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 و ینوالد فرزندپروری هایشیوه بر اندیشمند کودک آموزشی کارگاه خشیاثرب

 دبستانیپیش کودکان رفتاری مشکالت

 
 33/30/31تاریخ پذیرش:  42/33/31تاریخ دریافت: 

 3پورسهراب غالمرضا ،2زردخانه اکبری سعید ،1*یکتا شکوهی محسن

 چکیده

کنننه تحول کودک و سببالمت روانی اایببای ای، رابطه مناسببو واینیو و کودک اع اوامم م و و تعییوجامعه هر در زمینه و هدف:

هنف پژوهش حاضببر بررسببی اشربکاببی کارداه کودک اع اهمیت خاصببی برخوردار اسببتا  دبسببنانیپیش آن اسببتا ایو امر در دوره

 دبسنانی بودا های فرعننپروری واینیو و ماکالت رفناری کودکان پیشاننیامنن بر شیوه

اع واینیو  نفر 11رودا دروه نمونه را دروهی به شببمار میآعمون تکپس -آعمونآعمایاببی با حرپ پیشایو مطایعه اع نوع شبب ه :روش

مسئوالن منرسه  وسیلةه دبسبنانی و دبسبنانی اع منارغ ریراننفاای ش ر ت ران تاکیم دادننا واینیو در پی فراخوانی بدانش آموعان پیش

 3بار در ای یککودک اننیاببمنن، ااالآ آماددی نمودننا جلسببات کارداه هفنه تربیتدر عمینه شببرکت در کارداه آموعشببی با انوان 

و پرسبببابببنامه مابببکالت رفناری کودکان  های فرعننپروری بامرینناانه بردزار شبببنننا ابزارهای پژوهش، مسیاغ شبببیوهسببب 2 جلسبببه

 وابسنه اسنفاده شنا تی و آعموندیری مکرر های پژوهش اعتحلیم واریانس انناعهبه منظور تحلیم داده دبسنانی بوداپیش

یش داده را افزا های فرعننپروری مطلوب واینیومناخله حاضر شیوهمسیاغ فرعننپروری ناان داد که های ننایج حاصم اع داده: هایافته

 در ضببمو مناخله اشر معناداری بر رویا ها اسببتانناعه اشر ایو آموعش بر مؤیفه شببیوه فرعننپروری مسننرانه باالتر اع دی ر مؤیفه و اسببت

 ماکالت رفناری کودکان نناشتا

شببنه اع ریعمان سبب کوتاهی منتتوان به را می بر ماببکالت رفناری کودکاندالیم احنمایی انآ اشربکاببی آموعش اع : گیرینتیجه

محور پس اع دذشت عمان ایجاد شود تا اایا های خانوادهرود بکش ااظمی اع ننایج آموعشآموعش نس ت دادا بنیو معنا که اننظار می

 منن شونناها در محیط خانواده ب رهآموعشبنواننن اع فرصت العآ ج ت اسنفاده اع 

 های فرعننپروری، آموعش خانواده، روش حم مسئلهآموع، س کدانش ها:کلیدواژه
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 مقدمه
مراحبم عنبندی اسبببت که در آن  یوترم ودوران کودکی اع 

های الس در ایو میاندیردا ریزی و شکم میشکصیت فرد پایه

ودکان ک یافن یتحول و ساعشپیش اع دبسنان نسش حیاتی در 

 0تا  5دزل معنسن اسببت کودکان اع سببنیو  .(4) در آیننه دارد

سبای ی نسبکه کو ک فردی هسننن که در آیننه خواهنن بودا 

کیببن را بر اهمیببت دوران أ، دزل بیابببنریو تببی رد ا ببارت بببه

ری دیدبسببنانی دارد و سبب و حیاتی ایو دوره را در شببکمپیش

و راسببنی های را که پایه ؛کننشببکصببیت کودک دوشببزد می

  .(2) دبسنانی اسنوار استشکصیت، در سنیو پیش

فناری ر هاینایافن یسبباعش تحسیسات در عمینه ماببکالت و

 قرار درفنه است توجه موردهای اخیر و روانی کودکان در دهه

 درصن 5/41تا  5/3بیو  ،سبای ی 5کودکان اع بنو توین تا  .(4)

بر  که کنننرا تجربه میمابببکالت ااحفی و اجنماای  ،آن ااع 

ا دتأشیرات منفی دار آن او آمباددی تحصبببیلی  تحوییاملکرد 

کبه در آمریکا خنمات ویژه  یدرصبببن کودکبان 3 در ضبببمو

 دارنن سال قرار 0کننن، در سنیو ب ناشبت روانی را دریافت می

، دبسبببنببانیمابببکالت رفنبباری کودکببان پیش تریویجرا .(3)

اده اع نفدعدی، اس)قاسرق(،  یبنخلس دویی، پرخاش ری،دروغ

بیو  تنامناسبببو و عشبببت، جواب پس دادن و رقابهای کلمبه

 بسبببیبباری اع ،اع سبببوی دی ر .(1) اسببببتخواهر و برادرهببا 

توجه در دوران حسبباغ  نارسبباییناشببی اع  یرفنار هایاخنالل

منجر به انآ سببباعش با مابببکالت توجه کودکی اسبببتا ایو 

 .(5) شبببودبروع مابببکالت رفناری برای کودک میمحیط و 

 ماببکالت با اسببت ممکو نیز واین -کودک روابط در اخنالل

 سببت،ا واینیو رفنار و خلق به واکنش یک که کودک رفناری

 انیرو ماببکالت با واینیو ،دی ر سببوی اع اباشببن داشببنه رابطه

 ودکانک بنابرایو کننن، برآورده را کودک نیاعهای تواننننمی

شبببیوع در ایران،  ا(0) دیرننیم قرار رفلت یا آعار معرض در

                                                            
1. internalizing 

2. externalizing 

3. demanding  

4. responsiveness  

درصبببن در ح سه  3/23به میزان  کودکان یرفنبار یهبااخنالل

درصبن در ح سه مرعی در دوره ابننایی ش ر ت ران  8/5بایینی و 

ی ماکالت رفنار ح سه ها دراخناللبرآورد شنه و میزان شیوع 

درصببن  3/42 ،2نمودبروندرصببن و در ح سه  3/42، 4نموددرون

  ا(7) به دست آمنه است

راننن، دذمیبیانر وقت خود را با فرعننان  مادراناع آنجا که 

سش توانن نمی آن اهای تربینی ببا فرعننان و شبببیوه آن باروابط 

تمرکز قسببمت ااظو  ا(2) م می در رفنار فرعننان داشببنه باشببن

ادبیات پژوهابی در رابطه با اوامم خطرسبباع ماکالت رفناری 

روی ابوامببم خببانواددی بببه انوان در کبودکببان، ابمببنتببا  

دهن می تحسیسات ناانکنننه مابکالت رفناری استا بینیپیش

ایجبباد و اوامببم خببانواددی در  یوترم وفرعنببنپروری یکی اع 

 هببایسببب ببک ا(8) ایو مابببکالت رفنباری اسبببت دسبببنرش

 عننفر -واین رابطه بر تن انه منت،دراع در واینیو فرعننپروری

 نارهایرف و هان رش بر را خود ش رف اشر که دذارنن،می تأشیر

  ا(3) دهننمی ناان کودکان

 توانمی های فرعننپروری راسبب ک معنسن اسببت که بامرینن

 1و پاسببک ویی 3تساضببا: دبننی کردو ویژدی ح سه بر اسبباغ

ن اع دو بع دهننهناانو پاسک ویی  تساضبادر ایو راسبنا،  ا(43)

 ا(44) دهنیمتأشیر قرار  تحترا  تحولرفنار واینیو اسبببت که 

  ار سبب ک فرعننپروری که  (43و  42) بامرینن ،بر ایو اسبباغ

یی تساضببا و پاسببک و ییو در شبباخ و پادر ارت اط با نمره باال 

 :اع اننا ارتا ایو   ار سببب ک ه اسبببتشبببرپ دادرا اسبببت 

 تساضای) 0مسننرانهپاییو(،  پاسک وییباال،  تساضای) 5مسن نانه

 پاسک وییپاییو،  تساضبای) 7دیرباال(، آسبان پاسبک وییباال، 

 پاییو(ا پاسک وییپاییو،  تساضای) 8کارمسامحهو  ،(باال

 فرعننپروری سبب ک سببه روی درفنهصببورت هایتحسیق

 کناآ ره که است داده ناان( مسن نانه و ،دیرانهس م)مسننرانه، 

 نفیم و مث ت تأشیرات کودکان روی تواننمی هاسبب ک ایو اع

5. authoritarian  

6. authoritative 

7. indulgent permissive  

8. neglectful permissive 
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 ننیجه ایو به خود پژوهش در (45) روبرسنون ا(41) داشنه باشن

 کارآمن یاربس مسننرانه فرعننپروری س ککاربردن  به که رسین

 به هک اسببت یدر حای ایو ،دارد یدر پ مث نی یراتتأش و اسببت

 دیرانهسببب م و مسبببن نانه فرعننپروری یهاسببب ککاربردن 

 یو م راب یاسببب ر ا اسبببی، اآورننیم بار به منفی پیامنهای

 با ادرانم دیرانهس م فرعننپروری سب ک بیو که دریافننن (40)

 نانیدبسببپیش کودکان دیریدوشببه و اضببطراب پرخاشبب ری،

 و میرعایی شبببیکی، پور،شبببفی وجود نناردا  معناداری ارت اط

 انجاآ رشببت شبب ر در که خود پژوهش در (47) ییلی نژادکاظو

 وهشبببی بیو ارت احی که یبافننبن دسبببت یبافنبه ایو ببه دادنبن

 رفناری مابببکالت اع کناآ هیچ با مسبببن بنانه فرعنبنپروری

 ارت اط ی ر،به ا ارت د ؛نبنارد وجود نمودبرون و نموددرون

 انیافننن معنادار را کودکان رفناری ماکالت با مسبن نانه سب ک

در تحسیق خود به  (48) نوری و راجزی اصببف انی ،جان بزردی

 های فرعننپروری و رفنارهایایو ننیجه رسببیننن که بیو شببیوه

 ،همنی المببناریو وجود دارداپسبببنببن کودکببان رابطببه اجنمبباع

در ، (43) آسببف ی و حاهرخانزاده، ارجمننی، تیموریحسببیو

های فرعننپروری اسن نادی و ناببان دادنن که سبب ک یپژوهابب

فناری رمث ت و معنادار مابببکم بینی کنننه دیرانه پیشسببب بم

  کو سرفنار اجنماای و پرخاش ری است  ت درترغ، ماکال

 منفی و معنببادارکننببنه بینییشپ منشفبرعنببنپبروری اقبنببنار

ه به دیرانفرعننپروری س م یهاس ک استامذکور  تمابکال

الت ن ود نظارت اع حرف واینیو با بزهکاری و پرخاشببب ری 

ضببعد در پیاببرفت تحصببیلی، بزهکاری عیاد و  ،(23) فرعننان

ارت اط دارننا هم نیو  (24) یشبببناخنروانپاییو بودن املکرد 

در تحسیق خود بیببان  (22) کببامرغ، دنببا،  انببا و یو ،تو

هبای فرعننپروری خبانواده، سببب بک تنیبندیکردنبن کبه بیو 

با مابببکالت رفناری کودکان ارت اط  دیرانهمسبببن نانه و سببب م

 وجود داردا مسنسیو

در پژوهش خود به ایو ننیجه رسین که  (23)همنی المناریو

آداهی اع  یهابرنامه یژهوبهآموعش خانواده  یهابرنامهحراحی 

                                                            
1. raising a thinking child 

یو ابسیار ضروری استا  برای واینیوفرعننپروری  یهاسب ک

فرعنن  -مم وایناهای تعای در ب  ود شبببیوههبای مناخلهبرنبامبه

ف ای با هنهای مناخلهمؤشر استا بسیاری اع منکصصان برنامه

ا  ننکنمیهای حم مسبئله را برای واینیو توصیه افزایش م ارت

در پژوهش خود به  (21) روبیو، کنت، اویری، فوسبببنر و پرینز

ایو ننیجبه رسبببیننن که آموعش حم مسبببئله به واینیو سببب و 

ا و کمین کارسون،ا شودمی  اآننرشبنن م ارت حم مسئله در ب 

ن که آموعش حم مسببئله به واینیو در ننیز ناببان دا (25) بو ر

 یتنیندی بیو اایبببا حم مسبببئله و کاهش یهام ارتب  ود 

 استا مؤشر خانواده

تا  1برای واینیو کودکان  4دک اننیامننکارداه تربیت کو

های سببایه حراحی شببنه اسببتا هنف کارداه ب  ود سبب ک 7

سئله به م ننی بر حم م های تربینیی واینیو، آموعش روشتربین

واینیو و افزایش م ارت در برخورد مؤشر با مسببا م مکنلد در 

دک کو-محیط بیرون اع خانه اع حریق ب  ود تعامم واینخانه و 

توجه اصببلی کارداه بر آموعش واینیو در اسببنفاده اع  اسببتا

ه کاسببت مسببا لی  های کارآمن تعاملی با کودک در حمشببیوه

 اآیندر ارت باط ببا وایبنیو و همسببباالن برای کودک پیش می

 یهاکس آموعش حم مسئله به واینیو االوه بر ایجاد تغییر در 

رفنارهای مناسبببو در کودکان،  یریدشبببکمتربینی آنان، در 

مؤشر  خانواده کودک و ن اینا  ب  ود کارکرد-ب  ود تعبامبم واین

  .(27و  20) است

ای به بررسی اشربکای در مطایعه (28) شکوهی یکنا و پرنن

یان ر ایو ها بیافنه کارداه تربیت کودک اننیابببمنن پرداخنننا

موجو افزایش رفنارهای کبارداه ایو مطلبو بوده اسبببت کبه 

کباردباه تربیت کودک  یونا هم شبببودیم مطلوب کودکبان

سب و کاهش رفنارهای خابم ینانه واینیو نس ت به  اننیابمنن

  .(23) ددردمی فرعننان

به مادران  روش حم مسبببئله را نیز (33) شبببور و اسببب واک

 اع یحاک مطایعات ننیجها دادنن آموعش آمریکایی –آفریسایی 

 های فرعننپروریس ک ،آموعشی دوره پایان اع پس که بود آن
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 هبایی ماننن تن یه و ت نینو وایبنیو اع روش یبافنبهب  ود ،دروه

افن ی یساعشو  های تفکرم ارت االوهبهکمنر اسنفاده کردننا 

ان ناببب ی دی ر نیزهاپژوهش اکودکبان آنبان نیز ب  ود یبافبت

در   اآنکبه پرخاشببب ری کودکان عمانی که واینیو  نبنادادهب

 .(34) یابنمیکاهش  ،کنننهای حم مسبببئله شبببرکت میبرنامه

شبن بسیاری اع ماکالت رفناری در اشر نحوه  بیانکه  حورهمان

ی که هایدر خانواده بنابرایودیرنن، تربیبت کودک شبببکم می

رفناری وجود دارد، ضبببروری اسبببت که واینیو به  تمابببکال

 مببناخالت دونببهیوانببه در فعبباال ،منظور ب  ود ایو وضبببعیببت

  .(32) ماارکت کننن

 رحوبهاع آنجبایی کبه مابببکالت ااحفی و رفناری ارلو 

 یری صرف پیا اییننهفزاح یعی کاهش نکواهنن یافت، توجه 

 ودشببیم هادبسببنانییشپو  هایکودکسببنانو درمان ماببکالت 

نسش محوری مادران در تحول روانی و ااحفی  با توجه به .(33)

 یدهشکماوامم  تریویاصل کودک، سالمت روانی مادران اع

آموعش حم مسئله به  .(31) مناسبو شبکصبیت کودک اسبت

 کاهش رفنارهای ضبببنو  (35)مبادر در تحول هیجانی کودک

 هایم ارت .(30) اجنماای و افسببرددی کودکان مؤشر اسببت

ی تسابه منظور ار که یوآموعش واین یهبر پا مث ت پروریفرعنبن

 توانننیم ،شبببوننیماامال  یو اباحف یاجنمباا هبایقبابلیبت

که  دونههمان .(37) کودکان را کاهش دهنن یماکالت رفنار

حم های ن نیز مناخالتی برای آموعش م ارتشبببن در ایرا بیان

اما با توجه به اهمیت  ،درفنه اسبببتصبببورت به واینیو مسبببئله 

 و مناخله ب ن اآ ج ت پیا یری اع بروع و دبسبنانییشپسبنیو 

اینکه  و یبزردسایابکالت ایو دروه در سبنیو یا حنی تناوآ م

حم مسبببئله بر کودکان  هایدونه آموعش م ارتتباکنون هیچ

 ،اخ  انجاآ نانه است صبورتبه  انآو واینیو  دبسبنانییشپ

کابببی کبارداه هبنف اع پژوهش حباضبببر تعییو اشرب بنبابرایو

و  وایببنیوهببای فرعنببنپروری کودک انببنیابببمنببن بر سببب ببک

 باشنامی دبسنانییشپت رفناری کودکان ماکال

                                                            
1. Parenting Style Scale (PSS) 

 روش
مطایعه حاضبببر اع نوع : کنندگانطرح مطاالعاه و شاارکت

دروهی تک آعمونپس -آعمونیشپبا حرپ  آعمایابببیهشببب 

در دسببنرغ بوده اسببتا دروه  صببورتبهدیری اسببت و نمونه

آموعان پنر( دانش 43مادر و  34) نفر اع واینیو 11 نمونه شامم

 ران بوده ش ر ت یراننفاایردبسبنانی و دبسبنانی اع منارغ پیش

واینیو در پی فراخوانی بوسیلة مسئوالن منرسه در عمینه استا 

کودک  تربیببت»شبببرکببت در کبباردبباه آموعشبببی بببا انوان 

، ااالآ آماددی نمودننا ایو افراد در یک جلسبببه «انبنیابببمنن

، هاهنفبردزار کردنن و در آن  کارداهتوجی ی که مسببئوالن 

ها معرفی شبببن، ای اع اناویو کارداهنحوه بردزاری و خالصبببه

اع واینینی که برای شبببرکت در  یتن ا درشبببرکت کردنن و 

 کارداهجلسبببات به امم آمنا  ناآش تتمایم داشبببننن  کارداه

دزار شببنننا در حی هر سبباانه بر 2 جلسببه 3در  باریکای هفنه

دینه به آموعش واینیو و ن مجرب و آموعشکبارداه منرسبببا

ها در ارت اط با حم مابببکالت احنمایی ایابببان در انجاآ تمریو

، اتماآ هر کارداه بعن اعپرداخنننا ق م اع شببروع و کودکان می

شببرط ورود  های مربوحه را تکمیم کردننانامهواینیو پرسببش

بودن برای شرکت واینیو در کارداه ااالن آماددی و داوحلو

 بوداسال   7تا  1در کارداه و داشنو کودک بیو 

 گیریابزارهای اندازه

 4فرعننپروری شبببیوه مسیاغ ننپروری:عفر مسیباغ شبببیوها 4

 رب که واینیو اقننار نظریه اع اسببت اقن اسببی( 4334) بامرینن

 و ،مسببن نانه دیرانه،سبب م ای وی سببه اع بامرینن نظریه اسبباغ

 هایشبببیوه و نفوذ ای وهای بررسبببی ج ت واینیو مسننرانه

 ویهد سی دارای پرسانامه ایوا است شنه سباخنه فرعننپروری

 یوهشبب به دویه ده دیرانه،سبب م شببیوه به آن دویه ده که اسببت

 یهاروش به مسننرانه شبببیوه به دی ر دویه ده و ،مسبببن نانه

 با هاآعمودنی پرسانامه، ایو درا شبودمی مربوط فرعنن پرورش

 ایدرجه 5 مسیاغ یک حسببو بر را خود نظر ،دویه هر مطایعه

 کامالً تا ،4=  مکایفو کامالً) 5 تا 4 اع که کنننمی مابببک 
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 نمره سببه نمرات، جم  با و شببودمی دذارینمره( 5=  موافسو

 ره برای مسننرانه و ،مسببن نانه دیرانه،سبب م هایروش در مجزا

 اانماد قابلیت (4731)اسببفننیاریا آینمی به دسببت آعمودنی

 روش عیرمسیاغ باعآعمایی برای روش را به پرسبببابببنامه ایو

 73/3 مسننرانه روش و ،77/3 مسن نانه روش ،03/3 دیرانهس م

 میزان (33) بوری دزارش به  .(38به نسم اع ) نان کرده دزارش

 ییباعآعما روش برای و پرسبباببنامه ایو اانماد قابلیت ضببریو

 برای و ،85/3 مسببن نانه روش ،84/3 دیرانهسبب م روش برای

 روایی مورد در وی هم نیوا اسببت بوده 32/3 مسننرانه روش

 با همسن نان روش که اسبت کرده دزارش  نیو ایو پرسبابنامه

 روش با و 53/3 منفی هم سببن ی ضببریو دیرانهسبب م روش

 ااست داشنه 52/3 منفی هم سن ی ضریو نیز مسننرانه

فرآ  -دبسببنانیپرسبباببنامه ماببکالت رفناری کودکان پیشا 2
 و سباخنه شنه یو و یوسبفی توسبط شب ایو پرسبابنامه :واینیو

 -توج یپرخاشببب ری، بی یرمسیباغعو سبببه  دویبه 27دارای 

هی به پاسخاضطراب استا  -دیریو دوشه ،دانهرفنارهای ب ه

و  ،ای هردز، داهی اوقاتنسطهییکرت سببه صببورتبه هادویه

دیرد کبه نمره باالتر در آن معرف صبببورت می اوقبات ارلبو

ایو ی بررسی روایوجود ماکالت رفناری بیانر کودک استا 

با اسنفاده اع شواهن روایی محنوایی و ساعه )به روش  پرسبانامه

 مادنقابلیت ااتحلیم اوامم( صبببورت درفنه اسبببتا ضبببرایو 

 برایهفنببه  0شبببنه بببه روش ببباعآعمببایی بببا فبباصبببلببه دزارش

بوده  01/3و کم پرسبببابببنامه  07/3تا  11/3بیو  هبایرمسیباغع

به روش همسانی درونی نیز برای  قابلیت اانماداسبتا ضبرایو 

شبببنه اسبببتا هم نیو  دزارش 83/3تا  73/3اع  هایرمسیباغع

 هامسیاغیرعایو بیو داوران برای  قابلیت اانماد بررسی ضرایو

دزارش شببنه  73/3کم پرسبباببنامه و برای  70/3تا  55/3بیو 

 ا(13) است

برای  (14) کودک انبنیابببمنن تربیبتکباردباه : روش اجرا

افزایش توانمننی  با هنفسبببال  7تا  1واینیو کودکان سبببنیو 

 یریکاردبهحریق  خانواده اعدر مواج ه با مسبببا م روعمره  آن ا

 3در  هاکارداهاستا  تربیت فرعنناندر مسبئله های حمم ارت

سه شودا در هر جلبردزار می هفن ی صورتبهجلسبه دو ساانه 

های کارآمن و ناکارآمن با روش داآبهداآ صبببورتبهوایبنیو 

اب با اسببنفاده اع کن شببوننا واینیوبرخورد با کودکان آشببنا می

در  مسبببأیببه را، روش حببمشبببودداده می آن بباکببه بببه  تمرینی

 ابکنا در ایو کنننتمریو میهای فرضبببی با کودک موقعیبت

و  ههایی حراحی شبنه اسبت که جن ه باعی و تفرید داشنتمریو

ا هم نیو تکایید با اسببنفاده اع اسببت بکشیذتبرای کودکان 

 در تماغ آن ابا  معموالًهای آشنا که کودک و واینیو موقعیت

هن اآ رذا پکنو در آش زخانه، در م مانی و  برای مثالهسبننن )

مکنلد خانه حراحی  یاهنامکهن اآ تماشببای تلویزیون( و در 

  .(12) اننشنه

در ابننا، واینیو با   ار شیوه تربیت کودک که در کارداه 

ر شوننا داسبت، آشبنا می شبنه ان توصبیدنردببه ناآ   ار پله 

ا ب توبیخ قرار دارد و واینیورفنبارهبای تو آ ببا تن یه و پلبه اول، 

خواهنن که کاری اع کودک می و احیاناً توهیو یحو دسبببنوری

دوین: را انجباآ دهبنا برای مثبال عمبانی که مادر به کودک می

و در پله ا« را اع اینجا جم  کو یلتوساتو پسر نامرت ی هسنی، »

اول رفنار با کودک قرار داردا در پله دوآ، دسبببنور یا پیابببن اد 

شبببود، در واق  به ایو معنی که ببنون هیچ توضبببیحی داده می

خواهوا در پله سوآ، انجاآ بنه  ون مو آن را اع تو میکاری را 

ا ندهنیمواینیو پیاببن ادهای خود را همراه با توضببیحاتی ارا ه 

درباره پیامن کار یا توجه به احسببباغ  تواننیمایو توضبببیحات 

ر ادر تکاییفت را انجاآ ننهی فردا د» برای مثالفرد مسابم باشن، 

هبایت احسببباغ خجایت خواهی کالغ و جلوی همکالسبببی

ادر تکاییفت را انجاآ ننهی ممکو است خانو معلو »یا « داشبت

 ینیتربتریو روش پله ن ایی شامم کارآمن«ا اع تو ناراحت شبود

یو ا در حداردیم واکردن، کودک را به تفکر  سؤالاست که با 

که  شوننی آشبنا میهایایو مرحله، کودکان با کلمههای تمریو

و بر سببه پایه اسبباسی درک  شببوننمیمسبئله نامینه کلمات حم

 یو توجه به پیامنها ،جای زیو هایحماحسببباسبببات، یافنو راه

که  بر ایو اسبباغ استها هاسبنوار اسبتا تکیه بر ایو کلم رفنار

بسیار م و در حم یک تعارض یا  قنآ یکداشنو عبان مانرک 
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توان هست/ نیست، مسئله میاع کلمات حم   .(12) ماکم است

، ماابه/ منفاوت را ناآ برد که در راسنای آن کودک بعناًحاال/ 

دیرد کبه  ه  یزی برای  ه کاری مناسبببو هسبببت/ یباد می

ن اع منفاوت استا بع یزهر  نیست، یا اینکه عمان مناسو برای 

هبای معمول روعمره با کودک اینکبه ایو کلمبات در موقعیبت

تمریو شبببننببن، وایببنیو در تعببامببم بببا کودک بببه پلببه   ببارآ 

کنباب تمریو ایو کارداه آموعشبببی در بردیرنن   ارسبببنبنمی

 ی است که واینیو و کودکان باین آن را انجاآ دهنناهایتمریو

 هایافته
هبای توصبببیفی حاصبببم اع اجرای ابزارهای پژوهش در یبافنبه

ارا ه شنه استا 4آعمون در جنول و پس آعمونپیشمراحم 

 
های فرزندپروری بامریند و مشکالت رفتاری کودکان در مراحل سبک هاییرمقیاسزهای توصیفی نمره هاییافتهخالصه . 1جدول

 آزمونو پس آزمونیشپ

 یرمسیاغع مسیاغ
 آعمونپس آعمونپیش

 انحراف معیار میان یو انحراف معیار میان یو

 شیوه فرعننپروری

 81/1 31/28 48/1 77/20 دیرانهس م

 23/5 12/33 81/5 53/38 مسن نانه

 3 42/47 77/2 55/41 مسننرانه

 27/3 53/53 73/2 78/58 ماکالت رفناری کودکان

 

ه شببرکت در ایو دوره دهنن کناببان می 4های جنول یافنه

هببای مسیبباغخردهش میببان یو بببه افزای یببوترت بببهآموعش، 

مسیاغ فرعننپروری  در مسبببن نانهو  ،دیرانهسببب م، مسنبنرانبه

 سیاغمخرده میان یو ی ر،ا ارت د به استاشبنه منجر بامرینن 

 یافنه افزایش هامسیاغخرده دی ر میان یواع  یابببنرمسنبنرانه ب

ناری رف تمیان یو مسیاغ ماکالکه ایو در حایی است  ،اسبت

 کودکان تغییر محسوسی نناشنه استا 

وجود های پژوهش و آعمون وجود یا انآ برای تحلیم داده

 هبباییرمسیبباغعهببای تفبباوت معنببادار آمبباری در بیو میببان یو

 یریدانببناعه یببانسوار تحلیببم آعمون اعمراحببم پیش و پس

عی  بررسی مفروضه توق م اع انجاآ تحلیم، اسبنفاده شنا  4مکرر

ناان داد که  2ویلک -ها با اسبنفاده اع آعمون شاپیرونرمال داده

تا  30/3ایو آعمون برای منغیرهای پژوهش حاضبببر بیو  آمباره

 34/3در سطد کمنر اع  هاشاخ ایو هیچ یک اع  بوده و 38/3

اغ مسیهای دادهتحلیم نیز با ننایج حاصبببم اع معنادار نیسبببتا 

ای دو ه( ناان داد نیمرخ میان یویرمسیاغع)با سه فرعننپروری 

معناداری اع هو دارنن آعمون تفباوت آعمون و پسمرحلبه پیش

(38/3 = 2η  53/3و < p ( 3و  14و= )df  80/2و =F  و

83/3=W به  یورو به پایاشر ایو تغییر نیز در حن منوسط  هانناع(ا

توان فرضببیه اشربکاببی آموعش می بنابرایو دسببت آمنه اسببتا

 ،رسیبردر ادامه  های فرعننپروری را پذیرفتاشنه بر شیوهارا ه

ها هو نابببان داد که در بیو دو آعمودنیندروننبایج آعمون اشر 

اع  یببکیچهمیببان یو  آعمببونآعمبون و پببسپبیبش مبرحبلببه

 > p 35/3تفاوت معناداری در سببطد دانه سببه هاییرمسیاغع

 شاخ  بر اسبباغشببنه نارننا مسایسبه اشربکابی آموعش ارا هن

 دهن انناعه اشرنابببان می نیز هایرمسیاغعمرب  اینای سببب می بر 

ررسببی ب اسببتا هایرمسیاغعباالتر اع دی ر  مسننرانه یرمسیاغع

( بیان ر ایو امر اسبببت که وضبببعیت 4ننایج توصبببیفی )جنول 

 افنهنه ب  ود یهای فرعننپروری مسننرااسببنفاده واینیو اع شببیوه

استا

 

                                                            
1.  repeated measure Multivariate Analysis of Variance 

(MANOVA) 

2.  Shapiro- Walk’s test 
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 زندپروریفرشیوه های آزمودنی میانگین خرده مقیاسندروهای آزمون اثر . خالصة یافته2جدول 

 مرب  اینای س می سطد معناداری Fنس ت  درجات آعادی نوع سوآ مجموع مجذورات یرمسیاغع

 37/3 38/3 27/3 4 15/35 دیرانهس م

 37/3 43/3 35/2 4 15/48 مسن نانه

 42/3 41/3 31/3 4 33/3 مسننرانه

 

مسیاغ مابببکالت رفناری کودکان آنکه  یمببه دیدر ادامبه 

وابسبببنه برای  هاینمونه tآعمون  اسبببت؛ اع مؤیفهدارای یک 

آعمون وجود یببا اببنآ وجود تفبباوت معنببادار آمبباری در بیو 

نایج ناسنفاده شنا  آعمونآعمون و پسی مراحم پیشهامیان یو

آعمون و هببای دو مرحلببه پیشحبباصبببم نابببان داد، میببان یو

 > 35/3و  2η=  35/3ننارد )اع هو آعمون تفاوت معناداری پس

p  13و = df  54/4و- =tایو یافنه بنیو معنا است که مناخله  (ا

معناداری بر مابببکالت رفناری کودکان  یرتأشننوانسبببنه اسبببت 

 داشنه باشنا

 گیرییجهنتبحث و 

 کنننهییوتعو کودک اع اوامم م و و  واینیو رابطبه منباسبببو

اسبببتا در  یسبببایبزردتحول کودک و سبببالمت روانی او در 

نن انآ معنسن (13) النا فرهنن و ،راسببنای تغییر رفنار واینیو

های درست واینینی، اوییو الت آداهی مادران نس ت به روش

اع راهکارهای مؤشر در  فرعنبنپروری ضبببعید مبادران اسبببتا

های صبببحید فرعننپروری و افزایش م ارت هبایترویج روش

دهی هببای خودنظومبباننببن م ببارتمواردی اجنمبباای کودکببان 

بر  ا(11) آموعش واینیو است و توانایی حم مسئله در 4هیجانی

کاببی کارداه بررسببی اشرببا هنف ایو اسبباغ پژوهش حاضببر 

و  وایببنیوهببای فرعنببنپروری کودک انببنیابببمنببن بر سببب ببک

 ا  انجاآ شندبسنانی ت رفناری کودکان پیشماکال

های در نمره سبب ک ناببان داد پژوهشایو ننایج حاصببم اع 

که در کارداه آموعشببی شببرکت کردنن،  واینینیفرعننپروری 

نسبب ت به دروهی که آموعش را دریافت  یحسببوسببافزایش م

                                                            
1. emotional self-regulatory skills 

 وشرآموعش م ننی بر  ی ردا ارتبهشودا می مااهنه نکردنن،

 سننرانهمبردن سبب ک کاربهتوانسبنه اسبت  واینیوحم مسبئله به 

 اع ینکهبا توجه به ا ،حرفیکاعا واینیو را ارتساء دهنتوسبببط 

 نییترب یهاب  ود سبب ک یاببمننکارداه کودک انن هایهنف

بر حببم مسبببئلببه بببه  یم نن ینیترب یهباو آموعش روش یووایبن

ارداه بر ک ایو یتوجه اصل اینکه درنظردرفنو با واست  یوواین

با  یکارآمن تعامل یهایوهدر اسبببنفاده اع شببب یو،آموعش وایبن

و  یوکبه در ارت بباط ببا وایبن اسبببت یکودک در حببم مسبببا ل

 ی ر،و اع حرف د (27،20)ینآیم یشکودک پ یهمسبباالن برا

 یاشننضبمو جو ،مسننرانه سب ک دارای یوواین که ییاع آنجا

 قاح  ،دهننیرا شببرکت م آن ا یوفرعننان، در وضبب  قوان یناسا

 رودیآشببکار آن ه اع کودک اننظار م یانبا ب ،و با اراده هسببننن

ا پرداعنن و بیم ینشببن م ارو  ینمح ت شببن یوتواعن ب یجادبه ا

 کنننینم یررا تحس فرعننانابببانداه یچه ،وجود اامبال قبنرت

 یافنه ایو ستاا ییوقابم ت  یروشن بهمذکور  یافنه ، بنابرایو(15)

  ریاکو  شببب ا یان پرنن، یکنا، وهیشبببک  پژوهش هاییافنهبا 

 ابببمننیکودک انن یتکارداه ترب ینکهبر ا ی نم (23) عردخانه

نان نسبب ت به فرعن یوواین ینانهخاببم  یسبب و کاهش رفنارها

 دادنن ناببان که (33) اسبب واک و شببور  هاییافنهد و با دردیم

 یفرعننپرور یها، س کمسئله حم آموعشی دوره پایان اع پس

 ین نو ت یهماننن تن  ییهبااع روش یووایبن و یبافنبهب  ود ،دروه

 ااستسو هم ،کنننمیکمنر اسنفاده 

 تا هدیرانس م فرعننپروری س کپژوهش نابان داد که  ایو

 افزایش مسننرانه فرعننپروری سببب ک انناعه به نه اما حنودی

 ینکها توجه به اب کرد یانب توانیم یافنه یوا ت ییو در ااست یافنه
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 یشافزا یابببمنن،انن کودککبارداه  م و هبایهبنفاع  یکی

 یطم بارت در برخورد مؤشر ببا مسبببا بم مکنلد در خانه و مح

 کودک اسببببت -ب  ود تعببامببم وایببن یقاع خببانببه اع حر یرونب

 س ک ایهیژدیو یوو با درنظردرفنو نسطه اشنراک ب (27،20)

 یرانه،دسبب م سبب ک با یوواین ؛مسننرانه سبب ک با دیرانهسبب م

و  دهننینسببب ت به فرعننان نابببان م یایرننهن رش درآ و پذ

خود و فرعننان را  یوارت اط ب مسننرانه، سببب ک دارای یوواین

 ایشافزکمی  دیرانهس م س ک ، بنابرایو(15) کنننیم یقتابو

 یرو نهدرفصورت هاییقتحس که است ذکر شایان استا یافنه

 ناان هدیرانس م و ،مسن نانه مسننرانه، یفرعننپرور هایسب ک

 کودکان روی تواننیم هاسبب ک ایو اع کناآ هرداده اسببت که 

 نادالی قن ری، .(41) باشن داشنه همراه به یمث ت و منف یراتتأش

 یس ک فرعننپرور که دریافننن (16) موسبوی سبین سبادات و

 یمث ت با مابببکالت رفنار یبا وجود هم سبببن  دیرانهسببب بم

 نننهکبینیپیش آن، هایعیرمسیاغ تماآ وکودکان  نموددرون

و  یاسبب ر ی،ا ا اسببنیسببت کودکان یبروع ماببکالت رفنار

ط که ارت ا ینننرسبب یجهنن یودر پژوهش خود به ا  (46) یم راب

 با مادران دیرانهسببب م فرعنببنپروری سببب بک بیو معنباداری

 نانیدبسببپیش کودکان دیریدوشببه و اضببطراب ،پرخاشبب ری

 اننارد وجود

 وهشببی در را افزایش کمنریو حاضببر، پژوهش دی ر ننیجه

 سننرانهم فرعننپروری هایشیوه به نس ت مسن نانه روریفرعننپ

 وحاک فرهنا نوع رسنمی نظر بها دهنیناان م دیرانهسب م و

 روریفرعننپ هایس ک اشربکای نحوه بر تواننمی جامعه هر بر

 یک هن یفر بسنر در مسن نانه فرعننپروری مف وآا باشن دخیم

 باشن، هداشن تفاوت فرددرا جامعه یک با تواننمی سبننی جامعه

 ننیسبب ایجامعه در فرعننپروری شببیوه ایو تأشیر که نحوی به

 عاوآسی و میر قنرآن است ممکو فرددرا، ایجامعه به نس ت

 (43)ییلی نژاد کاظوو  میرعایی شیکی، پور، شبفی  .(13)ن اشبن

 که دریافننن دادنن انجاآ رشببت شبب ر در که خود پژوهش در

 عنادارم کودکان رفناری ماببکالت با مسببن نانه سبب ک ارت اط

 مسن نانه یفرعننپرور شیوه بیو ارت احی دی ر، ا ارت به ؛نیست

 نمودنمود و برونرفنبباری درون مابببکالت اع کببناآ هیچ بببا

 انکردنن مااهنه

 یآموعشبب کارداهپژوهش حاضببر ناببان داد که  کلیحوربه

نرانه مسن فرعننپروری س ک یشموجو افزا یابمننانن کودک

، 41)لیق  هایبا پژوهش که است، شنه هاس ک دی ر به نس ت

 ااست همسو (33،73، 37

که کارداه آموعشبببی  اسبببت ایودی ر یبافنبه ایو پژوهش 

کودک انبنیابببمنن ننوانسبببنه در مابببکالت رفناری کودکان 

 ارجمننی، خانزاده،حسیو ،المناریو یهمنا کاهای ایجاد کنن

ناببان دادنن که  یدر پژوهابب (37) حاهر و آسببف ی تیموری

کنننه ینیبیشپ یرانهدو س م یاسن ناد یفرعننپرور یهاس ک

و  یترغ، ماببکم رفنار اجنماا یو معنادار ماببکم رفنار مث ت

 منشاقنببنار یاسببببت و سببب ببک فرعنببنپرور یپرخبباشببب ر

 یکوهاستا ش مذکور تو معنادار ماکال منفیکنننه بینییشپ

کارداه  یاشربکاببب یبه بررسببب یادر مطایعه (32) و پرنن یکنبا

مطلو  یوا یان رها بیافنهپرداخنننا  یابببمننکودک انبن یبتترب

 مطلوب یرفنارها یشکبارداه موجو افزا ایوبوده اسبببت کبه 

را  ایویپ هایپژوهش با یافنه ایو تطابق انآا شبودیکودکان م

 و یروان اجنماای، ی،خانوادد شبببرایط تفاوتبنوان به  ینشبببا

  نیو،همنسببب ت دادا  نکودکا یحاکو بر عنند فرهن ی بافت

در  فاوتتبه  توانمی یافنه، یوا ییوببه منظور ت  ی رد یبمدال اع

 درشبببنه  کاربردهبهآعمون  نوعو  هاداده آوریجم  شبببرایط

ا االوه بر کرد اشبباره حاضببر، پژوهش هایداده یمو تحل یهتجز

 حول منت آموعش (12) نظریه کاییاغ بر اسببباغ یم،دال یوا

هر ه محنوده عمانی بنیو معنا که  ؛مؤشر اسببت در ننایج درمان

 وداشاشرات درمانی آن آشکارتر می ،تر باشبندسبنردهآموعش 

یافنه به الت کوتاهی حول منت دوره  ایوممکو است  بنابرایو

های روشنیاع دارنن واینیو  ؛ ببذیو معنا کهآموعشبببی بباشبببن

را در محیط خانه به اجرا درآورنن تا تأشیرات آن بر  شنهآموخنه

  رفنار کودکان مااهنه درددا

شبببفاهی  یهادزارشو  ببا توجبه به ننایج به دسبببت آمنه 

اه اردک یحورکلبهکه  توان به ایو مطلو اشاره کردمی واینیو،
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هببای صبببحید بر آدبباهی وایببنیو اع روش توانسبببنببه اسببببت

ماببباهببنه ننببایج اینی و ویی  ؛نفرعنببنپروری اشردببذار ببباشببب

عمان  رمنعندتر در بسننیاع به تمریو و جلسبات  یریدانناعهقابم

توان بببه روش پبژوهبش میایبو  هببایاع مبحببنودیببتا دارد

حسیق ت ایوشود اشاره کردا پیان اد میدیری در دسبنرغ نمونه

ع ا اانجاآ پذیردهای تصبببادفی نیز رغ دوینی و در نمونهدر منا

 ورتصبببهارعیابی منغیرهای مورد مطایعه و  ،دی رهای پیاببن اد

ماببک   سببؤالای اسببت تا پاسببخ ایو های  ننمرحلهیپی یر

 ر به تویین ننایج نوینبکشجنتوانن مشببود که آیا دذر عمان می

 اباشن یا نه؟

کنننه در ایو اع تمبامی واینیو شبببرکت تشااکر و رادردانی:

دردداماارکت فعال قنردانی می پژوهش به خاحر همکاری و
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Abstract 

Background and Aim: An appropriate parent-child relationship is one of the most influencing and 

significant factors in child development and peoples mental health in every society. The purpose 

of the current study was to investigate the effectiveness of raising a thinking child workshop on 

parenting styles and preschoolers’ behavioral problems. 

Method: Present research was a quasi-experimental study with one-group pretest-posttest design. 

The sample consisted of 44 parents of preschool and elementary school students who studies in 

non-profit schools of Tehran City that were selected using convenience sampling method. 

Following a call by school officials, these parents voluntarily participated in the “Raising a 

Thinking Child Workshop”. These parents received a nine-session training program (1/wk, 2hrs). 

Data were collected using Parenting Style Scale (PSS) and Behavioral Problems Inventory.  

Results: Data were analyzed using multivariate analysis of variance with repeated measures and 

paired sample t-test. The results of Parenting Style Scale showed that the intervention significantly 

increased effective parenting styles, with the most influence on authoritative parenting style. 

However, results indicated no significant difference between the students’ behavioral problems. 

Conclusion: The possible reasons for the lack of effectiveness of training on children's behavioral 

problems can be attributed to a short duration has elapsed since training. This means that the effect 

of family education after a long time will be revealed so that members can use the opportunity to 

benefit from training in family environment. 

Keywords: Parenting styles, family-based training, and behavioral problems 
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