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Abstract
The purpose of the study was to investigate the
effectiveness of behavior parent (mother) training
of children with conduct disorder on behavior
performance of their children. Twenty-four mothers of
children with a diagnosis of conduct disorder
were selected using convenient sampling method.
The simple were divided into control and
experimental groups (12 mothers in each group).
Both groups completed CBCL, Behavior
Performance Questionnaires. In the next step the
experimental group participated in behavior
parent training (ten sessions). At the end of the
training both groups completed the questionnaires at
the post test phase. The data were analyzed whit
ANCOVA. The results showed that behavior
parent training improved behavior performance
(p<0.05). It can be concluded that behavior
parent training to mothers, could decrease the
behavioral problems of their children.
Keywords: behavior parent training, conduct
disorder, children behavior performance
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مقدمه
تعدادی از کودکان در فرایند رشد خود با مشکالت هیجاای
و رفتاری خاص روبرو م شوید که معلول عوامل متعددی از
جمله فشارهای رشد و ایطباق با ایتظارات خایواده و اجتماا
اساا ر رشااد کودکااان در دااول زیاادر دارای مرا اال و
ویژر هاای مشخصا اسا

دالیاال ارجااا کودکااان بااه کلینیااکهااای روانپزشااک اساا
7

(اسااتراتوپولو ،جایسااون و ساایمویز )2012 ،ر بررس ا هااا یشااان
م دهند دومین بیماری روانپزشک رایج در دختاران ارجاا داده
شده به کلینیکهای روانپزشک  ،اختالل سلوآ اس (زوکولیلو،9
)1993ر اختالل سلوآ یه تنها برای فارد مباتال در دوران کاودک

و در هار مر لاه ایتظاارات و

پیامدهای منف به همراه دارد ،بلکه بر زیدر نینده وی ییز ا ارات

تکالیف رشادی خاصا بارای نیاان وجاود داردر برخا از

یامطلوب م راذاردر ماالال بزررسااالی کاه در کاودک مباتال باه

کودکان بنابر دالیل مختلف قادر به رذرایادن ایان مرا ال و

اختالل سلوآ تشخیص داده شده بودیاد ،از ساالم جسامای و

ت ا مین ایتظااارات و تکااالیف رشاادی ییسااتند و یم ا تواینااد
رفتارهای مناسب با سطح رشدی خاود را یشاان دهناد و در

روای کمتری برخوردار و درزمینة فرزیدپروری ییاز باا مشاکالت
بیشتری روبهرو بودیاد (پججار ،نساتین ،تریا  ،چیانج و وایا

رفتارهای اجتماع و تحصیل با مشاکل مواجاه ما شاویدر

)2009ر این اختالل عالوه بر پیامدهای که بارای خاود فارد دارد،

چنین به یظار ما رساد کاه داشاتن مشاکل در هار یاک از

هزینه های زیادی را ییاز بار جامعاه تحمیال ما کنادر از ایانرو،
شناسای و ایجام مداخالت درمای برای کودکای کاه در معار

9

،

وزه هاای اصال رشاد بار تحاول کاودآ در نیناده تا یر
م رذارد (شرودر و روردون)2002 ،1ر

مشکالت رفتاری هستند امری الزم و ضروری اس  ،زیرا این امار

در مورد میزان شیو اختاللهای دورة کودک  ،یتاایج باه

کناار نمادن باا فشاار

این شرح اس

که در مطالعات هماهریرشناسا  2کشاورهای

مختلف پس از سال  12/4 ،1990تا  51/3درصد از کودکاان

باعث کمک هر چه بیشتر به والدین جها
روایا

اصاال از فرزیااد دارای مشااکالت رفتاااری خواهااد شااد

(دایفورث ،هاروی ،اولزآ و امس

10

)2006 ،ر

 6تا  19ساله ،اختالل قابل تشخیص داریادر در ایان زمیناه،
وقت فقط اختاللهای دارای اهمی باالین یاا اخاتاللهاای

خصوم

متقابل ،بدبین  ،مهار بیش از د و خشوی

هستند

شدید را در یظر م ریریم ،شیو ایان اخاتالالت باه  5/9تاا

در بسیاری از نسیبشناس های دوران کودک دخال

داریاد

 19/4درصد م رسد (برد)1996 ،3ر اختالل سالوآ 4ییاز کاه
یک از اختالل های رفتاری دوران کودک را تشکیل م دهد،
با مشکالت متعدد رفتااری ،تحصایل  ،اجتمااع و هیجاای

پژوهشها یشان دادهاید تعاملهای که معماوال هماراه باا

11

(هالنشتین )2004 ،ر همچنین ،مشاخص شاده اسا کاه از
روی رفتارها و سبک های والدرری والدین م تاوان اخاتالل
سلوآ در دختران را پیشبین کرد (کینان ،هیپ وول ،چای ،

کاه فرایناد ساازراری والادین باا کاودآ را در

استپ و استومر-لوبر)2010 ،12؛ بناابراین ،یقاش والادین در

خایواده با مشکل روبهرو م کندر این مشکالت همراه باا هام

بروز ،کنترل و ت تغییر رفتاار و درماان کودکاان مباتال باه

م توایند ت یر زیادی بر عملکرد روای  -اجتماع والادین و

(ساین  ،ساین ،

همراه اس

مشکالت رفتاری بسیار ائز اهمی

اس

فرزیدان داشته باشد (ماش و ولف)2010 ،5ر
درواقاا  ،مشااکالت رفتاااری کودکااان بااه دلیاال یمااود

اهمی

ظاهریشان ،بیشتر مورد توجه والدین و افرادی که با کودکان

رفتاری کودکان یا اختالل های برویا ساازی شاده ،نماوزش

کار م کنند (مایند معلمان) ،قرار م ریریدر یک از شای ترین

والدین یک از رایج ترین شایوه هاای درماایگری بارای ایان
اختالل ها محسوب ما شاود (ساادوآ ،ساادوآ و کااپالن،

2. Epidemiological Study
4. Conduct Disorder
6. disruptive behavior disorder
8. Zoccolillo
10. Danforth, Harvey, Ulaszek & Mckee
12. Keenan, Hipwell, Chung, Stepp & Stouthamer-Loeber
14. Garbacz, Brown, Spee, Polo & Budd

1. Schroeder & Gordon
3. Bird
5. Mash & Wolfe
7. Efstratopoulou, Janssen & Simons
9. Pajer, Stein, Tritt, Chang & Wang
11. Hollenstein
13. Singh, Lancioni, Winton & Adkins

مشااکالت رفتاااری« ،اخااتالل ساالوآ» اس ا کااه در زماارة
«اختالالت رفتار نشوبگر »6قرار م ریرد و یک از مهمترین

13

الیساین  ،سااین  ،ویناتن  )2010 ،از ایاانرو ،باا توجااه بااه
رابطه بین والدین و کودکاان در پدیادنی مشاکالت

2009؛ رارباز ،براون ،اسپ  ،پولو و بوود)2014 ،14ر
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که بهوسیلة نماوزش اصاول

اختالل کاست توجاه و بایشفعاال باا اساتفاده از نماوزش

نموزش رفتاری روش اس

یادریری اجتماع به والدین م نموزد که چگویه پیشایندها و

والدین رفتاری ایجام دادید ارائه نموزش های در مورد علال،

پیامدهای رفتارهای یامناسب کودکان خود را بشناسند و ننها

رفتار کودکان به ماادران

را تغییر دهند تا به رفتارهای مناسب و دلخاواه دسا
چگویه رفتارهای مناسب را تقوی

یابناد،

کنند و چگویه رفتارهاای

یامناسب را کاهش دهند (کروییس ،چاکو ،فابیاایو ،ویماب و

خصیصهها و همچنین فنون مدیری

باعث کاهش بیشفعاال  ،رفتارهاای تخریبا و پرخاشاگری
کودکان و بهبود عملکرد رفتااری والادین و کااهش تنیادر
ننها شدر

پلهام)2004 ،1ر یکا از ایاوا نماوزشهاای رفتااری بریاماه

همچنین ،در مطالعهای که بهصاورت تاک ماوردی و باا

که در پژوهش اضار

هدف بررس ا ربخش نموزش والدین بر کااهش مشاکالت

مورد استفاده قرار ررفته اس ر در ایان یاو درماان ،اصاالح

رفتاری چهار کودآ مبتال به مشکالت برونسازی شده ایجام

رفتار در محیط منزل و توسط والد ایجام ما شاودر از دیگار

شد ،بعد از  9جلساه نماوزش ماادران باا اساتفاده از اصاول

نموزش رفتاری والدین بارکل  2اس

سو ،یشان داده شاده اسا

رفتاار درماای باالین باه شاکل

نموزش والدین و مداخله های کالس در مورد ایان کودکاان

رفتاری مشکالت رفتاری کودکان کاهش یاف  ،اما بیشفعال
و تکایشگری نن ها تغییری یکرد (زرررییژاد و یزداندوس ،
7

منجر به بهبود موارد متعددی در خایه و مدرسه رشاته اسا

)1396ر در پژوهش ماتوس ،باورمیستر و بریاال ( )2009کاه

(فابیایو ،پله ام ،کولز ،رنااج و کاروییس-تساکایو)2009 ،3ر

به بررس ا ربخش بریامة درمای اصالح روابط والد-کاودآ

نموزش والدین در درماان یافرماای کودکاان ماورد مایا
تجرب کاف قرار ررفته اس

بر روی کاهش عالئم مشکالت رفتاری برون ریزایه به مادران
4

(الیدهال ،رایسار و الوجاوی ،

کودکان  4تا  6ساله مبتال به این مسائل پرداختند بعد از اتمام

 ،)2006ام اا مطالعااات بس ایار کم ا بااهصااورت اختصاص ا

این بریامه نموزش  ،مشکالت رفتاری ،بیشفعال و همچناین

ا ربخش این رویکرد را در درمان مشکالت رفتاری کودکاان

رفتارهای مخالف جویایة این کودکان کاهش یافا ر در چناد

مبتال به اختالل سلوآ از دریق نموزش والدین نیان را ماورد

تحقیق دیگر یشان داده شد که درمان رفتاری از مداخلاههاای
مؤ ر برای کاهش عالئم مشکالت رفتاری کودکان اس

بررس قرار دادهایدر
در پژوهش ا کااه وینباار

5

( )1999باار روی  34یفاار از

(میلر

9

و پرینز2003 ،؛ دال  ،رریید ،اکسایتوپلوس و برون )2007 ،ر

والدین کودکان مبتال به مشکالت رفتاری ایجام داد یشاان داد

اررچه نموزش رفتاری والدین بر بهبود مشکالت رفتاری

که ارائة بریامة نموزش والدین بهصورت کل باعاث افازایش

کودکان مؤ ر اس  ،اما ایوا مختلف از نموزش والدین وجود

ادالعات والدین و کاهش تنیدر نیان شاد ،ولا ا اری بار

دارد که تکتک ننها بایاد در معار

نزماون تجربا قارار

کاهش مشکالت رفتاری کودکان یداش ر در مطالعة دیگاری

ریردر یک از نن ها با عنوان بریامه نماوزش رفتااری والادین

که هوای  ،چاعو ،تاوو و یایا  )2003( 6بار روی  23والاد

که ایدآ مطالعات در این زمینه صاورت ررفتاه

بارکل اس

هدف کل از ایجام پژوهش بررس ت یر بریامه نموزش

دارای کودآ مبتال به اختالل کاسات توجاه و بایشفعاال و

اس

یافرمای مقابلهجویایه ایجام دادید بعد از  10جلساه نماوزش

رفتاری والدین بارکل به مادران بر کاهش مشکالت رفتااری

والدین ،عالئم اختالل یافرمای مقابلهجویایه و اختالل کاست

کودکان دبستای با اختالل سلوآ بود؛ بناابراین ،فرضایة زیار

توجه و بیشفعال در  14کودآ کاهش یافتاه باود و عالئام

در این پژوهش دیبال شد:

رفتاری کودکان رروه کنترل هیچ تغییاری را یشاان یادادر در

نموزش رفتاری به مادران کودکان مبتال به اختالل سلوآ،

پژوهش دیگر که دایفورث و همکاران ( )2006بار روی 45

مشکالت عملکرد رفتاری کودکان را بهداور معناادار کااهش

مادر دارای کودآ مبتال به اختالل یافرمای مقابلهجویایه و

م دهدر

2. Barkley’s behavior parent training
4. Lundahl, Risser & Lovejoy
6. Huang, Chao, Tu & Yang
8. Daly, Creed, Xanthopoulos & Brown

1. Chronis, Chacko, Fabiano, Wymbs & Pelham
3. Fabiano, Pelham, Coles, Gnagy & Chornis-Tuscano
5. Weinberg
7. Matos, Bauermeister & Bernal
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روش
روش پژوهش ،جامعة آماری و نمونه :درح ماورد اساتفاده
در این پژوهش درح ییمه نزمایش باود ،ایان دارح از یاو
درح های با رروه نزمایش و کنترل ،همراه باا پایشنزماون و
پااسنزمااون اساا ر جامعااة نماااری ایاان پااژوهش ،کلیااة
دایشنموزان ابتدای ارجا داده شده به هستههاای چهاررایاة
مشاوره نموزش وپرورش باا اخاتالل سالوآ مقطا ابتادای

پرخاشگرایه" منجر شده اس ر  9رویه ییز در هیچیک از این

 9مقیاس جای یگرفتند و در مقیاسا باا عناوان "مشاکالت
دیگر" قرار ررفتندر سه عامل "مضطرب /افسارده"" ،ایازوا /
افسااردر " و "شااکای هااای جساامای " عاماال مرتبااه دوم

"مشکالت دروی سازی شده" را تشکیل دادیاد و از مجماو

یمرههای دو عامال "قاایونشاکن " و "رفتاار پرخاشاگرایه"

عامل "مشکالت بروی سازیشده" به وجود نمدر بارای مالاال

مشغول به تحصیل در سال  1393-1394شهر شیراز و مادران

دو یمویه از سؤاالت این پرسشنامه شامل ماوارد "تکایشا و

ننها بودر در ایتخاب یمویه مناساب بارای پاژوهش ،از میاان
دایشنموزای که به هستههای چهاررایه مشاوره شاهر شایراز

م کند؟" ،اس ر دریهای  ،م توان با جم کردن یمره هاای 9

ارجا داده شده بودید ،دایش نموزان مبتال به اخاتالل سالوآ

مقیاس به یمره کل که بااالترین و کلا تارین عامال اسا ،

به صورت یمویهریری در دسترس به وسیلة پرسشنامة فهرس

دس یاف ر برای یمرهرذاری ،مقیاسهای مبتنا بار تحلیال
عوامل مالآ قرار ررفا و پاس از جما یماره هاای ماواد

رفتاری کودآ ( )CBCLکه توساط والادین تکمیال رردیاد،

بدون فکار عمال ما کناد؟" و "دروغ ما رویاد یاا تقلاب

تشکیل دهنده هر مقیاس ،یمره مقیاس به دس

نمادر در ایان

غربااال شاادیدر درواق ا  ،بااهمنظااور ایتخاااب رااروه یمویااه،
دایش نموزان بار دباق پرسشانامة  CBCLتشاخیص اخاتالل

پااژوهش فقااط از یماارات مربااو بااه زیاار مقیاااس رفتااار

سلوآ داده شدید و مادران نن ها به صاورت تصاادف باه دو

پرخاشاگرایه جها

غرباال کودکاان اساتفاده شادر ضارایب

رروه نزمایش ( )n= 15و کنترل ( )n= 15تقسایم شادیدر از

همسای دروی این پرسشانامه بر ساب نلفاای کرویبااخ در

هر دو رروه پایشنزماوی بارای تعیاین مشاکالت عملکارد
رفتاری کودکان ررفته شد و سپس راروه نزمایشا دا 10

دامنه  0/65تا  0/95قرار داردر با در یظر ررفتن تعاداد ایادآ
پرسش ها و متفاوت بودن شکل نن ها مقاادیر نلفاا در ساطح

جلسه نموزش داده شدر پس از پایاان نماوزش پاسنزماوی

مورد ایتظار و رضای بخش قرار دارید (نخنباخ و رساکورال،

برای بررس چگویگ عملکارد رفتااری کودکاان باهوسایله

)2001ر ضرایب نلفای کرویباخ مقیاس هاا و زیرمقیااس هاای
فهرسا ا رفتااااری کاااودآ باااین ( 0/97بااارای مقیااااس

مالآ های ورود به پژوهش برای کودکان کسب یماره بارش
 t= 64در پرسشنامه فهرس رفتاری کودکاان مقطا ابتادای

بروی سازی شده) و ( 0/73برای مشاکالت اجتمااع ) باوده
اس

بود و برای مادران داشتن داقل سواد خوایدن و یوشتن بودر

هفتااه) ییااز یشااان داد ،همااه ضاارایب همبسااتگ در سااطح

ابزار پژوهش پ
فهرست رفتاری کودک ( :)CBCLاین پرسشنامه که توساط

 P>0/05معناداریاااد و باااین دامناااه ( 0/97بااارای مقیااااس

پرسشنامه عملکارد رفتااری کودکاان در منازل ررفتاه شادر

نخنباخ و رسکورال )2001( 1ساخته شاده اسا

شاامل 112

رویااه درباااره مشااکالت خااا کودکااان اس ا و والاادین
م بایس وضعی فرزید خود را در هر رویه با ایتخاب یک
از سه رزینة "یادرس

بروی سازیشده) و ( 0/39برای مقیاس مشکالت تفکر) قرار
دارید (مینای )1394 ،ر
پرسشنامة عملکرد رفتاری کودکاان در منا ل -ویاژة
والدین :این پرسشنامه شامل  10رویاه اسا

و باه ارزیااب

=  "1و "کامال

نسایبهاا و مشاکالت کااارکردی در کودکاان باا مشااکالت
رفتاری م پردازد (ویگال ،روپتا ،روینتا و سوایسون)1999 ،2ر

رسااکورال ( )2001بااه شااکلریااری  9عاماال یااا ببعااد بااه
یاااامهاااای"مضاااطرب /افسااارده"" ،ایااازوا  /افساااردر "،

این پرسشنامه بار اسااس تحلیلا کاه از مشاکالت رفتااری

درس

=" ،"0تا دی درس

(مینای )1394 ،ر پایای بازنزمای (در فاصله بین  5تا 9

=  "2مشخص کنندر مطالعات تحلیل عامل نخنباخ و

"شکای های جسمای "" ،مشکالت اجتمااع "" ،مشاکالت

کودکان در منزل (و کالس درس در پرسشنامة ویژه معلماان)
به عمل نمده اس  ،سااخته شاده اسا ر در چنادین مطالعاه

تفکر"" ،مشکالت توجه"" ،یاادیدهررفتن قواعاد" و "رفتاار

بهمنظور باررس ت یرات ماداخالت درماانهاای دارویا و

2. Wigal, Gupta, Guinta & Swanson

1. Achenbach & Rescorla
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روانشناخت کودکان با اختاللهای رفتاری به کار رفته اسا
و روای و پایای نن مورد ت یید قرار ررفتاه اسا

مطالعه 30 ،یفر از ننها ایتخااب و باه شایوة تصاادف در دو

(ررجا ،

رروه نزمایش و کنترل (هر رروه  15یفر) جایگزین شدیدر از

)1393ر در پژوهشاا بااا اسااتفاده از روش دوییمااه کااردن
اسپیرمن-براون ،پایای نن را محاسبه کرده اس پایاای ایان

پرسشنامة فهرس رفتاری کودکان  CBCLبا یمارة بارش 64
= tبرای تشخیص و غربالگری دایشنموزان با اختالل سلوآ

پرسشنامه دبق یظر معلمان  0/73و بر اساس یظرات والادین

استفاده شدر یمرات اصل از پرسشانامة مشاکالت عملکارد

(ررج )1393 ،ر در ایان پاژوهش

رفتاری بهعنوان یمرات پیشنزمون در یظر ررفته شدر پاس از

ییز پایای محاسبه شده با روش دوییمه کردن  0/72اس ر در

هماهنگ با مرکز مشااورة دایشاگاه شایراز و مرکاز مشااورة

 0/69به دس

نمده اس

پرسشنامه ویژه والدین رویههای مایند "کارهای را که شرو

م کند ،تمام یم کند" یا "وسایل متعلق به خود یا دیگران را

خراب م کند" وجود دارد و به رفتارهای اشاره شاده اسا

یا یه سه شیراز (وابسته به نموزش وپرورش) ،ماادران راروه
نزمایش در مکانهای مذکور ،در  10جلسة نموزش (تعداد 4
جلسه در مرکز مشاوره یا یه سه و  6جلسه در مرکز مشاوره

که در منزل از کودکان در دول روز سر م زیدر

دایشگاه شیراز) شرک

روش اجرا و تحلیل دادهها
برای اجرای این درح ،پس از هماهنگ الزم با هستة مشاورة
نموزشوپرورش و مدیران مدارس ،در جلسهای مطالاب الزم

 90دقیقه بودر رئوس کل بریامة نموزش والدین شامل فوری
ساختن پیامد ،اختصاص ساختن پیامادها ،همخاوان سااختن
پیامدها ،چیدن بریامههای تشویق قبل از تنبیاه ،پایشبینا و

دربارة پژوهش و ویژر های دایش نموزان ماورد بررسا در

بریامه ریزی برای رفتارهای یامناسب اس

که ده مر لاه دارد

جایگاه نزمودی به مادران ارائه و دعوت به همکااری شاد و

و در جلسة نخر به پایان م رسدر پس از اتماام نماوزشهاا،

از نن ها خواسته شد به دق

به سؤاالت پرسشانامة فهرسا

داده شدید که مدت زمان هار جلساه

مجددا ،پسنزمون بار روی هار دو راروه کنتارل و نزماایش

رفتاری کودکان و پرسشنامة مشکالت عملکرد رفتاری پاسا
دهناادر پااس از جم ا نوری پرسشاانامههااا ،یماارهرااذاری و

روش نموزش رفتاری بارکل ( )1999در جدول  1ارائه شده

همتاسازی ننها از یظر متغیرهاای همچاون؛ جانس ،سان و

اس ر

میزان تحصیالت مادران و میزان رضای
اقتصادی خایواده و اعالم رضاای

بهمنظور بررس مشکالت عملکرد رفتاری کودکان اجرا شادر

ماادران از وضاعی

ماادران بارای شارک

در

جدول  .1روش آموزش رفتاری بارکلی ()1991
جلسات

آموزش

جلسة اول

آشنایی با ویژگیهای اختالل سلوک

جلسة دوم

علل بدرفتاری کودکان

جلسة سوم

شکلدهی رفتار

جلسة چهارم

اف ایش کارآمدی فرامین والدین در برانگیختن پیروی کودک از طریق تقویت مثبت

جلسة پنجم

اف ایش بازی مستقل

جلسة ششم

پوئن و ژتون

جلسة هفتم

روش بهای پاسخ

جلسة هشتم

محرومسازی

جلسة نهم

گسترش محرومسازی به دیگر بدرفتاریها

جلسة دهم

مدیریت رفتار کودک در مکانهای عمومی

 / 6دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی

ابتدا برای توصیف متغیرهای مورد مطالعه از شاخصهاای نماار

یافته ها از تحلیل کوواریاایس اساتفاده شاد (هاومن)1396 ،ر

توصیف مایند فراوای  ،میایگین و ایحاراف اساتایدارد اساتفاده شادر

الزم به ذکر اس

نمده از  24یفار از دو

سپس برای نزمون فرضیه پژوهش از تحلیال کوواریاایس یاکراهاه
(نیکوا) با استفاده از یرمافزار نماری  SPSS21استفاده شدر

رروه مورد تحلیل قرار ررف زیرا رروهها در دا بررازاری
دوره نموزش با اف و ریازش مواجاه شادیدر در جادول 2

یافتهها
از نیجا که درح پژوهش در این مطالعه درح پایشنزماون و

شاخص های نمااری توصایف یمارات دو راروه در مقیااس

که دادههای به دس

عملکرد رفتاری ارائه شده اس ر

پسنزمون با رروه کنترل اس  ،بهمنظور تجزیهوتحلیل نماری
جدول  .2آمارههای توصیفی زیرمقیاس عملکرد رفتاری بین دو گروه در پیشآزمون و پسآزمون
متغیرها

گروه

میانگین

انحراف معیار

پیشنزمون
عملکرد رفتاری

نزمایش

30/91

9/24

کنترل

29/93

9/99

نزمایش

39/41

9/92

کنترل

30/59

10/04

پسنزمون
عملکرد رفتاری

همان دور که از محتوای جدول  2مشااهده ما شاود در

باارای بررس ا همگنا واریااایسهااای دو رااروه در مر لااه

مر له پیش نزمون میایگین های دو رروه یکسان اسا  ،ولا

پیشنزمون و پسنزمون ،از نزمون همگن واریایسهای لوین

در مر له پسنزمون (بعد از اجارای متغیار مساتقل) تفااوت

استفاده شدر نزمون محاسبه شده در مورد متغیر مورد بررسا

زیادی در میایگین بین رروهها مشاهده م شودر

از لحاظ نماری معن دار یبود ( p<0/05و )F=2/55؛ بنابراین،

با توجاه باه دارح پاژوهش کاه از یاو پایشنزماون و

مفروضه همگوی واریایس ها ییاز رد یشادر همچناین یرماال

پسنزمون با رروه کنترل اس  ،برای تحلیل دادهها و بهمنظور

بودن دادهها بهوسیلة نزماون کولماورروف-اسامیریف ماورد
که یتایج یشان داد کاه کجا و کشایدر

کنترل ا ر پیش نزمون از تحلیل کوواریایس استفاده شادر ایان

نزمون قرار ررف

یااو تحلیاال دارای مفروضااههااای اساا کااه از جملااه
مفروضااههااای ،تحلیاال کوواریااایس همگناا شاایبهااای

متغیر مورد مطالعه بین  -2تا  2قرار دارد و در یتیجاه فار
یرمال باودن متغیرهاا ییاز رد یشادر از ایانرو ،باا توجاه باه

رررسیوی میان متغیار تصاادف (پایشنزماون) و متغیرهاای

برقراری مفروضههای اصل این نزمون ،استفاده از این نزمون

وابسته اس ر در این پژوهش شیب خط رررسیون در تماام

نماری مجاز اس ر

متغیرهای مورد مطالعه موازی و تعامل راروه و پایشنزماون

در جدول  3یتایج مرباو باه تحلیال کوواریاایس بارای

برای عملکرد رفتاری ( p<0/05و  )F=0/635معنادار یباودر از

بررس فرضیه  :1نموزش رفتاری به مادران کودکان مباتال باه

رد یشاده اسا ر از

اختالل سلوآ ،مشکالت عملکرد رفتاری کودکان را باهداور

این رو ،م توان رف

که این پیشفار

دیگر مفروضه های این نزمون همگنا واریاایس هاسا

کاه

معناداری کاهش م دهد ،نورده شده اس ر

جدول  .3نتایج تج یهوتحلیل کوواریانس یکراهه (آنکوا) بهمنظور مقایسة نمرات پسآزمون عملکرد رفتاری کودکان در
دو گروه
زیرمقیاسها

عملکرد رفتاری
کودکان

منابع تغییرات

F

سطح

مجذور

توان

مجموع

درجة

میانگین

معناداری

اتا

آماری

مجذورات

آزادی

مجذورات

0/05

0/31

0/92

پیشنزمون

412/269

1

412/269

9/56

0/34

0/99

رروه

495/43

1

495/43

11/25

0/05

-

خطا

905/56

21

43/12

-

-
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چنایچه در جدول  3مشاهده م شود بین میایگین یمرات

کودکان ائز اهمی

هستند ،این اوزه از نماوزش رفتااری

پسنزمون مقیااس عملکارد رفتااری  P< 0/001و =11 /25

والدین ،شامل تغییر دادن شیوهای که بر اساس نن ماادران باه

( 21و  ]F )1بعد از ذف ا ر پیش نزمون تفااوت معنااداری
وجود دارد لذا فرضیه تحقیق ت ییاد شاد؛ بناابراین ،میاایگین

کودکایشان توجه م کنند ییز م شود که از این راستا این امار
بر بهبود شیوههای والدرری این والدین ت یررذار بوده اس ر

یمااره مقیاااس عملکاارد رفتاااری بااهصااورت معناااداری در

مهارت های تاوجه مهام ،از قبیال راوش دادن و ارائاه

پسنزمون بیشتر از رروه کنترل اس ر باه عباارت  ،ما تاوان
رف

توجه مالب  ،در د نموزش رفتااری والادین ممکان اسا

نموزش رفتاری والدین به مادران ،به صورت معنااداری

برای مادران فرصت فراهم نورده باشد تا یاد ررفته باشند کاه

باعث افزایش عملکارد رفتااری در کودکاان ننهاا در راروه

چگویه بدون دخال

کردن و پرسایدن ساؤال ،باه کودکشاان

نزمایش شده اس ر

توجه کنند و چگویه بهصورت مالب

بحث و نتیجهگیری
تحلیل یتایج یشان داد که نموزش رفتاری والادین در کااهش

رفتارهای مطلوب را که م خواهند کودکشان ننها را افزایش

مشااکالت عملکاارد رفتاااری کودکااان مااؤ ر بااوده اساا ر

باا اظهاریظرهاای خاود

یا ادامه دهند به وجود نوریدر
همچنین بسیاری از مادرای کاه در راروه نموزشا ایان
چنین شرک م کنند ،خود را به خاادر مشاکالت رفتااری

پژوهش های پیشین (دایفورت و همکاران2006 ،؛ کروییس و
همکاااران 2004؛ فابیااایو و همکاااران )2009 ،رابطااه بااین

کودکایشان مقصر ما دایناد یاا بارعکس ،اعتقااد داریاد کاه

رفتارهای والدین با مشکالت رفتاری کودکان را ماورد ت ییاد

کودکان نن ها بهصاورت ارادی راها را بارای اذیا

و نزار

قرار دادهاید و چنین بیاان داشاتهایاد کاه مشاکالت رفتااری

و عل

اختالل

ننها ایتخاب کردهاید :توضیح در مورد ماهی

کودکان بستگ بسیار زیادی با رفتار این والدین داشته اس ر

م تواید شناخ های یادرس

تحقیقات دیگر ییز یشان داده ایاد والادین کودکاان مباتال باه
مشکالت برونریزایه و بیشفعال غالبا در کنترل رفتار کاودآ

و چه در مورد کودکایشان اصالح کناد و ا سااس رنااه ،باه
خادر مقصر بودن و ا ساس خشم ،به دلیال مقصار دایساتن

با مشکل مواجه هستند و اغلب از لحاظ سابکهاای تربیتا

کودکان را کاهش دهدر بدین ترتیب کاهش ا ساسات منفا

خود بیش از د دستوری و منف عمل م کنند که همین امر

در والدین به ایجاد روابط بهتر با کودکان ،تصحیح روشهای
تربیت مادران این کودکان منجر خواهد شد (قنبری)1395 ،ر

والدین را چه در مورد خودش

باعث عدم کارای این روشها م شود که ننها بارای کنتارل
رفتار کودآ خود به کار م ریریدر این امر م توایاد باا ارائاه

یتااایج ای ان پااژوهش بااا پااژوهشهااای ویستراسااتراتون

نموزشهای الزم مورد بازبین و تصحیح قرار ریرد (باارکل ،

( ،)1994وبستراسااتراتون ( )2001مبن ا باار ا ااربخش بااودن

1999؛ الیدهال و همکاران ،2006 ،فابیایو و همکاران2009 ،؛

نموزش والدین بر کاهش رفتارهای قایونشکنایه و منحرفایاه

زرراارییااژاد و همکاااران1396 ،؛ اسااتراتوپلو و همکاااران،

در کودکان ،همسو اس ر

)2012ر
از نیجا که بسیاری از مشکالت رفتاری کودکان مباتال باه

دیگر ییز نموزش رفتارهای والادین را در کااهش رفتارهاای

این اختالل یارسای توجه/بیشفعال در ارتبا باا والادین و

پرخاشگرایه کودکاان ماؤ ر یافتاه ایاد (کاروییس و دیگاران،

مادر به وجود م نید و ادامه پیدا م کند ،بناابراین

)2004ر همچنین این یتیجاه باا پاژوهش کریساتایته و ویا
( ،)2003دی ان ،مااایورز و ای اوایز ( ،)2003ویستراسااتراتون و

بخصو

از دیگر سو ،همسو با یتیجه پژوهش اضر ،پژوهشهای

نموزش روشهای درس رفتار به مادران این چنین کودکای
کااه بیشااترین زمااان را بااا ننهااا ماا رذراینااد و نمااوزش

هامند ( ،)2001الوین و لبایل وراس ( ،)2009باتر ،نرماان و

رویکردهای منظم تقویت و تنبیه به نیاان ،ا تماال کااهش

نریولد ( ،)2007کان ،راجرز ورل ( ،)2003اسکات (،)2009

شیوههای والدرری یامناسب را در این مادران باال برده اسا ر

فاسااتزو همک ااران ( )2009پاارال ( )2009برلاادی ( )2003و

همچنین بیشتر این مادران در تالش بارای اداره رفتاار یاکاام

یمازی ( ،)1377قنبری ،)1395( ،تهرای دوسا

و همکااران

کننده این اختالل ،سبکهای والدین خشن و منف را اتخااذ
م کنناد و چاون مهاارتهاای توجاه در شاکل دادن رفتاار

( )1397و دهماسابیان ( )1375مبنا بار ا ربخشا نماوزش
والدین بر رفتارهای برون ریزایه کودکان همسو اس ر

 / 1دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی

همسااو بااا یتیجااه پااژوهش اضاار ،در مااورد ا ربخش ا
نمااوزش روشهااای اصااالح رفتااار بااه مااادران در کاااهش
مشکالت برونریزایه و افازایش عملکارد رفتااری کودکاان،
بسیاری از پژوهشگران (دایفورث و همکاران2006 ،؛ الفوره،
مورای و کولینز ،2009 ،1سین

و همکاران2010 ،؛ ماتوس و

همکاران2009 ،؛ هااوت چاارلیر و کلمنا 2009 ،؛ دالا و
همکاااران2007 ،؛ فابیااایو و همکاااران2009 ،؛ الیاادهال و
همکاران2006 ،؛ رارباز و همکاران )2014 ،بر ا ربخش ایان
روش در کاهش مشکالت رفتاری و افزایش عملکرد رفتاری
کودکان ت کید کرده ایادر بارای تبیاین یافتاه پاژوهش اضار
م توان رف

یو  ،شیوه و برخورد والادین باهویاژه ماادران

یقش مهما در پیشاگیری ،باروز و تا درماان برخا از
اختالالت روای داردر درواق  ،ماادران باا نماوختن نماوزش
رفتاری با برخورد و رفتاری محکم ولا ایعطاافپاذیر و بار
دبق قواعد مشخص به کودآ کمک ما کنناد کاه ادومرز
مشخص برای خود قائل شودر ایان چاارچوببنادی ماادران
برای کودکان م تواید نیاان را از رفتارهاای سارکشمآبایاه و
رستاخوار رهای بخشد و بر دبق اصول مشخص که مادران
تعیین م کنند رفتار کنندر
پژوهش های نینده م توایند بر کودکان مبتال به اختالالت
رفتاری دیگر متمرکز شویدر در دوره نموزش ایان پاژوهش،
تنها مادران ضور داشتندر بررزاری جلسات با ضور افاراد
دیگری که ارتبا یزدیک باا کاودآ داریاد ،مایناد پادران و
معلمان بهتر م تواید مشکالت این کودکان را مشخص سازد
و در بهبود هر چه بیشتر نیان سهم داشته باشادر از نیجاا کاه
اختاللها و مشکالت برونریزایه یک از شای ترین اختالالت
و مشااکالت دوران کااودک هسااتند ،لااذا پیشاانهاد ما شااود
سازمانهاای غیردولتا در رابطاه باا ایان اخاتالل ت سایس
رردیده تا والدین این کودکاان بتوایناد باا در میاان رذاشاتن
تجارب خود با یکدیگر ،بهتر بتوایند در جه درمان کودکان
خود تالش یمایندر از جمله محدودی های پاژوهش اضار
عدم کنترل متغیرهای دیگر بوده اس ر
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