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38/2/6281_  تارخخ سذخرش:  4/66/6282تارخخ درخافت: چکحده

ی  ی فرزندسروری وثبات و حرناواه آومزش حرناوهتأثیر  ی اخن سژوهش حا هدف وقاخسه هدف:
روش  روش: .انجاااام شااادوااادخرخت والااادخن حرورااادالت رفتااااری کودکاااان و سااابک والااادگری 

کیتار   _ آزوامن س  _ آزوامن پیش، سژوهش از نمط نیهه آزواخری گاروه آزوااخش و  پیگیاری حاا 
والاادخن کودکااان حااا وراادالت رفتاااری واادار   ی هآواااری سااژوهش شاااول ههاا ی ههااود. زاوعاا

نفاار حااا اسااتفاده از روش  88ی حااه حجاان ا ههااود. نهوناا 6282دحسااتانی شااهر سااییدح در سااا  
ی ورادالت ها ییدگان سرسرایاوهک تی انتخاا  شاد. شارکا هورحلایری تصادفی چیاد گ هنهون

کااااانرز ( را در ساااه ورحلااااه تدهیااال نهودنااااد. 6881) ( و فرزنااادسروری آالحاوااااا6888) رفتااااری 
 0ی و فرزنااادسروری وثباااات در ا هدقیقااا 18تاااا  48 ی هزلسااا 63وااادخرخت والااادخن در قالاااج 

اساااتفاده از آزوااامن تحلیااال حاااا  هاااا دو سااااعته در دوگاااروه آزوااااخش ازااارا شاااد. داده ی هزلسااا
، ودخرخت والدخن حار هرخاک از ورادالت سالوک :ها یافته کوارخان  چید وتغیره تحلیل شد.

فرزندسروری وثبت  ی ههیرتری نسبت حه حرناوتأثیر  اضعرا  -خجالتی، تیی روان، ازتهاعی
حرهاااار خااااک از احعاااااد واااادخرخت والاااادخن  ی هحرناوااااتااااأثیر  ههچیااااین .(p<86/8) نرااااان داد

 ی هحرناوضعیف نسبت حه  درگیری وثبت و کاهش تیبیه حدنی و نظارت، فرزندسروری وثبت
نتاخج پیگیری س  از خک واه نران داد که هین دو . (p<86/8) هیرتر هودفرزندسروری وثبت 

گروه آزواخش و کیتر  در نهرات وردالت رفتاری و والدگری تفاوت وزود دارد و اثرحخرای 
حااار ورااادالت رفتااااری و والااادگری وثبااات حعاااد از خاااک وااااه حااااقی  هااار دو وداخلاااه درواااانی

کاااه آوااامزش وااادخرخت ها خافتاااه حری:گ هنتحجییی (.P<86/8) ساااتا هواند ی ساااژوهش نراااان داد 
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آومزشای  ی ههیراتری نسابت حاه حرناواتاأثیر  رفتاری و فرزنادسروری وثبات حر وردالتوالدخن 
 ی هدروانگران و ورااوران در زوییا ی اخن سژوهش حرای روانها فرزندسروری وثبت دارد. خافته

 انتخا  نمط وداخله حرای آومزش والدخن وفید خواهد هود.
وردالت رفتاری، والدگری وثبت، آومزش ودخرخت والدخن :های کلحدی واژه

 وقدوه
کممود ی هکیفیممد ر ابمم   الممدین بخیمموص رابطمم در  یا هکننممد نقممش تعیممین کوممادر   

کممودک داشممته   کممودک تابممد شدتمم تیر  بهداشممد ر ان  ، زابلوتسممکی) سممدا هطمموالنی آن بممر 
الت کتممموان بمممه  وشممم وممیارتبممماط ناوناسمممب  یرات ونفممیاز تممم ت (.2631، 1برادشممو   اسمممتوارت

ر سمممه سممما    یمممان رکمممودکن یان بمممه خیممموص در بمممکمممودک 3یجمممانی  وشمممکالت ه 2یرفتمممار
کیگ، بممارلو) ردکمماشمماره  یدبسممتان شیپمم رفتمماری (. وشممکالت 2636، 4فریتممر   بننممد ، سممایال

در  همما زنممدگی بمما رفتممار   ارتباطممات ونفممی وممادر   اسممترس آن ی هی ا لیممها کودکممان در سمما 
یلیمماوز) ارتبمماط اسممد کممه ا هتحقیقممات نشممان داد، (2631، 5نجهممن   آالتممی، بممتس   و سممد 
کودکمان 6اضطراب جمانز   ، فورهنمد) شمگرفی داردتم تیر    نقش  الدین در وشکالت وخرب 
کمه هم شن نتمایم پژ هههانمی، (2631، 7پارند  8یهما زنمدگی در خانوادها بیمانگر ایمن اسمد 

، 10هگویسمد) شمود ومی 9تنی باعث وشکالت ر ان، ی سالنها ناسالن در وقایسه با خانواده
کممودک   نظممارت نادرسممد هممر یمم  از  الممدین باعممث وشممکالت 2630 (. اختالفممات وممادر_ 

کودکان شد کمواین  انمسکلیمور   ، گمودون، د لوس ریس) سدا هرفتاری در  یمد_  (. 2636، 11ر

1.  Zablotsky, B., Bradshaw, C., & Stuart, E.
2.  Behavioral Problems.
3.  Emotional Problems.
4.  Barlow, J., Smailagic, N., Ferriter, M., Bennett, C., & Jones.
5.  Betts, K., Williams, G., Najman, J., & Alati, R.
6.  Anxiety.
7.  Forehand, R., Jones, D., & Parent, J.
8.  Family.
9.  Psychosomatic.
10.  Hagquist.
11.  De Los Reyes, A., Goodman, K., Kliewer, W., & Reid-Quin˜ones, K.
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کودکمممان هممما ناوناسمممب آن  1ی  المممدگریهااا  اختالفمممات بمممین  المممدین   سمممب  ، در تربیمممد 
 (.2661، 2کازدین) سدا هوشکالت بسیاری را در پی داشت

کودکممان ت تیرداشممته باشممد. وناناممه  وممیی  الممدگری ها سممب  توانممد بروگممونگی رفتممار 
کن  الدین نسبد  کودکتحقیقات نشان داده نظارت  کودکمان ، به رفتار  وشکالت رفتماری 

ینالدی   ها ) را در پی دارد 3سازی ی بر نیها   در نتیجه نشانه (. سب   المدگری 2632، 4ر
کودکممممان شد، نظممممن  ان ممممباط ناپایممممدار   نظممممارت ضممممعیف  سممممدا هباعممممث اضممممطراب در 

کوبسن) نشمان داده (. تحقیقمات 2632، 6گمریین   بمارکر، ؛ نمیس2632، 5هار د   فرگوسن، جا
سمممطوح بممماالی جمممدی بمممودن   سمممطوح پمممایین ، 7 المممدینی بممما سمممب   المممدگری تنبیمممه بمممدنی

افسممممردگی( در ، اضممممطراب، شممممکاید جسممممهانی) باعممممث وشممممکالت در نممممی، 8صممممهیهید
ینالدی   ها ) سدا هکودکان شد ، . سب   الدگری تنبیه بدنی با ههراهی عماطفی(2632، ر

 ونفمی دارد ی هودبد   با اختالالت خلقی رابط ی هرابط، اختال  بیش فعالی   نق  توجه
سمازی  ( سب   الدگری ودبد با وشکالت رفتاری در نی3125حیدری   ، عبدی، کارازه)

یرزایممی   ، شممیخی، پممور شممفیع) داری دارد ونفممی وعنممی ی هسممازی شممده رابطمم   بر نممی 9شممده
گونمم ندا هداشممتتمم تیر  سممب   الممدگری   اسممترس بمما هممن (.3125، نممژاد لیلممی کمماظن کممه ا هبممه  ی 

اسممترس در بممین اع ممای خممانواده بیشممتر ، هروممه سممب   الممدگری تنبیممه بممدنی بیشممتر بمموده
یمممم ، تممممن  گممممالی) سممممدا هشد    PMT(. دروممممان آومممموز  وممممدیرید  الممممدین 2631، 10ددر

کیمد دارد Triple Pفرزندپروری ودبد  گونم، بر اعها   الدین در وقاب  رفتارکودکان ت  ی ا هبمه 
وجممازات سممخد از وحر ویممد   سممکوت   در وقابمم  رفتممار وناسممب  کممه بممه جممای تنبیممه  

                                       
1.  Parenting Styles. 
2.  Kazdin, A. 
3.  Extraction. 
4.  Rinaldi, C., & Howe, N. 
5.  Jakobsen, I., & Horwood, J. 
6.  Neece, C., Green, S., & Baker, B. 
7.  Corporal Punishment. 
8.  Intimacy. 
9.  Internalized. 
10.  Tan, T., Gelley, C., & Dedrick, R. 
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عممال ه بممر ایممن  (PMT) کننممد. آومموز  وممدیرید  الممدین وممیکممودک از تقویممد ودبممد اسممتفاده 
کممودک  همما نظممارت   وممدیرید  الممدین   ههاهنمگ بممودن آن ی هوموارد بممر نحممو در وقابمم  رفتممار 

کیمممد دارد.  جمممود ههاهنگی کهتمممری را هممما ت  کودکمممان در پمممیی الزم وشمممکالت   دارد بمممرای 
 (.2661، 1؛ ساندرز2661، کازدین)

کودکمممان  ی هنحمممو نظمممارت نادرسمممد همممر یممم  از  المممدین باعمممث وشمممکالت رفتممماری در 
ی  الدین   ودیرید هریم  از ها  جود نظارت (.2636، د لوس ریس   ههکاران) سدا هشد
کودکان نقش تعیین ها آن  PMTآوموز  ومدیرید  المدین  .ی داردا هکننمد در وگونگی رفتار 

کودکمان  ر ان ی هی برای وشکالت بالینی در زوینشناخت ر ان ی هی  نوع وداخل درومانگری 
کودکان   نوجوانان اسمد کاهش وشکالت     نوجوانان با هدا آووز  ودیرید  الدین در 

 2عمماطفی _باعممث تغییممر رفتممار شممناختی (PMT) (. آومموز  وممدیرید  الممدین2661، کممازدین)
کمودک شدپدر  کمو ) سمدا ه  ومادر   تغییمر وتقابم  رفتمار  (   ونجمر بمه افمزایش 2633، 3تتمی   

کودکان گاهی  الدین از طرز برخورد با  کنتمر  عواطمف، آ کودکمان 4وهمارت  ، در وقابم  رفتمار 
، هممارلی، ویلسممون، هاویگوسممد) سممدا هشد، گذاشممتن  مموانین   وقممررات وناسممب در خانممه

ایممن ، . تحقیقممات نشممان داده(2635، 6پارنممد   بممارت، الفکممو، ؛ فورهنممد2631، 5کهممو   افممر ن
کودکان  کارکرد بد خانواده شد برناوه باعث سماندرز ) سدا هکاهش خشن  الدین در وقاب  
کیربممی (. دروممان وممدیرید  الممدین در افممزایش تعاومم    ههکمماری 2632، 7تممیلجن   دای،   

کمماهش وشممک کممودک   ههانممین  کودکممان نقممش بیشممتر پممدر   وممادر در تربیممد  الت رفتمماری 
، ؛ سمندلر2633، 8یانمگ   بکمر، ابتیسموتانی، دالیمدان، وورپیتما) سدا هی داشتا هکنند تعیین

1.  Sanders, M.
2.  Cognitive Emotional.
3.  Teti, D., & Cole, P.
4.  Emotional Skills.
5.  Havighurst, S., Wilson, K., Harley, A., Kehoe, C., Efron , D., & Prior, M.
6.  Forehand, R., Jones, D., & Parent, J.
7.  Sanders, M., Kirby, J., Tellegen, C., & Day, J.
8.  Chorpita, Daleiden, Ebesutani Young, Becker & Nakamura.
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. ایممن (2632، 2اوبممری   سمماندرز، فممالی، ؛ بممیگلن2633، 1کنممین  لایمم    ومم ، اسممکانفیلدر
که افسردگی نداشمتند آووز  کرد، ر ی  الدینی  ، 3کواللیلمو   جانسمتون) سمدا هبهتمر عهم  
کودکمانی  (PMT) آووز  ودیرید  المدین ی هبرناو، (2630 باعمث افمزایش رفتمار وناسمب در 
کردا هشد کممممه پدرانشممممان  در ایممممن جلسممممات شممممرکد  کممممه بمممما نممممد؛ ا هسممممد  حتممممی هنگمممماوی 

 شمموند وممیا تیممادی ضممعیف وواجممه  _  ضممعید اجتهمماعی، یی ههاممون فقممرهمما وحر وید
(. ایمن 2632، 5ر سم    ساوهسمون، کاسمهی، ا دگمرس؛ 2635، 4فارگیما  کموین، پالهر، دیتهن)

کودک کودک را بیشتر ، برناوه با تقوید رفتار ودبد  بمرای ، کند   در وقابم  ویرفتار وناسب 
کنمممد.  ومممیتممموجهی   نبمممود تقویمممد ودبمممد اسمممتفاده  بمممی رفتمممار ناوناسمممب از ر   سمممکوت  

همدا  ی هجاوعم اجمرا   ی هشیو، از لحاظ وحتوا، (PMT) آووز  ودیرید  الدین  ی هبرناو
یادی با ر   فرزندپروری ودبد ای از فراینمد آنهما وشمترک هم شدارد   بخ (Tripl P) 6تشابه ر

 (.2661، کازدین) دهند ویبوده   هر د  ر     الدگری ودبد را آووز  
که در شرای  وتفا ت به طمور ومرتر ا هبرناو (Tripl P) فرزندپروری ودبد ی هبرناو ی اسد 

کممه بمما راهکممار ا هبرناومم، ایممن برناوممه، (2661، سمماندرز)  ابمم  اسممتفاده اسممد ی تربیتممی اسممد 
کردن   داشتن تو عمات  ا عمی، پیشگیری بمر ورا بمد از خویشمتن بمرای  المدین ، سرپرستی 
کیممممد دارد نشممممان داده ایممممن برناوممممه  لهممممر  احتممممرام را افممممزایش  ها (. یافتممممه3222، سمممماندرز) ت 

نتمایم نشمان داده (. 2635، سماندرر  ههکماران) سمدا هسد   باعث رشد خمانواده شدا هداد
کودکTriple P، اسد السمون   ، داویس، لیپولد) ارتباط خاصی با سالود جسهی   ر انی 
کودکمان، کاهش نافروانی، (2630، 7 ها و  دیمتهن   ) دارد تخلمف از  مانون   پرخاشمگری 

کاهش وشمکالت رفتماری در نمی   بر نمی در ، (2630، ههکاران  سمدا هفرزنمدان شد  باعث 

                                       
1.  Sandler, I., Schoenfelder, E., Wolchik, S., & MacKinnon, D. 
2.  Biglan, A., Flay, B., Embry, D., & Sandier, I. 
3.  Colalillo, S., & Johnston, C. 
4.  Dittman, C., Farruggia, S., Palmer, M., Sanders, M., & Keown, L. 
5.  Odgers, C., Caspi, A., Russell, M., Sampson, R., Arseneault, L., & Moffitta, T. 
6.  Positive Parenting Program. 
7.  Lippold, M., Davis, K., Lawson, K., & McHale, S. 
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کلیش   بیلممی، نا لممد، وممالنی، بممارلو) (   ههانممین ووجممب سممازگاری رفتمماری 2631، 1گمما
کودکان شد (. آوموز  فرزنمدپروری 2630، 2بننمد،  ای، کرنمر، برگهن، بارلو) سدا ههیجانی 

دبستانی نسبد به وقاطع تحییلی دیگر بمرای جلموگیری از  در وقطع پیش Triple Pودبد 
ا همم ش(. پژ ه2631، 3النممگ   سمماندرز، وانممگ) بیشممتری داردتمم تیر  رفتمماریبممروز وشممکالت 
کودکان ت تیرگذار بود، نشان داده اسد ، فورهنمد) سمدا هنقش  الدین در وشکالت وخرب 
کمودک رفتارهمای وت ماد   خشمن  جمود داشمته 2631، جانز   پارنمد ( همر ومه بمین ورا مب   

کودکممان بیشممتر، باشممد ویلسممون   ، شمما ، دیشممیون، اسممهید) اسممد وشممکالت رفتمماری در 
ینتمر همر د  بمه  Triple P  فرزنمدپروری ودبمد  PMTومدیرید  المدین  یها برناومه(. 2635، 4و

کممه ،  الممدگری ودبممد   وگممونگی رفتممار  الممدین در برابرکممودک اشمماره دارنممد بمما ایممن تفمما ت 
کمودک PMT ومدیرید  المدین  ی هبخشی از برناوم بمر تعاوم    ههماهنگی  المدین در تربیمد 

کید   دارند. ت 
بمما توجممه بممه تحقیقممات بیممان شممده در وممورد سممیر بممروز   پیشممرفد وشممکالت رفتمماری   

ای همم  ی  الممدگری ناوناسممب   نیممز بمما توجممه بممه نیمماز بممه دانممش در وممورد ا لویممد ر ها سممب 
ر   آوممموز  ومممدیرید  ی هکاربسمممد   وقایسممم، کارآومممدتر   بممما انمممدازه اتمممر بیشمممتر ی هوداخلممم
کمماهش وشممکالت رفتمماری    وممی( Triple P) (   فرزنممدپروری ودبممدPMT)  الممدین توانممد در 

افزایش  المدگری ودبمد تم تیر داشمته باشمد   ارجحیمد ایمن رویکردهما را بمرای وتخییمین 
کمممردن  المممدین را در وقابممم  رفتارهمممای ، ی ومممذکورها وشمممخ  نهایمممد. برناومممه وگونمممه رفتمممار 

کممودک آومموز  وطلمموب   نمما آومموز  وممدیرید  ی هدهنممد. عممال ه بممر ایممن در برناومم وممیوطلوب 
کیممد ، ( بروممدیریدPMT)  الممدین کممودک ت  ههمماهنگی   توافمم  د  جانبممه  الممدین در تربیممد 
کممه آیمما ر   آومموز  وممدیرید  الممدین ی هسممد. لممذا وسمم لا هشد  پممژ هش حاضممر ایممن اسممد 
(PMTفرزندپروری ودبمد   ) (Triple P کماهش وشمکالت ( بمر افمزایش فرزنمدپروری ودبمد   

                                       
1.  Barlow, A., Mullany, B., Neault, N., Goklish, N., Billy, T., Hastings, R., Walkup, J. 
2.  Barlow , J., Bergman , H., Kornør , H., Wei , Y., & Bennett , C. 
3.  Chung, S., Leung , C., & Sanders, M. 
4.  Smith, J., Dishion, T., Shaw, D., Wilson, M., Winter, C., & Pattersone, G. 
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کودکان کدام ی  از این ر ت تیر  رفتاری   بیشتری دارد  ا اتربخشیه  دارند    اینکه 

 روش
گر ه آزومون پس   آزومون پیشر   پژ هش حاضر نیهمه تجربمی بمود   در آن از  ی هما بمرای 

کنتر  استفاده شد. ورحلم گردیمد.گر ه آزومایش پیگیمری پمس از یم  وماه ا ی هآزوایش    جمرا 
گمممر ه آزومممایش د م در جلسمممات فرزنمممدپروری  (PMT) در جلسمممات ومممدیرید  المممدین، ا     

کردنمممد( Triple P) ودبمممد کنتمممر  همممیچ وداخلممم، شمممرکد  گمممر ه  یافمممد نکمممرد. ا ه لمممی  ی در
کلیمم ی هجاوعمم کودکممان دارای وشممکالت رفتمماری وممدارس  ی هآومماری ایممن تحقیمم    الممدین 

کودکمان نهونم 3121ا  دبستان شمهر سمنندج در سم  نفمر 26ی بمه حجمنا هبمود. از بمین  المدین 
گممر ه ) یری تیممادفی ونممد گ هنفممری از پممدر   وادرکودکممان( بمما اسممتفاده از ر   نهونمم 31سممه 

ی انتخاب شمدند. بمدین صمورت بمه ومدارس دبسمتانی شمهر سمنندج وراجعمه شمد   ا هورحل
کودکان دارای وشک  رفتاری ( را تکهیم  3221) کمانرز ی هپرسشناووعلهان ، برای انتخاب 

کمه وشمکالت رفتماری داشمتند، آووزان   از بین دانش لیسمد شمدند   سمهس بمرای ، کسانی 
 المدین بمرای آوموز   31 هما آومد. از ویمان آن دعموت بمه عهم  هما اجرای آوموز  از  المدین آن

  الممدین پممدر   وممادر( بممرای آومموز  وممدیرید)  الممدین 31   (Triple P) فرزنممدپروری ودبممد
(PMT)   31 کودکممان در هممر سممه ) نفممر کنتممر  انتخمماب شممد.  الممدین  گممر ه  پممدر   وممادر( بممرای 

( راتکهیممم  نهودنمممد. 3220) (    المممدگری ودبمممد آالباوممما3226) کمممانرز ی هورحلمممه پرسشمممناو
کودکانی با وشمکالت رفتماری داشمته باشمند که  کنندگان شاو  افرادی بود  باسمواد ، شرکد 

کمه در آسمتان اه بوده   هرد ی آن  ی هدر  ید حیات باشند. والک خر ج از پمژ هش ایمن بمود 
ی بمه دسمد آومده هما ا لیه بررسی شمد. داده ی هطالق نباشند. اطالعات وذکور در ویاحب

یانس وند وتغیره تحلی  شد.گ هی اندازها با استفاده از آزوون کوار  یری وکرر   
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 ابزار
کودکمان، ابزارهای وورد استفاده  در این پژ هش فمرم  المد(  ) وقیاس وشکالت رفتماری 

فرم  الد( بودند.) تسد فرزندپروری

(APQ) فرم والدین - 1فرزندپروری آالباوا ی هپرسشناو
2

سمرا   52سمد. ایمن آزومون ا ه( تهیه شد3220) 3فری    و تون، این آزوون توس  شلتون
کممه پممنم حمموز کممه شمما وممییری گ هفرزنممدپروری را انممداز ی هدارد  نظممن   ، و  تنبیممه بممدنیکنممد 
اسمد. ایمن وقیماس از  7  فرزنمدپروری ودبمد 6درگیری، 5نظارت ضعیف، 4ان باط ناپایدار

کمه آزومودنی یما وشمارک1) ( تا ههیشه3) هرگز ننده بایمد بما رفتمار خمود یکمی از ک د( تهیه شده 
کنممد. بررسممی شمماخ  را عالوممد همما آن ی ر انسممنجی ایممن پرسشممناوه در  پممژ هش ها گممذاری 

عمماولی پرسشممناوه را تاییممد نهممود؛ ههانممین  1سمماختار ، (2660) 8ساسممگوا   فریمم ، اسمما 
-DSMنتایم نشان داد بین نهرات بعد نظارت  الدینی ضعیف با عالین اختال  سملوک در 

IV  ونفمممی  جمممود دارد.  ی هودبمممد   بمممین عالیمممن ومممذکور بممما  المممدگری ودبمممد رابطممم ی هرابطممم
 /. توسممم  شممملتون   ههکممماران16/. تممما 50 ی هداونمممدر  هممما ههسمممانی در نمممی بمممرای وقیاس

گمممزار  شد3220)  1زومممانی  ی هسمممد. پایمممایی ایمممن آزومممون از طریممم  بازآزومممایی در فاصممملا ه( 
گزار  شد، /.01، سا   (.  3227، 9اسهیکر، واتسون، و  واهون) سدا هپرسشناوه 

ش آالباوممما در پمممژ ه ی هفارسمممی  پرسشمممناو ی هی ر انسمممنجی نسمممخهممما در ایمممران ویژگی
کمم   ی هههبسممتگی نهممرات آن بمما نهممر ی ه( بررسممی شممد   ر ایممی آن بممه شممیو3126) سمماوانی

1.  Alabama.
2.  Alabama Parenting Questionnaire.
3.  Shelton, K., Frick, P., & Wootton, J.
4.  Inconsistent Discipline.
5.  Poor Monitoring Supervision.
6.  Involvement.
7.  Positive Parenting.
8.  Essau, C. A., Sasagawa, S., & Frick, P. J.
9.  McMahon, R., Munson, J., & Spieker, S.
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، -21/6بررسی شمد. وقمادیر ههبسمتگی در عاوم  تنبیمه بمدنی  1وقیاس فرآیندهای خانواده
، سمماوانی) بممه دسممد آوممد 33/6  بمما عاومم  نظممارت ضممعیف  51/6بمما عاومم   الممدگری ودبممد 

کر نباخ  برای3126  ی هبین داونم ها /.   برای خرده وقیاس02ک  وقیاس (.  ضریب آلفای 
کا نمد، عیمهد) /. به دسد آود72/. تا 11 (. در پمژ هش دیگمری 3122، نیما هیسملی، کا

کر نباخ برای  ، /.16نظمن   ان مباط ناپایمدار ، /.13فرزنمدپروری ودبمد  وقیاس خردهآلفای 
کا نمد   ، نظمری) آود /. به دسد11تنبیه بدنی ، /.07درگیری ، /.11نظارت ضعیف  کا
 (.3125، وشهدی فراهانی

کانرز کودکان  (CBRS) فرم والدین -وقحاس وشکالت رفتاری 
2 

کمه بمه  سمیل 51این وقیماس دارای  ، شمود.  المدین ومی المدین تکهیم   ی هسموا  اسمد 
کننممد.  وممیذاری گمم هبنممدی لیکممرت نهر گزینممه درجممه 5ی خممود را براسمماس وقیمماس ها پاسممخ

، کماواًل صمحیح اسمد) 2 ی هنهمر، بمه نمدرت() 3 ی هنهمر، هرگز() دصفر: اصاًل صحیح نیس
 وقیمماس خرده 5باشممد. ایممن آزوممون دارای  وممیتقریبممًا ههیشممه( ) 1 ی هنهممر، اغلممب ا  ممات(

 _   وشمممکالت اضمممطراب تنمممی وشمممکالت ر ان 4وشمممکالت اجتهممماعی، 3وشمممکالت سممملوک)
 اسد.  5(خجالتی

کمه در وجهموع  5، عاولیدر ایران ر ایی سازه با استفاده از تحلی   عاو  به دسمد داده 
یانس 11 کم  در  ی هسد. ههانین ههبستگی هر عاو  بما نهمرا هتبیین شدها  درصد از  ار
گویها هگزار  شد 26/6تا  52/6کران  /. اسمد. 76/. تما 56 ی هبین داونم ها سد. بار عاولی 

ک  وقیاس در ایران  /.   70/. تما 53داونمه  بین ها وقیاس خردهبرای ، /.11بازآزوایی برای 
ک  وقیاس گ هپایایی بین نهر /. تما 50 ی هبین داونم ها وقیاس خرده/.   برای 76ذاران برای 

                                       
1.  Family Process Scale. 
2.  Conners Comprehensive Behavior Rating Scales. 
3.  Conduct Problems. 
4.  Social Problems. 
5.  Anxiety Shy. 
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کمم  وقیماس 73 کر نبمماخ بمرای   ی هبمین داونمم همما وقیاس خرده/.   بمرای 71/. اسمد. آلفمای 
 (.  3110، بشا    یوسفی، شهین، شهابیان) /. اسد10/. تا 17

 روش اجرا

کودکممان   تشممخی  اینکممه 3226) کممانرز ی هتکهیمم  پرسشممناوبعممد از  ( توسمم  وعلهممان 
دعموت شمد. در پمژ هش  هما از  المدین آن، کدام ی  از آنها دارای وشکالت رفتماری هسمتند

گرفتنمممد. ک دحاضمممر شمممرک کنتمممر   مممرار  گمممر ه آزومممایش    نندگان بمممه صمممورت تیمممادفی در د  
کردنمد. ایمن برناومه بمر بعد  الدین در جلسات آووز  فرزندپر  ی هدرورحل ی ودبمد شمرکد 
کممممودک اسممممتوار اسممممد برناومممم ی هپایمممم وممممذکور  ی هوممممد  یممممادگیری اجتهمممماعی تعاومممم   الممممد_ 

کممودک را بممه جممای  الممدگری اسممتبدادی بممه  الممدین همما وهارت کنتممر   آومموزد.  وممیی ودبممد 
( توسمم  2661) براسمماس پر تکمم  سمماندرز (Triple P) جلسممات آومموز  فرزنممدپروری ودبممد

 ی هی د  جلسما ههفتم، تحقی  در ودارس دبستانی شهر سنندج در هشد جلسهپژ هشگر 
 د  ساعته برای  الدین اجرا شد.

 Triple Pاجرای  ی هشحو .1جدول

، ای دروممانی اخممتال  سمملوکهمم  انممواع   علمم    انممواع ر ، ی اخممتال ها توضممیح نشممانه، وعارفممه ا   ی هجلس
 فرزندپروری ودبد 

 د م ی هجلس
، ابممراز  جممود، وحممی  ودبممد یممادگیری، ایجمماد وحیطممی اوممن) تعریفممی از فرزنممدپروری ودبممد 

ورا بممد از خممود بممه عنمموان یمم   الممد( توضممیحی در وممورد وشممکالت ، داشممتن تو عممات  ا عممی
که عل  ژنتیکی کودکان   وحی  خارج از خانه.، خانوادگی، رفتاری 

 سوم ی هجلس

کودکمانکم _ تقویمد رابطمه  المد، د م ی هورورجلس صمرا   مد ) ودک بما ایجماد ر ابم  ودبمد بما 
کمودک( کالومی ومه غیرکالومی بما  تحسمین  ی هنحمو، تشموی    تقویمد رفتمار وطلموب، بیشتر وه 

اسمتفاده از ، ی وناسب از طریم  الگوسمازیا هنهون ی هارا ) ها ای آووز  وهارته  ر ، کالوی
اسممتفاده از ، انجممام دادن، گفممتن، تشمموی  اسممتقال  فممردی از طریمم  پرسممیدن، آومموز  اتفمما ی
 انجام بده(.، بگو، تکهی  وارت رفتاری   ر   بپرس) تکلیف ونز ، وارت رفتاری(
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 وهارم ی هجلس

، ایجماد  مانون  اضمح) آفمرین برخمورد بما رفتمار وشمک  ی هشمیو ی هنحمو، سموم ی هوروری بمر جلسم
گممرفتن در برابممر وشممک  خفیممف رفتمماری( عممدم اطاعممد بممه درصممورت ، اسممتفاده از ر   نادیممده 

کننمد. تکلیمف، سکوت، وحر وید) جای تنبیه از پیاودهای ونطقی کردن( استفاده   اخراج 
کودکان(. 1-5خانوادگی    ضع  ی هتشکی  جلس)   انون در ونز    برخورد وناسب با رفتار 

 پنجن ی هجلس
کنیممد) پنممدهایی جهممد بقممای خممانواده گممر ه عهمم   تفممریح   ، عممدم جروبحممث، بممه صممورت یمم  

گذاشمممتن اسمممتفاده از پنمممدهای ) دادن تکلیمممف، ی دردسرسمممازهممما تشمممخی  وو عید،  ممموانین 
 ی دردسرساز(.ها تشخی  وو عید، بقای خانواده

 ششن   ی هجلس
 هفتن

کودک   نحو ی هدر این جلسه در وورد نحو اجرای دستورات بحمث شمد    ی هبر راری ارتباط با 
گرفد.ها ا   پاسخه شپرس  یی صورت 

 هشتن ی هجلس
کننممد ی پردردسممر برناوممههمما  الممدین بمما توجممه بممه وو عید   ی جدیممد را اوتحممان همما ح  راه، ریممزی 

کردن   ایفمای نقمش بمه صمورت  آخمر سمر ومروری بمر جلسمات ، نفمره را ایفما نهاینمد 2کنند. تهرین 
 شد.

 
کمممازدینPMT)  المممدینجلسمممات آوممموز  ومممدیرید  ( توسممم  2661) ( براسممماس پر تکممم  

د یقمه  06تما  56هر جلسمه ، جلسه 32در ودارس دبستانی شهر سنندج در پژ هشگر تحقی  
جلسات برای  الدین توضیح داده شمد ، ای این آووز   هر هفته د  بار اجرا شد. برای اجر

کودک خود اطالعاتی بدهند. ها   از هر ی  از آن  خواسته شده در وورد واهید وشک  

 PMTاجرای  ی هشحو .2جدول

 ا   ی هجلس
کمودک پرداختنمد   درومانگر تعریمف خاصمی از وشمکالت را   الدین به تعریمف خاصمی از رفتمار 

کرد.  بیان 

 د م ی هجلس
 توضیح دادن جد لی از تقوید ودبد بمه  المدین   تکهیم  آن، توضیح در وورد تقوید ودبد 
کند(. ) کودک را تقوید   در صورت وشاهده رفتار وناسب رفتار 

 سوم ی هجلس
در صمورت وشمماهده رفتممار ناوناسممب )   فممه انممداختن در تقویممد،  بم  ی هیف جلسممومرور تکممال 

گذاشته  تهرین   تکرارکردن  الدین در ونز .، شده( براساس  وانین 



688 ..............................................................  و ودخرخت والدخن ی اثرحخری آومزش  فرزندسروری وثبت وقاخسه

گرفتن. ،  ب  ی هورور تکالیف جلس وهارم ی هجلس کردن   نادیده  طرح توجه 

پنجن ی هجلس
کممودک از طممرا وعلممن  بررسمم، تهممرین بممه  الممدین، دهممی رفتممار خمماص توضممیح شممک  ی رفتممار 

. الدین

ششن ی هجلس
کممردن در وممورد وگممونگی وقابلممه بمما ، بررسممی   حمم  وسمم له،  بمم  ی هوممرور تکممالیف جلسمم بحممث 
کودکان.   وشکالت 

کودک   پدر   وادر هفتن ی هجلس .ها اصالح رفتار هر ی  از آن، ح ور 

کردن در وقاب  رفتارهای  هشتن ی هجلس گذاشتن عوا ب خاص.وگونگی رفتار  کودکان    ناوطلوب 

نهن ی هجلس
کمودک را تقویمد ) وگمونگی سمرزنش وجمازات(   اینکمه وگونمه در وقابم  رفتارهمای اجتهماعی 

 کنند.

دهن   ی هجلس
یازدهن

کودک خود. کردن با  کردن  الدین در وورد وگونگی رفتار  تواف  

د ازدهن ی هجلس
کممودک کممردن بمما  گفممد  گممو  ی خاصممی بممه  الممدین داده شممدند  ها تهرینممات   برناوممه، وهممارت 
 وروری بر هر ی  از جلسات شد.

 ها یافته

کودک و چندوحن فرزند دارای وشکالت رفتاری ها ویژگی .3جدول  ی توصحفی وربوط به سن 
کنترلTriple Pگروه PMT گروه ی توصحفیها شاخص

وندوین فرزند

011ا لین فرزند
155د وین فرزند
017سووین فرزند
33-وهاروین فرزند

313131ک 
کودک 252ساله 7 سن 
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 کنترل Triple Pگروه PMT گروه ی توصحفیها شاخص
 7 1 7 ساله 1
 5 2 1 ساله 2
 2 3 3 ساله 36

 31 31 31 ک 
 

گروه در سه ورحله .4جدول   وحانگحن و انحراف استاندارد والدگری وثجت و وشکالت رفتاری به تفکحک 

 وراحل ها وتغحر
کنترل Triple P گروه  PMT گروه  گروه 

 وحانگحن
انحراف 
 استاندارد

 وحانگحن
انحراف 
 استاندارد

 وحانگحن
انحراف 
 استاندارد

  الدگری

فرزندپروری 
 ودبد

 13/2 61/33 15/3 36/31 51/2 26/33 آزوون پیش
 12/3 26/33 21/2 10/32 15/1 51/21 آزوون پس

 62/2 16/36 31/1 16/26 21/2 20/25 پیگیری

نظارت 
 ضعیف

 17/1 06/21 30/0 06/25 12/36 21/21 آزوون پیش
 61/0 30/25 51/1 06/32 16/1 70/37 آزوون پس

 12/1 16/20 12/2 61/31 11/1 10/31 پیگیری

نظن  ان باط 
 ناپایدار

 03/1 61/35 55/1 21/30 27/1 10/30 آزوون پیش
 17/1 26/31 35/2 60/35 55/2 06/31 آزوون پس

 27/5 20/31 01/2 76/31 22/1 00/31 پیگیری

 بدنی تنبیه
 72/2 21/7 00/2 06/2 72/2 26/1 آزوون پیش
 21/2 76/7 01/3 21/1 16/3 50/1 آزوون پس

 06/2 11/2 10/3 00/1 31/3 21/1 پیگیری

 ودبد درگیری
 23/1 51/31 23/2 01/32 01/1 51/31 آزوون پیش
 12/2 30/37 27/2 70/22 05/1 06/15 آزوون پس

 52/2 06/31 67/5 66/13 32/1 10/10 پیگیری

وشکالت 
 رفتاری

 سلوک
 02/0 20/21 23/2 01/27 17/2 60/16 آزوون پیش
 37/1 10/21 25/0 36/31 61/1 71/36 آزوون پس

 51/1 51/25 63/1 26/33 67/5 10/2 پیگیری

 اجتهاعی
 13/5 30/35 21/5 20/32 27/5 61/35 آزوون پیش
 01/1 56/35 25/2 16/0 10/2 10/5 آزوون پس

 27/1 31/35 11/2 70/1 00/2 21/5 پیگیری
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وراحل ها وتغحر
کنترلTriple P گروه PMT گروه گروه 

وحانگحن
انحراف 
استاندارد

وحانگحن
انحراف 
استاندارد

وحانگحن
انحراف 
استاندارد

تنی ر ان
61/3515/131/3211/121/3502/5آزوون پیش
16/523/210/073/276/3527/1آزوون پس

06/111/210/152/211/3111/2پیگیری

-خجالتی
اضطرابی

66/3371/101/216/101/3615/1آزوون پیش
76/121/331/133/230/3312/2آزوون پس

10/171/326/571/316/3605/2پیگیری

فرزندپروری ودبمد   درگیمری ودبمد  وقیاس خرده ی هویانگین نهر، نشان داد 5جد   
گمر ه   پیگیممری افممزایش یافتممه   در سممایر ابعمماد  آزوممون پس ی هدر ورحلممPMT   Triple P در 

کاهش یافته اسد. گمر ه   الدگری  PMTدر ابعاد وشکالت رفتاری نیز ویانگین نهمرات در 

 Triple P کاهش وشاهده  آزوون پس ی هدر ورحل    شود. وی  پیگیری 
یانس دهمممد سمممطوح  ومممیی لممموین نشمممان هممما در اداومممه پمممیش فمممرض آزومممون ههسمممانی  ار

لمممذا فممممرض ، (<p/. 61) دار نیسممممد /.  مممرار دارد   وعنمممی271/.  تمممما 362ری بمممین دا وعنمممی
یانس کشمیدگی  33/3تما  -51/6بر رار اسد. وقادیر وولگی در بازه  ها ههسانی  ار   وقمادیر 

یمع داده 13/3تما  -63/3در بازه  نروما  نشمان داد  Q-Qبما نهودارهمای هما   مرار دارد   بررسمی تور
گرفمد. نتمایم آزومون  ومیاند    ری نزدی به خطوط  ط ها که داده یمع را نروما  در نظمر  تموان تور

یممد بارتلممد وبتنممی بممر ومماتریس   دار در پممس آزوممون   پیگیممری وعنممی، 1بمما ی وانممده SSCPکرو
(663/6>p بممه دسممد آوممد   نشممان )دار  دهممد ههبسممتگی بممین وتغیرهممای  ابسممته وعنممی وممی

یانس وندوتغیره فراهن اسد.  اسد   اوکان استفاده از ر شهای تحلی   ار

1.  Residual SSCP matrix.
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کواریانس چندوتغحره .5جدول   ی هالوجدای ویلکس( برای وقایس) نتایج تحلحل 
گروه کنترل در ها نهرات والدگری وثجت و وشکالت رفتاری   آزوون پسی آزوایش و 

 ونشأ تأثحرات وتغحرها
وقدار 
 F ویژه

درجه 
آزادی 
 فرض

درجه 
آزادی 
 خطا

 سطح
 داری وعنی

وجذور 
 اتا

توان 
 آواری

  الدگری ودبد

 21/6 26/6 666/6 71 1 62/5 72/6 (آزوون پیش) فرزندپروری ودبد

 3 16/6 666/6 71 1 11/31 52/6 (آزوون پیش) نظارت ضعیف

 نظن   ان باط ناپایدار
 (آزوون پیش)

02/6 10/2 1 71 666/6 11/6 3 

 3 12/6 666/6 71 1 32/21 56/6 (آزوون پیش) بدنی تنبیه

 72/6 35/6 666/6 71 1 02/2 11/6 (آزوون پیش) درگیری

گر هی  3 73/6 666/6 310 36 15/11 61/6 ع وید 

وشکالت 
 رفتاری

 3 02/6 666/6 16 5 11/6 17/6 (آزوون پیش) سلوک

 3 56/6 666/6 16 5 02/31 12/6 (آزوون پیش) اجتهاعی

 3 52/6 666/6 16 5 23/32 13/6 (آزوون پیش) تنی ر ان

 اضطرابی -خجالتی
 (آزوون پیش)

76/6 11/1 5 16 666/6 16/6 22/6 

گر هی  3 01/6 666/6 306 1 56/55 62/6 ع وید 

 
یممانس ونممدوتغیره 1جممد    کوار کنتممر  ) نتممایم تحلیمم   الوبممدای ویلکممس(   بمما وتغیممر 

کنتمر  ، دهد ویدهد. این جد   نشان  ویرا نشان  آزوون پیش کدام از وتغیرهمای  که هیچ 
ع ممموید  ی هندارنمممد.  لممی تممم تیرات وندگانمم آزوممون پسداری بممر نهمممرات  وعنمممیتمم تیر  شممده
(. وجمذور اتما بمرای  المدگری ودبمد >663/6P) دار اسمد وتغیرهمای وسمتق ( وعنمی) گر هی
کمه نشما 012/6  برای وشکالت رفتاری  733/6 وطلوبیمد ویمزان  ی هدهنمد نبه دسد آومد 
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کفاید حجن نهونه اسد. 3اسد   توان آواری  ها اتربخشی  نشان از 

آزوون پس ی هدو آزوایش بر هر یک از ابعاد والدگری وثجت و وشکالت رفتاری در ورحلتأثحر  .6جدول 

وتغحر وابسته ونشأ تأثحرات
وجهوع 
وجذورات

 ی هدرج
آزادی

وحانگحن 
Fوجذورات

 سطح
داری وعنی

وجذور 
اتا

توان 
آواری

گر هی  ع وید 
 الدگری

21/313666/613/63 56/3151276/223 فرزندپروری ودبد

15/11666/651/63 31/131217/560نظارت ضعیف
نظن   ان باط 
ناپایدار

11/22277/35 11/161/667/6 02/6

06/52666/615/63 20/321231/05بدنی تنبیه

71/212666/611/63 16/5611271/2627درگیری ودبد

گر هی  ع وید 
وشکالت رفتاری

61/327666/612/63 12/5221223/2332سلوک

12/316666/671/63 35/3562267/763اجتهاعی

10/352666/671/63 11/3115232/777ر ان تنی

11/323666/675/63 32/150262/521 اضطرابی -خجالتی

بممر هممر یمم  از ابعمماد  الممدگری ودبممد     Triple P  آومموز   PMTآومموز تمم تیر  0جممد   
کمه ومیدهمد. ایمن جمد   نشمان  ومینشمان  آزومون پس ی هوشکالت رفتاری را در ورحلم  دهمد 

گر هممی بممر تهممام ابعمماد  الممدگری ودبممد   وشممکالت رفتمماری وعنممیتمم تیر   دار اسممد ع مموید 
(63/6>P در نتیجممه .)دروممانPMT  دروممان  Triple P   کمماهش وشممکالت رفتمماری باعممث 

ضمممعیف    نظمممارت، سمممد. نهمممرات فرزنمممدپروری ودبمممد   درگیمممری ودبمممد افمممزایشا هشد
کمماهش یافت تنبیممه ، سممد. ههانممین وشممکالت سممملوکا هبممدنی   نظممن   ان ممباط ناپایمممدار 

کمماهش یافت -خجممالتی، تنممی ر ان، اجتهمماعی ا بممرای وجممذور اتمم(. P<63/6) سممدا هاجتهمماعی 
کمه  به دسد 120/6تا  751/6  برای وشکالت رفتاری بین  11/6تا 51/6ابعاد  الدگری بین  آود 

ابعماد بمه جمز  ی هوطلوبید ویزان اتربخشی د  آووز  اسد    توان آوماری بمرای ههم ی هدهند نشان
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کفاید حجن نهونه را نشان  3نظن  ان باط پایدار   دهد. ویاسد   

گروهی ها وقایسه .7جدول    آزوون پس ی هدر ورحل ها زوجی 

 
تفاضل  J ی هورحل Iی هورحل وتغحرها

 ((I-Jوحانگحن
خطای 
 استاندارد

P 

  الدگری ودبد

 فرزندپروری ودبد
PMT Triple P 7/5 03/6 666/6 
PMT  666/6 02/6 12/33 کنتر 

Triple P  666/6 01/6 61/7 کنتر 

 ضعیف نظارت
PMT Triple P 11/1- 11/6 663/6 
PMT  666/6 12/6 -11/7 کنتر 

Triple P  666/6 21/6 -57/5 کنتر 

 نظن ناپایدار
PMT Triple P 12/3 10/6 65/6 
PMT  26/6 17/6 67/3 کنتر 

Triple P  3 06/6 -12/6 کنتر 

 تنبیه بدنی
PMT Triple P 65/6- 16/6 3 
PMT  666/6 13/6 -13/2 کنتر 

Triple P  666/6 12/6 -77/2 کنتر 

 درگیری ودبد
PMT Triple P 57/1 72/6 666/6 
PMT  666/6 16/6 17/37 کنتر 

Triple P  666/6 11/6 26/33 کنتر 

وشکالت 
 رفتاری

 سلوک
PMT Triple P 07/1- 17/6 666/6 
PMT  666/6 17/6 -65/37 کنتر 

Triple P  666/6 11/6 -17/33 کنتر 

 اجتهاعی
PMT Triple P 77/2- 17/6 666/6 
PMT  666/6 17/6 -71/2 کنتر 

Triple P  666/6 11/6 -20/0 کنتر 

 ر ان تنی
PMT Triple P 32/1- 06/6 666/6 
PMT  666/6 06/6 -22/36 کنتر 

Triple P  666/6 03/6 -37/7 کنتر 

 اضطرابی -خجالتی
PMT Triple P 75/3- 52/6 662/6 
PMT  666/6 52/6 -51/7 کنتر 

Triple P  666/6 16/6 -732/1 کنتر 
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تممم تیرد  دروممان را بمممر ابعممماد  الممدگری ودبمممد   وشمممکالت رفتممماری در   ی هوقایسممم 7جممد   
در  PMT   Triple Pدهممد. در ابعمماد  الممدگری ودبممد در دروممان وممینشممان   آزوممون پس ی هورحلمم

کنتممر  گممر ه  .  هممر یمم  از (p<63/6) دهممد وممیدار نشممان  افممزایش وعنممی همما ویانگین،  یمماس بمما 
، بممر هریمم  از وشممکالت سمملوک PMTسممد. دروممان ا هگذاشتتمم تیر  بممر هممر یمم  از ابعمماد همما دروان

نشممان Triple P بیشممتری نسممبد بممه دروممانتمم تیر  اجتهمماعی _ خجممالتی، تنممی ر ان، اجتهمماعی
به استثنای نظن ناپایدار برهر یم  از ابعماد فرزنمدپروری  PMTدروان ت تیر  (.p<63/6) سدا هداد

کماهش تنبیمه، ودبد ضمعیف نسمبد  بمدنی   نظمارت فرزندپروری ودبد   درگیمری ودبمد   
کماهش نظمنا هبیشتر بود Triple Pبه دروان  بیشمتر  Triple Pان مباط ناپایمدار در درومان    سد. 
تمم تیر  از ایممن ابعمماد  اتممربخش بمموده  سممد. در نتیجممه ر   وداخلممه در هممر یمم  ا هآود بممه دسممد

سد.ا هوشهگیری در ابعاد  الدگری ودبد   وشکالت رفتاری داشت

کواریانس چندوتغحره .8جدول نهرات  ی هالوجدای ویلکس( برای وقایس) نتایج تحلحل 
گروه کنترل درورحلهای  والدگری وثجت ووشکالت رفتاری   پیگحری ی هآزوایش و 

وقدار ونشأ تأثحرات وتغحرها
ویژه

F
 ی هدرج

آزادی 
فرض

 ی هدرج
آزادی 
خطا

 سطح
داری وعنی

وجذور 
اتا

توان 
آواری

 الدگری ودبد

71/6 01/217162/635/6 11/6 (آزوون پیش) فرزندپروری ودبد
11/6 15/625/217163/631/6(آزوون پیش) نظارت ضعیف
72/6 11/673/217162/635/6(آزوون پیش) نظن ناپایدار

21/6 27/1171661/626/6 72/6(آزوون پیش) بدنی تنبیه
71/6 10/652/217161/631/6(آزوون پیش) درگیری

گر هی 61/5136310666/675/63 60/6ع وید 

وشکالت 
رفتاری

36/27516666/617/63 52/6(آزوون پیش) سلوک
21/6 11/0516666/625/6 71/6(آزوون پیش) اجتهاعی

03/31516666/656/63 12/6(آزوون پیش) تنی ر ان
 اضطرابی _ خجالتی
(آزوون پیش)

12/6 12/5516661/631/6 22/6

گر هی 37/101306666/605/63 32/6ع وید 
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یانس وندوتغیره 1جد    کو ار کنتر  نهمرات ) نتایم آزوون تحلی   الوبدای ویلکس( 
کمدام  ویدهد. این جد   نشان  ویپیگیری را نشان  ی هدر ورحل آزوون پیش که همیچ  دهد 

کنتمممر  شمممده داری بمممر نهمممرات پیگیمممری نمممدارد.  لمممی تمممم تیرات  وعنمممیتممم تیر  از وتغیرهمممای 
گر هی ی هوندگان  75/6(. وجمذور اتما p<63/6) دار اسمد وتغیر وستق ( وعنمی) ع وید 

کممه نشممان کالت رفتمماری بممه دسممدبممرای وشمم 05/6بممرای  الممدگری ودبممد     ی هدهنممد آوممد 
کفایممد حجممن نهونممه را نشممان  3ا اسممد   تمموان آومماری همم  وطلوبیممد ویممزان اتربخشممی آووز

 دهد. وی

 پیگحری ی هدوگروه آزوایش بر هر یک از ابعاد والدگری وثجت و وشکالت رفتاری در ورحلتأثحر  .9جدول

 وتغحر وابسته ونشأ تأثحرات
وجهوع 
 وجذورات

 ی هدرج
 آزادی

وحانگحن 
 F وجذورات

 سطح
 وجذور اتا داری وعنی

توان 
 آواری

 ع وید
گر هی 
 الدگری 
 ودبد

فرزندپروری 
 ودبد

31/2122 2 13/2312 56/260 666/6 11/6 3 

 3 71/6 666/6 53/316 61/711 2 60/3160 ضعیف نظارت
 21/6 30/6 663/6 13/1 72/11 2 12/307 نظن ناپایدار

 3 06/6 666/6 10/02 77/305 2 11/122 بدنی تنبیه
 3 17/6 666/6 62/217 03/1321 2 22/0217 درگیری

ع وید 
گر هی 
وشکالت 
 رفتاری

 3 11/6 666/6 56/260 13/2312 2 02/5272 سلوک
 3 71/6 666/6 53/316 61/711 2 60/3160 اجتهاعی

 3 70/6 666/6 10/310 71/717 2 50/3171 تنی ر ان
 _ خجالتی
 اضطرابی

16/713 2 26/126 30/363 666/6 76/6 3 

 
بممر هممر  (Triple P)   فرزنمدپروری ودبممد (PMT) افممزایش وممدیرید  الممدینتمم تیر  2جمد   

 دهممد. وممیپیگیممری نشممان  ی هیمم  از ابعمماد  الممدگری ودبممد   وشممکالت رفتمماری را در ورحلمم
گر همممی بمممر وشمممکالت رفتممماری    المممدگری ودبمممد وعنمممی تممم تیر  دار اسمممد   بمممین ع ممموید 
کنتممممر  تفمممما ت وعنممممیهمممما گر ه تمممم تیر  (.  در نتیجممممهP<63/6) داری  جممممود دارد ی آزوممممایش   
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کمماهش وشمکالت رفتمماری   (Triple P)   فرزنممدپروری ودبمد  (PMT) ومدیرید  المدین بمر 
 سد.ا هان باط پایدار ههانان با ی واند   ضعیف   نظن¬تنبیه بدنی   نظارت

گروهی زوجها وقایسه .11جدول  پیگحری ی هدر ورحل ها ی 
 تفاضل وحانگحنJ ی هورحلIی هورحل ها وتغحر

(I-J)
Pخطای استاندارد

 الدگری 
ودبد

فرزندپروری ودبد
PMTTriple P11/1027/6666/6
PMT 32/31760/6666/6کنتر

Triple P 25/2712/6666/6کنتر

ضعیف نظارت
PMT Triple P 13/2-51/331/6
PMT  55/3666/6-71/33 کنتر

Triple P  13/3666/6-25/1 کنتر

نظن ناپایدار
PMT Triple P 211/6-10/63
PMT  17/6663/6-13/1 کنتر

Triple P  23/6665/6-62/1 کنتر

بدنی تنبیه
PMT Triple P 221/6-55/63
PMT  55/6666/6-06/5 کنتر

Triple P  50/6666/6-13/5 کنتر

درگیری ودبد
PMTTriple P26/012/6666/6
PMT 51/2323/6666/6کنتر

Triple P 21/3121/6666/6کنتر

وشکالت 
رفتاری

سلوک
PMT Triple P 151/6-11/6666/6
PMT  10/6666/6-01/30 کنتر

Triple P  10/6666/6-35/31 کنتر

اجتهاعی
PMT Triple P 22/2-01/6662/6
PMT  05/6666/6-21/2 کنتر

Triple P  05/6666/6-01/7 کنتر

تنی ر ان
PMT Triple P 15/2-01/6663/6
PMT 30/3605/6666/6کنتر

Triple P  05/6666/6-13/7 کنتر

اضطرابی -خجالتی
PMTTriple P31/312/661/6
PMT  12/6666/6-66/7 کنتر

Triple P  12/6666/6-12/1 کنتر
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وقایسممه  تمم تیرد  دروممان را بممر ابعمماد  الممدگری ودبممد   وشممکالت رفتمماری در   36جممد   
در  PMT   Triple Pدهمد. در ابعماد  المدگری ودبمد در درومان  ومیپیگیمری  نشمان  ی هورحلم

کنتممر  گممر ه  .  هممر یمم  از (p<63/6) دهممد وممیدار نشممان  افممزایش وعنممی همما ویانگین،  یمماس بمما 
، بمر هریم  از وشمکالت سملوک PMTسمد. درومان ا هگذاشتت تیر  بر هر ی  از ابعاد ها دروان

نشمان Triple P بیشمتری نسمبد بمه درومان تم تیر  اجتهماعی -خجمالتی، تنی ر ان، اجتهاعی
فرزنممدپروری ، برهمر یم  از ابعماد فرزنمدپروری ودبمد PMTدرومان تم تیر  (.p<63/6) سمدا هداد

کمماهش تنبیممه نظممن   ان ممباط پایممدار ، ضممعیف بممدنی   نظممارت ودبممد   درگیممری ودبممد   
کمماهش تمم تیر  سممد. در نتیجممها هبیشممتر بود Triple Pنسممبد بممه دروممان  ر   وداخلممه بممرای 

 وشکالت رفتاری   افزایش فرزندپروری ودبد با ی وانده اسد. 

 حریگ هحجبحث و نت
کارآومد کودکمان    المدگری نا برخمورد   المدین بما  ی هناشمی از نحمو، وشمکالت رفتماری در 

کودکان اسد.  جود نظارت در وگمونگی  هما ی  الدین   ودیرید هریم  از آنها رفتارهای 
کودکمممان نقمممش تعیمممین نادرسمممد همممر یممم  از  المممدین باعمممث  ی دارد. نظمممارتا هکننمممد رفتمممار 

کودکان شد ، ودیرید   ههاهنگی  المدین    المدگری ودبمدسد. ا هوشکالت رفتاری در 
کودکان اسد. این پمژ هشها  تعاو   الدین در وقاب  رفتار ی هی نحوها یکی از شیوه بما ، ی 
کمماهش  PMT  وممدیرید  الممدین Triple P فرزنممدپروری ودبممد تمم تیر  ی ههممدا وقایسمم بممر 

گرفد. شکالت رفتاریو  کودکان   افزایش  الدگری ودبد  الدین صورت 
کمماهش وشممکالت رفتمماری  PMTآومموز  وممدیرید  الممدین ، نشممان داد ها یافتممه باعممث 

( 2633، ؛ تتممی   ههکمماران2661، 2630، کممازدین) ی  بلممیها سممد. ایممن یافتممه بمما یافتممها هشد
گسمتر  رفتمار وناسمب   گرفتمه بمر ر ی پمدر   ومادر  ههسو اسد. وداخالت صمورت باعمث 

کهتممری در فرزنممدان شد سمماز   بممر ن در نهایممد وشممکالت رفتمماری در ن بممارلو   ) سممدا هسمماز 
آومموز  وممدیرید  الممدین  ی هبرناومم، (. یکممی از بهتممرین وممداخالت دروممانی2631، ههکمماران
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PMT کممردن  الممدین در وممورد وگممونگی ، آوممد بممه دسممد همما آناممه درایممن دوره، اسممد توافمم  
کممودکرفتممارک صممرا   ممد بیشممتر بمما ،   فممه انممداختن در تقویممد، عممدم جروبحممث، ردن بمما 
ی همما یممادگیری وهارت  PMTی جدیمد بممود.همما برخممورد بمما نافرومانی   آومموز  وهارت، کمودک

کممودک  گونمم، آومموزد وممیطممرز رفتممار را بممه  کممه باعممث جلمموگیری از رفتارهممای انحرافممیا هبممه  ، ی 
کمه  المدین در وقابم   شود. زومانی ویویان افراد  عهلکرد انطبا ی، رفتار اجتهاعی ی هتوسع

کممودک از وجممازات   نادیممد رفتن رفتممار نمماوطلوب   تقویممد رفتارهممای گ هرفتارهممای انحرافممی 
کننمد شک ، وطلوب کماهش وشمکالت رفتماری   رفتمار ، دهی رفتار خاص اسمتفاده  باعمث 

کودک در اجتهاع   خانواده  کمه  ومی(. بنمابراین 2661، کمازدین) شمود ویوطلوب  گفمد  تموان 
کودکممان شد کمماهش وشممکالت رفتمماری در  سممد. بممرای ا هآومموز  وممدیرید  الممدین باعممث 

کید دارد   این آوموز  ، تبیین این اور باید توجه داشد وشکالت رفتاری ر ی رفتار افراد ت 
فممراد سممازگاری بمما وحممی    ا، جلمموگیری از رفتارهممای انحرافممی، رفتممار اجتهمماعی ی هبممه توسممع

 (.2661، کازدین) پردازد ویدهی رفتار  دیگر   شک 
کودکمان  Triple Pآووز  ، نشان داد ها یافته کماهش وشمکالت رفتماری  بر  الدین باعث 

، ؛ وورپیتما   ههکمماران2631فورهنمد   ههکماران ) ی  بلمیها بما یافتممهایمن یافتمه سمد. ا هشد
؛ بمممارلو   2661، ؛ سممماندرز2635، 2630، ؛ دیمممتهن   ههکممماران2633، ؛ سمممندلر   ههکممماران2633

( ههسممو اسممد. 2630، ؛ نممیس   ههکمماران2630، ؛ لیپولممد   ههکمماران2631، 2630، ههکمماران
تحقیقممات نشممان داد  الممدگری ودبممد بمما حهایممد عمماطفی بمماال   صممهیهانه بمما وشممکالت 

اعمث آوموز   المدین ب ی ه(. برناوم3125، شفیع پور   ههکماران) ونفی دارد ی هرفتاری رابط
کودکمممان شد _سمممازگاری رفتممماری  ی ه(. برناوممم2630، بمممارلو   ههکممماران) سمممدا ههیجمممانی در 
یکی از بهترین نوع وداخالت درومانی اسمد پمذیر  آن توسم  Triple P فرزندپروری ودبد 

کودکانشمان  ها خانواده کمه بما وشمکالت رفتماری  که  به  المدینی اسمد  راهبرد ورتری برای 
گماهی  المدین از هما وواجه هستند. این آووز  به دلی  آووز  وهارت ی رفتماری ههامون آ

رفتمممار ناوناسمممب   ی هوجمممازات هنگمممام وشممماهد، ای درومممان آنهممم    علممم    ر  ها نشمممانه
کودکمممان  رفتمممار وناسمممب   ههانممم ی هتقویمممد هنگمممام وشممماهد ین بممما اعهممما   ممموانین بمممرای 
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کودکمممان شد ی هنحمممو کممماهش وشمممکالت رفتممماری در   سمممدا هاجمممرای دسمممتورات الزم باعمممث 
 (.2661، ساندرز)

سممد. ا هباعممث افممزایش سممب   الممدگری ودبممد شد PMTآومموز  ، نشممان داد 7جممد    
از ( ههسممو اسممد. تبممات در تعمماوالت یکممی 2661، کممازدین) ی  بلممیها ایممن یافتممه بمما یافتممه

کمه ارتبماط خاصمی بما سمالود جسمهی    ی هی وهن رابطها جنبه کودک اسمد  پدر   وادر   
گفمد  جمود ههماهنگی در  ومی(. بمه لحماظ نظمری 2630، لیپولد   ههکاران) ر انی دارد تموان 

کودکمان  کودکان باعث تعاو  خانواده در ارتبماط بما  هرومه ههماهنگی بمین ، شمود ومیتربید 
کممردن کممردن در وقابمم  رفتارهممای وطلمموب   وجممازات رفتارهممای سممتا،  الممدین در توجممه  یش 

وبحث    نحو کودک ی هناوطلوب   نبود جر  ، وشارکد ومدا م پمدر   ومادر، بر راری ارتباط با 
کالومممی   ومممه غیمممر، ایجممماد وحیطمممی صمممهیهی گذاشمممتن بیشمممتر ومممه  کالومممی    جمممود    مممد 
، سمممماندرز) یابممممد وممممیی فرزنممممدپروری ودبممممد ارتقمممماء همممما وهارت، تفریحممممات بیشممممتر باشممممد

 (.2661، ؛کازدین2661
سمد. ا هباعمث افمزایش سمب   المدگری ودبمد شد Triple Pآووز  ، نشان داد ها یافته 

( ههسممو 2630، ؛ نممیس   ههکمماران2661، 2632، سمماندرز) ای  بلممیهمم شایممن پممژ هش بمما پژ ه
کن  الدین نشانه ین) دارد سازی را در پی ی وشکالت رفتاری بر نیها اسد. نظارت   الدیر

کودکممان، (.  المدینی بما سمب   المدگری تنبیمه بمدنی2632،   ههکماران  در افمزایش اضمطراب 
یادی داردت تیر  کوبسن   ههکماران) ر (. تحقیقمات نشمان 2632، ؛ نمیس   ههکماران2632، جا

، اضممطراب، شممکاید جسممهانی) زا داده  الممدگری بمما سممب  تنبیممه بممدنی بمما وشممکالت در ن
ینالممدی   ههکمماران) افسممردگی( ههممراه اسممد آومموز   الممدین بممر وشممکالت تمم تیر  (.2632، ر

کودکممان کمماهش نافروممانی، رفتمماری  کودکممان وممرتر بممود، در  ، تخلممف از  ممانون   پرخاشممگری 
ارتباط وتقاب   الدین   فرزند را بهبود بخشمیده   در نتیجمه وحمی  ، ههانین آووز  وزبور

وهممارت ، افممزایش دانممش رسممد وممینظممر  بممه (.2630، دیممتهن   ههکمماران) کنممد وممیخانممه تغییممر 
کودکانشممان، اعتهمماد بممه نفممس گسممتر  ، خودکارآوممدی   خممو  فکممری  الممدین در تربیممد 
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کودکممانهمما سممرگروی   ایهنممی   پممرور    ایجمماد وحی  کهتممر بممرای  ، یی بمما ویممزان تعممارض 
کارآودی رفتاری کودکمان از طریم  وهارت، عاطفی، ربانی، هوشی، افزایش  ی هما اجتهاعی 

گستر  داد الدی  (. 2661، ساندرز) سدا هن ودبد را 
کماهش وشمکالت رفتماری   افمزایش فرزنمدپروری  PMTآوموز تم تیر  ،نتایم نشمان داد در 

کممه هممر د  دروممان را وقایسممه ، سممد. در ایممن زوینممها هبود Triple Pبیشممتر از ، ودبممد پژ هشممی 
فرزنمممدان    ی ایجممماد شممده در تربیمممدهممما رسممد ههاهنگی ومممیوشممماهده نشمممد. بممه نظمممر ، کنممد

کودکمان شد (. 2661، کمازدین) سمدا هوشارکد ودا م پدر   وادر باعث رفتارهمای وناسمب 
کمودک   اعهما   موانین   اجمرای د یم   موانین  وداخالت خانوادگی در ایجاد رفتار وناسب 
در صورت عدم اطاعد بما پیاومدهای ونفمی وواجمه   در صمورت اطاعمد بما تقویمد وواجمه 

کمماهش وشممکالت ا ه( بمما اجممرای ونممین برناومم2661، سمماندرز) شممود وممی ی ایممن د  دروممان در 
گفمد ومی PMTبیشمتر تم تیر  دارند. در تبیینت تیر  رفتاری   افزایش فرزندپروری ودبد ، تموان 

گروه هر د  رویکرد بر  الدگری ودبد تحسین   ت یید در وقابم  رفتارهمای ، تقوید ودبد) ا
کمودک   بمی کمودک( سمکوت   وحر ویمد د، تموجهی وناسب  ر وقابم  رفتارهمای ناوناسمب 

بممر ههمماهنگی   تعاومم   الممدین در  PMT اشمماره دارنممد  لممی ر   آومموز  وممدیرید  الممدین
کمه بما  کیمد دارد   ههانمین عمال ه بمر ابعماد وشمترکی  کمودک ت  ، دارد Triple Pتربیمد ودبمد 

کممودک اسممد همما شمماو  جلسمماتی بممرای توافمم   الممدین   ههمماهنگی رفتممار آن در  ،در تعاومم  بمما 
همر یم  از  المدین  ی هوواجه ی هتنها بر نحو Triple Pکه در آووز  فرزندپروری ودبد  حالی

 (.2661، ؛ ساندرز2661، کازدین) سدا هنسبد به رفتارکودک پرداخته شد
هممر د  رویکممرد آومموز  وممدیرید  الممدین ، نتممایم پممژ هش حاضممر نشممان داد، در وجهمموع

PMT  فرزنممدپروری ودبممد   Triple P  کودکممان   افممزایش کمماهش وشممکالت رفتمماری  باعممث 
ت تیری بیشتری داشمته اسمد   PMTسد  لی ر   ودیرید  الدین ا ه الدگری ودبد شد

کماهش وشممکالت رفتماری   افمزایش  المدگری ودبمد اسممد. در ر    ر شمی بهتمر در جهمد 
PMT  کممردن برناوممه بمما  در تعاومم  همما ی تربیتممی آنها ح ممور ههاهنممگ پممدر   وممادر   ههسممو 
شمود در  ومیسد. لذا پیشنهاد ا هبهتری داشت ی هدر رسیدن به هدا وورد نظر نتیج، کودک
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کز وشاوره   نهادهای ورتب  بما اوورکودکمان کنمار سمایر رویکردهمای درومان   وداخلمه ، ورا در 
کممودک بممه عنمموان Triple P   فرزنممدپروری ودبممد  PMTآومموز  وممدیرید  الممدین ، در اوممور 

گیمرد   رویکمرد  ب، ی غیرفردیها ود  افد نگمر   وبتنمی بمر نظمام خمانواده ومورد اسمتفاده  مرار 
PMT .در ا لوید  رار داده شود 
ی فمردی   شخیمیتی ها ویژگیت تیر  توان به احتها  ویی این پژ هش ها ز وحد دیدا 

، نظیممر تحیممیالت، ی فممردی  الممدینهمما تممداخ  ویژگی، دروممانگر بممر فراینممد   ر نممد جلسممات
در ومورد  هما جو ر انمی خمانوده   اطالعمات  بلمی یما خمارج از جلسمات آن، زناشوییسازگاری 

که پیگیری با فاصل ویفرزندپروری اشاره نهود. به نظر  زوانی بیشمتر بمرای اطهینمان  ی هرسد 
که این برناوه بمرای پیشمگیری  وی. پیشنهاد الزم باشد، وداخالتت تیر  از ویزان پایایی شود 

بمممرای ر ان  توانمممد ومممی  از  المممدین آوممموز  داده شمممود. ایمممن پمممژ هش   اصمممالح ر ابممم  همممر یممم
 انتخاب نوع وداخله برای آووز   الدین وفید باشد.  ی هدروانگران   وشاوران در زوین

 سپاسگزاری
کلی  آید. ویسهاسگزاری به عه  ، کننده در جلسات افراد شرکد ی هبدین  سیله از 
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