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 هاينشانه بر مادران پروري بهاصالح سبك فرزند گروهي آموزش اثربخشي

 آموزاندانش در ايمقابله نافرماني

  4و محمد نريماني 3، ناصر اميني2ه، عزت دير1زادههدي ملك

  چكيده

 در ايمقابله نافرماني هاي نشانه بر مادران آموزش اصالح سبك فرزندپروري به بررسي اثربخشي حاضر، هدف پژوهش
 با  آزمونپس -  آزمونپيش طرح از آن در بودكه آزمايشي نوع از حاضر مطالعة. بود شيراز شهر سال 11 تا 8 آموزاندانش
-98 تحصيل سال در ابتدايي مقطع پسر آموزاندانش مادران از نفر 40 تعداد. استفاده شد ماهه 3 پيگيري و نترلك گروه
 طور به و انتخاب بودند تحصيل به مشغول پسرانه دولتي دبستان 32 در آموز نفردانش 6789 حدود كه شيراز شهر 1399
 پرسشنامه كنندگان شركت كلية. شدند گماشته لكنتر و) اصالح سبك فرزندپروري( گروه آزمايش در تصادفي

 با هاداده. كردند تكميل مرحله سه در را آخنباخ كودك رفتاري سياهه نافرماني اختالل هاينشانه پرسشنامة دموگرافيك،
 يانگينم داد نشان نتايج. شدند تحليل بونفروني تعقيبي آزمون همچنين و گيري مكرربا اندازه واريانس تحليل از استفاده
 بودن همگن نشانگر كه ندارد وجود معناداري تفاوت گروه دو بين آزمونپيش مرحلة در نافرماني اختالل هاينشانه متغير

 معناداري تفاوت پيگيري و آزمونپس مراحل در دو گروه بين تفاوت اما است، آزمونپيش مرحلة در پژوهش دو گروه
 نتايج. باشد پيگيري مرحله در اثربخشي پايداري نيز و شده ذكر  متغيرهاي بر مداخله اثربخشي از حاكي تواندمي كه بود
 به سال 11 تا 8 آموزاندانش در ايمقابله نافرماني هاي نشانه كاهش در تواندمي مذكور درمان كه داد نشان پژوهش اين
 درماني اولويت در درمان اين پروري اصالح  سبك فرزند بخشي اثر به توجه با شود. استفاده شناسيروان مداخالت عنوان
 .شود داده قرار
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  مقدمه 

-هب جوامع اكثر در حداقل جوامع، تمام در نه اگر كه است يعامل نيتربادوام و نينخست خانواده

 ياريبس دهيعق به يحت و شده شناخته كودك يبعد يرفتارها و تيشخص يربنايز و سازنده عنوان

 هياول پرورش در را يروان يهايماريب و تيشخص اختالالت از ياريبسة شير ديبا شناسان،روان از

 نياول مادر خانواده اعضاء انيم از .)2120، 1 بيطب ي وكر، لتروبلون، واچ( كرد جستجو خانواده

 يروان يهايژگيو پرورش در را نقش نيمهمتر لذا كند،يم برقرار رابطه او با نوزاد كه است يكس

 نشان قاتيتحق. شوديم محسوب يماريب با يسالمت كانون او و دارد عهده بر كودك يعاطف و

 به نيوالد يروان مشكالت با يتنگاتنگ ارتباط كودكان، در يرفتار اختالالت كه است داده

اي، بيشترين شيوع را در ل نافرماني مقابلهاختال ).2020، ولف و 2نيابل( دارند مادر خصوص

يا در مراقبت از كودك اهمال  ،دهنده نبودههايي دارد كه والدين يا مراقبين آنها، پاسخخانواده

فعالي ). اين اختالل اگر با اختالل نارسايي توجه بيش2017، 3شناسي آمريكاكنند (انجمن روانمي

يابد و تبديل به اختالل شخصيت گسالي ادامه ميرتا بزهمبودي داشته باشد به احتمال بيشتري 

شود. متخصصان معتقدند شناسايي عوامل بالقوه در ايجاد و بروز اختالالت رفتاري ضداجتماعي مي

كارگيري مداخالتي دارد كه هاي، نقش غيرقابل انكاري در ابداع و ببه ويژه اختالل نافرماني مقابله

   ).2018و دوشك،  4 پاسوريزدل، سانچز - (گالوسست در بهبود اين اختالل مؤثر ا

اقتصادي، بافت  - اگر چه عوامل زيادي از قبيل تعامالت والدين، همساالن، شرايط اجتماعي 

اي نقش هاي خلق و خوي كودك در ايجاد، بروز و تداوم اختالل نافرماني مقابلهمحيطي و ويژگي

هاي مشكالت رفتاري كودكان نشان ميولي نظريه ).9201، 5 مبوسا و وادنستن، (هاگستروم دارند

دهند كه فرزندپروري ناكارآمد (رفتارهاي ناكارآمد والدين) از قبيل مقررات نامنظم و ناپايدار و 
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تري در مشكالت رفتاري به ويژه اختالل نافرماني مقابلههاي شديد بدني والدين، نقش پررنگتنبيه

مداخالت متنوع و مختلفي براي  ).2013، 1 اووي و ماهوني(مك اي كودكان و نوجوانان دارد

اي وجود دارد و رويكردهاي درماني متفاوتي براي اين اختالل ارائه شده اختالل نافرماني مقابله

ترين عامل به وجود آمدن است كه در ميان آنها، آموزش والدين، به دليل تمركز بر محوري

(دلگادو و  اي ارجحيت و برتري داردهاي مداخلهير روشاختالالت رفتاري يعني والدين، بر سا

اي در تنبيه مداوم و مقررات ناپايدار در خانواده احتماال با اختالل نافرماني مقابله ).2013، 2 التوره

شود. در واقع، كودكان در كودك مي-معيوب تعامل والد ةارتباط است كه منجر به تداوم چرخ

دهند. والدين نيز براي اجتناب از اين از نافرماني و پرخاشگري را نشان ميپاسخ به تنبيه نرخ بااليي 

معيوب  ةگيرند كه باعث تداوم چرخرفتار كودكان، راهبردهاي مقررارتي نامؤثري را به كار مي

كودك  500اي كه بر روي در مطالعه ).2019، 3 كيشي و ناتلسون ،(توگوشود كودك مي-والد

ساله كه در محيط خانه، مقررات سختگيرانه و  6داد والدين داراي كودكان  انجام شد، نتايج نشان

تا  6شان در سنين كنند، كودكانغيرمنعطفي دارند و تنبيه شديدي براي تربيت كودكان اتخاذ مي

چوي، سونگ و ، (سودهند اي را نشان ميهاي اختالل نافرماني مقابلهسال نرخ بااليي از نشانه 16

هاي اجتماعي، اي با درجات بااليي از آسيب در مهارتاختالل نافرماني مقابله .)2017، 4شين

تحقيقات نشان مي ).1399 (روحاني و ايزدي،تعامالت خانوادگي و عملكرد تحصيلي مرتبط است 

اي ويژه كودكان دچار اختالل نافرماني مقابله دهد كه والدين كودكان داراي مشكالت رفتاري، به

ها سايي توجه / بيش فعالي ارجاع داده شده به كلينيك، استرس بيشتري را در خانوادهواختالل نار

، ميريلد، يراساك ).2017، 5مبرايكوا و كوسكيژس ،نويالريو( كنندشان گزارش ميونقش والديني
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ناهماهنگي بين پدر و مادر در تربيت و كنترل  نشان دادند كه )2017( 1و ياكوت  وجنوگجوككو

مكن است به بروز مشكالت رفتاري از جمله نافرماني يا لجبازي فرزندان منجر شود. در رفتار م

شناختي و  –هاي درماني متنوعي براي مواجهه با مشكالت رفتاري طول ساليان متمادي روش

  اي به كار گرفته شده است.اعتنايي مقابلههيجاني كودكان مبتال به اختالل بي

ها بر مداخالت فردي و بخشي ديگر بر مداخالت خانوادگي، ماندر اين زمينه، بخشي از در 

شان، انهاي آموزش والدين براي كمك به مديريت رفتار فرزنداند؛ به نحوي كه برنامهمتمركز شده

هاي روان درماني فردي براي مديريت خشم، خانواده درماني براي بهبود ارتباط، آموزش مهارت

رفتاري براي - ذيري و تحمل ناكامي در بين همساالن و درمان شناختيپاجتماعي براي افزايش انعطاف

   ).1399واحدي و ليوارجاني،  يوسفي، آزموده،( آموزش حل مسأله و كاهش منفي گرايي بوده است

هاي رفتاري در كودكان و پيامدهاي ناگوار آن هم براي خود كودكان و هم بروز ناهنجاري

ترين لة تربيت كودك به عنوان يكي از پيچيدهأث شده است كه مسبراي خانواده و والدين آنها باع

ترين مسائل روزانه مطرح شود. با  توجه به نقش والدين در بروز اين رفتارها يكي از و غامض

تواند دركاهش اين رفتار نقش داشته باشد، آموزش به والدين به ويژه به مادران هايي كه ميروش

 چه اي باشد ديبا چگونه فرزندشان كه نيا از نيوالد همه ).9201 ،2جزيرسكي و ويل( است

 رشد نديفرآ در ديبا يرفتار يارهايمع و ياخالق يهاارزش كدام باشند، داشته ديبا ييهايآگاه

 نيا يسو به كودك دادن سوق يبرا نيوالد. دارند يآرمان يريتصو حايتلو اي آشكارا اموزد،يب

 به فرزندپروري يهاوهيش ).3،2021داتا داس و مندل،( نديماآزيم را ياريب يراهبردها اهداف

 هاتيموقع از ياگسترده ةدامن طول در را كودك و والد تعامالت كه رفتارها ازاي مجموعه عنوان

(متين، يوسفي،  شوديم فيتعر آورديم وجود به را رگذاريتأث يتعامل جو كي و كننديم فيتوص

 نقش كه است اثرگذار و كنندهنييتع عامل كي فرزندپروري ياهوهيش. )1399سلگي و حياتي، 

                                                                                                                                                    

1. Karas, Yildirim, Kucukgoncu & Yakut 
2. Jezierski & Wall 
3 .Mandal, Das, Datta, Chowdhoury & Datta 



  ... در ايمقابله نافرماني هاينشانه بر مادران پروري بهاصالح سبك فرزند گروهي آموزش اثربخشي

  

142 

طباطبايي،  خارايي و طباطبايي،( كننديم يباز كودكان رشد و يروان يشناسبيآس در يمهم

 خود فرزندان كنترل يبرا نيوالد كه است ييهاروش فرزندپروري، يهاسبك از منظور ).1400

 ن،يوالد از يبرخ است، بودن پرتوقع اول، بةجن: رددا جنبه دو فرزندپروري. رنديگيم شيپ در

 برآورده را ارهايمع نيا كه دارند توقع آنها از و كننديم فريعت فرزندانشان يبرا يعال يارهايمع

 تحت را فرزندانشان رفتار كننديم يسع ندرت به و دارند يكم يليخ وقعت گر،يد نيوالد. سازند

 به و هستند رايپذ خود فرزندان به نسبت ن،يوالد يبرخ. است يده پاسخ دوم، جنبه. دهند قرار ريتأث

 و آزاد بحث به غالبا آنها). 2007، 1(زرويدس و كنولس دهنديم پاسخ آنها يها درخواست

 گوناگون باتيترك. هستند اعتنايب و ندهنطردك هم، نيوالد يبرخ. پردازنديم فرزندانشان با گفتگو

به همين خاطر سوال اصلي . آورديم بار به را فرزندپروري بكس چهار ،يدهپاسخ و يپرتوقع

مشكالت رفتاري  برآموزش گروهي اصالح  سبك فرزندپروري پژوهش حاضر اين است كه 

 در ايمقابله نافرماني هاينشانه مشكالت كلي در و سازي شدهمشكالت بروني شده،سازي دروني

  تأثير دارد؟ كودكان

  روش 

با گروه  آزمونپس - آزمونپيشكه در آن از طرح بود  تجربيطالعه از نوع يك مپژوهش حاضر، 

  استفاده شد.كنترل 

 پسر آموزاندانش مادران ةكلي را پژوهش اين آماري ةجامع :گيرينمونه جامعه، نمونه و روش

 دبستان 32 در آموزدانش نفر 6789 حدود كه شيراز شهر 1399-98 يتحصيل سال در ابتدايي مقطع

نفرانتخاب و به طور تصادفي  40 كه از بين آنهادادند  تشكيل بودند تحصيل به مشغول پسرانه ولتيد

عبارت بودند هاي ورود نفر) جايگزين شدند. مالك20نفر) و كنترل (20هاي آزمايش (در گروه

 سن داشتن باال، به راهنمايي تحصيالت بودن ، داراايمقابله نافرماني تشخيص با فرزند بودن دارا از:

                                                                                                                                                    

1 . Zervides & Knowles 
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 بيمارستان، توانايي در بستري وسابقه رواني و عصبي بيماري ةسابق وجود سال، عدم 45 تا 25 بين

 در حضور عدم :خروج هايمالك همكاري، به تمايل درماني، گروه هايجلسه در شركت

مداخله. جهت  جلسات در حضور ادامه به تمايل جلسه، عدم دو از بيش مداخله جلسات

  استفاده شد: زيرها از ابزارهاي ادهآوري دجمع

هاي جمعيت آوري دادههدف از اين پرسشنامه، جمعاطالعات جمعيت شناسي:  ةپرسشنام

، وضعيت اجتماعي ضعيت تأهل، تحصيالت، وسنبر مشتمل  شناختي الزم به عنوان اطالعات پايه

نحوه كنترل مشكالت  طور سواالتي در موردآموزشي و سابقه شغلي و همين ةاقتصادي، زمين  -

  كلي  توسط مادر كودك مبتال به اختالل نافرماني بود. 

 آخنباخ كودك رفتاري ةسياهوالدين:  نسخه -) CBCL( آخنباخ كودك رفتاري سياهة

. است شده هنجاريابي و ترجمه) 1381( همكاران و دوست تهراني توسط ايران در بار اولين براي

 افسردگي،/ انزوا  افسردگي،/ اضطراب عامل 8 در را واناننوج و كودكان مشكالت اين سياهه

 و قواعد گرفتن ناديده توجه، مشكالت تفكر، مشكالت اجتماعي، مشكالت جسماني، هايشكايت

 ةمرتب عامل پرخاشگرانه رفتار و قواعد گرفتن ناديده عامل دو. كندمي ارزيابي پرخاشگرانه رفتار

 مشكالت آخنباخ كودك رفتاري ةدهند. سياهمي لتشكي را شده سازيبرون مشكالت دوم

 سال 18-6 كودكان اجتماعي و تحصيلي هايشايستگي و هاتوانمندي همچنين و رفتاري -عاطفي

 شودمي تكميل دقيقه 25 الي 20 در نوعاً و دهدمي قرار سنجش مورد والدين ديدگاه از را

سه نمره (  سياهه رفتاري كودك آخنباخباال ةشيو). 1399زاده،  لطيفي و سلطاني زاده، درويش(

يز ن مشكالت كلي،  سازي شدهمشكالت بروني، سازي شدهمشكالت رفتاري دروني شامل1باندپهن

گيري/ هاي گوشهمقياسهاي خردهشامل گويه سازي شدهمقياس مشكالت رفتاري درونيد. دار

مقياس  .باشدمي (AD) و مقياس اضطراب/ افسردگي (SC) ، شكايات جسماني(WD)افسردگي

و  (RB) شكنيهاي رفتار قانونمقياسهاي خردهشامل گويه سازي شدهمشكالت رفتاري بروني

                                                                                                                                                    

1  .  broad-band scores 
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 4و  2هاي ها به جز گويهگويه ةشامل هم مقياس مشكالت كلي .باشدمي (AG) رفتار پرخاشگري

 اعتبار يكل بيضرا ).2019 ،1وينكلمان-المرس پونت، جونكمان، ورليندن،است (آلرژي و آسم) 

 از استفاده با و 97/0 كرانباخ يآلفا از استفاده با) آخنباخ كودك يرفتار اههيس( CBCL هايفرم

 ةمصاحب از استفاده با( يمالك ييروايي، محتوا ييروا. است شده گزارش 94/0 ييبازآزما اعتبار

 مطلوب هارمف نيا سازه ييروا و )(CSI-4 اسيمق با يهمبستگ زين و كودك با يپزشك روان

) 1399( و همكاران زاده درويشدر پژوهش  .)2017 رسكورال، و آخنباخ( است شده گزارش

 95/0تا  63/0ها با استفاده از فرمول آلفاي كرونباخ از دامنه ضرايب همساني دروني مقياس

اني بازآزمون با يك فاصله زم - ها با استفاده از روش آزمونگزارش شده است. ثبات زماني مقياس

به دست آمده است. همچنين  67/0تا  32/0هفته بررسي شده كه دامنه ضرايب ثبات زماني از  8-5

 67/0تا  09/0دهندگان نيز مورد بررسي قرارگرفته است كه دامنه اين ضرايب از  توافق بين پاسخ

  نوسان داشته است. 

 و آموزش سوي زا موافقت اخذ و دانشگاه طرف از مجوز دريافت از پس حاضر تحقيق در

 آموزاندانش شده انتخاب مدارس محترم آموزگاران و مديران هماهنگي با  شيراز شهر پرورش

 هايمالك اساس بر آنها مادران ،آموزاندانش اين گزينش از بعد گرفتند. قرار غربالگري مورد

 كتبي وافقتم اخذ از پس. شد داده آنها به تحقيق مورد در توضيحاتي سپس و شدند انتخاب ورود

. گرفتند قرار مطالعه مورد هايگروه در تصادفي صورتهب افراد پژوهش در شركت بر مبني آنها از

 آخنباخ كودك رفتاري سياهه دموگرافيك، مشخصات هايپرسشنامه كنندگانشركت ةكلي

)CBCL ( - و تكميل را دوره اتمام از پس بالفاصله سپس و مداخالت شروع از قبل والدين نسخه 

 مداخله از بعد ماه 3 نيز، تحقيق اهداف به بنا. گرفت قرار  مداخله تحت آزمايشي گروه. شد انجام

 صورت مداخله اثربخشي كلي ارزيابي هدف با اي جلسه درمان، پيگيري امور انجام جهت

افراد گروه كنترل هيچ مداخله درماني دريافت نكردند. به دليل مالحظات اخالقي در . پذيرفت

                                                                                                                                                    

1  .  Jonkman, Verlinden, Punt & Lamers-Winkelman 
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  پژوهش، افراد گروه كنترل نيز وارد درمان شدند. پايان

پروتكل  گانه مداخله اي اين پژوهش براساس 7جلسات  فرزندپروري سبك اصالحدرمان  

 ؛2012،ساندرز( استبه شرح زير  پيگيري شده ودقيقه  90هر جلسه  ساندرز فرزندپروري اصالح

  .)2021 ،وانگ از نقل به
  رزندپروريف سبك اصالحشرح جلسات  .1جدول 

  محتوا  جلسات
آشنايي اعضاء گروه با يك ديگر و شروع رابطه ي متقابل مشاور و اعضاء شركت كننده، بيان اهداف اصلي و   اول

فرعي و پرسش در خصوص اهداف اعضاء براي شركت در جلسات، بيان قوانين و چهارچوب قواعد شركت در 
 نيز و جلب همكاري آنها انگيزه ،شد در جلسات، تعريفگروه و همچنين اخذ تعهد براي شركت مستمر و منظم 

در ، گرددوالدگري مؤثر در كاهش آن بيان ، اهميت و ضرورت اي و عوامل آننافرماني مقابلهمفهوم  ايجاد شد.
  اجرا شد.  آزمونپيش انتها

به مفهوم مهارت والدگري  بررسي شد. همچنينوالدين  فرزند و شيوه هاي تربيتي باارتباط ي  نحوهدر اين جلسه   دوم
 خشم، همچنين ابراز نظر بدون توانايي خورد، و زد كاهش خشم جهت هاي كنترلمثبت در اين جلسه مهارت

تنهايي،  احساس و اضطراب كاهش و رواني فشار با آمدن كنار بهتر فرزند، به نسبت مثبت احساسات افزايش
آموزش مهارتهايي به والدين به منظور كنترل ده شد. فرزندان آموزش دا هيجانات دقيق تشخيص در توانايي

  داده شد. رفتارهاي نامطلوب خفيف و شديد كودك
بر رفتار كودك و  آنها وعاطفي شديد، نظرات مثبت و گرمي) و تاثير توجه ، (محبت حمايت و گرمي والدين  سوم

فتار كودك و برنامه فرزندپروري مثبت و آشنايي مادر با عوامل مؤثربر ر والدين با فرزند توضيح داده شد. روابط
  .و كودك مشخص نمايد اينكه مادر بتواند اهدافي را براي تغييردر رفتار خود

 چهارم

  

مثبت و ، آموزش سبك هاي ابراز هيجان مثبت والدين با فرزند آموزش تجارب هيجاني ،جلسه قبل مباحث ادامه
ت مثبت بين والد و كودك و ارائه راهكارهايي به منظور العامتقويت ت كنترل مؤثر رفتار فرزند توضيح داده شد.

  تبيين شد. ايجاد يك ارتباط
 پنجم

  

در اين جلسه به  در اين جلسه به مباحث همدلي، آگاهي و چند مهارت ارتباطي و اجتماعي آموزش داده شد.
 و بدن زبان ها، شامل ژست( غيركالمي و كالمي ارتباطات همچنين يكديگر با تعامل و ارتباط برقراري مزاياي
  بيان شد. )شخصي ظاهر

بيان شد.  مهم كنترل كودك و همچنين آموزش راهكارهايي براي ايجاد رفتاري مطلوب در كودكهاي گام   ششم
آموزش چگونگي كنترل كودك در موقعيتهايي كه كنترل به حداقل ميرسد و نيز ارائه راهكارهايي به منظور 

  اده ارائه شد.بقاي خانو
 شركت كنندگان در ثبت رويدادها، شناسايي سبك هاي مورد استفاده بررسي نحوه عملمرور مطالب جلسه قبل،   هفتم

  آزمون اجرا شد.در پايان پسبحث و گفتگو)، (سبك هاي غلط آنها  حالي شركت كنندگان و اص
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  نتايج

ــي بررســي ــر دوگــروه در درآمــد و تحصــيالت تاهــل، وضــعيت فراوان ــايش و كنت  حــاكي ،لآزم

  .بود گروه دو در شناختي جمعيت متغيرهاي بودن يكسان از

سازي جهت بررسي اثربخشي آموزش اصالح سبك فرزندپروري بر ابعاد مشكالت بروني

از  ايمقابلهشده، مشكالت كلي كودكان مبتال به نافرماني   سازيدرونيشده، مشكالت رفتاري 

هاي اين ي استفاده شد. از اين رو ابتدا پيش فرضمتغيرگيري مكرر چندتحليل واريانس اندازه

، P >001/0آزمون براي هر متغير مورد بررسي قرار گرفت. نتايج آزمون كرويت بارتلت (

441/479=2X بيانگر رعايت پيش فرض اين آزمون بود (همبستگي بين متغيرهاي وابسته)، سپس (

كوواريانس بررسي شد كه نشان داد نتايج آزمون ام باكس جهت بررسي مفروضه همگني ماتريس 

 001/0P< ،413/1 =42/7627 ،231F ،75/603( يستهاي مورد بررسي برقرار ناين مفروضه براي مؤلفه

=BoxMتوان گفت اين آزمون نسبت به ) كه البته با توجه به باال بودن حجم نمونه دو گروه مي

 ةتفاده از آزمون موچلي براي همتخطي از اين مفروضه مقاوم است. سپس مفروضه كرويت با اس

هاي مورد بررسي اجرا شد و نتايج اين آزمون نشان داد كه اين مفروضه براي متغيرهاي متغير

سازي  هاي مشكالت رفتاري دروني) و براي مؤلفهP <05/0سازي شده برقرار (مشكالت بروني

هاوس گيسر شده گرين ) و بايد از نتايج تصحيحP >001/0شده، مشكالت كلي برقرار نيست (

استفاده كرد. سپس مفروضه همگني واريانس خطا با استفاده از آزمون لون بررسي شد و نتايج اين 

شده، مشكالت رفتاري  سازيهاي مشكالت برونيراي مؤلفهتحليل نشان داد كه اين مفروضه ب

  . است) P <05/0سازي  شده، مشكالت كلي برقرار (دروني
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  آزمون لون جهت بررسي همگني واريانس خطا نتايج  .2جدول 

هامولفه  F Df1 Df2 P 

1_سازي  شدهمشكالت بروني  076/0  1 50 783/0  

2_سازي  شدهمشكالت بروني  417/5  1 50 024/0  

3_سازي  شدهمشكالت بروني  108/0  1 50 744/0  

1_هسازي  شدمشكالت رفتاري دروني  389/4  1 50 041/0  

2_هسازي  شدونيمشكالت رفتاري در  234/2  1 50 141/0  

3_هسازي  شدمشكالت رفتاري دروني  980/0  1 50 327/0  

1_مشكالت كلي زندگي  725/1  1 50 195/0  

2_مشكالت كلي زندگي  612/3  1 50 063/0  

3_مشكالت كلي زندگي  729/8  1 50 005/0  

رزندپروري در عامل متغيري نشان داد كه ارائه آموزش اصالح سبك فهاي چندنتايج آزمون

، 2ƞ=985/0) و در عامل زمان (2ƞ001/0<P ،827/153=F ،961/0=Pillais trace=961/0گروه (

001/0<P ،202/178=F ،985/0=Pillais trace) 2=976/0) و اثر تعاملي زمان و گروه,ƞ0 

01/0<P ،043/108=F ،976/0=Pillais trace (داخله دهد كه م. اين نتايج نشان مياست معنادار

  . استآموزش آموزش اصالح سبك فرزندپروري بر ابعاد مورد بررسي اثر بخش 
 

نترلنتايج آزمون تحليل واريانس جهت مقايسه اثر بين گروهي در دو گروه آزمايش و ك .3جدول   

 MS Df SS F P 2ȵ متغير

سازي  شدهمشكالت بروني  130/171  1 130/171  163/511  001/0  911/0  

دهسازي  شي درونيمشكالت رفتار  692/2632  1 692/2632  282/141  001/0  739/0  

335/323 مشكالت كلي  1 335/323  779/23  001/0  322/0  

ها در دو گروه نشان همچنين نتايج آزمون اثر درون گروهي جهت مقايسه بين مراحل آزمون

، ƞ2 ،001/0<P=882/0شده ( سازيبرونيداد كه اثر عامل زمان براي متغيرهاي مشكالت 

911/373 =89/1GGF 83/0شده (  سازيدروني)، مشكالت رفتاري=ƞ2 ،001/0<P ،277/244 =
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28/1GGF) 916/0)، مشكالت كلي=ƞ2 ،001/0< P ،83/546=29/1 ،GGF (است. نتايج اين  معنادار

  ارائه شده است. 4تحليل به صورت كامل در جدول 
مراحل ارزيابي. مقايسه جفتي گروه آزمايش و كنترل در 4جدول   

1گروه  آزمون مولفه 2گروه    
اختالف 
 ميانگين

خطاي 
 P استاندارد

مشكالت 

  سازيبروني

 شده

نآزموپيش ورياصالح سبك فرزندپر  لكنتر   231/0  158/0  151/0  
آزمونپس ورياصالح سبك فرزندپر  لكنتر   846/5  297/0  001/0  

ورياصالح سبك فرزندپر پيگيري لكنتر   808/4  283/0  010/0  
مشكالت 

رفتاري 

 سازيدروني

شده   

نآزموپيش ورياصالح سبك فرزندپر  لكنتر   962/0-  253/1  447/0  
آزمونپس ورياصالح سبك فرزندپر  لكنتر   154/25  014/2  001/0  

ورياصالح سبك فرزندپر پيگيري لكنتر   500/18  629/1  001/0  

يمشكالت كل  
نآزموپيش ورياصالح سبك فرزندپر  لكنتر   192/0  111/1  863/0  
آزمونپس ورياصالح سبك فرزندپر  لكنتر   077/9  010/1  001/0  

ورياصالح سبك فرزندپر پيگيري لكنتر   692/5  046/1  001/0  

نتايج اين پژوهش نشان داد كه مداخله آموزش اصالح سبك فرزندپروري بر ابعاد مورد 

هاي دو گروه ت و مقايسه ميانگينبررسي در گروه آزمايش نسبت به گروه كنترل اثربخش بوده اس

  و پيگيري حاكي از پايداري اثر مداخله در گروه آزمايش بود.  آزمونپسدر مراحل 

  گيريبحث و نتيجه

مشكالت رفتاري  بر فرزندپرورياصالح سبك  گروهي ثير آموزشأبررسي ت هدف با مطالعه اين

كودكان دچار در  مشكالت كلي شاخص بر همچنين شدهسازيمشكالت بروني شده،سازيدروني

 به مربوط نتايج كه شد حاضر مشاهده مطالعه در .گرديد اجرا و طراحي نشانگان اختالل نافرماني

مادران كودكان دچار اختالل نافرماني  شامل كه مورد پژوهش واحدهاي فردي مشخصات

 معناداري آماري فاوتت فردي، هايويژگي از نظر مداخله و كنترل گروه دو در باشد، مي ايمقابله

 توجه گروه با دو مقايسه لذا بودند؛ همگن هم با هاويژگي اين نظر از گروه عبارتي دو به و نداشته
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 شده،سازيمشكالت رفتاري دروني در گروه آزمايش تغييرات در بر گرفته، صورت مداخله به

 مبناي بر  .تگرف صورت مشكالت كلي  بهتر شاخص بر همچنين شده  سازيبرونيمشكالت 

هاي نافرماني پروري به مادران بر كاهش نشانهآموزش گروهي اصالح سبك فرزند پژوهش، نتايج

 مؤثر بود و در طول زمان داراي ماندگاري پايداري است. آموزاندانشاي در مقابله

شده با نتايج پژوهش    سازيدرونيپژوهش حاضر در نتايج مربوط به متغير مشكالت رفتاري 

روحاني و  ،)2017(، كاراس و همكاران )1399(يوسفي و همكاران  ،)1400(اطبايي و همكاران طب

)، 2021واچ و لتروبلون ( )،2019هاگستروم و همكاران ( )،2013و و التوره () دلگاد1399(ايزدي 

در تبيين اين  ) همسو است.2012() و كاپالن و همكاران 2016)، اسپنسر و ويلر (2018وانگ (

اي از مشكالت رفتاري كودكان مرتبط با سبك مي توان گفت از آنجا كه بخش عمدهه افتي

راين، با اصالح سبك فرزندپروري ). بناب1400 ،طباطبايي و همكارانآنان است ( فرزندپروري

خود را ارتقا  فرزندپروريهاي اختالالت رفتاري، مادران موفق شده اند روش اساس اصالح نشانهبر

ن وسيله به كاهش مشكالت رفتاري فرزندانشان كمك كنند. در واقع در اين آموزش دهند و به اي

، يكي از موانع مهم رفتار صحيح از سوي مادران، فرزندپروريعالوه بر آموزش روش صحيح 

هاي اختالالت رفتاري مد نظر قرار گرفته است. مادران در جلسات آموزشي آموختند يعني نشانه

ل كنند. رفتارهاي مستقل كودك را تشويق كنند اما در عين اين تشويق كه چگونه مقتدرانه عم

گرمي با  ةها و كنترل خود را به نحوي بر رفتار كودك اعمال كنند، رابطكماكان محدوديت

فرزندان خود داشته باشند. فرزندان خود را تشويق كنند كه استعدادها و عاليق خود را دنبال كنند 

هاي فرزندشان توجه كنند و به فرزندانشان كمك كنند تا مسئوليت تواناييو خود نيز به نيازها و 

توان گفت اعمال خود را بپذيرند و در مورد پيامد رفتارشان بينديشند. در تبين ديگر اين يافته مي

شود مادران هم زمان هم روش صحيح برخورد با كودك را آموخته اند و هم اين روش باعث مي

ع انجام رفتار صحيح را رفع كنند و اين دو همزمان باعث شده اند تا مادران با اند كه مانآموخته

اري در كودكان كاهش يابد. موجب گردند كه عالئم اختالالت رفت فرزندپرورينحوه صحيح 
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 جو دارندجو، فرزنداني متزلزل، سركش، پرخاشگر و ستيزهكننده و سلطهچرا كه والدين طرد

سلم است براي هدايت كودكان به سوي رشد مثبت اجتماعي، عشق و ). آنچه م2018(راتتراي، 

ي والدين به تنهايي كافي نيست، براي اينكه بتوانند افراد باكفايتي در اجتماع باشند و عالقه

  صالحيت فكري پيدا كنند، مقداري كنترل از جانب والدين ضروري است. 

هاي روي كودكان و خانواده» بامريند«هاي فرزندپروري از مطالعات تحقيقات معاصر در شيوه

شناسي هاي فرزندپروري بر روي يك رويكرد تيپآنان نشأت گرفته است. استنباط بامريند از شيوه

بنا شده است كه بر روي تركيب اعمال فرزندپروري متفاوت، متمركز است. تفاوت در تركيب 

هاي بالغانه، نظارت و استبودن، درخوگيربودن، درناصر اصلي فرزندپروري (مانند گرمع

 كند (يادگاري،ثير والدين ايجاد ميأهاي كودك به تسرپرستي تغييراتي در چگونگي پاسخ

مين أگيرند، نقش اساسي در تدر تربيت فرزندان خود به كار مي هايي كه والدينشيوه .)2021

يازهاي فرزندان را توان ن. در سايه ارتباط سالم است كه ميسالمت رواني فرزندان آنها دارد

گونه كه اشاره شد، هر يك از اين ها همت گماشت. همانناخت و نسبت به تأمين و ارضاي آنش

گيرانه و سهلهاي ها اثراتي بر رفتار كودكان دارند كه در اين ميان اثرات مخرب و منفي شيوهشيوه

 ةام گرفته، بهترين شيو. آن چه اهميت دارد اين است كه طبق تحقيقات انجمستبدانه بيشتر است

- مقتدرانه است كه والدين در عين گرم و صميمي بودن با فرزند خود، كنترل ة، شيوفرزندپروري

كند تا با هنجارهاي اجتماعي بهتر سازگار تند. اين شيوه به فرزندان كمك ميكننده و مقتدر هس

 گرا،كفايت، واقعان بافردي كودكان دارد. اين كودكهاي ثير كمي بر آزاديأشوند و همچنين ت

بخش و مسئول هستند كه در پژوهش حاضر اين امر آموزش نظمداراي اعتماد به نفس، فعال، خود

  گذار بوده است.  هاي نافرماني اين كودكان تأثيرهداده شده است كه بر نشان

 و صتشخي اوليه مراحل در نافرماني اختالل به مبتال كودكان شناسايي و غربالگري پيشنهاد

 گروه اين رواني مشكالت كاهش و پيشگيري جهت تواندمي نيز شناسروان به آنها ارجاع درمان

 به نافرماني اختالل به مبتال والدين براي گروهي هايمداخله و هاآموزش اجراي .باشد مؤثر
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 اجتماعي حمايت افزايش منظور به شود، فراهم كنندگان شركت تجارب تبادل امكان كه ايگونه

 بودن اثربخش به توجه با .دهند قرار كار دستور در اطالعاتي، نوع از چه و عاطفي نوع از چه

 به مداخالت حضوري اجراي امكان عدم نيز و نافرماني اختالل عالئم كنترل در گروهي مداخالت

 بروشور يا كتابچه قالب در مداخله جلسات محتواي به توجه با كه شودمي توصيه گسترده صورت

 به توجه باتوان به اين نكته اشاره كرد كه مي پژوهشي پيشنهادات .شود رساني اطالع به والدين به

 اختالل اين كنترل در رواني مداخالت اجراي اهميت و پسران و دختران در نافرماني اختالل شيوع

 اجراي امكان صورت در و خودداري جنسيت متغير كنترل بعدي تحقيقات در شودمي پيشنهاد

 به مبتال پسران با آن مقايسه و نيز نافرماني اختالل به مبتال دختران مادران گروه در اخالتمد

 ساير مورد در حاضر پژوهش در شده انجام مداخله شودمي پيشنهاد .شود انجام نافرماني اختالل

 مونهن حجم با هابرنامه اين شودمي پيشنهاد .شود انجام سلوك اختالل جمله از همبود اختالالت

 .گردند ارزشيابي نيز سلوك اختالل جمله از همبود اختالالت ساير مادران هايگروه در بيشتر

 شركت از اول آزمون به نسبت يكسال و ماه 9 ماه، 6 فاصله با مجدد هايآزمون شودمي پيشنهاد

 اهآموزش مدت دراز ثيرأت بررسي امكان تا گيرد صورت مجدد ارزيابي و شود گرفته كنندگان

 استانها ساير در پژوهش اين ها،يافته اين پذيري تعميم تعيين براي شودمي پيشنهاد .آيد فراهم

   .بيافزايد تحقيق اعتبار بر تا پذيرد صورت
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The effectiveness of group education on improving parenting 
style of mothers and symptoms of oppositional defiant 

disorder in students 
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Abstract 

The present study was conducted to investigate the effectiveness of parenting style 
modification training of mothers on the signs of coping with disobedience in children aged 
from 8 to 11 years in Shiraz. It was a quasi-experimental study in which the pre-test-post-
test design was performed with the control group by baseline assessment after intervention 
and 3-month follow-up with the control group. A total of 40 mothers of male primary 
school students in the academic year of 2019 in Shiraz, about 6789 students were studying 
in 32 public boys' primary schools, were randomly selected to test (correct parenting style) 
and control were assigned. All participants completed the Demographic Questionnaire, the 
Symptoms of Disobedience Questionnaire and Achenbach's Behavioral Inventory in three 
stages. Hypotheses related to the effectiveness of research interventions were analyzed 
using mixed analysis of variance as well as Bonferroni post hoc tests. The results showed 
that the mean of the symptoms of disobedience disorder in the pre-test stage was not 
significantly different between the two groups, which indicates the homogeneity of the two 
groups in the pre-test stage, but the difference between the two groups in the post-test and 
follow-up stages was significant. It can indicate the effectiveness of the intervention on the 
mentioned variables and the stability of effectiveness in the follow-up stage. The results 
also indicated that the mentioned treatment can be used as a psychological intervention in 
reducing the symptoms of confrontational disobedience in children aged 8 to 11 years. Due 
to the effectiveness of parenting style, this treatment can be prioritized. 

Keywords: Parenting style, oppositional defiant disorder (ODD), elementary school 
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