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  دبستاني هاي فرزندپروري به شيوه راه حل مدار بر مشكالت رفتاري كودكان پيش تأثير آموزش مهارت
 

  4يريجزا السادات رضوان، 3يبهرام فاطمه، 2زاده يفاتح ميمر، 1نهيكسر يزاهد وانيك
  

  چكيده
  .دبستاني شهر اصفهان انجام شد پژوهش حاضر با هدف بررسي تأثير برنامه آموزش فرزندپروري به شيوه راه حل مدار بر كاهش مشكالت رفتاري كودكان پيش :زمينه و هدف
 كودكان والدين تمامي را پژوهش آماري جامعه پيگيري بود.آزمون و  پس -آزمون تجربي همراه با دو گروه آزمايش و شاهد با اجراي پيش روش پژوهش، نيمه ها: مواد و روش

  در دو گروه  به طور تصادفي انتخاب واي از بين مراكز  خوشهبه روش خانواده (پدر و مادر)  32 ،بدين منظورتشكيل داد.  94-95در سال تحصيلي  اصفهان شهردبستاني  پيش
توسط هاي فرزندپروري  مهارتراه حل مدار  تحت آموزش يك ماه مدت ،جلسه 6، گروه آزمايش طي ها گروه آزمون گنجانده شد. پس از اجراي پيش شاهدوالدي آزمايش و  16

ليست  از چك ،سنجش مشكالت رفتاري كودكان جهت. آزمون و پيگيري اجرا گرديد . سپس، در هر دو گروه پسآموزشي دريافت نكرد شاهد هيچقرار گرفت و گروه  پژوهشگر
  .تحليل گرديد SPSSافزار آماري  و توسط نرم) استفاده Child behavior checklistيا  CBCLفرم والدين ( -كودكانرفتاري 

ي، افسردگ، اضطرابهاي رفتاري:  دبستاني گروه آزمايشي را در تمامي حوزه پروري راه حل مدار، ميانگين مشكالت رفتاري كودكان پيش هاي فرزند آموزش مهارت ها: يافته
آزمون و پيگيري كاهش داده و تفاوت  را نسبت به گروه شاهد در مراحل پس مشكالت سايرو  پرخاشگرانه ي/شكن قانون رفتار، توجه /تفكر ي/اجتماع مشكالت ي،جسمان شكايات

  .دار شد معنيآزمون  دار نبود كه در پس معني P=  102/0دار بود. نتيجه آزمون پيگيري بر روي متغير مشكالت تفكر  آماري معني
  .هاي فرزندپروري به عنوان يك روش مؤثر در كاهش مشكالت رفتاري كودكان استفاده نمود توان از آموزش راه حل مدار مهارت مي گيري: نتيجه

  پروري، مشكالت رفتاري كودكان هاي فرزند راه حل مدار، مهارت آموزش هاي كليدي: واژه

  
هاي فرزندپروري به شيوه راه حل مدار بر مشكالت رفتاري  تأثير آموزش مهارت .السادات رضوان يريجزا ،فاطمه يبهرام، ميمر زاده يفاتح، وانينه كيكسر يزاهد ارجاع:

  348-355): 3( 14؛ 1395 مجله تحقيقات علوم رفتاري. دبستاني كودكان پيش

  25/6/1395 پذيرش مقاله:  2/4/1395 مقاله: دريافت

  
  مقدمه

 .)1(هاي مهم و حساس در حيطه خانواده اسـت   اختالالت كودكان، يكي از سازه
توجه به بهداشت رواني در اين مرحله از زندگي نيز بسـيار حيـاتي و بـا اهميـت     

باشد؛ چرا كه شناسـايي و تشـخيص بـه موقـع و رفـع مشـكالت رفتـاري و         مي
شخصيتي در سنين پايين به دليل تأثيرات همه جانبه رشـدي آن، كمـك بسـيار    

رد؛ در حالي كه گيري شخصيت سالم افراد در بزرگسالي خواهدك بزرگي در شكل
خواهد داشـت    غفلت از اين موضوع، مشكالت متعدد فردي و اجتماعي را در پي

 و كودكـان  هنجـار بنا رفتارهـاي  علت از يوجه كي هر ي مختلفها هيفرض). 2(
 دري/ شغل هاي استرس مخدر، مواد مصرف ،ينوجوان خاص سن رينظ نوجوانان را

 ن،يوالـد  اديـ اعت و دنيكش گاريسي/ شيپر روان اختالالت ن،يوالد نبودن دسترس
 اخـتالل  ي وزنـدگ  زيآم استرس حوادث مادر، ديشدي افسردگ آشفته، هاي خانواده
  ). 3( اند كرده مطرحي اجتماع ضد تيشخص

شـود. دسـته اول    اختالالت رفتاري كودكان به دو دسته كلـي تقسـيم مـي   

انـزوا و رفتارهـاي   اختالالتي است كه بر رفتارهاي هيجاني مانند گريـه كـردن،   
) Internalizingريـز (  اضطرابي تأكيد دارد و بـا عنـوان كلـي مشـكالت درون    

شود. دسـته دوم بـر مشـكالت پرخاشـگري و رفتارهـاي بزهكارانـه        شناخته مي
) شـناخته  Externalizingريـز (  متمركز است كه تحت عنوان مشكالت بـرون 

اي، سـوء مصـرف مـواد و     هشود. اين مشكالت شامل درگيري، نافرماني مقابل مي
). برخي از پژوهشگران اعتقـاد بـر ايـن    4شود ( هاي بزهكار مي عضويت در گروه

 يخـانوادگ  يهـا  ندايفر با كودكان يساز يبرون و يساز يدرون مشكالت كه دارند
  ينيب شيپ را ها آن توانند يم و بوده همپوش نيوالد يجانيه يها يآشفتگ و آشفته
كنند، نسبت به هر دو  هاي پرتعارض زندگي مي كودكاني كه در خانواده ).5( كنند

پـذيري   ). در واقع، همين آسيب6پذيري بيشتري دارند ( گروه از مشكالت، آسيب
فرزندي  -تنش خانوادگي اهميت تعامالت زوجي و والد هاي پر كودكان در محيط

  را بيشتر آشكار كرده است.
پـروري آنـان    ) ميان والدين و فرزندان با روش فرزندInteractionتعامل (

 مقاله پژوهشي
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اي پويـا   گيرد، پديـده  ارتباط دارد و به دليل انطباق مداومي كه در آن صورت مي
)Dynamic phenomenaشناسـان رشـد، همـواره     ). همچنين، روان7( ) است

هـاي تربيتـي والـدين را بـر رشـد       انـد تـا چگـونگي تـأثير روش     مند بـوده  عالقه
) مطالعـه و  Parentingپـروري (  هاي اجتماعي كودكان از طريـق فرزنـد   قابليت

هـا و رفتارهـايي    اي شـامل روش  پروري فعاليت پيچيده ). فرزند8بررسي نمايند (
گذارد.  ويژه است كه به طور مجزا يا در تعامل با يكديگر بر رشد كودك تأثير مي

ي والدين براي كنتـرل و  ها پروري مبين تالش در واقع، پايه و اساس شيوه فرزند
  ). 9اجتماعي كردن كودكانشان است (

اسـت   Baumrindپروري مربوط بـه   مشهورترين مطالعات در حوزه فرزند
 استقالل و كنترل ك،ينزد روابط و رشيپذ يژگيو سه خود مطالعات در). وي 8(

 جـدا  مـؤثر  چنـدان  نـه  يهـا  روش از را مـؤثر  روش كـه  سازد يم آشكار را دادن
ــ ــا تعامــل از. ســازد يم ــيو ســه ني ــد ســبك ســه يژگ ــرور فرزن ــه يپ  مقتدران

)Authoritative(، مســـــتبدانه )Authoritarian( رانـــــه يگ ســـــهل  و 
)Permissive (ـ نزد روابـط  و رشيپـذ  با مقتدرانه سبك .شود يم مشخص  ك،ي

 ســبك. شــود يمــ مشــخص مناســب دادن اســتقالل و ســازگارانه كنتــرل روش
 از و بـاال  ياجبـار  كنتـرل  نظر از ن،ييپا كينزد روابط و رشيپذ نظر از مستبدانه

 يروشـ  رانـه يگ سهل يپرور فرزند سبك با نيوالد. است نييپا دادن استقالل نظر
 خـود  فرزنـدان  رفتـار  بر يكم كنترل و ستندين متوقع داده، نشان رايپذ و مهرورز
 كـه  يسـن  هـر  در تـا  دهند يم اجازه خود فرزندان به نيوالد نيا. كنند يم اعمال
 نباشـند  كار نيا انجام به قادر هنوز اگر يحت، كنند يريگ ميتصم خودشان ،باشند

در پژوهشي نشان داده شد كه سبك فرزندپروري مقتدرانه باالترين قدرت  ).10(
هـا نشـان    ). پـژوهش 11بيني در كاهش مشكالت رفتاري كودكان را دارد ( پيش
بهبود دانش فرزندپروري والدين، نقش ها مي تواند در  اند كه آموزش مهارت داده

داري بر كاهش اختالالت رفتاري و عاطفي كودكـان   مؤثري داشته و تأثير معني
) بـر بهبـود   Parent training). در واقـع، آمـوزش فرزنـدپروري (   12داشته باشند (

   ).13باشد ( ها و معرفي عواملي كه در ارتباط با فرزندپروري است، متمركز مي مهارت
) در مجموعــه Solution focused therapyمشــاوره راه حــل مــدار (

هـاي مـورد اسـتفاده در ايـن      شود. تكنيك بندي مي هاي پست مدرن طبقه درمان
شناختي به مراجعان و توجه بـه نقـاط    ديدگاه به علت پرهيز از ديدگاه تنها آسيب

پذيري  انعطاف تواند نتايج درماني مؤثري داشته و هاي آنان مي مثبت و توانمندي
درمان را تا حد قابل توجهي افزايش دهد. اصطالح پست مدرن اولين بار توسـط  

Arnold toyn bee  پـردازان   به كار گرفته شـد. سـپس، نظريـه    1939در سال
به هـر روي، درمـان راه   ). 14(واژه مزبور را به كار بستند  1970اروپايي در سال 

رواج آن شايد درمان انتخابي عصر حاضر حل محور با در نظر گرفتن محبوبيت و 
هـاي   هـايي همچـون تأكيـد    باشد. اين نوع درمان، بـه دليـل دارا بـودن ويژگـي    

هايي كه به آسـاني قابـل    گرايي و شيوه هاي حداقل آن به عمل شناختي، گرايش
هاي آموزشي كسب كرده است و  ترين بازار را در حوزه كارگاه تعميم هستند، گرم

دهد، در صنعت مراقبـت و   هاي سريع مي اي كه براي ارايه راه حل ه به سبب وعد
گران امـروزي صـرف نظـر از     درمان، محبوب شده است. اكثر مشاوران و درمان

  ). 15كنند ( اند، سبك خود را راه حل محور معرفي مي آموزشي كه ديده
كند تـا از طريـق صـحبت راه     گر راه حل محور به خانواده كمك مي درمان

ها است تـا بتواننـد راه    ) باور كند كه واقعيت در ذهن آنSolution-talk( حلي
هـاي قابـل كـاربرد از     هاي منطبق بر ادراكات خـود را خلـق كننـد. راه حـل     حل

شود و در اثـر آن، خـانواده ادراكـات جديـد و      همكاري اعضاي خانواده منتج مي

د با موفقيت بـه يـك   آورد. اگر مراجعان بتوانن نيروبخشي درباره خود به دست مي
ها براي حل و كنترل مشـكل نشـان    شناختي و احساسي برسند، توانايي آن تغيير

شـناختي نسـبت بـه      شود. ديدگاه راه حل محور يك ديدگاه غير بيماري داده مي
كند تا براي مشكالت كنـوني خـود راه حـل     مراجع دارد و به مراجعان كمك مي

  ). 16جا، اكنون و همچنين، آينده تأكيد دارد ( بيابند. اين ديدگاه بر اين
هـاي مـرتبط بـا     ترين موضـوع  ترين و ضروري به هر سوي، يكي از اساسي

مقوله بهداشت و سـالمت روان در جوامـع، سـالمت روان كودكـان و نوجوانـان      
ترين  جا كه دوران كودكي و نوجواني يكي از تأثيرگذارترين و حساس است. از آن

ت، توجه به بهداشت رواني در اين مرحله از زندگي اهميت اين مراحل زندگي اس
كند. حال با در نظر گرفتن هدف پژوهش حاضر كـه همانـا    موضوع را بيشتر مي

بررسي تأثير برنامه آموزش فرزندپروري به شـيوه راه حـل مـدار بـه والـدين بـر       
 دبسـتاني اسـت و بـا    ريزي كودكان پـيش  ريزي و درون نشانگان مشكالت برون

توجه به اين كه فرزندپروري و نوع ارتباط والدين و فرزندان با يكديگر نقش بـه  
سزايي در سالمت فرزندان و خانواده دارد. همچنين، نتايج مطالعات مشـابه تنهـا   
به كاربرد رويكرد راه حل مدار در درمان برخي اختالالت همچـون افسـردگي و   

رد آموزشـي در حـوزه فرزنـدپروري    اعتياد اشاره داشته و به جرأت هيچ گونه كارب
اي از  هاي داخلي مشاهده نشده است. پژوهش حاضر، در نمونه الاقل در پژوهش

، مشـكالت  هـا  آن  هـاي فرزنـدپروري   والدين انجام شد تا از طريق بهبود مهارت
  .رفتاري فرزندان كاهش و خأل پژوهشي در اين حوزه را تا حدودي جبران نمايد

  
  ها مواد و روش

 .بـود  شـاهد با گروه آزمون)  پس -آزمون (پيشتجربي  از نوع نيمه ،پژوهش حاضر
آمـوزان (دختـر و    جامعه آماري در اين پژوهش تمامي والدين (پدر و مادر) دانـش 

دبسـتاني مـدارس تحـت     ها در پايه پيش پسر) شهر اصفهان بوده كه فرزندان آن
غول بـه تحصـيل   مشـ  93-94نظر سازمان آموزش و پرورش در سال تحصـيلي  

دبستاني از مناطق مختلف شهر اصـفهان بـه روش    مركز پيش 24بودند. در ابتدا 
اي انتخاب و پس از كسب موافقت اصولي از سازمان آموزش و  گيري خوشه نمونه

نفـر از والـدين    988آموزان يعنـي   پرورش و اولياي مدرسه، تمامي والدين دانش
هـا درخواسـت شـد كـه      شـگاه از آن انتخاب و پس از همـاهنگي بـا مـدير آموز   

) Children behavior check list( فرم والدين -ليست رفتاري كودكان چك
را تكميل نمايند. پس از تكميل فرم توسط تمـامي والـدين و بررسـي اطالعـات     

ها، افرادي كه معيارهاي ورود به پژوهش را دارا بودند، انتخـاب و   دموگرافيك آن
معيارهاي ورود: (هر دو والد با هم زندگي كرده، سـواد   بقيه حذف شدند. از جمله

حداقل ديپلم داشته باشند، آمادگي همكاري و شـركت در جلسـات را داشـته، در    
مرحله طالق نبوده و سوء مصرف مواد نيز نداشته باشند. همچنين، عدم شـركت  
ز در دو جلسه متوالي در طول دوره آموزشي از جمله معيارهاي خروج بود). پس ا

هـاي باقيمانـده    هايي كه حايز شرايط ورود نبود و بررسي و تحليل فرم حذف فرم
پـدر و مـادر) كـه در پاسـخ بـه مشـكالت رفتـاري         64والد ( 32والدين)،  655(

انحراف معيار بـاالتر از ميـانگين گـزارش مشـكالت را كسـب       5/1كودكانشان، 
دهـي   تصـادفي جـاي   زوجي بر اساس توزيـع  16اند، انتخاب و به دو گروه  كرده

هـاي   شدند. بـدين ترتيـب، يـك گـروه بـراي آزمـون بسـته آموزشـي مهـارت         
پـس از  فرزندپروري راه حل مدار و يك گروه به عنوان گروه شاهد انتخاب شـد.  

در يكي از مراكز آموزشي ناحيه آزمون از هر دو گروه، گروه آزمايش  اجراي پيش
تحـت آمـوزش    يك مـاه  جلسه در طول 6طي شش آموزش و پرورش اصفهان 
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آموزشـي   شـاهد هـيچ  قرار گرفت و گـروه  راه حل مدار هاي فرزندپروري  مهارت
  دريافت نكرد. 

 Child behavior checklistفرم والدين ( -ليست رفتاري كودكان چك
طراحـي شـده اسـت. ايـن      Achenbachنامه توسـط   ): اين پرسشCBCLا ي

سـاله كـاربرد دارد.    6-18نامه جهت سنجش مشكالت رفتاري كودكـان   پرسش
) و بلـي  0اي خيـر (  باشد و به صورت دو گزينه سؤال مي 113اين مقياس داراي 

 در كه دارد فرم سه كودكان يرفتار ليست مشكالت شود. چك ) پاسخ داده مي1(
 اسـاس  بـر  و نيوالد توسط فرم نيا. استاستفاده شده  نيوالد فرم پژوهش نيا

 ميتنظ بخش دو در نامه پرسش نيا. شود يم ليتكم كودكگذشته  ماه 6 تيوضع
هـاي مختلـف نظيـر     بخش اول مربوط به صالحيت كودك در زمينه .است شده

 -ها و روابط اجتماعي در مدرسه و بخش دوم مربوط به مشكالت عاطفي فعاليت
نامه از دو مقياس كلي كه شامل هشت  رفتاري كودك است. در كل، اين پرسش

باشد، تشكيل شده است. اين هشت مقياس عبارت از مشكالت  مقياس باليني مي
گيـري/   سازي (گوشـه  شكني، رفتار پرخاشگرانه) و دروني سازي (رفتار قانون رونب

افسردگي، شكايت بدني، اضطراب/ افسـردگي، مشـكالت اجتمـاعي، مشـكالت     
  ). 15( باشد فكري، مشكالت توجه) مي

پايايي اين آزمون با استفاده از روش بازآزمايي با فاصله زماني يك هفتـه و  
تا يك محاسبه شد. اين پايايي بـراي   93/0گران، بين  احبهنيز پايايي در بين مص

رفتاري در سياهه  -وري سازشي و نشانگان عاطفي هاي صالحيت، كنش مقياس
). همچنـين، روايـي ايـن ابـزار در پـژوهش      14بوده اسـت (  90/0فرم والدين تا 

 ). 17رضوي تأييد شده است (
ه راه حـل مـدار، بـر    هاي فرزندپروري به شيو محتواي دوره آموزش مهارت

اساس مطالعه جامع نظريه درماني راه حل مدار و بررسي كتـب و منـابع در ايـن    
خصوص توسط پژوهشگر تهيه و تدوين شده است. به منظور تأييـد روايـي ايـن    

شناسي و مشاوره خانواده دانشگاه اصفهان  بسته آموزشي نظر پنج متخصص روان
و در نهايـت، جلسـات آموزشـي توسـط      در تأييد و اصالح نهايي اعمال گرديـده 

 1پژوهشگر بر روي والدين منتخب اجـرا گرديـد. محتـواي آموزشـي در جـدول      
  .نشان داده شده است

  
  محتواي دوره آموزشي .1جدول 

  تكليف والدين  اهداف  محتوا  جلسات
، شناخت و تعريف Baumrindپروري  هاي فرزند نامه شيوه معارفه، ارايه پرسش  جلسه مقدماتي

صريح مشكل، اين مسأله براي چه كسي مشكل است؟، مشكل كجا و چگونه 
است؟، درمان چگونه افتد؟، چگونه اين مسأله تبديل به مشكل شده  اتفاق مي

تواند كمك كند؟ (شناخت اهداف مراجع)، تعريف اهداف دقيقي كه باعث  مي
  شود، از آمدن نزد درمانگر چه قصدي داريد؟ بهبودي مراجع مي

آشنايي با اهداف و قوانين شركت 
در جلسات، سنجش مقدماتي، 

شناخت مشكل و افراد درگير در 
  مشكل، تعيين اهداف درماني

ترين مشكالت در ارتباط با دار اولويت
  كودكشان را ليست كنند

شويد؟، بدون  اي، چگونه متوجه حل شدن مشكل مي پرسيدن سؤاالت معجزه  جلسه اول
شويد كه مشكل حل شده  اين كه كاري به فرزندتان بگوييد، چگونه متوجه مي
كند، بررسي  ها تشويق مي است؟، درمانگر مراجع را به توصيف جزيي راه حل

  تفاوت روز بعد از معجزه و امروز

توسعه راه حل، استخراج كارهايي 
شود تا مشكل را حل  كه انجام مي

  كند

والدين ليستي از مواردي كه به ندرت در 
اند  برخورد با مشكل كودكشان موفق بوده

  را تهيه نمايند

شويد كه مؤثر  ايد؟، چگونه متوجه مي هايي را استفاده كرده تا به حال چه راه حل  جلسه دوم
ها را رها كنيد) كدام يك مؤثر  اند(آن اند يا خير؟، كدام يك مؤثر نبوده بوده
  اند؟، چه شباهتي بين راه ها را پيشنهاد كرده اند؟، چه كساني اين راه حل بوده
هاي ناموفق با يكديگر بوده است؟، پيداكردن  هاي موفق با يكديگر و راه حل حل

  هاي جايگزين راه حل

والدين بنويسند: بهترين روزشان در ارتباط   هاي استفاده شده ابي راه حلارزي
با كودك چه وقت بوده و در آن روز چه 

اند؟، از يكديگر براي  كار انجام داده
  شان تعريف و تمجيد كنند موفقيت

گيري مباحثه در كالس جهت تغيير معني و نوع نگاه والدين به مشكل  شكل  جلسه سوم
ين، تغيير شيوه بيان مشكل از سوي والدين، حرف زدن درباره فرزندشان همچن

  ها به جاي حرف زدن در خصوص مشكالت راه حل

تغيير زبان، ايجاد مكالمات اميدساز 
  و نويدبخش

والدين بنويسند: از بين وقايع موجود در 
ارتباط با كودكشان دوست دارند كدام يك 

  همچنان استمرار پيدا كند؟
شود  ها استفاده نمي هايي در والدين كه در حال حاضر از آن جستجوي توانايي  جلسه چهارم

  هاي هر كدام از والدين در حضور جمع سازي)، آشكار ساختن توانايي (وارونه
هاي خود در  والدين ليستي از توانايي  هاي خفته بيداري مهارت

ارتباط با كودكشان تهيه كنند و بنويسند 
  اند بودهچگونه در آن كار موفق 

آسا در كالس از سوي مربي به طور مثال: يك روز  هاي معجزه طرح پرسش  جلسه پنجم
  )آسا بدون مشكالت كودك را تشريح كنيد معجزه

نوشتن آرزوهاي والدين در خصوص   تغيير نگرش والدين
  فرزندشان

والدين از آرزوهاي خود در خصوص فرزندشان و همچنين، روياي خود در   جلسه ششم
خصوص يك والد خوب را توصيف كنند، تقويت باور تغيير در والدين و اين كه 

  هيچ چيز مطلقي وجود ندارد كه مانع تغيير بشود

    ايجاد شوق و اميد در والدين

  آزمون اجراي پس  آزمون اجراي پس  آزمون اجراي پس  جلسه نهايي
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  و آزمايش شاهدهاي  ميانگين و انحراف معيار متغيرهاي پژوهش در گروه .2جدول 

 آزمون  متغير
  گروه آزمايش

  ميانگين ±انحراف استاندارد   فراواني  ميانگين ±انحراف استاندارد   فراواني
  10/6 ± 31/2  15  40/5 ± 45/3 15  آزمون پيش  اضطراب

  20/5 ± 90/1 15  20/5 ± 73/2  15  آزمون پس
  53/5 ± 85/1 15  20/5 ± 88/2  15  پيگيري

  47/3 ± 53/2 15  00/2 ± 19/1  15  آزمون پيش  افسردگي
  93/2 ± 15/2 15  06/2 ± 38/1  15  آزمون پس

  00/3 ± 27/2 15  13/2 ± 06/1  15  پيگيري
  80/2 ± 42/2 15  06/2 ± 46/2 15  آزمون پيش  شكايات جسماني

  60/2 ± 23/2 15  13/2 ± 06/2  15  آزمون پس
  60/2 ± 20/2 15  13/2 ± 41/2  15  پيگيري

  80/4 ± 810/2 15  80/4 ± 07/2  15  آزمون پيش  مشكالت اجتماعي
  47/4 ± 80/1 15  86/4 ± 59/1  15  آزمون پس

  53/4 ± 10/2 15  86/4 ± 88/1  15  پيگيري
  33/4 ± 66/2 15  00/3 ± 64/1 15  آزمون پيش  مشكالت تفكر

 38/3 ± 04/2 15  06/3 ± 38/1 15  آزمون پس
  10/4 ± 03/2 15  06/3 ± 43/1 15  پيگيري

  80/5 ± 95/2 15  20/4 ± 89/1 15  آزمون پيش  مشكالت توجه
  13/5 ± 95/2 15  20/4 ± 69/1 15  آزمون پس

  53/4 ± 85/2 15  26/4 ± 48/1 15  پيگيري
  60/4 ± 92/3 15  13/2 ± 59/1 15  آزمون پيش  شكني رفتار قانون

  20/4 ± 98/3 15  33/2 ± 44/1 15  آزمون پس
  93/3 ± 32/3 15  40/2 ± 40/1 15  پيگيري

  53/9 ± 97/5 15  86/6 ± 23/2 15  آزمون پيش  رفتار پرخاشگرانه
  67/8 ± 61/5 15  73/6 ± 40/2 15  آزمون پس

  33/8 ± 51/5 15  66/6 ± 12/2 15  پيگيري
  93/5 ± 25/4 15  06/4 ± 17/3 15  آزمون پيش  ساير مشكالت

  33/5 ± 87/3 15  13/4 ± 15/3 15  آزمون پس
  13/5 ± 97/3 15  13/4 ± 97/2 15  پيگيري

  
  ها يافته

و آزمـايش در   شاهدميانگين و انحراف معيار متغيرها در دو گروه  ،نتايج توصيفي
  .گزارش شده است 2در جدول و آزمون پيگيري آزمون  پس ،آزمون پيش

ــه    از آزمــــون  ،هــــا منظــــور بررســــي نرمــــال بــــودن داده   بــ
Kolmogorov-Smirnov نتـايج نشـان داد كـه     .اي اسـتفاده شـد   تك نمونه
توزيـع خطـاي    ،دار نبـود. بنـابراين   معني P ≥ 05/0متغيرهاي پژوهش در سطح 

هـاي پارامتريـك را اجـرا     توان آزمـون  و مي بودهنمرات متغيرهاي تحقيق نرمال 
هـاي پـژوهش    كه گـروه  دادنيز نشان  3در جدول  Leveneنمود. نتايج آزمون 

  .اند شتهقابليت مقايسه با يكديگر را دا
آزمـون  داري  سـطوح معنـي   شود، مالحظه مي 4همان طوري كه در جدول 

هاي فرزندپروري مبتني بـر رويكـرد راه حـل     آموزش مهارت كه استبيانگر آن 
دبستاني گروه آزمايشي را نسبت به  ، ميانگين مشكالت رفتاري كودكان پيشمدار

آزمون و پيگيري كاهش داده است. بـا   گروه شاهد حداقل در يكي از مراحل پس
، ميزان تأثير يا تفاوت برابـر بـا   MANCOVAتحليل از   نتايج حاصل توجه به

فـردي در نمـرات   هـاي   درصـد از تفـاوت   1/99درصد به دست آمد. يعني  1/99
دبستاني مربوط به تأثير عضـويت گروهـي بـود.     مشكالت رفتاري كودكان پيش

سـطوح   توان آماري نزديـك بـه يـك نيـز كفايـت حجـم نمونـه را نشـان داد.        
 شـاهد هاي گـروه آزمـايش و    د كه بين آزمودنيداها نشان  داري همه مؤلفه معني

براي پـي   .داري وجود دارد يحداقل از لحاظ يكي از متغيرهاي وابسته تفاوت معن
ــاوت   ــود تف ــه وج ــردن ب ــان  ،ب ــل كوواري ــايج تحلي ــدول  س نت ــل در ج    5حاص

  شود. ارايه مي
هاي مشكالت رفتاري كودكان داللت  بر زيرمقياسنتايج تحليل كوواريانس 

هاي فرزندپروري مبتني بر رويكرد راه حل مدار،  كه آموزش مهارتبر اين داشت 
دبستاني گروه آزمايشي را نسبت به گروه  كودكان پيشميانگين مشكالت رفتاري 

آزمون و پيگيري كاهش داده است (بـا اسـتناد بـه كـاهش      شاهد در مراحل پس
دار بود. تنهـا   )، اين تفاوت از نظر آماري معني2ميانگين گروه آزمايش در جدول 

 )P=  12/0(دار نبـود   نتيجه آزمون پيگيري بر روي متغير مشكالت تفكر معنـي 
  دار شد. آزمون معني كه در پس
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 ها جهت بررسي برابري واريانس گروه Leveneنتايج آزمون  .3جدول 

 Pمقدار  2درجه آزادي  1درجه آزادي  زمونآماره آ  زمونآ متغير

 92/0 29 1 008/0  پس آزمون اضطراب
 44/0 29 1 600/0  پيگيري

 13/0 29 1 400/2  پس آزمون افسردگي
 04/0 29 1 360/4  پيگيري

 37/0 29 1 800/0  آزمون پس شكايات جسماني
 12/0 29  1 550/2  پيگيري

 55/0 29 1 350/0  آزمون پس مشكالت اجتماعي
 27/0 29 1 240/1  پيگيري

 33/0 29 1 940/0  آزمون پس مشكالت تفكر
 42/0 29 1 660/0  پيگيري

 58/0 29 1 310/0  آزمون پس مشكالت توجه
 15/0 29 1 080/2  پيگيري

 96/0 29 1 002/0  آزمون پس شكني رفتار قانون
 30/0 29 1 100/1  پيگيري

 76/0  29 1 080/0  آزمون پس رفتار پرخاشگرانه
 39/0 29 1 760/0  پيگيري

 47/0 29 1 510/0  آزمون پس ساير مشكالت
 62/0 29 1 240/0  پيگيري

  
  گيري بحث و نتيجه

پژوهش حاضر، با هدف بررسي تأثير برنامه آموزش فرزندپروري به شيوه راه حل مدار 
دبستاني انجام  ريزي كودكان پيش ريزي و درون به والدين بر نشانگان مشكالت برون

هـاي فرزنـدپروري مبتنـي بـر      آمـوزش مهـارت  هاي پژوهش نشان داد كه  شد. يافته
دبسـتاني گـروه    رويكردهاي راه حل مدار، ميانگين مشكالت رفتاري كودكـان پـيش  

داري  آزمون و پيگيري به طـور معنـي   آزمايشي را نسبت به گروه شاهد در مراحل پس
هاي فرزندپروي به والدين موجب كاهش  به عبارت ديگر، آموزش مهارتكاهش داد. 
نتايج مطالعه حاضر با نتايج پژوهشي تحت  ها شد. رفتاري در كودكان آنمشكالت 

هاي اجتماعي كودكان همسو  هاي فرزندپروري و تأثير آن بر مهارت عنوان سبك
ــا ايــن      بــود. نتــايج تحقيــق بيــانگر آن بــود كــه آمــوزش و آشــنايي والــدين ب

). در پژوهشـي  12( باشد ها در كاهش مشكالت اجتماعي كودكان مؤثر مي سبك
درماني راه حل مدار بر روي مشكالت رفتـاري كودكـان و نوجوانـان      اثر خانواده

ــاي      ــا معياره ــان ب ــه كودك ــه هم ــت ك ــرار گرف ــي ق ــورد بررس    DSM-IVم

)Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 4th. 
Edition لـدين دريافـت   )، تشخيص پرخاشگري و خشونت را بر پايه گـزارش وا

آوري شده، از اين فرضيه كه كودكـان و نوجوانـان    كردند. تحليل اطالعات جمع
درمـاني راه حـل محـور سـود       توانند از خـانواده  داراي پرخاشگري و خشونت مي

كند. به عالوه شواهد حاصل از گزارشات روزانه والدين از رفتار  ببرند، حمايت مي
گـران همگـي بيـانگر ايـن      علمان و درمانزا و گزارش شفاهي مراجعان، م مشكل

تـأثير   ).12انـد (  نكته بود كه ايـن افـراد از آمـوزش راه حـل محـور سـود بـرده       
هاي فرزندپروري بر نگرش به بزهكاري، سوء مصرف مواد، عزت نفـس و   سبك

هاي  تأثير سبك ها ن و همكاران بود. آ Tamعملكرد تحصيلي كودكان، پژوهش 
مدي نوجوانان را نيز مورد ارزيابي قرار دادنـد كـه سـبك    فرزندپروري بر خودكارا

طبـق   دار با خودكارامدي دارد. اي بسيار قوي و معني فرزندپروري مقتدرانه، رابطه
درصـد از واريـانس    8/12، سـبك فرزنـدپروري مقتدرانـه    Regressionتحليل 

  ).18كند ( بيني مي خودكارامدي را در فرزندان پيش
  

 آزمون) يدار سطوح معني( هاي متغير وابسته آزمون آزمون با كنترل پيش هاي پس متغيره بر نمره  نتايج تحليل كوواريانس چند .4جدول 

 ارزش  اثر  
 آماره
 آزمون

درجه آزادي 
 فرضيه

درجه 
 آزادي خطا

شاخص اندازه  Pمقدار 
Cohen 

  توان آزمون

 Pillai 990/0 10/19 18 3 016/0 99/0 92/0اثر  ورودي
Wilks's lambda 009/0 10/19 18 3 016/0 99/0 92/0 

 Hetling 640/114 10/19 18 3 016/0 99/0 92/0اثر 
 92/0 99/0 016/0 3 18 10/19 640/114 بزرگترين ريشه دوم

 Pillai 990/0 74/17 18 3 018/0 99/0 90/0اثر  گروه
Wilks's lambda 009/0 74/17 18 3 018/0 99/0 90/0 

 Hetling 460/106 74/17 18 3 018/0 99/0 90/0اثر 
 90/0 99/0 018/0 3 18 74/17 460/106 ترين ريشه دوم بزرگ
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 رفتاري كودكانهاي راه حل مدار در كاهش مشكالت  نتايج تحليل كوواريانس چند متغيره جهت بررسي اثربخشي آموزش .5جدول 

 متغيرها
 متغير
 وابسته

مجموع 
 مجذورات

درجه 
 آزادي

ميانگين 
 مجذورات

آماره 
 آزمون

شاخص اندازه  Pمقدار 
Cohen  

 توان آزمون

 90/0 37/0 003/0 84/11 860/5 1 860/5  آزمون پس اضطراب
 60/0 21/0 030/0 41/5 040/1 1 040/1  پيگيري

 96/0 43/0 001/0 37/15 260/3 1 260/3  آزمون پس افسردگي
 97/0 46/0 000/0 32/17 640/2 1 640/2  پيگيري

 81/0 30/0 007/0 90/8 130/2  1 130/2  آزمون پس شكايات جسماني
 69/0 25/0 017/0 60/8 890/0 1 890/0  پيگيري

 87/0 34/0 004/0 67/10 820/2 1 820/2  آزمون پس مشكالت اجتماعي
 85/0 33/0 005/0 09/10 970/2 1 970/2  پيگيري

 86/0 33/0 005/0 21/10 710/1 1 710/1  آزمون پس مشكالت تفكر
 29/0 10/0 140/0 26/2 310/0 1 310/0  پيگيري

 67/0 24/0 010/0  48/6 340/2 1 340/2  آزمون پس مشكالت توجه
 84/0 32/0 005/0 69/9 007/5 1 007/5  پيگيري

 61/0 22/0 020/0 64/5 890/0 1 890/0  آزمون پس شكني رفتار قانون
 67/0 24/0 020/0 43/6 240/3 1 240/3  پيگيري

 76/0 28/0 010/0 90/7 250/3 1 250/3  آزمون پس رفتار پرخاشگرانه
 68/0 24/0 010/0 52/6 170/3 1 170/3  پيگيري

 83/0 32/0 006/0 47/9 870/3 1 870/3  آزمون پس ساير مشكالت
 85/0 33/0 005/0 00/10 070/2 1 070/2  پيگيري

 
نشان داد كه نگـرش ضـد اجتمـاعي،     Xiongو  Huangپژوهشي توسط 

شكست تحصيلي و فقدان كنترل و نظارت والدين سه متغيري هستند كه به طور 
دار و با ضريب اطمينان بسـيار بـااليي احتمـال درگيـر شـدن جوانـان بـه         معني

  ).19دهد ( ريز به ويژه بزهكاري را افزايش مي مشكالت رفتاري از نوع برون
 نيتـر  مهم خانوادهتوان چنين استدالل كرد كه  هاي فوق مي در تبيين يافته

و والدين قادرند تا از طريق الگوهاي  شود يم قلمداد انسان پرورش و رشد كانون
. تربيتي خود، كاركرد سالم و يا بدكاركردي را در سيسـتم خـانواده ايجـاد نماينـد    

تواند تحت آموزش ارتقاء يابد،  فرزندپروري يك مهارت پيچيده و مهم بوده و مي
هاي تربيتي كارامد قادرند از بسياري از مشكالت  والدين نيز با به كارگيري سبك

 يقيعم تأثيرات يپرور فرزند هاي ر فرزندانشان جلوگيري كنند. در واقع، مهارتد
 بـروز  باعـث  والدين ناسالم يتيترب سبك، چنان كه گذارد مي كودك تيشخص بر

با بـه كـارگيري    سالم خانوادهدر حقيقت،  .شود يم فرزندان در يرفتار اختالالت
 فرزندان ييشكوفا يبرا را نهيزم امن، يطيمح جاديا با الگوهاي تربيتي كارامد و

  .)20( سازد يم فراهم
دار از سوي  هاي تحت پوشش و مجوز دبستاني در پژوهش حاضر، فقط پيش

دار ديگر از سـوي   آموزش و پرورش وارد مداخالت پژوهشي شدند. مدارس مجوز
هـا، در ايـن مـداخالت شـركت نداشـتند.       هايي نظير بهزيستي يا دارالقرآن ارگان
هاي ديگر ايـن پـژوهش    ي ورود به اين پژوهش نيز از جمله محدوديتها مالك

ها زير ديپلم بـود، در ايـن پـژوهش     بود. به طور مثال، والديني كه تحصيالت آن
شركت داده نشدند. پژوهش فقط در مدارس شهري انجام شد و مدارس روستايي 

در قالـب ايـن   از مداخالت پژوهشي دور ماندند. بر اين اساس، تعميم نتايج فقط 
پذير است. توجه به آموزش والدين در رويكرد درماني راه حل  ها امكان محدوديت

مدار، پژوهش حاضر را نسبت بـه مطالعـات پيشـين مسـتثني سـاخته و موجـب       
  ارزشمندي مطالعه حاضر شده است. 

 هاي فرزندپروري بـه شـيوه راه حـل مـدار     آموزش مهارت بر مبتني مداخله
 سـبك  بهبـود  و اختالالت رفتاري كودكـان  عاليم در دار نيمع كاهشي به منجر

 كهتوان اين گونه نتيجه گرفت  در پايان، ميشده است.  آنان والدين فرزندپروري
هاي فرزندپروري را در  ، مهارتراه حل مدارهاي  توان با آموزش در درجه اول مي

تواند تا  سالم ميوالدين تقويت كرد و در درجه دوم به كارگيري الگوهاي تربيتي 
شـود كـه    اندازه زيادي مشكالت رفتاري فرزندان را كاهش دهـد. پيشـنهاد مـي   

هـاي   مطالعات آتي در راستاي بررسي اثربخشي نتايج مطالعـه حاضـر در برنامـه   
  .اي فردي و گروهي در كار با والدين به كار گرفته شود مشاوره
  

  سپاسگزاري
و والـدين شـركت كننـده در پـژوهش     بدين وسيله از مديران واحدهاي آموزشي 

  .آيد تشكر و قدرداني به عمل مي
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The Effectiveness of Solution-Focused Parental Skills on  
Behavioral Problems of Preschool Children 

 
Keyvan Zahedi-Kasrineh1, Maryam Fatehizade2, Fatemeh Bahrami3, Rezvan Sadat Jazayeri4 

 

Abstract 
Aim and Background: This study investigated the effectiveness of parental skills training using a solution-focused 
method to reduce the behavioral problems in preschool children in Isfahan city, Iran. 
Methods and Materials: This was a quasi-experimental study with control group using pretest-posttest method. The 
statistical population consisted of all parents of the preschool children in Isfahan city in educational year of 2014-
2015. To this end, 32 families (64 parents) were selected using a cluster sampling method and were randomly 
divided into two control and treatment groups. After pretest for both groups, treatment group received parental skills 
training using a solution-focused method for 6 sessions during one month by a PhD student in family counseling; 
however, the control group received no training. Then, posttest and follow-up were conducted for both groups. In 
order to assess the behavioral problems of the children, Child Behavior Checklist (CBCL) was used. Finally, the data 
were analyzed using the analysis of covariance test.  
Findings: In treatment group, mean values were significantly reduced compared to that of the control group in terms 
of the behavioral problems, anxiety, depression, somatization, social problems, thought problems, attention 
problems, rule-breaking behaviors, aggressive behaviors, and other problems. 
Conclusions: It can be concluded that solution-focused parenting skills training is an effective way to reduce 
children's behavioral problems. 
Keywords: Solution-focused training, Parenting skills, Children’s behavioral problems 
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