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پروری فورهند و النگ برکاهش عالئم  ی فرزند اثربخشی آموزش برنامه

  ای کودکان نافرمانی مقابله
 

  3محمدعلی سپهوندی و *2فیروزه غضنفری ،1نژاد حسین پاک

 

 چکیده

ای باا   اين پژوهش با هدف بررسی اثر بخشی آموزش والدين کودکان دارای اختالل نافرمانی مقابله
ای کودکان آنان انجام شاده اسات     وری فورهند و النگ برکاهش عالئم نافرمانی مقابلهپر ی فرزند برنامه

آزمون با گروه گواه بود  جامعه آمااری پاژوهش ضا ار     پس-آزمون طرح پژوهش آزمايشی، از نوع پیش
تا  6ای دختر شهر فرمهین بود که در سنین بین  شامل کلیه والدين کودکان دارای اختالل نافرمانی مقابله

صورت   ای انتخاب و سپس به مرضله گیری تصادفی چند سال قرار داشتند که با استفاده از روش نمونه 11
 -عاليم مر ی کودکان  نفر( گمارده شدند  پرسشنامه 15تصادفی در دو گروه آزمايش و گواه )هر گروه 

جلسه تحات آماوزش   ( ابزار پژوهش بود  افراد ضا ر در گروه آزمايش، برای شش CSI-4فرم والد )
ای  که افاراد گاروه کنتارل هایا مداخلاه      ضالی ی النگ و فورهند قرار گرفتند، در فرزندپروری با برنامه

متغیاری اساتفاده گردياد      ها از آزمون تحلیل کواريانس تا   دريافت نکردند  برای تجزيه و تحلیل داده
د و الناگ کااهش عالئام نافرماانی     پاروری فورهنا   ی فرزند نتايج نشان داد که آموزش والدين به شیوه

 را به دنبال دارد  ای کودکان مقابله
 

 کودکان ای، هند و النگ، نافرمانی مقابلهپروری فور ی فرزند برنامه واژگان: کلید
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 مقدمه
ريازی شاده و    خصیت فرد پاياه ترين مراضل زندگی است که در آن ش دوران کودکی از مهم

تاوجهی   اختالالت رفتاری در نوجوانی و بزرگسالی، از بیو ها  گیرد  اغلب ناسازگاری شکل می

حیح در روناد رشاد و   رفتاری دوران کودکی و عدم هادايت صا  -به مسائل و مشکالت عاطفی

ای هستند که  ع و ناتوان کنندههای شاي های رفتاری کودکان اختالل شود  اختالل تکامل ناشی می

یاری از کنناد و باا بسا    اری را ايجااد مای  ودکان مشاکالت بسای  خانواده و خود ک ،برای معلمان

نخساتین باار در    اند که اختالالت رفتاری معماوالا  هيافتمحققان در همراهند  معضالت اجتماعی

 ( 1379يوسفی، عرفانی، خیرآبادی و قانعی، ) شوند می ابتدايی مشاهده دورهن آغازيهای  سال

 بهرمناد تجربیاات ديگاران   تندکه فقا  از  نیسا  1کودکان موجودات منفعلای در عصر کنونی 

ناد  يآهاسات و در فر  ر از رشاد آن يناپاذ  مرضله اجتنااب  ي ان کودک یشوند  نافرمانی و لجباز

خاود تحمال    کودکا  ین مجبور هستند آن را در دوره رشاد يه والدکع است يچنان شا يینوپا

اناد   تهها و پیامدهای مشکالت رفتاری کودکان پرداخ نند  مطالعات متعددی که به بررسی علتک

 سااز کودکاان از تعامال چندگاناه عوامال بیولاو يکی،       ضاکی از آن است که رفتارهای مشاکل 

میاان   کاه در  (،2004 ،2رياا و کوئريادو   )کزدا، آيبرگ، گیرد محیطی و خانوادگی سرچشمه می

ان تحاولی  خانوادگی، فرزندپروری با ماندگاری و انتقال مشکالت رفتاری کودک به دور  عوامل

به دلیال تعامال مساتمر والادين باا       ( 2006 و همکاران، 3لويیز-)میلر ه مستقیم داردبعدی رابط

 اسات )فورهناد و   فرزنادپروری هاای   را در اين تغییر دارد مهاارت  تأثیرکودکان،آنچه بیشترين 

ترين ماثثر باه عناوان يکای از     فرزنادپروری ای که مطالعات متعادد از   (  به گونه1988 ،4النگ

 ،5،2012)تلگاان و ساندرز   اناد  داوم مشاکالت رفتااری کودکاان يااد کارده     عوامل در بروز يا ت

اختالل نافرمانی    (2007 ،7وينث-فريدمن هاروی و گلدشتاين،؛ 2008 ،6فايت و بارک پاردينی،

                                                           
1. Passive creatures 

2. Calzada, Eyberg, Rich, & Querido 

3. Miller-lewis 

4. Forehand & Long 
5. Tellegen & Sanders 
6. Pardini, Fite & Burke 
7. Goldestein, Harvey, & Friedman-Weieneth 
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از  2باا بزرگسااالن، سارپیچی فعاالناه     1از کوره در رفاتن، مشااجره   هايی مانند با نشانه ای مقابله

ها، تعمد در ناراضت کاردن ديگاران،    االن و يا عدم همکاری با آنمقررات و درخواست بزرگس

ديگران به خاطر اشتباهات و سوء رفتاار خاود، زودرنجای و زود ناراضات شادن از       3سرزنش

 ،2003 دهد )سادوک و سادوک، انتقام جويی خود را نشان می ديگران، دلخوری و کینه توزی و

 ( 1389، ترجمه ر اعی

 -نقا  توجاه   ،4اختالل در آينده اضتماال اباتالء باه اخاتالل سالوک      کودکان مبتال به اين

)ساادوک و  مصارف ماواد را دارا هساتند     و ساوء  ا اطرابی  ، اختالالت ياادگیری، 5فعالی بیش

تحقیقات مختلف نشان داده است که مشکالت روانی   (1389ترجمه ر اعی،  ،2003 سادوک،

ای کاودک اثرگاذار اسات      ماانی مقابلاه  والدين، بخصوص مادر، در رشد و ضفا  اخاتالل نافر  

تواناد در کااهش اخاتالل کودکاان      شود، می که برای ارتقاء سالمت خانواده انجام می مداخالتی

واقع شود  در اين موارد سعی محققین بر اين است که دانش، مهاارت، اعتمااد باه نفاس،      مثثر

هايی باا   و ايجاد محی  سرگرمی، ايمنی،پرورش  و خود فکری در تربیت کودکان، خودکارآمدی

و اجتمااعی کودکاان    عااطفی زباانی،    هوشای،   تعارض کمتر برای کودکان، کارآمدی رفتااری، 

درماان   ( 2003، 7ندرزا)سا  را در خانواده افزايش دهناد  6های فرزندپروی مثبت ازطريق مهارت

اسات  نتاايج    پاذير  هاا امکاان   از طريق آماوزش والادين آن    ای، کودکان مبتال به نافرمانی مقابله

تواند به افزايش ساالمت روان والادين و کااهش     والدين می آموزشتحقیقات نشان داده است 

اخاتالل   کاه عالئام   جسمانی بیانجاماد،  امن ايان   های  ا طراب، افسردگی و نشانههای  نشانه

 طهماسایان  ،پوراضمدی ،جاللیدهد ) ای کودکان و اختالالت مشابه را کاهش می نافرمانی مقابله

  ( 1387شعیری،  و

 یها انطباق الیآنان ارتباط دارد و به دل ین و فرزندان با روش فرزندپروريان والدیتعامل م

ان کا ودک مثاال مادران، ناوزادان و  یبارا  اا اساتيپوای  ادهيارد، پدیگ می ه در آن صورتک یمداوم

                                                           
1. dispute 
2. actively refused 
3. blame 
4. conduct disorder 
5. adhd 

6. positive parenting skills 

7. Sanders 
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ان کا ودکه کا ج يدرباه تا   یول نندک یرناد و ناوازش میگ می خاود را مرتاب در آغاوش ینوپاا

رشااد   یاز نظار شاناخت کودکرا يند، زک یادا میل پکر شییشوند ابراز محبت مادر تغ می بزرگ

اان کا ودکن همزمان باا رشااد   يبنابرا(  1999، 1الرسن ارده اسات )هارتااپ وکار ییافتاه و تغي

 ،2نسیولکا ناد ) ک یدا میر پییتغ یل و فراوانکفرزندان از نظر ش ن باهيروش اباراز محبات والاد

کاار    هخاصی را در تربیت فردی و اجتماعی فرزنادان خاويش با    های هر خانواده شیوه ( 1997

ثر از عوامل مختلفی از جملاه  أشود مت می نامیدهپروری  فرزندهای  که سب ها  گیرد  اين شیوه می

 ( 1993 ،3، پاور و جاديا  یهارد) باشد می اقتصادی و غیره عوامل فرهنگی، اجتماعی، سیاسی

پاروری   آموزش برنامه فرزناد  ال است که آيا روشثپژوهش کنونی در پی پاسخگويی به اين س

 است مثثر  ای کودکان النگ برکاهش عالئم نافرمانی مقابله فورهند و

 

 روش 

 گیری نمونه روش  و  نمونه  آماری،  جامعه 

ای عالئام اخاتالل   دختار دار  آماوزان  جامعه آماری اين پژوهش شامل کلیه والادين داناش  

مادارس شاهری    در 94-95نافرمانی سطح شهر فرمهین بود که فرزندان آنان در سال تحصیلی 

فرم والدين برای شناساايی   CSI-4 ابتدا پرسشنامهنفر بود   53اشتغال به تحصیل دارند( به تعداد 

نفار دارای   53د مشاخ  گرديا  ها  گذاری پاسخ نامه کودکان نافرمان بین والدين توزيع شد و با نمره

نفار کاه دارای    53نفار از اولیاا از باین     30 در مرضلاه بعاد   هستند ای  عالئم اختالل نافرمانی مقابله

بودند به صورت تصاادفی انتخااب شادند و در دو گاروه      ای فرزندان مبتال به اختالل نافرمانی مقابله

عناوان   هين کودکاان نافرماان با   فرم والد CSI-4 پرسشنامه آزمايش و گواه قرار گرفتند  سپس مجدداا

قرار گرفت  در ادامه کار برای گاروه آزماايش طای     اختیار افراد دو گروه آزمايش و گواه آزمون پیش

دو  برنامه آموزشی والدين با الهام از شیوه فورهند و النگ اجرا شد  ضادود ای  شش جلسه نود دقیقه

متغیار   مورد تجزياه و تحلیال قارار گرفات      و نتايج به عمل آمدآزمون  پس ،ههفته پس از اتمام دور

وابساته مشاکالت رفتااری     متغیار ( 1998) مستقل آموزش برنامه گروهی والدگری فورهند و الناگ 

                                                           
1. Hartup & Laursen 
2. Collins 

3. Hardey, Power, & Jeadicke. 
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شاده و   آوری جماع  هاای  دادهبه منظور تجزيه و تحلیل   ای بود دارای اختالل نافرمانی مقابله کودکان

انحاراف   میاانگین و ی )آمارتوصایف  هاای  اخ شا بررسی اثربخشی متغیر مستقل بر متغیر وابسته، از 

 متغیری استفاده شد  آمار استنباطی نظیر آزمون تحلیل کواريانس ت  های آزمون( و از معیار

 

 پژوهشابزار 

ايان    باشد ال میثس 8فرم والداين پرسشنامه دارای . 1پرسشنامه عالیم مرضی کودکان فرم والد

 2اساپیرافکین  توس  گادو و 1984که اولین بار در سال  است بندی رفتار ي  مقیاس درجهپرسشنامه 

اخاتالل رفتااری و هیجاانی در     18به منظور غرباال   SLUG با نام DSM-IIIبندی  بر اساس طبقه

باا انادکی تغییارات     IV-DSMبا چاپ چهارم  1994و در سال  سال طراضی شد 12تا  5کودکان 

الت مرباوط باه اخاتالل    ثاشاد  مجموعاه سا   منتشار   CSI-4 با ناام  و مورد تجديدنظر قرار گرفت

را شاامل   19-26االت ثاين پرسشنامه قرار دارد و سا  Bال در گروه ثس 8ای به تعداد  نافرمانی مقابله

( انجاام گرفات اعتباار پرسشانامه عالئام      1997شود  در مطالعاتی گه توس  گادو و اسپیرافکین ) می

نتاايج   سال به دست آماد   10تا  6 سنینکودک  75ه روش بازآزمايی روی ب CSI-4مر ی کودک 

کنناده بارای اخاتالل     های شادت و غرباال   در مورد نمره CSI-4 ضاصل از دو بار اجرای پرسشنامه

( 1375زاده ) در اياران نیاز در پاژوهش تاوکلی    باود   ( r =70/0و =75/0rترتیب ) ای به نافرمانی مقابله

بارای اخاتالل نافرماانی     5ن نماره بارش   ضساسیت پرسشنامه عاليم مر ی کودکان بر اساس بهتري

( نیز هماین نتیجاه ضاصال    1388در پژوهش بیرامی و عبادی آسايش ) به دست آمد  89/0ای  مقابله

دهاد کاه ايان     با روش بازآزمايی نشان می CSI-4 شد  در کل نتايج پژوهش در زمینه بررسی اعتبار

تواند در شناساايی   می یجانی در کودکان،های رفتاری وه پرسشنامه به عنوان ي  ابزار سنجش اختالل

در ايان پاژوهش    ها از بین کودکان سالم يااری دهاد    و غربال آن CSI-4های  کودکان واجد اختالل

   ای استفاده خواهد شد  برای اختالل نافرمانی مقابله 5برای فرم والد نمره برش 
 

 روش اجرا
  ککاود  یبرنامه فرزندپرور گرفته ازبر که در اين پژوهش به کار گرفته شد 3آموزشی برنامه

 

                                                           
1. Child Symptom Inventory 
2. Gadow & Sparfkin 
3. training program 
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آموزشی گروهای باا ماادران     جلسه 6اين برنامه شامل   ( است2002، هنديو فورنافرمان )النگ 

دقیقه بود که به صورت ي  جلساه   90کودکان دارای مشکالت رفتاری و مدت زمان هرجلسه 

پاروری   برناماه فرزناد  های جلسات آماوزش والادين برمبناای     فعالیت 1 جدول هفته انجام شد در 

 دهد  را نشان می (2002النگ و فوريهند )

 

 (2002پروری النگ و فوریهند ) های جلسات آموزش والدین برمبنای برنامه فرزند فعالیت.  1جدول 

 موضوعات جلسات

 اول

های مثبت رفتااری کودکاان نافرماان، تو ایح مشاکل       آشنايی و تو یح برنامه، اشاره به جنبه

توجه به "های مختلف در بروز و شدت آن، آموزش مهارت  چگونگی تعامل علتنافرمانی و 

 . ، ارائه تکلیف"رفتارهای مثبت کودک

 دوم

و تشاريح اناواع آن )اجتمااعی و غیار اجتمااعی(، اشااره باه         "پاداش دادن"آموزش مهارت 

يق انجاام  ها و اثرات ايجاد فضايی مثبت در خانه )با تأکید بر نقش پدر( از طر  رورت، روش

 . های مشترک با کودک، ارائه تکلیف سرگرمی و فعالیت

 سوم
، تبیین اثرات رشد مهارتهای ارتباطی "ناديده گرفتن رفتارهای ناپسند کودک"آموزش مهارت 

  .در کاهش مشکالت خانواده، ارائه تکلیف

 چهارم

ک، راهنماايی در  و شرح اثرات آن بر فرمانبرداری کود "ارائه دستورات مثثر"آموزش مهارت 

های افزايش صبر و ضوصله والدين ضین ارتباط با کاودک از طرياق تغییار افکاار      مورد روش

 . منفی و به کارگیری راهبردهای مديريت استرس، ارائه تکلیف

 پنجم
هاای   با تأکید بر بايدها و نبايدهای آن، تشريح اهمیت و روش "زمان خلوت"آموزش مهارت 

   ک، ارائه تکلیفافزايش عزت نفس در کود

 ششم

بیان لزوم تلفیق پنج مهارت ذکر به شده، منظور مديريت رفتارهای کودکان نافرمان و نیاز چگاونگی   

زا نظیرمشکل های: قشقرق باه پاکردن،پرخاشاگری، مشاکل در     مشکل تحلیل و مواجهه با موقعیت

 بندی نهايی   لباس پوشیدن و غذا خوردن و دروغگويی کودک؛ جمع

 

 ها یافته
  دهد می پژوهش را نشانهای  توصیفی متغیرهای  افتهي 2جدول 
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 حاضرپژوهش های  توصیفی متغیرهای  یافته.  2 جدول

 یت گروهیعضو
 آزمون پس آزمون شیپ

 استاندارد انحراف نیانگیم انحراف استاندارد نیانگیم

 90/0 66/2 64/0 47/5 ای مقابلهنافرمانی  زمايشآگروه 

 61/0 66/5 45/0 27/5 ای مقابلهرمانی ناف کنترل گروه

 

ش در يگاروه آزماا   یای بارا  مقیاس نافرمانی مقابله ین نمره برایانگیم 2با توجه به جدول 

گاروه   یبارا  میاانگین ن يا ن، ایبود  همچنا  66/2 آزمون و در پس 47/5 آزمون برابر شیمرضله پ

توزياع نرماال بارای نمارات متغیرهاای       بود  66/5 آزمون و در پس 27/5 آزمون شیکنترل در پ

بارای آزماون ايان پایش فارض از آزماون       های کووارياانس اسات     يکی از پیش فرض وابسته

   (3)جدول  اسمیرنف استفاده شد -کولموگرف

 هاای  ای گاروه  نافرماانی مقابلاه   آزماون  متغیری نمرات پس نتايج تحلیل کوواريانس ي  4جدول 

  دهد را نشان می آزمايش و کنترل

 

 آزمون ها در مرحله پیش نتایج آزمون کولموگرف اسمیرنف برای فرض نرمال بودن داده.  3جدول 

 متغیرها ها گروه
 آزمون پیش

 معناداری درجه آزادی آماره

 ای نافرمانی مقابله
 161/0 15 10/1 آزمايش
 149/0 15 08/1 گواه

 
 هاای  گاروه ای  نافرماانی مقابلاه   آزمون پسمتغیری نمرات  انس یکیل کووارینتایج تحل  .4 جدول

 آزمایش و کنترل

 راتییمنبع تغ
مجموع 

 مجذورات

درجه 

 یآزاد

 نیانگیم

 مجذورات
F یدار یمعن 

اندازه اثر 

 (درصد)

 یتوان آمار

 (درصد)

 11/0 019/0 473/0 529/0 321/0 1 321/0 ای آزمون نافرمانی مقابله شیپ

 1 804/0 0001/0 54/110 92/66 1 92/66 یت گروهيعضو
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و کنترل تفااوت   آزمايش گروهایای  نشان داد که بین نافرمانی مقابله 4جدول نتايج آزمون 

است  80/0(  مقدار  ريب اتا يا تفاوت برابر با =001/0p< 54/110 F)وجود دارد  داری معنی

شاود  بارای مقايساه و بررسای      واريانس نمرات مربوط باه عضاويت گروهای مای     80/0يعنی 

و کنتارل در   آزمايش های گروهای  شده نافرمانی مقابلهتعديل  های میانگین،  دار معنی های تفاوت

 نشان داده شده است  5جدول 

 

 و کنترل آزمایش های گروهای  ل شده نافرمانی مقابلهیتعد یها نیانگیم  .5 جدول

 یت گروهیعضو
 آزمون پس

 استاندارد یخطا نیانگیم

 203/0 64/2 شيگروه آزما

 203/0 68/5 گروه کنترل

 

ل ين تعاد یانگیا کنتارل، م  یرهایشود با ضذف اثر متغ یمشاهده م 5طور که در جدول  همان

آزمون نسبت به گاروه   ش در مرضله پسيگروه آزما یها یآزمودنای  شده نمرات نافرمانی مقابله

ماه آموزشای   آموزش والادين بار اسااس برنا   نتیجه گرفت که  توان میباشد  لذا  یکنترل کمتر م

 دارد  تأثیر کودکانای  نافرمانی مقابله عالئمکاهش  بر (1998) هند و النگرفو

 

 گیری بحث و نتیجه
 با برنامه آموزشی فورهند و الناگ  آموزش والدين بررسی اثر بخشی ضا ر، هدف پژوهش

هاای   ايان پاژوهش باا يافتاه    های  يافته  بود کودکانای  نافرمانی مقابله بر کاهش عالئم (1998)

؛ و 1390، اصاانلو  ؛1390، یحاون یج یو خاان کشافی  ؛ 1386 يزدان دوسات،  يکهنژاد و  زرگری

کلای   طاور  باه  باشد  می مسوه( 1391 ) بیگلريان و بیات ،طهماسیانازخوش،  ضاجی سیدر ی،

تاوان نتیجاه گرفات     مای  از نتايج به دست آمده ها، در اين پژوهش پس از تجزيه و تحلیل داده

وده با  مثثرآنان  کودکانای  کاهش عالئم نافرمانی مقابلهبر (2002)و النگ فورهند پروری  فرزند

توجاه باه   هاای   ارتآموزش والدين و آشنا نمودن آناان باا مها   از طريق به عبارت ديگر  است 

افازايش  ، ماثثر  اراياه دساتورات   ،ناديده گرفتن رفتارهای ناپسند ،پاداش دادن، رفتارهای مثبت

http://www.sid.ir/Fa/Journal/SearchPaper.aspx?writer=158208
http://www.sid.ir/Fa/Journal/SearchPaper.aspx?writer=158208
http://www.sid.ir/Fa/Journal/SearchPaper.aspx?writer=45901
http://www.sid.ir/Fa/Journal/SearchPaper.aspx?writer=45901
http://www.sid.ir/Fa/Journal/SearchPaper.aspx?writer=7655
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 فاوق های  طور کلی تلفیق مهارت هو ب به کارگیری راهبرهای مديريت استرس و صبر و ضوصله

هاا   انوادهايان روش درماانی باه خا     ای کودکان را کاهش داد  نافرمانی مقابلههای  توان نشانه می

  والادين در روياارويی باا شاراي      تری با کودکان خود داشته باشند کند تا رابطه سالم کم  می

ای را  مقابلاه های  ممکن است رفتارمسأله  ضلهای  فشارزای محیطی و عدم آگاهی درباره رفتار

 ، ناژاد  )بسااک  در کودکانشان ناخواسته رشد دهند و تعار ی بین والاد و کاودک شاکل گیرياد    

کند تاا راه جدياد    روش فورهند و النگ تالش می  (1393،  گنجی، زاده هنرمند مهرابی ،رياضی

را به والدين بیاموزد و برای سنین کودک و نوجوان قابال اساتفاده اسات     مسأله  ارتباطی و ضل

فارمهین از   هايی همراه بود  نمونه فقا  از گاروه دختاران و از شاهر     اين پژوهش با محدوديت

ساازد  پیشانهاد    باشد که تعمیم نتايج را باا اضتیااط هماراه مای     تحقیق میهای  دوديتجمله مح

اجارای ايان روش   هاای   اصالح رفتار با شایوه های  شود تا مشاورين مراکز آموزشی و کانون می

هايی برای خانواده ها دارای کاودک در سانین مختلاف     گاه درمانی آشنا شده و بر اساس آن کار

 اجرا شود 

 

 زاریگ سپاس
هايی کاه   از تمامی خانواده  باشد اين پژوهش برگرفته از رساله کارشناسی ارشد نويسنده سوم می

 ما را در اجرای اين پژوهش ياری نمودند صمیمانه سپاسگزاريم 
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