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 Background and Purpose: One of the most common problems in children is emotional-behavioral 

problems that leads to disruptions in academic performance and reduces the efficiency of individuals. 

In this regard, the role of parenting methods in aggravating or reducing these problems is undeniable. 

The purpose of this study was to determine the effect of parenting skills training on emotional-

behavioral problems and parent-child relationship in preschool children. 

Method: The research method was quasi-experimental with pre-test and post-test with control group. 

The statistical population consisted of all mothers with preschool children in Shahroud in the 

academic year of 2017-2018. Using convenient sampling method, 30 mothers were selected and then 

randomly assigned into two experimental groups (15) and control (15). The experimental group was 

taught parenting skills in 8 sessions of 90 minutes, while the control group did not receive any 

training. The instruments used for data collection were Strengths and Difficulties Questionnaire 

(SDQ) (Godman, 2001) and Pentecost-Paternal Relationship Scale (Pianeta, 1994). Data were 

analyzed using multivariate analysis of covariance 

Results: Findings showed that parenting skills training had a significant effect on reducing emotional 

and behavioral problems and its components such as attention deficit / hyperactivity disorder, coduct 

problems, peer problems, and desirable social behaviors. In addition, the present study confirmed the 

effectiveness of parenting skills training on parent-child relationship and the components of conflict, 

proximity and dependency (P <0.001). 

Conclusion: Based on the results of this study, it can be concluded that parenting skills training 

improve mothers' knowledge of how to communicate positively with their child, how to reinforce 

positive child behaviors, and how to manage high-risk situations. Therefore, the intervention program 

used in this study was able to improve the emotional-behavioral problems and the parent-child 

relationship. 
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 مشخصات مقاله
 

 چكيده

 :هادواژهيكل

 ، های والدگریمهارتآموزش 

 ،رفتاری -هيجاني مشکلات
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 20/09/99دریافت شده: 

 02/09/98پذیرفته شده: 

 10/21/98منتشر شده: 

ه رفتاری است كه منجر به  اختلال در عملکرد تحصيلي و رفتاری شد -کي از مشکلات شایع در كودكان مشکلات هيجانيی زمينه و هدف: 

 های تربيتي والدین در وخيم شدن یا كاهش این مشکلات غيرقابل انکار است.در این راستا نقش روش دهد.ميو كارآیي افراد را كاهش 

كودک در كودكان  -والد رفتاری و رابطه  -های والدگری بر مشکلات هيجانيتعيين تأثير آموزش مهارت هدف از پژوهش حاضر،

 . بود ساله 6تا  4دبستاني پيش

زمون با گروه گواه بود. جامعه آماری، شامل تمامي مادران دارای كودكان آآزمون و پسآزمایشي با طرح پيشروش پژوهش شبه روش:

مادران  این نفر از 90گيری در دسترس، با استفاده از روش نمونهبود كه  2996-99ساله شهر شاهرود در سال تحصيلي  6تا  4دبستاني پيش

 ،ایدقيقه 90جلسه  8( جایدهي شدند. برای گروه آزمایش در 21( و گواه )21و گروه آزمایش )انتخاب و سپس به صورت تصادفي در د

ری آوجهت جمع شده گروه گواه آموزشي دریافت نکردند. ابزار به كار گرفتهافرادآموزش داده شد در حالي كه  والدگری هایمهارت

 ها با استفاده ازتحليل( بود. تحليل داده2994كودک پيانتا ) -ياس رابطه والدو مق( 1002ها و مشکلات گودمن )پرسشنامه توانایي، اطلاعات

 انجام شد. كواریانس چندمتغيره 

ایي نارس یعني آنهای لفهؤهای والدگری بر كاهش مشکلات هيجاني و رفتاری و مهای پژوهش نشان داد كه آموزش  مهارتیافته ها:يافته

ه بر این، تأثير معناداری دارد. علاو ،رفتارهای اجتماعي مطلوب ارتباط با همسالان ومشکلات در رفتار هنجاری، مشکلات كنشي، توجه/ فزون

قرار  و وابستگي مورد تأیيد ،های تعارض، نزدیکيكودک و مؤلفه -های والدگری بر رابطه والددر پژوهش حاضر اثربخشي آموزش مهارت

 (.>002/0Pگرفت )

ند، نحوه نحوه برقراری ارتباط مثبت با فرزباره های والدگری با فراهم كردن فرصتي جهت یادگيری مادران درمهارتآموزش  گيري:نتيجه

رفتاری  -يجانيمشکلات ههای پرخطر توانست به بهبود نحوة مدیریت موقعيت و گذاری و دستور دادن، تقویت رفتارهای مثبت كودک،قانون

 كودک منجر شود.  -و رابطه والد
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 مقدمه
، 1كشااايمانند  اختلال نارسااااتي توجه/ فزون 2های رفتاری مخرباختلال

و یاا رفتاارهااای  ،4، اختلااال رفتااار هنجاااری9ایاختلاال نااافرمااني مقاابلااه

تاني و دبساااترین مشاااکلات رفتاری در كودكان پيشپرخاشاااگرانه رای 

كه بيشااترین شااکل  1رفتاری -مشااکلات هيجاني .(2)هسااتند ایمدرسااه

د در جریان تحول و تکامل ندهکيل ميرواني كودک را تشااهای آسااي 

ن كه در آ شودد و به شارایطي اطلا  مينشاوبرخي از كودكان ایجاد مي

مي و قو ،های هيجاني رفتاری كودک با هنجارهای فرهنگي، ساانيپاساا 

كه بر عملکرد تحصيلي، مراقبت از خود،  طوریه ب ؛تفاوت داشاته باشاند

افتگي یو  سازش ،رفتار در كلاسیافتگي فردی، روابط اجتماعي، ساازش

و رفتاری هيحاني مشاااکلاات  .(1در محيط وی نيز تاأثير منفي بگاذارد )

)اختلااالااات عاااطفي ماااننااد   6نموددرونصاااورت تواننااد بااههمچنين مي

های رفتاری مانند )نارساااایي  9نمودافساااردگي و اضاااطراب( و یاا برون

. (2)وند بندی شطبقهكشي و اختلال رفتار هنجاری( / فزوننارسایي توجه

این مشاکلات  نگراني مشترک والدین و متخصصان بهداشت روان است 

با  مشاااکلات عاطفي و رفتاری در دوران كودكي یا در بيشاااتر موارد كه 

اق  كنند و عوشاوند و تا بزرگسالي نيز ادامه پيدا مينوجواني شارو  مي

مدارس، عدم توانایي ساااویي در زندگي روزمره مانند عدم ح اااور در 

. (1)دارند  به دنبال یادگيری، مصاارف مواد، خشااونت و روابط اجتماعي

سال از لحاظ باليني در معرض  1درصاد  از كودكان زیر  20تا  8حداقل 

ني قرار دارند كه بيشااتر شااامل مشااکلات رواني، عاطفي، مشااکلات روا

 اوليه، رفتاری -همچنين مشکلات هيجاني .(9)و اجتماعي است  ،رفتاری

های شااکلبه  كه شااوندمي تلقي نامساااعد محيط مقابل در واكنشااي

 نامطلوب عادات و صفات تحول شاخصايت، از جمله مسااتل گوناگون

 ،خلقي(و ك  حملااات، ادراری،جویاادن، شاااا  ناااخن )مثاال مقاااوم

 مشاجره، و نزا  مدرساه، و منزل از فرار )مثل رفتار هنجاری هایاختلال

 خاص گرایيآزردگيروان صاافات ،گویي...(و دروغ دزدی، نافرماني،

 كلي مساتل و تحصيلي مشاکلات و ترس( و گردی،خواب تيک، )مثل

                                                           
1. Disruptive behavioral disorders 

2. Attention deficit/ hyperactivity disorder 

3. Oppositional defiant disorder 

4. Conduct disorder 

5. Emotion – behavioral problems 

6. Internalizing 

7. Externalizing 

 -دیگر، مشااکلات هيجاني  عبارتشااوند؛ به مدرسااه هاهر مي به مربوط

ه نایافته هستند كرفتاری، گروهي از اعمال و رفتارهای نابهنجار و ساازش

 .(4) دنشوسرزده و مانع سازش فرد با اطرافيان او مي طور مکرر از فردبه

ه گاهي دبستاني كرفتاری كودكان در سنين پيش -مشکلات هيجاني 

های يو كاساات ،های خانوادگيناپذیر فقر، جهل، نابسااامانينتيجه اجتناب

ل و به همين دليشاااوند مي تردیاد ماانع بالندگي آنهافرهنگي اسااات، بي

. نتای  پژوهش (1)اندازه اهميت دارد پيشگيری و درمان این مشکلات بي

ه ك دادفتاری كودكان نشان در زمينه مشکلات ر (6)ملکشاهي و فرهادی 

درصاد كودكان روستایي حداقل  68درصاد از كودكان شاهری و  9/99

دبستاني به گرفتار یکي از مشاکلات رفتاری هستند و بيشتر كودكان پيش

 برند كه نيازمند توجه و حمایت بيشترنحوی از مشاکلات رفتاری رن  مي

 را خود وقت يشترب والدین كه در زمينه بهداشات روان هساتند. ازآن جا

 های والدگریشااايوه و فرزندان با آنها روابط گذرانند،مي فرزندان با

 داشته فرزندان رفتاری و هيجاني پيشارفت در مهمي نقش تواندمي آنها

 از بساياری متخصااصااان علوم رفتاری، منشاأ از بسااياری نظر باشاد. بنا بر

 در اوليهنحوه والدگری  رفتاری كودكان در و شاااخصاايتي مشااکلات

 . (9)است  خانواده

 كه رفتارها اسااات از ایمجموعه عنوانبه 8والادگریهاایمهاارت

 هاموقعيت از گساااترده ایدامنه يط در را كودک -والد تعااملاات

مورد  تأثيرگذار تعاملي جوّ یک در را كودک و كندمي توصاااي 

 رفتاری كودكان نيز -تواند بر مشااکلات هيجانيدهد و ميقرار مي توجه

. مشاااهورترین مطالعات در حوزه والدگری مربوط به  (8)تاأثير بگاذارد 

گي پذیرش و روابط ژاسااات. وی در مطاالعاات خود ساااه وی 9باامریناد

كند كه روش مؤثر را و اسااتقلال دادن را مطرح مي ،نزدیک، مهار كردن

ساازد. از تعامل این ساه ویژگي چهار چندان مؤثر جدا ميهای نهاز روش

 29كفایتبي و ،21گيرانه، سااهل22مسااتبدانه ،20مقتدرانهساابک والدگری 

 .(8) شودمشخص مي

8. Parenting skills 

9. Baumrind 

10. Authoritative 

11. Arbitrary 

12. Permissive 

13. Inadequate 
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اده است های والدگری نشان دشده روی این سبکهای انجامپژوهش

د پيامدهای مثبت و منفي در كودكان نتوانها ميكه هر كدام از این سبک

د. ساابک مسااتبدانه با تقاضااای بالای والدین و نرا به همراه داشااته باشاا

شاود و با پيامدهای منفي مانند مشکلات دهي كم آنها مشاخص ميپاسا 

ا نه بنمود همراه اساات. ساابک والدگری مقتدرانمود و برونرفتاری درون

تركيبي از مهارگری و حمایت بالای عاطفي، سطوح مناسبي از استقلال و 

كند. این سااابک با ارتبااط دوساااویاه مياان كودک و والاد را تأمين مي

پيامدهای تحولي مثبت همچون پيشااارفت تحصااايلي بالاتر، اتکا به خود 

بيشااتر، انحراف رفتاری كمتر و روابط بهتر با همسااالان همراه اساات. در 

ا دهي بالای آنهگيرانه كه با تقاضااای كم والدین و پاساا سااهل ساابک

مي انتظارات ك ،شود، والدین با توجه بيش از حد به فرزندانمشخص مي

از آنها دارند. این شيوه تربيتي با پرخاشگری، رفتار ضداجتماعي، موفقيت 

. (9)و مشکلات رفتاری آشکار در كودكان همراه است  ،تحصايلي پایين

 كنند،مي طرد را خود فرزندان و دهندمي دساااتور داتم كه والدیني

 یا پيش گيرند، در را رقابت و دعوا یا فرزندانشان كه شاوندمي موج 

 .است بودن رتيس تعلق، احساس به دساتيابي راه كه برساند باور این به

 رها خود حال به را كودک گاه و هسااتند تسااليم اهل كه والدیني

 شااوندمي سااب  دهند،مي قرار افراطي مورد توجه را او گاه و كنندمي

 اهميت است، او مربوط به آنچه فقط كه برسند باور این به فرزندانشان

 كه والدیني همچنين  .نيست مهم كس دیگریهيچ هایخواسته و دارد

 رفتار صااميميت و با محبت آنها با و دهندمي انتخاب حق فرزندان به

كنند، در واقع مي ایجاد معقول هایمحدودیت حال عين و در كنندمي

 هم با برای راهي مردم با كه همکاری دهندمي یاد خود فرزندان به

 مردم همۀ رسند كهمي باور این به والدیني چنين است. فرزندان زیستن

های خود متزلزل، رسد والدیني كه در ارتباطبه نظر مي . (20)هستند  مهم

ر ثبات هسااتند، در نحوه تربيت فرزندان با یکدیگفاقد اطمينان خاطر و بي

توافق نادارناد و از الگوهاای والادگری مبتني بر طرد، حمایت افراطي یا 

فاده و عصبانيت است ،های غيرمنطقيجویيتسالط، ان اباط دوگانه، كمال

آفرین د كه عوامل خطرندهان ميها نش. بساياری از پژوهش(22)كنند مي

برای  كننده قویبينيتواند پيشخاانوادگي ماانند والدگری  ناكارآمد مي

د نو رفتاری در كودكان و نوجوانان باشااهيحاني ایجاد و حفظ مشااکلات 

(9 .) 

 -های والدگری بر نزدیکي والد در مورد اثربخشاااي آموزش مهارت

 ،كودک و مادر بين کينزدی كه معتقد اساات كودک نظریه دلبسااتگي

 و دهدآینده تشکيل مي زندگي در را كودک اجتماعي شاالوده ارتباط

 مشاااکلات كودک زندگي آینده در نگيرد شاااکل نزدیکي این اگر

های والدگری با هدف آموزش شااايوه بنابراین ؛آیدبه وجود مي زیادی

 دوران رفتاری و هيجاني مشاااکلات كاهش همچنين و پيشاااگيری

 اعتماد به خود و دانش افزایش و های والدینيمهارت تروی  و كودكي

 كودک -والد ارتباط . همچنين بهبود(21)اهميت بسياری دارد  ،والدین

 مورد دربين آنها را  تعارضااات و والدین از هر كدام فردی مشااکلات

های والدگری بر . آموزش مهارت(29) دهدمي كاهش كودک مساااتل

ت كه مساتلزم این اسبوده و كودک متمركز -افزایش كيفيت روابط والد

ترین كودک خود تمرین كنند كه مهم های جدیدی را باوالادین مهارت

كولاليلو و . مطالعات (22)اثر آن، بر رفتار كودک نشاان داده خواهد شد 

نشاااان داد كه برنامه آموزش والدین باعف افزایش رفتار  (24)جانساااتون 

 هایي همچونحتي اگر كودک با محروميت ،شودمناس  در كودكان مي

دی درویش دماوناقتصادی ضعي  مواجه باشد.  -فقر و وضعيت اجتماعي

 هایدر پژوهشاي با عنوان بررسي تأثير آموزش شيوه (20)و خرساندپور 

 8تا  6رفتاری  -هيحاني والدگری به والدین دارای كودكان با مشااکلات 

 بر والدین به این والدگری هایشاايوه ه آموزشساااله، نشااان دادند ك

 رفتاری مشااکلات و فسااردگي(و ا )اضااطراب عاطفي مشااکلات كاهش

 امّا ،فرزندان آنها مؤثر اساات همسااالان( با اتمشااکل و )رفتار هنجاری

 مشااکلات نارسااایي توجه/ در والدین به والدگری هایشاايوه آموزش

مطالعات ليپولد، داویس، اساات.  نداشااته این كودكان تأثير كنشاايفزون

نشاااان داد كه آموزش والدگری به والدین با  (21)هال لاوساااون و مک

سااالاامت جسااامي و رواني كودک، كاهش نافرماني، تخل  از قانون و 

پرخاشاااگری كودكان ارتباط خاصاااي دارد و باعف كاهش مشاااکلات 

رایان، اوفارلي و رامچنداني  شاااود.نمود در فرزندان مينمودو بروندرون

های والدگری نيز در پژوهش خود نشااان دادند كه آموزش مهارت (26)

ود. شرواني مداوم برای كودكان ميموج  جلوگيری از بروز مشاکلات 

فتار والدین با ر نتاای  پژوهشاااي دیگر نيز نشاااان داد كه والدگری مثبت

 . (29)رابطه مثبت و معناداری دارد  اجتماعي كودكان 
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نشاان دادند كه ح ور والدین در  (28)های كاگلين و همکاران یافته

ری باه كااهش مشاااکلاات رفتا هاای والادگریبرنااماه آموزش مهاارت

بخشي نظم و ،كودكان، آرامش بيشتر آنها، توانایي بهتر در برقرای ارتباط

م وونکاساابهوثری، فوفایبول، سااونارو ، و ویوات كودكان منجر شااد.

های والدگری بر كاهش های آموزش مهارتنيز دریافتند كه برنامه (29)

هم  (10)رفتارهای تهاجمي كودكان مؤثر اساات. نتای  مطالعه دای و چو 

نشاااان داد كااه برنااامااه والاادگری مثباات در سااابااک زناادگي والاادین، 

همچنين نتای  . و مراقبت از كودک مؤثر اسااات ،خودكاارآمادپناداری

كينلي، و بوید نشاااان داد كه آموزش پژوهش ویتينگهم، سااانادرز، مک

 در هااای والاادگری بااه كاااهش مشاااکلااات رفتاااری،  تغييراتمهااارت

 صاااحي  شااايوه مثبت تروی  اثرات و والدگری ناكارآمد هایشااايوه

از دیگر مطالعات انجام  .(12)سااات شاااده امنجر  كودكان والدگری در

اشاره  (11)نتای  پژوهش ساليمي ساودرجاني و یوسفي توان به شاده مي

های والدگری مبتني بر پذیرش و تعهد نشااان داد آموزش ساابکكرد كه 

به مادران بر كاهش اضااطراب جدایي و نافرماني كودكان آنها مؤثر بوده 

مبني بر  (19)فرشااد، نجارپوریان و شنبدی  بالاخره نتای  مطالعات اسات.

 آورد ساااانادرز برآموزش والادگری مثبات مبتني بر روی تاأثير معناادار

؛ و آموزانفرزندی دانش -افزایش شاااادزیساااتي و كااهش تعارض والد

آموزش مهارت درباره نقش مثبت  (14)پور و شاااباهن  مطاالعات عيني

و احترام و كاهش  ،های ارتباطي، انساااجامبهبود مهارتدر حل مسااا له 

گر ه، از دیگيرانه و مسااتبدانهای والدگری سااهلاسااتفاده والدین از شاايوه

  مطالعات انجام شده در این حيطه هستند.

سازی ارزنده رفتاری كودكان هایاختلال به توجه اخير هایسال در

نيز  ارزندة بسياری دساتاوردهای و یافته ایفزاینده ساير ،نبيش از حد آ

 وجود این زمينه در كمبودهای بسياری هنوز ولي شاده اسات،حاصال 

 مشاااکلات درمان مختل  هایدر زمينه روش پژوهش بنابراین ؛دارد

 پژوهش خصوصاست. به برخوردار زیادی اهميت از كودكان رفتاری

 جانبي عوارض كه دليل این به های والدگریآموزش مهارتزمينه  در

ها حال سااط  آگاهي خانوادهبا این ؛هساات مفيد بساايار ندارد، را داروها

تواند مساتلي كامل نيست و این ناآگاهي مي های والدگرینسبت به شيوه

ت و با توجه به اهمي. در نتيجه را در برقراری روابط با فرزندان ایجاد كند

های والدگری مؤثر، مساا له اصاالي نقش آگاهي والدین نساابت به مهارت

 هایاین پژوهش، پاساخگویي به این ساؤال است كه آیا آموزش مهارت

 -رابطه والدبهبود رفتاری و  -مشاااکلاات هيجاانيكااهش  والادگری بر

 دبستاني اثربخش است؟كودک در كودكان پيش

 روش 
 حاضااار روش پژوهش كننردگرا :الف( طرح پژوهش و شررركرت

آزمون با گروه گواه بود. جامعه آزمون و پسپيشآزمایشااي با طرح شاابه

سااااله شاااهر  6تا  4دبساااتاني آماری شاااامل تمامي مادران كودكان پيش

ای به حجم بودند كه از بين آنها نمونه 96-99شااهرود در سال تحصيلي 

به این  .گيری در دساترس انتخاب شدندنفر با اساتفاده از روش نمونه 90

اوره شهر شاهرود، و با استفاده از پرسشنامه صاورت كه از بين مراكز مشا

ر پزشااک مبني بشاناس یا روانها و مشاکلات و همچنين نظر روانتوانایي

افراد نمونه انتخاب شااادند و به  ،تشاااخيص مشاااکلات هيجاني و رفتاری

از  .نفره آزمایش و گواه جایدهي شدند 21گروه  صورت تصادفي در دو

های ساااپس برنامه آموزشاااي مهارتآزمون گرفته شاااد و دو گروه پيش

ای برای گروه آزمایش اجرا شااد و دقيقه 90جلسااه  8والدگری به مدت 

 آزمون گرفته شد. پس ا ز پایان آموزش از هر دو گروه پس

تا  4های ورود به پژوهش عبارت بود از: مادران دارای كودک ملاک

 ک راهنمایشناس باليني بر اساس ملاپزشاک یا روانسااله كه از روان 6

های رواني ویرایش پنجم، تشخيص مشکلات تشاخيصي و آماری بيماری

ای مرهننيز ها و مشاااکلات كودكان هيجاني و رفتاری )در مقياس توانایي

را دریااافاات كردنااد( را دریااافاات كرده و  21تر از نمره برش یعني پاایين

ي پزشکنداشتن اختلال روان ،اندهمگي تحت درمان دارویي خاص نبوده

و تمایل مادران به شااركت و همکاری در آموزش از دیگر  ،حاد همزمان

ملاک خروج از پژوهش نيز شاامل عدم شركت ها بود. شارایط آزمودني

لازم به ذكر است مادران تاكنون تحت در بيش از دو جلسه آموزشي بود. 

آموزش هيچ مداخلۀ دیگری قرار نگرفته بودند. ميانگين سااني مادران هر 

نفر  4دار و نفر از مااادران خااناه 22ساااال بود و در هر گروه  1/19گروه 

نفر مادران هر گروه دیپلم یا كارشناسي  21از نظر تحصيلي  .شاغل بودند

نفر از  8نفر كارشاناساي ارشد بودند. همچنين در هر گروه، كودكان  9و 

درصد كودكان  91ميانگين سني  و نفر پسار بودند 9این مادران، دختر و 

 سال بود.  1/1درصد آنها  61سال و  1/4گروه  هر



 ارهمکعبدالهي و  عفت                                                    كودک  –رفتاری و رابطه والد  –های والدگری بر بهبود مشکلات هيجاني اثربخشي آموزش مهارت 

191 

ره 
دو
ک، 
ود
 ك
ان
رو
ت 
لام
 س
مه
لنا
ص
ف

6
ره 
ما
 ش
،

4 ،
ان
ست
زم

 
29
98

 

 

 ب( ابزار 

برای سنجش و غربالگری  این ابزار: 2ها و مشکلات. پرساشانامه توانایي2

سااااله  26تا  4شااانااختي كودكاان در جامعه كودكان هاای رواناختلاال

 و كودكان قابل اسااتفاده ،انگليسااي طراحي شااده و برای معلمان، والدین

تا  1نفری از كودكان  9984ه توانسته در یک جمعيت است. این پرسشنام

 6/96 پزشکي را با دقتساله در بریتانيا، كودكان واجد تشخيص روان 21

درصااد  90درصااد تشااخيص دهد و بيش از  9/69درصااد و حساااساايت 

و  ،های رفتار هنجاری، نارساایي توجه/ فزون كشيكودكان دچار اختلال

به  ها و مشااکلاتتوانایي امه. پرسااشاان(11)افسااردگي را تشااخيص دهد 

بررسي و تفکيک كودكان در معرض خطر بالای مشکلات سلامت رواني 

( روایي تشااخيصااي 11كند و به گزارش گودمن و همکاران )كمک مي

های آن با چهارمين ویراسااات راهنمای آماری و مقياسهر یک از خرده

لي لملابندی بينهای رواني و دهمين ویراسااات طبقهتشاااخيصاااي اختلال

ها منطبق بوده است. این مقياس در ایران نيز رواسازی و اعتباریابي بيماری

( و 84/0ا ت 66/0همساني دروني بالا ) (16)باغي و وفایي شاده اسات. قره

 49/0هااای مااادران و معلمااان روایي مطلوبي )همبساااتگي بين ارزیااابي

،02/0P<1سؤال شامل  11اند. این پرساشنامه با ( برای آن گزارش كرده 

های عاطفي، نارساااایي توجه/ مقيااس مشاااکلاات رفتااری، نشاااانهخرده

و رفتار مطلوب اجتماعي است كه هر  ،كشاي، مشاکلات با همسالانفزون

ای درساات درجه 9سااوال دارد و بر اساااس طي  ليکرت  1مقياس، خرده

گذاری ( نمره1و حتماً درست است ) ،(2(، كمي درست است )0نيست )

شاااود كه مجمو  چهار مورد اول نمره كلي مشاااکلات را به دسااات مي

هدآیا دگذاری نيز دارد كه نشان ميدهد. این پرسشنامه یک نمره تأثيرمي

ای هسااات كه بتواند در زندگي روزمره او و ازهمشاااکلات كودک به اند

كه در این پژوهش از نساااخه والد (16)اش اختلاال ایجااد كناد خاانواده

 به دست آمد. 96/0باخ آن نيز برابر با ضری  آلفای كرون كه استفاده شد

دهي توسط پيانتا این مقياس خودگزارش :1كودک -. مقياس رابطه والد1

گویه است كه ادراک والدین را  99( سااخته شاده اسات و شامل 2994)

 29های تعارض )ساانجد و شااامل حوزهدر مورد رابطۀ آنها با كودک مي

گویااه(، و رابطااه مثباات  6گویااه(، وابساااتگي ) 20گویااه(، نزدیکي )

گذاری این مقياس بر اساس طي  ها( است. نمرهكلي)مجمو  تمام حوزه

برای قطعاً  2كند و نمره برای قطعاً صاااد  مي 1ای ليکرت )نمره درجه 1

كناد( اسااات. ضااارای  آلفای كرونباخ برای یک نمونه از صاااد  نمي

و تعارض  های تعارض مادریمقياسكودكان چهار تا پن  ساااله در خرده

مقياس نزدیکي، گزارش شاده است. خرده 80/0و  84/0پدری به ترتي  

ای كه پدر و مادر در رابطه با واساااطههای بيميزان صاااميميات و تعاامل

كند. ضااارای  آلفای كرونباخ كنند را ارزیابي ميكودک احسااااس مي

و  69/0برای نزدیکي مادر به كودک و نزدیکي پدر به كودک به ترتي  

( 2986. این پرسشنامه در ایران توسط طهماسيان )(19)گزارش شد  91/0

ن تأیيد شااده اساات و اترجمه و روایي محتوایي آن نيز توسااط متخصااصاا

هااای تعااارض، نزدیکي، مقياااسميزان آلفااای كرونباااخ هر یااک از خرده

بوده   80/0، و 46/0، 69/0، 84/0وابستگي، و رابطه مثبت كلي به ترتي  

به  82/0. در پژوهش حاضر نيز، ضری  آلفای كرونباخ برابر با (18)است 

 دست آمد.

كار گرفته شاااده در این مطالعه ای بهمداخله برنامه: رنرامه مداللهج( ب

 21تا  9های والدگری برای كودكان كتااب آموزش مهاارتبرگرفتاه از 

پزشکي كودک و نوجوان ایران و به كه توساط انجمن روان اسات السا

سفارش دفتر سلامت رواني، اجتماعي و اعتياد وزارت بهداشت، درمان و 

آموزش پزشااکي كشااور تهيه شااده اساات و طراحي، روایي و اعتبار آن 

خلاصه اهداف و محتوای  2در جدول  (.18)ت مورد تأیيد قرار گرفته اس

 اراته شده است. ایبرنامه مداخله

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1. Strengths and difficulties questionnaire (SDQ) 2. Parent child relationship scale (PCRS) 



 عبدالهي و همکار عفت                                                    كودک  –رفتاری و رابطه والد  –های والدگری بر بهبود مشکلات هيجاني اثربخشي آموزش مهارت 

196 

ک، دوره 
ت روان كود

صلنامه سلام
ف

6
، شماره 
4

، زمستان 
2998

 

 

 هاي والدگريهاي برنامه آموزشی مهارت: اهداف جلسه1جدول 

 محتوا و تكليف لانگی اهداف جلسات

 اول
با یکدیگر و مشخص كردن اهداف و معارفه اع ای گروه 

 مقررات جلسات آموزشي

در هر شود. ای برگزار ميدقيقه 90صورت به كهح ور در جلسات هفتگي در این جلسه این نکات توضي  داده شد: 

عایت منظور رگيرد. بهنظر در اختيار شما قرار مي جلسه فرصت كافي جهت سؤال و اههارنظر پيرامون موضو  مورد

نظر، محدودیت زماني را رعایت كنيد. اطلاعات شخصي اع ای گروه را محرمانه  نوبت دیگران برای اههارحق و 

و آنها را خارج از گروه مطرح نکنيد. به اع ای گروه احترام بگذارید و از یکدیگر حمایت كنيد. تمسخر، كنيد  تلقي

 و انتقادهای تند در ميان اع ای گروه ممنو  است. ،توهين، سرزنش

 آموزش اصول مدیریت رفتار كودكان برای مادران دوم

مونه از نتعری  والدگری، آموزش اصول مدیریت رفتار، انوا  نمودارهای ثبت رفتار و اراته تکلي  خانه شامل: دو 

يد. یک صورت عيني توصي  كنرفتارهای مطلوب كودكتان را كه دوست دارید بيشتر انجام شود انتخاب و آنها را به

این  كه متوجه شویدنمونه از رفتارهای نامطلوب كودک را كه از آن ناراضي هستيد مشخص كنيد. سپس برای این

 یابد در طول هفته آینده آن را پيگيری و در نمودار توصي  رفتار ثبت كنيد.و ادامه مي گرفته رفتار چگونه شکل

 انكعلل بروز مشکلات رفتاری كودكان و ارتباط مثبت با كود سوم

 شوند كه كودكان رفتارهای نامناس  داشته باشند.ال ( چه چيزهایي باعف مي

خواهيم رفتار كودكان را بهبود ببخشيم اولين قدم این است كه ارتباط خوبي با آنها برقرار كنيم. اراته ب( اگر مي

برای بهبود ارتباط با كودک  هایي را كه در این جلسهنمونه از روش 1این هفته سعي كنيد  (تکلي  خانه شامل: ال 

ها با مشکلي مواجه شدید آن را ثبت اگر در حين كاربرد این روش (و به كار ببرید. و بكرده اید انتخاب آموخته

 .كنيد

 تقویت رفتارهای مطلوب كودكان چهارم

دو انه شامل:  کلي  خو اراته ت ،كننده رفتارهای مطلوبهای رفتار، تقویتكنندهكننده، انوا  تقویتتعری  تقویت

دی و برای ما -انتخاب كنيد. برای یکي از آنها پاداش كلامي ،رفتار مشخص كودک را كه دوست دارید تقویت شود

 و اجرا كنيد. رفتارها و پيامدها را در كتاب كار خود ثبت كنيد.گرفته  فعاليتي را در نظر -دیگر پاداش عاطفي

 گذاریدستور دادن و قانون پنجم

در این هفته هر بار كه  (و اراته تکلي  خانه شامل:  ال  ،قوانين رفتاری، دستور دادن، روش صحي  دستور دادن

ه روشي اید بهایي كه در كلاس درس آموختهخواهيد به كودک خود دستور بدهيد سعي كنيد با استفاده از روشمي

اده اید و كودک دستور موردنظر را انجام دیا موفق بودهصحي  آن را به كار ببرید و نتيجه آن را یادداشت كنيد كه آ

ای بين تان، مقایسههایمطالعه نوشته در انتهای هفته با ب( ،یا خير؟ دليل موفقيت یا عدم موفقيت دستورتان را ذكر كنيد

 نتيجه دستورهای روز اول و آخر و ميزان همکاری فرزندتان در اجرای آنها انجام دهيد.

 رفتارهای نامناس مدیریت  ششم

های ژگيهای آن، ویرفتارهای نامناس  و نامطلوب چيست، مدیریت رفتارهای نامناس  چگونه است، تنبيه و ویژگي

و  ،منطقي رفتار كارگيری پيامدهای تنبيه نامناس ، كاربرد پيامد رفتار برای كاهش رخداد آن، بهتنبيه مناس ، ویژگي

ا توجه اید بهای مدیریت رفتارهای نامطلوب را كه در این جلسه آموختهکي از روشی  (اراته تکلي  خانه شامل: ال 

 (ب ،ریدو به كار ببرده اید انتخاب كهای گذشته مورد ثبت و بررسي قرار دادهبه رفتارهای نامناسبي كه در هفته

 انجام گيرد. ا اصلاح رفتار به شيوه صحي زمان با برنامه تنبيه ادامه دهيد تیادتان باشد برنامه قبلي تقویت و پاداش را هم

 های دشوارآمادگي برای مدیریت موقعيت هفتم

ریزی برای آینده و اراته تکلي  خانه شامل: این هفته سعي كنيد یکي از های دشوار، برنامهمدیریت موقعيت

كنيد،  تر را انتخابورد آسانهای دشواری را كه با فرزندتان دارید انتخاب و روی آن كاركنيد. سعي كنيد مموقعيت

 كنيد ميزان موفقيت شما در آن بالاتر است.موردی كه احساس مي

 ریزی برای آیندهمرور جلسات قبل و برنامه هشتم
-زمودنياز آ پسخوراند هایي انجام گرفت و اراتهریزیجلسات قبل توسط اع ای گروه مرور شد و برای آینده برنامه

 ها

 

پژوهش  بخش مجوزهای لازم ازبرای انجام پژوهش ابتدا : روش اجراد( 

های لازم با آموزش و پرورش هماهنگيدانشاااگاه گرفته شاااد و ساااپس 

با مراجعه به  انجام شاده و افراد نمونه انتخاب شدند.شاهرساتان شااهرود 

مدارس و انتخاب نمونه آماری و مشاااخص شااادن دو گروه آزمایش و 

دک كو -ها و مشکلات و مقياس رابطه والدهای توانایيپرساشنامه ،گواه

آزمون برای هر دو گروه اجرا شاااد و ساااپس مادران گروه به عنوان پيش

بار در هفته در  یک به صاااورتای دقيقه 90جلساااه  8آزمایش به مدت 

گروه  قرار گرفتند ووالدگری دبساااتاني تحت برنامه آموزش اكز پيشمر

صاااورت گروهي توساااط ای دریافت نکرد. این آموزش بهگواه مداخله

دبستاني اجرا در مركز پيش متخصص شناسي بالينيكارشناس ارشد روان

آزمون قرار بعد از اجرای برنامه آموزشاااي هر دو گروه مورد پس و شاااد

اخلاقي در این مطالعه به طور كامل رعایت شده است،  ملاحظاتگرفتند. 
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باه طوری كاه علااوه بر گرفتن مجوزهاای لاازم از كميته علمي و اخلاقي 

كننادگاان باا رضاااایات آگااهاانه آموزش و پرورش، تماامي شاااركات

ها را تکميل كردند. اطلاعات افراد گروه نمونه به صاااورت پرساااشااانامه

زار ثبت شاد و اطمينان داده شد افكدهای عددی )اصال گمنامي( در نرم

 در نهایت .اطلاعات به صورت محرمانه مورد بررسي قرار خواهند گرفت

دادهای به دسات آمده با استفاده از آزمون تحليل كوواریانس چندمتغيره 

 .ندشدوارسي و تحليل 

 هايافته
آزمون متغيرهای پس -آزمونميانگين و انحراف اساااتاندارد نمرات پيش

مشکلات هيجاني رفتاری و روابط والد و كودک در دو گروه آزمایش و 

 اراته شده است.  9و  1گواه در جداول 

 
 رفتاري به تفكيک گروه آزمايش و گواه -هاي توصيفی متغير مشكلات هيجانی: شالص2جدول 

 K-S Z P استانداردانحراف  ميانگين گروه وضعيت متغير

 مشکلات هيجاني

 آزمونپيش
 941/0 19/0 00/2 11/1 آزمایش

 649/0 61/0 99/0 90/1 گواه

 آزمونپس
 981/0 99/0 88/0 08/2 آزمایش

 116/0 99/0 02/2 92/1 گواه

 كشيمشکلات نارسایي توجه/ فزون

 آزمونپيش
 984/0 99/0 26/2 98/9 آزمایش

 819/0 19/0 01/2 84/1 گواه

 آزمونپس
 489/0 11/0 89/0 46/2 آزمایش

 819/0 69/0 00/2 98/1 گواه

 مشکلات رفتار هنجاری

 آزمونپيش
 884/0 61/0 91/0 89/2 آزمایش

 940/0 09/2 96/0 00/1 گواه

 آزمونپس
 114/0 89/0 20/0 99/0 آزمایش

 669/0 61/0 99/0 91/1 گواه

 همسالانمشکلات ارتباطي با 

 آزمونپيش
 491/0 18/0 00/2 99/1 آزمایش

 889/0 41/0 91/0 99/1 گواه

 آزمونپس
 869/0 00/2 91/0 29/2 آزمایش

 984/0 19/0 84/0 46/1 گواه

 رفتارهای اجتماعي مطلوب

 آزمونپيش
 199/0 66/0 49/2 16/1 آزمایش

 998/0 89/0 16/2 91/1 گواه

 آزمونپس
 146/0 19/0 66/9 20/8 آزمایش

 681/0 90/0 19/2 00/1 گواه
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 كودک به تفکيک -های توصاايفي متغير روابط والدشاااخص 9در جدول 

 آزمون گزارش شده است. آزمون و پسگروه آزمایش و گواه در پيش

 
 كودك به تفكيک گروه آزمايش و گواه -هاي توصيفی متغير روابط والد: شالص3جدول 

 K- S Z p انحراف استاندارد ميانگين گروه وضعيت متغير

 تعارض

 آزمونپيش
 146/0 66/0 49/22 18/46 آزمایش

 986/0 41/0 28/21 81/49 گواه

 آزمونپس
 419/0 99/0 99/20 29/40 آزمایش

 669/0 44/0 68/21 66/48 گواه

 نزدیکي

 آزمونپيش
 889/0 69/0 91/1 90/24 آزمایش

 998/0 10/0 16/1 89/29 گواه

 آزمونپس
 649/0 11/0 90/6 99/10 آزمایش

 968/0 11/0 44/1 61/29 گواه

 وابستگي

 آزمونپيش
 496/0 89/0 19/6 29/10 آزمایش

 169/0 89/0 99/6 14/12 گواه

 آزمونپس
 849/0 68/0 94/6 16/16 آزمایش

 849/0 49/0 11/6 68/11 گواه

 

( برای بررسي نرمال K- S Zاسميرن  ) -نتای  آزمون كالموگراف

گزارش شااده اساات. با  9و  1در جداول ها بودن توزیع متغيرها در گروه

اساااميرن  برای تمامي  -توجاه به این جداول آماره آزمون كالموگراف

 توان نتيجاه گرفات كه توزیع اینبناابراین مي ،دار نيساااتمتغيرهاا معني

 متغيرها نرمال است. 

هاای والادگری بر مشاااکلات برای بررساااي تاأثير آموزش مهاارت

ساله  6تا  4دبسااتاني كودک در كودكان پيش -رفتاری و والد  -هيجاني

از تحليل كوواریانس اسااتفاده شااد. نتای  آزمون بررسااي همگني شااي  

تاری رف -های مشکلات هيجانيآزمون مؤلفهسآزمون و پرگرسيون پيش

كودک در گروه آزمایش و گواه، نشان داد كه شي   -های والدو مؤلفه

نتای   .(2Fو  P ،89/0 =18= 16/0) رگرسااايون در هر دو گروه برابر اسااات

ا هآزمون لوین برای بررسااي همگني واریانس متغيرهای وابسااته در گروه

و  18= 98/0و  P =91/0متغيرهای مشکلات هيجاني)نشان داد كه واریانس 

2Fمشااکلات نارسااایي توجه/ فزون ،)( 44/0كشااي=P 2و18=  28/0وF  ،)

(، مشکلات ارتباطي با  2Fو18=  12/0و P=18/0مشکلات رفتار هنجاری )

 P=10/0(، رفتارهای اجتماعي مطلوب  ) 2Fو18= 96و P=19/0همسالان )

 P=18/0(، نزدیکي ) 2Fو18=  12/0و P=22/0(، تعارض ) 2Fو18=  16/0و

ها برابر (  در گروه 2Fو18=  02/0و P=99/0(، و دلبستگي  ) 2Fو18= 90و

 است. 

نتااای  آزمون باااكس برای بررساااي برابری ماااتریس كوواریااانس 

متغيرهای وابسااته در بين گروه آزمایش و گواه نيز نشااان داد كه ماتریس 

،  <P 01/0)كوواریااانس متغيرهااای وابساااتااه در دو گروه برابر اسااات 

49/0=F ،49/2=BOX( و )01/0 P> ،19/0 =F ،89/2 =BOX  نتای .)

ين رابطه ب ،داریبررساااي كرویت معنيآزمون خي دو بارتلت برای 

متغيرهاای پژوهش را نشاااان داد كه رابطه بين این متغيرها معني دار 

 P , 1=df ,189/21<02/0) و (P , 1=df , 411/22=2X<02/0) اساات

=2X). هااای تحلياال كوواریااانس، نتااای  فرضپس از بررساااي پيش

، هيجانيآزمون نشااان داد كه بين دو گروه در متغيرهای مشااکلات 

كشااي، مشااکلات رفتار هنجاری، فزون/ مشااکلات نارسااایي توجه

مشاکلات ارتباطي با همسالان، رفتارهای اجتماعي مطلوب، تعارض، 

 P<002/0)دار وجود دارد نازدیاکاي، و دلبساااتگي تفاااوت معنااا

,941/22=11,1F ,49/0=Wilks Lambda( و )002/0>P ,668/9=11,1F 

,42/0=Wilks Lambda.) راهه تفاوت نتای  تحليل كوواریانس یک در

 اراته شده است. رفتاری -گروه آزمایش و گواه در مشکلات هيجاني
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 رفتاري -راهه تفاوت گروه آزمايش و گواه در مشكلات هيجانی: نتايج تحليل كوواريانس يک4جدول 

 اندازه اثر F P لطا MS آزمايشی MS لطا SS آزمايشی SS متغير

 98/0 002/0 08/21 19/21 99/219 99/198 99/219 مشکلات هيجاني

 19/0 009/0 48/21 44/29 49/211 66/918 49/211 كشيمشکلات نارسایي توجه/ فزون

 98/0 001/0 11/24 60/22 20/202 68/991 20/202 مشکلات رفتار هنجاری

 90/0 002/0 06/8 91/1 99/90 96/186 99/90 مشکلات ارتباطي با همسالان

 29/0 001/0 96/26 99/21 89/210 44/986 89/210 رفتارهای اجتماعي مطلوب

 
برای متغيرهای مشاااکلات  Fدهد كه آماره نشاااان مي 4نتاای  جدول

(، 48/21كشاااي )(، مشاااکلاات ناارساااایي توجه/ فزون08/21هيجااني )

(، 06/8(، مشکلات ارتباطي با همسالان )11/24مشاکلات رفتار هنجاری )

ها نشااانگر دار اساات. این یافته( معني96/26رفتارهای اجتماعي مطلوب )

در این متغيرها تفاوت  گواههاای آزماایش و آن هساااتناد كاه بين گروه

جاااني داری وجود دارد. اناادازه اثر برای متغيرهااای مشاااکلااات هيمعني

(، 98ای  )(، مشااکلات رفتار مقابله19/0كشااي )(، مشااکلات فزون98/0)

( 29/0رفتارهای اجتماعي مطلوب ) و (،19مشکلات ارتباطي با همسالان )

ر د توجه است.دهد این تفاوت در جامعه بزرگ و قابلاست كه نشان مي

 فتاریر -برآورد شده نهایي متغيرهای مشکلات هيجانيميانگين  1جدول 

 گزارش شده است. گواهدر گروه آزمایش و 

 
 گواهرفتاري در گروه آزمايش و  –: ميانگين برآورد شده نهايی متغيرهاي مشكلات هيجانی 5جدول 

 داريسطح معنی لطاي استاندارد تفاوت ميانگين ميانگين گروه متغير جدو

 08/2 آزمایش مشکلات هيجاني
00/2- 49/0 002/0 

 92/1 گواه 

 46/2 آزمایش مشکلات نارسایي توجه/ فزون كشي
91/2- 98/0 009/0 

 98/1 گواه 

 99/0 آزمایش مشکلات رفتار هنجاری
98/2- 89/0 002/0 

 91/1 گواه 

 29/2 آزمایش مشکلات ارتباطي با همسالان
19/2- 69/0 01/0 

 46/1 گواه 

 20/8 آزمایش رفتارهای اجتماعي مطلوب
20/9 61/2 002/0 

 00/1 گواه 

 
دهد كه ميانگين گروه آزمایش در متغيرهای نشان مي  1نتای  جدول 

(، 46/2كشي )(، مشاکلات نارسایي توجه/ فزون08/2مشاکلات هيجاني )

و  ،(29/2(، مشکلات ارتباطي با همسالان )99/0مشکلات رفتار هنجاری )

داری كمتر از ميانگين صورت معني( به20/8رفتارهای اجتماعي مطلوب )

گروه گواه در این متغيرهاا اسااات. ميانگين گروه گواه در این متغيرها به 

 هااساات. با توجه به این یافته 1و  46/1، 91/1، 98/1، 92/1ترتي  برابر با 

توان گفاات كااه آموزش شاااود و ميفرضااايااه اول پژوهش تااأیيااد مي

رفتاااری در كودكااان  -هااای والاادگری بر مشاااکلااات هيجااانيمهااارت

نتای  تحليل  6در جدول  سااااله تأثيرگذار اسااات. 6تا  4دبساااتاني پيش

های روابط در مؤلفه گواهراهه تفاوت گروه آزمایش و كوواریاانس یک

 گزارش شده است. كودک -والد
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 كودك -هاي روابط والددر مؤلفه گواهراهه تفاوت گروه آزمايش و : نتايج تحليل كوواريانس يک6جدول 

 مجموع مجذورات لط مجموع مجذورات آزمايشی متغير
ميانگين مجذورات 

 آزمايشی
 اندازه اثر F P ميانگين مجذورات لطا

 41/0 002/0 22/21 11/1 96/86 09/291 96/86 تعارض

 40/0 002/0 29/26 19/1 18/99 64/221 18/99 نزدیکي

 99/0 002/0 89/29 19/6 99/81 00/216 99/81 وابستگي

 
های تعارض برای مؤلفه Fدهاد كه آماره نشاااان مي 6نتاای  جادول 

دار اسااات. این ( معني89/29و وابساااتگي ) ،(29/26(، نزدیکي )22/21)

های آزمایش و گواه در این ها نشاااانگر آن هساااتند كه بين گروهیاافتاه

داری وجود دارد. اندازه اثر برای متغيرهای تعارض متغيرهاا تفااوت معني

دهد این ( است كه نشان مي99/0(، و وابساتگي )40/0(، نزدیکي )41/0)

گين كه ميانوجه اساات. برای بررسااي اینتتفاوت در جامعه بزرگ و قابل

آزمون هر یک از متغيرهای پژوهش بيشاااتر ها در پسیک از گروهكدام

 شده است.شده گزارشهای تصحي ميانگين 9است، در جدول 
 

 گواهكودك در گروه آزمايش و  -هاي برآوردشده نهايی متغيرهاي روابط والد: ميانگين7جدول 

دهد كه ميانگين گروه آزمایش در متغيرهای نشان مي 9جدول نتای  

صاااورت ( به16/16و وابساااتگي ) ،(99/10(، نزدیکي )29/40تعاارض )

داری كمتر از مياانگين گروه گواه در این متغيرهاا اسااات. ميااانگين معني

 68/11و  61/29، 66/48گروه گواه در این متغيرهااا بااه ترتياا  برابر بااا 

توان مي شود وها فرضيه دوم پژوهش تأیيد مياسات. با توجه به این یافته

كودک در  -روابط والااد هااای والادگری برگفات كاه آموزش مهاارت

 ساله تأثيرگذار است.  6تا  4دبستاني كودكان پيش

 گيريبحث و نتيجه
 های والدگری این پژوهش با هدف ساانجش اثربخشااي آموزش  مهارت

كودک در كودكااان  -رفتاااری و رابطااه والااد -بر مشاااکلااات هيجاااني

ليل سااله شاهر شاهرود انجام شد. نتای  حاصل از تح 6تا  4دبساتاني پيش

های والدگری تأثير كواریانس چندمتغيره نشاااان داد كه آموزش مهارت

رد. این دبستاني دامشاکلات هيجاني و رفتاری كودكان پيشبر معناداری 

همساااو اسااات. این  (24)كولاليلو و جانساااتون های مطالعه نتای  با یافته

نشاااان دادند برنامه آموزش والدین باعف  پژوهشاااگران در مطاالعه خود

هایي حتي اگر با محروميت ؛شاااودافزایش رفتار مناسااا  در كودكان مي

 نينهمچاقتصادی ضعي  مواجه باشند.  -وضعيت اجتماعي و همچون فقر

( همسااو 26و  20نتای  مطالعه حاضاار با دیگر مطالعات انجام شااده مانند )

داخلات نيز نشان داد كه م (26)پژوهش رایان و همکاران  است. برای مثال

مداوم برای آموزش والادین موج  جلوگيری از بروز مشاااکلات رواني 

يز ن (20)درویش دماوندی و خرسندپور شود. نتای  پژوهش كودكان مي

 مشکلات كاهش بر والدین به والدگری هایشيوه شان داد كه آموزشن

 و ای)مشااکلات رفتار مقابله رفتاری و و افسااردگي( )اضااطراب عاطفي

بوده  مؤثر معنادار طوربهساااله  8تا  6 كودكان در با همسااالان( مشااکل

مشاکلات نارسایي  در والدین به والدگری هایشايوه آموزش امّا اسات،

 است. نداشته تأثيرساله  8تا  6 كشي كودكانتوجه/ فزون

توان بر اسااااس مطالعات را مي در این مطالعه آمادهدساااتهنتيجاه با

 -مشااکلات هيجانيگونه تببين كرد كه این (1)ماگای، ماليک، و كووت 

د نهدرواني كودک را تشکيل ميهای رفتاری كه بيشاترین شاکل آسي 

 داريسطح معنی لطاي استاندارد تفاوت ميانگين ميانگين گروه متغير

 تعارض
 29/40 آزمایش

49/8 49/9 002/0 
 66/48 گواه

 نزدیکي
 99/10 آزمایش

99/9 19/9 002/0 
 61/29 گواه

 وابستگي
 16/16 آزمایش

88/9 49/2 009/0 
 68/11 گواه
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رد د و بر عملکنشودر جریان تحول و تکامل برخي از كودكان ایجاد مي

تار یافتگي فردی، رفمراقبت از خود، روابط اجتماعي، سااازشتحصاايلي، 

ارد. با گذیاافتگي اجتماعي كودک تأثير منفي ميو  ساااازش ،در كلااس

دهند كه عوامل خطرساااز ها نشااان ميبسااياری از پژوهشتوجه به اینکه 

ننده قوی كبينيتواند پيشخانوادگي مانند والدگری  ناكارآمد والدین مي

حفظ مشاااکلات عاطفي و رفتاری در كودكان و نوجوانان برای رشاااد و 

بااشاااد، بناابراین ماداخلاات با هدف تغيير در شااايوه والدگری والدین، 

تواند پيشگيری كننده مناسبي برای مشکلات رفتاری كودكان و بهبود مي

(. توانمندساااازی والدین و آشااانایي آنها به 9هاای آنهاا باشاااد )ارتبااط

گری های والدثيراتي كه شيوهأت مهم است زیرا بسيار های والدینيمهارت

انکارناپذیر اساات. در برنامه  تواند بر رفتارهای كودک داشااته باشاادمي

 با صاااحي  برخورد نحوه در مورد ای این مطاالعه به والدینماداخلاه

 هایمؤثرترین شااايوه در اساااتفاده از آگاهي كسااا  و خود كودک

مطلوبي اراته شاااد كه همين های آموزش مقتادراناه( )روش والادگری

 كودكان رفتار دهيجهت و تغيير در جهتهای آموزش داده شده روش

افزایش اعتماد به خود  در نهایت شاااد و گرفته كار به توساااط والدین 

را به دنبال رفتااری در فرزندان  -والادین و كااهش مشاااکلاات هيجااني

های فتاریوالدین با علل بسياری از بدر ،. در طي جلسات آموزشيداشت

كودكان آشانا شاده و به این ترتي  تا حد امکان تلاش شد كه پيشگيری 

اولياه را فرا گيرناد و مانع ایجاد شااارایط پيشاااایند بدرفتاری در كودک 

همچنين والاادین گروه آزمااایش بااا اصاااول دساااتور دادن و  .شاااونااد

گذاری به شايوة صاحي  آشانا شده و یاد گرفتند رفتارهای مطلوب قانون

و تقویاات كننااد و بااا ماادیریاات رفتااار مورد توجااه قرار داده ا كودک ر

مي كه تمانند آشااانایي پيدا ك ،های پرخطر و مهمانيكودک در موقعيت

هایي را كسااا  كنند كه هم ها موج  شاااد والدین مهارتاین آموزش

ا و هخود الگوی مناساابي برای فرزندانشااان باشااند و هم فرزندان هيجان

 مدیریت كنند.  رفتارهای نامطلوبشان را

نتای  حاصااال از تحليل كواریانس چندمتغيره نشاااان داد كه آموزش 

كودک در كودكان -های والدگری  تأثير معناداری بر روابط والد مهارت

كه نشان داد  (10)مطالعه دای و چو دبستاني داشته است. این نتای  با پيش

برنامه والدگری مثبت در سااابک زندگي والدین، خودكارآمدپنداری و 

همچنين با نتای  همساااو اسااات.  كاملاً مراقبات از كودک مؤثر اسااات،

به  والدین كاه نشاااان دادنادآموزش (12)پژوهش ویتينگهم و همکااران 

 والدگری ناكارآمد هایشيوه در تغييرات و كاهش در مشکلات رفتاری

نشان دادند كه آموزش  (19)همسو است. فرشاد و همکاران  شاود نيز مي

آورد سااااندرز بر افزایش شاااادزیساااتي و كاهش والدگری مثبت با روی

 ای اینهكه با یافته آموزان تأثير معنادار داردفرزندی دانش -تعارض والد

  مطالعه همسو است.

 فردی مشااکلات ،كودک -والد ارتباط بهبودباید توجه داشاات كه 

 را كودک مساااتل مورد در والدین تعارضااات و والدین از هر كدام

هاای والدگری آموزش مهاارتدر این مطاالعاه . (29)دهاد مي كااهش

موجا  افزایش خودكاارآمدپنداری و خودكفایي والدین در مهار رفتار 

قابليت مادران را جهت ارتباط صحي   ين موضو همفرزندانشاان شد كه 

و مؤثر بااا فرزناادان افزایش داد. مااادراني كااه بااا فرزناادان خود روابط  

ای هصااميمانه و نزدیکي نداشااتند در جلسااات آموزشااي یاد گرفتند زمان

ای هالعمل و پاساا به نحوه عکسنند، بيشاتری را صارف كودک خود ك

زمان  ،رزندشاان دارند بيشتر دقت كنندهيجاني و رفتاری كه در رابطه با ف

 بودن هایزمان در طي ،كمي و كيفي مناسبي را با كودک خود بگذرانند

 از كودکو  بپردازندفرزند خود  های مورد علاقهباه فعاالياتباا كودک 

تا ساااط  اعتماد در رابطه والد كودک افزایش یابد. كشاااي نکنند حرف

ک با كيفيت مناساا  به كو همين اختصاااص زمان كافي ونتيجه این كه 

ویت كودک را تق -گيری رابطه والدطور چشمهتوسط والدین توانست ب

ها مانع از وابساااتگي شااادید مادران به آموزش این مهارت همچنين كند.

 امهبرن گيری كرد كهتوان نتيجهباه طور خلاصاااه مي كودک خود شاااد.

ثر پرورش به والدین راهبردهای عملي و مؤ ای مطاالعاه حاضااارماداخلاه

و  ،های اجتماعي و زباني كودک، خودتنظيمي هيجاني، اساااتقلالمهارت

ا سااب  ه. بنابراین دسااتيابي به این مهارت؛قابليت حل مساا له را آموخت

توساااعه و ارتقاای هماهنگي خانواده، كاهش تعارض كودک و والدین، 

 كودک شد.  -آميز والدروابط موفقيت

در پژوهش حاااضااار یکي از نبود شااارایط انجااام مرحلااه پيگيری 

همچنين در پژوهش حاضااار از ابزار  .بوداین مطاالعاه هاای محادودیات

 تواند نتای شده كه مي ها استفادهآوری دادهدهي برای جمعخودگزارش

 .ها مسااتعد تحری  هسااتندگزارش نو  این، زیرا تأثير قرار دهد را تحت

هي دبر خودگزارششااود از ابزارهای متعدد كه صاارفاً مبتني یشاانهاد مي
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همچنين انجام مطالعه حاضر  نبوده مانند مصااحبه و مشاهده استفاده شود.

ری از تأثير تویر مناساا صااتواند تبا طرح پيگيری نتای  در بلند مدت مي

 ای این پژوهشهبر اساس یافتهها و مداخلات اراته كند. این گونه آموزش

تاری و رف -ت هيجانيمبني بر تاأثير آموزش والادگری بر بهبود مشاااکلا

ی در های والدگركه این قبيل شيوه شودكودک پيشنهاد مي -رابطه والد

كار گرفته شاااود تا با افزایش بهو مشااااوران  مادارس با همکاری مربيان

فرزندی كاهش یافته و از  -هاای والادتعاارض ،آگااهي و بينش والادین

 بروز مشکلات  هيجاني و رفتاری كودكان كاسته شود. 

انم خنامه كارشااناسااي ارشااد پایاناین پژوهش برگرفته از  كر و قدردانی:تشرر

شناسي دانشگاه آزاد واحد شاهرود با كد یا شماره عفت عبداللهي در رشته روان

مجوز اجرای آن بر روی افراد نمونه از  همچنين .اسااات 1418489پاایاان نااماه 

صادر شده است.  2/8/99 همورخدر شهر شاهرود وپرورش آموزشساوی اداره 

ره كارشناس هسته مشاو مخصوصاً وپرورشآموزشاز مس ولين اداره  وسيلهبدین

و پژوهش را انجام دادند و همچنين از  كاه همااهنگي با مدارس جهت آموزش

ونه كه افراد نم تمامي شااميم زندگي ومركز دبسااتاني كادر اداری و مربيان پيش

 شود.  کر و قدرداني ميدر اجرای این طرح به ما كمک كردند تش

انجام این پژوهش برای نویساندگان هيچ گونه تعارض منافع را به  تضاد منافع:

 دنبال نداشته است.
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