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  بر   مثبت  فرزندپروری   آموزش  اثربخشي   رسي رب  پژوهش   اين   در   :هدف

  نمود نبرو  مشکالت  با  كودكان  رفتاری  مشکالت  و  كودک  -  والد  تعامل

  طرح   با  و   آزمايشينیمه  پژوهش  روش   روش:  .شد  ارزيابي  و  بررسي

  پژوهش   آماری  جامعه  باشد.مي  كنترل  گروه  با  آزمونپس  -آزمونپیش

  و   سوم   های پايه  نمود برون  مشکالت  با   آموزاندانش  مادران   تمام   شامل

  30  بودند.  1399-98  تحصیلي  سال  در  اصفهان  شهر  ابتدايي  چهارم

  و   ندشد   انتخاب  دسترس  در  گیرینمونه  روش  به  مادران  اين  از  نفر

  گروه   )هر  گرفتند  قرار  كنترل  و   آزمايش  هایگروه  در  تصادفي   صورتبه

  دريافت   را  مثبت  فرزندپروری  آموزش  آزمايش،  گروه  (.مادر  30  شامل

  شامل   پژوهش  ابزارهای  نکرد.  دريافت  ایمداخله  كنترل،  گروه  و  كرد

  -آخنباخ  كودک  سیاهه   و  (1988)  راس   دک كو  -مادر   رابطه   پرسشنامه 

  منظور به  :هایافته  بود.  (2007  رسکوالر،  و  )آخنباخ  والدين  نسخه

  متغیره چند  كوواريانس  تحلیل  از   پژوهش  های داده  تحلیل  و  تجزيه

  نتايج   شدند.  تحلیل  spss-22  افزارنرم  كمک  به  ا هداده  د.ش  استفاده

  افزايش   بر  معناداری  یرثأت  ،مثبت  فرزندپروری  آموزش  كه  داد  نشان

  اجتماعي،   )مشکالت  رفتاری   مشکالت   كاهش  و  كودک  -  والد  تعامل

  مشکالت   با  كودكان  پرخاشگرانه(   رفتارهای  و  قواعد  گرفتنناديده

  آموزش   گفت   توان مي  گیری:نتیجه  (.=P  0001/0)  دارد   نمود برون

 و  كودک  -  والد  تعامل  افزايش  برای  مناسبي  رويکرد  مثبت  فرزندپروری

 باشد.مي نمودبرون  مشکالت با كودكان  رفتاری مشکالت  كاهش
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 . نمودبرون  مشکالت  ،رفتاری  مشکالت  كودک،
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Abstract 
Objective: The aim of this study was to investigate 
the effectiveness of positive parenting training on 
parent-child interaction and children's behavioral 
problems with external problems. Method: The 
method of this research was semi-experimental and 
pre-test-post-test with control group. The statistical 
population of the study was all students with 
externalized problems in the third and fourth grades 
of elementary school in Isfahan in the academic 
year 1399-99. Thirty of these students were 
selected by available sampling method and 
randomly assigned to experimental and control 
groups (each group consisted of 15 students). The 
experimental group received positive parenting 
training and the control group did not receive any 
intervention. Research instruments included the 
Ross Mother-Child Relationship Questionnaire 
(1988) and the Achenbach Child List-Parents' 
Prescription (Achenbach and Rescular, 2007). 
Findings: Multivariate analysis of covariance was 
used to analyze the research data. Data were 
analyzed using SPSS-22 software. The results 
showed that positive parenting training significantly 
increases parent-child interaction and reduces 
behavioral problems (social problems, ignoring 
rules and aggressive behaviors) of children with 
externalized problems (P = 0.0001). Conclusion: 
As a result, it can be said that positive parenting 
training is a good approach to increase parent-child 
interaction and reduce children's behavioral 
problems with externalized problems. 
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   مقدمه

  در   پذيرآسیب  سني  هایهگرو  از   يکي  عنوانبه  كودكان 

  ند. دار  قرار  شناختينروا  مشکالت   انواع  معرض

  رشد   فعال  فرايند  تأثیر  تحت   سن  اين   رد  يریپذآسیب

  كنترل   و  فطر  يک   از  آن  لمراح  صخا   مقتضیات  و

  بزرگساالن   توسط   كودک  موقعیتي  و   محیطي  شرايط

  (. 2014  ،هي  و  گاسمیريکان)  د دار  ر قرا  ديگر  طرف  از

  را   كودک  رواني   شناسيآسیب  مشکل  بیشترين

  ر د  كه  دهديم  تشکیل   ي هیجان  و   یرفتار  مشکالت 

  د شويم   ايجاد  كودكان   برخي  تکامل  و  رشد   جريان

  اكبری   علي   از  نقل  به  ؛2010  ،كال  مک  و  مرس)

 (.1397 علیپور،  و ايراني  برقي ،ردیکده

  طبقه   دو   به  كودكي   دوره   های اختالل  و   مشکالت 

 شوند.مي  تقسیم  نمودبرون  و  نموددرون  مشکالت  كلي

  و   بوده  فردی درون  ماهیت،  نظر  از   نمود درون  مشکالت 

  ، اضطراب  اجتماعي،  هایتعامل  از  گیریكناره  شکل  هب

  شوندمي  متجلي   افسردگي  و  خلقي   مشکالت 

  به   ؛هستند  فردیبرون  ، نمودبرون  مشکالت  كه حاليدر

  هستند   اینايافته  سازش  رفتاری  الگوهای  ديگر  بیان

  گیرند. مي  قرار   انتظارهايشان   و   افراد  با   تعارض  در   كه

  با   پژوهشي  سترهگ  در  كه  مشکالت  از  گروه  اين

  ، پرخاشگری  رفتاری،   مشکالت   مانند   هاييوانعن

  مانند   و  ناسازگار  و  رمها  لقابغیر  رفتارهای  بزهکاری،

  اين   هاینشانه   .(2021  )لیندزی،  شوندمي  مشخص  آن

  رفتار  در  نمود درون  رفتارهای  برخالف رفتارها، از  طبقه 

  منفي   عمل  نمايانگر  و  شوندمي  ظاهر  كودكان  بروني

  و   ويرا  فراكو،  ،نانس)  هستند  بیروني  محیط   در  كودک

 (.2013 ، رابین

  از  يکي   كه  داد  نشان  (1396)  یعسگر  پژوهش

  ، نمودبرون  مشکالت   با   كودكان   ي اصل  مشکالت 

  در   كودكان  نيا  ي جانیه   و  ی رفتار  مشکالت  بودنباالتر

  رفتاری   هایاختالل  .است  ی عاد  كودكان  با  سهي مقا

 نوجوانان  و  كودكان   هایاختالل  از  يعی وس  فیط  شامل

  تا   ي تکانش  و  پرخاشگرانه  یرفتارها  شامل   كه   شودمي

  .است  ر ییتغ  در   ریگیگوشه  و  گونههافسرد  رفتارهای 

  و   ع يشا  هایاختالل  كودكان،   رفتاری   های اختالل

  و   خانواده  معلّمان،  برای  كه  هستند  ای كنندهناتوان

  با   و   كنند يم   جاديا  را   اری ی بس  مشکالت   كودكان   خود

  ي اجتماع   يمنف  یامدهای پ  و  مشکالت   از  ييباال  وعیش

 (.2012 سادوک، و  سادوک) هستند  همراه

  رفتاری   هایاختالل  كه   اند افتهيدر  رانهشگوپژ

  دوره   نيآغاز  هایسال  در   بار   نینخست  لعموم  طوربه

  اوج   به  ي سالگ   15  تا   8  ن یب  و   شود يم  مشاهده   يي ابتدا

  عنوان به  یرفتار  هایاختالل  ن یهمچن  .رسديم  خود

  ي زندگ   بعدی   های سال  برای   يمنف  آگهي شیپ  کي

  ها اختالل  ناي  (.2014  ،برنارد)  شونديم   محسوب

  ي اجتماع   ،يلیتحص  عملکرد  بر  ایمالحظه  قابل  طوربه

  و   گذارديم  ي منف  ریتأث  نوجوانان  و   كودكان   ای حرفه  و

  ي بزرگسال  دوره   در   يروان  هایماریی ب  به  ابتال  احتمال 

  ، يبیحب  از  نقل  به  ؛2006  ،نیتامبل)  دهديم  شيافزا  را

 (.1394 ، صالحي و پورآوری مرادی،

  از   معدودی  تنها  دهديم  نشان   هايبررس

  هستند،   مواجه  رفتاری   های اختالل  با  كه   آموزانيدانش

  ر يسا  با  سهي مقا  در  اغلب  و  اندبوده  موفق  لیتحص  در

  . رندگیيم   كمتری   هاینمره  امتحانات   در   آموزاندانش

  و   هستند  ترفیضع  مدرسه  در  خود  همساالن  از  انآن

  داشته   ترینيیپا  نفسبهاعتماد  شوديم  باعث  امر  نيا

  صورت   در  (.2013  ، سادرلند  و   گامپل)  باشند

  بروز   احتمال  زودهنگام،  درمان   و  ندادنصیتشخ

  های مهارت  ،یتکانشگر  جدی،   رفتاری   مشکالت 

  در   يل یتحص  و  يجانیه  مشکالت  و  فیضع  ياجتماع 

  و   کتا ي  يشکوه)  است  باال  كودكان   ن يا  يآت  ي ندگز

 (.1390 پرند،

  و   ي رزين  هاشمي   شفیعي،  پژوهش  طرفي  از

  متغیرهای   از   کيي  كه  داد  نشان  (1397)  شاهقلیان

  در   نموددرون  و  نمودبرون  مشکالت  كننده بینيپیش

  به   عبارتي  به  باشد،مي  كودک  -والد  تعامل  كودكان،

  دچار   كودكان   در   كودک  والد  رابطه  رسدمي  نظر

  . است  عادی   كودكان  از   بیشتر  نمودبرون  مشکالت 

  شود مي محسوب  طبروا  همه  ی برا ضرورت  کي  ، ارتباط
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  ي اتی ح  نقش   ،دآي يم  فرزند-والد   تعامل   با   كه  زماني   و

  و   متعدد   عوامل  محصول  فرزندان   رشد   . كنديم  فا يا

  بیولوژيکي،   ساختار   بین  پويايي   و   پیوسته   هایتبادل

  ترين مهم از  ي يک و است محیطي   هایييژگ و و  يژنتیک 

  و   والدين   روابط  ، ياجتماع  و  يروان  رشد  بر  مؤثر  عوامل

  در   روابط   اين   كیفیت  كهطوریبه  باشديم  زندانرف 

  شناختي،   رشد  اساس  كودكي،   اولیه  هایسال

  كند يم  گذاری پايه  را  آينده  ي هیجان  و  اجتماعي

  از   ای مجموعه  كودک   والد   رابطه  (.2012  ، مانتیما)

  و   والد   بین  كه   است  ها انتظار  و  رفتارها   ،هاهیجان

  های ويژگي  یامبن   بر  فردبهمنحصر  ایشیوه  به  كودک

  ، )ريچتر  كندمي  پیدا  جريان   شرايط  و  والد  كودک،

2014 .) 

  ی بعد   چند  و  دهی چیپ  ده يپد  ک ي   كودک  -والد   تعامل

  ل یقب  از   یمتعدد   یدیكل   عوامل  تعامل   اثر  در   و  است

 و  تيريمد  نحوه  ن،يوالد   رشيپذ  زانیم  و  نگرش

  و   ياجتماع   ي ستگي شا   حس   رفتار،  كنترل 

  اعتماد   ، یوالدگر  ارت هم   و  دانش   زان یم  ، داریشتنيخو

  و   كودک  تیترب  در  ني والد  یفکر  خوش  و  نفس  به

  -والد  روابط  تیفیك   تعارض،  حداقل  با  يط یمح   جاديا

  رد گیيم   شکل  كودک  از   مادر  يعاطف  مراقبت  و  كودک

  امان   و   اصالني  ،وارسته  از  نقل   به  ؛2015  ، یواریاول)

  براساس   كودک-والد  تعامل  همچنین  (.1395  ،الهي

  شود مي  ساخته   والد   از   كودک   ته ذشگ  های ربه تج

  يک  كه   ي مثبت   تأثیرات  بر  عالوه  .(2021  )لیندزی، 

  و   ناكافي  ارتباط  يمنف  تأثیرات  از  دارد،  خوب  رابطه

  منفي   هایاثر  از  توانيم   و  بود  حذر  بر  توانينم  منفي

  فرزندان   هیجاني  و  یرفتار  مشکالت  باالی  نرخ  به  آن

  ( 2014)  چتر ير  (.2005  ، همکاران  و   بارلو)  كرد   اشاره

  منجر   فرزند،   -والد   سازنده  و  مثبت   تعامل   كه   داد   نشان

  ی انتقاد  تفکر  به  شيگرا  و  یسازگار  بهبود  و  رشد  به

  كه   گفت  توانمي  همچنین  .شوديم  نوجوانان  در

  بهزيستي   بر  زيادی  ثیرأت  ودکك-والد  تعامل

  رابطه   نداشتن  حقیقت در  دارد.   كودک  روانشناختي

  پروری فرزند  من، ياان  ي وابستگ  مثبت،   و  گرم

  ، يناكاف   نظارت  ،حد  از   بیش  انضباط  و  رانهیسختگ

  ن يوالد  رواني   هایبیآس   و  ي خانوادگ  یها یریدرگ

  مشکالت   تواندمي  همگي  مادر(   يافسردگ   ژهيو)به

  ، )اوزيورت  دهد   شيافزا  را   كودكان  یرفتار  و   يعاطف

 (.2018 ، اوجین كالیسکان، دينسور، 

  و   كودكان  اریترف   مشکالت   كاهش   ديگر  سوی  از

  مستلزم   نخست  گام  در   كودک  -لدوا  رابطه  بهبود

  كه چنان  باشد، مي  والدين  كارآمد  و  صحیح   تربیت

  ای هبرنامه  از  يکي  ،است  داده   نشان   هاپژوهش  بررسي

  فردی   بین   و  فردی   سالمت  اصالح  هتج  مداكار  و  مؤثر

  )عمارلو،   باشد مي  مثبت  فرزندپروری   برنامه  كودكان،

  سطح   5  از   يکي   مثبت  فرزندپروری   برنامه  (.1396

  فرزندی   دارای   والدين  برای  خانواده   درماني   مداخله

 به  ابتال  خطر  معرض  در   يا  دچار  اكنونهم  كه  است

  ته برگرف   روش  اين  هستند.  عاطفي  و  رفتاری  مشکالت

  آن   اهداف   از  كه  است  بالیني  پژوهشي  برنامه  يک  از

  و   اضطراب  خشم،  افسردگي،  كاهش  به  توانمي

  والدگری   نقش   ايفای   در   تنیدگي   ويژهبه  باال  يگ تنید

 (.2012 ، )ساندرز كرد اشاره

  الگوهای  سبراسا  كه   تمثب  فرزندپروری  آموزش

  و   مؤثر  راهکاری   است،  شده   طراحي  اجتماعي  يادگیری

  رفتارهای   دچار   نوجوانان  درمان   در   تفاده اس   قابل

  به   روش   اين   در  .(2012  ساندرز، )  باشد مي  ناسازگارانه

  هایتعامل  چگونه  كه  شودمي  دهدا  آموزش  نوالدي

  ها تعارض  از  دهند،  افزايش  را  فرزندانشان  با  مثبت

  بپرهیزند.   فرزندپروری  نامناسب   هایروش  از  و  بکاهند

  كنند، مي  ريافتد  را  ها آموزش  اين  كه  والديني

  روش   به   ده، كر  احساس  بیشتری  خودكفايي 

  ی رپذياطاعت  توانايي  و  دهندمي  دستور  تریمناسب

  عوض   در   كنند؛ مي  تقويت  پايدار  صورت به  را  فرزند

  در   آنان   كه   شودمي  باعث  والدين   اندک   خودباوری

  و   قهرآمیز  گیرانه،سخت  های روش  به  فرزندان   تربیت

  مشکل   تداوم   به  خود   اين  كه  شوند  متوسل   آزاردهنده 

  جانسن،   ، اسپیجکرز)  شود مي  منجر   نوجوان  رفتاری

  يک  در  (2013)  اُبرين  و   ديلي  (.2016  ،ريجنولد  میر،
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  دارای   والدين   مداخالتي  برنامه  جديدترين  از  پژوهش

  دست   نتیجه   اين   به  توجه  نقص  فعالي/بیش  كودكان 

  45  در   توجه   نقص  فعالي/ بیش  عاليم   كه   كردند   پیدا 

  است.   كرده  پیدا  كاهش  كودكان  اين  از   صد در

  سالمت   و   صالحیت   بهبود   بر  برنامه  اين   همچنین 

  تعامل   افزايش   سبب  و  ه داشت  مثبت   اثر  والدين   رواني

 . است شده نیز كودک  و والدين

  و   فردی   سالمت  یت حساس  به  توجه  با   روايناز

  رفتاری،   مشکالت  كاهش  اهمیت  كودكان،  فردیبین

  اين   در   مداخله  لزوم  و  فرزندی   -د وال  های تعامل  اصالح

  منسجم   پژوهشي   نداشتنوجود  به  توجه  با  نیز  و  زمینه

  بر   پژوهشگر  پژوهش،   وعموض  ص خصودر  كاربردی  و

  آيا   كه  دهد  پاسخ  زير  سؤال  به  تا  است  شده  آن

  و   كودک  -  والد  تعامل  بر  مثبت  فرزندپروری  آموزش

  مؤثر   نمودبرون  مشکالت   با  كودكان   رفتاری   مشکالت 

 ت؟اس

 روش 

  پژوهش   روش  يک   چارچوب  در  پژوهش  اين

  -آزمونپیش  طرح  از  استفاده  با   و  آزمايشينیمه

 .گرفت  انجام لكنتر گروه  با آزمونپس

  مادران   تمام  شامل  پژوهش  آماری  جامعه

  و   سوم   هایپايه  نمودبرون  مشکالت   با  آموزاندانش

-98  تحصیلي   سال   اصفهان  شهر   در   ابتدايي   چهارم 

  مادران   از   نفر  30  آنها   بین  از  .دندبو  1399

  مشکالت   CBCL  پرسشنامه   اساسبر  كه   آموزانيدانش

  گیری نمونه  روش  از  تفادهسا  با   ،داشتند  نمودبرون 

  تصادفي   طوربه   نفر  30  اين  .شدند  انتخاب  دردسترس

  شدند   گزينش   كنترل  و   آزمايش   نفره  15  گروه  دو  در

  ا ر  مثبت  فرزندپروری  آموزش  آزمايش،  گروه  كه

  دريافت   ای مداخله  كنترل،  گروه  و  كردند  دريافت

  رعايت   دلیل  به  كه  است   ذكر  به  الزم  نکردند.

  گروه   برای  مداخله   پايان  از  پس  قياخال  هایهمالحظ

  برای   مثبت  فرزندپروری  آموزش  جلسه  چند   آزمايش،

 شد.  گرفته   نظر در  نیز كنترل  گروه مادران 

   شآموز بررسي  كه  حاضر پژوهش هدف به توجه با

  مشکالت   و   كودک   -  والد  تعامل   بر  مثبت   فرزندپروری 

  و   است  هبود  نمودبرون  مشکالت   با   كودكان  رفتاری

  اين   ، گرمداخله  متغیرهای  برخي  ل كنتر  رمنظوبه

  های مالک  .ندشد  گرفته  نظر  در  پژوهش  برای  هامالک

  ، نمودبرون  مشکالت   با  كودكان  مادران   شامل  ورود

  و   ایمداخله  هایبرنامه   ساير   در   همزمان  نکردنشركت

  برای   درماني دارو  يا   فردی   مشاوره   نکردن دريافت

  ه آگاهان  ضايت ر   و  تمايل  ،مادر  برای  همچنین  و  كودک

  خروج  هایمالک .است  بوده پژوهش  در  مشاركت  برای

 و  نمودبرون  مشکالت   بدون  كودكان  مادران  شامل  نیز

  برای   ديگر  ایمداخله  هایبرنامه  همزمان   دريافت

 . است هبود مادر و كودک

  ن يدوال   نسخه  -آخنباخ   كودک  یرفتار  اههیس  :ابزار

(CBCL ) 

  ی مواز  هایمفر  مجموعه  از  كودک  یرفتار   اههیس

  رسکورال   و  آخنباخ  توسط  بار  اولین  برای  آخنباخ

  و   كودكان  مشکالت  آن  در   كه   شد  مطرح  (2001)

  / واانز  ،ي افسردگ  /اضطراب  عامل   هشت  در   را  نوجوانان

  ، ياجتماع   مشکالت   ،يجسمان   هایشکايت  ، يافسردگ 

  و   قواعد  گرفتنناديده  توجه،  مشکالت  تفکر،  مشکالت

  عامل   دو  .كنديم  ي بارزيا  پرخاشگرانه  رفتار

  مرتبه   عامل  ،پرخاشگرانه  رفتار  و  قواعد  گرفتنناديده

  اين   . دهنديم   ل یتشک  را  نمودبرون  مشکالت  دوم

  ن یهمچن  و  ی ررفتا  ، يجانیه  مشکالت   نامه پرسش

  ي اجتماع   و   يل یتحص  های يشايستگ   و   هایتوانمند

  سنجش   ن يوالد  دگاه يد   از  را   ساله   18  تا   6  كودكان 

  .شوديم  ل یتکم  قه ی دق   25  تا   20  ر د  نوعبه  و  كند مي

  های تحال  انواع  با  رابطه  در   الؤس  113  نامه پرسش   اين

  های سؤال  به  پاسخ   .است  شده   ل یتشک  كودكان  یرفتار

  0  از   ایگزينه  3  کرتیل   طیف  صورتبه  نامهپرسش  اين

  ی موارد  به  صفر  نمره  كه  بیترتيناهب  .باشديم  2  تا

  . ندارد  وجود  کكود  رفتار  در  هرگز  كه  رد گیيم  تعلق

  ي گاه  كه  شوديم   داده  يرفتارهاي   و  ها تحال  به  1  نمره

  به  زین  2  نمره  و  شوديم   مشاهده  كودک  در  اوقات

  در   شه یهم  يا  عمواق   شتریب  كه   شوديم   داده  یموارد
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  اين   در   هاهنمر  دامنه  .دارد  وجود  كودک  رفتار

  رسکوالر،   و  آخنباخ)  باشدمي  230  تا  0  بین  پرسشنامه

   .(1396 همکاران، و نژادسيعی از لق ن به ؛2007

  ی آلفا  از   استفاده   با  نامه پرسش  اعتبار  ي كل  بيضر

  94/0  ييبازآما  اعتبار  از   استفاده  با  و  97/0  كرونباخ

  و   ي مالك   يي روا  ،ييمحتوا  يي روا  .است  شده   گزارش

  است   شده  گزارش  مطلوب  هافرم  نيا  سازه  ييروا

  و   ادژنعیسي  از   نقل   به  ؛2007  رسکوالر،   و   آخنباخ )

  دامنه   (1396)  عسگری  پژوهش  در   (.1396  همکاران،

  فرمول  از   استفاده   با   هااسی مق   ي درون  ي همسان  ضرايب

  . ستا  شده  گزارش  95/0  تا   63/0  از  كرونباخ  یآلفا

  در   پرسشنامه   اين   كرونباخ  آلفای   كه   است  ذكر   به  الزم 

 باشد.مي 71/0 با برابر پژوهش اين

  ي ابي ارز  اسیمق   :كودک  -مادر  تعامل  يابيارز  اسیمق 

  ي ارجاع   هاینگرش  از   ي چهارچوب  كودک   -ر ماد  تعامل

  جاد يا  فرزندانشان   با   مادران   رابطه   يچگونگ  راه   از

  پیدا   انتشار  (1998)  راس  توسط  اسی مق   نيا  .كنديم

  نقطه   كه  است  سنجنگرش  اسی مق   ک ي  ابزار  نيا  .كرد

  با   تعامل   سبک  چهار  خصوص   در  را  مادران   هاینظر

  اس یمق  ن يا  یهااسی مق  . كنديم  ي ابي ارز  كودک

  از   ش یب  تيحما  ( ب  فرزند؛  رشيپذ  ( الف  : از  عبارتند

  )راس،   د فرزن  طرد   (د  ؛يافراط  یریگ سهل  ( ج  حد؛

 (. 1395 همکاران، و وارسته  از نقل به ؛1998

  مادر  کي   رابطه  از   ين ی ع  برآورد   اسیمق  ی كاربردها

  از   درک   و   مادرانه  یهانگرش  ن یب  ارتباط  كودک،   و

  از   و  خودگزارشگر  اس،ی مق   یاجرا  نحوه  .دش بايم  خود

  12  اس ی مق   هر  .است  ي قلم   –  كاغذ   ی هاآزمون  گروه

  5  اسی مق   با  عبارت  48  مجموع  در  كه  دارد  عبارت

 .شوديم  یگذار مرهن کرت یل  یادرجه

  ، (5)  موافقم   كامالا   :39  تا  1  های تعبار  ی گذارنمره

  ، (2)  مخالفم  ،(3)  رمیبگ  میتصم  توانمينم   ،(4)  موافقم

 (.1) مخالفم  كامالا

  موافقم   كامالا   :48  تا   40  های تعبار  یگذارنمره

  مخالفم   ،(3)  رمیبگ  میتصم   توانمينم  ،(2)  موافقم  ،(1)

 (.5)  مخالفم كامالا   ،(4)

  -38  -35  -11  :هایالؤس  شامل   "فرزند   رش يپذ"

40- 41- 42- 43- 44- 45-  46- 47- 48 

  -5 -3 -1 :هایالؤس  شامل   "حد  از شیب ت يحما"

6- 9- 12-16- 22- 25- 26- 28- 33 

  -14  -7  :هایالؤس  شامل"  يافراط  یریگ  سهل"

15- 18- 19- 24- 29- 31-  34- 36- 37- 39 

  -10  -8  -4  -2  :های الؤس  شامل "  فرزند   طرد"

13- 17-20- 21- 23- 27-  30- 32 

  خام  نمره  عنوانبه  پاسخ   هر  یبرا  یعدد  ارزش

  هر   خام   نمره  آوردندستهب  یبرا  .شوديم   محسوب

  با   .شوديم  جمع   هم  با   هاتعبار  ازی امت  اس، یمق ريز

  از   کيهر  ي ابيارز  ي صدك  ی هانرم  جدول  از   استفاده

  به   وانندتيم  ينگرش  اس یمقريز  خام  نمره  چهار

 نمره  چههر  .شوند  ل يتبد  یدرصد  یهاارزش

 بود  خواهد  باالتر  نگرش  زانیم   باشد،  باالتر  اس یمق ريز

  نگرش  زانیم  باشد،  ترنيیپا  اسیق م  ريز  نمره  چههر  و

  ی رو  اسیمق ريز  چهار  هایهنمر  .بود  خواهد  كمتر

  ن یانگیم   یدرصد  50  نقطه  و  شده   م یترس  مرخین

  رش يپذ  اسی مق "  ريز  برش  نقطه  -1  .شوديم  محسوب

  اس ی مق ريز  برش  نقطه  -2  ؛است  41  نمره  "فرزند

  برش  نقطه   -3  ؛است  34  نمره   "حد   از   ش یب  ت يحما"

  -4  ؛ است  31  نمره  "ي افراط  ی ریگلسه"  اس یمق ريز

  است   34  نمره   "فرزند  طرد "  اس ی مق ريز  برش  نقطه

  همکاران،   و  ستهروا  از   نقل  به  ؛1384  ،یریضم )

  راه   از  1384  سال  رانيا   رد  اس یمق   نيا  ييروا  (.1395

  اساس بر  كه  شد  انجام  نفر  30  یرو  كرونباخ  یآلفا

  الزم   اعتبار   مذكور  اسی مق   شده،محاسبه  اعتبار  بيضرا

  ب يضر  فرزند  رشيپذ   اس یمق خرده  در  .دارد

  ي افراط  ی ریگ سهل  ،72/0فرزند  طرد   ،77/0ييروا

  ، یریضم )   باشد يم  78/0  حد   از   ش یب  ت يحما  و  71/0

  به   الزم  (.1395  همکاران،   و  وارسته  از  نقل  به  ؛1384

  پژوهش   در   پرسشنامه   اين  كرونباخ   آلفای   است   ذكر

 . (1 ل)جدو است ه شد ارزيابي 69/0 با برابر حاضر
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  سعادت ترجمه ؛2012 راجرز،  مثبت فرزندپروری برنامه )براساس نگرمثبت  فرزندپروری برنامه آموزش هایهجلس هایوانعن  1 جدول

 ( 1394 ایوبی،  و

  جلسه  رهشما

  )فرزندپروری   اول  جلسه

 گروهي(  مثبت

  و  شده   بحث  گروه  قوانین  شوند.مي  آشنا  ه امبرن  محتوای   و  اهداف   با  يکديگر  با  آشنايي  از   پس   كنندگان شركت  جلسه   اين  در

 كودک  رفتار  رديابي   و  مشاهده   به  كه  شوند مي  تشويق   والدين   همچنین  .شودمي  تشريح  مادران   برای   رفتاری  مشکالت   علت

 كنند. تعیین  كودكانشان در رفتار تغییر برای اهدافي  و خودپرداخته

  رشد   ی)ارتقا  دوم  جلسه 

 ( 1 كودک

  و تمرين  به   كه شودمي خواسته  والدين از و  شده داده آموزش كودک،  با   مثبت ارتباط  ايجاد برای ي ايراهبرده جلسه  اين در

 بپردازند. كوچک هایگروه در آنها  نقش ايفای 

  رشد   ارتقای)  سوم  جلسه 

 ( 2 كودک

 به  ...(..... هندكنسرگرم  های فعالیت  كردن فراهم  ، توصیفي  تعیین   مثبت  رفتارهای   افزايش   برای  راهبردهايي   جلسه   اين   در

 كار  به  را  هاآموزش  اين  توانندمي  چگونه  و   وقت  چه  كه  شودمي  داده  آموزش   آنها  به   همچنین  .شودمي  داده  آموزش  والدين

 گیرند. 

  رشد   یرتقا)ا  :4  جلسه 

 ( 3 كودک

  ن سیدر پ  روش  اتفاقي،  آموزش  همانند  هايي راهبرد  ،كودک  به  جديد   های مهارت  و  رفتارها   ياددهي  برای   جلسه  اين  در

 شود.مي داده آموزش  والدين ،....به دادن انجام ،گفتن،

  )مديريت   پنجم  جلسه 

 ( 1كارآمد نا   رفتار

  آموزش كودک  رفتار سوء با مقابله  برای هاييراهبرد و شود مي صحبت   نوالدي  با   تنبیه منفي پیامدهای درباره جلسه   اين در

 باشد.مي گرفتنناديده و روشن  و  مستقیم دادندستور ،یممستق بحث گذاشتن،قانون شامل روش  اين شود.مي داده

  )مديريت   ششم  جلسه

 ( 2ناكارامد  رفتار

  مقابله برای  ساكت(   زمان  و سازی محروم منطقي، پیامد  امل )ش پیشرفته  شکل  به   تنبیه جايگزين هايي راهبرد مرحله  اين  در

 شود. مي داده آموزش والدين به   نامناسب رفتارهای  با مؤثر

  ريت )مدي   تمفه  جلسه

 ( 3 ناكارامد

 به  ،هستند  يکديگر  با  كردن تركیب  نیازمند  و   شوند نمي  واقع   مؤثر  تنهاييبه  پیشین  هایهجلس  در  شدهمعرفي  هایروش  اينکه   به  توجه  با

 د بتوانن  نيلدوا  تا  شودمي  داده   آموزش  رفتاری  چارت  و  رفتار  تصحیح  برنامه  پیروی،  روزانه  برنامه  شامل  كاربردی  برنامه  سه  والدين

 كنند. استفاده  آن از خود رفتاركودک  سوء مديريت برای روزانه صورتبه

  پیش   )از   هشتم  جلسه 

 كردن(  ريزیبرنامه

  طول  در   شدهمعرفي  هایراهبرد  و  كنند  شناسايي   را  پرخطر  هایموقعیت  كه  شودمي  ادهد  آموزش  والدين  به  جلسه  اين   در

 كار  ه ب   آن(   از   خارج  و  )درخانه   پرخطر   هایموقعیت  در  شده  ريزی برنامه  های یتلعاف  ها،تکنیک  قالب   در  را  پیش   هایهجلس

 شود.مي ارائه   نمادرا به   خانواده دوام و  بقا برای  رهنمودهايي  همچنین جلسه  اين در  گیرند.

 

   اهیافته 

  آموزش  اثربخشي  تعیین  برای  پژوهش  اين  در

  الت مشک  و   كودک   -  والد  تعامل   بر  مثبت   فرزندپروری 

  تحلیل   روش  از  نمودبرون  مشکالت  با  كودكان  ریرفتا

  تحلیل   اجرای  از   پیش  .است  هشد  استفاده   كوواريانس

  تحلیل   های فرضپیش  ررسيب  به  كوواريانس،

 آزمون  نتايج  به  توجه  با  شد.  پرداخته  كوواريانس

  تمامي   برای  كه  شد  مالحظه   ،اسمیرنف  كلموگروف

  ، زمايشآ  و  رلكنت  گروه  دو  در  شده بررسي  هایمتغیر

  05/0  آلفا  مقدار  از  (P-value)   معناداری  سطح  قدارم

  در   متغیرها  بودننرمال  فرض  بنابراين  است.  تربزرگ

 شود. مي تأيید  گروه دو هر

  سطح   كه   داد   نشان  نیز  لوين  آزمون  خروجي

  و   آزمونپیش  مراحل  در  متغیرها  تمام  معناداری 

  ت.اس  رتبزرگ  05/0  آلفا   معناداری   سطح   از   آزمونپس

  كه   است   اين   از   عبارت   لوين   آزمون   در   صفر   رضیه ف 

  با   رو ايناز  است.   برخوردار  تجانس  از   هاگروه  واريانس

  مقدار   از   آمده دستبه  اداریمعن  سطوح  ينکها  به  توجه

  اينکه   بر  مبني  صفر  فرض  ،است  تربزرگ  05/0  آلفا

  چنین هم  شود.مي  تأيید  ،هستند  همگن  هاواريانس

  نشان   نیز  رگرسیون  شیب  يخط مه  فرضپیش  آزمون

  فرض پیش  بررسي   از   حاصل   معناداری   سطح  ،داد

  ها لفهؤم  از  يک هر  برای  كه  سیونررگ  شیب  خطيهم

  05/0  آلفا   معناداری  سطح  با  مقايسه  در  آمد،  دست  هب

  گرفت   نتیجه  توانمي  رواين  از  باشد.مي  تربزرگ  بسیار

 است. شده  يیدأت نیز فرض پیش  اين كه

  تحلیل  های فرضپیش  م تما  که اين  به  توجه  با

  بررسي   برای  توانمي  است،  شده  تايید  كواريانس

  كرد   ستفاده ا  آماری   آزمون  اين  از   پژوهش  های فرضیه

 .(3 )جدول
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 رفتاری مشکالت و کودک -والد تعامل آزمونپس و آزمونپیش اجرای از صلحا یهاداده به مربوط توصیفی هایشاخص  2  جدول

 یرمتغ گروه
 آزمون پس مون آزپیش

 عیار م  انحراف میانگین  معیار  انحراف میانگین 

 آزمايش  گروه

 38/5 86/155 02/4 05/121 كودک -والد تعامل

 5/1 35/7 44/2 71/16 اجتماعي  مشکالت
 11/2 64/12 87/4 77/28 قواعد  گرفتنناديده

 04/1 11/19 16/2 53/30 پرخاشگرانه  رفتار

 كنترل گروه

 12/3 19/16 25/3 63/17 اعي اجتم مشکالت

 07/1 46/26 15/2 57/27 قواعد  گرفتنناديده

 41/2 23/30 72/3 88/29 پرخاشگرانه  رفتار

 37/1 20/116 90/1 06/118 كودک -والد تعامل

  مرحله  در   آزمايش   گروه  اعضای   كودک  -والد  تعامل  نمره   میانگین  ، شودمي  مشاهده  2  دول ج  در   كه   طورهمان

  شود.نمي  مشاهده  كنترل  گروه  رد  تغییر  اين  است.  داشته   گیریچشم  افزايش  آزمون،پیش  به  نسبت  آزمونپس

  گروه   در  اما  ،تاس  داشته  چشمگیری  كاهش  آزمونپس  در   آزمايش  گروه  رفتاری  مشکالت  های لفهؤم  تمامي   همچنین

 اند.نداشته محسوسي  تغییر ها لفهؤم از  يک  هیچ  كنترل 
 رفتاری مشکالت و  کودک -والد تعامل در آزمایش و کنترل گروه دو تفاوت متغیرهچند کوواریانس یلتحل کلی نتایج  3 جدول

 آماری  توان اثر   اندازه F P خطا  df فرضي   df مقدار  مون آز نوع 

 1 55/0 001/0 127/72 27 3 917/0 پیاليي  اثر

 1 55/0 001/0 127/72 27 3 072/0 ويلکز  المبدای

 1 55/0 001/0 127/72 27 3 15/234 هاتلینگ  اثر

 1 55/0 001/0 127/72 27 3 15/234 روی   ريشه ترين بزرگ

 

  يعني  ،متغیرهچند  آزمون   هایشاخص  شدنمعنادار

  ريشه   ترينبزرگ  ، 2هاتلینگ   اثر  1ويلکز  المبدای 

  ، > p  0005/0)  4پیاليي  اثر  و   3روی   اختصاصي 

127/72=F  )  55  كه  است  موضوع  اين   دهندهنشان 

  آزمون پس  های هنمر  در   فردی   های فاوتت   درصد 

  كودكان   در  كودک -والد  تعامل   و  رفتاری   مشکالت 

  باشد. مي  مثبت  فرزندپروری  آموزش  أثیرت  به  مربوط

  امکان   ديگر  عبارت   به  ؛ است  1  با  برابر  آماری  توان

  ه فرضی  بنابراين  است.  نداشته   وجود  دوم   نوع  خطای

  اين   از  هريک   روايناز  است.   شدهيیدأت  پژوهش  اصلي

  جدول   در  بررسي  اين  نتايج   كه  شدند   بررسي  متغیرها

 است.  شده ارائه 4
   کودک -والد تعامل در آزمایش و کنترل گروه دو تفاوت کوواریانس لیلتح نتایج  4 جدول

 اثر منبع
  مجموع 

 مجذورات 
 آزادی  درجه

  میانگین

 مجذورات 
F آماری  توان اثر  اندازه ریمعنادا سطح 

17/0 039/0 30/0 084/1 674/16 1 674/16 آزمون پیش  

 1 096/0 0001/0 101/640 482/9849 1 482/9849 گروه

     387/15 27 460/415 خطا 

      30 567385 كل

  نتايج   شود، مي  مشاهده  باال   جدول   از   كه  طورهمان

  كودک   -لدوا  تعامل  آزمونپس  مقايسه  از  آمدهدستبه

  اين   از  نشان  زمونآپیش  اثر  كردن كنترل  با   گروه  دو  در

  آموزش  های هجلس  در  شركت  از   پس  كه  است

  كه )  كودک  -لد وا  تعامل  هایهنمر  ،مثبت  فرزندپروری

  والديني   به  نسبت  (داشتند  شركت   آزمايش  گروه  در

  افزايش   بودند،   شده  جايگزين   گواه  گروه  در  كه

  آموزش   بنابراين  (.=P  0001/0)  است  داشته  معناداری 

  كودكان   در   كودک   -  والد  ل تعام  بر  مثبت   فرزندپروری 

 . (5 )جدول است بوده مؤثر نمودبرون مشکالت با
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 رفتاری مشکالت در آزمایش و کنترل گروه دو تفاوت کوواریانس تحلیل نتایج  5 جدول

 متغیر
  مجموع 

 مجذورات 

 درجه

 آزادی 
 F مجذورات  میانگین

 سطح

 معناداری 
 اثر  اندازه

 64/0 001/0 284/451 317/8389 1 317/8389 اجتماعي  مشکالت

 49/0 001/0 07/41 13/17216 1 13/17216 قواعد  گرفتنناديده

 42/0 001/0 09/21 74/1023 1 74/1023 انه پرخاشگر رفتار

 

  با   است،   مشخص  باال   جدول   در   كه   طورهمان

  گروه   و   آزمايش   گروه  افراد   بین  آزمون، پیش  كنترل 

  تفاوت   (p<01/0)  رفتاری  مشکالت  لحاظ  از  كنترل

 به  توجه  با  ديگر  عبارت  به  ؛دارد  وجود  داریامعن

  تن گرف ناديده  اجتماعي،  مشکالت  هایهنمر  میانگین

  آزمايش   گروه   افراد   پرخاشگرانه  رفتارهای   و  قواعد 

  ها مقیاسخرده  همین  های هنمر  میانگین  به  نسبت

  فرزندپروری   وزشآم  كه  گفت   توانمي  كنترل،   درگروه

  قواعد   گرفتن ديدهنا   اجتماعي،  مشکالت   موجب  مثبت

  شده   آزمايش  گروه  اعضای  پرخاشگرانه  رفتارهای  و

  مشکالت   بر  مثبت  ریفرزندپرو   آموزش  ابراينبن  است.

 پرخاشگرانه  رفتارهای  و   قواعد  گرفتنناديده  اجتماعي،

 است.  ثرؤم  نمودبرون مشکالت با كودكان 

 گیری نتیجه و بحث

  فرزندپروری   آموزش  كه   داد  نشان   حاضر   وهشپژ

  رفتاری   مشکالت  و  كودک  –  والد  تعامل  بر  مثبت

  اول   نتیجه   است.  مؤثر  نمودبرون  مشکالت   با   كودكان 

  والدين،   به  مثبت  فرزندپروری  آموزش  با  كه  ودب  اين

  كودک   -والد   تعامل  برای  والدين  مهارت  و  توانايي

  با   توانستند  والدين   اين  ديگر  عبارت   به  ؛ يافت  افزايش

  ارتباط   مثبت،  فرزندپروری  هایشیوه  كارگیری به

  با   آن  دنبال  به  .كنند  برقرار  خود  فرزندان  با  بهتری

  كودكان   رفتاری  مشکالت   تعامل،  اين   كردنپیدا  بهبود

  برخي   .كرد  پیدا  كاهش  نیز  نمودبرون  مشکالت   با

  آموزش   با  رابطه  در  متناقضي  تقريباا  نتايج  به  هاهمطالع

  کالت مش   و   كودک  والد  تعامل  بر  مثبت  پروریفرزند

  پیدا   دست  نمودونبر  مشکالت   با  كودكان  ریرفتا

  شاپورآبادی   عابدی  پژوهش  نتايج  مثال   برای  اند،كرده

  گروهي   برنامه  اثربخشي"  درباره   (1391)  همکاران   و

  با   كودكان   در   كودک-مادر   رابطه  بر  مثبت   والدگری 

  كه   داد  ننشا  "توجه  نارسايي -فعاليبیش  اختالل

  مادران   به  مثبت  والدگری  گروهي  برنامه  اجرای

  توجه   نارسايي  -فعالي بیش  اختالل  دارای  كودكان 

  افزايش   و  وابستگي  و  تعارض  معنادار  كاهش  به  منجر

  -مادر   رابطه  بهبود  موجب  كلي  طور به  و  نزديکي 

  پژوهش  كه  است   حالي  در  اين  است.  شده  كودک

  اثربخشي   بارهدر  (1395)  همکاران  و  منشادی  دهقان

  بر   تمثب  فرزندپروری  هایمهارت  آموزش

  در   كودكان  رفتاری  مشکالت  و  والدگری  خودكارآمدی

  كه   داد  نشان  يزد  شهر  خانوار  سرپرست  زنان

  خودكارآمدی   بر  مثبت  پروری فرزند  های مهارت

  كودكان   رفتاری  مشکالت   بر  اما   دارد،   تأثیر  والدگری 

  در   مطالب  اين  به  توجه  با  موضوع  اين  ندارد.  تأثیری

 ت. گرف  قرار  پژوهش مورد  حاضر پژوهش

 بر  مثبت   فرزندپروری  آموزش  ثیرأت  با   رابطه  در

  دنموبرون  مشکالت  با  كودكان   كودک  –  والد  تعامل

  ديگر   با  نیز   يافته  اين  كه  داشت  اذعان   توانمي

  و   رضايي  پژوهش  نتايج  مانند  مشابه  هایپژوهش

  باقری   (،1397)  كالنتری  و  كبیری  (، 1396)  همکاران 

  و   (1397)  همکاران  و  شفیعي  ،(1398)  همکاران  و

 است. همسو (2014) همکاران  و گراف

  از يکي  كه   ندداد نشان (1397)  همکاران  و  شفیعي

  و   نمودبرون  مشکالت   كننده بینيپیش  یرهایمتغ

  . است  كودک   -والد   تعامل  كودكان،   در   نمود درون

-والد   ملتعا  افزايش  به  منجر  مثبت  فرزندپروری  برنامه

  بین   های تعارض  كاهش  ، آنها  بین  همکاری  و  كودک

  خانواده،   در  هماهنگي   بهبود   و  والد  و  كودک

  ن، همکارا  و   )ساالری  آنها   ترمناسب  فرزندپروری
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  كودكان   هیجاني  -رفتاری  مشکالت  كاهش  (،2014

  كاهش   و  (2008  ساندرز،  ؛2014  همکاران،  و  )ساالری

  افیاتین،   و  ری )واالندا  شود مي  والدين  استرس  میزان

2020 .) 

  رفتار   براساس  كه  مثبت   فرزندپروری  برنامۀ

  يادگیرى   اصول  بر  مبتنى  خانوادگى  هاىدرمانگری

  اساسي   هایپايه  و  است  آمده  پديد  بندورا  اجتماعى

  جذاب،   و  ايمن  محیط  اصل  پنج   شامل  برنامه  اين

  های انتظار  قاطع،  انضباط  مثبت،  يادگیری  محیط

  است،   والدين   عنوان به  خود   نقش   به   توجه  و  بینانه واقع

  فرزندپروری   .كندمي  كیدأت  كودک  با   مادر  تعامل  بر

  های كنندهتقويت  مناسب  بردنكاربه  آموزش   با   مثبت

  رفتار   با   متناسب   كالمي  های كنندهويقتش  عیني،

  ايجاد   در  والدين  آموزش  و  موقعیت  هر  در  كودک

  مي ئدا  مراقبت   حالت  از   كننده،سرگرم  های فعالیت

  تنش   سطح  راه   اين  از  و  كاهد مي  كودک   از   الدينو

  قابل   طرز  به   را  كودک-والد   روابط  در   حاصل

  -والد  تعامل  بهبود  موجب  و  دهدمي  كاهش  ایمالحظه

  تبیین   ،آموزش  با  والدين  روش  اين  در  شود.مي  کكود

  به   كودكان  رفتاری  مشکالت  علت  و  گیریشکل  نحوه

  مشکالت   اين  ادامه   و   بروز  در   خود   نقش   متوجه  والدين

  به   كه  است  اين   الدنب  به   مثبت  فرزندپروری   شوند.مي

  اطمینان   و  دانش  ها،مهارت  تا  كند  كمک   والدين

  در   ؛ دهند  ارتقا   كودكان   پرورش   درباره   را  خودشان

  كمتر   ؛ باشند  ترمثبت  كودكان  با   خود  روزانه   هایتعامل

  همسر   با  ؛ باشند  رامآنا  يا  مضطرب   افسرده،  انتقادگر،

  تجربه   كمتری   تعارض   والدگری  وضوعات م  در   خود

  در   را   تعارض   و   استرس  از   تری پايین  حسطو  و   كنند 

  داشته   خانوادگي   هایمسئولیت  و  وظايف   مديريت

  آنها   در  ناكارآمد  هاینگرش   ترتیبينابه  .  باشند

  آنها   در   نیز   كودک   -والد  رابطه   و   كرده   پیدا   كاهش 

  در   ديگر  نتايج  از   يکي   همچنین   .كندمي  پیدا  بهبود

-والد   ملتعا  بهبود  دنبال  به  كه  بود  اين  پژوهش  اين

  مشکالت   قبیل   )از   رفتاری  مشکالت   توانمي  كودک،

  رخاشگرانه( پ  رفتار   و  قواعد   گرفتنناديده  اجتماعي، 

 داد.  كاهش  را نمودبرون مشکالت با كودكان 

  قبیل   از   مشابه  هایپژوهش  از   بسیاری   با  يافته   اين

  عمارلو   (،1396)  دانخن  و  نژادعیسي  پژوهش  نتايج

  (، 1397)  خدابخش  و  دستگردی   سلحشور  (،1396)

  همکاران   و  اوزيورت  ،( 2014)  تامتزكي  و  مورواسکا

 است.  همسو (2018) همکاران  و ير جاد ،(2018)

  بهبود   كه   دادند   نشان   (2018)  همکاران   و   اوزيورت

  ها بدرفتاری  كاهش  در  والدين   فرزندپروری  های مهارت

  در   آنها  دارد.  زيادی  ثیرأت  كودک  نمودبرون  مشکالت  و

  ی هامهارت  تيتقو  كه  داشتند  ذعان ا   خود  پژوهش

  كاهش   در   ن يوالد  یامقابله  ی راهبردها  و  ی فرزندپرور

  ی آزاركودک  از  یریشگی پ   و  كودک   یار رفت  مشکالت 

 است. مهم  اریبس

  سازش   رفتاری  الگوهای  ،نمودبرون  مشکالت

  و   افراد   با  تعارض   در   كه   هستند  ای نايافته

  از   طبقه   ناي  های نشانه  گیرند.مي  قرار   انتظارهايشان 

  بروني  رفتار   در   شده دروني  رفتارهای   برخالف  رفتارها، 

  كودک   منفي   عمل  رنمايانگ  كه   شوند مي  ظاهر  كودكان 

  (. 2013  همکاران،  و  )نانس  هستند  بیروني  محیط  در

  مشکالت   اغلب  دارند،  نمودبرون  مشکالت  كه  كودكاني 

  ارتباط   مانند  كنندمي  تجربه  را  بااليي  اجتماعي

  دادن دستاز  باعث   كه   خود  همساالن   با   كمتر  اجتماعي 

  برای  الزم  اجتماعي  های مهارت  يادگیری  فرصت

  د شومي  جامعه  در  ثرؤم  و  مناسب  ط ارتبا  برقراری

  نمود برون  رفتاری  مشکالت  تبیین  در  (.2011  )ساندر، 

  اين   به  مبتال  كودكان   والدين   :گفت  چنین  توانمي

  ضعیفي   والدگری  هایمهارت  از  مشکالت  از  دسته

  واقع، در  . دارند  بیشتری   آمرانه  رفتارهای   و  برخوردارند

  قوانین   اعمال   در   شکست  نتیجه  ،نمودبرون  مشکالت 

  مسئله   حل   های مهارت  ضعف   و   كم   نظارت   ثبات، بي

  و   مديريت  والدين،  مشاركت  فقدان  بنابراين  است.

  ثبات، يب  و  خشن  انضباط   و  ضعیف  نظارت

  و   نمودنبرو  رفتارهای   قوی  های كنندهبینيپیش

  چنین   هستند.   نوجوانان  و  كودكان   در   ضداجتماعي

  تي دسيک   هامهارت  برخي  كسب  كه  شودمي  تلقي
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  كاهش   را   ها تعارض  ؛ دهدمي  افزايش  را  خانواده

  را   كودكان  و  كندمي  تغذيه  را  رابطه  موفقیت  ؛دهدمي

  اين   دستیابي   منظوربه  كند.مي  آماده   مدرسه   برای

  مديريت   گوناگون  یها مهارت  والدين   به  نتايج،

  مشاهده   مانند  شد   داده  آموزش  كودكان   رفتارهای 

  رفتارهای   به  پايدار  هتوج  ايجاد  كودک،   دار مشکل  رفتار

  های فعالیت  مجموعه  ديدن تدارک  كودک،  مثبت

  كودكان   بدرفتاری  خطر  كه   ي ي هاموقعیت  در   جذاب

  پیرامون   مستقیم   هایبحث  از   استفاده  ؛ دارد  وجود

  والدين   مشخص.  و  واضح  های دادقرار  ارائه  و  مشکل

  در   هم   و   خانه  در  هم  را   ها مهارت  اين   كه   آموزندمي

  كودكان   اين  روايناز  كارگیرند.   به  اجتماع  محیط

  های مهارت  والدين،   با   كارآمد  ارتباط   ايجاد   با   توانندمي

  فرزندپروری   زشآمو  در  گیرند.  فرا  نیز  را   الزم  اجتماعي

  بحث   مانند   ف مختل  های روش  با  والدين   مثبت،

  و   داشتن   واضح   هایقرارداد  دادن،پاداش  مستقیم، 

  مثبت   هایتعاد   جاداي  با  تا  گیرندمي  ياد  سکوت،  زمان

  و   داده  كاهش  را  كودک  مخرب  رفتارهای  والدگری،

  . دهد  افزايش خود  در را  آشفتگي  تحمل توانايي  كودک

  حل   هایروش  از  گیریبهره  با   نیز  ودخ  فردی  روابط  در

  های مهارت  نتیجهدر  كه   كنند   عمل  تربه  ، لهئمس

 . كندمي پیدا  ارتقا آنها  اجتماعي

  والدين   به  تواندمي  فرزندپروری   آموزش  همچنین

  تا   دهند  آموزش  خود  كودكان  به  بتوانند  تا  كند  كمک 

  گرفتن ناديده  و  خود   ناسازگار  و  پرخاشگرانه  رفتارهای 

  با   ی امعن  به  قاطع   نظم  دهند.   كاهش  را  قوانین  و  قواعد

  كه   است   مواقعي   در  فوری   كردن عمل  و  بودن ثبات

  حال   در   يا  و  دهدمي  نشان   نامطلوب  رفتار  كودک

  چگونگي   مثبت،  فرزندپروری  است.  رفتار  يک   شآموز

  والدين   به  را  كودک  نامطلوب  های رفتار  مديريت

  و   دی انتقا  رفتارهای  معیوب  دوره  و  دهدمي  آموزش

  كردن تنبیه  قبیل  )از  بردمي  بین   از  آنها  در  را  مؤثر  غیر

  های شیوه ایج  هب والدين روش  اين در  . (كردنتهديد و

  از  مؤثرتری  هبردهایا ر  كودک،  با  برخورد  نادرست

  سن   با  متناسب   و   واضح   ،باثبات   قوانین  وضع   جمله

  رفتارهای   نکردن)تقويت  خاموشي  از  استفاده  ،كودكان 

  از   والدين  قتيو  د.نگیرمي  كار  هب  را  .....  و  نامطلوب(

  رفتار   مسئولیت  كودكان   كنند،مي  استفاده   قاطع   نظم

  و   ندشومي  آگاه  ديگران  نیازهای  از  ؛پذيرندمي  را  خود

  كه   صورتي  در  همچنین  كنند.مي  پیدا  كنترليخود

  داشته   بینيپیش  قابل  و   ثبات با  رفتارهای   والدين

  رفتاری   مشکالت  یكمتر  احتمال  با  كودكان   ،باشند

  انضباط   (.2014  ،   همکاران  و   گراف)   داشت   دنخواه

  كه   رفتاری  بدانند   هابچه  تا  كندمي  كمک  انهتمندأجر

  اين   .دارد  دنبال   به  را   ایهنتیج  همیشه   دهندمي  انجام

  رابطه   با   همراه  و  بینيپیش  قابل  محیط   يک   در  نتايج

  اين   به  ؛ افتدمي  اتفاق  كودک  و   والد  بین   خوب  عاطفي 

  های انتظار  ؛ دكنمي  امنیت  احساس   كودک   كه   معنا

  به   ؛پذيردمي  را  عملش  تئولیمس  ؛داندمي  را  والدين

  را   ترلي كن خود  و   بردمي  پي   ديگران  احساسات   و   نیازها

  ه ك  است  معنا  اين  به  نیز   والدين  برای  دهد.مي  رشد

  اين   كه   كنندمي  تالش  و  كرده   وضع  مشخص   قوانین

  با   آنها   ،شد   شکسته   ین قوان  اگر   شود.   اجرا  قوانین

  او   به  را  كودک  عمل  جهنتی  خشونت  بدون  و  آرامش

  به   گیرند مي  ياد   كودكان   بنابراين  .دهندمي  نشان

  رفتارهای   و   باشند  ايبندپ  والدين   قوانین  و   قواعد

 .دهند كاهش را خود پرخاشگرانه

  است   هبود  همراه  هاييمحدوديت  با  حاضر  پژوهش

  اجرای   كه  وناكر  شرايط  در  پژوهش  اجرای  مانند

  اين   همچنین  .است  هكرد  روروبه  دشواری  با  را  پژوهش

  ( پدر  نکردن همکاری  دلیل  به )  ان مادر  روی   پژوهش

  نتايج   تعمیم  در   هلئسم  اين  به  توجه  با   كه  د ش  انجام

  اجرای   عدم   ديگر،  یهامحدوديت  از   كرد.  دقت   بايد

  . نشد  بررسي  تغییرات  پايداری   كه  بود  پیگیری  مرحله

  مشابه،   هایپژوهش  ساير  در  شود مي  اد پیشنه   اينجا 

  . شود  داده  والد  دو  هر  به  مثبت  زندپروریفر  آموزش

  مشابه   هایپژوهش  نتايج  كه  است  اين  ديگر  پیشنهاد

  در   آموزش  ثیر أت  تا  شوند  دوباره  ارزيابي   و  پیگیری 

 .گردد مشخص  نیز زمان  طول
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