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    چكیده

های لسا دهد در حالی که استفاده از برنامههای زندگی فرد را تحت تأثیر قرار میتمام جنبه اختالل رفتاری
منظور بررسی اثربخشی  پژوهش حاضر بهبا نتایج مؤثری همراه است.  والدین برنامه بر مبتنینکردنی  باور

 در شهربا اختالل رفتاری تعامل مادر و کودک بر والدین  برنامه بر مبتنینکردنی  های باوربرنامه سال
آزمون و گروه شاهد پس، آزمونپیشآزمایشی با طرح ، یک مطالعه نیمهحاضر پژوهش انجام شد.اصفهان 

گیری اختالل رفتاری شرکت داشتند که به روش نمونهبا نفر از مادران کودکان  30بود. در این پژوهش 
ها به دو گروه آزمایش و شاهد آزمودنی ند.انتخاب شداصفهان  شهر دبستان پسرانه امیرکبیراز  تصادفی

برنامه  درجلسه  12در  . گروه آزمایشتشکیل شده بود نفر 11 به نحوی که هر گروه از تقسیم شدند
که به گروه شاهد این آموزش ارائه نشد. ابزار این پژوهش  حالی نکردنی شرکت کردند در های باورسال

بود. اطالعات به دست آمده با استفاده از تحلیل کوواریانس چندمتغیری و  کودک پیانتا-مقیاس رابطه والد
نکردنی اثر معناداری  های باوربرنامه سالآموزش نتایج نشان داد که  تحلیل شد.SPSS افزار نرم 23نسخه 

داشت  (وابستگی نزدیکی و تعارض،) آنهای مقیاسخرده و رفتاریتعامل مادر و کودک با اختالل بر 
(001/0P<.)  را بهبود با اختالل رفتاری تعامل مادر و کودک تواند می نکردنی های باوربرنامه سالآموزش

 ای دارد.ویژه ضرورت این برنامهریزی به منظور استفاده از ؛ بنابراین، برنامهبخشد

 اختالل رفتاری کودک،با ، تعامل مادر نکردنی های باورسال :کلیدی گانواژ
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 مقدمه
، به ویژه مادران آنها در تربیت و پرورش فرزند خود با 1والدین کودکان با اختالل رفتاری

این که  با توجه به (.2014، 2ای مواجه هستند )کوک و راهاکدهمشکالت عم
در  ای دشوار است،م و طبیعی هم وظیفهحتی برای والدین دارای فرزند سالفرزندپروری 

شود و والدین به ای باشند این مساله دشوارتر میصورتی که فرزندان دارای نیازهای ویژه
. در واقع، (2011، 3)هاالهان، کافمن و پولنشت ویژه مادر به آموزش ویژه نیاز خواهند دا

ن هستند، قابل کنند، مزمطور افراطی بروز میبه رفتارهایی اشاره دارد که به اختالل رفتاری
اختالل باشد. پژوهشگران نیز ت آنها انتظارهای اجتماعی و فرهنگی نمیپذیرش نیستند و عل

، 6)کورای اندتقسیم کرده 1نمودتارهای درونو رف 4نمودرا به دو نوع رفتارهای برون رفتاری
نمود نمود معطوف به دیگران است در حالی که رفتارهای درون. رفتارهای برون(2011

سانتوز، شود )سبراو اضطراب میهای روانی یا هیجانی مانند افسردگی شامل تعارض
 ائل و مشکالتتردید مسبی (.2016، 7گاسپر، آزودو، هومن، گورا، مارتینز و همکاران

طور  شرایط ذهنی و روانی والدین و به ویژه مادر را بهناشی از اختالل رفتاری فرزند، 
ها، اطالع چندانی نسبت به وضعیت کند. بسیاری از خانوادهالعاده و غیرعادی متأثر میفوق

اطالعی باعث درگیری خاص روانی و رفتاری کودک با اختالل رفتاری ندارند و همین بی
های متفاوتی را به هنگام والدین واکنش (.2017، 8بولگان و کیفتیسی)شود یشتر مادران میب

دهند به ویژه وقتی که فرزند متولد شده دارای مشکل یا ناتوانی خاصی تولد فرزند نشان می
(. معموالً حضور و وجود کودک با 2014مثل اختالل رفتاری باشد )کوک و راهاک، 

ر نامطلوبی بر کارکرد خانواده دارد. گاهی مشکالت رفتاری فرزندان، اختالل رفتاری تاثی
کشد. مادران به دلیل فشار ناشی از نیازهای اعضای خانواده را به چالش می سالمت روانی

گیرند های وابسته سالمتی قرار میروزمره کودکان خود بیش از پدران در معرض آسیب
در به عنوان عضو اصلی خانواده، کارکردها و . چرا که ما(2011)هاالهان و همکاران، 
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رفتاری در کودکان با اختالل های مختلفی را در رابطه با فرزند بر عهده دارد. مسئولیت
ای مواجه هستند. آنها گاهی برقراری ارتباط و کارکردهای اجتماعی با مشکالت عمده

(. 2018، 1س و گرازیانوگیرند )رااوقات از طرف همساالن خود مورد طرد و تنفر قرار می
در حال تالش برای  گاهی کودکانکه  کودکان به قدری زیاد استاین  2مشکالت رفتاری

افراد عالقه . (2011، 3گاالگر و کولمنکرک، ) دارنددوستی با آنها، از این کار دست برمی
های دهند یا مهارتخود را نسبت به کسانی که به تماس اجتماعی پاسخ مطلوبی نمی

تعامل و دهند. چون روابط عاطفی نزدیک بر پایه تماعی ضعیفی دارند از دست میاج
 دربه ویژه  رفتاری کودکان مشکالت. در واقع، گیردهای اجتماعی دوجانبه شکل میپاسخ

دارد )اسبجورن، نورمن،  ارتباط مادر رفتار و نحوه تعامل با زندگی هایسالاولین 
 های نامناسب ورفتار به این ترتیب و( 2018 ،4کریستیانسن و رینهولدت داننی

امی، احدی، ضرغ) شودنفس مادر می به اعتماد کاهش سبب کودک برانگیزچالش
-والد تواند بر تعاملو می (2017بولگان و کیفتیسی،  ؛1396اطهاری و کراسکیان، 

 (. 2011)هاالهان و همکاران،  گذاردباثر  1کودک
هر کودکی  اجتماعی و روانی رشد بر مؤثر عوامل ینترکودک از مهم-والد تعامل

نوعی تبادل در حقیقت، تعامل (. 1388، ؛ به نقل از سیدمحمدی2007، برکاست )
دادهای مادر که درون به این معنیکند، دوطرفه است که همواره از الگویی ثابت پیروی می

ثیر مستقیمی بر های کودک، تأگذارد و ویژگیای بر رشد کودک تأثیر میبه گونه
در این ارتباط هم . چگونگی فرزندپروری و خصوصیات الگوهای ارتباطی والدین دارد

در ارتباط متقابل معموالً مادر و هم کودک در پی تقویت مثبت از سوی یکدیگر هستند اما 
در کند ارتباط مطلوبی با مادر برقرار نمیکودک  که دارای اختالل رفتاریمادر با کودک 

)کرک  شوندتوجهی، انزوا و طردشدگی از سوی مادران میموارد کودکان دچار بیاغلب 
های هیجانی و رفتاری متقابل بین والدین کودک به پاسخ-والد (. تعامل2011و همکاران، 

صحبت کردن، از طریق  تواندمیها یند رشد اشاره دارد که این پاسخافرطی و کودک در 
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 باشد برقراری ارتباط هایسایر روشو  سترس بودندر ددرک کردن، ، دیدن، شنیدن
 از مادر عاطفی مراقبت (. بر این اساس،2018)بهرامی، دولتشاهی، پورشهباز و محمدخانی، 

 از و کندمی بودن داشتنی دوست که کودک احساس کندمی فراهم را کودک موقعیتی

 مثبتی تأثیرات بر . عالوهکنند توجه او به شایسته فردی عنوان به که دارد دیگران انتظار

حذر  بر تواننمی نامطلوب و ناکافی ارتباط منفی از تأثیرات دارد، خوب رابطه کی که
-مربوط به ارتباط دوسویه والد باالی مشکالت نرخ به آن منفی اثرات از توانمی و بود

، تجریشی، عاشوری، افروز، ارجمندنیا و غباری پورمحمدرضای) کرد کودک اشاره
1394.) 

از قبیل روابط والدین با همدیگر، روابط والدین با  که عوامل مختلفی با توجه به این
 فرزند دارای اختالل رفتاری، روابط والدین با سایر فرزندان، روابط فرزندان با یکدیگر،

میزان ارتباط با سایر افراد خانواده از جمله پدربزرگ و مادربزرگ و حتی اقوام و 
ها و ، روش. (2011کرک و همکاران، )عامل مادر و کودک موثر هستندبر تهمسایگان 

 1نکردنی های باورسالآموزشی برنامه که طلبد های آموزشی و درمانی متفاوتی را میبرنامه
آموزشی برنامه (. 2016، 3؛ وبستراستراتون2014، 2سیلوا و گاسپریکی از این موارد است )

های وبستراستراتون در کلنیک وهشژبر اساس پ 1990نکردنی در سال  های باورسال
تربیت در دانشگاه واشنگتن با هدف اولیه فراهم کردن یک برنامه موثر درمانی برای 

د )وبستراستراتون، گاسپر و هایی که کودکان غیر قابل کنترلی داشتند طراحی شخانواده
های ها با سبکادهانواع مختلفی از خانو ها،در این پروهش(. 2012، 4سبرا سانتوز

شدیدی داشتند و رفتاری شان مشکالت فرزندهایی که خانواده ،فرزندپروری متفاوت
مدرسه و کالس  از جمله متفاوتهای ی که کودکان در محیطمختلف همچنین رفتارهای

 گستره و جامع،های سیرپس از این برقرار گرفت. سی ربر مورددادند می مدرس انجا
بر این اساس، برنامه تربیتی برای برخورد با این مشکالت شناسایی شد. های موثرترین روش

نان طراحی آهای فرزندپروری های باورنکردنی برای حمایت از والدین و بهبود شیوهسال
اجتماعی و عاطفی در  کفایتشد تا از این طریق مشکالت رفتاری کودکان کاهش یابد و 
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یک نکردنی  های باوربرنامه سال (.2016ان، )سبرا سانتوز و همکار نان تقویت گرددآ
این درمان  .ه استدرمانی است که توسط وبستراستون طراحی شدپروتکل آموزشی و 

های مستقیم و غیرمستقیمی است که برای تربیت رفتاری کودک استفاده موزشآمبتنی بر 
طلوب و منسجم ای مدرمانی به شیوه روشاین (. 2012)وبستراستراتون و همکاران،  شودمی

احل رشد شناختی مر های مختلفی همچون نظریه دلبستگی بالبی و اینزورث،اصول نظریه
نظریه شناختی اجتماعی  ظریه یادگیری اجتماعی پترسون رید و دیشن،ن پیاره و اینهلدر،

درمانی رفتاری ار حل مسئله دی زویال ونزو و زوجفتر رمان شناختی رفتاری بک،د بندورا،
ای ارزشمندی را برای ن و مارگولین را تلفیق کرده و از این طریق برنامه مداخلهجاکوبسو

است  وردهآنها فراهم آجتماعی  تعامل همچنین والدین وکودکان و بهبود رفتارهای 
 (.2007، 1)گارسیا و تورک

در این های مختلفی استفاده شده است. در پژوهشنکردنی  های باوربرنامه سالاز 
های سال والدین برنامه ( بیانگر اثربخشی2007گارسیا و تورک )های پژوهش یافته ،راستا

ناشنوا، بهبود تعامل والدین با همدیگر  رفتاری کودکان و عاطفی بر مشکالت باور نکردنی
تریلینگسگارد، تریلینگسگارد و پژوهش  نتایجو با فرزندان ناشنوای آنها بود. 

های باورنکردنی به والدین ز اثربخشی آموزش سال( حاکی ا2014) 2وبستراستراتون
و ارتباط والدین با فعالی و کاهش مشکالت رفتاری آنها توجهی بیشکودکان با اختالل کم

( 2014) 3هومن، گاسپر، سبرا سانتوز، کاناوارو و آزودوهای پژوهش یافتهبود. کودک 
اجتماعی کودکان با اختالل  نکردنی بر رفتارهای باور هایاثربخشی برنامه سال بیانگر

. نتایج پژوهش سبرا سانتوز و همکاران بودعملکرد خانواده بهبود ای و نافرمانی مقابله
 بهبودهای باور نکردنی بر تاثیر مثبت و قابل توجه آموزش برنامه سال حاکی از( 2016)

پژوهش  نتایج همچنین .بودکودک، اعتماد به نفس و خودکارآمدی والدین  -تعامل والد
بیانگر تاثیر مثبت و قابل ( 2017) 4ویلند، چانگور، وندرگیسن، ماتیز، دکاسترو و اوربک

های باور نکردنی بر بهبود رفتار کودکان و تعامل والدین با فرزندانشان توجه برنامه سال
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( حاکی از 2018) 1مورای، رابینر، کوهن، پن و فروزهای پژوهش یافتهعالوه بر این، بود. 
-و بهبود تعامل والد های باورنکردنی بر مشکالت رفتاری کودکان بخشی مداخله سالاثر

 بود. کودک

های درمانی از جمله درمان دارویی برای درمان از آن جایی که از برخی روش
استفاده فعالی توجهی بیشکودکان با اختالل کممشکالت کودکان با اختالل رفتاری و 

قابل توجهی بر کاهش مشکالت رفتاری دارد ولی این اثر  شود با این که تاثیرمی
هم در پی داشته  خوابیاشتهایی و بیعوارضی مانند بیاحتمال دارد مدت است و کوتاه

برنامه  (، در حالی که2017، 2د )فریدمن، باناچفسکی، سیکیریکا، کوینترو و چنباش
مان و کودکان به لحاظ برقراری های مفیدی برای والدین، معلهای باورنکردنی، آموزهسال

ارتباط، عملکرد خانواده، تعامل و مدیریت رفتار در کالس درس داشته و همچنین 
، 3لیتجن، رایجمیکرز، دکاسترو، وندنبان و ماتیزای برای کودکان دارد )های ارزندهآموزه
کند و یهای هیجانی، اجتماعی و هیجانی آنها را تقویت م( و از طریق بازی، مهارت2017

، 4دهد )مورا، سبیل و نیلهای زندگی روزمره را کاهش میمشکالت مربوط به مهارت
مشکالت  که کودکانی بهدر این برنامه  بازی طریق درمانگران از (. به بیان دیگر،2018

را  تریسازگارانه رفتارهای است ضعیف آنها اجتماعی هایرفتاری زیادی دارند یا مهارت
یابند تا احساسات خود را به این ترتیب کودکان از این طریق فرصت می. دهندآموزش می

در ضمن تغییراتی در (. 2009، 1براتون و ری ،ثلندربروز دهند و تخلیه روانی شوند )
دهد آید و مشکالت رفتاری آنها را کاهش میفرایندهای شناختی آنها به وجود می

برنامه از  .(1391، بیگلریان و یرزاییم ،پیشیاره ،تجریشیپورمحمدرضای ،رفعتیشاه)
رفتاری و  هایدرمان و پیشگیری از اختالل به منظور های باورنکردنیبرنامه سال آموزشی

با نیازهای ویژه از جمله موزش کودکان آ ،موزش والدینآ ،مشکالت عاطفی کودکان
با کودکان  وکودکان ناشنوا  ،فعالیبیشتوجهی کودکان با اختالل کم ،اوتیسمکودکان 

گزارش شده  یهای مختلفوهشژن در پآو اثربخشی  شودمیمشکالت رفتاری استفاده 

                                                           
1. Murray, Rabiner, Kuhn, Pan & Sabet 

2. Parent-child relationship scale of Piyanta 

3. Leijten, Raaijmakers, de Castro, van den Ban & Matthys 

4. Mora, Sebille & Neill 

5. Landreth, Ray & Bratton 
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تجربی و  که چنین مواردی حاکی از ضرورت( 2014و همکاران،  )تریلینگسگارد است
همساالن  از سوی رفتاریکودکان با اختالل  ،پژوهش حاضر است. عالوه بر این نظری

غیراجتماعی، نگران، مضطرب و عصبی توصیف  نهایی همچوبا ویژگیعادی خود 
ناشی توانایی در برقراری ارتباط مؤثر مانند عدم ی از عواملها ویژگیاین  و شوندمی
در حالی که  ،(2011هاالهان و همکاران،  ؛1394آبکنار و عاشوری، جلیلموللی، )شود می

ثر و تعامل با فرزندان کمک در برقراری ارتباط مو والدین به های باورنکردنیبرنامه سال
آنچه این و شده نانجام  در ایران خصوصدر این  یپژوهشهیچ  . با این وجودکندمی

بیانگر خالء پژوهشی در این  یموارد چنینو  سازد همین نکته استپژوهش را متمایز می
به والدین  های باورنکردنی. دور از انتظار نیست که آموزش برنامه سالهستندحوزه 

ودکان با اختالل رفتاری، توان و جرأت مقابله با مشکالت رفتاری فرزندشان را بدهد و ک
طور شود تا تعامل آنها با فرزندشان بهبود یابد. بهحل مشکالت نیز به نوبه خود موجب 

برای سه گروه والدین، معلمان و کودکان طراحی شده نکردنی  های باوربرنامه سالکلی، 
مبتنی بر نکردنی  های باورسالآموزشی برنامه  استفاده ازحاضر هدف پژوهش  است که

    است.  به منظور بهبود تعامل مادر با کودک برنامه والدین

  روش
آزمون با گروه شاهد استفاده شد. پس-آزمونآزمایشی از طرح پیشپژوهش نیمهاین در 

تشکیل  تاری شهر اصفهانبا اختالل رفکودکان  مادران از حاضر پژوهش آماری جامعه
 11تا  7اختالل رفتاری با نفر از مادران کودکان  30 شد. نمونه آماری این پژوهش شامل

در سال اصفهان  شهر دبستان پسرانه امیرکبیراز  تصادفیگیری که به روش نمونه شدمیساله 
ی به بیان دیگر، نمونه آماری پژوهش حاضر مادران. ندشد انتخاب 1396-97تحصیلی 

کسب  13بر اساس پرسشنامه مشکالت رفتاری راتر نمره باالتر از بودند که فرزند آنها 
شاهد نیز آزمایش و ها به انتساب گروه کرده و دارای اختالل رفتاری  تشخیص داده شدند.

و به صورت  هابا احتساب افت آزمودنیبه این ترتیب که . انجام شدتصادفی  طوربه
ها به گروه شاهد اختصاص یافت. نفر از آزمودنی 11وه آزمایش و نفر به گر 11تصادفی، 

همان تعداد  nفرمول، این در شده است.  از فرمول زیر استفادهدر تعیین حجم نمونه 
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همان تفاوت میانگین  dبه معنی سطح معناداری و  z جامعه؛ واریانس یعنی ها؛آزمودنی
  جامعه و نمونه است.

 = (20/79)2 × (1/96)2/ (11)2=13/72 

 رفتاری در فرزنداختالل سال، وجود  42تا  30سن داشتن  ،ورود به پژوهش هایمالک
، های دولتیاشتغال به تحصیل فرزند در دبستان، راتر رفتاری مشکالت پرسشنامهبر اساس 

های خروج از مطالعه بود. معیار همسر و فرزندانتمایل به شرکت در پژوهش و زندگی با 
یا اختالل به گونه معلولیت  داشتن هرشناختی در مادران، اختالل روانگونه  هر وجودنیز 
مادران شرکت همزمان  ، عدمآنان اساس پرونده تحصیلی بر در فرزندان رفتاریاختالل  جز

برای اخالتی بود. دهای مداخالتی مشابه و غیبت بیش از یک جلسه در برنامه مدر برنامه
 آوری اطالعات از ابزار زیر استفاده شده است:جمع

که  هتهیه شدتوسط پیانتا  2199مقیاس در سال  این: 1کودک پیانتا-مقیاس رابطه والد
سنجد. خود را می فرزندوالدین را در مورد رابطه آنها با  کماده است و ادرا 33شامل 

ماده(،  10ماده(، نزدیکی ) 17ارض )های تعکودک پیانتا شامل حوزه-مقیاس رابطه والد
 بیانگر تعارض،. شودمیها( ماده( و رابطه مثبت کلی )مجموع تمامی حوزه 6وابستگی )

 د.دار خویش فرزند با منفى و نامطلوبرابطه  کندمی احساس مادر که است اىدرجه

 رزندف با نزدیک ارتباط و عاطفى گرم، هرابط از مادر هادراک رابط بیانگر نزدیکى،

 به کودک حد از بیش وابستگى میزان از مادر ادراک بیانگر وابستگى،. است خویش

)قطعاً صدق « 1»ای لیکرت از درجه 1گذاری آن بر اساس مقیاس نمره .است والدین
الزم به ذکر است که نمره هر حوزه از مجموع کند( است. )قطعاً صدق می« 1»کند( تا نمی

 نمره همان که کلی مثبت رابطهآید و نمره حوزه به دست می های سازنده آننمرات ماده

 وابستگی و تعارض حوزه نمرات معکوس و نزدیکی حوزه نمرات مجموع از است کل

، بنابو غباری افروز، ارجمندنیا، پورمحمدرضای تجریشیعاشوری شود )حاصل می به
 رونباخ توسط ابارشیروایی محتوایی و پایایی این پرسشنامه از طریق آلفای ک (.1394

های تعارض، نزدیکی، ( به دست آمد. پایایی حوزه1388) طهماسیان، مظاهری و پناغی
در . گزارش شده است 86/0و  61/0، 70/0، 84/0وابستگی و رابطه مثبت کلی به ترتیب 

                                                           
1. Fridman, Banaschewski, Sikirica, Quintero   & Chen 



 239  ...و مادر تعامل بر نکردنی باور هايسال برنامه اثربخشی بررسی

 

های تعارض، نزدیکی، حوزهدر  آنضریب پایایی و  71/0 مقیاساین مطالعه حاضر، روایی 
 .به دست آمد 81/0و  68/0، 72/0، 79/0و رابطه مثبت کلی به ترتیب وابستگی 

اهمیت ضرورت  ،اخالقی پروهشمالحظات وهش به جهت رعایت ژدر اولین مرحله پ
نها آشد و به  توضیح دادهای توجیهی برای مادران و اهداف پروهش حاضر در جلسه

و فرزندشان به صورت محرمانه باشد نها آاطمینان داده شد که اطالعات استخراج شده و نام 
و به منظور حفظ اسرار شخصی و عدم تجاوز به حریم خصوصی شرکت کنندگان نتایج 
حاصل از پروهش در سطح کلی گزارش شود تا برای پیشبرد اهداف پروهش در اختیار 

عنوان به راکودک -مقیاس رابطه والد مادران منتخبسپس روانشناسان قرار گیرد. 
 پژوهشگرنکردنی توسط  های باوربرنامه سالد. در مرحله بعدی، تکمیل کردنن آزموپیش
جلسه به گروه آزمایش آموزش  سهای و هفتهای دقیقه 70حدوداً  جلسه آموزشی 12در 

محتوای جلسات آموزشی برای  د.گردیولی به گروه شاهد این نوع آموزش ارائه نداده شد 
  است. ئه شدها، ار1گروه آزمایش در جدول 

و همکاران ن راتوبر اساس الگوی معرفی شده توسط وبستراست ایمداخله برنامه
طی این ها آزمودنی. ( آموزش داده شد1396( و پژوهش محمدزاده و قمرانی )2012)

گی ها و نیازهای شناختی هیجانی و یژند هم با وردهایی که دریافت کموزشآجلسات با 
که چگونه با فرزندان گرفتند به صورت کاربردی یاد هم  شدندشنا آشان فرزندرفتاری 

 نها گام بردارند.آبازخورد بگیرند و در جهت کاهش مشکالت رفتاری  کنند،خود رفتار 

 نکردنی های باوربرنامه سالجلسات  برنامه. هدف و محتوای 1جدول 
 محتوا عنوان جلسات

1 

چرا در این برنامه شرکت 
 ؟کنممی

ی هاسال معرفی برنامه
شرح اهداف  ،باورنکردنی

 و وظایف محوله

اهمیت بهبود روابط والدین با ؛ بیان هدف از اجرای پروهش توضیح درباره
ضرورت واکنش  ؛ تشریحن بر کودکآیکدیگر و با فرزندان و تاثیر 

مناسب نسبت به مشکالت کودکان در جهت رفع این مشکالت و جلوگیری 
 .والدینو تکالیف وظایف ؛ شرح نهاآناشی از  نامطلوباز تبعات رفتارهای 

2 

هایی گیژمن چه ویفرزند 
 ؟دارد

های گیژشنایی با ویآ
تفاوت  ،دوران کودکی

میان نیازهای والدین و 
سطح انتظارات  ،کودکان

نیاز کودک به  شرح دنیای کودک و نقش تخیل و بازی در این دوران،
یاز کودک به مورد توجه قرار ؛ نهای خوداثبات توانایی امنیت و محبت،

 یا توجه منفی)تحسین( گرفتن و تالش او در جهت جلب توجه مثبت 
دم اطالع کودک از خوب یا بد بودن بعضی رفتارها و ؛ عدیگران )سرزنش(
 و در نظر گرفتن حد انهای کودکها و ناتوانیها، توضیح تواناییواکنش

 های شناختی،نان در زمینهآشرح مشکالت  ،هاجام فعالیتتوانایی او در ان
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والدین از کودکان و 
 کودکان از والدین

 .عاطفی و اجتماعی

3 

چگونه قاطعیت داشته 
 ؟باشم

های معرفی انواع سبک
تفاوت میان   ،ندپروریزفر

 استبداد و قاطعیت

نها بر سالمت روانی آبعدی  تاثیرهای فرزندپروری و معرفی انواع سبک
شرح  ،با مشکالت رفتاری کودکلزوم داشتن قاطعیت در برخورد  کودک،

رعایت  بدنی یا اعمال پرخاشگری در قبال رفتار نامناسب او، عواقب تنبیه
 ،قوانین و وظایف خانواده هم از جانب کودک و هم از جانب والدین

های تمرینی به ارائه چک لیست داشتن انعطاف الزم در اجرای قوانین،
 .والدین

4 

چگونه با فرزندم بازی 
 ؟کنم

 ،دن مسئولیت به کودکدا
 کودکبازی کردن با 

دادن مسئولیت به ه موزش نحو؛ آرفع ابهامات چک لیست های ارائه شده
 هموزش قوانین بازی ب؛ آنحوه صحیح بازی کردن با کودک؛ کودک

گونه امر  پرهیز از هر تبعیت والدین از قواعد و دستورات کودک، ؛کودک
ه نحو؛ های کودک در جریان بازیتاحترام به خالقی و نهی در خالل بازی،

 .های مربوط به این جلسهارائه چک لیستصحیح پایان دادن به بازی؛ 

1 

را تشویق و  فرزندمچگونه 
 ؟تحسین کنم

اهمیت تحسین کردن 
های صحیح  روش، کودک

 کودکانتحسین کردن 

موزش عواقب تحسین نکردن ؛ آهای ارئه شدهمرور و برسی چک لیست
نحوه صحیح تحسین ؛ د تحسین و تشویق کردن کودکوای؛ فکودکان

های ارائه چک لیست ؛کودکاز پرهیز از تنبیه و انتقاد نامناسب  ؛کردن
شان را فرزندن بتوانند آکمک  موزش جمالتی که والدین باآمبنی بر 

 تحسین کنند.

6 

پاداش  فرزندمچگونه به 
 ؟دهم

استفاده صحیح و به موقع 
 هااز تقویت کننده

 

و غیر ( مادی)های محسوسها و پاداشزش و برسی انواع تقویت کنندهموآ
های ها در موقعیتاز این پاداش یکموارد استفاده هر  (؛اجتماعی) محسوس

تون یا برچسب ژموزش والدین در زمینه امتیازبندی کردن یا ارائه آ ؛مناسب
 تهیه جدول امتیازبندی.؛ به کودک

7 

چگونه قانون را در خانه 
 ؟ا کنیماجر

بیان قوانین به صورت قابل 
 ،فهم و با بیان روشن

در اجرای این  مداومت
 قوانین

چگونگی اعمال صحیح این ؛ موزش لزوم رعایت قوانین مربوط به خانهآ
رعایت قوانین هم از جانب والدین و هم از جانب ؛ قوانین به کودکان

ح در نحوه برخورد صحی؛ م اجرای قوانینولزوم پیگیری مدا؛ کودک
 .های مربوطهارائه چک لیست ؛صورت اجرا نشدن قوانین

8 

را تنبیه  فرزندمچگونه 
 ؟کنم

چگونه به برخی رفتارها 
موزش آتوجهی شود، بی

سازی به روش محروم
موزش روش آوالدین، 

 یههای تنبموزش جایگزینآ ؛موزش مضرات تنبیه بدنی و پرخاشگریآ
 ؛نآتوجهی به برخی رفتارها و نحوه صحیح اجرای موزش بیآ ؛صحیح

سازی و نحوه صحیح طریق محرومز موزش کاهش برخی از رفتارها اآ
ای از اجرای نمونه ؛لزوم هماهنگی والدین در اجرای قوانین ؛نآاستفاده از 

موزش آدرخواست اجرای موارد  ؛های تنبیهی در قالب ایفای نقشروش
 ه بعد.نها در جلسآداده و ارائه 
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 به والدین آموزیحذف

9 

 فرزندمچگونه سازگاری 
 ؟را بهبود بخشم

برسی پیامدهای طبیعی و 
 منطقی رفتارها

موزش رفتار منطقی از آ ؛نانآبرسی تکالیف والدین و پاسخ به سواالت 
داشتن ثبات در ؛ موزش پیامد طبیعی رفتارها و پیامدهای منطقی رفتارآق یطر

نحوه اعمال صحیح پیامدهای منطقی  ؛اجرای پیامدهای منطقی رفتار کودک
های اعمال این پیامدها در حد توانایی کودک، ارائه چک لیست؛ رفتار

 .مربوطه

10 

چگونه رفتار حل مسئله را 
 ؟در کودک خود باال ببرم

قراردادن رفتارهای  الگو
 حل مسئله والدین،

سی ربر، ناسایی مشکلش
 های ممکنراه حل

 
 

سی واکنش کودکان در مقابل ربر ،لهای جلسه قببرسی چک لیست
گانه رفتار موزش مراحل پنجآ ؛ها و پیامدهای منفی از نظر والدینناکامی

 ؟هایی وجود داردچه راه حل( 2ت؟ مشکل چیس( 1 :حل مسئله به کودکان
های انتخابی اجرای راه حل( 4 ؟نها بهترین راه حل کدام استآز میان ( ا3

موزش رفتار حل مسئله آتاکید بر  راه حل، گیری از اجرای ایننتیجه( 1
ها و مسائل روزمره کودک مانند دعوا کردن با دیگران یا متناسب با توانایی

زاد گذاشتن کودک در انتخاب و اجرای راه ؛ آاشخراب شدن اسباب بازی
پرهیز از تمسخر و امر و نهی کودک حتی اگر روش انتخابی صحیح ؛ هاحل

 ن جلسه از طریق ایفای نقش.؛ آموزش عملی اینباشد

11 

چگونه بر خودم مسلط 
 ؟باشم 

 مهار افکار ناراحت کننده،
های شدن با واکنش شناآ

و  هیجانی احتمالی والدین
راهبردهای  آنها؛سلط بر ت

 کنترل فشار روانی
 

سی چرخه افسردگی و ریند منفی و برآموزش نحوه برخورد با افکار خودآ
مد و آی جایگزین این افکار منفی و ناکارارائه راهبردها ؛چرخه خشم

پرهیز از برچسب زدن  ؛استفاده از افکار مثبت نسبت به خود و کودک
هایی برای خود و توجه به فرصت ایجادموزش آ ؛نامناسب به کودک

موزش واکنش صحیح در هنگام آ ؛تفریحات و عالیق شخصی والدین
 .ارائه موضوع این جلسه در قالب تکلیف ؛عصبانیت

12 

های مهارتچگونه 
ارتباطی خود را تقویت 

 ؟کنم
های گوش با روشیی شناآ

بیان کردن  دادن فعال،
برخورد  هنحو احساسات،

 مناسب با اطرافیان

؛ های گوش دادن به والدین و جدی گرفتن نیازهای کودکموزش مهارتآ
 ن،آانعکاس صحیح عواطف و احساسات خود به دیگران و ضرورت انجام 

هم  موزش ارتباط موثر والدین با؛ آی صحیح کنترل هیجانات خودهاروش
موضوع جلسات و و دی کلی از مطالب ارائه شده نب؛ جمعو با کودکان

 .اعالم اتمام جلسات
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مادران منتخب، ، هر دو گروه نکردنی های باوربرنامه سالدر پایان جلسات آموزش 
د. به منظور رعایت کمیل کردنتآزمون عنوان پسبه را کودک-مقیاس رابطه والد
دو روز  در طول نکردنی های باوربرنامه سال ی، کارگاه آموزشپژوهش مالحظات اخالقی

ای در خصوص محتوای جلسات در اختیار آنها قرار برای گروه شاهد برگزار شد و جزوه
آزمون  ازبا استفاده برای هر دو گروه مداخله های به دست آمده قبل و بعد از گرفت. داده

 چندمتغیری تحلیل شد.تحلیل کوواریانس و  متغیریتحلیل کوواریانس تکآماری 

  نتایج
ها در گروه آزمایش با میانگین و انحراف سن آزمودنیهای توصیفی حاکی از یافته

 91/0و  12/31و در گروه شاهد با میانگین و انحراف استاندارد  84/0و  03/31استاندارد 
 t ها از آزمون آماریثر متغیرهای کنترل پژوهش از جمله سن آزمودنیبود. برای بررسی ا

مستقل استفاده شد. نتایج نشان داد که بین گروه آزمایش و شاهد از نظر سن تفاوت 
معیار متغیرهای تعامل مادر و  (. میانگین و انحراف<01/0Pمعناداری وجود نداشت )

در دو گروه آزمایش و شاهد ابستگى( و نزدیکى، های آن )تعارض،مقیاسخردهکودک و 
  ارائه شده است. 2آزمون در جدول آزمون و پسدر موقعیت پیش

 متغیرهای پژوهشمعیار  میانگین و انحراف .2 جدول

 موقعیت متغیرها
 گروه شاهد گروه آزمایش

 نرمالیتی انحراف معیار میانگین نرمالیتی انحراف معیار میانگین

 تعارض
 46/0 37/2 61/18 38/0 13/2 90/17 آزمونپیش

 40/0 49/2 92/17 24/0 20/2 08/49 آزمونپس

 نزدیکى
 40/0 23/1 98/16 16/0 14/1 08/17 آزمونپیش

 79/0 28/1 37/17 82/0 14/1 62/23 آزمونپس

 وابستگى
 18/0 89/0 02/18 34/0 88/0 88/17 آزمونپیش

 63/0 86/0 21/18 61/0 96/0 12/14 آزمونپس

 تعامل مادر و کودک
 11/0 11/3 31/61 21/0 04/3 14/62 آزمونپیش

 10/0 03/3 10/61 09/0 11/3 78/67 آزمونپس

آزمون متغیرهای پژوهش دو آزمون و پسمیانگین و انحراف استاندارد نمرات پیش
ا در هارائه شده است. مفروضه نرمال بودن توزیع داده 2گروه آزمایش و شاهد در جدول 

اسمیرنوف بررسی شد و مورد تائید  -همه متغیرها با استفاده از آزمون آماری کلموگروف
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متغیر مستقل  یکوجود آزمون و به علت . برای تعدیل اثر پیش(<01/0P)قرار گرفت 
( از آزمون وابستگى نزدیکى، تعارض،متغیر وابسته ) سه( و های باور نکردنیبرنامه سال)

تعامل  اثر متغیر مستقل برو همچنین برای تحلیل چندمتغیری یانس آماری تحلیل کووار
 استفاده شد. متغیری آزمون آماری تحلیل کوواریانس تکاز مادر و کودک 

تعامل مادر و کودک های مقیاسبر خرده های باور نکردنیبرای تعیین تاثیر برنامه سال
کوواریانس را تایید -واریانس(، آزمون باکس فرض همگنی وابستگى نزدیکى، تعارض،)

. مفروضه شیب خط رگرسیون برای ( بودP=36/0و    s M,Box=42/18برابر با )کرد که 
حاکی از وجود آزمون کرویت بارتلت متغیرها و خطی بودن رابطه متغیرها برقرار بود. 

رض (. نتایج آزمون لون نیز برقراری فP=001/0بود ) همبستگی کافی بین متغیرهای وابسته
آزمون های بنابراین مفروضه .(<01/0Pها در همه متغیرها را تائید کرد )همگنی واریانس

 های تعارض،. به این منظور، متغیربرقرار است آماری تحلیل کوواریانس چندمتغیری

 ترین ریشه رویبزرگفرض آماری آزمایش و شاهد در پیش در گروهنزدیکى و وابستگى 
(. بنابراین گروه آزمایش و شاهد حداقل F =38/2و  P=001/0) مورد محاسبه قرار گرفت

آزمون بردن به این تفاوت، از به منظور پی .تفاوت معناداری دارندمتغیرها در یکی از 
آمده  3چندمتغیری استفاده شد که نتایج هر یک در جدول آماری تحلیل کوواریانس 

 است.

 تعامل مادر و کودکهای مقیاسغیری برای خردهتفکیکی تحلیل کوواریانس چندمت. نتایج 3جدول 
منابع 
 تغییر

ی متغیرها
 وابسته

مجموع 
 مجذورات

 درجه

 آزادی
میانگین 

 مجذورات
نسبت 

F 

 سطح

 معناداری
مجذور 

 اتا
 

 گروه
 19/0 001/0 07/14 08/179 1 08/179 تعارض

 64/0 001/0 43/12 47/111 1 47/111 نزدیکى

 62/0 001/0 89/19 26/63 1 26/63 وابستگى 

تعارض  آزمون، گروه اثر معناداری بر نمرات پس3با توجه به نتایج جدول 
(07/14F=( نزدیکى ،)43/12F=( و وابستگى )89/19F= ) داشته است(001/0P<) با .

درصد تغییرات هر یک از  62و  64، 19ترتیب توان بیان کرد بهتوجه به مجذور اتا می
های باور برنامه سالبرنامه ها در از شرکت آزمودنیدیکى و وابستگى تعارض، نزمتغیرهای 

 شود.ناشی می نکردنی
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تعامل مادر و کودک، بر  های باور نکردنیدرمانی برنامه سالبرای تعیین تاثیر بازی
مفروضه همگنی شیب خط رگرسیون مورد بررسی قرار گرفت و حاکی از آن بود که 

ها از (؛ یعنی داده=08/2Fو  >19/0P) باشد ون معنادار نمیآزمتعامل بین شرایط و پیش
نتایج آزمون لون نشان دهنده برقراری فرض همگنی . همگنی شیب رگرسیون حمایت کرد

آزمون آماری تحلیل های بنابراین مفروضه(. =039/0Fو  >16/0Pها بود )واریانس
 ارائه شده است. 4برقرار است که نتایج آن در جدول متغیری کوواریانس تک

 تعامل مادر و کودکآزمون متغیری نمره پسنتایج تحلیل کوواریانس تک. 4 جدول

 منابع تغییر
مجموع 

 مجذورات
 درجه

 آزادی
میانگین 

 مجذورات
نسبت 

F 

 سطح

 معناداری
مجذور 

 اتا
توان 
 آماری

 79/0 21/0 04/0 18/1 83/19 1 83/19 آزمونپیش
 92/0 63/0 001/0 06/89 02/647 1 02/647 گروه
     14/11 27 67/311 خطا

تعامل مادر و آزمون ، گروه اثر معناداری بر نمرات پس4با توجه به نتایج جدول 
 63توان عنوان کرد که بر اساس مجذور اتا می(. =06/89Fو  >001/0P)داشت  کودک
  .به علت اثر مداخله استتعامل مادر و کودک  متغیر تغییر درصد

 گیریهبحث و نتیج
های باور نکردنی بر تعامل مادر و پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی برنامه سال

آموزش برنامه انجام شد. نتایج این پژوهش بیانگر آن بود که  کودک با اختالل رفتاری
مادر با کودک دارای اختالل تعارض و وابستگى به کاهش های باور نکردنی منجر سال

بهبود تعامل مادر و کودک شد. این یافته با نتایج نزدیکى و  شرفتاری و همچنین افزای
های باور سال مبنی بر اثربخشی برنامه والدین( 2007) های گارسیا و تورکپژوهش
بر بهبود تعامل والدین با همدیگر و با فرزندان ناشنوای آنها؛ و وبستراستراتون و  نکردنی

های باور نکردنی به عنوان نوعی مداخله لمبنی بر اثربخشی برنامه سا (2012)همکاران 
اخیر  زودهنگام برای بهبود تعامل والدین با فرزندان همسو بوده است. همچنین یافته

و همکاران  سانتوز و سبرا (2014)های سیلوا و گاسپر پژوهش حاضر با نتایج پژوهش
مبنی بر  (2017)ن ویلند و همکاراهمخوانی دارد. عالوه بر این، با نتایج پژوهش  (2016)
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های باور نکردنی بر بهبود تعامل والدین با فرزندانشان تاثیر مثبت و قابل توجه برنامه سال
 همسو است. 

تعارض و منجر به کاهش های باور نکردنی برنامه سالکه در خصوص تبیین این یافته 
ن در حین والدیتوان گفت که مادر با کودک دارای اختالل رفتاری شد میوابستگى 

به عنوان شخصی که بیشترین میزان ارتباط را با های باور نکردنی برنامه سالاجرای 
فرزندش دارد به طور واضح با نقش تربیتی خود آشنا شده و آن را به صورت عملی اجرا 

های مختلفی در حوزه رشد و تربیت کودک کند. چرا که این برنامه مبتنی بر نظریهمی
حضور کودک با مشکالت رفتاری، خانواده را (. با این که 2007رک، )گارسیا و تواست 

با تأثیری که بر کمیت و کیفیت روابط مشکالت  و این سازدبا مشکالت زیادی مواجه می
آسیب وارد  و تعامل آنها تواند به عملکرد خانوادهاعضای خانواده دارد می والدین و تعامل

فرصتی را برای های باور نکردنی برنامه سالموزش آ(، ولی 2009، لندرث و همکاران)کند 
سازد تا آنها با حضور آزادانه در جلسات گروهی و طی یک برنامه منظم والدین فراهم می

های تربیت فرزندان خود بپردازند، و در نهایت و ساختارمند به بیان مشکالت و چالش
در موقعیت طبیعی به  و بگیرند اربردی یادها را به صورت کراهبردهای مواجه با این چالش

های باور نکردنی برنامه سالرود که بنابراین احتمال می (.2016، وبستراستراتون) کار بندند
مادر با کودک دارای اختالل رفتاری داشته و وابستگى تأثیر مطلوبی بر کاهش تعارض 

 باشد.
 منجر به افزایشکردنی های باور نبرنامه سالجهت تبیین این یافته پژوهش که آموزش 

 توان گفت کیفیتبهبود تعامل مادر و کودک دارای اختالل رفتاری شد مینزدیکى و 

 هیجانی اجتماعی و شناختی، رشد اساس کودکی، اولیه هایکودک در سال-والد روابط

 ارائه از سوی دیگر با(. 2011)هاالهان و همکاران،  کندمی گذاریپایه او را آینده

کودک، -مادر چگونگی رابطه کودک، و مادر گوناگون نیازهای ربارهد اطالعات
 رفتاری مشکالت کاهش در راستای تواندمی فرزندپروری هایمهارت و کارکرد خانواده

گیرد به نحوی  قرار استفاده مورد کودک-مادر رابطه کیفیت و ارتقای کودک هیجانی و
 رفتاری مشکالت با که را طرسازیخ عوامل و بخشد غنا را کودکان محافظتی عوامل که

از (. 1397، زاده بیدگلیدالل)عاشوری و دهد  کاهش است ارتباط در کودکان هیجانی و
رابطه مادر و کودک توجه  کیفیتهای باور نکردنی به برنامه سالآن جایی که در آموزش 
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تار آنها و شود و اطالعات مفیدی در مورد رشد و پرورش فرزندان و مدیریت رفای میویژه
شود پس دور از انتظار نیست که بر میزان های خویش و اطرافیان ارائه میکنترل هیجان

مطلوبی بگذارد و تعامل مادر و کودک  تاثیرنزدیکی مادر با کودک دارای اختالل رفتاری 
 طور قابل توجهی تقویت کند.را به

اختالل رفتاری انجام شد،  ساله دارای 11تا  7پژوهش حاضر در مورد مادران کودکان 
های شخصیتی مادران و ویژگیوضعیت اجتماعی والدین مورد بررسی قرار نگرفت، به 

های این پژوهش حجم نمونه کم بود که این موارد از محدودیت و فرزندان آنها توجه نشد
آتی  هایشود که در پژوهشباید در تعمیم نتایج احتیاط کرد؛ بنابراین پیشنهاد میهستند و 

مدنظر وضعیت اجتماعی آنها های شخصیتی آنها توجه شود، ها و ویژگیبه سن آزمودنی
های آتی با حجم نمونه بیشتر و اجرای آزمون پیگیری انجام شود. قرار گیرد و پژوهش

های های باور نکردنی برای سایر گروههای سالاز انواع برنامهشود که همچنین پیشنهاد می
تر بر روی گروه ی استفاده شود تا میزان اثربخشی هر برنامه به طور دقیقکودکان استثنای

 هدف مشخص شود.

 منابع
 برنامه آموزش (. تأثیر1388) و پناغی، ل. ی، ز؛ طهماسیان، ک؛ مظاهری، م. ع؛ابارش

 بر کودک -مادر تعامل بهبود طریق از کودک اجتماعی -روانی رشد ارتقای

پژوهش در سالمت فصلنامه سال.  سه زیر کودک در وما رابطه و خودکفایی والدین
 . 49-17(، 3)3، شناختیروان
 (،1388، ی. )دی. ویرایش چهارم. ترجمه سیدمحمشناسی رشدروان(. 2007) برک، ل.

 تهران: نشر ارسباران.
 بناب، ب.و غباری مندنیا، ع. ا؛؛ ارجپورمحمدرضای تجریشی، م؛ عاشوری، م؛ افروز، غ

توان بخشی آموزش برنامه والدگری مثبت بر تعامل مادر و کودک کماثر(. 1394)
 . 137-128(، 2)16 ،فصلنامه توانبخشیذهنی. 

. (1391) .بیگلریان ا و ؛ه ،میرزایی ؛ا ،پیشیاره ؛م ،تجریشیپورمحمدرضای ؛ف ،رفعتیشاه
یسم با سال مبتال به اختالل ات 8تا  1درمانی گروهی بر ارتباط کودکان اثربخشی بازی
 .200-211، (3) 17، فصلنامه توانبخشیعملکرد باال. 
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مقایسه سالمت عمومی  (.1396) و کراسکیان، آ. ح؛ اطهاری، س. ش؛ ضرغامی، ا؛ احدی،
. و پرخاشگری در مادران کودکان مبتال به آسم و مادران کودکان با اختالل رفتاری

 .70-78(، 22)8، فصلنامه توانمندسازی کودکان استثنایی

 بناب، ب.و غباری یا، ع. ا؛ پورمحمدرضای تجریشی، م؛عاشوری، م؛ افروز، غ؛ ارجمندن
-مادر اثربخشی برنامه والدگری مثبت بر خودکارآمدی والدینی و تعامل(. 1394)

 ،مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزدهوشی. توانیکودک دارای کم
23(1 ،)489-100 . 

شناختی  درمانی مبتنی بر مدل(. اثربخشی بازی1397) بیدگلی، ف. زادهو دالل عاشوری، م؛
دبستانی با اختالل های اجتماعی کودکان پیشرفتاری بر مشکالت رفتاری و مهارت

 .102-111(، 2)19، فصلنامه توانبخشیفعالی. بیش-نارسایی توجه
 بر نکردنی رباو هایسال برنامه آموزش تأثیر. (1396) .ا ،قمرانی و ؛ع ،محمدزاده
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