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Abstract 
The present study aimed to compare the effects of parent 
management training and parenting acceptance and 

commitment therapy on externalizing behavior problems 
among preschool children. The research method was semi-
experimental including pretest-posttest design and a control 
group. The research population consisted of all mothers with 
preschool children with externalizing behavior problems in 
Najafabad. The statistical sample included 45 mothers who 
were voluntarily selected regarding entrance criteria and 
randomly assigned into experimental and control groups. 
Independent variables were parent management training and 
parenting acceptance and commitment therapy that were held 
during 10 sessions (each session lasted 90 minutes), while the 
control group received no intervention. The research 
instrument was Eyberg  ́ Child Behavior Inventory. The 
results of the repeated measures variance analysis and 
Bonferroni post hoc test showed that the scores of behavior 
problems have decreased significantly in the experimental 
groups compared to the control group. Also, there was a 

significant difference between the effects of parenting 
acceptance and commitment therapy and parent management 
training (p<0.01). It could be concluded that parenting 
interventions may be helpful for children’s externalizing 
behavior problems and can be used for educational 
workshops or parenting counseling. 
Keywords: Parent Management Training, Acceptance and 
Commitment Therapy, Externalizing Behavior Problems 

 دهیچک
 آموزش و نیوالد تیریآموزش مد یاثربخش یسنجهدف پژوهش حاضر، هم

ه شدیسازیبرون یرفتار مشکالت بر وتعهدرشیپذ بر یمبتن یفرزندپرو
با طرح  یتجربمهیاز نوع ن ،پژوهش نیبود. اازدبستان شیپ نیکودکان در سن

 یجامعه آمار ماهه با گروه کنترل بود.کی یریگیآزمون و پپس آزمون،شیپ
ازشیپ نیدر سن شدهیسازیبرون یشامل مادرانِ کودکان با مشکالت رفتار

 یهامالک ینفر از مادران داوطلب پس از بررس 45آباد بود. دبستان در نجف
گمارش  پژوهش یهادر گروه یصورت تصادفورود به پژوهش انتخاب و به

که  یدر حال ،اجرا شد یاقهیدق 90جلسه  10 یط یشدند. مداخالت آموزش
کودک  یه رفتاراهیس ،انتظار قرار داشت. ابزار پژوهش ستیگروه کنترل در ل

مکرر  یریگاندازه انسیوار لیها از تحلداده لیتحل ی. برابود (ECBI) برگیآ
که هر دو پژوهش نشان داد  جیاستفاده شد. نتا یبونفرون یبیو آزمون تعق

 موجب یریگیپ و آزمونپس مراحل در کنترل، گروه با سهیمداخله در مقا
 آموزش ریتأث زانیعالوه مبه. است شده یرفتار مشکالت نمرات کاهش

 دیگردصورت معنادار باالتر گزارش تعهد بهورشیپذ بر یمبتن یفرزندپرور
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 مقدمه
 کردیمنطبق بر رو 2شدهسازیو برونی 1شدهسازیبندی مشکالت دوران کودکی در قالب رفتار درونیدسته
بندی مشکالت دوران کودکی طبقه هها در زمینترین و پرکاربردترین پژوهشگسترده یاست و دارا یابعاد

ناهنجار  ییدسته از رفتارها آن ،کودکان یرفتار مشکالت فی(. در تعر2001آخنباخ و رسکورال، ) باشدیم
 مشکالت گستره نیا. باشد زیتناسب با سن کودک، شدید، مزمن یا مداوم ن نبودگردد که عالوه بر محسوب می

گیری، گوشه مانند شدهسازیدرونی مشکالت نیز و پرخاشگری و ییجومقابله فعالی،بیش مانند شدهسازیبرونی
شده، الگوهای سازیمشکالت برونی (.1395 ،یاحمد و انیطهماس ان،ی)ساطور ردیگیمانزوا و افسردگی را در بر

های این دسته گیرند. نشانهدیگر افراد و انتظارهایشان قرار می ای هستند که در تعارض بارفتاری سازش نایافته
شوند و نمایانگر عمل منفی شده، در رفتار بیرونی کودکان ظاهر میسازیاز مشکالت، برخالف مشکالت درونی

از آن که بر خود فرد اثر گذارند، موجب ایجاد مشکل برای دیگران  شیب ،رونی. از ااست کودک بر محیط بیرونی
عوامل زیادی مطرح شده  ،یشناسی این مشکالت رفتاردر باب علت (.2001)آخنباخ و رسکورال، خواهند شد 

کودک اشاره -یت رفتار کودک و تعامل منفی والدتوان به ناتوانی والدین در مدیرها میترین آناست که از مهم
روابط معیوب اعضای خانواده با یکدیگر است  همنزل به ،دیگر، وجود مشکالت رفتاری در کودکانعبارترد. بهک

 (.1381)برک، ارتباط دارد  ،های تربیتی نادرست والدین و تعامالت معیوب آنان با فرزندانو با روش

قشقرق  لیکودک از قب هشدیسازیبرون یحفظ مشکالت رفتار منجر به تواندیم ،ناکارآمد ینیتعامالت والد
است که ناخواسته  یصورت هبخانواده  یرفتار اعضا ،گفت توانیواقع م شود. در یو نافرمان یانداختن، لجبازراهبه

که  یداخالتاز م یاریبس (.1995 پترسون، و دری)اسنا شودیساز در کودک ممشکل یرفتارها تیموجب تقو
 یهااهش روشککارآمد و  ینیتعامالت والد شیبر افزا ،روندیکار مکودک به یکاهش مشکالت رفتار یبرا

 یهااند که بهبود مهارتنشان داده یاریبس یهاپژوهش جیدارند. نتا دیارتباط با کودک تأک یناکارآمد برقرار
 ن،ی؛ کازد2007چ،فورگا)دگارمو و کودک است  یمؤثر بر کاهش مشکالت رفتار زمیمکان نیترمهم ،یفرزندپرور

 و استرس اهشک موجب زیکودک ن یدر مقابل، بهبود مشکالت رفتار ؛(2008هاگن، -آملوند و اوگدن، 2007
 هبهبود رابط ،جهیر نتدو  مدتبلند در درمان راتیرآمد، حفظ تأثکا ینیوالد یرفتارها شیافزا ن،یوالد یافسردگ

 (.2004فورگاچ، )دگارمو، پترسون و  شودیکودک م-والد
کودکان مرتبط  هشدیسازیبرون یرفتار مشکالت حفظ و گسترش با را یاریها عوامل بستاکنون پژوهش

 یفرزندپرور یهامهارت ،مطالعه قرار گرفته استمورد نهیزم نیکه در ا یواملع نیترمهم از یکی اما ،انددانسته
 عملکرد بر فیضع نظارت همچون یعوامل انیم ارتباط بر ژهیوطور به یاریبس مطالعات جی. نتاباشدیمناکارآمد 
شده یسازیبرون یرفتار مشکالت با مثبت تعامالت کمبود و نیوالد دیشد و یمنف یهاالعملعکس کودک،

اند ها نشان دادهپژوهش (.2005 جانسون، و فاکس کلسون،ین؛ 2002 ل،یبو و نگهامی)کونکودکان داللت دارد 
کودکان  یستیبر بهز ییبسزا ریتأث ،کودک-والد هرابط لیاز قب یو روابط خانوادگ یفرزندپرور یهاکه مهارت

                                                           
1. Internalizing behaviors 

2. Externalizing behaviors 



 3                                                                  ، سال دهم2پژوهشی، شماره -شناختی، علمیروان کاربردی هایپژوهش نامهفصل

 یانضباط یهاوهینظارت، ش نبودناکارآمد مانند  یفرزندپرور یهاکه مهارت اندافتهیدر مطالعاتدر  ژهیوبهدارند. 
از  یصورت، برخنیهمبه. است مرتبط کودکان سازمشکل یرفتارها با مثبت ینیوالد یرفتارها فقدان و داریناپا

موجب بروز  تواندیم ،نیوالد یمنف عواطف و رشیپذ نبودکودک مانند کمبود محبت، -والد هرابط یهایژگیو
مهم در  هها دو مؤلفمشارکت و توجه آن زانیبا کودک و م نیدر کودکان شود. ارتباط والد یمشکالت رفتار

 (.2009 ل،یکاردم و دسونیوی)دکودک دارند  یستیبر بهز یمؤثر اریکودک که نقش بس-والد هرابط
 نیترکه از مهماست  گرفتهشکل  یفرزندپرور یهاآموزش مهارت یبرا یمتنوع یهاتا به امروز برنامه

 ژهیوبه یدرمان یهاروش نیاز مؤثرتر یکی ،نیوالد تیریآموزش مد .باشدیم نیوالد تیریها آموزش مدنآ
 یاوهیش به که کندیکمک م نیبه والد ،کردیرو نیا مداخالت. است یرفتار مشکالت یدارا کودکان یبرا

 یمنف یرفتارها از و ندیفزایها بآن مثبت یرفتارها بر بتوانند تا کنند برقرار ارتباط خود کودکان با متفاوت
 شده یطراح خانه طیکودک در مح-والد یهاتعامل رییمنظور تغ به ،نیوالد تیریمد آموزش مداخالت. بکاهند

خانه،  طیکودک در مح دهیپسند یرفتارها شیکودک و افزا هژیو یتیترب ناتیاصالح تمر ،آن هدف و است
 یو رفتار یجانیه ،یشناخت راتییتغ منجر به ،نیوالد تیریآموزش مد (.1389 ،ی)طالب باشدیممدرسه و جامعه 

 یآگاه شیآموزش موجب افزا نیا ،عالوهبه (.2011و کول،  ی)تت شودیرفتار کودک م رییو متقابالً تغ نیدر والد
و وضع مقررات کارآمد در خانه  نیوالد یجانیه یهاواکنش میبا کودکان، تنظ نیبرخورد والد هویو بهبود ش

 ،نیوالد تیریآموزش مد هبرنام (.2014الفکو، پرنت و بورت، ؛ فورهند، 2013، و همکاران  گوستی)هاو گرددیم
 تمن،ی)دمؤثر بوده است  ،زیاند نبوده فیضع یو اقتصاد یاجتماع طیکه در شرا یو کودکان نیوالد یبرا یحت

 (.2014 ون،یک و ساندرز پالمر، ا،یفاروگ
ها نآ رفتار اصالح قیطر از مادران به یرفتار آموزش که اندهداد نشان یاریبس یهاپژوهش جیتاکنون نتا

و کلمنت،  ریچارل-است )هاوتکودکان اثرگذار  یو بهبود عملکرد رفتار شدهیسازیبر کاهش مشکالت برون
و  انوی؛ فاب2008 نس،یو کال ی؛ الفوره، مورا2009و همکاران،  نگی؛ س2009؛ ماتوس، بارمستر و برنال، 2009

آموزش  هبرنام یدر پژوهش (2016) جانسون و لویکالل (.2006 ،یالوجو و سری؛ الندهال، ر2009همکاران، 
 امدیاجرا کردند. پ یمشکالت رفتار یسال، دارا 13تا  2کودک  یدارا هخانواد 48 یرا بر رو نیوالد تیریمد

کودکان  یو کاهش مشکالت رفتار نیوالد یکاهش استرس و افسردگ ن،یآموزش بهبود عملکرد والد نیا
 تیریآموزش مد ریتأث یمطالعه به بررس کیدر  (2016) آکسلراد و باتلر ن،یولیک مک ،یدمپسگزارش شد. 

بر  ،نیوالد تیرینشان داد که آموزش مد جیکودکان و عملکرد خانواده پرداختند. نتا یبر مشکالت رفتار نیوالد
پژوهش  جینتاداشته است.  یمعنادار ریکودکان و بهبود ابعاد عملکرد خانواده تأث یکاهش مشکالت رفتار

کودکان  یعالوه بر کاهش مشکالت رفتار ،نیوالد تیرینشان داد که آموزش مد زین (2016) جانسون و لویکالل
 جیراستا، نتانیهمدرها شده است. آن نیدر والد تیاحساس کفا شیموجب کاهش استرس و افزا ،سال 13تا  2

 شیموجب افزا نیوالد تیرینشان داد که آموزش مد (1396) یعابد و زادهیفاتح ،یریجزا فر،یمیعظپژوهش 
در پژوهش  زین ،(1396) خندان و نژادیسیع. شودیکودک م-مادر هتعامالت مثبت و کاهش تعارض در رابط

 یبدن هیمثبت، تعامل مثبت، کاهش تنب یپروراز ابعاد فرزند کیبر هر نیوالد تیریکه آموزش مد افتندیخود در
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در  یتنمشکالت روان ،یمؤثر است و موجب بهبود مشکالت سلوک، مشکالت اجتماع نیوالد فیو نظارت ضع
نشان داد که آموزش  زین (1395) انیکراسک و پوریامام ،یگلشن ان،یپژوهش خداورد جینتا. شودیکودکان م

و استرس  یفعالشیکودکان مبتال به اختالل نقص توجه/ ب یموجب کاهش مشکالت رفتار نیوالد یرفتار
 ها شده است. در مادران آن یوالدگر

. است کودک رفتار بر نیوالد منظور نظارتبه ژهیو یهاآموزش مهارت ن،یوالد تیریآموزش مد هیتمرکز اول
 مداخالت نیا اغلب. دهندینم نشان نیوالد یهاارزش و احساسات افکار، به یتوجه احتماالً مداخالت نیا اما
 یحال در نیا. کنند سرکوب ای کنترل را دارند فرزندانشان رفتار به نسبت که یمنف افکار تا آموزندیم نیوالد به

 یها، افکار منفو براساس آن باشندیم رشیبر پذ یمبتن ،سوم موج یرفتار یکردهایرو مداخالت که است
احتمااًل  ،هاکردن آنسرکوب ایو کنترل  گردندیمناکارآمد محسوب  ینیوالد یرفتارها یزشیعنوان مکمل انگبه
 یرا برا ینیگزیروش جا ،تعهدورشیبر پذ یمبتن کردیدنبال خواهد داشت. مداخالت رومعکوس به یاجهینت
 نیوالدهدف آن است که  ،اساسنیابر. کنندیارائه م یآمدن با افکار و احساسات منفکنار یسنت یهاوهیش
 و یمنف احساسات و افکار با ارتباط یبرقرار ییتوانا ،یکردن افکار منفسرکوب ایکنترل  یتالش برا یجابه
 (.2012 آورند )کورز،دست ها را در تعامل با فرزندانشان بهآن رشیپذ

 یآموزش فرزندپرور ،نشان داد (2016) دیر و نویکو ،یمور هلمر،یتررف پژوهش جینتا ،راستانیهمدر
دهد و بر بهبود یم رییکودک را تغ-ساز والدمشکل تعامالت ،یدرمان مدل کیعنوان تعهد بهورشیبر پذ یمبتن

بر  یمبتن یپرورنشان داد که آموزش فرزند (1394) یعبدالهپژوهش مؤثر است.  نیوالد یفرزندپرور
شهرستان  یدبستانشیکودکان پ یو پرخاشگر یفرزندپرور یهاوهیکودک، ش-والد هتعهد بر رابطورشیپذ
 یو کاهش پرخاشگر یفرزندپرور یهاوهیکودک، اصالح ش-والد هرابط بهبود موجب و است مؤثر شابورین

تعهد ورشیبر پذ یمبتن ینشان داد که آموزش فرزندپرور زین (1395) هیصریقپژوهش  جی. نتاشودیکودکان م
 سبک شیافزا به منجر و است مؤثر نیکودک و عملکرد خانواده والد-والد هرابط ،یبر سبک فرزندپرور

 ناکارآمد را کاهش داده است.  یپرورکودک شده و سبک فرزند-مثبت والد هرابط و یمنطق اقتدار یفرزندپرور

 دهد،یقرار م ریثتأکودکان را تحت یفردی و اجتماع یهای زندگاز آنجا که مشکالت رفتاری تمام جنبه
، لهأمس نیا تی. با وجود اهمنجامدیها بآن تداوم و شتریب وعیش به تواندیمله أمس نیبه ا یدگیتوجه و رس نبود

اندک  یدبستانشیمشکالت رفتاری در کودکان پ وعیش زانیم یبررس هنیشده در کشور در زمهای انجامپژوهش
مشکالت رفتاری در  وعیاست. از نظر ش باالتر انجام شده نیکودکان در سن یرو مطالعات بر شتریاست و ب

درصد از  73آن است که  انگریب (1387) یو فرهاد یملکشاهپژوهش  جینتا ران،یدر ا یدبستانشیکودکان پ
 جینتا .را دارا بودند یاز انواع مشکالت رفتار یکیحداقل  ،ییدرصد از کودکان روستا 68کودکان شهری و 

 نیمشکالت رفتاری در کودکان سن وعیش زانیم ،نشان داد زین (1394) همکاران و نیپورحسپژوهش 
. طلبدیمسئوالن و متخصصان بهداشت روان را م شتریاست و توجه هرچه ب ییباال نسبتاًدبستان در سطح ازشیپ

باشد های مشکالت رفتاری کودکان مینشانه شیافزا ایدر کاهش  یمؤثر عامل ،و کودک نیوالد انیم هرابط
مطلوب  هرابط جادیبر محور ا ،کودکان یو درمان مشکالت رفتار یریشگیپ ،نیبنابرا (.1394)خباز و همکاران، 
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 ،نیوالد یآموزش رفتار است. اریبس تیاهم یدارا ،یفرزندپرور یهامهارت تیتقو و کودک و مادر انیم
که  دهدیاما شواهد نشان م ؛باشدیم کودکان یاز مشکالت رفتار یاریدرمان بس یبرا یاشده دییاستاندارد تأ

 یهااز علت یکی (.2009)النگ، ادواردز و بالندو، را نداشته باشد  یکاف رینوع درمان ممکن است همواره تأث نیا
را  گذارندیم ریتأث نیکه بر رفتار والد یانهیاغلب عوامل زم نیوالد یاست که آموزش رفتار نیا ،ممکن

 هخود، فرزندان و رابط هدربار نیشامل افکار و احساسات والد ،یدرون یانهی. عوامل زمدهدیموردتوجه قرار نم
( ی)مانند افسردگ نیوالد یروان یهابیاز آس یگرید یهاو جنبه یاسترس والدگر ،عالوهکودک است. به-والد
را موردتوجه  یدرون یانهیتر است که عوامل زممناسب نهیزم نیدر ا یامداخله ،نی. بنابراردیگیدر برم زیرا ن

 کرد جادیا یسنت یو رفتار یشناخت یهادر درمان را یراتییتغ ،رفتار لیتحل هنیدر زم ریقرار دهد. مطالعات اخ
 ،موج سوم یرفتار یکردهایرو ،در واقع (.2011 ن،ی)اوبربود  یموج سوم رفتاردرمان یریگآن شکل هجینت که

اساس، در نیبرا .دانندیم یآموزش فرزندپرور یهابرنامه هگمشد هرا حلق نیتوجه به افکار و احساسات والد
تعهد بر ورشیپذ بر یمبتن یفرزندپرور آموزش و نیوالد تیریمد آموزش یاثربخش زانیپژوهش حاضر م

 قرار گرفت. یسنجدبستان مورد همازشیپ نیکودکان در سن هشدیسازیبرون یمشکالت رفتار

 :از بود عبارت حاضر پژوهش یهاهیفرض

 یریگیآزمون و پکودکان در مراحل پس هشدیسازیبرون یرفتار مشکالت بر نیوالد تیریآموزش مد -1
 مؤثر است.

کودکان در مراحل  هشدیسازیبرون یتعهد بر مشکالت رفتارورشیبر پذ یمبتن یآموزش فرزندپرور -2
 مؤثر است. ،یریگیآزمون و پپس

آزمون تعهد در مراحل پسورشیپذ بر یمبتن یفرزندپرور آموزش و نیوالد تیریمد آموزش ریتأث انیم -3
 تفاوت وجود دارد. ،یریگیو پ

 روش

 پژوهش ینمونه و روش اجرا ی،جامعه آمار
 شیآزما گروه با یریگیآزمون و پپس آزمون،شیطرح پکه در آن از  باشدیم یتجربمهین روش پژوهش حاضر

دبستان با مشکالت ازشیپ نیپژوهش حاضر را مادرانِ کودکان سن هجامع .است شده استفاده کنترل گروه و
در  هویش به یریگنمونه. ندداد لیتشک 1396شهر اصفهان در سال آباد شهرستان نجف شدهیسازینبرو یرفتار

 بودند، در پژوهش یهمکار حاضر بهکننده به مهدکودک و مرکز مشاوره که مراجعهافراد  انیدسترس و از م
 افراد حاضر به یبرا یعنوان آزمون غربالگربه 42برگیکودک آ یرفتار هاهیس ،یریگنمونه یبراانجام شد. 

صورت و به دهیگردافراد نمونه انتخاب  ،ینمرات در مشکالت رفتار نییهمکاری در پژوهش اجرا شد و با تع
شامل  ،نمونه ورود به یهانفر( قرار گرفتند. مالک 15و کنترل )هر گروه  شیآزما یهاهدر گرو یگمارش تصادف
در کودک،  برگیکودک آ یرفتار هاهیبراساس س یسال، وجود مشکالت رفتار ششتا  چهارسن کودک 
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زمان اختالل هم صیتشخ ایکننده و ناتوان و مزمن یجسمان یماریب نبودکردن کودک با هر دو والد، یزندگ
شرکت در جلسات  داشتن مادر بهلیتما ن،یدر والد یشناختاختالالت حاد روان نبوددر کودک،  یشناختروان

 ندادنانجام جلسات، در بتیخروج شامل غ یهاو مالک مادر یبرا کلیس التیتحص سطح حداقل ،یآموزش
  بود. یهمکار هبه ادام نداشتنلیتما شده و ابرازنییتع فیتکال

 سنجشابزار 
 برگیتوسط آ 1978که در سال  باشدیم هیگو 36شامل  اههیس نیا :)ECBI) 1برگیآ کودک یرفتار اههیس
 اسیمقخرده دو در سال 2-16 نوجوانان و کودکان در جیساز رامشکل یرفتارها یریگمنظور اندازه به و راس و

 کرتیل یادرجه هفت اسیمق در و لیتکم نیوالد توسط اههیس نیا. است شده یطراح مشکل و شدت
کودک  یبودن رفتارهاسازمشکل ،ریو خ یصورت بلبه هیگو هر یبنددرجه با نیهمچن. شودیم یگذارنمره

بله،  یهاو از جمع پاسخ شدت اسیمقخرده هنمر ،رفتارها یفراوان یبنددرجه جمع حاصل از. گرددیم نییتع
کانرز، ادوادز  هدر مطالع (.2005 ،یلونداه و یالوجو ز،ی)و شودیمشخص م یمشکالت رفتار اسیمقخرده هنمر

دست آمده است. در به 91/0مشکل  اسیمقو خرده 95/0شدت  اسیمقخرده یآلفا بیضر (2007و گرانت )
 ینفر 200 هدر نمون اههیاعتبار س (1391) انیگلریب و اتیب ان،یطهماس ازخوش، ،یحاجدر پژوهش  رانیا

اعتبار حاصل دست آمد. به 92/0مشکل  اسیمقردهو خ 93/0شدت  اسیمقخرده یآلفا بیو ضر دیمحاسبه گرد
دست آمد که در سطح به 58/0 مشکل اسیمقخرده در و 74/0 شدت اسیمقخرده در اههیس یاز دو بار اجرا

 اسیمقخرده و 83/0 شدت اسیمقخرده یکرانباخ برا یآلفا ،زینپژوهش حاضر  همعنادار بود. در نمون 01/0 یآمار
 .آمد دستبه 88/0 مشکل

 آبادنجف ستانشهر همهدکودک و مرکز مشاور در یفرزندپرور یهادوره یابتدا پس از اعالم فراخوان برگزار
تصادف  انتخاب و به ورود یارهاینفر از مادران طبق مع 45آگاهانه  تیبا رضا کنندهشرکت انداوطلب انیاز م

پژوهش،  روند و شامل اهداف یاصول اخالق یهینشست توج کیو گواه قرار گرفتند. در  شیآزما یهادر گروه
وه اجرا گر سه هر یبرا آزمونشیشد و سپس پ حیکنندگان تصراطالعات شرکت هو حفظ محرمان یرازدار
 90 هلسج 10 یتعهد طورشیبر پذ یمبتن یفرزندپرور و آموزش نیوالد تیریمد جلسات آموزش. دیگرد
آزمون پس همرحل ،تیهادر ن .انتظار قرار گرفت ستیدر ل کنترلاجرا شد و گروه  شیآزما گروه دو یبرا یاقهیدق

آمده است.  1در جدول  یجلسات آموزش یمحتوا هصخال گروه اجرا شد. سههر  یبرا ماههکی یریگیو سپس پ
هزاردستان،  که توسط نینوشته کازد نیوالد تیریبراساس کتاب آموزش مد نیوالد تیریپروتکل آموزش مد

تعهد براساس ورشیبر پذ یمبتن یترجمه شده است و آموزش فرزندپرور (1394) یکنعان و یعابد ،یمدن یموسو
شده  ترجمه (1395) یزاد و محسنیلیوک ،یعابدکه توسط و مورل  نیکو نوشته «یلذت فرزندپرور»کتاب 

 .شد نیاست، توسط پژوهشگر تدو

                                                           
1. Eyberg´ child behavior inventory 



 7                                                                  ، سال دهم2پژوهشی، شماره -شناختی، علمیروان کاربردی هایپژوهش نامهفصل

 یجلسات آموزش یمحتوا هخالص -1جدول 

 (ACT) تعهدورشیبر پذ یمبتن یآموزش فرزندپرور (PMT) نیوالد تیریآموزش مد هانشست

 هارائ آزمون،شیپ یاجرا گروه، یو معارفه با اعضا ییآشنا نشست اول
 کودک یمنظور فهم بهتر بدرفتار به ییالگو

 یمبتن گروه اهداف و نیقوان حیگروه، توض یو معارفه با اعضا ییآشنا
 یسازمفهوم آزمون،شیپ یاجرا ،یفرزندپرور مهارت آموزش بر

 تعهدورشیپذ بر یمبتن کردیاز نگاه رو یفرزندپرور

 ن،یوالد تیریمد آموزش مدل با نیآشناکردن والد نشست دوم
 یرفتارها نییتع رفتار، ثبت و مشاهده ف،یتعر آموزش
 معکوس مثبت و سازمشکل

 اهداف، با هاارزش تفاوت انیب ،یفرزندپرور یهابا ارزش ییآشنا
 هاکردن با ارزشیزندگ یریادگی اعمال، عنوانبه هاارزش

رفتار کودک در  رییتغ یمثبت برا تیتقو هبرنام یطراح نشست سوم
رفتار  کیکودک هنگام انجام  قیتشو هخانه، آموزش نحو

 مثبت

 یفرزندپرور یراهبردها نقش و امدهایپ و رفتار ندها،یشایپ ییشناسا
 تیریمد در برابر جانیوالد،کنترل ه هتجرب ای کودک رفتار رییتغ بر

 یفرزندپرور هبا مفهوم کنترل و اجتناب در تجرب ییمؤثر رفتار، آشنا

 یهایبدرفتار نییتع ت،یتقو از تیمحروم کیآموزش تکن نشست چهارم
 هابه آن یسازمحرم میو تعم یاحتمال

کردن کودک، درک هآگاهانه و نحوذهن یبا فرزندپرور ییآشنا
 رابطه با کودک تیتقو یبرا یآگاهذهن یهابا مهارت ییآشنا

 یتوجهیمثبت، آموزش ب یآموزش توجه به رفتارها نشست پنجم
 شده یزیربرنامه

 هاارزش به لیتما و یبندیپا کودک، از تیحما یهامهارت یاجرا
 یفرزندپرور مفهوم با ییآشنا کودک، با رابطه در متعهدانه عمل و

 هماهنگ

 ،یعموم یهامکان در کودک رفتار تیریآموزش مد نشست ششم
 ینیبشیپ ن،یوالد یمگیسراس تیریمد هنحو آموزش

 روزانه یدر زندگ یمشکالت رفتار

آن، آموزش راهبرد  یهایژگیخوب با کودک و و هرابط یسازمفهوم
 مؤثر یراهبرد دستورده ت،آموزشیموفق یکودک برا یسازآماده

 

 نشست هفتم

 

تکرار، آمادهکم یول ؛پرخطر یرفتارها تیریآموزش مد
 خاص یهاتیموقع با مواجهه یبرا نیکردن والد

مؤثر  یگووگفت آموزش ها،کنندهتیاز تقو آموزش راهبرد استفاده
 ییهمسو آموزش انتظارات، در دنظریبا کودک، آموزش راهبرد تجد

 در یریپذانعطاف و یهماهنگ تیاهم انیب کودک، یهاییتوانا با
 کودک با برخورد

به  یکالم یهامؤثر از نکوهش هاستفاد هآموزش نحو نشست هشتم
 یرفتارها ینکوهش، بررس یریکارگقواعد به ن،یوالد

 ناپسند قابل نکوهش

متداول  یمشکالت رفتار یبرا یفرزندپرور یآموزش راهبردها
کودک، آموزش  یهاشدن با قشقرقروهروب هکودک، آموزش نحو

 یچگونگ هدربار حیتوض کودک، یهایشدن با نافرمانروهروب هنحو
 آموزش موافقت به کودک

 ن،یبه والد یفصل اختالفات خانوادگوحل هآموزش نحو نشست نهم
 آموزش مراحل و قواعد سازش و توافق

 یمشکالت رفتار یبرا یفرزندپرور یآموزش راهبردها هادام
کودک،  یشدن با پرخاشگرروهروب همتداول کودک، آموزش نحو

 راهبرد از استفاده آموزش ،یآموزش استفاده از راهبرد اقتصاد ژتون
 وقفه

 اشکال رفع ،یرفتار مشکالت تیریمد یهامهارتمرور  دهم نشست
 آزمونپس یاجرا ،یبندجمع و

 یاجرا ،یبندجمع و اشکال رفع ،یفرزندپرور یهامرور مهارت
 آزمونپس
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 هاافتهی
 انسیوار لی)تحل یاستنباط آمار و( اریمع انحراف و نیانگی)م یفیتوص آمار از پژوهش یهاداده لیتحل یبرا

 بیترتبه نیوالد تیریسن مادران در گروه آموزش مد اریو انحراف مع نیانگیم .شد استفاده( مکرر یریگاندازه
 06/31±38/1و در گروه کنترل  73/32±59/3تعهد ورشیبر پذ یمبتن ی، در گروه فرزندپرور197/2±4/30

، در 33/8±22/2 نیوالد تیریدر گروه آموزش مد هایآزمودن ،ازدواج مدت طول اریمع انحراف و نیانگیبود. م
و  یبود. فراوان 53/7±807/1، و در گروه کنترل 9±17/2تعهد ورشیبر پذ یمبتن یگروه آموزش فرزندپرور

 پلمید، فوقدرصد( 7/26و  4) پلمید نیوالد تیریدر گروه آموزش مد ،زین هایآزمودن التیتحص یدرصد فراوان
در گروه آموزش درصد(،  7/6و 1) ارشد و باالتر یکارشناس(، درصد 40و  6) یکارشناسدرصد(،  7/26 و 4)

و  10) یکارشناسدرصد(،  3/13 و 2) پلمیدفوقدرصد(،  3/13 و 2) پلمیتعهد دورشیبر پذ یمبتن یفرزندپرور
 پلمیدفوقدرصد(،  3/13 و 2) پلمی( و در گروه کنترل ددرصد 7/6و  1ارشد و باالتر )یکارشناسدرصد(،  7/66
منظور  به. ( بوددرصد 7/6و  1ارشد و باالتر ) یکارشناسدرصد(،  3/53و  8) یکارشناسدرصد(،  7/26 و 4)

 انحراف و نیانگیم 2 جدول. شد استفاده مکرر یهایریگاندازه انسیوار لیتحل از پژوهش یهاهیفرض یبررس
 .دهدیم نشان پژوهش مراحل و گروه کیتفک کودک را به-والد هرابط یهااسیمقخرده استاندارد

 پژوهش مراحل در یرفتار مشکالت یهااسیمقخرده استاندارد انحراف و نیانگیم -2 جدول
 هاگروه مراحل اسیمقخرده

ACT PMT گواه 

انحراف  نیانگیم

 استاندارد

انحراف  نیانگیم

 استاندارد

انحراف  نیانگیم

 استاندارد
 011/4 66/141 398/3 466/140 131/4 066/141 آزمونشیپ شدت

 76/1 133/141 233/4 066/123 914/2 266/118 آزمونپس

 11/2 2/141 49/4 066/123 908/2 2/118 یریگیپ
 22/3 86/20 17/3 73/19 50/3 2/20 آزمونشیپ مشکل

 97/1 2/20 67/1 33/12 915/0 13/9 آزمونپس
 75/1 93/19 53/1 73/11 09/1 26/9 یریگیپ

شیپ مرحله در را مشکل و رفتار شدت اریمع انحراف و نیانگیم یعنی یفیتوص یهااز داده یا، خالصه2 در جدول
 در یرفتار مشکل و شدت نیانگیم است، مشاهده قابل که همانطور. است شده ارائه یریگیآزمون و پآزمون، پس

 افتهی کاهش آزمونشیپ به نسبت ،شیآزما یهاگروهآزمون در شیپ مرحله به نسبت یریگیآزمون و پپس مرحله
 نکرده است.  یچندان رییتغ آزمونشیپ بهنسبت  ،یریگیآزمون و پدر مرحله پس ودر گروه کنترل  یول ؛است

 یهایریگاندازه انسیوار لیها از تحلداده یاستنباط لیتحل یپژوهش برا نیدر ا ،شد انیهمانگونه که ب
 شد. یبررس کیآزمون پارامتر نیجهت کاربرد ا ازیموردن یهافرض شیابتدا پ ،منظورنی. بددیگردمکرر استفاده 

شود یفرض م فرض بر آن است کهشیپ نی. اساس اهاستانسیوار یها تساوفرض شیپ نیاز ا یکی
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از آزمون  ،هیفرض نیآزمون ا یندارند. برا یند و تفاوت معنادارنمرات دو گروه در جامعه باهم برابر یهاانسیوار
 .است شده ارائه 3 جدول در آزمون نیا جی. نتاگرددیماستفاده  نیلو

هاانسیوار یهمگون فرضشیپ یبررس یبرا نیآزمون لو جینتا -3جدول   
 یسطح معنادار 2 یدرجه آزاد 1 یدرجه آزاد Fآماره   اسیمقخرده

 41/0 42 2 902/0 آزمونشیپ شدت
 2/0 42 2 58/7 آزمونپس

 17/0 42 2 472/4 یریگیپ
 76/0 42 2 273/0 آزمونشیپ مشکل

 17/0 42 2 825/1 آزمونپس
 19/0 42 2 715/1 یریگیپ

شدت و مشکل را در سه  یهااسیمقخرده یهاانسیوار یهمگون یجهت بررس نیآزمون لو جینتا ،3جدول 
دست هب p>05/0 یکه سطح معنادار نیا به توجه با. دهدیم نشان یریگیپ آزمون وآزمون، پسشیمرحله پ

 انسیوار لیتحل یهافرضشیاز پ گرید یکیشد.  دییتأ هاانسیوار یهمگون یفرض صفر برا ،نیآمد بنابرا
 .دیگرد یبررس یکه با استفاده از آزمون ماچل هاستانسیکوار یمکرر همگون یریگاندازه

 هاانسیکوار یهمگون فرضشیپ یبررس یبرا یآزمون ماچل جینتا -4جدول 
 یسطح معنادار یدرجه آزاد دویخ Mauchly’s w اسیمقخرده

 001/0 2 387/52 279/0 شدت

 001/0 2 217/45 332/0 مشکل

که با استفاده از  هاستانسیکوار یمکرر تساو یهایریگاندازه ،انسیوار لیتحل یهافرضشیپ از گریدیکی
 در یریگسخت بیترتبه دیبا ،نی. بنابراشودیرد م فرضشیپ نینشان داد که ا جیشد. نتا یبررس یآزمون ماچل

 ،اول فیرد در احتمال سطح اگر یول. میکن استفاده زریگا-هاوس نیگر یهاآزمون از صفر هیفرض ردکردن
که سطح احتمال  نیا به توجه با. ندارد یضرورت چندان یماچل فرضشیپ تیرعا نیبنابرا ؛صفر باشد کینزد
نداشته است. با توجه به  یریتأث فرضشیپ نیا تیکه رعا گرددیصفر ذکر شده است، مشخص م به کینزد

 یبررس جهت شد، دییتأ مکرر یهااندازه انسیوار لیتحل کیپارامتر آزمون یبرا الزم یهافرضشیکه پ نیا
 .است شده ارائه مربوط جینتا ادامه در که میکن استفاده آزمون نیا از میتوانیم هیفرض
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 پژوهش مراحل در کنترل و شیآزما یهاگروه مکرر یریگاندازه انسیوار لیتحل جینتا -5جدول 
 خرده

 اسیمق

مجموع  منبع

 مجذورات

درجه 

 یآزاد

 نیانگیم

 مجذورات

F اندازه  یدارمعنا

 اثر

توان 

 یآمار

 000/1 94/0 001/0 978/700 011/4148 1 011/4148 پژوهشمراحل  شدت
 000/1 84/0 001/0 845/111 430/3033 2 859/6066 گروه

 000/1 89/0 001/0 874/172 978/1022 2 956/2045 تعامل گروه و مراحل پژوهش
 000/1 82/0 001/0 92/191 711/986 1 711/986 مراحل پژوهش مشکل

 000/1 78/0 001/0 902/74 2/687 2 4/1374 گروه
 000/1 64/0 001/0 546/38 178/198 2 356/396 تعامل گروه و مراحل پژوهش

 یریگیآزمون و پپس همرحل در مشکل و شدت نمرات نی، تفاوت ب5آمده در جدول  دستبه یهاافتهیاساس بر
 یداراتفاوت معن ،زین گواه و شیآزما گروه دو در ریمتغ نیا نمرات نیانگیم نی(. همچنP<01/0دار است)امعن

 نیتعامل ب ،نیا بر عالوه. است داشته یمعنادار ریتأث هاگروه از یکیاست که حداقل معن نی(. بدP<01/0) دارد
مراحل در سطوح  نیتفاوت ب ،دهدی( که نشان مP<01/0) دار استامعن زین یگروه تیمراحل پژوهش و عضو

 گروه انجام شد. کیسه مرحله به تفک سهیمقا نیبنابرا ست؛ین کسانیها گروه

 و کنترل شیاندازه مکرر در گروه آزما انسیوار لیآزمون تحل جینتا -6جدول 

خرده 

 اسیمق

مجموع  منبع گروه

 مجذورات

درجه 

 یآزاد

 نیانگیم

 مجذورات

F  سطح

 یمعنادار

 زانیم

 ریتأث

توان 

 یآمار
 1/0 036/0 48/0 52/0 63/1 1 633/1 مراحل گواه شدت

     13/3 14 867/43 خطا
ACT 000/1 96/0 001/0 19/436 63/3921 1 633/3921 مراحل 

     99/8 14 867/125 خطا
PMT 000/1 94/0 001/0 42/403 7/2270 1 7/2270 مراحل 

     62/5 14 8/78 خطا
 2/0 098/0 23/0 51/1 53/6 1 533/6 مراحل گواه مشکل

     61/0 14 6/8 خطا
ACT 000/1 91/0 001/0 6/111 53/896 1 533/896 مراحل 

     03/8 14 467/112 خطا
PMT 000/1 88/0 001/0 27/156 00/480 1 00/480 مراحل 

     071/3 14 00/43 خطا

 یدارامعنتفاوت  یعنی ؛(P<01/0) ستیدار نامعن یگروهدر گروه گواه عامل درون که دهدینشان م 6جدول 
 نی( و بP<01/0دار است )امعن یگروهعامل درون PMTو  ACTدر گروه  یسه مرحله وجود ندارد. ول نیب

 .دارد وجود تفاوت مرحله سه
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 در سه در ها اسیمقنمرات خرده یهم سنج یبرا یآزمون بونفرون -7جدول 

 شیآزما یهامرحله در گروه

 نیانگیم مراحل گروه اسیمقخرده

 هاتفاوت

 یخطا

 استاندارد

سطح 

 یمعنادار
 001/0 083/1 8/22 آزمونپس آزمونشیپ ACT شدت

 001/0 095/1 867/22 یریگیپ آزمونشیپ
 000/1 267/0 067/0 یریگیپ آزمونپس

PMT 001/0 92/0 4/17 آزمونپس آزمونشیپ 
 001/0 866/0 4/17 یریگیپ آزمونشیپ

 000/1 258/0 000/0 یریگیپ آزمونپس
 001/0 933/0 067/11 آزمونپس آزمونشیپ ACT مشکل

 001/0 035/1 933/10 یریگیپ آزمونشیپ
 000/1 256/0 -133/0 یریگیپ آزمونپس

PMT 001/0 660/0 4/7 آزمونپس آزمونشیپ 
 001/0 64/0 00/8 یریگیپ آزمونشیپ

 042/0 214/0 60/0 یریگیپ آزمونپس

 شیآزما گروه دو هر در. دهدینمرات شدت و مشکل نشان م یسنجهم یبرا را یبونفرون آزمون جینتا ،7جدول 
( و P<01/0دار داشته است )امعن کاهش آزمونشیبا پ یسنجآزمون در همپس هنمرات در مرحل یهانیانگیم
 تداوم داشته است. زین یریگیپ همرحل تا کاهش نیا

 یریگیآزمون و پها در پسگروه یزوج یسنجهم -8جدول 
 یسطح معنادار استاندارد یخطا نیانگیتفاضل م گروه مراحل اسیمقخرده

 ACT PMT 040/5- 012/1 001/0 آزمونپس شدت

ACT 001/0 012/1 -627/22 گواه 
PMT 001/0 019/1 -588/17 گواه 

 ACT PMT 151/5- 028/1 001/0 یریگیپ

ACT 001/0 028/1 -716/22 گواه 
PMT 001/0 034/1 -565/17 گواه 

 ACT PMT 321/3- 493/0 001/0 آزمونپس مشکل

ACT 001/0 494/0 -893/10 گواه 
PMT 001/0 497/0 -572/7 گواه 

 ACT PMT 528/2- 527/0 001/0 یریگیپ

ACT 001/0 528/0 -580/10 گواه 
PMT 001/0 531/0 -052/8 گواه 
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 ،یریگیپدر  همآزمون و دهد. هم در پسیم نشان یریگیآزمون و پها را در پسگروه یزوج یسنجهم ،8جدول 
 نی(. همچنP<01/0) دهندیرا نشان م یباالتر یهانیانگیم ،با گروه گواه یسنجهم در مداخله گروه دو هر
 همگراست 6 جدول جیبا نتا( که P<01/0است ) ترنییپا PMTاز گروه ACT  گروه نیانگیم مرحله دو هر در
 .است داشته یشتریکاهش بACT  در گروه یشدت و مشکل رفتار یهااسیمقنمرات خرده ،دهدیم نشان و

 یریگجهیبحث و نت

بر  یمبتن یو آموزش فرزندپرور نیوالد تیریآموزش مد یاثربخش یسنجهمبا هدف  ،پژوهش حاضر
 لیتحل جیدبستان انجام شد. نتاازشیپ نیکودکان در سن هشدیسازیبرون یتعهد بر مشکالت رفتارورشیپذ
 یرفتار مشکالت معنادار کاهش موجب مداخله دو هر که داد نشان مکرر یهایریگاندازه انسیوار

 به. است بوده شتریتعهد بورشیپذ بر یمبتن یفرزندپرور آموزش ریتأث و اندشده درکودکان شدهیسازیبرون
 نشد. افتی یپژوهش کامالً همسان جینتا هسیمنظور مقا

 هشدیسازیبرون یرفتار مشکالت کاهش بر نیوالد تیریمد آموزش که داد نشان حاضر پژوهش جینتا
 و نژادیسیعپژوهش  جینتا همسوست. نیشیپ یهابا پژوهش افتهی نیا ؛معنادار داشته است ریتأث ،کودکان
مثبت، تعامل مثبت، کاهش  یاز ابعاد فرزندپرور کیبر هر نیوالد تیرینشان داد که آموزش مد ،(1396) خندان

مشکالت  ،یمؤثر است و موجب بهبود مشکالت سلوک، مشکالت اجتماع نیوالد فیو نظارت ضع یبدن هیتنب
نشان داد که آموزش  (1393) یابوالقاسم و یشاهعل ،یمانینرپژوهش  جینتا .شودیدر کودکان م یتنروان

معنادار داشته  ریتأث یفعالشینقص توجه/ ب اختاللبه کودکان مبتال  یبر کاهش مشکالت رفتار نیوالد تیریمد
اضطراب و  ،یتوجهکم ،یموجب کاهش تکانشگر نیوالد تیریآموزش مد ،است. در پژوهش ذکرشده

 درکودکان شد.  یبدن یپرخاشگر
تا با شناختن  آموزدیم نیبه والد ،نیوالد یرفتار تیریمد آموزش که گفت توانیم افتهی نیا نییتب یبرا

رفتار  قیصورت خاص، تشوبه یکردن مشکالت رفتاررفتار نامناسب کودک، مشخص یامدهایو پ شامدهایپ
 ،یکیزیف هیاز تنب نکردناستفادهو  تیاز تقو تیاستفاده از فن محروم ،یرفتار منف یعمد گرفتندهیمثبت و ناد

 .دهند شیها را افزاآن زانیم ،مثبت یدادن به رفتارهادهند و با ابراز توجه و پاداش رییرفتار فرزندشان را تغ
 افتهیتداوم و گرفته شکل نیوالد ژهیوو به گرانیمشکالت کودک در رابطه با د ،یاجتماع یریادگیبنابر اصول 

 ،یتهرانیرازی)کجباف، شاصالح شود  نیرفتار والد دیابتدا با ،در رفتار کودک رییتغ جادیا یبرا ،نیبنابرا. است
 توجه به لیاز قب یدیجد یفرزندپرور یهامادران مهارت ،زیدر پژوهش حاضر ن (.1394 ،یمظاهر کوند،یردریم
. آموختند را کودک یهایبدرفتار به هدفمند یتوجهیب و کودک مثبت رفتار تیتقو رفتار، یامدهایپ و ندهایشایپ
آماده کنند تا از بروز  یعموم یهاحضور در مکان یکه چگونه کودک را برا دندیمادران آموزش د ،عالوههب

 یوبیمع هچرخ مادر رفتار رییگونه با تغنیشود. بد یریشگیدر مادران پ یمگیکودکان و سراس یمشکالت رفتار
از  یکودک با الگوبردار یاکتساب یو رفتارها دیگرد رییدچار تغ ،زیکودک شکل گرفته بود ن-مادر هکه در رابط
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 یرفتار یهاها بود، توانست واکنشمهارت یریکارگبه هجیرفتار مثبت مادران که نت ،واقع در. افتیمادر بهبود 
 کودک را قطع کند. -مادر وبیو ارتباط مع زدیمثبت را در کودکان برانگ

موجب کاهش  ،تعهدورشیبر پذ یمبتن یاز آن است که آموزش فرزندپرور یپژوهش حاضر حاک گرید هافتی
 یوسفی و یمیسل یهابا پژوهش افتهی نیادر کودکان شده است.  شدهیسازیبرون یمعنادار مشکالت رفتار

که آموزش  افتندیدر پژوهش خود در ،(1396) یوسفی و یمیسل همسوست. (1394) ی( و عبدالله1396)
 کاهش بر و شودیها منآ یتیموجب بهبود روش تربمادران  تعهد بهورشیبر پذ یمبتن یوالدگر یهاسبک

با عنوان  ،(1394) یعبداللهپژوهش  جیمؤثر است. نتا یدبستانشیپ کودکان ینافرمان و ییجدا اضطراب
 و یفرزندپرور یهاوهیکودک، بهبود ش-وتعهد بر رابطه والدرشیبر پذ یمبتن یآموزش فرزندپرور یاثربخش

 بر یمبتن یفرزندپرور آموزش که داد نشان زین شابوریشهرستان ن یدبستانشیپ کودکان یپرخاشگر
 کودکان یپرخاشگر و شودیم نیوالد یفرزندپرو یهاوهیکودک و ش-موجب بهبود رابطه والد ،وتعهدشریپذ
 .دهدیم کاهش را

 هشدیسازیبرون یوتعهد بر کاهش مشکالت رفتاررشیپذ بر یمبتن یفرزندپرور آموزش یاثربخش نییدر تب
 احساسات و افکار رشیپذ ،یوتعهد شامل گسلش شناخترشیبر پذ یمداخالت مبتن ،گفت توانیکودکان م

تر سازگارانه یهاالعملعکس و یشناختروان یریپذانعطاف شیافزا منجر به ،یآگاهذهن مهارت و ندیناخوشا
کودک  هدربار ژهیوبه که یندیناخوشا افکار که آموختند مادران. شدند فرزندشان یهایبدرفتار مادران نسبت به

العمل نشان ندهند. ها به رفتار کودکشان عکسو براساس آن رندیبگ یتر جدخود دارند را کم ینینقش والد ای
 یهاارزش ژهیوبه و یزندگ یهاارزش یراستا در متعهدانه عمل تیتقو و هاارزش با ارتباط یبرقرار ن،یابرعالوه

 جهیبه رفتار فرزندشان نشان دهند. در نت یبهتر یهاالعملداد تا عکس زهیبه مادران انگ ،یخانوادگ و ینیوالد
و  یارتباط وبیمع هها از چرخشدن آنمادران موجب خارج هسازگاران یهاالعملاحتماالً عکس ،گفت توانیم

 در کودک شد. شتریرفتار مثبت ب ختنیبرانگ
مهارت به  نیا ،واقع در. بود یآگاهذهن مهارت شد، آموخته مادران به که یاساس یهامهارت از گرید یکی

نشان نسبت به کودکا یشتریب یو گشودگ یریپذانعطاف زیبرانگچالش یهاتیمادران کمک کرد تا در موقع
 یهاابراز واکنش یجاکودک خود باشند و به یرایهمچنان بتوانند پذ ،هایبروز بدرفتار وجود بانشان دهند و 

 تمرکز باشند، یمادر چگونه کودکشان با رابطه در خواهندیکه م نیو ا ینیوالد یهابر ارزش دیشد یجانیه
 .افتیدر کودکان کاهش  زین یکودک مشکالت رفتار-والد هشدن رابطتراحتماالً با مثبت ،جهینت در. کنند

مؤثر، راهبرد استفاده از  یاز کودک، دستورده تیحما یهامهارت یدر جلسات آموزش ،نیابرعالوه
متداول کودک و  یبرخورد کارآمد با مشکالت رفتار هکودک، نحو ییانتظارات با توانا ییهمسو ها،کنندهتیتقو

 ایو  یپرخاشگر ،یآموزش موافقت به کودک به مادران آموزش داده شد تا هنگام مواجهه با نافرمان یچگونگ
افکار ناکارآمد  ریتر درگداشته باشند و کم یشتریب تیکودکان احساس کفا هشدیسازیبرون یرفتار مشکالت ریسا

 یخود منجر شد تا با الگوبرداریخودبه ،ندیفرا نیبا کودک شوند. ا وبیمع یارتباط هچرخ ،جهیخود و در نت یذهن
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 با زیمادران ن ،گرید طرف از و شود خنهیتر برانگناسازگار در کودکان کم یرفتار یهاالعملاز رفتار مادر عکس
 .کنند برقرار ارتباط خود کودکان با ،احساساتشان و افکار با ترکم یختگیآمدرهم و باالتر یذهن انعطاف
 یتعهد بر کاهش مشکالت رفتارورشیپذ بر یمبتن یفرزندپرور آموزش باالتر ریتأث نییمنظور تب به

 نیوالد تیریجمله آموزش مد از یسنت یآموزش فرزندپرور یهابرنامهگفت،  توانیکودکان م هشدیسازیبرون
 رییتغ قیطر از کار نیاز ا یدادن رفتار کودکانشان تمرکز دارند که البته بخشرییتغ یبرا نیوالد به کمک بر

 ضعف» عنوانبه نیوالد مشکالت از کردهایرو نیا شتریب. ردیگیم صورت نیوالد خود یفرزندپرور یهاروش
 یالزم برا یهافاقد مهارت نیاست که والد نیچن کردهایرو نیا یفرض اصل ،واقع در. کنندیم ادی «مهارت در
 (.2009 مورل، و نی)کورفتار فرزندشان هستند  رییتغ

 را نیوالد به آموزش یگروه یهابرنامه غالب در یرفتار یکردهایرو یاثربخش یاریگرچه مطالعات بس
 ندیناخوشا احساسات که رسدینظر مبه رایز .ستیها سودمند نخانواده متما یبرا کردهایرو نیا اما اند،داده نشان

 ماندنجهینتیب و حیصح یپرورفرزند یهااز مهارت نکردناستفاده یاصل یهااز علت یکی نیوالد هناسازگاران ای
در تداوم  ینقش مهم نیشواهد نشان داده است که والد ،عالوههب. است نیوالد یبرا یآموزش یهابرنامه

را بر  نیوالد یآموزش رفتار راتیها تأثپژوهش ریاخ یهادهه ی. در طکنندیم فایکودکان ا یمشکالت رفتار
 مدت،کوتاه در یرفتار یهاآموزش مثبت راتیتأث وجود بااند. ساز کودکان نشان دادهمشکل یکاهش رفتارها

 مراحل تا هایاز آزمودندرصد  30 حدود عملکرد معنادار بهبود که اندداده نشان شدهانجام یطول مطالعات اندک
 یاساس یهاتاکنون مؤلفه ،است ممکن که دهدیم نشان حاصله جینتا ن،یبراعالوه. است نداشته تداوم یریگیپ

 (.2011 د،یوید و سیجو تا،ی)گاواند مورد غفلت قرارگرفته یآموزش فرزندپرور یهادر برنامه یترو مهم
 یحال در است، نیوالد به رفتار تیریمد آموزش ،یفرزندپرور یآموزش یهابرنامه از یاریبس یتمرکز اصل

 ییهااغلب مهارت ،مداخالت گونهنی. اپردازندینم نیوالد یهابه افکار، احساسات و ارزش میمستق طوربهکه 
 یرسازیمثبت، تصو یهایی)مانند خودگو آموزندیم نیبه والد یکردن احساسات منفسرکوب ایکنترل  یرا برا
تعهد، افکار ورشیپذ بر یمبتن دگاهیکه براساس د یحال (. دربا افکار مثبت یافکار منف ینیگزیجامثبت و  یذهن

 ییعالوه راهکارهاهب و شوند ناکارآمد ای نامناسب ینیوالد رفتار شیافزا موجب تواندیم نیوالد یو احساسات منف
 یهامهارت یریکارگرا از به نیبر شدت آن افزوده و والد ،روندیکار مهب یسرکوب و کنترل افکار منف یکه برا
 یبرا ینیگزیراهکار جا ،یآگاهو ذهن رشیبر پذ ی. مداخالت مبتندارندیبازم ،محورارزش یپرورفرزند
 ایکنترل  یتالش برا یجامداخالت به نی. اکندیارائه م یکنارآمدن با افکار و احساسات منف یسنت یهاروش

 تعامل طول در که است یمنف احسات و افکار رشیپذ و ارتباط لیدنبال تسهبه ،یکردن افکار منفسرکوب
در پژوهش  ،گفت توانیم یکلطوربه (.2008 ستورلو،یپ و زیه گالن،ی)ب ندیآ دیپد ،است ممکن کودک با نیوالد

مدار و تمرکز بر عمل متعهدانه و ارزش یآگاهذهن رش،یپذ ،یشناختهمچون گسلش یحاضر آموزش مداخالت
 و افکار و کودکان یهایبدرفتار با نیکنارآمدن والد هبر نحو ندیکنترل افکار و احساسات ناخوشا یجابه

دور از بهتر توانستند با تمرکز بر زمان حال و به ،جهینت در و گذاشت مطلوب ریها تأثآن نسبت یمنف احساسات
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کودک، مشکالت -بهبود تعامالت مادر ،هجینت در. کنند برقرار ارتباط خود کودک با یذهن یهاقضاوت ریتأث
 .افتی کاهش زیکودکان ن یرفتار

ز است. روهروب تیبا محدود جینتا میدر تعم ،یشیطرح آزما یهاپژوهش ریهمانند سا ،پژوهش حاضر
 یزندگ تیفیو ک یاقتصاد-یاجتماع طیشرا ،یفرد یهایژگیو ریبه احتمال تأث ،توانیم پژوهش یهاتیمحدود
که پژوهش حاضر صرفاً  نیبا توجه به ا ،عالوههباشاره کرد.  یفرزندپرور یهامادران بر کاربرد مهارت ییزناشو
همراه  یجلسات آموزش یبعد یهادر پژوهشصورت امکان  درد که گردیم شنهادیمادران اجرا شد، پ یبر رو

 ینیاسترس والد ،یپرورفرزندسبک  مانندها مؤلفه ریمداخالت بر سا ریو تأث با مشارکت هر دو والد برگزار گردد
 تواندیم شتریب یزمان هبا فاصل یریگیانجام پ ،عالوههب .ردیگ قرار سهیمقا و یموردبررس زین خانواده عملکرد و

 توانیم ،پژوهش نیا یهاافتهیبا در نظرگرفتن  .دهد شیمداخالت را افزا راتیثأت ییایپا زانیاز م نانیاطم
 یدر رابطه با مشکالت رفتار ینیموجب بهبود تعامالت والد یگرفت که مداخالت آموزش فرزندپرور جهینت

جلسات مشاوره  ای یآموزش یهاتوان در کارگاهیمداخالت م نیاز ا ،نی. بنابراشودیکودکان م هشدیسازیبرون
 کودک استفاده کرد. یمشکالت رفتارکنارآمدن با  هنحو آموزش و ینیمنظور بهبود عملکرد والدبه  نیبا والد
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