبه آماری هاییافته و شاااناختیجمعیت هایویژگی ،اساااتفااده

 که پژوهشاااگرانی به تا کرده گزارش را انحراف معیار و میانگین

 کمک کرده بپردازند، م العات سازییکپارچه و ترکیب خواهند بهمی

 .باشند

 همراه هاییمحدودیت با هاپژوهش دیگر نیز همچون پژوهش این

 هایپژوهش فقط دربرگیرنده پژوهش این کهاز جمله ایناساات  بوده

 بود اختلالات کودکان بر های انجام شدهآموزش و اثربخشای بر مبتنی

 را ندبود پرداخته مؤثر عوامل و بررساای راب ه به که هاییپژوهش و

 معنادار نتایج بر احتمالاً ی انجام شاادههاپژوهش در .شاادنمی شااامل

 این در اند.نشااده گزارش م العات غیرمعنادار و اساات شااده تأکید

شااده  بساانده اولیه هایپژوهش در شااده گزارش هایبه داده پژوهش،

 م العات عهدة پژوهشگران بر هاداده این دقت و صحت نتیجه در است

 .است اولیه

 نیدبپژوهش حاضار یک م العه فراتحلیل مستقل است. : تشککر و قدردانی

العه برای م  پژوهشنمونه  عنوانبه از تمام پژوهشااگرانی که مقالات آنها لهیوساا

 شود.حاضر انتخاب شد، سپاسگزاری می

 نداشته منافعی نویساندگان تضاد یک ازبرای هیچ پژوهش این منافع: تضکاد

.است
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