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اثربخشی آموزش برنامهی فرزندپروری فورهند و النگ برکاهش عالئم
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حسین پاکنژاد ،1فیروزه غضنفری *2و محمدعلی سپهوندی

3

چکیده
اين پژوهش با هدف بررسی اثر بخشی آموزش والدين کودکان دارای اختالل نافرمانی مقابلهای باا
برنامهی فرزندپروری فورهند و النگ برکاهش عالئم نافرمانی مقابلهای کودکان آنان انجام شاده اسات

طرح پژوهش آزمايشی ،از نوع پیشآزمون-پسآزمون با گروه گواه بود جامعه آمااری پاژوهش ضا ار
شامل کلیه والدين کودکان دارای اختالل نافرمانی مقابلهای دختر شهر فرمهین بود که در سنین بین  6تا
 11سال قرار داشتند که با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی چندمرضلهای انتخاب و سپس بهصورت
تصادفی در دو گروه آزمايش و گواه (هر گروه  15نفر) گمارده شدند پرسشنامه عاليم مر ی کودکان-
فرم والد ( )CSI-4ابزار پژوهش بود افراد ضا ر در گروه آزمايش ،برای شش جلسه تحات آماوزش
فرزندپروری با برنامهی النگ و فورهند قرار گرفتند ،در ضالیکه افاراد گاروه کنتارل هایا مداخلاهای
دريافت نکردند برای تجزيه و تحلیل دادهها از آزمون تحلیل کواريانس تا متغیاری اساتفاده گردياد
نتايج نشان داد که آموزش والدين به شیوهی فرزندپاروری فورهناد و الناگ کااهش عالئام نافرماانی

مقابلهای کودکان را به دنبال دارد

کلید واژگان :برنامهی فرزندپروری فورهند و النگ ،نافرمانی مقابلهای ،کودکان
 1کارشناس ارشد روانشناسی ،دانشگاه لرستان ،لرستان ،ايران
 2دانشیار گروه روانشناسی ،دانشگاه لرستان ،لرستان ،ايران (نويسنده مسئول)
firoozeh.ghazanfari@yahoo.com
 3استاديار گروه روانشناسی ،دانشگاه لرستان ،لرستان ،ايران
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مقدمه
دوران کودکی از مهمترين مراضل زندگی است که در آن شخصیت فرد پاياهريازی شاده و
شکل میگیرد اغلب ناسازگاریها و اختالالت رفتاری در نوجوانی و بزرگسالی ،از بیتاوجهی
به مسائل و مشکالت عاطفی-رفتاری دوران کودکی و عدم هادايت صاحیح در روناد رشاد و
تکامل ناشی میشود اختاللهای رفتاری کودکان اختاللهای شايع و ناتوان کنندهای هستند که
برای معلمان ،خانواده و خود کودکان مشاکالت بسایاری را ايجااد مایکنناد و باا بسایاری از
معضالت اجتماعی همراهند محققان دريافتهاند که اختالالت رفتاری معماوالا نخساتین باار در
سالهای آغازين دوره ابتدايی مشاهده میشوند (يوسفی ،عرفانی ،خیرآبادی و قانعی)1379 ،
در عصر کنونی کودکان موجودات منفعلای 1نیساتندکه فقا از تجربیاات ديگاران بهرمناد
شوند نافرمانی و لجبازی کودکان ي

مرضله اجتناابناپاذير از رشاد آنهاسات و در فرآيناد

نوپايی چنان شايع است که والدين مجبور هستند آن را در دوره رشادی کاودک خاود تحمال
کنند مطالعات متعددی که به بررسی علتها و پیامدهای مشکالت رفتاری کودکان پرداختهاناد
ضاکی از آن است که رفتارهای مشاکلسااز کودکاان از تعامال چندگاناه عوامال بیولاو يکی،
محیطی و خانوادگی سرچشمه میگیرد (کزدا ،آيبرگ ،رياا و کوئريادو ،)2004 ،2کاه در میاان
عوامل خانوادگی ،فرزندپروری با ماندگاری و انتقال مشکالت رفتاری کودک به دوران تحاولی
بعدی رابطه مستقیم دارد (میلر-لويیز 3و همکاران )2006 ،به دلیال تعامال مساتمر والادين باا
کودکان،آنچه بیشترين تأثیر را در اين تغییر دارد مهاارتهاای فرزنادپروری اسات (فورهناد و
النگ )1988 ،4به گونهای که مطالعات متعادد از فرزنادپروری باه عناوان يکای از ماثثرترين
عوامل در بروز يا تداوم مشاکالت رفتااری کودکاان يااد کاردهاناد (تلگاان و ساندرز،2012،5
پاردينی ،فايت و بارک2008 ،6؛ گلدشتاين ،هاروی و فريدمن-وينث )2007 ،7اختالل نافرمانی
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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مقابلهای با نشانههايی مانند از کوره در رفاتن ،مشااجره 1باا بزرگسااالن ،سارپیچی فعاالناه 2از
مقررات و درخواست بزرگساالن و يا عدم همکاری با آنها ،تعمد در ناراضت کاردن ديگاران،
سرزنش 3ديگران به خاطر اشتباهات و سوء رفتاار خاود ،زودرنجای و زود ناراضات شادن از
ديگران ،دلخوری و کینه توزی و انتقام جويی خود را نشان میدهد (سادوک و سادوک،2003 ،
ترجمه ر اعی)1389 ،
4

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

توجاه-

بیشفعالی ،5اختالالت ياادگیری ،ا اطرابی و ساوء مصارف ماواد را دارا هساتند (ساادوک و
سادوک ،2003 ،ترجمه ر اعی )1389 ،تحقیقات مختلف نشان داده است که مشکالت روانی
والدين ،بخصوص مادر ،در رشد و ضفا اخاتالل نافرماانی مقابلاهای کاودک اثرگاذار اسات
مداخالتیکه برای ارتقاء سالمت خانواده انجام میشود ،میتواناد در کااهش اخاتالل کودکاان
مثثر واقع شود در اين موارد سعی محققین بر اين است که دانش ،مهاارت ،اعتمااد باه نفاس،
خودکارآمدی و خود فکری در تربیت کودکان ،سرگرمی ،ايمنی،پرورش و ايجاد محی هايی باا
تعارض کمتر برای کودکان ،کارآمدی رفتااری ،هوشای ،زباانی ،عااطفی و اجتمااعی کودکاان
ازطريق مهارتهای فرزندپروی مثبت 6را در خانواده افزايش دهناد (سااندرز )2003 ،7درماان
کودکان مبتال به نافرمانی مقابلهای ،از طريق آماوزش والادين آنهاا امکاانپاذير اسات نتاايج
تحقیقات نشان داده است آموزش والدين میتواند به افزايش ساالمت روان والادين و کااهش
نشانههای ا طراب ،افسردگی و نشانههای جسمانی بیانجاماد ،امن ايانکاه عالئام اخاتالل
نافرمانی مقابلهای کودکان و اختالالت مشابه را کاهش میدهد (جاللی ،پوراضمدی ،طهماسایان
و شعیری)1387 ،
تعامل میان والدين و فرزندان با روش فرزندپروری آنان ارتباط دارد و به دلیال انطباقهای
مداومی که در آن صورت میگیارد ،پديادهای پوياا اسات بارای مثاال مادران ،ناوزادان و کودکاان
1. dispute
2. actively refused
3. blame
4. conduct disorder
5. adhd
6. positive parenting skills
7. Sanders
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نوپاای خاود را مرتاب در آغاوش میگیرناد و ناوازش میکنند ولی باه تادريج کاه کودکاان
بزرگ میشوند ابراز محبت مادر تغییر شکل پیادا میکند ،زيرا کودک از نظار شاناختی رشااد
يافتاه و تغییار کارده اسات (هارتااپ و الرسن )1999 ،1بنابراين همزمان باا رشااد کودکااان
روش اباراز محبات والادين باه فرزندان از نظر شکل و فراوانی تغییر پیدا میکناد (کاولینس،2
 )1997هر خانواده شیوههای خاصی را در تربیت فردی و اجتماعی فرزنادان خاويش باه کاار
میگیرد اين شیوهها که سب های فرزندپروری نامیده میشود متأثر از عوامل مختلفی از جملاه
عوامل فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی اقتصادی و غیره میباشد (هاردی ،پاور و جاديا )1993 ،3
پژوهش کنونی در پی پاسخگويی به اين سثال است که آيا روش آموزش برنامه فرزنادپاروری
فورهند و النگ برکاهش عالئم نافرمانی مقابلهای کودکان مثثر است

روش
جامعه آماری ،نمونه و روش نمونهگیری
جامعه آماری اين پژوهش شامل کلیه والادين داناشآماوزان دختار دارای عالئام اخاتالل
نافرمانی سطح شهر فرمهین بود که فرزندان آنان در سال تحصیلی  94-95در مادارس شاهری
اشتغال به تحصیل دارند) به تعداد  53نفر بود ابتدا پرسشنامه  CSI-4فرم والدين برای شناساايی
کودکان نافرمان بین والدين توزيع شد و با نمرهگذاری پاسخ نامهها مشاخ

گردياد  53نفار دارای

عالئم اختالل نافرمانی مقابلهای هستند در مرضلاه بعاد  30نفار از اولیاا از باین  53نفار کاه دارای
فرزندان مبتال به اختالل نافرمانی مقابلهای بودند به صورت تصاادفی انتخااب شادند و در دو گاروه
آزمايش و گواه قرار گرفتند سپس مجدداا پرسشنامه  CSI-4فرم والدين کودکاان نافرماان باهعناوان
پیشآزمون اختیار افراد دو گروه آزمايش و گواه قرار گرفت در ادامه کار برای گاروه آزماايش طای
شش جلسه نود دقیقهای برنامه آموزشی والدين با الهام از شیوه فورهند و النگ اجرا شد ضادود دو
هفته پس از اتمام دوره ،پسآزمون به عمل آمد و نتايج مورد تجزياه و تحلیال قارار گرفات متغیار
مستقل آموزش برنامه گروهی والدگری فورهند و الناگ ( )1998متغیار وابساته مشاکالت رفتااری
1. Hartup & Laursen
2. Collins
3. Hardey, Power, & Jeadicke.
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کودکان دارای اختالل نافرمانی مقابلهای بود به منظور تجزيه و تحلیل دادههاای جماعآوری شاده و
بررسی اثربخشی متغیر مستقل بر متغیر وابسته ،از شااخ

هاای آمارتوصایفی (میاانگین و انحاراف

معیار) و از آزمونهای آمار استنباطی نظیر آزمون تحلیل کواريانس ت متغیری استفاده شد

ابزار پژوهش
پرسشنامه عالیم مرضی کودکان فرم والد .1فرم والداين پرسشنامه دارای  8سثال میباشد ايان
پرسشنامه ي

مقیاس درجهبندی رفتار است که اولین بار در سال  1984توس گادو و اساپیرافکین

2

بر اساس طبقهبندی  DSM-IIIبا نام  SLUGبه منظور غرباال  18اخاتالل رفتااری و هیجاانی در
کودکان  5تا  12سال طراضی شد و در سال  1994با چاپ چهارم  DSM-IVباا انادکی تغییارات
مورد تجديدنظر قرار گرفت و با ناام  CSI-4منتشار شاد مجموعاه ساثاالت مرباوط باه اخاتالل
نافرمانی مقابلهای به تعداد  8سثال در گروه  Bاين پرسشنامه قرار دارد و ساثاالت  19-26را شاامل
میشود در مطالعاتی گه توس گادو و اسپیرافکین ( )1997انجاام گرفات اعتباار پرسشانامه عالئام
مر ی کودک  CSI-4به روش بازآزمايی روی  75کودک سنین  6تا  10سال به دست آماد نتاايج
ضاصل از دو بار اجرای پرسشنامه  CSI-4در مورد نمرههای شادت و غرباالکنناده بارای اخاتالل
نافرمانی مقابلهای بهترتیب ( r=0/75و )r =0/70باود در اياران نیاز در پاژوهش تاوکلیزاده ()1375
ضساسیت پرسشنامه عاليم مر ی کودکان بر اساس بهترين نماره بارش  5بارای اخاتالل نافرماانی
مقابلهای  0/89به دست آمد در پژوهش بیرامی و عبادی آسايش ( )1388نیز هماین نتیجاه ضاصال
شد در کل نتايج پژوهش در زمینه بررسی اعتبار  CSI-4با روش بازآزمايی نشان میدهاد کاه ايان
پرسشنامه به عنوان ي

ابزار سنجش اختاللهای رفتاری وهیجانی در کودکان ،میتواند در شناساايی

کودکان واجد اختاللهای  CSI-4و غربال آنها از بین کودکان سالم يااری دهاد در ايان پاژوهش
برای فرم والد نمره برش  5برای اختالل نافرمانی مقابلهای استفاده خواهد شد

روش اجرا
برنامه آموزشی 3که در اين پژوهش به کار گرفته شد برگرفته از برنامه فرزندپروری کاودک
1. Child Symptom Inventory
2. Gadow & Sparfkin
3. training program
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نافرمان (النگ و فوريهند )2002 ،است اين برنامه شامل  6جلسه آموزشی گروهای باا ماادران
کودکان دارای مشکالت رفتاری و مدت زمان هرجلسه  90دقیقه بود که به صورت ي

جلساه

در هفته انجام شد جدول  1فعالیتهای جلسات آماوزش والادين برمبناای برناماه فرزنادپاروری
النگ و فوريهند ( )2002را نشان میدهد
جدول  .1فعالیتهای جلسات آموزش والدین برمبنای برنامه فرزندپروری النگ و فوریهند ()2002
جلسات موضوعات
آشنايی و تو یح برنامه ،اشاره به جنبههای مثبت رفتااری کودکاان نافرماان ،تو ایح مشاکل
نافرمانی و چگونگی تعامل علت های مختلف در بروز و شدت آن ،آموزش مهارت "توجه به

اول

رفتارهای مثبت کودک" ،ارائه تکلیف.
آموزش مهارت "پاداش دادن" و تشاريح اناواع آن (اجتمااعی و غیار اجتمااعی) ،اشااره باه
دوم

رورت ،روشها و اثرات ايجاد فضايی مثبت در خانه (با تأکید بر نقش پدر) از طريق انجاام
سرگرمی و فعالیتهای مشترک با کودک ،ارائه تکلیف.
آموزش مهارت "ناديده گرفتن رفتارهای ناپسند کودک" ،تبیین اثرات رشد مهارتهای ارتباطی

سوم

در کاهش مشکالت خانواده ،ارائه تکلیف.
آموزش مهارت "ارائه دستورات مثثر" و شرح اثرات آن بر فرمانبرداری کودک ،راهنماايی در

چهارم

مورد روش های افزايش صبر و ضوصله والدين ضین ارتباط با کاودک از طرياق تغییار افکاار
منفی و به کارگیری راهبردهای مديريت استرس ،ارائه تکلیف.

پنجم

آموزش مهارت "زمان خلوت" با تأکید بر بايدها و نبايدهای آن ،تشريح اهمیت و روشهاای
افزايش عزت نفس در کودک ،ارائه تکلیف
بیان لزوم تلفیق پنج مهارت ذکر به شده ،منظور مديريت رفتارهای کودکان نافرمان و نیاز چگاونگی

ششم

تحلیل و مواجهه با موقعیت مشکلزا نظیرمشکل های :قشقرق باه پاکردن،پرخاشاگری ،مشاکل در
لباس پوشیدن و غذا خوردن و دروغگويی کودک؛ جمعبندی نهايی

یافتهها
جدول  2يافتههای توصیفی متغیرهای پژوهش را نشان میدهد
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جدول  .2یافتههای توصیفی متغیرهای پژوهش حاضر
پیشآزمون

عضویت گروهی

پسآزمون

میانگین انحراف استاندارد میانگین انحراف استاندارد

گروه آزمايش

نافرمانی مقابلهای

5/47

0/64

2/66

0/90

گروه کنترل

نافرمانی مقابلهای

5/27

0/45

5/66

0/61

با توجه به جدول  2میانگین نمره برای مقیاس نافرمانی مقابلهای بارای گاروه آزماايش در
مرضله پیشآزمون برابر  5/47و در پسآزمون  2/66بود همچناین ،ايان میاانگین بارای گاروه
کنترل در پیشآزمون  5/27و در پسآزمون  5/66بود توزياع نرماال بارای نمارات متغیرهاای
وابسته يکی از پیش فرضهای کووارياانس اسات بارای آزماون ايان پایش فارض از آزماون
کولموگرف -اسمیرنف استفاده شد (جدول )3
جدول  4نتايج تحلیل کوواريانس ي متغیری نمرات پسآزماون نافرماانی مقابلاهای گاروههاای
آزمايش و کنترل را نشان میدهد
جدول  .3نتایج آزمون کولموگرف اسمیرنف برای فرض نرمال بودن دادهها در مرحله پیشآزمون
گروهها

متغیرها

نافرمانی مقابلهای

آزمايش
گواه

پیشآزمون
آماره

درجه آزادی

معناداری

1/10
1/08

15
15

0/161
0/149

جدول  .4نتایج تحلیل کوواریانس یکمتغیری نمرات پس آزمون نافرماانی مقابلاه ای گاروههاای
آزمایش و کنترل
منبع تغییرات

مجموع درجه میانگین

(درصد)

(درصد)

پیشآزمون نافرمانی مقابلهای 0/321

1

0/529 0/321

0/473

0/019

0/11

66/92

1

0/0001 110/54 66/92

0/804

1

عضويت گروهی

مجذورات آزادی مجذورات

F

معنیداری

اندازه اثر توان آماری
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نتايج آزمون جدول  4نشان داد که بین نافرمانی مقابلهای گروهای آزمايش و کنترل تفااوت
معنیداری وجود دارد ( )F= 110/54 p<0/001مقدار ريب اتا يا تفاوت برابر با  0/80است
يعنی  0/80واريانس نمرات مربوط باه عضاويت گروهای مایشاود بارای مقايساه و بررسای
تفاوتهای معنیدار ،میانگینهای تعديل شده نافرمانی مقابلهای گروههای آزمايش و کنتارل در
جدول  5نشان داده شده است
جدول  .5میانگینهای تعدیل شده نافرمانی مقابلهای گروههای آزمایش و کنترل
عضویت گروهی

پسآزمون
میانگین

خطای استاندارد

گروه آزمايش

2/64

0/203

گروه کنترل

5/68

0/203

همانطور که در جدول  5مشاهده میشود با ضذف اثر متغیرهای کنتارل ،میاانگین تعاديل
شده نمرات نافرمانی مقابلهای آزمودنیهای گروه آزمايش در مرضله پسآزمون نسبت به گاروه
کنترل کمتر میباشد لذا میتوان نتیجه گرفت که آموزش والادين بار اسااس برناماه آموزشای
فورهند و النگ ( )1998بر کاهش عالئم نافرمانی مقابلهای کودکان تأثیر دارد

بحث و نتیجهگیری
هدف پژوهش ضا ر ،بررسی اثر بخشی آموزش والدين با برنامه آموزشی فورهند و الناگ
( )1998بر کاهش عالئم نافرمانی مقابلهای کودکان بود يافتههای ايان پاژوهش باا يافتاههاای
زرگری نژاد و يکهيزدان دوسات1386 ،؛ کشافی و خاانی جیحاونی1390 ،؛ اصاانلو1390 ،؛ و
ضاجی سیدر ی ،ازخوش ،طهماسیان ،بیات و بیگلريان (  )1391همسو میباشد باهطاورکلای
در اين پژوهش پس از تجزيه و تحلیل دادهها ،از نتايج به دست آمده مایتاوان نتیجاه گرفات
فرزندپروری فورهند و النگ ( )2002برکاهش عالئم نافرمانی مقابلهای کودکان آنان مثثر باوده
است به عبارت ديگر از طريق آموزش والدين و آشنا نمودن آناان باا مهاارتهاای توجاه باه
رفتارهای مثبت ،پاداش دادن ،ناديده گرفتن رفتارهای ناپسند ،اراياه دساتورات ماثثر ،افازايش
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صبر و ضوصله و به کارگیری راهبرهای مديريت استرس و بهطور کلی تلفیق مهارتهای فاوق
میتوان نشانههای نافرمانی مقابلهای کودکان را کاهش داد ايان روش درماانی باه خاانوادههاا
کم

میکند تا رابطه سالمتری با کودکان خود داشته باشند والادين در روياارويی باا شاراي

فشارزای محیطی و عدم آگاهی درباره رفتارهای ضل مسأله ممکن است رفتارهای مقابلاهای را
در کودکانشان ناخواسته رشد دهند و تعار ی بین والاد و کاودک شاکل گیرياد (بسااکناژاد،
رياضی ،مهرابیزاده هنرمند ،گنجی  )1393 ،روش فورهند و النگ تالش میکند تاا راه جدياد
ارتباطی و ضل مسأله را به والدين بیاموزد و برای سنین کودک و نوجوان قابال اساتفاده اسات
اين پژوهش با محدوديتهايی همراه بود نمونه فقا از گاروه دختاران و از شاهر فارمهین از
جمله محدوديتهای تحقیق میباشد که تعمیم نتايج را باا اضتیااط هماراه مایساازد پیشانهاد
میشود تا مشاورين مراکز آموزشی و کانونهای اصالح رفتار با شایوههاای اجارای ايان روش
درمانی آشنا شده و بر اساس آن کارگاههايی برای خانواده ها دارای کاودک در سانین مختلاف
اجرا شود

سپاسگزاری
اين پژوهش برگرفته از رساله کارشناسی ارشد نويسنده سوم میباشد از تمامی خانوادههايی کاه
ما را در اجرای اين پژوهش ياری نمودند صمیمانه سپاسگزاريم
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