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مقدمه
ارتباط والدین با فرزندان مبتال به اختالل سلوک ميتواند باعث مشكالتي در رابطه آنها با این فرزندان
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شود .از این رو این پژوهش با هدف بررسي اثربخشي برنامه فرزندپروری مثبت بر رابطه والد-کودک و
نشانههای اختالل در نوجوانان دارای اختالل سلوک انجام شد.
روش کار
طرح پژوهش از نوع نیمهآزمایشي و بهصورت پیشآزمون -پسآزمون با گروه کنترل بود .جامعه آماری

 1استادیار روانشناسي تربیتي ،بیرجند ،دانشگاه آزاد

پژوهش شامل کلیه مادران دارای دانش آموز پسر مبتالبه اختالل سلوک دوره متوسطه منطقه چهار شهر

اسالمي ،گروه روانشناسي

تهران در سال  1398بودند .نمونه موردمطالعه شامل  34مادر دارای فرزند مبتالبه اختالل سلوک بود که

 2گروه روانشناسي بالیني ،دانشكده روانشناسي و علوم

بهصورت نمونهگیری هدفمند انتخاب و بهصورت تصادفي در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند.

تربیتي ،دانشگاه سمنان ،سمنان ،ایران

از مقیاس رابطه والد-کودک ( )PCRSو پرسشنامه عالئم مرضي کودکان ( )CSI-4برای جمعآوری

 3کارشناسي ارشد ،رشته روانشناسي بالیني ،علوم

دادهها استفاده شد .دادهها از طریق تحلیل کوواریانس تکمتغیری (آنكوا) و نرمافزار  SPSS-22مورد

تحقیقات فارس

تجزیهوتحلیل قرار گرفتند.

 4کارشناسي ارشد .روانشناسي عمومي .دانشگاه
خوراسگان
 5دانشجوی دکتری روانشناسي تربیتي ،دانشگاه آزاد
اسالمي ،واحد بیرجند ،بیرجند ،ایران

Email:
mohsenrafie7272@gmail.com

نتایج
نتایج نشان داد که فرزندپروری مثبت اثر معناداری در رابطه والد-فرزند ( F= 9/70و  )p< 0/05و نشانگان
اختالل سلوک ( F= 12/52و  )p< 0/05دارد.
نتیجهگیری
با توجه به یافتههای این پژوهش ،برنامه آموزشي فرزندپروری مثبت ميتواند بهعنوان یک روش آموزشي
مؤثر موجب بهبود رابطه والد-کودک و نشانههای اختالل در نوجوانان دارای اختالل سلوک شود.
کلمات کلیدی
فرزندپروری مثبت ،رابطه ،والد ،فرزند ،اختالل سلوک.
پی نوشت :این مطالعه فاقد تضاد منافع مي باشد.
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مقدمه
اختالالت رفتاری در کودکان و نوجوانان با طیف

نوجوانان دارای اختالل سلوک از والدین خود حرفشنوی

گستردهای همراه است .یكي از اختالالتي که حدود

ندارند ،در مقابل آنان نافرماني و سرپیچي ميکنند و دست

یکسوم تا نیمي از مراجعان را به مراکز خدمات

به مشاجره با آنان ميزنند .تعامالت خانوادگي این کودکان

روانشناختي تشكیل ميدهد ،اختالل سلوک ( conduct

بر اساس فرزندپروری بيثبات و مبتني بر تنبیه ،قوانین سخت

 )disorderاست ( .)1اختالل سلوک دربرگیرنده

و خشک ،همدلي کم و فقدان روابط مثبت قرار دارد.

رفتارهای پایداری است که با گذشت زمان شكل ميگیرد

والدین این کودکان اغلب مهارت فرزندپروری ضعیفي

و غالباً مشخصه آن پرخاشگری و تجاوز به حقوق دیگران و

دارند و در برخوردهای انضباطيشان اغلب والدیني خشن و

تخطي از قوانین و هنجارهای اجتماعي است ( .)2رفتارهای

پرخاشگر ،ناتوان و ناهماهنگ هستند .چنین مواردی

پرخاشگرانه نسبت به دیگران یا حیوانات ،تخریب اموال و

ميتواند رابطه والد-کودک را در مرکز آسیبشناسي

همچنین فریبكاری و سرقت یا مواردی چون نقض شدید

اختالل سلوک قرار دهد ( .)14-12ازاینرو ميتوان گفت

قوانین از ویژگيهای اصلي این اختالل است ( .)3بهطور

که با توجه به نقش تربیت والدین و نوع رابطه آنان با

کلي میزان شیوع این اختالل بین  0/2تا  8/7درصد قرار

کودک ،ضروری است که مداخالتي در جهت بهبود این

دارد ( .)4میزان شیوع این اختالل در داخل کشور نیز متغیر

رابطه صورت گیرد.

است و آن را بین  1/8و  9/2درصد ذکر کردهاند (.)6 ،5

یكي از برنامههای فرزندپروری که دارای پشتوانه خوبي

اختالل سلوک در پسران شایعتر از دختران است و نسبت

است و فرض ميشود که بر مشكالت فرزندپروری در

آن ميتواند  4تا  12برابر باشد (.)3

والدین دارای فرزند مبتالبه اختالل سلوک مؤثر باشد ،برنامه

شروع زودرس اختالل سلوک در سالهای کودکي و

فرزندپروری مثبت ( Triple P-Positive Parenting

نوجواني ميتواند به پیشآگهي بدتر بیماری منجر شود.

 )Programاست که در دانشگاه کویینزلند استرالیا و

کودکان و نوجواناني که دچار اختالل سلوک هستند عمدتاً

توسط  Sandersطراحي شد ( .)15این برنامه با هدف

مورد درمان قرار نميگیرند و متأسفانه این اختالل به دوران

تغییر مشكالت رفتاری کودک از طریق اصالح محیط

بزرگسالي کشیده ميشود و ميتواند بر روی آینده آنان

خانوادگي که باعث حفظ و تقویت مشكالت رفتاری

تأثیر مخربي بگذارد و مشكالتي را برای آنان به وجود

کودک ميشود ،به وجود آمد ( .)16این برنامه دارای سه

بیاورد ( .)7این افراد ممكن است ازنظر تحصیلي و شغلي

هدف است که شامل )1( :افزایش و ارتقای مهارت ،دانش،

ضعیف عمل کنند و به شخصیتهای بزهكار و سپس به

اعتمادبهنفس و کارآمدی والدین )2( ،گسترش محبت و

افرادی با اختالل ضداجتماعي تبدیل شوند (De .)9 ،8

ایمني و سرگرمي و همچنین ایجاد محیطهایي با میزان

 Sanctisو همكاران نشان دادند ،کودکان و نوجواناني که

تعارض و خشونت کمتر برای کودکان و ( )3افزایش

دارای اختالل سلوک هستند مشكالت زیادی تجربه خواهند

کارآمدی و صالحیت اجتماعي ،هیجاني ،زباني ،هوشي و

کرد و در آینده ممكن است دچار مشكالت جنایي و

رفتاری کودکان ( .)17همچنین  Triple Pدارای  5اصل

کیفری شوند (.)10

است که شامل ایجاد محیط سالم و جذاب ،ایجاد محیط

در پیدایش این اختالل عوامل مختلف زیستي – رواني

یادگیری جذاب ،به وجود آوردن انضباط قاطع ،ایجاد

– اجتماعي ذکرشده است ،اما یكي از قویترین عواملي که

انتظارات واقعبینانه و همچنین توجه به نقش خود بهعنوان

باعث بروز اختالل سلوک در کودکان ميشود محیط

والد ميشود ( .)18پژوهشهای انجامشده نشان ميدهد که

خانوادگي و نوع تربیت والدین است ( .)11کودکان و

این برنامه ميتواند اثر مثبتي بر شناخت ،احساس و رفتار
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والدین و همچنین کودکان داشته باشد (Ireland .)22-19

مالکهای ورود برای دانشآموزان شامل مبتال بودن

و همكاران در پژوهشي نشان دادند که  Triple Pميتواند

دانشآموز به اختالل سلوک (تشخیص بر اساس پرسشنامه و

مشكالت رفتاری کودک و سبک والدگری مخرب والدین

مصاحبه روانشناختي) ،قرار گرفتن در محدوده سني  12تا

را بهبود بخشد و باعث ارتقای رابطه بین کودک و والدین

 16سال ،پسر بودن و عدم استفاده از دارو و رواندرماني در

شود ( Dretzke .)23و همكاران نیز در یک مطالعه

طول دوره و همچنین مالکهای اختصاصي برای مادران

مروری به این نتیجه رسیدند که برنامههای آموزش

شامل عدم استفاده از دیگر خدمات رواندرماني و مشاوره

والدگری ميتوانند برای والدین و کودکان دارای مشكالت

در طول جلسات آموزش ،نداشتن اعتیاد و مشكالت

رفتاری مؤثر باشد و اثربخشي برنامههای مختلف والدگری

روانشناختي شدید بود .بهمنظور رعایت جوانب اخالقي به

نیاز به تحقیقات بیشتری دارد (.)24

آزمودنيها عنوان شد که این پژوهش درواقع برای کمک و

با توجه به مطالب ذکرشده ،بدون شک والدین با

ارائه اطالعات کاربردی به آنهاست ،اطالعاتشان مخفي

کودکان و نوجوانان اختالل سلوک دارای مشكالتي در

ميماند و اگر تمایل ندارند ميتوانند در این پژوهش

ارتباط با فرزندان هستند و این مشكالت بهنوبه خود ميتواند

شرکت نكنند که سرانجام بهصورت شفاهي رضایت آنان

باعث مشكالت بیشتر در فرزندان و همچنین والدین شود،

کسب شد .اعضای گروه آزمایش ،درمان را بر اساس ر

بنابراین ضروری است روشهایي بهمنظور آموزش

اساس پروتكل  )25( Sandersدر طي  8جلسه  2ساعته

فرزندپروری برای این والدین تدارک دیده شود تا بتواند در

بهصورت یک جلسه در هفته ،دریافت کردند .در طول ارائه

ارتباط این والدین با فرزندان بهبودی حاصل کند .از

آموزشهای ذکرشده به گروه آزمایش ،اعضای گروه

آنجایي که  Triple Pدر پژوهشهای انجامشده اثرات

کنترل در طول این دوره هیچ آموزشي دریافت نكردند.

خوبي نشان داده ،به نظر ميرسد در زمینه والدین و

خالصه جلسات آموزش به این شكل هستند:

نوجوانان دارای اختالل سلوک نیز بتواند مؤثر عمل کند،

جلسه اول :آشنایي با اعضای گروه ،آموزش قوانین

ازاینرو پژوهش حاضر با هدف بررسي اثربخشي

گروه ،اهمیت فرزندپروری و معرفي اجمالي فرزندپروری

فرزندپروری مثبت بر رابطه والد-کودک و نشانههای

مثبت ،اختالل سلوک و نشانههای آن و علل اختالل .جلسه

اختالل در نوجوانان دارای اختالل سلوک انجام شد.

دوم :آموزش مفاهیم و توصیف فرزندپروری مثبت ،ابعاد و
اصول فرزندپروری مثبت (ایجاد محیط امن ،ایجاد محیط

روش کار

مثبت یادگیری ،استفاده از قانون ابراز وجود ،داشتن

طرح پژوهش حاضر از نوع نیمهآزمایشي ،بهصورت

انتظارات واقعي و مراقبت از خود بهعنوان والد) ،دالیل

پیشآزمون -پسآزمون با گروه کنترل بود .جامعه آماری

مشكالت رفتاری کودکان شامل وراثت و علل خانوادگي

پژوهش شامل کلیه مادران دارای دانشآموز پسر مبتالبه

(پاداش اتفاقي به رفتار منفي ،نادیده گرفتن رفتار مطلوب،

اختالل سلوک دوره اول و دوم متوسطه منطقه چهار شهر

الگو گرفتن ،تسلیم شدن والدین و نحوه ارائه دستور)،

تهران در سال  1398بودند .از میان جامعه آماری ،پس از

مشكالت عاطفي والدین ،چگونگي ثبت رفتار و ارائه

مصاحبه با مادران و تشریح جوانب موضوع و هدف

جدول ثبت رفتار ،ارائه تكلیف .جلسه سوم :شیوه تقویت

پژوهش 34 ،مادر دارای فرزند مبتالبه اختالل سلوک بر

تعامالت مثبت بین والد و کودک (تشویق و تقویت

اساس معیارهای ورود به پژوهش به روش نمونهگیری

رفتارهای مطلوب ،آموزش روش ایجاد مهارتها و

هدفمند انتخاب شدند و  17نفر از مادران بهصورت تصادفي

رفتارهای جدید ،انواع تقویتکننده ،محبت جسماني،

در گروه آزمایش و  17نفر در گروه کنترل جایگزین شدند.

استفاده از جدول رفتار خوب ،آموزش اتفاقي ،الگوسازی)،
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ارائه تكلیف .جلسه چهارم :آموزش مهارتهایي به والدین

صدق ميکند) است و نمرات باالتر به معنای رابطه بهتر

بهمنظور کنترل رفتارهای نامطلوب خفیف و شدید کودک و

است ( .)26ابارشي و همكاران ضمن تأیید روایي محتوایي

آموزش شیوه برخورد با رفتار مشكلآفرین (آموزش

این مقیاس ،پایایي آن را از طریق ضریب آلفای کرونباخ

چگونگي ارائه دستورالعمل ،ایجاد قوانین واضح و بدون ابهام

محاسبه کردند که پایایي حوزههای تعارض ،نزدیكي،

برخورد با نقض قوانین و مقررات از طریق بحث هدایتشده،

وابستگي و رابطه مثبت کلي به ترتیب ،0/61 ،0/70 ،0/84

بيتوجهي

 0/86به دست آمد ( .)27در پژوهش حاضر میزان ضریب

آموزش

دستورالعمل

آرام

و

واضح،

برنامهریزیشده ،استفاده از روش نادیده گرفتن برای

آلفای کرونباخ  0/91به دست آمد.

مشكالت خفیف) استفاده از پیامد منطقي برای رفتارهای
اخراج) ،مشكالت رایج در اخراج کردن ،ارائه تكلیف .جلسه

پرسشنامه استاندارد عالئم مرضی کودکان و نوجوانان
()Child symptom inventory: CSI- 4

پنجم :آموزش چگونگي کنترل کودک در موقعیتهایي که

این پرسشنامه توسط  Gadowو  Sprafkinساخته

کنترل به حداقل ميرسد ،ارائه راهكارهایي بهمنظور بقای

شد و هماکنون ابزار مناسبي در جهت بررسي مشكالت و

خانواده (بهصورت گروه عمل کنند ،پرهیز از جروبحث و

سالمت رواني کودکان و نوجوانان است ( .)28این

مشاجره ،استفاده از زمان استراحت و تفریح) تشخیص

پرسشنامه دارای دو فرم والد و معلم است که فرم والدین

موقعیت دردسرساز ،آموزش گامهای فعالیت برنامهریزیشده

دارای  97سؤال است و فرم معلم آن  77سؤال دارد .فرم

برای موقعیت دشوار ،آمادگي از قبل ،انتخاب فعالیت

والد  17اختالل و فرم معلم  13اختالل را موردسنجش قرار

سرگرمکننده ،پاداش برای رفتار مناسب ،استفاده از پیامد برای

ميدهد .در پژوهش حاضر ،از فرم والد و زیرمقیاس اختالل

رفتارهای منفي و نامطلوب ،استفاده از بحث پیشگیرانه ،ارائه

سلوک با  15سؤال استفادهشده است .نمرهگذاری  5سؤال

تكلیف .جلسه ششم و هفتم :بررسي مشكالت والدین در

اول این پرسشنامه بر اساس طیف لیكرتي  4درجهای از

نحوه ارتباط با کودک .در این دو جلسه مشكالت والدین در

هرگز (امتیاز صفر) گاهي (امتیاز صفر) ،اغلب (امتیاز یک)

اجرای دستورات و نحوه برقراری ارتباط با کودک

و بیشتر اوقات (یک امتیاز) تشكیلشده است؛ اما در 10

موردبررسي قرار ميگیرد .جلسه هشتم :مرور موضوعات و

سؤال بعدی« ،گاهي» امتیاز یک ميگیرد .در این پرسشنامه

مفاهیم گذشته ،موانع حفظ تغییر (تغییرات در خانواده ،مرحله

نمره برش زیرمقیاس اختالل سلوک  3است .این پرسشنامه

رشدی کودک و مواقع پردردسر) ارائه راهكارهایي برای

در ایران موردبررسي و استفاده بيشماری قرارگرفته است و

حفظ تغییر ،تمرین در مورد مشكالت شایع و ایفای نقش.

ازاینرو شاخصهای روایي و پایایي مناسبي برای آن ذکر

نامطلوب شدید (استفاده از روش سكوت ،استفاده از روش

کردهاند .در پژوهش شمسایي و همكاران بعد از تأیید
مقیاس رابطه والد-کودک ( Parent Child
)Relationship Scale: PCRS

روایي محتوایي این پرسشنامه توسط پنج نفر از اساتید
هیئتعلمي دانشكده پرستاری و مامایي دانشگاه علوم

این مقیاس توسط  Piantaساخته شد و شامل  33ماده

پزشكي همدان ،میزان اعتبار آن با استفاده از ضریب آلفای

است که ادراک والدین از رابطهشان با کودک را ميسنجد.

کرونباخ  0/87گزارش شد ( .)29در پژوهش حاضر میزان

این مقیاس شامل سه زیرمقیاس تعارض ،نزدیكي ،وابستگي

ضریب آلفای کرونباخ  0/85به دست آمد.

است که مجموع این حوزهها رابطه والد-کودک را

برای تجزیهوتحلیل دادههای پژوهش از تحلیل

ميسنجد .نمرهگذاری این مقیاس بر اساس طیف لیكرتي 5

کوواریانس تکمتغیری ( )ANCOVAاستفاده شد.

درجهای (از نمره  1قطعاً صدق نميکند تا نمره  5قطعاً

دادهها نیز توسط نرمافزار  SPSS-22تحلیل شدند.
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نتایج
در بخش اطالعات توصیفي نمونههای پژوهش ،میانگین

گروه آزمایش  13/94±1/19و برای گروه کنترل

و انحراف استاندارد سني مادران گروه آزمایش

 14/11±1/31بود .نتایج بهدستآمده دیگر بهصورت زیر

 35/82±4/78و گروه کنترل  38/17±5/17بود .همچنین

است:

میانگین و انحراف استاندارد سني نوجوانان دارای اختالل
جدول  -1شاخصهای توصیفي متغیرهای پژوهش دو گروه کنترل و آزمایش
گروه
متغیر

مرحله

آزمایش
میانگین

انحراف
استاندارد

کنترل
کمترین

بیشترین

میانگین

انحراف
استاندارد

کمترین

بیشتری
ن

رابطه والد-

پیشآزمون

71/05

15/60

48

92

75/47

15/52

53

98

فرزند

پسآزمون

90/29

13/19

64

108

76/88

14/19

53

95

نشانگان

پیشآزمون

6/94

2/22

4

11

7/88

2/17

4

12

اختالل

پسآزمون

5/47

2/21

2

9

8/11

2/49

4

12

سلوک

جدول فوق میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای

نشانگان اختالل سلوک در مرحله پیشآزمون و پسآزمون

رابطه والد-فرزند و نشانگان اختالل سلوک را در گروههای

در هر دو گروه کنترل و آزمایش نرمال است (.)p< 0/05

آزمایش و گروه کنترل نشان ميدهد .در بررسي

بهمنظور بررسي همگني واریانسهای هر دو گروه از آزمون

پیشفرضهای آزمون تحلیل واریانس تکمتغیری ،نتایج

لوین استفاده شد که نتایج آن نیز نشان از تأیید شدن

بهدستآمده حاکي از برقرار بودن پیشفرضهای انجام آن

پیشفرض برابری واریانسها بود ( .)p< 0/05همچنین

بود .یكي از پیشفرضها نرمال بودن توزیع نمرات بود که

نتایج بهدستآمده نشان داد که بین گروههای پژوهش در

از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف استفاده شد و نتایج

مرحله پیشآزمون تفاوت معناداری وجود ندارد

نشان داد که توزیع نمرات متغیرهای رابطه والد-فرزند و

(.)p<0/05

جدول -2نتایج تحلیل کوواریانس تکمتغیری جهت بررسي اثر آزمون در رابطه والد-فرزند و نشانگان اختالل سلوک
متغیرها

رابطه والد-فرزند

نشانگان اختالل سلوک

درجه

منبع تغییرات

مجموع مجذورات

اثر پیشآزمون

444/61

1

گروه

1742/13

1

1742/13

خطا

5566/68

31

179/57

آزادی

میانگین مجذورات

F

معناداری

توان

444/61

2/47

0/126

0/074

9/70

0/004

0/238

اثر پیشآزمون

108/74

1

108/74

48/67

0/001

0/611

گروه

27/98

1

27/98

12/52

0/001

0/288

خطا

69/25

31

2/23
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جدول فوق نتایج تحلیل کوواریانس تکمتغیری را جهت

بهطور خاصي موردبررسي و موشكافي قرار بگیرد و روشهای

بررسي اثر آزمون در متغیر رابطه والد-فرزند و نشانگان اختالل

جایگزین برای تبیین و تفسیر رفتارهای کودکان ،رفتارهای خود،

سلوک نشان ميدهد .بر اساس نتایج بهدستآمده بین دو گروه

اتفاقات و تعامالت رخداده به کار گرفته شود .به عبارتي این

آزمایش و کنترل در رابطه والد-فرند ( F= 9/70و  )p< 0/05و

برنامه کمک ميکند که والدین نگاهي دقیقي به خود داشته

نشانگان اختالل سلوک ( F= 12/52و  )p< 0/05تفاوت

باشند و با انجام یک خودنگری دقیق به نقش خود در بروز

معناداری وجود دارد.

رفتارهای کودک واقف شوند و سعي کنند روشهایي را برای

بحث
پژوهش حاضر با هدف بررسي اثربخشي فرزندپروری مثبت
بر رابطه والد-کودک و نشانههای اختالل در نوجوانان دارای
اختالل سلوک انجام شد .نتایج به دست آمده نشان داد که
 Triple Pاثربخش بوده و توانسته رابطه والد-فرزند را بهبود
بخشد .در زمینه  Triple Pنتایج بهدستآمده ،همسو با برخي
از پژوهشهای انجامشده بود ( .)19-22در پژوهشي که
 Bodenmannو همكاران بر روی مادران انجام دادند نشان
دادند که  Triple Pميتواند اثر مثبتي بر روی فرزندپروری
مادران داشته باشد و ميتواند با کاهش استرسها و تنشهای
مرتبط با فرزندپروری مادران و نیز ارتقای سطح کارآمدی آنها
موجب بهبود ارتباط بین مادران و کودکان شود ( .)30پژوهش
 Irelandو همكاران نیز نشان داد که  Triple Pميتواند
رفتارها و سبکهای منفي و مخرب والدین را کاهش دهد و
باعث بهبود رابطه آنها با فرزندانشان شود (.)23
نتایج بهدستآمده گویای این است که  Triple Pبه دلیل
اهدافي که در درون خود دارد ( )17بهخوبي ميتواند در
شناختها ،احساسات و رفتار والدین تغییرات مثبتي به وجود
بیاورد Triple P .انتظارات والدین را بهبود ميبخشد و کمک
ميکند تا مادران محیطي را به وجود بیاورند که در آن با
بهبودسازی رابطه بین خود و فرزندان ،نیازهای کودکان مبتالبه
اختالل سلوک بهخوبي برطرف شود و کمتر دست به رفتارهای
مخرب بزنند .والدین دارای فرزند مبتالبه اختالل سلوک اغلب
مهارت والدگری خوب و کارآمدی ندارند و در الگوهای
انضباطيشان اغلب افرادی پرخاشگر و ناهماهنگ هستند و
دست به رفتارهای تنبیهي مخربي ميزنند (Triple P .)14-12
باعث ميشود که قضاوتها و تعبیرهای والدین از رفتار فرزندان

تغییر رفتار خود بكار بگیرند (.)18
 Triple Pبه مادران آموزش ميدهد تا به نحو درستي
رفتارهای مثبت کودکان را تشویق کنند .ميتوان گفت که وقوع
رفتارهای مثبت در کودکان با قرار گرفتن در یک چرخه مثبت،
تأثیرات مفیدی بر احساس و رفتار والدین دارد (Dretzke .)19
و همكاران در مطالعه خود نشان دادند که آموزش والدگری
ميتواند به دلیل آگاه ساختن والدین ميتواند مؤثر واقع شود
( .)24بهطور کلي Triple P ،ميتواند دانش و مهارت،
آموزش حل مسأله ،گسترش سرگرمي و ایمني ،افزایش
کارآمدی رفتاری ،هوشي ،زباني ،عاطفي و اجتماعي را در
مادران افزایش دهد ( )18و این حالت ميتواند باعث بهبود
ارتباط مادر با فرزند دارای اختالل سلوک شود.
نتایج دیگر این پژوهش نشان داد که  Triple Pميتواند
نشانگان اختالل سلوک را در نوجوانان دارای این اختالل کاهش
دهد Westrupp .و همكاران در پژوهشي نشان دادند که Triple
 Pميتواند باعث بهبود مشكالت رفتاری کودکان شود (.)31
همچنین  Chungو همكاران نیز نشان دادند که Triple P
ميتواند مشكالت رفتاری و هیجاني کودکان را بهبود بخشد (.)32
 Triple Pدرواقع به دلیل آموزشهایي که به مادران ارائه
ميدهد ،ميتواند نوع نگاه و نگرش آنها را به نقاط قوت و
ضعف فرزندان تغییر دهد ( .)33به نظر ميرسد که والدین دارای
کودک مبتالبه اختالل سلوک ،تمام رفتارهای فرزندشان را
مخرب و ناگوار ميبینند و سعي ميکنند روشهای تنبیهي به
کار بگیرند و توجهي به رفتارهای مثبت آنان ندارندTriple P .
این حالت را تغییر ميدهد و با تغییر زاویه دید والدین و به طبع
آن تغییر رفتارهای والدین ،ميتواند در یک حالت چرخشي
رفتار فرزندان را نیز تغییر دهد .درواقع  Triple Pبا داشتن یک
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است که این نتیجه ميتواند به دلیل سوگیریهای آزمودنيها در

نگرش سیستمي رفتارهای اخاللگرانه کودکان را صرفاً ناشي از

پاسخگویي به ابزارهای پژوهش و نیز عدم پیگیری نتایج دارای

خود آنان نميداند و با پررنگ کردن نقش والدین و دادن بینش

 پیشنهاد ميشود که متخصصان در، بااینحال.محدودیت باشد

 رفتارهای کودکان را بهبود ميبخشد،و همچنین مهارت به آنان

اجرای برنامههای آموزشي به والدین سعي در استفاده از این

 وقتي کودک مبتالبه اختالل سلوک از خود رفتارهای.)31(

 امید است که با اجرای پژوهشهایي.برنامه آموزشي داشته باشند

 مادران آنان از این رفتار آشفته،ناکارآمد و مخربي نشان ميدهد

 بتوان خدمات بیشتر و بهتری به والدینTriple P دقیق در

ميشوند و پرخاشگری ميکنند که مراتب باعث شدت گرفتن

دارای کودک دارای انواع اختالالت رفتاری و هیجاني عرضه

 به مادرانTriple P .رفتارهای اخاللگرانه کودک ميشود

.کرد

نشان ميدهد که چگونه کنش مخرب آنها باعث واکنش
 ازاینرو با دادن بینش و.مخرب از سوی کودکان ميشود

تشکر و قدردانی
در آخر پژوهشگران بر خود الزم ميدانند که از کلیه مادران

 رفتار فرزندان را نیز، مي تواند به بهبود رفتار والدین،آگاهي
.تغییر دهد

 خانواده آنان و مسئولین محترم،شرکتکننده در پژوهش
 شهر تهران و سایر اساتید و دوستاني4 آموزشوپرورش منطقه

نتیجهگیری

. تشكر و قدرداني نمایند،که یاریگر ما در این پژوهش بودهاند

 نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که،بهطور کلي
 ميتواند باعث بهبود رابطه مادران با فرزندان دارایTriple P
اختالل سلوک شود و به دلیل سازوکارهای خود نیز ميتواند
 الزم به ذکر.نشانگان اختالل سلوک را در فرزندان کاهش دهد
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Abstract
Introduction: Parents' relationship with children with conduct disorder can
cause problems with their children. Therefore this study was done aimed to
evaluation the effectiveness of Triple P-Positive Parenting Program on
parent-child relationship and symptoms of disorder in adolescents with
conduct disorder.
Materials and Methods: Design of this study was semi-experimental type as
pretest-posttest with control group. Statistical population consisted of all
mothers of high school boy student with conduct disorder in district 4 of
Tehran in 2019. The sample studied were all 34 mothers of children with
conduct disorder who were selected through convenience sampling method
and were divided randomly into two groups of experimental and control
groups. For collection data was used from Parent Child Relationship Scale
(PCRS) and Child Symptom Inventory (CSI-4). Data analyzing was
conducted with ANCOVA and SPSS-22.
Results: The results showed that Triple P have significant effect on parentchild relationship (F= 9.70, p<.05) and symptoms of conduct disorder (F=
12.52, p<.05).
Conclusion: According to the findings this study, Triple P can be an effective
educational method to improve the parent-child relationship and symptoms
of disorder in adolescents with conduct disorder.
Key words: Positive parenting, Relationship, Parent, Child, Conduct
disorder.
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