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 سال 6تا  4ای ارتباطی به مادران بر بهبود مشکالت رفتاری کودکان ههارتم آموزش تأثیر
 

 2، شیرین فاضل دهکردی2، بیتا هاشمی1*زهرا محمدی

 ، اصفهان، ایراندانشگاه آزاد واحد اصفهان )خوراسگان(شناسی، دانشکده علوم تربیتی، دانشجوی دکترای روان. 1

 ، اصفهان، ایرانشناسی، دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه آزاد واحد اصفهان )خوراسگان(.کارشناسی ارشد روان2

 20/06/96تاریخ پذیرش:  18/01/95تاریخ دریافت: 

 چکیده
شود و عدم توجهه والهدین بهه گذاری میاست که در آن شخصیت هر فرد پایهخانواده به عنوان اولین محیط اجتماعی  و هدف: زمینه

شهناختی و رفتهاری را احتمها  بهروز مشهکالت روانای ارتباطی هارسایی در مهارتبه دلیل نازی محیط روانی و عاطفی کودک سسالم

 4مادران بر بهبود مشکالت رفتاری کودکان ای ارتباطی به همهارت آموزشبنابراین هدف از پژوهش حاضر اثربخشی  ؛هددافزایش می

 .استسا   6تا 

مهادر   30شهامل تدهداد آماری پژوهش  نمونه. است آزمون و گروه کنتر پس -آزمونآزمایشی با طرح پیشروش پژوهش نیمه روش:

پرسشهنامه  مورداسهتفاده. ابزار گیری در دسترس انتخاب شدندکودکان با مشکالت رفتاری شهرستان لنجان بود که به شیوه نمونه دارای

قهرار  های ارتبهاطیای مداخالت درمانی مهارتدقیقه 60جلسه  9مادران گروه آزمایش تحت  بوده است. (1967) رفتاری راتر کودکان

    شد.ها از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده برای تحلیل دادهای دریافت نکردند. در حالی که گروه کنتر  هیچ مداخله گرفتند،

منجهر بهه کهاهش مشهکالت ای ارتبهاطی ههمداخالت مبتنهی بهر مهارتنشان داده است که  متغیرهتک کواریانس تحلیلنتایج ا: هیافته

 (.>001/0p) شده است ان گروه آزمایشادررفتاری کودکان م

در حهوزه خهانواده توجهه  بهه ویهژهاز مشکالت رفتاری کودکهان سبه علل زمینه الزم است بر اساس نتایج پژوهش حاضر یری:گنتیجه

، در جهت جلوگیری از بروز این مشهکالت و آموزشی مناسب با حضور متخصصان مختلف ای تربیتیهو با بکارگیری برنامهشده افی ک

 شود.اقدام 
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 مقدمه
سان است کهه در مراحل زندگی انرین تمهمکودکی از دوران 

. اغلههب یههردگشههده و شههکل می یزیرآن شخصههیت فههرد پایههه

دوران حسهاس  بههتوجهه  رفتاری ناشی از نارسهاییهای اختال 

وجهی منجر به عدم سازش بها محهیط و تبیکودکی است. این 

ود. مشههکالت شههمیبههروز مشههکالت رفتههاری بههرای کههودک 

ی از اعمها  و رفتارههای ههرفتاری، گرو هایاختال رفتاری یا 

مکهرر از فهرد سهر  طوربهههستند که  نایافتهسازشنابهنجار و یا 

. (1) ودشههمی طرافیههانشفههرد بهها ا یافتگیشزده و مههانس سههاز

بسهههتانی، دپیشرین مشهههکالت رفتهههاری کودکهههان تهههرایج

)قشقرق(، دزدی،  ویی، پرخاشگری و حمالت بدخلقیگدروغ

و  ،نامناسههب و زشههت، جههواب پههس دادن هههایواژهاسهتفاده از 

 .(2)است رقابت بین خواهر و برادرها 

ه مشهکالت در زمین (3) ملکشاهی و فرهادی پژوهشنتایج 

درصههد کودکههان  3/79هههد کههه درفتههاری کودکههان نشههان می

گرفتهار  بهار یکدرصد کودکان روستایی حداقل  68شهری و 

 ناسهی اخهتال شباره سببدر .نداهیکی از مشکالت رفتاری بود

تهرین آنهها ل زیادی مطرح شده اسهت کهه از مهمعوام رفتاری

ای خهانوادگی و شکسهت هکشهمکشوان به عواملی مانند تمی

در ازدواج، نداشتن رابطه گهرم بها والهدین، دلبسهتگی نهاایمن، 

ناختی شههروانمقههررات سههخت، ن ههارت ناکههافی، مشههکالت 

کودک، با مشروط و صحیح  ارتباطوالدین، ناتوانی والدین در 

ر از همهه تهکودکان و مهم به وسیلهیت خشم رمدیدر  ارسایین

کهه وجهود ایهن  اشهاره کهرد ای ارتبهاطیههنارسایی در مهارت

هیجههانی در یری مشههکالت رفتههاری و گشههکلخطههر عوامههل 

 ههددرا افهزایش میو شکست در تدهامالت اجتمهاعی کودک 

است که کودکان و  ( نیز نشان داده5) پژوهدر این راستا به (.4)

نوجوانانی که دارای مشکالت رفتاری هستند و به عنوان افهراد 

شهههوند، در دار مطهههرح می، دشهههوار و مسههه لهنایافتههههسهههازش

کنند که دارای بحران بوده و بسهیاری هایی زندگی میخانواده

گهردد. آنهها گهاهی از اصو  ارتباطی در این محهیط نقهم می

ماننههد پرخاشههگری کالمههی،  نمههودهههای رفتههاری بروناختال 

و خرابکهاری نشهان  ،پرخاشگری فیزیکی، کوبیدن سر به دیوار

ماننهههد  نمهههودههههای رفتههاری دروندهنههد و زمهههانی اختال می

و ناخن جویدن را  ،گیری اجتماعیاضطراب، افسردگی، کناره

آگهی این مشکالت در ایهن دسهته دهند. پیشاز خود بروز می

تواند صورت عدم توجه درمانی میاز کودکان و نوجوانان در 

، تهرک حرمت خودمشکالت رفتاری بیشتر، کمبود  به صورت

(، و سهطوح بهاالتری از 7و  6) تحصیل، افسهردگی، بزهکهاری

           باشهد ههاهیجانو مدیریت ، و فهم در شناسایی، درک نارسایی

 (.9 و 8)

یکههی از ویههایف اجتمههاعی کودکههان  در همههین راسههتا

 ورت در ایجاد رابطه متقابل و موفه  بها همسهاالن فراگیری مها

اسهت.کودکان از طریه  تدامهل بها اعضای خانواده با یکهدیگر 

همساالن رفتارهایی مانند رعایت نوبت، مشهارکت، همکهاری، 

ری . یادگیگیرندفرامیخشم را  مدیریتتوجه به ن ر دیگران و 

 آمهوزشکهه  تحو ای ابتدایی ها در سا هاین دسته از مهارت

رسمی و ارتباط متقابل با همساالن وجود ندارد از طری  تدامل 

ن یبنابرا ؛گیردسایر اعضای خانواده صورت میبا پدر و مادر و 

که در آن شخصیت هر خانواده به عنوان اولین محیط اجتماعی 

عهدم توجهه والهدین بهه ، در صهورت شهوداری میذگهفرد پایه

وز ردک احتمهها  بههازی محههیط روانههی و عههاطفی کههوسههسالم

، به نحهوی دهدشناختی و رفتاری را افزایش میمشکالت روان

الگوهای تدامل خانوادگی  تأثیرهایی که به بررسی که پژوهش

از اند، رفتاری و عاطفی کودکان پرداخته هایدر ایجاد اختال 

را نهوعی واکهنش کهودک نسهبت بهه  ها این اختالدیدگاهی 

یشهتر والهدین ب زیهرا. (10) اندهای خهانوادگی دانسهتهنابسامانی

ابهط آنهها بها ورپهس ذراننهد، گوقت خود را بها فرزندشهان می

وانههد نقههش مهمههی در تمی انشههای تربیتیهن و شههیوهفرزنههدا

 . (11) پیشرفت رفتار فرزندشان داشته باشد

 هسهتند واطی در زندگی انسان بسیار مههم ای ارتبهمهارت

انسهان جههز در سههایه روابههط ای بههالقوه هدینههاز توانم یهکهیچ

ردی صههحیح، فهروابههط بین. یابهدارتقها نمههیدی رفههصهحیح بین

شخصهیت،  تحهو بسهزایی در ایجهاد سهالمت روانهی،  اهمیت
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حها  وفایی دارد. و خودشک یافتگیشابی، افزایش سازیویته

داشهتن کودکان دنیای پر رمز و رازی دارند و ه با توجه به اینک

ای شخصهیتی و امکانهات کودکهان مهانس از اقهدام همحدودیت

شههان فهردی و ارتباطیجههت حههل مشهکالت بین اههمسهتقیم آن

خهانواده اولهین کهالس درس غیررسهمی  ازآنجاکهردد و گمی

و ایهن کیفیهت  اسهت تحهو  و خودشهکوفاییکودکان جههت 

زیادی بر تکامل طبیدی کودک دارد؛  تأثیرروابط والد با فرزند 

نابهنجار رفتارهای ای هدنبا  ریشه ن علوم رفتاری بهاپژوهشگر

  .(12) ردندگست با آن میای برخورد درهکودکان و راه

بههروز مشههکالت رفتههاری فقههدان  در مههرثریکههی از عوامههل 

مادر  به خصوص خانواده یبین اعضا مرثرای ارتباطی همهارت

ارتبههاطی بههه عنههوان یکههی از هههای مهارت. بهها فرزنههدان اسههت

اسهت.  مهرثرزندگی، در بهبود و سالمت اشخاص های مهارت

هها یهاری بها موقدیت مهرثررا بهرای مقابلهه  ا، افرادهاین توانایی

فراد جامده ازد تا در ارتباط با سایر اسد و آنها را قادر میهدمی

عمهل کهرده و منجهر بهه تغییهر  یافتههشمثبت و سهاز ایگونههب

کههه دارای  یوالههدین  درواقههس ،رددگههرفتارهههای نامناسههب می

هستند به نقش والهدی خهود مطمه ن نبهوده،  مشکالت ارتباطی

ننهد و در رابطهه بها کبهرآورد می تنشهگرند را بسهیار تربیت فرز

بنهابراین  ؛(10) ندهسهتهمسر و اطرافیهان نیهز درهار کشهمکش 

بههرای ارتقههای بهداشههت روانههی کودکههان بهها مشههکالت  تههالش

ای ارتبهاطی ههدر مهارت ارسهاییرفتاری که دارای والدین با ن

تربیهت فرزنهد در قالهب  نیز هستند، نیازمند پرداختن به کیفیهت

 است کودک -ای ارتباطی و کیفیت رابطه مادرهمهارت ءارتقا

(13.) 

ثههربخش ( بههر ا17، و 16، 15، 14، 10ای پژوهشههی)هیافتههه 

ای ارتباطی در بهبود مشکالت رفتاری کودکان هبودن مهارت

و  متدهدد پژوهشهیهای یافتههبنابراین با توجهه بهه  ؛داللت دارد

ارتباطی والد با فرزند در حل مشکالت های مهارتاهمیتی که 

اثربخشهی  بررسی هدف پژوهش حاضر ،رفتاری کودکان دارد

بهر بهبهود مشهکالت  بهه مهادراناطی ارتبههای مهارت آموزش

 .سترفتاری کودکان ا

 روش
پهژوهش  طهرح نندگان:کو شررکت پرووه طرر   الف(

آزمایشهی بها دو گهروه آزمهایش و گهواه و اجهرای حاضر نیمه

جامدهه آمهاری ایهن پهژوهش آزمون اسهت. آزمون و پسپیش

رفتهاری  ههایاخهتال  مبهتال بهه انمهادران کودکه تمامیشامل 

بههر اسههاس نمونههه  بههود. حجههم 1394در سهها   شهرسههتان لنجههان

انجههام ( جهههت 18) دالور دیههدگاه متخصصههان آمههار ماننههد

روش بها که انتخهاب شهدنفر 30آزمایشهی تدهداد  هایپژوهش

ه و به تصادف در دو گروه گیری در دسترس انتخاب شدنمونه

 ،نمونههورود بهه  مهالکانهد. آزمایش و کنتر  جایهدهی شهده

پرسشنامه سنجش  بر اساسداشتن کودک با مشکالت رفتاری 

مشکالت رفتاری راتر، داشتن سالمت کامل جسمی و روانی و 

رضایت آگاهانه جهت شرکت در فرایند پژوهش بهوده اسهت. 

می و بیمهههاری جسهههبهههه  ن ال بهههودتمبهههخهههروج نیهههز  الکمههه

اری تایی جهت حل مشکالت رفهناختی، دریافت درمانشروان

 . بیش از دو جلسه غیبت در فرایند درمانی بودکودک و 

 بزاراب( 
بههرای سههنجش مشههکالت  :پرسشههنامه رفتههاری راتههر کودکههان. 1

 رفتاری کودکان از ویرایش نهایی پرسشنامه رفتهاری کودکهان

از نهو  مهداد و پرسشهنامه  ایهن اسهتفاده شهد.( 19) مایکل راتر

مشهکالت کاغذی است و کودکهان را از ن هر میهزان ابهتال بهه 

هنجاریههابی پرسشههنامه  دهههد.رفتههاری مههورد ارزیههابی قههرار می

( 20مشههکالت رفتههاری کودکههان در ایههران توسههط مینههایی )

 نسهخه) الهف نسهخهدارای دو ایهن پرسشهنامه  صورت گرفت.

مدلم( که توسهط  نسخه) ب نسخهوالدین( که توسط والدین و 

ی دارا "الهف"نسخه. است، ودشزان تکمیل میموآمدلم دانش

ساده تشکیل شده اسهت.  گویه  26از  "ب"نسخهپرسش و  31

طیف لیکرت سهه  بر اساسذاری در این پرسشنامه گشیوه نمره

 اعتبهارقابلیهت اعتمهاد یها  در مهورد. است 2ی از صفر تا ادرجه

با بکار بهردن روش دو نیمهه کهردن پرسشهنامه راتهر، ( 19)راتر 

 001/0 داریمدنهیدرصهد در سهطح  89آن را در حدود  اعتبار

نفهر و بهه  91بازآزمهایی در مهورد از طریه  گزارش کردنهد و 
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در ایهران نیهز  .درصد گزارش کردند 85 اعتبارهفته،  13مدت 

یب همسهانی روش ضهر بر اساسرا  اعتبار( ضرایب 20) مینایی

بهین  نیهز  آلفای کرونبها  بر اساسو  87/0تا  73/0درونی بین 

، همچنههین روایههی ایههن .اسههت وردهآدسههتبه 97/0تهها  38/0

شهده  مطلوب گزارش شناسیروانپرسشنامه از ن ر متخصصین 

 . است

در گهروه آزمهایش و  کنندگانشرکت ای:ج( برنامه مداخله

قبههل از  بههاریکقههرار گرفتنههد:  گیریموردانههدازهگههواه دو بههار 

ههها. گههروه و بههار دوم بدههد از اتمههام آموزش آمههوزششههرو  

ههای مهارتآمهوزش متغیهر مسهتقل یدنهی  تأثیرآزمایش تحت

گونههه بههه گههروه گههواه هیچ کهههدرحالیارتبههاطی قههرار گرفههت 

شناسهان آموزشی داده نشد. اعضای گروه آزمایش توسط روان

های ارتباطی مهارت داشتند، مهارت آموزشمتخصصی که در 

های شهناس ههر یهک از سرفصهل. ایهن دو روانآموزش دیدند

از آنههها  هههر کههدامدادنههد کههه می زشآمههودرمههان را بههه نوبههت 

 به صهورتدقیقه  60به مدت  درمیانیکجلسات را به صورت 

گونه در مورد گروه گواه هیچ کهدرحالی دادند؛گروهی انجام 

 بر اساسای ارتباطی هآموزشی داده نشد. اجرای برنامه مهارت

 ؛(21)سیتنیکو، روهان، ایوانس، ماهون و نیلنهی برنامه آموزشی

لههی، اکسههیونا، ژانهها، یههو،  ؛(22)کراوتههر و ارویههنلهی،

ههههدمن، مهههورتبر،، هسهههر، کهههالرک، لکانهههدر،  (؛23)رههن

طبه  جهدو  زیهر  (25)همامسهی ؛ و(24)آندرسون و جوتسون

 انجام شد.

 

 محتوای جلسات آموزشی .1جدول

 عناوین محتوای آموزشی جلسات

 جلسه او  تا سوم
های تقویت عناصر ارتباطی، گوش دادن فدا ، های ارتباطی، روشسالم و خیرمقدم، آشنایی اعضا با یکدیگر، مفهوم ارتباط و عناصر آن، سبک

 گوش دادن فدا . تقویتهای تکنیک

 جلسه رهارم تا نهم

های موقدیت منفی، ویژگی هایهیجانهای منفی، شناخت عالئم و نشانه هایهیجانمنفی، عوامل وابسته به  هایهیجان، مفهوم هاهیجانآشنایی با 

های مدیریت و احساسات، شناخت افکار، شناخت باورهای کاذب، افزایش توان مقابله، تکنیک هاهیجان گذاریناممنفی،  هایهیجان ایجادکننده

 منفی در خانواده. هایهیجان

 جلسه دهم
ها در اجرای برنامه در خانه و رفس کنندهیری از جلسات آموزشی قبل به صورت عملی، بررسی تجارب شرکتگهبررسی و مرور جلسات قبل، بهر

 اشکاالت و نواقص.

 

، به خاطر نهو  موردمطالدهبدد از انتخاب افراد  د( روش اجرا:

بهه والهدین،  پژوهشطرح پژوهش، نخست ضمن بیان اهداف 

اخهذ شهد و مهوارد  پژوهشنامه آنها جهت شرکت در رضایت

شناسهی انجمهن رواننامه اساس اساسبر اخالقی انجام پژوهش 

همچون داوطلبانه بودن، عدم آسیب جسمانی و روانهی  آمریکا

ورد توجهه قهرار مه پهژوهشدر فراینهد  ، و رازداریبه کودکان

در بخهش  آمدهدستبههای تجزیه و تحلیل داده جهتگرفت. 

و در  های میانگین و انحهراف اسهتانداردآمار توصیفی از آماره

پهژوهش از  سراالتپاسخگویی به  جهتبخش آمار استنباطی 

 شد.  راهه استفادهیکمتغیری تکآزمون تحلیل کوواریانس 

  هایافته
های توصههیفی متغیرهههای پههژوهش در شههاخص 2در جههدو  

اند. ها گزارش شهدهتفکیک گروهآزمون به آزمون و پسپیش

اسهمیرنف  -وگرافملاهمچنین در این جداو  نتایج آزمون که

اند. آمهاره ها گزارش شهدهیس دادهزبرای بررسی نرما  بودن تو

ده نرمهها  بههودن دهنغیرمدنههادار نشههاناسههمیرنف -کلمههوگراف

 توزیس متغیرهاست. 
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 نفر( 30)تعداد: های آزمای  و گواههای توصیفی متغیرهای پووه  به تفکیک گروهشاخص .2جدول

 K-S Z p انحراف معیار میانگین گروه وضعیت متغیر

 09/0 20/0 81/2 66/21 آزمایش آزمونپیش مشکالت رفتاری

 20/0 17/0 87/2 40/22 گواه  

 20/0 13/0 55/2 86/15 آزمایش آزمونپس 

 06/0 21/0 52/3 13/24 گواه  

 

آزمههون  Zدهنههد کههه آمههاره نشههان می 2های جههدو  یافتههه

اسمیرنف برای تمامی متغیرهها در ههر دو گهروه  -لموگرافاک

توزیهس متغیرهها در گهروه آزمهایش و  بنهابرایندار نیسهت مدنی

فرضههیه پههژوهش بهها اسههتفاده از تحلیههل گههواه نرمهها  اسههت. 

راهه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. قبل از کوواریانس یک

های اساسی این تحلیل راهه مفروضهانجام تحلیل واریانس یک

قههرار گرفههت. بههرای بررسههی نرمهها  بههودن توزیههس  موردبررسههی

 -لموگرافاآزمهون از آزمهون کهسآزمون و پها در پیشنمره

شهده گهزارش  2اسمیرنف استفاده شد که نتایج آن در جدو  

بررسههی مفروضههه همگنههی شههیب  بههرای F. از آزمههون اسههت

مشکالت رفتاری در  مرلفهآزمون آزمون و پسرگرسیون پیش

گروه آزمایش و گواه استفاده شد. نتایج نشان داد که همسهانی 

آزمههون متغیههر مشههکالت آزمههون و پسشههیب رگرسههیون پیش

 دار نیسهههتدر دو گهههروه آزمهههایش و گهههواه مدنهههیرفتهههاری 

(11/0<P،70/51 =(2،27)Fبنابر )توان نتیجه گرفهت کهه ین میا

ههها برابههر آزمهون در گروهآزمههون و پسشهیب رگرسههیون پیش

هههای متغیههر وابسههته در اسههت. بههرای بررسههی همگنههی واریانس

ها برابهر باشهند، ها در گروهها در صورتی که تدداد نمونهگروه

ههها برابههر در ن ههر گرفتههه یههانس متغیههر وابسههته در ایههن گروهوار

شود و نیازی به اجرای آزمون لوین بهرای بررسهی همگنهی می

ها نیست. در پهژوهش حاضهر نیهز تدهداد افهراد گهروه واریانس

با توجه به مدیار  بنابراین ستانفر  15آزمایش و گواه هر کدام 

ن در ن هر گرفتهه گههها هم، واریانس متغیر وابسهته در گروهباال

های آزمههون، تحلیههل وجههود مفروضههه تأییههدپههس از شههود. می

مشهکالت رفتهاری در  مرلفههمتغیری در مهورد کوارایانس تک

 بین گروه گواه و آزمایش انجام شد.

  
 مشکالت رفتاری مؤلفهراهه تفاوت گروه آزمای  و گواه در یکواریانس نتایج تحلیل ک .3جدول

 مجموع مجذورات

 آزمایشی

 مجموع مجذورات

 خطا

 میانگین مجذورات

 آزمایشی

 میانگین مجذورات

 خطا
F p ماریتوان آ اندازه اثر 

323/403 406/158 323/403 867/5 764/68 001/0 71/0 1 

 

 مشهکالت رفتهاری در پهیش Fآمهاره  3جهدو  با توجه به

مدنهادار اسهت و ایهن  01/0اسهت کهه در سهطح  76/68آزمون 

دههد کهه بهین دو گهروه در میهزان مشهکالت رفتهاری نشان می

 3دار وجهود دارد. همچنهین بها توجهه بهه جهدو  تفاوت مدنهی

درصهد از  71دههد کهه عضهویت گروههی اندازه اثر نشهان می

کند. توان آزمون تغییرات کاهش مشکالت رفتاری را تبیین می

اسهت کهه نشهانگر کهافی بهودن  1ز با توجه به به این جدو ، نی

و با در ن هر  باالهای بنابراین با توجه به یافتهونه است. محجم ن

گرفتن اینکه در پرسشنامه مشکالت رفتاری راتر نمرات کمتهر 

تهوان ابهراز نمهود کهه ، میاستنشانگر مشکالت رفتاری کمتر

مثبت و  تأثیرودکان های ارتباطی بر مشکالت رفتاری کمهارت

 مدناداری دارد.
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 گیرینتیجهبحث و 

ارتباطی بهه مهادران های مهارت آموزش هدف بااین پژوهش  

م شهده سها  انجها 6تها  4بر بهبود مشکالت رفتهاری کودکهان 

هد کهه ایهن روش آموزشهی بهر داست. نتایج پژوهش نشان می

اسهت. نتهایج پهژوهش  مهرثربهبود مشکالت رفتاری کودکهان 

کهه بهه بررسهی  (15) اشهرفی و منجهزی مطالدهه نتیجهحاضر با 

پرخاشهههگری  ارتبهههاطی بهههر میهههزانههههای مهارت آمهههوزش

 آمهوزشموزان پرداختهه و بهه ایهن نتیجهه رسهیدند کهه آدانش

م، ارتبههاطی منجههر بههه کههاهش پرخاشههگری، خشهههههای مهارت

، یهدهمهوزان گردآزی دانشوتتهاجم و توهین، لجاجت و کینه

در پژوهش  (18) چنین الکس نین و الکس نینماست. ه همسو

ا قهرار گرفتنهد هدادند کسانی که تحت این آموزش خود نشان

 جملهه ازاز لحاظ پیشرفت درسی، کهاهش مشهکالت رفتهاری 

اثیر قهرار گرفتنهد. تهخود تحتپرخاشگری و افزایش اعتماد به 

ای ههمهارت آموزش در (17) رپی و سومپ سون ضمن اینکه 

خشهم و تههاجم و ) ارتباطی و اجتماعی بهر مشهکالت رفتهاری

گروه آزمایش پهس از ( نشان دادند که کودکانخود اعتماد به 

اتمام مداخالت درار تغییرات مثبتی همچون برقهراری ارتبهاط 

مثبهههت رفتهههاری، افهههزایش همکهههاری و کهههاهش رفتارههههای 

مهین راسهتا در هشهدند.  خهودپرخاشگرانه و افزایش اعتماد بهه 

ابراز گروهی مبتنی بر تحلیل ارتباط و  آموزشنیز با  (16) ثقتی

فرین مانند تهاجم، پرخاشهگری آوجود میزان رفتارهای مشکل

بنهابراین در جههت تبیهین ایهن یافتهه  ؛و تجاوز را کاهش دادند

پژوهشی باید اذعان نمود که سطح باالی خودبهاوری در مهادر 

وی  پذیریمسه ولیتگرمی عاطفی و  حساس بودن، تأثیرتحت

عهاملی حمهایتی در برابهر مشهکالت  مثابههبهاست. این ویژگی 

، بهبهود عملکهرد خهود اعتمادبههرفتاری کودک باعث افزایش 

ختی ناشطی و کاهش مشکالت رفتاری و رواناجتماعی و ارتبا

ردد. داشتن خودباوری اندک در والدین عاملی در جهت گمی

گیرانه، قهرآمیهههر و ی سهههختاههههروش سهههتفاده والهههدین ازا

تداوم مشهکالت  ردد که خود عاملی در جهتگآزاردهنده می

ارتبهاطی بهه  ایهمهارت آموزشبرنامه  .استرفتاری کودکان 

اساسههی مهههارت زنههدگی عههاملی  هایمرلفهههعنههوان یکههی از 

ای هبرخورد با نیازها و رالشقدرتمند در جهت آمادگی برای 

. به نحوی کهه روابهط موجهود بهین (15) زندگی روزمره است

ای هدر سههالمت اعضههای خههانواده از جنبهههاعضههای خههانواده 

مختلههف جسههمی، روانههی و اجتمههاعی اهمیههت فراوانههی دارد و 

ار بهودن روابهط دمشکالت در دنیای امروز به خدشه بسیاری از

بین اعضای خانواده شامل همسران و فرزندان در روابط متقابل 

کهودک  کههازآنجاییبنهابراین  ؛مربهوط اسهتآنها با یکدیگر 

ای خههانوداگی و هههویژگیذیر نیسههت و از پههفدلیههک موجههود 

والدین به ههر  آموزشذیرد، پمی تأثیرارتباطی اعضای خانواده 

ای هههمسههتقیم بههر مهارت طوربههه وانههدتمیسههبکی کههه باشههد 

فرزندپروری و شناختی و اجتماعی اعضها اثرگهذار باشهد. ایهن 

ای ارتبهاطی هسبکطری  مجهز نمودن والدین به مداخالت از 

و افههزایش قههدرت ن ههارت و همگههام بههودن والههد بهها کههودک، 

ای ارتبهاطی هسبک درواقسه شدن با فرزندان و رگونگی مواج

وجهی در تبیمتناسب با شخصیت کودک، کاهش خشونت و 

 له سهمراهبردهای مدیریت خشم و مهارت حلرفتار با فرزند و 

 .( 4) موزندآرا می

رتباطی در مواجه با مشکالت ا مس له یادگیری مهارت حل

 آمههوزشوانههد شههیوه تکنههد، میکههه والههد بهها کههودک پیههدا می

ای ههودک باشهد تها در مواجهه بها موقدیتغیرمستقیم بهرای که

دشوار همساالن به انجام رفتارهای مطلوب اجتماعی دست زده 

همسهاالن و و از این طری  محبوبیت اجتماعی خود را در میان 

. میهزان توانهایی فهرد در مدلمان، والدین و سایرین افزایش دهد

مستقیم به تدهداد و نهو   طوربهای اجتماعی و ارتباطی همهارت

اعما  اجتماعی مطلوبی که توسط دیگران نسبت به فردی کهه 

ود. شهاز خود نشان داده اسهت، مربهوط میرفتارهای اجتماعی 

بهراز مشهکالت ارتبهاطی و در این سهبک آموزشهی از طریه  ا

ایفای نقش، درک و پذیرش دنیای کودک و تشهوی  او، بیهان 

توسههط کههودک بههه  اهخواسههتهو آزادانههه احساسههات، افکههار، 

دهی بها ای ارتبهاطی واقههند تها در موقدیتنکوالدین کمک می

داشههتن  و ههها را نشههان دهنههدالدملفرزنههد خههود همههین عکس
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ی هاینمنطقی و فارغ از هیجاله  ای ارتباطی و حل مسهمهارت

ارههای مانند پرخاشگری و خشم در والدین باعهث کهاهش رفت

بنههابراین زمههانی کههه  ؛ودشههتکانشههی و عملکههردی کههودک می

کودکان قادر به برقراری ارتباط درست و سازنده با مادر خهود 

ای شخصههی و هههنایافتگیکههامو  هههاهیجانباشههند قههدرت ابههراز 

جهای هبه آوری تهنشاهرد با موقدیتوفردی را داشته و در برخ

ام بهه رفتارههای درسهت و له بیمهارگون اقهد رفتارهای حل مس

 خودنند، و این اقدام جز در سایه افزایش اعتماد به کمنطقی می

کههودک  خههودیههرد، و ایههن افههزایش اعتمههاد بههه گنمیصههورت 

یهد، کهه آمی به دستارتباط درست و پذیرا با والدین  درنتیجه

در جهههت تبیههین علههت کههاهش مشههکالت  مههرثرخههود عههاملی 

ناختی و شروان. در فرایند حل مشکالت استرفتاری کودکان 

منهوط بهه مشهکالت رفتهاری  رفتاری کودکان عموم توجههات

از سزمینهرین علل تاین در حالی است که  یکی از مهماست و 

نواده ای ارتباطی اعضای خاهدر مهارت ارساییاین مشکالت ن

ند که با تمرکز ای متددد نشان دادهاهنتایج یافته کهرنان، است

ارتباطی در اعضای خهانواده مشهکالت کودکهان  هایمرلفهبر 

 بهبود یافته است.

تههوان بههه میپههژوهش حاضههر  هایمحههدودیت ازجملههه

 6تها  4)کودکهان  گروه سهنیمحدودیت هایی ن یر محدودیت

ان( و محهدودیت در کنتهر  )فقط شهر اصفه سا (، جغرافیایی

 اشهاره کهرد.)مانند وضدیت اقتصهادی و سهن(  عوامل اثرگذار

همچنههین در ایههن پههژوهش بههه دلیههل محههدودیت در فراینههد 

ان و عههدم همکههاری جههگیری در شهرسههتان کورههک لننمونههه

بررسهی  شهدهتفکیکبهه صهورت های رفتاری والدین، اختال 

نشد و همچنهین مرحلهه پیگیهری نیهز جههت بررسهی مهداومت 

الزم  براینابنه ؛اثربخش بودن روش درمانی صهورت نذهذیرفت

 ههای آتههی،هها در پههژوهشضهمن رفههس ایهن محههدودیت اسهت

از سههزمینهیزان اصههو  تربیتههی و آموزشههی  بههه علههل ربرنامههه

در حهوزه خهانواده توجهه  بهه ویهژهمشکالت رفتاری کودکهان 

ای تربیتههی و آموزشههی هبرنامهههداشههته و بهها بکههارگیری  کههافی

مناسب با حضور متخصصان امر، در جهت جلهوگیری از بهروز 

همچنین در زمینهه بررسهی اثهربخش  کنند. این مشکالت اقدام

ههای در سهایر گروه سی از دوره پیگیری،ربودن روش مورد بر

ه ران و در مناط  جغرافیهایی دیگهر نیهز اسهتفادکودکان، در پد

ههای های آموزشی مهارتشود دورهپیشنهاد میهمچنین  شود.

ههای بهه عنهوان یکهی از مهارتبهه والهدین و جوانهان ارتباطی 

در ن هر گرفتهه  مهرثرهای آموزشی برنامه ءاساسی زندگی، جز

شده و در جههت پیشهگیری اولیهه از بهروز مشهکالت رفتهاری 

   داده شود. آموزش

 والهدین و مسه ولین تمهامیاز  وسیلهبدین: قدردانیتشکر و 

جههت همکهاری و فهراهم شهرسهتان لنجهان مهدکودک پرواز 

 ردد.گمینمودن امکانات الزم پژوهش تشکر و قدردانی 

گونهه تضهاد این پژوهش بهرای نویسهندگان هیچ :تضاد منافع

  منافدی نداشته است.

 

 

 

 

 

 



 زهرا محمدی و همکاران                                                               های ارتباطی به مادران بر بهبود مشکالت رفتاری کودکان تأثیر آموزش مهارت

 1396 پاییز ،3 شماره ،4 کودک، دوره روان سالمت فصلنامه                                                                                                                           67

 

References 
1. Yar Mohammadian A, Ghaderi Z, Chavoshi far N. The effectiveness of parental skills training on 

preschool’s children behavioral problems from 4-6 years old; Journal Management System. 2011; 

2(6):1-81. [Prsian]. 

2. Tozandehjani H, Tavakolizadeh J, Lagzian Z. The effective of parenting Style on self-efficacy and 

mental health of students; Quarterly of the Horizon of Medical Sciences. 2011; 17(3): 56-64. 

[Persian]. 

3. Malekshahi F, Farhadi A. Studying the prevalence of behavioral problems in preschool children in 

Khorramabad city. Yafte. 2006; 3(7):35-37. [Prsian].   

4. Sanders MR, Woolley ML. The relationship between maternal self-efficacy and parenting practices: 

Implications for parent training. Child Care Health Dev. 2005 Jan; 31(1): 65-73.  

5. Behpazhooh, A. Families and children with special needs. Tehran: Avayeh Noor; 2012, pp[Prsian].  

6. Lansford, JE. Parental divorce and children's adjustment. Perspect sychol Sci. 2009 Mar;4(2):140-52.  

7. Tichovolsky MH. Parenting and parent predictors of changes in child behavior problems. A 

dissertation submitted to the graduate school of the University of Massachusetts Amherst in partial 

fulfillment of the requirements for the Degree of Master of Science. J Appl Dev Psychol. 2013 Nov 

1; 34(6).  

8. Esturgo-Deu ME & Sala-Roca J. Disruptive behavior of students in primary education and emotional 

intelligence. Teach Teach Educ. 2010; 26(5): 830-837.  

9. Wiley AL, Siperstein GN, Forness SR, Brigham FJ. School context and the problem behavior and 

social skills of students with emotional disturbance. J Child Fam Stud. 2010; 19(3): 451–461. 

Pandina GJ, Bossie CA, Youssef E, zhu Y, Dunber F. Risperidone improves behavioral symptoms in 

children with autism in a randomized, double-blind, placebo-controlled. J Autism Dev Disor. 2007; 

37(2):367-73.  

10. Kalantari M, Tavasoli H. The Relationship between the parenting styles and behavioral disorders in 

pre-school children in Isfahan. Journal of Science and Research. 2005; 7(24):367-384. [Persian].  

11. Douglas, L. G; Karen, C.W. Behavioral family therapy withy conduct disorder children. Behavioral 

Therapy. 1993; 14(37): 47-53. 

12. Mohamadi A , Hajiamini Z, Ebadi A, Fathi-Ashtiani A & Aliasgari M. Effects of communication 

skills educational intervention of mother of school age children on their children  anxiety level. 

Advances in Nursing & Midwifcery. 2014; 24(85): 1-10. [Persian].  

13. Sanders, M. Parenting interventions and the prevention of serious mental health problems in 

children. Medical Journal Australia. 2002; 177(7): 87-92.  

14. Ashrafi M, Monjazi F. The effectiveness of communication skills training in reducing aggression 

among female high school students.  Journal of Researches of cognitive and Behavioral Sciences. 

2013; 3(1): 81-98. [Persian].  

15. Saghati T. The effectiveness of group training based on the colloquial communication analysis in 

reducing the aggressive behavioral of female students in Rasht city. Khuzestan: MA thesis in 

counseling course, science and research unit of Khuzestan Islamic Azad University. 2009;152-158.  

16. Rapee M, Thompson S. The effect of situational structure on the social performance of socially 

anxious and nonanxious participants. J Behav Ther Exp Psychiatry. 2008; 33 (2): 91-102.  

17. Elksnin L.K, Elksnin,N. Teaching  Social Skills to Students with Learning and their Parents. Journal 

of Violence against Women. 2005; 10 (9): 1036-1055.  

18. Delavar A. Research Methods in Psychology and Educational Sciences. Tehran: Virayesh. 

Publications; 2017, p: 99. [Persian]. 

19. Rutter MA. Children's Behavior Questionnaire for completion by Teacher. Journal of child 

psychology and psychiatry.1976; 8(27): 27-35.  

20. Minaei A. Adherence and standardization of the behavioral checklist of Achenbach child, self-report 

questionnaire and teacher's report form. Research on Exceptional Children, Spring 2006; 19(1): 529-

558. [Persian]. 



 زهرا محمدی و همکاران                                                               های ارتباطی به مادران بر بهبود مشکالت رفتاری کودکان تأثیر آموزش مهارت

 

 68                                                                                                                           1396 پاییز ،3 شماره ،4 کودک، دوره روان سالمت فصلنامه

21. Sitnikov L, Rohan KJ, Evans M, Mahon JN, Nillni YI. Cognitive predictors and moderators of 

winter depression treatment outcomes in cognitive behavioral therapy vs. light therapy. Behav Res 

Ther. 2013; 51(12): 872-881. 

22. Leahey TM, Crowther JH, Irwin SR. A Cognitive-Behavioral Mindfulness Group Therapy. 

Intervention for the Treatment of Binge Eating in Bariatric Surgery Patients. Cogn Behav Pract. 

2008; 15(4): 364-375. 

23. Li L, Xiong L, ZhangS, Yu Q, Chen M. Cognitive behavioral therapy for irritable bowel syndrome: 

A meta-analysis. J Psychosom Res. 2014; 77(1): 1-12.  

24. Hedman E, Mortberg E, Hesser H, Clark DM, Lekander M, Andersson E, Ljotsson B. Mediators in 

psychological treatment of social anxiety disorder: Individual cognitive therapy compared to 

cognitive behavioral group therapy. Behav Res Ther. 2013; 51(10): 696-705. 

25. Hamamci, Z. Integrating psychodrama and cognitive behavioral therapy to treat moderate 

depression. Arts Psychother. 2006; 33(3): 199-207. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 زهرا محمدی و همکاران                                                               های ارتباطی به مادران بر بهبود مشکالت رفتاری کودکان تأثیر آموزش مهارت

 1396 پاییز ،3 شماره ،4 کودک، دوره روان سالمت فصلنامه                                                                                                                           69

The Effectiveness of Communication Skills Training to Mothers on Reducing 

Behavioral Problems in Children 4 to 6 Years Old 

Zahra Mohammadi*1, Bita Hashemi2, Shirin Fazel-Dehkordi2 

1. Ph.D. Student in Psychology, Faculty of Educational Sciences, Islamic Azad University of Isfahan 

(Khorasgan), Esfahan, Iran 

2. M.A. in Psychology, Faculty of Educational Sciences, Islamic Azad University of Isfahan (Khorasgan), 

Isfahan, Iran 
 

Received: April 6, 2016                                       Accepted: September 11, 2017 

Abstract 

Background and Purpose: Family is the first social environment in which the personality of 

each person is founded and the lack of attention of parents to the health of the child's mental and 

emotional environment due to lack of communication skills increases the likelihood of 

psychological and behavioral problems. Therefore, the purpose of this study was to investigate 

the effectiveness of teaching communication skills to mothers on behavioral problems in children 

aged 4-6 years 

Method: The research method is semi-experimental with pre-test-post-test design and control 

group. The sample consisted of 30 mothers with children with behavioral problems in the city of 

Lanjan who were selected by convenient sampling method. Children's behavioral questionnaire 

(Rutter, 1967). The mothers of the experimental group underwent 9 sessions of 60 minutes of 

communication skills interventions, while the control group did not receive any interventions. 

For data analysis, covariance analysis was used. 

Results: The results of one-way covariance analysis have shown that communication-based 

interventions have reduced the behavioral problems of children in the experimental group 

(P<0.001).  

Conclusion: Based on the results of this study, it is necessary to pay attention to the causes of 

children's behavioral problems, especially in the family, and to apply appropriate educational 

programs by specialists in order to prevent the occurrence of these problems. 
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