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 ارتباط در خانواده یندافر درهای نوین فرزندپروری کاربرد برنامه
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 17/10/95تاریخ پذیرش:  10/3/95تاریخ دریافت: 

 چکیده

سهال  زنهدگی  هایمؤلفهه تهریناساسهی یکهی از بههمهارت حل مسئله ، در دنیای کنونی شرایط زندگیبا پیچیده شدن : زمینه و هدف

 حل مسهئلههای آن مهارت طیاست که  بوده های نوین فرزندپروریآموزش برنامهاست. هدف از پژوهش حاضر ارزشیابی  تبدیل شده

 .شودمیآموزش داده  مادران به

مشغول به تحصیل  است که در برخی مدارس غیرانتفاعی شهر تهران کودکانینفر از مادران  38گروه نمونة مطالعة حاضر شامل  :روش

شهی بها نوع شبه آزمای ر ازپژوهش حاض. استفاده گردید یدهدآموزشه و مربیان باتجرباز  ،ای حاضربرای آموزش برنامه مداخلهاند. بوده

 ری کودکهاننامة مشهکل رفتهاپرسهشهای این پژوهش با اسهتفاده از ارهرای است. داده گواهآزمون بدون گروه پسه آزمون طرح پیش

  .ستا آوری شدهدگر( 1386احمدی، فتحی آشتیانی و اعتمادی،) و حل مشکل خانواده (1387)شکوهی یکتا و پرند، 

ها بر گاهترین اثر این کارطوری که بیش به ،است کودکان مشکالت رفتاریکاهش معنادار ها بر ها بیانگر تأثیر این کارگاهیافتهها: یافته

قیهاس حهل در م این در حهالی اسهت کهه ؛(p < 05/0) بر درک احساسات مشاهده شده است درک موقعیت و کمترین اثرمقیاس خرده

 هیچ اثر معناداری مشاهده نشد. ،مشکل خانواده

فتهاری کهاهش مشهکالت ر در مهؤثرتهوان بهه طهور را مهیحاکی از آن است که این مداخالت پژوهش حاضر  هاییافته گیری:نتیجه

ی لدین به صورت گروههبرای واتوسط درمانگران  مدتهای کوتاهتواند در دورهای میضمن این برنامه مداخلهدر  کودکان به کار برد.
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 مقدمه
ملی عهابه عنوان ترین عاملی است که خانواده نخستین و بادوام

شخصیت و رفتارهای بعهدی کهودک  ی برایزیربنایسازنده و 

یشه رشناسان باید از روان یاریبسشناخته شده و حتی به عقیده 

هههای روانههی را در بسههیاری از اخههتالخت شخصههیت و بیمههاری

از میههان اعیههای  .(1پههرورش اولیههه خههانواده رسههتجو کههرد )

ار برقهر او رابطههنهوزاد بها  خانواده، مادر اولین کسی است کهه

 وهای روانهی نقش را در پرورش ویژگی ینترمه لذا  ،کندمی

ده دارد و کهانون سههالمتی یها بیمههاری ههعهاطفی کهودک بههه ع

 (.2شود )محسوب می

مراحهل زنهدگی اسهت کهه در  ینترمه دوران کودکی از 

گیهرد. اغله  ریهزی شهده و شهکل مهیآن شخصیت فهرد پایهه

 دوران کودکیهای رفتاری پس از نایافتگیسازشو اختالخت 

دم در خانواده، ناشی از کمبود توره به این دوران حساس و عه

تهورهی ایهن بهیاسهت.  حولهدایت صحیح در روند رشد و ت

منجههر بههه عههدم سههازش و انطبههاو بهها محههیط و بههروز انحرافههات 

 3) شهودمیگوناگون در ابعاد مختلف برای کودک و خانواده 

پهذیر اسهت و بهه از آنجا کهه کهودک مورهودی آسهی  (.4و 

از  و محافظهتتنهایی قادر به مراقبت از خود نیسهت، حمایهت 

ران  والدین از زمان تولد تها فراسهوی دوران کهودکی بهرای 

حفظ حیات کودک ضروری اسهت. والهدین بهه مثابهه عوامهل 

بهت و در طول تهاریخ مراقهستند تأثیرگذار بر زندگی فرزندان 

ریت زنههدگی از کههودک، آمههوزش و اعمههال انیههباط و مههدی

یهادین اند. آنها رزء عوامل اولیهه و بنکودک را بر عهده داشته

 (.5شوند )تغییر و ارتماعی نمودن کودک محسوب می

گیری مورد نقش خانواده در شکل ها درمطالعات و بررسی

دهد که خانواده، یکهی از رفتار و شخصیت کودکان، نشان می

کهودک اسهت. بیشهتر والهدین  تحولعوامل مؤثر در  ینترمه 

فرزندان سال ، شاداب و نیرومنهد داشهته باشهند. بها هستند  مایل

خهود تحهول بسیاری از کودکهان در طهول فرآینهد  ورود این،

و از داشهتن  کننهدخصوصیات نامطلوب تربیتهی را کسه  مهی

مانند و دچار مشکالتی احساس امنیت دور می خود و اعتماد به

. روابهط درون (6شوند )ارتباطی در خانواده میدر فرآیندهای 

ارتمههاعی  -خههانواده عههالوه بههر اهمیتههی کههه در تحههول روانههی

کودکان دارد، در پیشگیری از مشکالت رفتاری کودکهان نیهز 

 (.7) کندسزایی ایفا میهنقش ب

کهودک در فرآینهد خهانواده  -روابط سال  و کارآمد والد

مهمهی بههرای بررسههی کننههده بینهیپههیشهههای کهودکی در سهال

ه برقهههراری ارتبهههاط بههها همسهههاخن و ووضهههعیت روانهههی، نحههه

های تحصهیلی کودکهان شناختی و موفقیت تحولبزرگساخن، 

شهود؛ در همهین راسهتا والهدین در های آتی تلقهی مهیدر سال

ههای کهودکی کهه ویهژه در سهالایجاد کارکرد سال  رابطه بهه

، ا آنهها هسهتندسهازی بهفرزندان در حال الگوبرداری و همسان

 سیاری ازبر این ب ای دارند. عالوهکنندهار مه  و تعییننقش بسی

شناسهی تحهولی بهر ایهن نکتهه تأکیهد پژوهشهگران حهوزه روان

ه ترین روابط و مناسهبات فهرد در طهول گسهتراند که مه کرده

 (.10و  9 ،8کودک است ) -زندگی، چگونگی روابط والد

بهر تحهول طبیعهی  ایهگسهترد یرتهأث 1کیفیت فرزندپروری

ههای بین شهکلمطالعات اخیر ارتباط بسیاری از  .دارد کودک

شناسهی روانهی دوران کهودکی و نورهوانی و گوناگون آسی 

برخهورداری از عدم  .(11)اند هنشان دادرا  فرزندپروری سبک

یکی از دخیل بدرفتاری با کهودک  های پرورش فرزندمهارت

های فراوانی حاکی از ایهن هسهتند گزارش شده است. پژوهش

تهورهی قهرار ی از کودکان مورد بدرفتاری یا بیشمار باخیکه 

پیشگیری از سوءاسهتفاده کهودک گزارش گیرند. برحس  می

نقهل  ههاگزارشترین عللی کهه بهرای ایهن مه یکی از  2امریکا

خشهونت و  فقدان ظرفیهت و مههارت فرزنهدپروری ،شده است

همچنهین والهدین کودکهانی کهه دارای خانوادگی بوده اسهت. 

ئن نبهوده، خود مطموالدینی مشکالت هیجانی هستند، به نقش 

دانند و در رابطه با همسر خود می زاتربیت فرزند را بسیار تنش

 . (21) دچار کشمکش هستند

                                                           
1. Parenting 

2. Prevent Child Abuse America 
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تعارضههات ، اخههتالف زناشههویی والههدینسههوی دیگههر از 

گیرانهه های فرزنهدپروری سههلخانوادگی و استفاده از سهبک

کودکان اسهت. بهین کننده قوی مشکالت رفتاری در بینیپیش

         پهههذیری، متغیرههههای افسهههردگی، پرخاشهههگری، مسهههئولیت

گههویی، غیبههت، تههأخیر و گیههری، زورگههویی، درو گوشههه

رو  از ایهن. (31) تعارضات والدین رابطهه معنهادار ورهود دارد

ارتقهای سهالمت روان کودکهان نیازمنهد  بهبهود و تالش بهرای

کودک -مادرپرداختن به کیفیت تربیت فرزند و کیفیت رابطه 

تهوان گفهت ارتبهاط پایهدار و کارآمهد بنابراین می . (21) است

ارتماعی بهنجار کودکان و  -کودک برای تحول روانی -والد

         هههای بعههدی زنههدگی حیههاتی بههه نظههرنوروانههان در تمههام سههال

 -رسههد، زیههرا کههارکرد کارآمههد و مناسهه  دلبسههتگی والههدمههی

کودک منبع مهمی برای مقابله بها تنیهدگی و اسهتفاده از شهیوه 

( 14دهد )پذیری را در اختیار فرد قرار میو انعطاف مسئلهحل 

کهودک در فرآینهد  -و از سوی دیگر روابهط ناکارآمهد والهد 

ارتبههاط در خههانواده، منبههع مهمههی بههرای بههروز  اضههطراب، 

 (.15افسردگی، خش  و روابط مختل است )

دهند که عوامل نشان میبسیاری با توره به اینکه تحقیقات 

توانههد می ناکارآمههدازرملههه فرزنههدپروری خطرسههاز زنههدگی 

مشهههکالت رفتهههاری و عهههاطفی را در کودکهههان و نوروانهههان 

کودکهان و روش  نحوه ارتباط والدین بها  .(16) کند یبینیشپ

ههای مهه  های  بین آنها، یکی از رنبههوالدین در حل تعارض

( کهه 17تعاملی و ارتباطی در فرآیند ارتباط در خانواده است )

کهودک  -چگهونگی ارتبهاط والهد .توان به آن تأکید کهردمی

تواننهد بها کننده باشد؛ والدین مهیتنبیه یاکننده تواند تشویقمی

اعتماد و ایجاد حس پذیرش نسهبت بهه کهودک بهه بهاخ رفهتن 

و احساس کفایت در او کمک کنند، یا به عکس خود اعتمادبه

        بها تنبیهه و تهوبیخ زمینههه را بهرای رشهد احسهاس ناکارآمههدی و 

(. نحهوه اسهتفاده از 18کفهایتی ارتمهاعی او فهراه  آورنهد )بی

بدنی در برقراری روابط بین والدین با فرزنهدان  و زبانکلمات 

زیههرا بسههیاری از مشههکالت رفتههاری  داردنیههز بسههیار اهمیههت 

کودکان و نوروانان با رفتار کالمی خشن و طردکننده والدین 

تهرین آموزش والهدین یکهی از عملهی (.19ارتباط مثبتی دارد )

کودک نایافته سازشای برای کاهش رفتار مداخله راهکارهای

(. بهها آمههوزش والههدین 20) اسههتو کههاهش تنیههدگی والههدین 

    کاسهتهدر پهرورش فرزنهد  ههاههای خهانوادهبسیاری از تنیدگی

 (.14شود )می

با توره به اهمیت و ضرورت فرزنهدپروری و نقهش آن در 

ودک که -ویژه تعامل والدها بهخانواده فردیینبارتقای روابط 

ه ههای مهدون آمهوزش خهانوادبرنامههو در نتیجه رامعهه، اراههه 

مبتنی بر حل مسئله رههت تهرمی  و افهزایش کارآمهدی فراینهد 

 رسهد، ایهن مسهئله مهه  ازاشاره شده امری ضروری به نظر می

زیرا امروزه آمهوزش روش حهل  ،اهداف پژوهش حاضر است

کهودک  -مسئله به عنوان عاملی مهه  در ارتقهای تعامهل والهد

 در همهین راسهتا برخهی از مطالعهات .(21و  18د )شهوتلقی می

-خهانواده مسهئلهههای حهل اند که با آموزش مهارتنشان داده

ری محور، تعامل کودکان با والدین خهود بهبهود یافتهه و برقهرا

رش ارتباط مناس  در فرآیند خانواده، همساخن و افزایش پهذی

موره   ههاآنارتماعی و باخ رفتن نگرش مثبت به خهود را در 

(. عههالوه بههر ایههن مطالعههات 25و  24، 23، 22 ،21) شههده اسههت

ا یهبه طور مستقی   مسئلهاند آموزش روش حل دیگر نشان داده

یههق والههدین و معلمههان در کههاهش رفتارهههای نامناسهه  از طر

 ،27 ،26کودکان و بهبود رفتارهای ارتماعی آنها مؤثر اسهت )

 (.31و  30 ،29 ،28

ی یاهمحهور، مداخلههخهانوادههای در بین مداخلهرو این از

از قهرار دههد، تورهه که شهیوه فرزنهدپروری والهدین را مهورد 

ها در پیشگیری از اختالخت رفتهاری کودکهان روش ینمؤثرتر

فرزنهدپروری  ههای. از سوی دیگر برنامه(32) روندشمار میبه 

، (20) در درمهان اخهتالخت رفتهاریی نتایج مثبت و چشمگیر

و همچنین  (33) و خش  والدینتنیدیگی ، افسردگی، اضطراب

  .انداز خود نشان داده (34)تعارضات زناشویی 

مهداخالتی ایهن یکی از  (35) متفکر کودک تربیتبرنامه  

در خصوص فرزنهدپروری مهورد اسهتفاده قهرار  که اخیراًاست 

در  والهدین توانمنهدیگیرد. هدف نههایی کارگهاه افهزایش می



 و همکارانیکتا شکوهی محسن                                                                           خانواده در ارتباط فرایند در فرزندپروری نوین هایبرنامه کاربرد 

 38                                                                                                                           1396 بهار ،1 شماره ،4 کودک، دوره روانی سالمت فصلنامه

    یریکارگبهههطریههق  خههانواده ازموارهههه بهها مسههاهل روزمههره 

اسهت. نتهایج مثبهت  در تربیت فرزنهدان حل مسئلههای مهارت

     حاصههل از ارههرای ایههن برنامههه آموزشههی و اثربخشههی آن بههر 

، (36) له افزایش رفتارههای مطلهوب کودکهانهایی از رمسازه

، (37) شمگینانه والدین نسهبت بهه فرزنهدانکاهش رفتارهای خ

هههای ، بهبههود شههیوه(38) بهها کودکههانامههل والههدین عبهبههود ت

. در این پژوهش تالش شده است دادهنشان  (39) فرزندپروری

کودکان و اثربخشی این برنامه بر مشکالت رفتاری ای  تا نموده

 .بررسی کنی را حل مشکل در خانواده 

 شرو
مطالعهه حاضهر از  :کنندگانشررکتالف( طرح پژوهش و 

آزمهههون پس -آزمهههونبههها طهههرح پیش آزمایشهههیشهههبهنهههوع 

گیری به صورت در دسهترس بهوده نمونهو  است 1گروهیتک

دانههش آمههوزان مههادران نفههر از  38 اسههت. گههروه نمونههه شههامل

دبستانی و دبستانی از مدارس غیرانتفاعی شهر تهران بهوده پیش

شهرکت در ایهن دوره، والهدین بهرای  ههای ورود مهالک .بود

 8تها  4آموز بین سهنین فرزند دانش دارا بودناعالن آمادگی و 

 22شناختی نشهان داد های رمعیتبررسی داده ساله بوده است.

در نهد. نفهر شهاغل بود 16و غیرشهاغلکنندگان شرکتنفر از 

و  کارشناسههی تحصههیالت کننههدگانشههرکتنفههر از  25 ضههمن

دارند. میهانگین سهن  کارشناسینفر تحصیالت زیر  13باختر و 

( و میانگین سهن 30/4)با انحراف استاندارد  66/33مادران این 

. خزم بهه ککهر بهود (50/0)با انحراف اسهتاندارد  74/1 فرزندان

       آزمههون و یهها نفههر از والههدین در مرحلههه پههیش 14اسههت کههه 

های آنان از تحلیل حذف آزمون غای  بودند که پرسشنامهپس

پرسشهههنامه  38ههههای زورهههی حاصهههل از داده    گردیهههد و 

 شدند. وتحلیلیهتجز

 ب( ابزار

پرسشهنامه مشهکالت  :نه مشکالت رفتاری کودکها. پرسشنام1

با هدف ارزیهابی چندبعهدی رفتهار کودکهان  2رفتاری کودکان

                                                           
1. One group pre- post design  

2. Behavioral Problems Questionnaire (BPQ) 

 گویهه 38و دارای  شدهساخته( 40یکتا و پرند )توسط شکوهی

)میزان مقیاس درک موقعیت ابزار دارای چهار خردهاست. این 

ها و توانایی او در اراهه رفتار متناس  درک کودک از موقعیت

ههایی کهه )رفتهار کهودک در موقعیت، ارتبهاط با آن موقعیت(

، هایش است(با دیگران و طرح خواستهمستلزم برقراری ارتباط 

)میزان درک کهودک از احساسهات درک احساسات دیگران 

 دهیپاسهخ. است)میزان استقالل کودک( و استقالل دیگران( 

ای )همیشهه، نقطههدر طیف لیکهرت پهنجهای این ابزار گویهبه 

( انجهام وقتهیچو  ،ندرتبهبعیی از مواقع، بسیاری از مواقع، 

شود و هر یک مه توسط والدین تکمیل میشود. این پرسشنامی

ی بنههددرره والههدین رفتههار کههودک خههود را در هههر گویهههاز 

بیهانگر مشهکالت رفتهاری  کنند. نمرة باخ در این پرسشهنامهمی

        و قابلیهههت اعتمهههاد  مناسههه  روایهههیبیشهههتر کهههودک اسهههت. 

 .(40) گزارش شده است 83/0تا  68/0ها بین مقیاسخرده

مقیههاس حههل مشههکل  مقیههاس حههل مشههکل خههانوادگی:. 2

( 14توسط احمهدی، فتحهی آشهتیانی و اعتمهادی ) 3خانوادگی

دهههی بههه آن بههه آیههت  و شههیوه پاسههخ 30سههاخته شههده و دارای 

= همیشهه(  5وقهت و = ههیچ 1ای )دررههصورت لیکهرت پهنج

ی زورهین در یدهنهده توانهادر این مقیاس نشهان است. نمره باخ

. نتیجه تحلیل عهاملی نشهان از ورهود دو استمشکل  مؤثرحل 

عامل رابطه و حهل مشهکل دارد. عامهل رابطهه اشهاره بهه نحهوه 

ارتباط و تعامل زورهین درگیهر در حهل مشهکل و عامهل حهل 

دههد. مشکل نحوه و فرایند حهل مشهکل زورهین را نشهان مهی

و ضری  بازآزماهی  95/0ونباخ این دو عامل ضری  آلفای کر

مقیهاس و برای خرده 91/0روز( برای کل مقیاس  30فاصله )با 

گزارش شده است.  89/0و  78/0 ترتی  بهرابطه و حل مشکل 

یهد بهوده ن مهورد تأیمتخصصها توسهطی این ابزار اروایی محتو

روایهی سهازه آن بها اسهتفاده از تحلیهل عهاملی است. در ضمن 

ررسی همبستگی درونهی اکتشافی حاصل شده است. همچنین ب

ههها نشههان داد کههه میههزان مقیههاسخههردهنمههرات کههل مقیههاس و 

و  95/0همبستگی بین کل مقیاس با عامل رابطه و حهل مشهکل 

                                                           
3. Family Problem Solving Scale (FPSS) 
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 اسهت 81/0نیهز همبستگی بین عامل رابطه با عامل حل مشهکل 

(41.) 

هههای نههوین آمههوزش روش: ایج( معرفرری برنامرره مداخلرره

 سهال 8 تها 4 سهنین کودکهان والهدین بهرای( 41) فرزندپروری

 توانمنهدی افهزایش این برنامهه نهایی هدف. است شده طراحی

 طریههق از خههانواده روزمههره مسههاهل بهها موارهههه در والههدین

 در .است فرزندان تربیت درحل مسئله  هایمهارت یریکارگبه

 به دورهاین  در که کودک تربیت شیوه چهار با والدین شروع،

 پلهه در. شهوندمهی آشهنا ،شده اسهت تعریف رفتار پله چهار نام

 بها والهدین و دارد قهرار تهوبیخ و تنبیهه بها تهومم رفتارهای اول،

 را کهاری کهه خواهندمی کودک از دستوری لحن و یا توهین

 تهو»: گویدمی کودک به مادر که زمانی مثال برای. دهد انجام

 پلهه در او «کهن رمهع اینجها از را یلتوسا هستی، نامرتبی پسر

 پیشهنهاد یها دسهتور دوم، پله در. دارد قرار کودک با رفتار اول

 کهه معنهی ایهن بهه واقهع در شود،می داده توضیحی هیچ بدون

 پلهه در. خهواه یم تهو از را آن مهن چهون بهده انجام را کاری

 اراههه توضهیحاتی بها همهراه را خهود پیشنهادهای والدین سوم،

 بهه تورهه یا کار پیامد درباره تواندیم توضیحات این. دهندیم

 فردا ندهی انجام را تکالیفت اگر»مثالً  باشد، مقابل فرد احساس

 خهواهی خجالهت احساس هایتهمکالسی رلوی و کالس در

 معل  خان  است ممکن ندهی انجام را تکالیفت اگر» یا «داشت

 تربیتی روش کارآمدترین شامل نهایی پله. «شود ناراحت تو از

 در. داردمهی وا تفکهر بهه را کهودک کهردن،سؤال  با که است

 شهوندمهی آشنا کلماتی با کودکان مرحله این هایتمرین حین

 یهپاسهه بهر و شهوندمهی نامیهدهحل مسهئله  یا تعامل کلمات که

 تورهه و رهایگزین هایحلراه یافتن احساسات، درک اساسی

 ایهن بهر کلمهات ایهن بهر تکیهه. است استوار رفتار یپیامدها به

 در مهه  بسهیار قهدمیک مشهترک زبهان داشتن که است اساس

 مسهئله حهل کلمهات از(. 42) است مشکل یا تعارض یک حل

 /مشهابه ،بعداً /حاخ نیست، /هایی مانند هستبه عبارت توانمی

 کهه گیهردمی یاد کودک آن راستای در که برد نام را متفاوت

 زمهان اینکه یا نیست، /هست مناس  کاری چه برای چیزی چه

 در کلمهات این ینکه. بعدازااست متفاوت یزهر چ برای مناس 

 والهدین شهدند، تمهرین کودک با روزمره معمول هایموقعیت

 ایهن تمهرین کتهاب .رسندمی چهارم پله به کودک با تعامل در

 و والهدین کهه اسهت هاییتمرین یرندهدربرگ آموزشی کارگاه

 .دهند انجام را آن باید کودکان

 مسههئوخن بوسههیلة فراخههوانی پههی در والههدین: د( روش اجرررا

 تربیهت» عنهوان با آموزشی کارگاه در شرکت زمینه در مدرسه

 یهک در افهراد ایهن. کردند آمادگی اعالم ،«شمنداندی کودک

 آن در و کردنهد برگهزار هاکارگاه مسئوخن که توریهی رلسه

ههای مههبرنها عنهاوین از ایخالصهه و برگزاری نحوه ها،هدف

 که والدینی از نهایت در و کردند شرکت شد، معرفی آموزشی

ههدف از ایهن  .آمد عمل بهنام ثبت داشتند تمایل شرکت برای

، کمک به والدین برای پرورش کودکان خالو دوره آموزشی

 طهی در و اندیشمند در مواره با مشکالت زندگی عنهوان شهد.

 حهل و والدین آموزش به دیدهآموزش و مجرب مجریان دوره

 بها ارتبهاط در و ههاتمهرین انجهام در ایشهان احتمالی مشکالت

دوره  اتمههامبعههد از  و شههروع از قبههل. پرداختنههدمههی کودکههان

 .اندکرده تکمیل را مربوطه هایپرسشنامه والدین ،آموزشی

دوساعته  رلسه یکصورت به رلسه 9 در ایبرنامه مداخله

صههورت به والههدین رلسههه هههر در. شههودمی برگههزار هفتههه در

 نکودکا با برخورد ناکارآمد و کارآمد هایروش با گامبهگام

هها نآ بهه که تمرینی کتاب از استفاده با والدین. شوندمی آشنا

 کودک با فرضی هایموقعیت در رامسئله  حل روش ،شد داده

 اسهت شهده طراحهی هاییتمرین کتاب این در. اندکرده تمرین

بخش لهذت کودکهان بهرای و هداشهت تفهریح و بهازی رنبهه که

 کهودک بهه نقاشهی یها بازیصورت به هافعالیت بنابراین. است

 آشنا هایموقعیت از استفاده با تکالیف همچنین. شوندمی اراهه

 هنگهام) هسهتند تماس درها آن با معموخً والدین و کودک که

( نتلویزیهو تماشای هنگام مهمانی، در آشپزخانه، در پختن غذا

 .اندشده طراحی خانه مختلف یهامکان در و

از  رعایهت شهد. کهامالًدر این پژوهش  مالحظات اخالقی

شرکت کردن افراد در مطالعه به صورت اختیهاری  که ییآنجا
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مشهکلی بهرای  بنهابراین و اعالن شخصی صورت گرفتهه اسهت

ابتدای انجام همچنین در کتبی نبوده است.  نامهیترضادریافت 

گفته شد که اطالعهات حاصهل از  کنندهافراد شرکتمطالعه به 

این پژوهش به صورت گروهی مورد تحلیل قرار گرفته و برای 

اطالعهات  در نتیجهه تولید مستندات علمی استفاده خواهد شهد

و در نههزد پژوهشههگران بههه امانههت  شههده یتلقههفههردی محرمانههه 

 خواهد بود.

 هایافته
پههژوهش در مراحههل  ابزارهههایهههای توصههیفی حاصههل از یافتههه

اراهههه شههده اسههت. 1در رههدول  آزمههونپسو  آزمههونیشپ

 آزمونو پس آزموندر مراحل پیشمتغیرهای پژوهش توصیفی  هایشاخص :1جدول 

 خرده مقیاس مقیاس
 آزمونپس  آزمونیشپ

 انحراف استاندارد میانگین  انحراف استاندارد میانگین

 مشکالت رفتاری کودکان

 11/6 45/16  95/6 86/18 درک موقعیت

 52/4 29/11  45/5 67/12 رابطه

 76/3 47/9  82/3 34/10 درک احساسات

 34/4 13/10  10/4 04/11 استقالل

 حل مشکل خانواده
 72/6 32/45  13/7 48/45 رابطه

 28/9 72/65  62/8 08/66 فرایند حل مشکل

 

 مشهکالت میهزان که دهدمی نشان 1 ردول توصیفی نتایج

 برای. است یافته کاهش آزمونپس مرحله در کودکان رفتاری

      تحلیهههل از اسهههتنباطی سهههطح در پهههژوهش ههههایداده تحلیهههل

 ههایداده از حاصهل نتایج. شد استفاده  مکرر هایگیریاندازه

 ،داد نشهان( مقیهاسخهرده چههار بها) رفتهاری مشکالت مقیاس

 تفاوت آزمونپس و آزمونپیش مرحله دو هایمیانگین نیمرخ

 و  Squared Partial Eta= 23/0) دارنهد هه  از معناداری

05/0 > p ( =4 و 34) وdf  57/2 و =F 77/0 و=W .)بررسی 

 دو این بین در که داد نشان ه   هاآزمودنیبین اثر آزمون نتایج

 اسهتقالل و رابطهه موقعیت، درک مقیاسخرده میانگین مرحله،

 است حالی در این. دارند p < 05/0 سطح در معناداری تفاوت

 مالحظهه معنهادار تفهاوت احساسات درک مقیاسخرده در که

 (.2 ردول) نشد

 
 های مشکالت رفتاری کودکانمقیاسآزمودنی میانگین خردههای آزمون اثر بینیافته خالصه :2جدول 

 مربع ایتای سهمی سطح معناداری Fنسبت  درجات آزادی نوع سوم مجموع مجذورات مقیاسخرده

 17/0 01/0 43/7 1 93/109 درک موقعیت

 10/0 05/0 93/3 1 96/35 رابطه

 06/0 13/0 31/14 1 31/14 درک احساسات

 11/0 04/0 23/4 1 77/15 استقالل

 

 

شده مقایسه اثربخشی آموزش اراهه 2بر اساس نتایج ردول 

شهاخ  مربهع ایتهای سههمی نشهان  بر اساسها مقیاسبر خرده

)درک احساسات( تها  06/0مقیاس بین دهد اندازه اثر خردهمی

ههای گیهریتحلیهل انهدازهانجهام )درک موقعیت( است.  17/0
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 های حاصل از مقیاس حهل مشهکل خهانوادهبر روی دادهمکرر 

ههای خرده مقیاس میانگینمقیاس( نشان داد نیمرخ خرده)با دو 

معنهاداری  این سهیاهه تفهاوتآزمون آزمون و پسمراحل پیش

و  < p 05/0و  Squared  Partial Eta= 02/0ندارنههد )

  بهرای(. در ادامهه  W= 98/0و   F= 05/0و   df=( 2و  36)

ههای حهل مشهکل مقیهاسبردن به این که آیا میانگین خهردهپی

رند، تفاوت دا آزمونپسآزمون و خانواده در بین مراحل پیش

ها مورد بررسی قرار گرفهت آزمودنییا نه، نتایج آزمون اثر بین

حهل مشهکل خهانواده های مقیاسیک از خردهو نشان داد هیچ

دهد و اندازه اثهر مربهوط بهه آماری معناداری نشان نمیتفاوت 

 بود. 002/0ها نیز خرده مقیاس

 گیریبحث و نتیجه
ههایی اسهت راستا با نتایج پهژوهشه  حاضر های پژوهشیافته

در بهه والهدین  مسهئلهآموزش حل  دخلت بر اثربخش بودنکه 

 پهژوهش حاضهر. انهدداشهتهکاهش مشکالت رفتاری کودکان 

بههر  یتورهقابههلو کههه آمههوزش والههدین، اثههر مثبههت نشههان داد 

کاهش مشکالت رفتاری کودکهان داشهته اسهت. همچنهین در 

 خهردهههای آزمهون مشهکالت رفتهاری کهودک، مقیاسخرده

تقالل تفههاوت معنههاداری مقیههاس درک موقعیههت، رابطههه و اسهه

در خهرده مقیهاس درک احساسهات  کههیدرحال، مشاهده شده

نشده است. به این معنها کهه آمهوزش مالحظه تفاوت معناداری 

حل مسئله توانسته است درک موقعیت، رابطه و استقالل را در 

ها کاهش دهد، ولی در کننده در کارگاهفرزندان گروه شرکت

معنهاداری مشهاهده نشهده  یرتهأثخرده مقیاس درک احساسات 

ین اثههر ایههن برنامههه آموزشههی بههر درک اسههت. همچنههین بیشههتر

کههاهش معنهادار در مشههکالت  موقعیهت کودکهان بههوده اسهت.

در ایهن  ههاپژوهشهماهنه  بها نتهایج سهایر رفتاری کودک، 

 دریافتنهد ،(43)و هیلهی شهور بهه طورمثهال. زمینهه بهوده اسهت

سهالگی در زمینهه روش حهل  7و  6آموزانی که در سنین دانش

 10تها سهن  گهواهدر مقایسهه بها گهروه  ،بینندآموزش می مسئله

در کههل،  دهنههد.کمتههری نشههان می یسههالگی رفتارهههای تکانشهه

ه ئلحهل مسه یهامهارتها حاکی از اثربخشی آموزش پژوهش

 از رملهه لجبهازی، مشهکالت ،بر مشهکالت رفتهاری کودکهان

 .(44) و رفتارهای ضدارتماعی استرفتار هنجاری 

مشهکالت رفتهاری کهودک،  هاییاسمقدر رابطه با خرده 

درک موقعیهت، رابطهه و  ههاییاسمقکاهش معنادار در خرده 

ا راستقالل و عدم اثر معنادار در خرده مقیاس درک احساسات 

بتوان بهه محتهوای کارگهاه ارتبهاط داد کهه بیشهتر ممکن است 

ههای رفتهاری هماهنه  بها محتهوای درک متمرکز بهر تمهرین

ها است. درواقع، تمرین شدن مستقلموقعیت، برقراری رابطه و 

های مختلفهی که کودک را در موقعیت اندشدهطوری طراحی 

وش مرحلهه، رکارآمهدترین که باخخره، بهه دهد تا اینقرار می

ری ههای رفتهابها تمهرین زمینهرسد. این سه ، مییهدوسوتعاملی 

د گیرهستند و کودک به طور عینی آنها را فرا می آموزشقابل

انی مراحهل پیها ه همخهوبا  ،شناختیتحول انطباو با و از لحاظ 

رسد که از لحهاظ تحهولی اما درک احساسات به نظر می؛ دارد

ایههن پههژوهش همچنههین بهها  .هنههوز بههرای کههودک زود اسههت

گهههرین، آبلهههون، گرونههه ، بلکلهههی، مهههارکی، تحقیقهههات 

راتون ( رید و وبستر است22مونوتیاکس، هنین، ادوارد و رابیت )

بهک و  ( و25)دیکهس  -(، مهک کاریهک24)(، رانسهون 23)

 .است( همسو و هماهن  21)همکاران 

انهد کهه نشهان داده شهدهانجامههای پهژوهشبه طهور کلهی 

به والدین و کودکهان آنهها موره   مسئلهآموزش مهارت حل 

شههده رفتارهههای ضههدارتماعی، مشههکالت رفتههاری کودکههان 

کههاهش یافتههه و در وضههعیت سههالمتی روانههی آنههها افههزایش 

ههای (. بها بررسهی یافتهه31و  9)چشمگیری مشاهده شده است 

ن تحقیق حاضر، همسویی این تحقیق با نتایج مطالعات خگسدو

 (، ارزکهن29(، مورالس لهوپز )28(، اسکات )27(، بیلمن )26)

 (31یکتهها و زمههانی )( و شههکوهی 9(، بونههانو و همکههاران )30)

 شود.تأیید می

 مسهئله، در پهژوهش حاضهر، آمهوزش حهل دیگر از طرفی

ر خهانواده داشهته معناداری بر حل مشهکل د یرتأثاست  نتوانسته

ها از پههژوهش حاضههر بهها نتههایج پههژوهش باشههد. ایههن یافتههه
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همخههوانی  (46)؛ بههه نقههل از کریسههانت و نهه (45)کریسههانت

 1ندارد. آنها در پژوهش خود، از مداخلهه آموزشهی مثلهی پهی

ههای استفاده نمودند که یک روش آمهوزش گروههی مههارت

ههای ایهن بررسهی، بهر پایهه یافتهه. فرزندپروری به والدین است

بودن برای والدین خوشایندتر بود، احساس اطمینان  تجربه والد

بیشتری داشته و با همسر خود بهر سهر مقهررات توافهق بیشهتری 

 یهابرنامههایهن  یرتهأثهها نیهز حهاکی از سهایر پهژوهش داشتند.

مثهال طهور اسهت )بهه والدین  نظراختالفای بر کاهش مداخله

این برنامه بر حهل مشهکل  یرتأثعدم  .(33) کن، راررز و متیوز

. محتوای مرتبط دانستمحتوای برنامه  بارا شاید بتوان  خانواده

کههودک  -کههودک و کههودک  -کارگههاه بههر دو محههور والههد 

رسد که اگر محور دیگری تحت عنوان استوار است. به نظر می

رسهید کهه تر به نظر میشد، منطقیوالد آموزش داده می -والد

ظر بهر رابطهه و فراینهد حهل مشهکل در اثربخشی برنامهه مهوردن

چون مسهاهل و ؛ مورد بررسی قرار گیردخانواده و برای والدین 

 مشکالت والدین تنها حول مساهل کودک نیست. 

اسهت و  یگیرانههپارزیابی  عدم ،حاضرپژوهش محدودیت 

اثر خود  شاید اثراتی که اکنون در ارزیابی اولیه معنادار نشدند،

اس در خهرده مقیهاز رملهه نشان دهنهد.  یگیرانهپرا در ارزیابی 

 ریرگهذاتأثکه برنامه بر این مقیاس درک احساس، به فرض این

رسهد بهه زمهان لیهل ماهیهت انتزاعهی آن، بهه نظهر میباشد، به د

پژوهش آخر این است که  بیشتری نیاز داشته باشد. محدودیت

های شود که بررسهیاست و پیشنهاد می گواهفاقد گروه  حاضر

ن تهواتها ب را در نظر داشهته باشهند گواهآتی، داشتن یک گروه 

 .کرد مهارگر را واریانس اثرات متغیر مداخله

کننهده در ایهن از تمهامی والهدین شهرکتتشکر و قردردانی: 

 شود.پژوهش به خاطر همکاری بسیار خوبشان قدردانی می

نویسندگان این پژوهش برای  خزم به ککر است که تضاد منافع:

 گونه تیاد منافعی نداشته است.هیچ

                                                           
1. Triple- P 
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Abstract 

Background and Purpose: Given the complexity of living conditions in the current world, 

problem solving skill is becoming one of the basic components in dealing with everyday life 

problems. The purpose of this study was to evaluate the teaching of new parenting programs, in 

which problem solving strategies have been taught to mothers. 

Method: The sample consisted of 38 mothers of children who were enrolled in private schools in 

Tehran. The current study is quasi-experimental research with pretest - posttest design without 

control group. Data were collected using children's behavioral problems questionnaire 

(Shokoohi-Yekta and Parand, 2008) and Family Problem Solving Scale (Ahmadi, Fathi Ashtiani 

and Etemadi, 2007). 

Results: Findings indicated a significant effect on reducing children's behavioral problems, as 

the most effects of these workshops were seen on the subscale of situation understanding and 

lowest effects on feeling understand (P < 0.05). However, there was no significant effect in the 

area of family problem solving. 

Conclusion: It seems that findings of this research can be used as an effective intervention for 

reducing children behavioral problems. Meanwhile, the program can be suggested to therapists to 

utilize in group training as an effective program in a short course. 

Keywords: Problem solving, behavior problem, parenting style, marital conflicts 
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