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 هاي ضيوه فرزنذپروري بر مطکالت رفتاري بخطي آموزش مهارتاثر

 ساله 4-6 يکودکان پيص دبستان
 3وعيم چبييؼي فر، 2، زَرا قبدري1*محمذيبنيبر احمذ

 دُيچک

َبي فرزوذدريري ثر مؽکالر رفشابري وًدوابن    ثخؽي آمًزغ مُبررايه دصيَػ ثب َذف اثر

ٍ  ؼابم   آمبري اياه داصيَػ   يرفز. خبمؼٍظبلٍ ؼُر اـفُبن، ـًرر گ 4-6 يديػ دثعشبو  يوليا

در آوداب   ي ثجاز وابن وماًدٌ   1389َبي ؼُر اـفُبن در ظبل  يالذيىي وٍ وًدوبن آوُب در مُذوًدک

مبري ي ريغ دصيَػ وٍ سدرثي آثب سًخٍ ثٍ ميسان ثرآيرد حدم  ثبؼذ. مي  ،مًرد آمًزغ قرار گرفشىذ

ٍ  60 ، سؼذادي وىشرل ثًد از وًع ديػ آزمًن ي دط آزمًن ثب گريٌ آزمبيػ خًؼاٍ اي  ـاًرر  وفر  ثا

وفار در   30 آزمابيػ ي   وفار در گاريٌ   30 ـًرر گمبرغ سفبدفيي  ثٍ چىذمرحلٍ اي اوشخبة ؼذٌ

ٍ  6 َبي فرزوذدريري، عاي  مًزغ ؼيًٌآگريٌ آزمبيػ سحز . آوگبٌ گريٌ وىشرل قرار گرفشىذ  يخلعا

ٍ   ادي مرسجٍ ي قرار گرفشىذ ي در دبيبن ادقيقٍ 90 وًدوابن   راسار  رفشابري  يز َار دي گاريٌ درظؽاىبم

وؽابن داد واٍ   لي  وًاريبوط اظشفبدٌ ؼذ. وشبيح َب از آزمًن سحفشٍ ؼذ. ثراي سدسيٍ ي سحلي  دادٌگر

. ( داؼاز p<0/05)سفابير مؼىابدار در ظاغ     گريٌ دي ميبوگيه ومرار مؽکالر رفشبري وًدوبن در

َبي فرزوذدريري وعاجز ثاٍ گاريٌ     فز آمًزغ ؼيًٌثذيه مؼىي وٍ ومرار گريٌ آزمبيػ دط از دريب

ساًان گفاز واٍ آماًزغ ي      ماي   ،َبي ايه دصيَػ وىشرل وبَػ وؽبن داد. ثىبثرايه ثب سًخٍ ثٍ يبفشٍ

َابي   ثرخًرد ـحي  ثب واًدک خاًد ي وعات آگابَي از ماًثرسريه ؼايًٌ       يآگبَي يالذيه از وحًٌ

سًاوذ مؽکالر رفشبري وًدوابن   مي وٍ سىُب  ،فرزوذدريري)ريغ مقشذراوٍ( ي ثرخًرد مىبظت ثب وًدک

اخشيابر آوابن    ؛ ثلکٍ در اثر آرامػ  ريان آوبن فرـز ثُشري ثراي رؼذ ي يابدگيري در  را وبَػ دَذ

 .قرار خًاَذ گرفز

 

 :يديکل ّايٍُاص

 .وًدوبن ديػ دثعشبن،مؽکالر رفشبري َبي فرزوذدريري، مُبرر

                                                 
 ن.داوؽگبٌ اـفُب يشيداوؽکذٌ ػلًن سرث يبر گريٌ رياوؽىبظياظشبد -1

 .ياحذمريدؼز يبر گريٌ مؽبيرٌ داوؽگبٌ آزاد اظالمياظشبد -2

 .ياحذ مريدؼز يارؼذ رؼشٍ مؽبيرٌ داوؽگبٌ آزاد اظالم يوبرؼىبظ يًداوؽد -3

 yarmo879@yahoo.comي معئًل مقبلٍ، * وًيعىذٌ
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  . . .  هاي شيوه فرزندپروري بر مشکالت اثربخشي آموزش مهارت

 هقدهِ

 ثار َايخ خردمىاذي دًؼايذٌ ويعاز ي     وذگي اوعابن،  وقػ ؼگفز اوگيس سؼليم ي سرثيز در ز

سًاوذ فارد را   مي چرا وٍ سؼليم ي سرثيز ـحي   وىًن مًرد سرديذ قرار وگرفشٍ اظز،سب َم ضريرر آن

فيلعاًف ثاسر     1وبواز (.1377ير،سرخمٍ دَگبوذًر ي َمکابران،  )اظشبفًرديثٍَب ثرظبوذثٍ ايج ارزغ

، ثب سًلاذ فرزواذ  ثذيُي اظز  داوذ. مي ي رفشبري فرزوذان آلمبوي يالذيه سرثيز ؼذٌ را ظرمؽق ي الگً

مؽاک  ديگاري وياس     مؽاک  يکاي،   خاًرد.  ماي  اي ثب ويبزَبي يالذيه گرٌ عًر ديچيذٌويبزَبي اي ثٍ

مراقجاز از  يؼىي  امب ايه امر ثبؼىذ، مي َرچىذ وٍ يالذيه معئًل ياقؼي مراقجز از فرزوذان  ثبؼذ. مي 

سريه يالذيه َم ويابز ثاٍ   سريه ي قبث حشي درسًان ،ٍ مُبرر وبفي داردؼغلي اظز وٍ ويبز ث وًدوبن

(. در وؽًر مب دذر ي مبدر ؼاذن فرآيىاذي   1388، وق  از ثيرامي،1999 2ومک ي حمبيز داروذ)ديشر

ساريه  در حبلي وٍ افراد  ثراي آن وًچاک  رظذ، مي ثبرٌ از راٌ گبٌ ثٍ يک يظؼشػ، ياظز وٍ ثب َمٍ

ذگي اظاز واٍ در آن   ساريه مراحا  زوا   ديران واًدوي از مُام   (.1387،ػظيماي )اوذآمًزؼي وذيذٌ

ٍ     مي ريسي ي ؼک  ؼخفيز فرد دبيٍ ديران  در گيرد. اغلت اخشالالر رفشابري وبؼاي از ومجاًد سًخا

سًخُي مىدر ثٍ ػذن ظبزغ ثب محيظ ي ثريز مؽاکالر رفشابري ثاراي    حعبض وًدوي اظز. ايه ثي

ب يا وبثُىدابر ي   ياز اػمابل ي رفشبرَاب   يگريَ ،يب اخشالالر رفشبري ير رفشبرؼًد. مؽکال مي وًدک 

 ؼاًد يبن اي ما يا فارد ثاب اعراف   يي مابوغ ظابزگبر   ٌدعًر مکرر از فرد ظر زوبظبزگبراوٍ َعشىذ وٍ ثٍ

عر اظز وٍ محققبن ػلاًن  وًدوبن دويبي در رمس ي رازي داروذ ي ثٍ َميه خب (.1389بن،يبرمحمذي)

مؽاکالر   گردواذ.  ماي  َبي ثرخاًرد درظاز ثاب آن    بي وبثُىدبر وًدوبن ي راٌَ دوجبل ريؽٍرفشبري ثٍ

َابي   وبثعابمبوي  خُا ،  ،ررفشبري وًدوبن در ظىيه مذرظٍ واٍ گابَي وشيداٍ اخشىابة وبداقير فقا      

ي ثاٍ َمايه دليا     سرديذ مبوغ ريؽٍ ي ثبلىذگي آوبن اظز ثي َبي فرَىگي اظز، وبظشي خبوًادگي ي

مؽکالر رفشبري سريه رايح (.3،1993داگالضاوذازٌ اَميز دارد)ر ثيايه مؽکالديؽگيري ي درمبن 

اظاشفبدٌ از  ، دزدي، خلقي)قؽاقر(( درخبؼاگري ي حماالر ثذ   ،گاًيي دريؽي، دثعاشبو وًدوبن ديػ

 ساًولي زادٌ، )ثبؼاذ  ماي  رقبثز ثيه خاًاَر ي ثرادرَاب  ي  خًاة دط دادن ومالر وبمشىبظت ي زؼز،

1390.) 

ٍ ( 1385)رَابدي کؽابَي ي ف وشبيح سحقيق مل مؽاکالر رفشابري وًدوابن وؽابن      يدر زميىا

وًدوبن ريظشبيي حذاق  گرفشبر يکي از مؽکالر رفشبري  %68 وًدوبن ؼُري ي %3/79 دَذ وٍ مي 

ثرواذ واٍ    ماي  مًرد مغبلؼٍ ثًدوذ ي اوثر وًدوبن ديػ دثعشبوي ثٍ وحًي از مؽاکالر رفشابري رواح    

خب وٍ يالذيه ثيؽاشر يقاز   از آن. ثُذاؼز ريان َعشىذ يويبزمىذ سًخٍ ي حمبيز ثيؽشري در زميىٍ
                                                 

1- Cunt 

2- Peter 

3- Douglas 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 19 (01-93)صص0931ضطن/سهستاىضٌاختي/سال دٍم/ضوارُ ّاي رٍاىّا ٍ هدلرٍش

  سًاوذ وقػ مُماي  مي َبي سرثيشي آوُب  رياثظ آوُب ثب فرزوذان ي ؼيًٌ گقراوىذ، مي خًد را ثب فرزوذ خًد 

َاب وعاجز   ظغ  آگبَي خبوًادٌثب ايه حبل  (.1384ي،در ديؽرفز رفشبر فرزوذان داؼشٍ ثبؼذ)والوشر

سًاواذ، معابيلي را در ثرقاراري رياثاظ ثاب       ماي  آگابَي  ايه وب يوبم  ويعز ي درير َبي فرزوذ ثٍ ؼيًٌ

َابي   ثب سًخاٍ ثاٍ اَمياز ي وقاػ آگابَي يالاذيه وعاجز ثاٍ مُابرر          ثىبثرايهفرزوذان ايدبد وىذ. 

  ٍ َابي   آماًزغ ؼايًٌ   ثخؽاي  اـالي اياه داصيَػ، سؼيايه مياسان اثر      يفرزوذدريري ماًثر، معائل

ٍ  ثاًدٌ اظاز.  ي ري وًدوابن دايػ دثعاشبو   ر وبَػ مؽکالر رفشاب دريري ثفرزوذ يالاذيه ي   يراثغا

رد. اياه وظابن   گي مي اي اظز وٍ در اثر ياوىػ مشقبث  ؼک  ي درَم ديچيذٌفرزوذان، وظبن ي ؼجکٍ

ٍ  سر مث  َبي گعشردٌ ثب وظبن ـاًرر معاشقيم ي غيرمعاشقيم از    محلٍ ي خبمؼٍ در ارسجبط اظاز ي ثا

رآيىاذ رؼاذ   ف گقارد. در ايه ميبن سأثير خابوًادٌ، ثار   مي ثير وذان سبرزَبي سرثيشي ريي فعريق ريغ

اي ويعاز.  وذدريري وبر ظبدٌرزدر ياقغ ف(. 1386 رييط داوب، ،سرخم1ٍميرديىک )ثبؼذ مي  ثعيبر ثبرز

آمابدگي ماذاين ثاراي داقيرغ خغاب ي       ايه فرآيىذ معشلسن سالغ ي دؽشکبر، ـرف يقز، ؼاکيجبيي، 

َابي سرثيشاي،    در ثراثار سدابرة حبـا  از وشابيح ي ديبماذَبي ؼايًٌ       ثبز ثًدن سؼذي  رفشبر سرثيشي،

، سرخماٍ ريايط   ک ميار ىيبدگيري ي گبٌ راَىمبيي ي مؽبيرٌ ي ثبالخرٌ وعات خًدآگابَي اظاز)دي   

 (.1386داوب،

ي چگاًوگي رؼاذ ي رفشابر وًدوابن ي     ريري ؼبم  يبدگيري مغبلجي درثبرٌدَبي فرزوذ مُبرر

َبي مثجز ي ماًثر ثاراي   يبدگيري راٌ را از آوُب ثبيذ اوشظبر داؼز،درک ايه وٍ َر ظىي چٍ رفشبري 

وعت مُبرر در اعميىبن خبعر دادن ي محجز وردن ثٍ فرزواذان   وىبر آمذن ثب رفشبرَبي وبؼبيعز،

(. 1379َىرمىاذ، مُراثي ؼاًد)  ماي  ـاري  ي قابعغ ـاحجز واردن      ي يبدگيري خًة گًغ دادن ي

دقيرغ  -الف دريري، رفشبر يالذيه را ثٍ دي دظشٍَبي فرزوذ ًٌررظي ؼيداوؽمىذان ػلًن سرثيشي در ث

ي ي خًدمخشابري دادن در ثراثار   گياري، آزاد ظاُ   -در ثراثار عارد ي خفاًمز. ة    مي محجز ي گر

 (. 2008ي َمکبران، 2)دبلعًنوىىذ مي سقعيم  وىشرل، اظشجذاد ي سًقغ ثبال داؼشه گيري،ظخز

 :گيرد مي دريري ي ديبمذَبي آن در ظٍ عجقٍ قرار وذَبي فرز ًٌثب سًخٍ ثٍ ايه مًضًع، ؼي

ؼاًوذ واٍ    ماي  وىىذ، مًخات   مي دَىذ ي فرزوذان خًد را عرد  مي يالذيىي وٍ دايم دظشًر  -1

 ،فرزوذاوؽبن يب دػًا ي رقبثز را در ديػ گيروذ يب ثٍ ايه ثبير ثرظىذ وٍ راٌ دظشيبثي ثٍ احعبض سؼلق

 رييط ثًدن اظز.

                                                 
1- Dinkmeyer 

2- Pavlusson   
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  . . .  هاي شيوه فرزندپروري بر مشکالت اثربخشي آموزش مهارت

وىىذ ي گبٌ اي را ماًرد   مي سعليم َعشىذ ي گبٌ وًدک را ثٍ حبل خًد رَب  يالذيىي وٍ اَ  -2

ؼًوذ فرزوذاوؽبن ثٍ ايه ثابير ثرظاذ واٍ فقاظ آن چاٍ ثاٍ اي        مي دَىذ، ظجت  مي سًخٍ افراعي قرار 

 َبي َيخ وط ي ديگري مُم ويعز. خًاظشٍي اَميز دارد  ،مرثًط اظز

وىىاذ   مي ُب ثب محجز ي ـميميز رفشبر ىذ ي ثب آودَ مي بة يالذيىي وٍ ثٍ فرزوذان حق اوشخ -3

دَىذ واٍ َمکابري    مي ومبيىذ ي ثٍ فرزوذان خًد يبد  مي ايدبد  َبي مؼقًل محذيديزحبل ي در ػيه 

 ماردن  يوٍ َمٍ رظىذ مي ثبير  ايه ثٍ چىيه يالذيىي فرزوذان .َم زيعشه اظزثب ثراي ثب مردن راَي

 (.1387سرخمٍ ػبثر، ،1َعشىذ)اؼشبيىجر  مُم

َابي   ( ريي وًدوبن ي خبوًاد2ٌذ)ثبمريىَبي فرزوذدريري از مغبلؼبر ر مؼبـر در ؼيًٌبقسحقي

)مبوىذ گرن ثاًدن، درگيار ثاًدن،    َبي فرزوذدريري ثبمريىذ از ؼيًٌ ر گرفشٍ اظز. اظشىجبطأآوبن وؽ

ر يالاذيه  َبي وًدک ثٍ سابثي  َبي ثبلغبوٍ، وظبرر ي ظردرظشي( سغييراسي در چگًوگي دبظخ درخًاظز

ً  ،3وىذ)دارليىگ ي اظشيىجر  مي ايدبد  عاي مغبلؼابر    (1991)(. ثبمريىاذ 4،1997ثٍ وق  از گالظاک

يالذيه معاشجذ ي قاذرر علات     وٍ ذيه ي سبثير آن ثر وًدوبن دريبفزخًد در مًرد اثؼبد رفشبري يال

ذيد زيابدي  يلي ساب حا   ،داراي فرزوذاوي َعشىذ وٍ از وظر خًيؽشىذاري در ظغ  مشًظظ قرار داروذ

 (.  1382ي َمکبران،  سرخمٍ يبظبيي،5 وىىذ)مبظه مي اػشىبيي ي ثٍ ديگران ثي ثًدٌ گيرگًؼٍ

َابي   را وٍ سحز آماًزغ مُابرر  دثعشبوي خبوًادٌ ثب وًدوبن ديػ 718 ي ديگري،در مغبلؼٍ

گياري  دواذ ي ثؼاذ از دي  ماًرد مقبيعاٍ قراردا  خابوًادٌ مؽابَذٌ    806 دريري قرارگرفشٍ ثًدوذ سبفرزوذ

و  مؽکالر  يَبي آمًزؼي، ومرٌ وىىذٌ در ثروبمٍَبي ؼروز ديظبلٍ وؽبن دادٌ ؼذ وٍ در خبوًادٌ

ايه يالاذيه افعاردگي ي اضاغراة     درَبي فرزوذدريري ثُجًد يبفز. رفشبري وًدوبن وبَػ ي ريغ

 .   (2001، 6)ياوعًن ي َمکبرانيبفشٍ ي رياثظ يالذيه اـالح گرديذعًر مؽخؿ ثُجًد ثٍ

ي ي رفشبرَابي  دريرَابي فرزواذ   ثررظي ارسجبط ثيه ؼيًٌ (، در2009َمکبران) ي 7بن ثسرگيخ

َابي فرزواذدريري ي رفشبرَابي     دٍ رظيذوذ وٍ ثيه ؼيًٌ، ثٍ ايه وشييدثعشبواخشمبػي وًدوبن ديػ

-، در دصيَؽي ثروبمٍ(2010ي َمکبران) 8ظبوذرز مؼىبداري يخًد دارد. يدعىذ وًدوبن، راثغٍخبمؼٍ

ثاراي وابَػ ؼايًع مؽاکالر رفشابري      فرد ي حمبيز از خبوًادٌ را رزوذدريري مىحفر ثٍي فثروبمٍ

                                                 
1- Steinberg 

2- Bumrind  

3- Darligh& stenberg   

4- Glasgon 

5- Mussen  

6- Swanson  & Kramer & Hinshaw 

7- Janbozorgi 

8- Sanders & Mattew 
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سًاوذ ثر وابَػ ؼايًع مؽاکالر     مي وشبيح وؽبن داد وٍ آمًزغ ثٍ يالذيه  ي عراحي وردوذوًدوبن 

 فشبري در وًدوبن مًثر ياقغ ؼًد.ر

، ثاٍ يالاذيه   دريريي وًيه فرزوذَب ثخؽي ؼيًٌدصيَؽي سحز ػىًان اثردر (، 1385ؼکًَي)

َابي فرزواذدريري مىدار ؼاذٌ ي مؽاکالر       ُابرر مَب ثٍ ثُجاًد  ايه وبرگبٌ ثٍ ايه وشيدٍ رظيذ وٍ 

ٍ  رفشبري وًدوبن را وبَػ دادٌ اظاز. وشابيح سحقياق ملکؽابَي ي فرَابدي      مؽاکالر   يدر زميىا

وًدوبن ريظاشبيي حاذاق  گرفشابر     %68 وًدوبن ؼُري ي %3/79 دَذ وٍ ميرفشبري وًدوبن وؽبن 

دثعاشبوي ثاٍ وحاًي از مؽاکالر     مغبلؼٍ ثًدوذ ي اوثر وًدوبن دايػ  يکي از مؽکالر رفشبري مًرد

ٍ        ماي  رفشبري روح   ثُذاؼاز ريان َعاشىذ   يثرواذ واٍ ويبزمىاذ سًخاٍ ي حمبياز ثيؽاشري در زميىا

 (.  1385)ملکؽبَي ي فرَبدي،

 ريري ثار دَابي فرزواذ   (، در دصيَؽي سحز ػىًان ثررظي سأثير آمًزغ مُبرر1386حعيىي)

خاذي   ن ؼُر يسد ثٍ ايه وشيدٍ رظيذ وٍ َر اقذاآزاد يآمًزان مقغغ اثشذايي در مىغقٍوگرغ داوػ

 در خُز ثُذاؼز ريان وًدوبن ويبزمىذ ارزيبثي ويفيز سرثيز وًدک ي رياثظ خابوًادگي آوُبظاز.  

يه در (، دصيَؽي سحز ػىًان سبثير آمًزغ سرثياز ظابزوذٌ فرزواذان ثاٍ يالاذ     1387سُراوي ديظز)

َبي آمًزغ سرثيز ظابزوذٌ   وبَػ مؽکالر رفشبري وًدوبن اودبن داد. وشبيح وؽبن دادوذ وٍ مذاخلٍ

در (، 1389)ذيه مًثر ثبؼىذ. ظبخذي ي َمکبرانَبي مخشلف در ثُجًد ػملکرد يال سًاوذ در زميىٍ مي 

ي ظابلٍ مُاذَبي واًدک     6 ساب  3 حز ػىًان ثررظي ؼايًع مؽاکالر رفشابري وًدوابن    سدصيَؽي 

 مؽاکالر ثٍ ايه وشيدٍ رظيذوذ واٍ   َمذان َبي آمبدگي سحز وظبرر ظبزمبن ثُسيعشي ؼُر والض

 رفشابر اخشمابػي ي سحفايلي وًدوابن ي وًخًاوابن      ي ساأثيرار مىفاي ثار    ؼيًع ثاباليي دارد  رفشبري

وردواذ.  سًـايٍ  دارد سرخي   آن  درمبن ثر خُز ديؽگيري وٍ را  مذاخالر ايليٍآوبن ، لقا گقارد مي 

فاً( الؼابدٌ    سًخٍ ثٍ ػًام  ثريز مؽکالر رفشبري در وًدوبن، در ديؽگيري ي وىشرل ايه مؽکالر

اخشمابػي ي وظابير    -اخشمبػي، سرثيشي، رياواي  -ؼىبخشي، محيغي، فرَىگيمُم اظز. ػًام  زيعز

ثرخاًرد ي   يآن مًرد مغبلؼٍ ي ثررظي قرار گرفشٍ امب در ميبن اياه ػًاما ، وقاػ يالاذيه ي ؼايًٌ     

ٍ       يًٌوح َابي سرثياز ي    ؼايًٌ  ،سرثيز فرزوذ از اَمياز ثيؽاشري ثرخاًردار اظاز. در َمايه راثغا

َبي فرزوذدريري،  َبي فردي يالذيه قرار دارد. مىظًر از مُبرر فرزوذدريري يالذيه سحز سبثير آمًزٌ

واٍ   َبيي اظاز  گيروذ ي ثيبوگر وگرغ مي وبر الذيه ثراي سرثيز فرزوذان خًد ثٍَبيي اظز وٍ يريغ

ثٍ فرزوذان خًد داروذ ي  َمچىيه ؼابم  مؼيبرَاب ي قاًاويىي اظاز واٍ ثاراي فرزواذان        آوُب وعجز 

آگابَي وعاجز ثاٍ    (. ثعيبري از يالذيه در اثر وب1387، سرخمٍ فريغبن،1وىىذ)رايط مي خًيػ يضغ 

ً      ثکبرگيري ثُشريه ي مًثرسريه ؼيًٌ  سفبَم َعاشىذ ي ممکاه اظاز    ءَابي سرثياز فرزواذ دچابر ظا
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  . . .  هاي شيوه فرزندپروري بر مشکالت اثربخشي آموزش مهارت

َب ثبياذ  اظز، اػمبل ومبيىذ. امب ايه ؼيًٌَبي خًد را ثٍ گمبن ايىکٍ ثُشريه ؼيًٌ َب ي وگرغقٍظلي

لاقا  جي ثب مًقؼياز واًدک وذاؼاشٍ ثبؼاذ.     َبي ػلم رياوؽىبظي وًدک ثبؼذ يب سىبظ در سضبد ثب يبفشٍ

غلات  ا رفشابري ؼاًد. از آوداب واٍ      -َب دچابر معابي  رياواي   بخًاظشٍ وًدک سحز سبثير ايه ؼيًٌو

َابي فرزواذدريري    دَىذ وٍ فبقذ داواػ سخففاي در ؼايًٌ    مي َب را زيخيه خًاوي سؽکي  خبوًادٌ

گابَي يالاذيه از   ي آ يز ثر ؼخفايز افاراد در آيىاذٌ دارد   اوشظبرار ي در وُب وٍ ييَعشىذ ي از آودب

دارد،   َبي وبمغلًة وقاػ مُماي   گيري رفشبرؼبن ثراي ديؽگيري از ؼک ثرخًرد ثب فرزوذان يوحًٌ

ي وابَػ مؽاکالر   ثٍ يالاذيه  َبي فرزوذدريري  رظي آمًزغ مُبررثر ،لقا َذف اـلي ايه سحقيق

 ثبؼذ. مي ي دثعشبورفشبري وًدوبن ديػ

 فرق اـلي سحقيق ػجبرر ثًد از:

يػ فؼابلي،  ثا مؽکالر رفشبري)درخبؼاگري ي  ثٍ يالذيه ثر وبَػ  دريريفرزوذ  آمًزغ ؼيًٌ

  اخشمابػي ي  اخاشالل سًخاٍ(وًدوبن     ضاذ اخشمابػي، وبظابزگبري    اضغراة ي افعاردگي، رفشبرَابي  

 .سبثير مؼىبداري دارد يدثعشبوديػ

 رٍش

ثب گريٌ آزمبيػ يوىشرل، ثب  زمًنآدط  -ديػ آزمًن عرح از ريغ سدرثي ثب  ،در ايه دصيَػ

 .اظشفبدٌ ؼذٌ اظزگمبرغ سفبدفي 

 ٍ ًوًَِ يآهار يجاهعِ

يالااذيىي وااٍ وًدواابن آوُااب در  ياز وليااٍ ثااًد رآماابري در ايااه دااصيَػ ػجاابر يخبمؼااٍ

ٍ  مؽغًل آمًزغ ي سرثيز ثًدواذ  ي ثجز وبن ومًد1389ٌَبي ؼُر اـفُبن در ظبل مُذوًدک  60 وا

 .ؼذوذ سقعيمگريٌ آزمبيػ ي وىشرل  2ـًرر سفبدفي ثٍ ثٍ اوشخبة ي  آوُب وفر از يالذيه

 رٍش ًوًَِ گيزي

ؼاُر   )مىغقٍ(يوبحيٍ 5 ثٍ ايه ـًرر وٍ ازًد. اي ثچىذمرحلٍاي خًؼٍ ،گيري ومًوٍ ريغ

مُذ واًدک   2 عًر سفبدفي از آن وبحيٍظذط ثٍ عًر سفبدفي يک وبحيٍ اوشخبة گرديذ.اـفُبن ثٍ

ـًرر گمبرؼاي  ـًرر سفبدفي گسيىػ ؼذوذ ي ثٍوفر ثٍ 60 مُذ وًدک 2 ثرگسيذٌ ؼذ. از ثيه ايه

ماًرد آماًزغ    ظذط گاريٌ آزمابيػ،   ر گرفشىذ.وفري آزمبيػ ي وىشرل قرا 30 گريٌدي سفبدفي در 

 از:َب ػجبرر ثًد مالک يريد اوشخبة گريٌ ومًوٍي قرار گرفز. يرَبي فرزوذدر ؼيًٌ

َبي آمًزؼاي مُاذوًدک در    ؼروز در ديرٌ -2 َبي ؼُر اـفُبن. وبن در مُذوًدکثجز -1

يٌ ومًواٍ  ميابوگيه ظاىي گار    -4 ظابلگي. 4-6 داؼشه حاذاق  ظاه   -3. 89-90عًل ظبل سحفيلي

ظابل ثًدواذ ي اوثرياز ؼابم  مابدران اياه        40 ساب  25 ظىي يظبل ثًد وٍ در محذيدٌ 32 يالذيه

 .و  گريٌ ومًوٍ از عجقٍ مشًظظ اخشمبػي ثًدوذ -5 وًدوبن ثًدوذ.

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 23 (01-93)صص0931ضطن/سهستاىضٌاختي/سال دٍم/ضوارُ ّاي رٍاىّا ٍ هدلرٍش

 ابشارّاي پضٍّص

ٍ     يالف( درظؽىبمٍ در ايه سحقيق از دي اثسار اظشفبدٌ ؼذ:  يرفشابري راسار وًدوابن، ة( ثعاش

 .َبي فرزوذدريرييًًٌزؼي ؼآم

 سًظظ مبيک  راسر 1967 ظبل يه درظؽىبمٍ درا :دکاىکَ 0زرفتاري رات يپزسطٌاهِالف( 

ٍ  ماًرد سدذياذوظر قارار گرفشاٍ اظاز.      ي (، سُي1372ٍکبران)مَ ي فارن   راسار داراي دي  يدرظؽاىبم

 کميا  سم داواػ آماًزان   واٍ سًظاظ مؼلا    ي فرن ة)فارن مؼلام(   وٍ سًظظ يالذيه الف)فرن يالذيه(

ػجبرر ظبدٌ سؽکي  ؼاذٌ ي يکاي    26از  «ة» درظػ ي فرن 31 داراي «الف»فرن .ثبؼذ، ميؼًد مي 

 راسار يَمکابران،  )َبي رياواي وًدوابن اظاز    دن وبراحشيَب ثراي مؽخؿ ورسريه درظؽىبمٍاز رايح

 . (1992؛ وق  از ايلًخ1970ٍ

ي از  گيرد مي سؼلق « 2»ثري حذاو «0»ظئًال ايه درظؽىبمٍ حذاق ر ثٍ َ گذاري:رٍش ًوزُ

 آيذ. مي دظز ولي ثٍ يخمغ ومرار آوُب يک ومرٌ

 ; رفشبري وٍ سًـيف ؼذٌ اظز درمًرد وًدک مفذا( وذارد. «0»

 رفشبري وٍ سًـيف ؼذٌ اظز سىُب درمًاردي در مًرد ايه وًدک مفذا( دارد.«; 1»

 د.رفشبري وٍ سًـيف ؼذٌ اظز وبمالً درمًرد ايه وًدک ـذ( دار«; 2»

ٍ  ثب (1975راسر يَمکبران) مًرد قبثليز اػشمبد يب دبيبيي، در وابرثردن ريغ دي ويماٍ واردن    ثا

گسارغ وردواذ ي ثابز َام    001/0 داريدرظغ  مؼىي 89/0 حذيد راسر، دبيبيي آن را در يدرظؽىبمٍ

 وذ.گسارغ ورد 85/0 دبيبيي َفشٍ، 13 ثٍ مذر وفر ي 91 مًرد َميه محققيه از عريق ثبزآزمبيي در

( ـاًرر گرفاز ي ضارايت    1384مؽکالر رفشابري وًدوابن در اياران سًظاظ ميىابيي)     َىدبريبثي 

دظاز  ٍث 97/0 سب 38/0 گسارغ ؼذٌ اظز. ضرايت دبيبيي ويس ثيه 87/0 ،73/0 َمعبوي دريوي ثيه

 . اظز آمذٌ

ٍ  6 فرزواذدريري عاي   يؼايًٌ  :ّاي فزسًدد پدزٍري   آهَسضي ضيَُ يب( بستِ  يخلعا

ؼاذ. در   مي در مُذوًدک ثرگسار  ثؼذازظُر 4 ظبػز رگسار ؼذ. خلعبر يکجبر در َفشٍ،اي ثدقيق90ٍ

مؽکالر رفشبري وًدوابن   يفرزوذدريري اػضبي گريٌ آزمبيػ ثٍ درظؽىبمٍ يؼيًٌ ،آخريه خلعٍ

وٍ سًظظ مدري عرح ي وظبرر ثًدٌ  1 ثب خذيل، مغبثق دبظخ دادوذ. ؼرح خلعبر ثٍ سرسيت مدذدا

 سىظيم ي اخرا گرديذٌ اظز.  سُيٍ،اظشبد راَىمب 
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  . . .  هاي شيوه فرزندپروري بر مشکالت اثربخشي آموزش مهارت

 پزٍري فزسًد ّاي ضيَُ آهَسش جلسات – 0جدٍل 

 ّاي فزسًدپزٍريآهَسش هْارت 

 تکليف اّداف هحتَاي جلسِ تعداد جلسات

 ايل

اَميز سؼليم ي  -آؼىبيي ي مؼرفي

آؼىبيي ثب اـًل  -سرثيز ي سؼريف آن

آؼىبيي ثب مراح   -ي دريرغآمًزغ 

دثعشبن ي رؼذ وًدوبن ديػ 

 َمچىيه خفًـيبر ايه ديرٌ

سؼليم در سرثيز ي سبثير  -مقذمٍ

 آن در خبوًادٌ

 آمًزغ ي سمريه

 آراميذگي ي سمريه

 وبَػ فؽبر ػفجي

 دين

-زمبوي غيرػبدي ثٍ رفشبر وًدک چٍ

اوًاع مؽکالر رفشبري  -آيذ مي ؼمبر

ي وحًٌ ثرخًرد  يدثعشبووًدوبن ديػ

 ثب ايه مؽکالر

-وبن ديػمؽکالر رفشبري وًد

 دثعشبوي

عًل يک َفشٍ ديبمذَب ي در

مؽکالر رفشبري وًدوبن خًد 

 را يبدداؼز وىيذ.

 ظًن

ًاويم دذر ي مبدري س مي چگًوٍ 

آؼىبيي ثب اـًل  -ؼبيعشٍ ثبؼيم

مبوىذ داؼشه اوشظبر فرزوذدريري)

 -َمکبري، ثرقراري ارسجبط ثب وًدک

 -وذٌ ؼبيعشٍ ثراي فرزوذانؼىً

 ذن ثًدناوضجبط مؼقًل ي ثبثز ق

ظبزي يالذيه ي اـًل ايليٍ آمبدٌ

 فرزوذان ثراي سؼليم ي سرثيز

َبي اوضجبط مًثر ثؼضي از ريغ

را وٍ مىبظت رفشبر ي ظه 

وبر ثريذ ي ثٍ سبن اظز،فرزوذان

غ گً -وشيدٍ را مؽبَذٌ وىيذ

  وردن ثبزسبثي ثر ديبن مه را 

ثريذ ي وشبيح آن را  وبرثٍ

  . مؽبَذٌ وىيذ

 چُبرن

 -فرزوذدريري ي آؼىبيي ثب آن سؼريف

دريري َبي فرزوذ آؼىبيي ثب اوًاع ؼيًٌ

ي فرزوذدريري اقشذار ي سًضي  ؼيًٌ

ثبزسبة ايه ؼيًٌ ثر ريي  -مىغقي

 وًدوبن

 َبي فرزوذدريري ؼيًٌ

 فرزوذدريري( َبي )مُبرر

َبيي وٍ فکر وىيذ وٍ  ثٍ مًضًع

خًاَيذ در مًرد آوُب ثٍ  مي 

َيذ. دسبن حق اوشخبة فرزوذان

اعميىبن حبـ  وىيذ وٍ 

 سًاويذ اوشخبة اي را ثذقيريذ. مي 

 دىدم

ي فرزوذدريري آؼىبيي ثبؼيًٌ

وٍ از آؼىبيي ثب يالذيىي  -آزادگقاري

ثبزسبة  -وىىذ مي ايه ريغ اظشفبدٌ 

 ايه ريغ ثر ريي وًدوبن

 دريريَبي فرزوذ ؼيًٌ

 مُبرر فرزوذدريري()

دريرغ فرزوذ چٍ  درمًرد

؟ ثجيه حبال احعبظي داؼشيذ

 وىيذ. مي چٍ احعبظي 

 ؼؽم

ي ثب ؼيًٌ فرزوذ دريري آؼىبي

ثبزسبة ايه ؼيًٌ ثر ريي  -اظشجذادي

يگر آن ثب د يمقبيعٍ -وًدوبن

وشيدٍ  -ي وؽف ثُشريه ؼيًٌ  َب  ؼيًٌ

 گيري

 فرزوذدريري َبي ؼيًٌ

 (دريريفرزوذَبي )مُبرر
- 
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 SPSS-16 َب از عريق ورن افسار آمابري آيري اعالػبر، دادٌدط از خمغ  ّاي آهاري: رٍش

آمبر سًـايفي)ميبوگيه ي   عريق  ازَبي سًـيفي  ز. ثذيه مىظًر، دادٌمًرد سدسيٍ ي سحلي  قرار گرف

سدسياٍ ي   ماًرد  اريابوط( يوً سحلي )از عريق آزمًن آمبري اظشىجبعيَبي  دادٌ ي اوحراف اظشبوذارد(

 .قرار گرفزسحي  

 

 ّا يافتِ

ر دي گااريٌ آزماابيػ ي وىشاارل در       دمؼياابر وماارار مشغيرَاابي سحقيااق  وگيه ي اوحااراف ميااب

َابي،  ٍ ثب ايه وٍ وشبيح آزمًن دايػ فارق  آمذٌ اظز. ثب سًخ 2 آزمًن ي دط آزمًن در خذيلديػ

اظمي وًريف ثراي  َب ي آزمًن وًلمًگًرف،َبي دبرامشريک)آزمًن لًيه سعبيي ياريبوط آزمًن فرق

ًياريابوط ماًرد   َبي سًـايفي از عرياق آزماًن و   ؛ لقا دادٌي( سأييذ ؼذعًر عجيؼسًضي  ومرار ثٍ

 سحلي  قرار گرفز.

 ّاي هطکالت رفتاري کَدکاى ّاي سيزگزٍُ ٍيضگي : تَصيف3ل جدٍ

 آسهَى آسهايص پس آسهَى کٌتزل پس آسهَى آسهايص پيص پيص آسهَى کٌتزل ّا گزٍُ

 مؼيبر اوحراف ميبوگيه مؼيبر اوحراف ميبوگيه مؼيبر اوحراف ميبوگيه مؼيبر اوحراف ميبوگيه ؼبخؿ

 01/2 6/2 27/2 24/3 19/2 24/3 07/2 3/3 فؼبلي ثيػي درخبؼگري 

 54/2 06/3 63/1 9/3 31/2 103/4 47/1 4 ي افعردگي اضغراة

 4/1 1/2 46/1 3 88/1 86/2 54/1 36/3 وبظبزگبري اخشمبػي

 44/1 16/1 46/1 17/2 62/1 82/1 83/1 53/2 اخشمبػي رفشبرَبي ضذ

 58/1 6/2 55/1 86/2 41/2 86/2 76/1 3 اخشالل سًخٍ

 7/6 12 58/5 96/15 8 27/15 24/5 06/17 مؽکالر رفشبري

 

در ثؼذ درخبؼگري ي ثايػ فؼابلي ميابوگيه     ثذيه قرار اظز وٍ ،دَذ وؽبن مي 2 لآوچٍ خذي

اوذ. در ديػ آزمًن ثًدٌ 24/3 هدر ديػ آزمًن ثًدٌ ي گريٌ آزمبيػ داراي ميبوگي 3/3 گريٌ وىشرل

ثؼذ از آمًزغ گريٌ وىشرل ميبوگيه قج  را دارا ثًدٌ ي گريٌ آزمبيػ وٍ سحز آماًزغ قارار گرفشاٍ    

ثًدٌ ي  4 در ثؼذ اضغراة ي افعردگي ميبوگيه گريٌ وىشرل را وعت ومًدٌ اظز. 4/2 ميبوگيه ،اظز

ز. ثؼاذ از آماًزغ گاريٌ آزمابيػ     در ديػ آزماًن ثاًدٌ اظا    103/4 گريٌ آزمبيػ داراي ميبوگيه

ثاًدٌ ي   26/3 در ثؼذ وبظبزگبري اخشمبػي ميبوگيه گريٌ وىشرل را وعت ومًدٌ اظز. 06/3 ميبوگيه

 در ديػ آزمًن ثًدٌ اظز. ثؼذ از آمًزغ گريٌ آزمبيػ ميبوگيه 81/2 گريٌ آزمبيػ داراي ميبوگيه

ثاًدٌ ي گاريٌ    53/2 گاريٌ وىشارل   در ثؼذ رفشبر ضذ اخشمبػي ميابوگيه . را وعت ومًدٌ اظز 01/2
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  . . .  هاي شيوه فرزندپروري بر مشکالت اثربخشي آموزش مهارت

 16/1 در ديػ آزمًن ثًدٌ اظز. ثؼذ از آمًزغ گريٌ آزمبيػ ميبوگيه81/1 آزمبيػ داراي ميبوگيه

ثاًدٌ ي گاريٌ آزمابيػ داراي     3در ثؼذ اخشالل سًخٍ ميابوگيه گاريٌ وىشارل     .را وعت ومًدٌ اظز

را وعت وماًدٌ   6/2 يػ ميبوگيهآزمًن ثًدٌ اظز. ثؼذ از آمًزغ گريٌ آزمب ديػ در 86/2 ميبوگيه

ثاًدٌ ي گاريٌ آزمابيػ     06/17 ولي مؽکالر رفشبري وًدوبن ميابوگيه گاريٌ وىشارل   عًر ي ثٍ اظز

را وعت  12 در ديػ آزمًن ثًدٌ اظز. ثؼذ از آمًزغ گريٌ آزمبيػ ميبوگيه 27/15 داراي ميبوگيه

 ومًدٌ اظز.

 هطکالت رفتاري کَدکاى َلفِ ّايه هياًگيي ًوزات خالصِ ًتايج تحليل کَارياًس -9 جدٍل

 هٌبع
هجوَع 

 هجذٍرات

درجِ 

 آسادي

هياًگيي 

 هجذٍرات
 Fهقدار

 سطح

 داريهعٌي

هجذٍر 

 اتا

تَاى 

 آهاري

مؽکالر  آزمًن ديػ

 رفشبري)َمذراغ(
880/17 1 880/17 610/0 438/0 021/0  

مؽکالر آزمًن  دط

 رفشبري وًدوبن
33/220 1 33/220 654/5 021/0 662/0 83/0 

     313/29 58 832/16 خغبي ثبقيمبوذٌ

(05 /0   :P)                 

دَذ وٍ ثب حاقف   اريبوط وؽبن مييؼًد، وشبيح آزمًن وً مي مؽبَذٌ  3َمبوگًوٍ وٍ در خذيل

َابي   ػىًان مشغير َمذراغ، اثر اـلي آمًزغ ثار ومارٌ  آزمًن ثٍ َبي مؽکالر رفشبري ديػ اثر ومرٌ

ثير ػضاًيز  ساأ (. مدقير اسب ميسان (p<0/021آزمًن مؼىبدار اظز در دطمؽکالر رفشبري وًدوبن 

 %66 يؼىاي  ؛اظز %66 دَذ وٍ ايه ميسان خذيل وؽبن مي دَذ. گريَي ثر مشغير ياثعشٍ را وؽبن مي

وشيدٍ  ،مًزغ گريٌ آزمبيػ اظز. ثبسًخٍ ثٍ آوچٍ آمذآ مرثًط ثٍ در دط آزمًن ومرار َبو  سفبير

 . ثير داردسأوًدوبن رفشبري دريري ثر مؽکالر  َبي فرزوذ ًزغ ؼيًٌثير آمسأگيريم وٍ  مي
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 27 (01-93)صص0931ضطن/سهستاىضٌاختي/سال دٍم/ضوارُ ّاي رٍاىّا ٍ هدلرٍش

ّاي  هطکالت  خالصِ ًتايج تحليل کَارياًس تأثيز هتغيز هستقل در پس آسهَى هَلفِ -4جدٍل

 رفتاري کَدکاى

 هٌبع
 هجوَع

 هجذٍرات

 درجِ

 آسادي

 ياًگييه

 هجذٍرات

 هقدار
F 

 سطح

 داريهعٌي

 هجذٍر

 اتا

 تَاى

 ريآها

  00/0 918/0 011/1 567/0 1 567/0 )َمذراغ( آزمًن ديػ

 20/0 023/0 265/0 317/1 066/6 1 066/6 فؼبلي ثيػ-دط آزمًن درخبؼگري

     605/4 58 510/262 خغبي ثبقيمبوذٌ

  001/0 863/0 030/0 24/1 1 24/1 اضغراة)َمذراغ(  آزمًن ديػ

 0309/0 037/0 143/0 205/2 156/10 1 156/10 افعردگي -دط آزمًن اضغراة

     606/4 58 55/262 خغبي ثبقيمبوذٌ

  05/0 335/0 876/0 982/1 1 98/1  آزمًن)َمذراغ( ديػ

 661/0 093/0 019/0 834/5 944/11 1 944/11 اخشمبػيدط آزمًن وبظبزگبري 

     04/2 58 7/116 خغبي ثبقيمبوذٌ

  012/0 408/0 695/0 921/1 1 921/1 )َمذراغ( آزمًن ديػ

 743/0 110/0 010/0 067/7 916/14 1 916/14 ضذ اخشمبػي دط آزمًن رفشبرَبي 

     11/2 58 305/120 خغبي ثبقيمبوذٌ

  002/0 751/0 102/0 281/0 1 281/0 )َمذراغ(  آزمًن ديػ

 097/0 007/0 524/0 041/0 013/1 1 013/1 دط آزمًن اخشالل سًخٍ

     46/2 58 648/140 خغبي ثبقيمبوذٌ

 

ٍ    ، وشابيح وؽابن داد   ؼًد مي مؽبَذٌ  4گًوٍ وٍ در خذيلَمبن     يواٍ داط از اخاراي ثروبما

دي گريٌ اخشالل وبظبزگبري اخشمبػي ي رفشبر ضذ اخشمبػي وًدوبن آمًزؼي يالذيه سفبير مؼىبداري 

زؼي ؼروز وردٌ َبي آمً در ثروبمٍؼبن . ثذيه مؼىي وٍ وًدوبوي وٍ يالذيه(p<05/0)دظز آمذٍث

 ماب درخبؼاگري ي ثايػ فؼابلي،    . اوعجز ثٍ گقؼشٍ وبَػ يبفشاٍ اظاز  رفشبرؼبن اي  ازٌ اوذ  سب ،ثًدوذ

داري وذاؼاشٍ   بگقؼاشٍ سغييار مؼىا   وعاجز ثاٍ   وًدوابن  اياه  اضغراة ي افعردگي ي اخشالل سًخاٍ  

 .(p>05/0)اظز
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  . . .  هاي شيوه فرزندپروري بر مشکالت اثربخشي آموزش مهارت

 يزيگجِيبحث ٍ ًت

َابي ؼايًٌ فرزواذدريري ثار      غ مُابرر آماًز ثررظي مياسان ساأثير    حبضر، يَذف از مغبلؼٍ

َابي   ن داد وٍ  آماًزغ مُابرر  َبي دصيَػ وؽب ثًد. يبفشٍ يمؽکالر رفشبري وًدوبن ديػ دثعشبو

دريري ثر مؽکالر رفشبري وًدوابن اثار داؼاشٍ ي ثبػاه وابَػ مؽاکالر رفشابري وًدوابن         فرزوذ

َابي آماًزغ يالاذيه ظاجت     ٍ دَىذ اظشفبدٌ از ثروبم َبيي وٍ وؽبن ميايه وشبيح ثب دصيَػ ؼًد. مي

ظبوذرز  ،2009، خبن ثسرگي1385،ملکؽبَي ي فرَبدي1386ؼًد)حعيىي ثُجًدي رفشبر وًدوبن مي

 ثبؼذ.   َمعً مي ،(1389، ظبخذي ي َمکبران1387، سُراوي ديظز1385ؼکًَي ،2010ي َمکبران

ٍ دصيَػ(، 1994)1وبليبض      الاذيه  ي يالاذيه اودابن داد واٍ ي   ثروبماٍ آمًزؼا   يَبيي در زميىا

اوٍ رفشبر وًدوابن خاًد   َبي وبظبزگبر َبي درمبوي ؼذٌ ي در اـالح خىجٍ ػىًان درمبوگر يارد ثروبمٍثٍ

از  َاذف  ثير مثجاز داؼاز.  سأؼذوذ وٍ َميه امر در وبَػ اخشالالر رفشبري وًدوبن  دخبلز دادٌ

شر ثب مؽاکالسي  آمًزغ يالذيه مذاخالر آمًزؼي اظز وٍ َذف آن ومک ثٍ يالذيه خُز مقبثلٍ ثُ

ميابن يالاذيه ي واًدک    ؼابن دارواذ ي ثاراي اـاالح الگاًي سؼابملي       اظز وٍ در راثغٍ ثب وًدوابن 

 .اوذريسي ؼذٌ عرح

ٍ  225 ريي (، ثر1385َبي دروذ ي ؼکًَي) دصيَػ َابي واًيه    مىظاًر آماًزغ ؼايًٌ   يالذ ثا

  اظاز واٍ آماًزغ     ثير آن ثر مُابرر حا  معابلٍ وًدوابن ثيابوگر اياه      أدريري ثٍ يالذيه ي س فرزوذ

واٍ   ظز. مغبلؼبر مشؼذدي وؽابن دادٌ دريري ثر مُبرر ح  معبلٍ فرزوذان مًثر اَبي فرزوذمُبرر

ريي ريؼاي واٍ يالاذيه مًقؼياز سرثياز       اثرار مثجشي را ثر  مي عًر ػمًسًاوذ ثٍ آمًزغ يالذيه مي

ىبر آمذن ثاب واًدک   ؼبن را ثراي و ريؼي وٍ ؼبيعشگي ثر خفًؾثٍي وىىذ  را سدرثٍ مي ، آنوًدک

 (.1385)ؼکًَي،اظز داؼشٍ ،وىىذ مي

ثير آماًزغ يالاذيه ثار اثؼابد مؽاکالر      أس دصيَػ مجىي ثرفرػي َبي  َمچىيه وشبيح فرضيٍ

وشبيح وؽبن داد وٍ دط از اخراي ثروبماٍ آمًزؼاي يالاذيه    . رفشبري وًدوبن مًرد ظىدػ قرارگرفز

دار وجاًد. اياه   بامب ايه سفبير از لحابػ آمابري مؼىا    ؛يخًد آمذ َب ثٍ اي ثيه گريٌ  سفبير قبث  مالحظٍ

دَذ وٍ اخشالل وبظبزگبري اخشمبػي ي رفشبر ضذ اخشمبػي وًدوبوي وٍ يالذيىؽابن   َب وؽبن مي يبفشٍ

واٍ اياه    زاي وعجز ثٍ گقؼشٍ وبَػ يبفشٍ اظا  سب اوذازٌ ،َبي آمًزؼي ؼروز وردٌ ثًدوذ در ثروبمٍ

 ٍ ً 2001( ي مابروط درز) 2009َابي خابن ثسرگاي)    وشبيح ثب يبفشا     اماب درخبؼاگري ي    اظاز.  ( َمعا

ٍ  اضغراة ي افعردگي ي اخشالل سًخٍ وًدوبوي وٍ يالذيه فؼبلي،ثيػ َابي آمًزؼاي    ؼابن در ثروبما

 داري وذاؼشٍ اظز. بوعجز ثٍ گقؼشٍ سغيير مؼى ،ؼروز وردٌ ثًدوذ

                                                 
1- Callias 
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ثاذيه   مًثر اظز. عًل مذر آمًزغ در وشبيح درمبن ثيؽشر (1994)وبليبض يثراظبض وظريٍ

ٍ   سر ثبؼذ اثرار درمبوي آؼکبرسر ماي  مؼىب وٍ َرچٍ محذيدٌ زمبوي آمًزغ گعشردٌ َمايه    ؼاًد ي ثا

سًان گفز وٍ ثاٍ ػلاز    سًاوذ در وشبيح ايه دصيَػ مًثر ثبؼذ. مي ثًدن ديرٌ آمًزغ مي  دلي  وًسبٌ

يظ خبواٍ ثاٍ محايظ    خًد را از محا وٍ رفشبرَبي  وًسبَي عًل ديرٌ ممکه اظز وًدوبن فرـز ايه

 ي سؼميم ايه ثُجًد رفشبر ثاٍ محايظ مذرظاٍ ثاذين ؼاک      مُذوًدک سؼميم دَىذ را وذاؼشٍ ثبؼىذ

 ويبزمىذ فرـز ثيؽشري ثًدٌ اظز.

ثير أرغم ايىکٍ ثعيبري از مؽکالر رفشبري وًدوبن سحاز سا  سًان گفز ػلي مي ثٍ َميه دلي  

از خملاٍ   ثرخي از اخاشالالر امب  ؛عشقيم آوُبظزمَبي معشقيم ي غير يالذيه ي آزمًنسؼبمالر آوُب ثب 

َبي شوشيک َم دارواذ ي ـارف ياک ديرٌ آمًزؼاي وًسابٌ       اخشالل ومجًد سًخٍ ي ثيػ فؼبلي زميىٍ

مذاخالر ريان درمبوي ياب داري درمابوي َماراٌ ثاب      احشمبالي  مًثر ثيىدبمذ ثٍ مذاخلٍ سًاوذ مذر ومي

 َبي آمًزغ ضريري اظز.  ديرٌ

ٍ   ماي  ماًزغ وًدوابن   آذ وٍ آمًزغ يالذيه ي دَ مي َب وؽبن شٍيبف وليعًرثٍ ن ػىاًا سًاواذ ثا

ٍ   خُز اثساري مًثر در خُز سغيير ي َابي خابؾ   وابر گرفشاٍ ؼاًد. ييصگاي    دَي رفشابر وًدوابن ثا

ب مؽاکالر وًدوابن   َبي فرزوذدريري ي آؼاىبيي ثا   َبي آمًزؼي حبضر، از خملٍ آمًزغ ؼيًٌ ثروبمٍ

 (.1389وذ مجيه سبثيرار درمبوي ثبؼىذ)ظبخذي ي َمکبران،سًا مي ويس  يدثعشبوديػ

ٍ  رياثظ مًخًد ثيه اػضبي خبوًادٌ در ظالمز اػضبي َابي مخشلاف خعامي،     خبوًادٌ از خىجا

دار ثًدن رياثظ ز مؽکالر در دويبي امريز ثٍ خذؼٍثعيبري ا رياوي ي اخشمبػي اَميز فراياوي دارد.

ذان در رياثظ مشقبث  آوُب ثب يکذيگر مرثًط اظاز. اماريزٌ   ثيه اػضبي خبوًادٌ ؼبم  َمعران ي فرزو

بر سحقياق  يَبي ادث يبفشٍ َبي دصيَػ اظز. سريه زميىٍوًدک يکي از اظبظي-ي ارسجبط يالذچگًوگ

َابي   داقير مغلاق ويعاز ي از ييصگاي    مرثًط ثٍ وًدوبن وؽبن دادٌ وٍ واًدک ياک مًخاًد فؼا     

َاب  گقارد. داصيَػ  مي ثر آوُب اثر  ي ثير دقيرفشٍأبؼًيي سَبي فرزوذدريري ي رياثظ زو خبوًادگي، ؼيًٌ

ٍ   مي لذيه در ظغًح مخشلف ذ وٍ آمًزغ ثٍ يادَ مي وؽبن  َابي   عاًر معاشقيم ثار مُابرر    سًاواذ ثا

ٍ مبػي اثر گقارد. َذف اغلت اياه ثر َبي ؼىبخشي ي اخش فرزوذدريري يالذيه ي مُبرر  ءَاب، ارسقاب  وبما

فرزوذان ي در يبدگيري چگًوگي مًاخٍُ ثب  يمک ثٍ آوُب در زميىٍو ييظيلٍوقػ وظبرسي يالذيه ثٍ

يبدگيري راَجردَابي ماذيريز    ًوز ي ثذرفشبري ثب وًدوبن،وبَػ خؽ دريري،َبي فرزوذ ياقغ ظجک

 ثبؼذ. مي َبي ح  معبلٍ ثٍ يالذيه ي وًدوبن  خؽم ي مُبرر

 گيزيًتيجِ

 يآماًزغ ي آگابَي يالاذيه از وحاًٌ    ساًان گفاز واٍ     مي  ،َبي ايه دصيَػ ثب سًخٍ ثٍ يبفشٍ

َبي فرزوذدريري)ريغ مقشذراواٍ( ي   ثرخًرد ـحي  ثب وًدک خًد ي وعت آگبَي از مًثرسريه ؼيًٌ
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در اثار  ثلکاٍ   ؛سًاوذ مؽکالر رفشابري وًدوابن را وابَػ دَاذ     مي ثرخًرد مىبظت ثب وًدک وٍ سىُب 

قارار خًاَاذ گرفاز. يکاي از       ؼبنراي رؼذ ي يبدگيري در اخشيبرثُشري ثان آوُب، فرـز ريآرامػ 

راي داب واٍ ثا   وًدوبن در ايه خلعبر ثًد. از آو ؼروز وکردن دذران ،َبي دصيَػ حبضر محذيديز

 وىىاذ، ؼاروز َار ديي آوُاب     ماي  يالذ وقػ ماًثري را ايفاب   َر دي  ،ثرقراري ي اخراي اـًل سرثيشي

رد مدمًػٍ سًاوذ ثٍ وبرث وبن وميسرثيز وًد وىذ. معلمب مي ي آمًزؼي را سضميه مًفقيز ايه ثروبمٍ

ذيه فىًن سرثيشي خًد را يکعبن آزمبيػ ؼذٌ محذيد ؼًد. حشي اگر يالَب ي مؼيبرَبي  دظشًرالؼم 

ثىابثرايه يالاذيه ثبياذ ثاٍ     ؼاذن وابمالً مشفابير خًاَىاذ ثاًد.       وًدوبن َمگبن ثب ثسر ، وبر ثروذثٍ

ٍ  وظر معاشمر در ثخػ سًخٍ داؼشٍ ثبؼىذ ي ثب سدذيذَبي مًثر ي اثر ؼيًٌ َابي سرثيشاي خاًد     سدرثا

َبي مًثر ي وبرآمذسر ريي آيروذ. چرا  وٍ اگار   َبي مؼيًة فرزوذدريري را سرک وىىذ ي ثٍ ؼيًٌ ؼيًٌ

مؽکالر رفشبري وًدوبن وياس اـاالح خًاَاذ ؼاذ. ثىابثرايه       ،َبي سرثيشي يالذيه اـالح ؼًوذ ؼيًٌ

ؼًد. دصيَػ حبضر ثٍ اثرثخؽاي آماًزغ    مي حعبض َبي الزن در ايه زميىٍ ثيػ از ديػ اآمًزغ

 ظبلٍ درداخشٍ اظز.  4-6 يدثعشبوَبي ؼيًٌ فرزوذدريري ثر مؽکالر رفشبري وًدوبن ثيػ مُبرر

دثعاشبوي،  يري ثار مؽاکالر رفشابري وًدوابن دايػ     فرزواذدر  يمىظًر ارزيبثي سأثير ؼايًٌ ثٍ

ثخؽي آمًزؼي رفشابري ثاٍ يالاذيه    رمبوىذ اث َبي آمًزؼي ي درمبوي ديگر ٍ ؼيًٌؼًد و مي ديؽىُبد 

 .َبي فرزوذدريري اودبن ؼًداي يب سلفيقي ثب ؼيًٌعًر مقبيعٍثٍ

 هٌابع
 (،1377) ،يرازچخ َرداد محمذ دَگبوذًر ي يمٍ، سرخسؼبم  يالذيه ي وًدوبن(، 1988اظشبفًرد، لًرا. ثٍ ير، چري.، )

 : اوشؽبرار رؼذ.سُران

 .: اوشؽبرار رؼذ(، سُران1387)مُروًغ ػبثر ي، سرخمٍبثز فرزوذدريريدٌ اـ  ث .(1952)ط.ىجر ،الروياؼشب

 بديارٌ وشبة.ياوشؽبرار  سُران: ايل، چبح ،ؼىبظي وًدوبن ي وًخًاوبن وبظبزگبرريان (.1389بن،احمذ.)يبرمحمذي

 ار ديذايػ. (، چبح دىدم، سُران:اوشؽبر1386سرخمٍ ظذيذٌ خليلي) ،مؽکالر رفشبري وًدوبن (.1981اولٍ،ايسيلذٌ.)

ظبزي َبي فرزوذدريري ثٍ مبدران دعران دثعشبوي مجشال ثٍ اخشالالر ثريوي سأثير آمًزغ مُبرر ،(1388مىفًر.) ثيرامي،
 ، دبيبن وبمٍ وبرؼىبظي ارؼذ رياوؽىبظي. ُبَبي سرثيشي آو مز رياوي ي ؼيًٌؼذٌ ثر ظال

َبي ح  معئلٍ وًدوبن،  ثٍ يالذيه ي سأثير آن ثرمُبرر َبي فرزوذدريري آمًزغ ؼيًٌ (.1385دروذ، ا. ؼکًَي يکشب، ن.)

 : داوؽگبٌ ؼُيذ ثُؽشي. ، سُرانؼىبظي خبوًادٌ در ايرانديميه وىگرٌ ظراظري آظيت

 سبثير آمًزغ سرثيز ظبزوذٌ فرزوذان ثٍ يالذيه در وبَػ مؽکالر رفشبري وًدوبن،(. 1387.)سُراوي ديظز، مُذي

 .9-371،ؾ 1387، زمعشبن 4، ظبل چُبردَم، ؼمبرٌ ليىي ايرانؼىبظي ثبريانمدلٍ رياوذسؼکي ي 

آمذي ي ظالمز ريان داوؽدًيبن ػلًن اوعبوي، َبي فرزوذدريري ثر خًدوبر ي ؼيًٌثخؽ(. اثر1390سًولي زادٌ، خُبوؽير.)

 56-64، ـؿمدلٍ ػلمي دصيَؽي افق داوػ

در  آمًزان مقغغ اثشذاييثر وگرغ مبدران داوػَبي فرزوذدريري  (، ثررظي سبثير آمًزغ مُبرر1385حعيىي، فبعمٍ.)

 .31-40، ـؿ7، ظبل دين، ؼمبرٌ دصيَيففلىبمٍ خبوًادٌ،  85-86مىغقٍ آزاد ؼُر يسد در ظبل سحفيلي
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 31 (01-93)صص0931ضطن/سهستاىضٌاختي/سال دٍم/ضوارُ ّاي رٍاىّا ٍ هدلرٍش

رييط سرخمٍ مديذ  ،راَىمبيي فرزوذدريري مًفق(. 1924)ديىک مير، گري مکي)دعر(.، )دذر(. ديىک مير، دان

 19-21ـؿ رؼذ. اوشؽبرارچبح ظًن، سُران:  (،1386داوب)

(، چبح ظًن، سُران: اوشؽبرار 1387، سرخمٍ مُؽيذ فريغبن)رياوؽىبظي رؼذ از سًلذ سب مر (. 1987رايط، فيليخ.)

 ارخمىذ. 

 ظبلٍ مُذَبي 6سب  3وًدوبن -ثررظي ؼيًع مؽکالر رفشبري .(1389ـبدقيبن، ػفز.) ظبخذي، شيال. ضراثيبن، وبظم.

 داوؽکذٌ درظشبري ي مبمبييػلمي مدلٍ حز وظبرر ظبزمبن ثُسيعشي ؼُر َمذان، َبي آمبدگي سوًدک ي والض
 .22-36 ، ـؿ1، ديرٌ َدذَم، ؼمبرٌ َمذان

ي ارؼذ ظوبرؼىبوبمٍ دبيبن، َبي وًيه فرزوذ دريري ثر يالذيه ثخؽي آمًزغ ؼيًٌاثر(، 1385ؼکًَي يکشب، محعه.،)

  ثُؽشي.، داوؽگبٌ ؼُيذ رياوؽىبظي

َبي داراي  دريري ي مشغيرَبي خمؼيز ؼىبخشي خبوًادٌَبي فرزوذ ي ؼيًٌثررظي ي مقبيعٍ(، 1387ػظيمي، مُذي.،)
     وبمٍ وبرؼىبظي ارؼذ، رؼشٍ ، دبيبنَبي وًدوبن ثُىدبر اخشالل وقؿ سًخٍ َمراٌ ثب ثيػ فؼبلي ثب خبوًادٌ

 ؼىبظي وًدوبن اظشثىبيي.ريان

 َبي فرزوذ دريري ي اخشالالر رفشبري در وًدوبن راثغٍ ثيه ؼيًٌ. (1384حعيه ي سًظلي.) مًظًي، مُرداد. والوشري،

 .367-384 ، ـؿ24 ظبل َفشم ،مدلٍ ػلمي داوػ ي دصيَػ ديػ دثعشبن ؼُر اـفُبن،

 ، چبح ظًن، سُران: وؽر(1382، سرخمٍ مُؽيذ يبظبيي)رؼذ ي ؼخفيز وًدک .(1980مبظه، دبيل َىري ي َمکبران)

 .مروس

 ،آثبددثعشبوي ؼُرظشبن خرني ؼيًع مؽکالر رفشبري وًدوبن ديػثررظ .(1385َبدي،ػلي.،)َي، فريذٌ. فرلکؽبم

 ، داوؽگبٌ اـفُبن. وبمٍ وبرؼىبظي ارؼذدبيبن

َبي فرزوذ دريري ثب ظالمز رياوي ي  راثغٍ ؼيًٌ.(1379) مُراثي َىرمىذ، مُىبز. ودبريبن ثُمه، ثحريىي ؼُىبز.،
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