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 Background and Purpose: The problems of childhood can be generally divided into two large, but 

overlapping groups of internalizing and externalizing problems. Internalizing and externalizing 

behavioral problems can negatively affect the different functions of children and adolescents. Present 

study aimed to investigate the role of parenting styles, parental stress and children’s executive 

functions deficits in predicting the children's internalizing and externalizing problems. 

Method: The present research was a descriptive correlational study. The study population included 

all the male primary school students in district 2 of Rasht city in the academic year of 2018-2019 and 

their parents. From this population, a sample of 375 students was selected by multistage cluster 

sampling. They completed Parenting Stress Index (Abidin, 1990), Parenting Questionnaire (Frick, 

1991), Barkley Deficits in Executive Functioning Scale (Barkley, 2011), and Child Behavior 

Checklist (Achenbach & Rescorla, 2001). Data were analyzed by Pearson correlation coefficient and 

step-wise regression method.  

Results: Findings showed that there was a significant negative correlation between positive 

parenting, father involvement and awareness and children's internalizing and externalizing problems. 

It was also found that corporal punishment, poor monitoring and authority had a significant positive 

correlation with children's internalizing and externalizing problems. Also, results showed that 

parental stress and children's executive functions deficits (and its components) had a significant 

positive correlation with children's internalizing and externalizing problems (P> 0.01). Results of 

regression indicated that executive functions, father involvement, corporal punishment, authority, 

awareness, positive parenting, and poor monitoring were predictors of internalizing problems, 

whereas father involvement, executive functions, positive parenting, stress, corporal punishment, 

emotional self-regulation, awareness, authority, and poor monitoring were predictors of children's 

externalizing problems (P> 0.01).  

Conclusion: Based on the findings of this study, it can be concluded that positive parenting, father 

involvement and awareness are negative predictors of children's internalizing and externalizing 

problems, whereas corporal punishment, poor monitoring, authority, parental stress, and children's 

executive functions deficits are positive predictors of children's internalizing and externalizing 

problems. Findings of the present study can help to the development and implementation of effective 

preventive and therapeutic interventions for behavioral disorders in children. 
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 17/77/71دریافت شده: 

 11/10/79پذیرفته شده: 

 07/10/77منتشر شده: 

نمود تقسیم کرد. و برون نمودطور کلی به دو گروه بزرگ ولی همپوش درون توان بهمشکلات دوران کودکی را می زمینه و هدف: 

           جا  های مختلف، تأثیر منفی بسیاری بهنمود در سنین کودکی و نوجوانی بر کارکرد افراد در زمینهنمود و برونمشکلات رفتاری درون

نی یبهای اجرایی کودکان در پیشکنش نارسایی در و ،های والدگری، تنیدگی والدینبا هدف تعیین نقش سبکگذارند. پژوهش حاضر می

 کودکان انجام شده است. نمود و برون نموددرونمشکلات رفتاری 

شهر رشت و  2آموزان پسر مقطع ابتدایی ناحیه پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل تمامی دانش روش:

عنوان نمونه آماری انتخاب  ای بهمرحلهای چندبه روش خوشهآموز دانش 015. از این جامعه، بودند 7071-79والدین آنها در سال تحصیلی 

 وری اجرایینارساکنش ، مقیاس(7777)فریک،  والدگری پرسشنامه (،7771والدین )آبیدین،  تنیدگی های شاخصشدند که به پرسشنامه

های آماری ها از روش( پاسخ دادند. جهت تجزیه و تحلیل داده2117رسکولار،  و لیست رفتار کودک )آخنباخو چک(، 2177)بارکلی، 

 ضریب همبستگی پیرسون و روش رگرسیون گام به گام استفاده شد. 

ان همبستگی کودکنمود و برون نموددرونلات با مشک والدگری مثبت، مشارکت پدر، و اطلاعبر اساس نتایج به دست آمده بین  ها:یافته

ود دارد. کودکان، همبستگی مثبت معنادار وجنمود و برون نموددرونمشکلات تنبیه بدنی، نظارت ضعیف، و اقتدار با  منفی معنادار؛ و بین

و  نمودروندبا مشکلات  های آن()و مؤلفههای اجرایی کودکان همچنین مشخص شد که بین دو متغیر تنیدگی والدین و نارسایی در کنش

کنش اجرایی، مشارکت پدر، تنبیه نتایج رگرسیون نیز نشان داد که  (. <17/1P)کودکان، همبستگی مثبت معنادار وجود دارد نمود برون

ش اجرایی، نمشارکت پدر، کنمود؛ و همچنین درونبینی مشکلات بدنی، اقتدار، اطلاع، والدگری مثبت، و نظارت ضعیف، قادر به پیش

کودکان  نمودبرون بینی مشکلاتجویی هیجانی، اطلاع، اقتدار، و نظارت ضعیف، قادر به پیشوالدگری مثبت، تنیدگی، تنبیه بدنی، خودنظم

 (. <17/1P)هستند 

های منفی؛ و تنبیه ندهکنبینیتوان نتیجه گرفت والدگری مثبت، مشارکت پدر و اطلاع، پیشهای این پژوهش میبر اساس یافته گیری:نتیجه

نمود و برون نمودهای مثبت مشکلات درونکنندهبینیاجرایی، پیش بدنی، نظارت ضعیف، اقتدار، تنیدگی والدین، و نارسایی در کنش

 رفتاری کودکان، اختلالات زمینه در درمانی مؤثر و پیشگیرانه مداخله اجرای و در تدوین تواندمی حاضر مطالعه هاییافته کودکان هستند.

 توجهی کند.   قابل کمک
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 مقدمه
 انواع معرض در پذیرآسیب سننی هایگروه از یکی عنوان به کودکان

 تحت سنننین این در پذیریآسننیب.دارند قرار شننناختیروان مشننکلات

 و سننو، یک از آن مراحل خاص مقتضننیات وتحول  فعال یندافر تأثیر

سننویی  از بزرگسننالان توسنن  کودک موقعیتی و محیطی شننرای مهار 

 دو به را رفتاری مشننکلات پژوهشننگران از برخی (.7) دارد قراردیگر 

. اندکرده تقسیم 2نمودبرون و 7نموددرون رفتاری مشکلات بزرگ دسته

 بیشتر بیماری هاینشانه که است ییهااختلال شامل نموددرون مشکلات

 ماهیت این خاطر به بنابراین، ؛دارند تأثیر -براطرافیان نه و -فرد خود بر

، اضطراب افسنردگی، مانند ؛شنوندمی گرفته نادیده هامدت غالباً ن،پنها

 رفتاری الگوهای ،نمودبرون مشنننکلنات .جسنننمنانی شنننکناینات و

 و دارند جهت کودک از بیرون سننمت به که هسننتند اینایافتهسننازش

 همچنین، .دهننندمی قرار تننأثیر تحننت را کودک اطرافیننان بیشنننتر،

 شننامل و پرخاشننگرانه، و شننکنانهقانون رفتارهای گروه دوه دربرگیرند

، 0رفتار هنجاری اختلال ،کنشینارسایی توجه/ فزون جمله از هاییاختلال

  (.2) است ایمقابله نافرمانی اختلال و

 و کودکان درصنند 21 تا 71 حداقل های انجام شنندهطبق بررسننی

 قابل توجه و مشننکلات در سنننین مدرسننه هسننتند، گرفتار نوجوانان که

میزان شنننیوع اختلالات هیجانی  (.0رفتاری هسنننتند ) یا هیجانی منداوم

 پرند، حسننین خانزاده، موللی و نعمتی ،بناب غباری پژوهش دررفتاری 

 پژوهش در و( 2) درصنند 21، دبسننتان مقطع آموزدانش 7211 روی بر

 شهر دبسنتانی کودک 2011 روی برمدانلو، ضنیایی و کشنتکار  ،خدام

 (.5) است شده برآورد درصد 27 ،گرگان

 مختلفی هایمدل کودکی، دوران هایاختلال شنناسنیسنبب درباره

 حالی در این ؛پردازندمی فرد خود به هانآ بیشتر که اسنت شنده مطرح

 و کودک بر اولیه اجتماعی سیستم اثر که سیستمی هایمدل که اسنت

 که کنندمی ادعا اند،کرده مطرح را او بعدی شنننناختیروان اختلالات

 اعضننای درونی هایارتباط در بلکه نیسننت، فرد خود آسننیب، کانون

 خانواده نظام در را اختلال کانون هامدل این واقع، در .اسننت خانواده

                                                           
1. Internalizing  

2. Externalizing 

3. Conduct disorder  

4. Parenting styles 

 بلکه نیست، اختلال دچار فرد که دهستن باور این بر و کنندمی پیگیری

 خانواده که آنجا از .دارد مشننکل اجتماعی نظام درون تعامل الگوهای

 واقع در پس دهد،می تشکیل را کودکان اجتماعی ارتباط اصلی هشبک

 الگوی همان اغلب و اسنننت ناکارآمد خانواده درون تعامل الگوی

 (.0) گیردمی قرار تغییر هدف، درمانیهخانواد در که است تعاملی

 تبیین مهمی در نقش رسننندمی نظر به که مهم متغیرهنای از یکی

 2های والدگریسنننبک کودکان دارد، نمودبرونو  نموددرونمشننکلات 

 بر که گونه چهار عمدتاً به ( والدگری1اسننت. از نظر بلیسننت )به نقل از 

 که مهارگری میزان یا خواستنی بودن و مسئولیت یا صنمیمیت ابعاد طبق

 به 5مسننتبدانه والدگری سننبک متفاوت هسننتند. دهند،می نشننان والدین

 مشخص زیاد مهارگری و انتظارات و کم مسئولیتو  صمیمیت صنورت

و  مسننئولیت صننمیمیت، صننورتبه  0مقتدرانه والدگری سننبک .شننودمی

صورت صمیمیت به  1گیرآسان والدگری سنبک و زیاد؛ بودن خواسنتنی

 والدگری همچنین سننبک شننود.می کم، تعریف بودن خواسننتنی و زیاد

ارتباط بین  شود.می شناملرا  کم بودن خواسنتنی و صنمیمیت ،9توجهبی

والندگری و مشنننکلنات رفتاری کودکان و نوجوانان، در  هنایسنننبنک

هنای متعدد، معنادار گزارش شنننده و هر اندازه مقدار حمایت و پژوهش

دهی والدین در شیوه والدگری بیشتر باشد، میزان مشکلات رفتاری پاسنخ

 مهارگری بیشننتریوالدین  که زمانی (.9فرزندان هم کمتر خواهد بود )

 ایفای در مؤثرتری مدیریت توانندمی باشننند داشننته به موقعیت نسننبت

 در باشننند مجبور اینکه بدون و باشننند داشننته والدگری خویش نقش

 مؤثری هایکنند، محدودیت مجادله شانفرزندان با خود مقررات مورد

های فراتحلیل گودمن (. بر اساس یافته7کنند ) وضنع آنها برای توانندمی

 بدبینی، متقابل، خصومت با همراه که کودکی -والد تعاملو همکاران، 

 کنندهبینیپیش عامل یک باشنند، خشننونت و حد از بیشمهارگری  و

این  (.71) دارد دخالت کودکی دوران هایآسیب از بسیاری در و است

 تفسنننیر و بررسنننی چگونگی درهمچنین  فرزند -والد تعامل کیفیت

 (. 77ت )اس تأثیرگذار خود اطراف جهان از کودک

5. Authoritarian 

6 . Authoritative 

7. Permissive 

8. Neglectful 
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 -والد منفی تعامل که دادند نشننان (72)به نقل از  ایلسننانمی و وپوپ

، بیشتر تنبیهی انضباط و نظم فرزند، بر نظارت کاهش به منجر که فرزند

 افزایش باعث شنننود،می فرزند هایفعنالیت در کمتر مشنننارکنت و

( 2) همکاران و کراوفورد .شنند خواهد فرزندان ضننداجتماعی رفتارهای

 طراحی کودکان نموددرون هایاختلال تبیین منظور به که مدلی در

 و هیجانی تنظیم بین مسنننتقیمغیر رابطنه در درینافتنند بودنند، کرده

 .دارد ایواسطه نقش، مادر منفی عاطفه کودک، نموددرون هایاختلال

 در تردینند بننالننا، نورزگراییبننا سنننط   افراد هننایویژگی از ینکی

 هایروش برکارایی که اسنننت پایین خود به اعتماد و گیریتصننمیم

( در پژوهش 70رنکین ویلیامز و همکاران ). گنذارنندمی اثر والندگری

خود دربناره تنأثیر مهنارگری رفتاری و سنننبک والدگری بر مشنننکلات 

از دوران کودکی تا نوجوانی دریافتند که سننبک  نمودبرونو  نموددرون

توانند به رواب  بین مهارگری رفتاری و مشنننکلات رفتاری والندگری می

 کودکان کمک کند.

 پدر هر زندگی اتفاقات ترینبخشلذت از نوزاد یک تولد اگرچه

 را متفاوت نقشی و جدید هایمسئولیت بودن اما والد است، مادری و

 خود خودی جدید به هایمسئولیت این آورد.می ارمغان به فرد برای

 نقش ایفای در است والدین ممکن گاهی و والدین، تنشگر است برای

 والدین مواقعی چنین در کنند. ناکارآمدی خویش، احساس والدگری

 عدم احساس این نیستند و شرای  به مهار قادر که کنندمی احساس

 (.14آورد )می همراه به آنها برای بیشتری تنیدگی مهارگری،

ها و شنده بین در خواستناهمخوانی ادارکتنیدگی والدین حاصنل 

های طهتواند در حیتقاضاهای والدینی و منابع فردی است؛ این تنیدگی می

 بالای سنننطوح(. 75) مختلف زندگی مربوط به والدگری تجربه شنننود

 از به اسننتفاده بیشننتری گرایش آنها که شننودمی تنیدگی والدین باعث

( و این 70باشند ) داشته والدگری پرخاشگرانهناپذیر و انعطاف هایشنیوه

مطالعاتی که (. 71اثرات بلنندمدت بر سنننلامت کودکان دارد )تنیندگی، 

ایی هاند در خانوادهدبسننتانی انجام شننده، نشننان دادهدرباره کودکان پیش

کنه کودکنان دچنار مشنننکلنات رفتاری هسنننتند، تنیدگی والدین بالاتر، 

 مطالعات (.79ایی مادران بالاتر است )گرحمایت همسران کمتر، و منفی

                                                           
1. Executive function 

2. Inhibition  

3. Orientation  

 پذیرای شانکه والدین است کودکانی آن از حاکی (77) رونر و خالق

 و دهندمی بروز را کمتری ناامنی و رفتاری هسنننتند، مشنننکلات آنها

 انتقاد، مورد کنند،می طرد آنها را شننانوالدین که کودکانی برعکس،

رفتاری  گیرند و مشننکلاتمی قرار خصننمانه رفتارهای و تهاجم تهدید،

های پژوهش پاتنیک و همکاران . یافتهدهندمی بروز خود از را بیشننتری

 لحاظ هیجانی از تنش وپر هایخانواده در که ( نشان داد کودکانی21)

کمتری در حفظ آرامش خود دارند  توانمندی کنند،می زندگی ثباتبی

و  یابند رهایی افسننردگی و اضننطراب هاینشننانه از موقع به توانندو نمی

 کنند.  مدیریت و تنظیم را خود هیجانات

های اخیر مشخص شده است که مغز برای کار کردن مؤثر، طی سنال

رایندها ها و فها، توانایینیازمند نوعی سنیسنتم اجرایی است که سایر نظام

به  که اسننت مبهمی نسننبتاً اصننطلاح ،7اجرایی کنش (.27را مهار کند )

 شننودمی اطلاق هم به وابسننته شننناختی هایتوانایی از متنوعی مجموعه

 هایکنش (.22) است نام اجرایی گرد آمده تحت استعاری طوربه  که

 هماهنگی، مسئول که بالایی هسنتند سنط  شنناختی فرایندهای اجرایی،

 هااین کنش مغزهستند. شناختی سایر فرایندهای سنازماندهی و انسنجام

 0گیری، جهت)خودمان رفتار در منداخله تواننایی( 2شنننامنل بنازداری

 توانایی( 2پذیریتغییر واکنش(، انعطاف یا مسئلهحل شیوه توانایی تغییر(

برنامه  توانایی( 5ریزی، برنامه)گوناگون هایبه شنننیوه مسنننئلهحل تولید

 گرفتن در نظر )توانایی 0حافظه کاری و مسئله(حل جهت ریزی مراحل

 بارکلی، نظریه در(. 20هسنننتند ) یک تکلیف( انجام حین اطلناعات

ترین ضننروری رفتاری، بازداری و هسننتند دههای اجرایی خودنظمکنش

 هاپژوهش(. 22شننود )می محسننوب هاکنش این کارکرد برای مؤلفه

 نااستواری وری اجرایی دارند،از آن اسنت افرادی که نارساکنش حاکی

بر اسننناس نتایج پژوهش زیراس و جانسنننن  (.25) بالاتری دارند هیجانی

نده کنبینیهنای اجرایی تنا حد زیادی، پیشننارسنننایی در کنش ( نیز20)

 آموزان است.عملکرد تحصیلی و رفتاری دانش

ی نارسایی در فرد متغیر اهمیت و فوق مطرح شنده مطالب بر اسناس

 همچنین زمینه، این در پژوهش کمبود به توجه با و های اجراییکنش

 عامل یک عنوان به کودک-والد تعامل نقش اهمیت بنه توجنه بنا

4. Flexibility  

5. Planning   

6. Working memory  
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 رفتاری -هیجانی مشننکلات تداوم و ایجاد در زیادی تأثیر که محیطی

 طور آن به در که نشنند مشنناهده پژوهشننی هیچو اینکه  دارد کودکان

 ونمود رونب هایاختلالخانوادگی بر و فردی متغیرهای نقش به همزمان

 دنبال پاسخ به پژوهش اینباشند، در نتیجه  پرداخته کودکان نموددرون

های والدگری، تنیدگی والدین، و سنننبک که مهم اسنننت سنننؤال این به

و  نموددرونهننای اجرایی کودکننان، چننه نقشنننی در مشنننکلننات کنش

 کودکان دارند. نمودبرون

 روش
 نوع مطالعه حاضر، همبستگی کنندگان:الف( طرح پژوهش و شرکت

های والدگری، تنیدگی والدین، و متغیرهنای سنننبکاسنننت کنه در آن 

بین؛ و متغیر مشنننکلننات هننای اجرایی بننه عنوان متغیرهننای پیشکنش

د جامعه آماری مورنمود به عنوان متغیر وابسنته هستند. نمود و بروندرون

رشت در سال  2آموزان پسر مقطع ابتدایی ناحیه از دانش نفر 0711مطالعه 

نفر از دانش 015اسنننتفاده از جدول مورگان بنا . بود 71-79تحصنننیلی 

عنوان نمونه تعیین شننندند که والدین آنها آموزان از این جامعه آماری به 

هم با توجه به موضوع مطالعه در پژوهش حاضر مشارکت داشتند. روش 

ای لهمرحای چندگیری خوشهنمونه، روش نمونهگیری برای انتخاب نمونه

به  2ابتدا از بین مناطق چندگانه رشنننت، ناحیه بود؛ بنه این صنننورت که 

، چهار مدرسه و از این 2تصنادف، انتخاب شند؛ سنپس از مدارس ناحیه 

عنوان گروه نمونه، انتخاب شنندند.  چهار مدرسننه، هر کدام سننه کلاس به

آموز و والدین، برای انتخاب افراد نمونه، شنننرایطی مانند رضنننایت دانش

یت پسر، برخورداری از هوش متوس  یا تحصنیل در مقطع ابتدایی، جنسن

ها در نظر گرفته شننند و افرادی که بهنجار، و تکمیل کامل پرسنننشننننامه

ابزارهنای مورد مطنالعه را مخدوش یا ناقص پاسنننخ دادند از نمونه مورد 

 اسننتفاده زیر از ابزارهای اطلاعات آوریجمع رایمطالعه حذف شنندند. 

 .شد

 ب( ابزار

در سننال )فرم کودکان( توسنن  فریک  1آلاباما  . پرسننشنننامه والدگری7

والدگری مقیاس خرده 0گویه و  25سنناخته شننده اسننت که شننامل  7777

سوال(، اطلاع  1سوال(، مشارکت پدر ) 71سوال(، تنبیه بدنی ) 71مثبت )

                                                           
1. Alabama Parenting Questionnaire 

2. Parenting stress index 

سوال( است که با هدف  2سوال( و نظارت ضعیف ) 2سوال(، اقتدار ) 0)

گذاری نمرهشنننود. اسنننتفاده می های والدگری والدینارزینابی سنننبک

های ای اسننت که برای گزینهدرجه 5پرسننشنننامه به روش طیف لیکرت 

زات به ترتیب امتیا« همیشه»و « اغلب»، «بعضی مواقع»، «به ندرت»، «هرگز»

نتایج مطالعه دادز، ماجین و (. 21شنننود )در نظر گرفته می 5و  2، 0، 2، 7

تا  07/1ها بین ونباخ در زیرمقیاس( نشان داد ضرایب آلفای کر21فراسر )

در نوسننان اسننت. در  92/1تا  59/1و ضننرایب همسننانی درونی بین  17/1

( مقدار ضریب آلفای کرونباخ و ضریب بازآزمایی 29پژوهش سنامانی )

و مقدار ضریب  92/1ی دو هفته برای نمره کل پرسشنامه برابر با با فاصله

گزارش شنند. این پژوهشننگر برای  99/1بازآزمایی برای نمره کل برابر با 

بررسنننی روایی نیز از تحلینل عناملی اسنننتفناده کرد و بار عاملی شنننش 

 دست آمد. به 19/1تا  21/1زیرمقیاس مذکور بین 

ر د آبیدین توس  والدین تنیدگی شاخص :2. شاخص تنیدگی والدین2

 با های مرتب گویه دارد. زیرمقیاس 717است که  شده ساخته 7771سال 

 ی،طلبفزون پذیرندگی، پذیری،سازش: کودک قلمرو شامل حیطههر 

 ردگی،افس: والدین و قلمرو گری؛کنشی، تقویتتوجهی فزونبی خلق،

 واب ر اجتماعی، انزوای صلاحیت، حسن نقش، هایمحدودیت دلبستگی،

 حوهن. است( اختیاری مقیاس) زندگی تنیدگی و والد سلامت همسر، با

 تا موافقم از) 5 تا 7 هایپاسخ اساس بر لیکرت شیوه به هم گذارینمره

ازغندی  احمدی در پژوهش دادستان،. (27شود )انجام می( مخالفم کاملاً

و  99/1( ضریب همسانی درونی ابزار برای کل مقیاس 27و حسن آبادی )

به دست آمد و روایی  72/1روز،  71ضریب بازآزمایی با فاصله زمانی 

را تدیید کردند. همچنین ضریب آلفای کرونباخ محتوایی و صوری آن 

 گزارش شد. 92/1تا  07/1بین 

 اطلاعات حاوی مقیاس این :0اجرایی هایکنش در هانارسننایی . مقیاس0

 زندگی هایفعالیت در اجرایی هایدر کنش نارسایی ارزیابی برای بالینی

د شومی گزارش آنها والدین وسیله به که سناله است 79 تا 0 افراد روزانه

 11 دارای ابزار این. سنناخته شننده اسننت 2177و توسنن  بارکلی در سننال 

 زمان مدیریت: از اندعبارت آزمون هنایمقیناسو خرده اسنننت گوینه

، (21 تا 72های گویه) مسئلهحل خود/ دهیسنازمان ،(70 تا 7های گویه)

3. Deficits in functioning scale 
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 و ،(52 تا 27های گویه) انگیزشننی، خود(21تا  29های گویه) خود مهار

ضنننرایب آلفای کرونباخ (. 11 تا 55های گویه) هیجانی جوییخودنظم

 92/1تا  07/1و اعتبنار بنازآزمایی بین  99/1تنا  12/1هنا برای زیرمقیناس

 ینها ببرای زیرمقیاس مقیاس کل اعتبارگزارش شنند. همچنین ضننرایب 

در  تأییدی عاملی تحلیل نتایج (.01). اسننت شننده گزارش 75/1 تا 77/1

 نیز لو ملکی، حسنننی و حمزه زاده حسننین مشننهدی، میردورقی،مطالعه 

است  92/1تا  00/1داده شد که ضرایب همسانی درونی مقیاس بین  نشان

همچنین ضریب اعتبار پرسشنامه مقیاسف مطلوب است.  روایی و بنابراین

دست آمد که به  72/1تا  91/1بین  هامقیاسخرده برای با آلفای کرونباخ

 (.07بخش و مطلوب است )رضایت

رسکولار  و آخنباخ توس  لیستچک این :1کودک رفتار لیست. چک2

 است. شده تدوین سال 79 تا 2 نوجوانان و کودکان برای 2117در سال 

 اسنناس بر دهندهپاسننخ و اسننت عبارت 113 فرم این هایگویه تعداد

ای درجه 0 مقیاس یک در گویه را هر گذشته ماه 6 در کودک وضعیت

 اندازه را مشنننکلات هیجانی رفتاری لیسنننتچک دهد. اینپاسنننخ می

 مشکلات جسمانی، شنکایات افسنردگی، اضنطراب، شنامل که گیردمی

 رفتار شکنانه، وقانون رفتار توجه، مشنکلات تفکر، مشنکلات اجتماعی،

ابسننوتانی، برنشننتاین و نتایج مطالعه ناکامورا،  (.02)اسننت  پرخاشننگرانه

تا  51/1( حاکی از این بود که ضننرایب بازآزمایی آزمون بین 00) چربیتا

در پژوهش اسنننت.  10/1تا  01/1و ضنننرایب همسنننانی درونی بین  97/1

 دامنه و 75/1تا  00/1از  هادرونی مقیاس همسننانی ضننرایب دامنهمینایی 

 نتایج است. همچنین آمده دستبه  01/1تا  02/1از  زمانی ثبات ضرایب

 مطلوب گزارش شد که 10/1محتوایی،  روایی بررسی از آمده دسنتبه 

 (.02است )

بعد از کسب مجوزهای لازم از اداره آموزش و پرورش  ( روش اجرا:ج

 2آموزان پسر مدارس مقطع ابتدایی ناحیه نفر از دانش 071اسنتان گیلان، 

عنوان نمونه تعیین ای به ای چندمرحلهگیری خوشننهرشننت به روش نمونه

آموزان و والدین آنها اجرا شنند. در شنندند و ابزارهای مطالعه روی دانش

آموزان، پرسننشنننامه والدگری، و والدین آنها پرسننشنننامه این راسننتا دانش

 رفتار لیسننتاجرایی، و چک هایکنش در هانارسننایی تنیدگی، مقیاس

دلیل  پرسننشنننامه به75کودک را تکمیل کردند. پس از اتمام این مرحله، 

 015که ناقص تکمیل شننده بودند، کنار گذاشننته شنندند و تحلیل روی این

منظور رعایت اصنننول اخلاقی پژوهش، ابتدا  پرسنننشننننامه انجام شننند. به

کنندگان اخذ شند و به تمامی آنها اطمینان داده شد که رضنایت شنرکت

اطلاعات به صننورت گروهی تحلیل خواهد شنند و تمامی اطلاعات فردی 

مطالعه  هایداده تحلیل منظوربه ه باقی خواهد ماند. نزد پژوهشگر، محرمان

 .شد استفاده به گام گام رگرسیون و پیرسون از همبستگی

 هایافته
 شننامل میانگین، پژوهش متغیرهای توصننیفی هایشنناخص 7جدول  در

 به توجه با .شننده اسننت گزارش کشننیدگی و چولگی، معیار، انحراف

 2 از کمتر متغیرها تمامی برایکشننیدگی  و مطلق چولگی قدر ،1 جدول

 متغیرها در این مطالعه توزیع که نتیجه گرفت توانمی اسنننت؛ بنابراین

 هایآزمون از های پژوهشتوان در بررسننی فرضننیهو می اسننت نرمال

 گام به گام رگرسیون چندگانه و همبسنتگی پیرسون پارامتریک ضنریب

 .کرد استفاده

 
 (573تعداد= (ها گروه تفکیک به پژوهش متغیرهای توصیفی هایشاخص :1جدول 

 کشیدگی چولگی معیارانحراف میانگین متغیر

 -15/7 21/1 97/71 12/25 والدگری مثبت

 -72/1 -27/1 97/0 95/01 تنبیه بدنی

 -02/7 12/1 70/9 75/27 مشارکت پدر

 -92/1 -57/1 05/2 59/9 اطلاع

 -17/7 -77/1 25/0 70/72 اقتدار

                                                           
1. Child behavior checklist 
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 -02/7 15/1 72/0 50/72 نظارت ضعیف

 -17/1 50/1 02/29 01/271 تنیدگی

 -29/7 07/1 72/71 77/20 مدیریت زمان

 -20/7 02/1 02/7 25/20 مسألهحل

 -71/7 20/1 10/7 70/25 مهار خود

 -21/7 90/1 27/9 11/21 خودانگیزشی

 -71/1 20/1 92/1 91/20 جویی هیجانیخودنظم

 -00/7 77/1 07/02 71/722 وری اجرایینارساکنش

 -02/7 72/1 92/7 77/01 نموددرونمشکلات 

 -22/7 21/1 22/77 70/22 نمودبرونمشکلات 

 

ارسایی ن های والدگری، تنیدگی والدین، وسبک تعیین رابطهبرای 

از  نمودو برون نموددرونهای اجرایی کودکان در مشکلات کنش در

 ارائه شده است. 2همبستگی پیرسون استفاده شدکه نتایج آن در جدول 
 

 پژوهش متغیرهای بین همبستگی ماتریس :2 جدول

 14 15 12 11 11 9 8 7 6 3 4 5 2 1 متغیر

              7 والدگری مثبت .7

             7 -50/1** تنبیه بدنی .2

            7 -50/1** 90/1** مشارکت پدر .0

           7 20/1** -25/1** 22/1** اطلاع .2

          7 -27/1** -92/1** 11/1** -99/1** اقتدار .5

         7 19/1** -00/1** -05/1** 05/1** -07/1** نظارت ضعیف .0

        7 91/1** 12/1** -05/1** -05/1** 17/1** -09/1** تنیدگی .1

       7 51/1** 17/1** 27/1** -27/1** -00/1** 27/1** -29/1** مدیریت زمان. .9

      7 02/1** 19/1** 12/1** 52/1** -77/1** -50/1** 52/1** -52/1** حل مسأله .7

     7 59/1** 01/1** 20/1** 07/1** 00/1** -22/1** -07/1** 07/1** -29/1** مهار خود .71

    7 07/1** 57/1** 11/1** 55/1** 07/1** 25/1** -29/1** -27/1** 21/1** -01/1** خودانگیزشی .77

   7 21/1** 77/1** 27/1** 02/1** 29/1** 29/1** 27/1** -11/1** -21/1** 21/1** -79/1** جویی هیجانیخودنظم .72

  7 22/1** 15/1** 17/1** 97/1** 72/1** 12/1** 97/1** 55/1** -20/1** -57/1** 51/1** -20/1** نارسایی درکنش اجرایی .70

 7 92/1** 07/1** 02/1** 50/1** 11/1** 11/1** 11/1** 91/1** 15/1** -07/1** -97/1** 11/1** -11/1** نموددرونمشکلات  .72

 75/1** 17/1** 01/1** 01/1** 01/1** 12/1** 05/1** 17/1** 92/1** 19/1** -00/1** -92/1** 00/1** -10/1** نمودبرونمشکلات  .75
 

 

با والدگری  نموددرونمشنننکلات  رابطه ،2به نتایج جدول  توجه بنا

( به دسننت آمد -07/1(، و اطلاع )-97/1(، مشننارکت پدر )-11/1مثبت )

که نشنننان از همبسنننتگی منفی معنادار اسنننت. همچنین رابطه مشنننکلات 

(، 91/1(، نظارت ضنننعیف )15/1(، اقتدار )11/1نمود با تنبیه بدنی )درون

د ، مهار خو(11/1)مسنننئله  ، حل(11/1)مدیریت زمان  (،11/1تنیندگی )

( و 07/1)جویی هیجننانی ، خودنظم(02/1)، خنوداننگنینزشنننی (50/1)
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به دسننت  17/1( مثبت معنادار در سننط  92/1)وری اجرایی نارسنناکنش

نمود نشنننان داد که که رابطه این رونآمد. نتایج در سنننط  مشنننکلات ب

(، و اطلاع -92/1(، مشننارکت پدر )-10/1با والدگری مثبت ) مشننکلات

یه نمود با تنبمعنادار اسنننت و رابطه مشنننکلات برون(، رابطه منفی -00/1)

مدیریت (، 17/1(، تنیدگی )92/1(، نظارت ضعیف )19/1(، اقتدار )00/1)

، خودانگیزشنننی (01/1)، مهار خود (12/1)مسنننئلنه  ، حنل(05/1)زمنان 

وری اجرایی نننارسنننناکنش( و 07/1)جویی هیجننانی ، خودنظم(01/1)

، 2و  0های ه دسننت آمد. در جدولب 17/1( رابطه مثبت در سننط  17/1)

اس بر اسنن نمودبرونو  نموددرونمشننکلات  نتایج رگرسننیون گام به گام

های اجرایی کودکان را های والدگری، تنیدگی والدین، و کنشسنننبک

 دهد. نشان می

 
 بینپیش اساس متغیرهای برکودکان  نموددرونمشکلات بینی پیش رگرسیون آماری هایمشخصه و واریانس تحلیل رگرسیون، مدل خلاصه :5 جدول

 F p R 2R 2R Δآماره  میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات مدل گام

 077/1 077/1 900/1 117/1 72/900 90/25792 7 90/25792 رگرسیون 7

      19/27 010 19/71920 باقیمانده 

 212/1 717/1 727/1 117/1 29/7092 17/70222 2 12/02229 رگرسیون 2

      00/7 012 77/0592 باقیمانده 

 171/1 779/1 759/1 117/1 11/7090 55/77122 0 00/00110 رگرسیون 0

      71/1 017 21/2751 باقیمانده 

 112/1 722/1 701/1 117/1 02/7190 72/9011 2 11/00210 رگرسیون 2

      02/1 011 22/2921 باقیمانده 

 115/1 720/1 700/1 117/1 09/727 10/0010 5 29/00091 رگرسیون 5

      79/1 007 00/2051 باقیمانده 

 110/1 727/1 702/1 117/1 01/910 91/5591 0 11/00292 رگرسیون 0

      72/0 009 70/2520 باقیمانده 

 117/1 701/1 702/1 117/1 92/079 11/2199 1 20/00570 رگرسیون 1

      95/0 001 29/2572 باقیمانده 

 : کنش اجرایی7گام 

 : کنش اجرایی، مشارکت پدر2گام 

 : کنش اجرایی، مشارکت پدر، تنبیه بدنی0گام 

 : کنش اجرایی، مشارکت پدر، تنبیه بدنی، اقتدار2گا م

 : کنش اجرایی، مشارکت پدر، تنبیه بدنی، اقتدار، اطلاع5گام 

 اجرایی، مشارکت پدر، تنبیه بدنی، اقتدار، اطلاع، والدگری مثبت: کنش 0گام 

 : کنش اجرایی، مشارکت پدر، تنبیه بدنی، اقتدار، اطلاع، والدگری مثبت، نظارت ضعیف1گام 

 

مشنننکلات تبیین  در نتیجه گرفت توانمی، 0بر اسننناس نتایج جدول 

درصد از متغیر ملاک  70بین پیش ، مجموع متغیرهایکودکان نموددرون

درصد، تنبیه  21درصند، مشارکت  11بینی کردند. کنش اجرایی را پیش

اطلاع، والدگری مثبت، و نظارت ضعیف درصند و اقتدار،  2بدنی حدود 

کودکان را  نموددرونمشننکلات درصنند از تغییرات مربوط به  7کمتر از 

سط   در بینپیش غیرهایبرای مت شده مشناهده F میزانبینی کردند. پیش

دهد که هفت متغیر مذکور به نشان می یافته اسنت که این معنادار 117/1

د. در کننبینی میرا پیش کودکان نموددرونمشکلات  صنورت معناداری

 هایمشننخصننه و واریانس تحلیل رگرسننیون، مدلخلاصننه  2جدول 

 بینپیش متغیرهای برکودکان  نمودبرونمشکلات  رگرسیون آماری
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 بینپیش بر اساس متغیرهایکودکان  نمودبرونمشکلات  بینیرگرسیونپیش آماری هایمشخصه و واریانس تحلیل رگرسیون، مدل خلاصه :4 جدول

 F p R 2R 2R Δآماره  میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات مدل گام

 172/1 172/1 922/1 117/1 97/727 77/02110 7 77/02110 رگرسیون 7

      021/01 010 22/72122 باقیمانده 

 717/1 977/1 722/1 117/1 7579 29/27172 2 55/20222 رگرسیون 2

      01/72 012 19/5021 باقیمانده 

 177/1 712/1 751/1 117/1 10/7705 12/72052 0 77/20750 رگرسیون 0

      77/72 017 22/2197 باقیمانده 

 119/1 717/1 752/1 117/1 17/727 90/77192 2 07/22007 رگرسیون 2

      70/77 011 12/2272 باقیمانده 

 117/1 777/1 757/1 117/1 52/900 12/9759 5 57/22170 رگرسیون 5

      17/71 007 12/0757 باقیمانده 

 111/1 725/1 702/1 117/1 52/107 00/1579 0 71/25777 رگرسیون 0

      91/7 009 11/0000 باقیمانده 

 112/1 727/1 702/1 117/1 71/090 21/0207 1 99/25292 رگرسیون 1

      20/7 001 25/0201 باقیمانده 

 110/1 705/1 701/1 117/1 90/052 21/5075 9 72/25502 رگرسیون 9

      11/9 000 22/0790 باقیمانده 

 117/1 722/1 717/1 117/1 15/017 21/5777 7 91/20111 رگرسیون 7

      52/1 005 50/2122 باقیمانده 

 : مشارکت پدر7گام 

 کنش اجرایی: مشارکت پدر، 2گام 

 کنش اجرایی، والدگری مثبتمشارکت پدر، : 0گام 

 کنش اجرایی، والدگری مثبت، تنیدگیمشارکت پدر، : 2گام 

 مثبت، تنیدگی، تنبیه بدنی کنش اجرایی، والدگریمشارکت پدر، : 5گام 

 جویی هیجانیکنش اجرایی، والدگری مثبت، تنیدگی، تنبیه بدنی، خودنظممشارکت پدر، : 0گام 

 جویی هیجانی، اطلاعکنش اجرایی، والدگری مثبت، تنیدگی، تنبیه بدنی، خودنظممشارکت پدر، : 1گام 

 جویی هیجانی، اطلاع، اقتداربیه بدنی، خودنظمکنش اجرایی، والدگری مثبت، تنیدگی، تنمشارکت پدر، : 9گام 

 جویی هیجانی، اطلاع، اقتدار، نظارت ضعیفکنش اجرایی، والدگری مثبت، تنیدگی، تنبیه بدنی، خودنظممشارکت پدر، : 7گام 

 

 نمودبرونمشننکلات تبیین  در گرفت نتیجه توانمی 2بر اسنناس جدول 

درصننند از متغیر ملنناک را  72بین در مجموع پیش متغیرهننای ،کودکننان

 79درصننند، کنش اجرایی  17بینی کردند. متغیرهای مشنننارکت پدر پیش

 جوییتنیدگی، تنبیه بدنی، خودنظمدرصننند و  7درصننند، والدگری مثبت 

درصننند از تغییرات  7هیجانی، اطلاع، اقتدار، و نظارت ضنننعیف، کمتر از 

 شننده مشنناهده F میزانبینی کردند. کودکان را پیش نمودبرونمشننکلات 

نشننان  یافته این اسننت که معنادار 117/1سننط   در بینپیش برای متغیرهای

 نمودبرونمشنننکلات  متغیر منذکور به صنننورت معناداری 7دهند کنه می

 کنند.بینی میرا پیش کودکان

 گیریبحث و نتیجه
 های والدگری، تنیدگی والدین، ونقش سنننبکمطالعه حاضنننر با هدف 

مود نبینی مشکلات درونهای اجرایی کودکان در پیشکنش نارسایی در

های سنننبکنتایج نشنننان داد که بین انجام شننند.  نمود کودکنانو برون

کودکان، همبسنننتگی معناداری وجود نمود و مشنننکلات درون والدگری

( 9آنولا، اسننتاتین و نورمی ) های مطالعاتنتایج این پژوهش با یافته دارد.

ح توان مطردر تبیین این نتیجه می همسو است. (71و همکاران ) و گودمن

 و خاطر فاقد اطمینان متزلزل، خود ارتبناطات در کنه کرد والندینی

 از ندارند و توافق با یکدیگر فرزندان تربیت نحوه در ثبات هسننتند،بی
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 تسل ، شیوه یا اغماض با افراطی طرد حمایت بر مبتنی سبک والدگری

 غیرمنطقی، و هایجوییکمال اخلاقی، سستی موازین دوگانه،انضنباطی 

 رفتارهای کنند. آنها همچنینمی اسننتفاده عاطفی ثباتیو بی عصننبانیت

 کودکان که شوندمی و سنبب کنندمی تثبیت در کودکان را نوروتیک

حس  از شننرایطی چنین در و شننده و عاطفی، نیازمندتر نظر هیجانی از

 ناکام شود،می محسوب سالم هیجانی تحول اسناس که امنیت و اعتماد

 -والد تعامل چگونگیاسنننتنباط کرد که  توانمی بنابراین، (.29) بمانند

 یک صورت به و دارد متقابل هرابط، کودک رفتاری مشکلاتبا  فرزند

 و پرخاشنننگرانهی رفتارها که صنننورت؛ بدین کندمی عمنل چرخنه

 تنبیهی هایروش از اسننتفاده به وادار را والدین کودک، هشننکنانقانون

ه رابط در را تعارضاتی و برخوردها خود هنوب به این که کندمی بیشنتری

 کودکی رفتار مشکلات بهبود از مانع و آورده وجود به کودک -والد

 تواندمی کودک-والده رابط در تعارض عامل نتیجنه، در .شنننودمی

 .کند ایجاد رانمود درون مشکلات

و مشنننکلات  های والدگریسنننبکنتایج همچنین نشنننان داد که بین 

ا نتایج این پژوهش ب کودکان همبسننتگی معناداری وجود دارد.نمود برون

همسو  (71( و گودمن و همکاران )9آنولا و همکاران ) های مطالعاتیافته

 در فرزند -والد تعامل کیفیت گفت توانمی یافته این تبیین دراسننت. 

 تأثیرگذار خود اطراف جهان از کودک تفسننیر و بررسننی چگونگی

 نیات ،دیگران با برخورد در اولیه هایتجربه اسنناس بر کودک. اسننت

 هاولی هایتجربه کودکی وقتی که گونهبدین کند؛می تفسنننیر را آنها

 اگر ویژه به دیگران با برخورد در باشننند، نداشنننته والدین با خوبی

 واکنش و دارد رفتار اشننتباه تفسننیر به گرایش باشنند، مبهم رفتارشننان

 (. 77) دهدمی نشان خصمانه

تنیدگی والدین و مشنننکلات ینافتنه دیگر مطنالعه نشنننان داد که بین 

 عبارت کودکنان، همبسنننتگی مثبت معناداری وجود دارد؛ بهنمود درون

کان کود نموددروندیگر بنا افزایش تنیندگی والندین، میزان مشنننکلات 

( و مک کلر 71سپا و همکاران )های با نتایج پژوهش یاید کهافزایش می

 باعث تنیدگی والدین بالای سنننطوحهمسنننو اسنننت. ( 79و همکاران )

ناپذیر و انعطاف هایشیوه از به استفاده بیشنتری گرایش آنها که شنودمی

 و های درمانیبرنامه از کمتر و باشنننند داشنننته والدگری پرخاشنننگرانه

 در رو این از بهره ببرند، و شنننانکودکان برای شنننده ارائه خندمنات

 کودک، برای ترین راهبردهای درمانیمناسنننب درباره گیریتصنننمیم

 و گذاشته کودک بر تحول منفی تأثیرات این موضوع، بخورند. شکست

تنیدگی والدین با این فزونشننود. می منجر را بیشننتری رفتارهای مخرب

 صنندمه زده و به انتظارهایایجاد اضننطراب و افسننردگی، به نظام تربیتی 

 (.70شود )نگر از کودک منجر میغیرواقع

لات تنیدگی والدین و مشکبین همچنین نتایج این مطالعه نشان داد که 

ای ههمبستگی مثبت معناداری وجود دارد که با نتایج پژوهش نمود،برون

 الگوییهمسنو است. ( 79کلر و همکاران )( و مک71سنپا و همکاران )

 یافتههیجانی مناسننب و سننازش ابراز از مادران به خصننوص والدینکه 

ارائه  فرزندان ها( بههیجان از ایگسنننترده دامنه نشنننان دادن )آزادانه

ارتباط  علائم هیجانی، پردازش شنننناسنننایی در کودکان دهنند، بهمی

ینافتنه کمنک سنننازش هنایپناسنننخ هنا، و تولیندهنا و موقعینتهیجنان

 لحناظ هیجانی از پرتنش و هنایانوادهخن در کنه کنند.کودکنانیمی

های خود دارای در تنظیم و مدیریت هیجان کنند،می زنندگی ثبناتبی

 (.21ای هستند )مشکلات عمده

 ووری اجرایی های این مطالعه نشنننان دادند که بین نارسننناکنشیافته

 کودکان، همبسنننتگی مثبت معناداری وجود دارد.نمود مشنننکلات درون

 سط  شنناختی ،فرایندهای های اجراییمطرح شند کنشگونه که همان

سنننازماندهی سنننایر  و انسنننجام، مسنننئول هماهنگی، که بالایی هسنننتند

تحول  کودکان که هنگامی(. 20مغز هسنننتند ) شنننناختی فراینندهنای

 خود، مدیریت رفتار برای آنها توانایی یافتن به دلیل افزایش یابندمی

 نظریه یابد. درمی آن افزایش موازات به نیز اجرایی هاینقش کنش

 انسننانی اسننت هایاجرایی، توانایی هایکنش خودمهارگری و بارکلی،

 دههای اجرایی خودنظمکنش نظریه، این در دارند. تعامل با هم کنه

 این کارکرد ترین مؤلفه برایضنننروری رفتاری، بازداری و هسنننتند

 بازداری که اسننت این موضننوع آن شننود. دلیلمی محسننوب هاکنش

این  و اسنننت خودآیند گوییدر پاسنننخ درنگ کنندهفراهم رفتاری،

 هدف جهت در را رفتار تا دهدمی اجازه اجرایی هایکنش به درنگ

 (. 22کنند ) هدایت

و مشننکلات وری اجرایی بین نارسنناکنشاین پژوهش نشننان داد که 

ای هکودکنان، همبسنننتگی مثبنت معناداری وجود دارد. کنش نمودبرون

هننای هننایی اسننننت کننه کودکننان برای یننادگیریاجرایی جزء توانننایی
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های روزانه، و تکالیف مدرسه به آنها نیازمندند. ای، انجام فعالیتمدرسنه

های اجرایی تا مطالعه زیراس و جانسننن نشننان داد که نارسننایی در کنش

موزان آکننده عملکرد تحصنننیلی و رفتاری دانشبینیحدود زیادی پیش

 های اجراییتوان به اهمیت کنشبا اسننتناد به این مطالب می .(20)اسننت 

در گسننتره زندگی و نقش آنها در تبیین فرایندهای بهنجار و مرضننی پی 

 برد.

نمود و درونمشکلات  که داد نشنان این پژوهش دیگر سنرانجام یافته

های والدگری، تنیدگی سنننبنکتوان از طریق کودکنان را می نمودبرون

 مشننکلات اسننت مسننلم آنچهبینیکرد. پیش های اجراییوالدین، و کنش

 برای که هسنننتند ایکنندهنناتوا و شنننایع اختلالات، کودکان رفتاری

 .کنندمی ایجاد را بسنننیاری مشنننکلات کودکان، و خنانواده معلمنان،

 خانوادگی، عوامل و اسنننت اصنننلی تحول کودک بنافت خنانواده،

های نایافتگیبروزسنننازش زندگی، حوادث فردی کودک، هایویژگی

 که زمانیکند. می بینیرا پیش شنننناختیروان هایتحولی، و آسنننیب

 توانندمی باشننند داشننته به موقعیت نسننبت بیشننتری والدین مهارگری

 و باشننند داشننته والدگری خویش نقش ایفای در مؤثرتری مدیریت

 مجادله شانفرزندان با خود مقررات مورد در باشند مجبور اینکه بدون

 این در کنند. وضننع آنها برای مؤثری هایمحدودیت توانندکنند، می

 احساس نیز فرزندان گردد،والدین بر می به قدرت اینکه ضمن شنرای 

را  وضننع شنده هایمحدودیت و کنندمی بیشنتری امنیت و شندندرک 

توان های پژوهش حاضنننر میدر مجموع با توجه به یافته(. 7پذیرند )می

 دنمونمود و بروندرونشنننناسنننی مشنننکلات گرفت که در سنننببنتیجه 

های والدگری و سنننبککودکنان، هم باید به متغیرهای خانوادگی مانند 

بنه متغیرهنای فردی مانند  پرداختنه شنننده اسنننت و هم تنیندگی والندین

 فردی متغیرهای همزمانهای اجرایی، توجه بیشننتری شننود و نقش کنش

مورد بررسی  کودکان نموددرون ونمود رونب هایاختلالخانوادگی بر و

  بیشتر قرار گیرد.

های انجام شنننده در حیطه علوم این مطنالعنه همچون سنننایر پژوهش

 شننامل نمونه پژوهش حاضننر، فق  هایی بود.انسننانی، دارای محدودیت

مقطع ابتندایی بود و همچنین در این مطننالعنه جهننت  پسنننر آموزاندانش

نهاد پیشننشنننامه اسننتفاده شنند؛ بنابراین آوری اطلاعات، فق  از پرسننجمع

سنننی دیگر و نیز هر دو جنس  یهاگروه ،ندهیآ یهاشننود در پژوهشمی

ای سنننی همورد بررسننی قرار گیرند تا تعمیم نتایج به گروه دختر و پسننر

 یارهاابز ریاز سا دیگر و نیز امکان مقایسه دو جنس، فراهم شود. همچنین

و  ترکسنننب جامع یبرامانند مشننناهده و مصننناحبه  اطلاعات یآورجمع

ا ب شننود. اسننتفاده مطالعه، مورد متغیرهای مورد در اطلاعات ترگسننترده

 هایشننود جلسات و دورهتوجه به نتایج حاصنل از پژوهش، پیشننهاد می

دبسنننتانی، و هنا، مراکز پیشآموزشنننی کناربردی از طرف مهندکودک

برگزار شود تا آگاهی والدین درباره  های والدگریسبکمدارس درباره 

ها و تأثیر آن بر اختلالات رفتاری فرزندان، افزایش یابد. همچنین این شیوه

های آموزشی برای مربیان و معلمان در جهت شناسایی به برگزاری کلاس

موقع اختلنالات رفتاری کودکان و در صنننورت لزوم مشننناوره با والدین 

به  تواندمی حاضننر مطالعه هاییافتهمچنین تواند بسننیار مفید باشنند. همی

درمانی  و پیشگیرانه مداخله اجرای و در تدوینشنناسان و مشاوران روان

با تمرکز بر متغیرهای مطرح  رفتاری کودکان اختلالات زمیننه در مؤثر

 توجهی کند. قابل شده در این پژوهش، کمک

خانم  شنندار کارشننناسننی نامهپایان از برگرفته پژوهش این: قدردانی و تشککر

پیام نور واحد  دانشننگاه عمومی شننناسننیروان رشننته سننیده فائزه خوشننکردار در

آسنتانه اشنرفیه با راهنمایی دکتر مجید برادران و مشناوره دکتر رنجبر نوشری با 

با مجوز صننادره از اداره آموزش و  در سننامانه پژوهشننی اسننت که 52109کد 

 از وسیلهبدین. اجرا شد 701/09299/0112پرورش شنهرسنتان رشنت به شماره 

رشنننت، مدیران و معلمان  2اسنننتاد راهنما و کارکنان آموزش و پرورش ناحیه 

 افراد نمونه که در اجرای این پژوهش مشارکت داشتند، تشکر دلسنوز، و تمامی

 .شودمی قدردانی و

منافع به دنبال  تضنناد هیچ گونه پژوهش برای نویسننندگان این منافع: تضککاد

 نداشته است.
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