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چكیده

 بینی مسائل رفتاری براساس توانمندی اجتماعی و روش های تربیتی در نوجوانان پیش این پژوهش با هدف 

تحقیق کاربردی که از لحاظ روش جزء تحقیقات توصیفی از نوع همبستگی و از لحاظ شیوه به صورت یک 

آموزان  دانش عه مورد پژوهش، شامل کلیه والدینجام. اجراء شد باشد، ها یک تحقیق کمی می گردآوری داده

حجم نمونه با برآوردی از جامعه آماری و با . بودند 2361-69پسر دوره اول متوسطه در سال تحصیلی 

نفر انتخاب  122ای به تعداد  ای چند مرحله استفاده از جدول مورگان و کرجسی به روش تصادفی خوشه

 33، توانمندی اجتماعی با پرسشنامه (1222)باخ  سوالی آخن 229مسائل رفتاری با پرسشنامه . شدند

مورد سنجش قرار ( 2661)سوالی بوری  32تی با پرسشنامه و روشهای تربی( 1223)دام  سوالی کوئین

نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون نشان دادند که توانمندی اجتماعی و روشهای تربیتی والدین . گرفتند

توانایی پیش بینی مسائل رفتاری را دارند و در این بین، توانمندی اجتماعی والدین بیشترین تاثیر را بر 

 .مسائل رفتاری دارد



مسائل رفتاری، توانمندی اجتماعی، روشهای تربیتی:واژگانکلیدی
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Abstract 

The study aimed to predict behavioral issues according to social abilities and training 

methods in adolescents. This was an applied and correlational research and a 

quantitative study in terms of data collection. Sample population included all parents 

of first grade high school male students in the academic year of 2016-2017. Sample 

size was estimated at 200 using Morgan and Kerjecie table. Subjects were selected 

through multistage cluster sampling. In addition, study tools were 116-item 

Achenbach questionnaire (2001), 34-item Queen Dom questionnaire (2004) and 30-

item Buri questionnaire (1992) to evaluate behavioral issues, social abilities and 

educational methods, respectively. Results of regression analysis indicated that social 

abilities and educational methods of parents could lead to the prediction of behavioral 

issues. Meanwhile, social ability of parents had the most significant impact in this 

regard. 
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مقدمه

-ر برگیرنده گروهگیرند؛ به طوری که هر طبقه داختالالت رفتاری دامنة وسیعی دارند و مشكالت بسیاری را دربرمی

بندی به ویژه برای طبقه(. 2333یكتا و پرند،  شكوهی)های متفاوتی داشته باشند هایی است که ممكن است ویژگی

اند؛ برای مثال، ممكن است ها و علل این اختالالت، متفاوترسد؛ چرا که ریشهمقاصد آموزشی مفید به نظر می

اگرچه هر دو در طبقة اختالالت رفتاری قرار . عصبانی و تندخو باشدگیر و کودك دیگری کودکی مضطرب و گوشه

نیز اختالالت رفتاری را به ( 1222)آخن باخ (. 1222، 2کرك)گیرند ولی به خدمات آموزشی متفاوتی نیاز دارند می

 اضطراب، افسردگی، شكایات جسمانی، مشكالت اجتماعی، مشكالت تفكر، مشكالت: ده طبقه تقسیم کرده است

سازی، و سایر مشكالت را نیز در طبقة مجزایی قرار  سازی و برونی شكنی، رفتارهای پرخاشگرانه، درونی توجه، قانون

های های ارتباطی و سبککودکان در ادامه مهارت مسائل رفتاریبا توجه به توضیحات ارائه شده در مورد . داده است

 .گیردر میاپروری مورد بررسی قر فرزند

رفتار ما در . رتباط با دیگران و تعامل اجتماعی نیازی بنیادی، قدرتمند و همگانی در میان انسانهاستبرقراری ا

بریم و ثابت شده است که ارتباطات میان ما از تعامل لذت می. تنهایی با هنگامی که در جمع هستیم متفاوت است

بخش تعامل اجتماعی لذت. کندکمک میها و روحیات هیجانی فردی سودمند به ایجاد تغییرات مثبت در حالت

دار، گیج کننده یا حتی است و دستاوردهای بسیار دارد، ولی در عین حال ارتباط ما با دیگران ممكن است مشكل

ناتوانی در برقراری ارتباط معنادار با دیگران، اغلب منجر به انزوا، تنهایی، ناخشنودی و افسردگی . ستیزه جویانه باشد

نخستین و مهمترین دلیل برای برقراری ارتباط، داشتن رابطه با افراد دیگر (. 1223، 1جیه و دیكسونهار)شود می

گفت و شنود . ها و افكارمان با یكدیگر و مهمترین جزء ارتباطی استگفت و شنود، راه اصلی برای تبادل ایده. است

فهمیم که افراد کنیم و میبا دیگران برقرار میمان را کنیم، روابطراهی است که از طریق آن معانی مشترك خلق می

 (.1222، 3بارکر)دهند کنند و چه کاری انجام میکنند، به چه فكر میدیگر چگونه احساس می

. شوندهای میان فردی، اغلب هم معنی بـه کار برده میهای ارتباطی، و مهارتهای اجتماعی، مهارتاصطالح مهارت

های میان توانند درگیر تعاملشود که افراد از طریق آنها میهایی گفته میدسته از مهارتهای ارتباطی به آن مهارت

های خود را از طریق مبادله طـی آن اطالعات، افكار و احساس. یعنی فرایندی کـه افراد. فردی و فرایند ارتباط شوند

 (. 1223یكسون، هارجیه و د)گذارند های کالمی و غیرکالمی با یكدیگر در میان میپیام

های ارتباطی و زندگی های آموزشی دنیا به آموزش مهارتهای رسمی نظامامروزه بخش قابل توجهی از برنامه

ها پی  خوشبختانه ایران هم به عنوان یكی از کشورهایی است که به ضرورت اجرای این برنامه. اختصاص یافته است

های ارتباطی یكی از مهمترین پیامدهای فرایند آموزش یا تعلیم و رتمها. برده و اقداماتی را هم به عمل آورده است

های ارتباطی رفتارهایی هستند که بر روابط بین افراد از یک سو، بهداشت روانی آنان و نیز مهارت. تربیت است

خاصی را در های توانند تفاوتهای فرهنگی، میتفاوت. عملكرد مفید و مؤثر در اجتماع از سوی دیگر، تأثیر دارد

دهند که والدین با پیشینه و مطالعات نشان می. های والدین در مورد فرزندان بوجود آورنداعتقادات، باورها و نگرش

باشند زمینه فرهنگی متفاوت، در درون یک جامعه، در نظرات خود از فرزند پروری و رشد کودك متفاوت می

ی والدین  شخصیت او نیز تأثیر مهمی دارد و این نیز بوسیله نوع زندگی خانگی کودك، در رشد (.1222، 3الیوت)

شود مادران و پدرانی که به علت تجارب قبلی دوران کودکی خود، در انجام دادن وظیفه خطیر خود، تزلزل  معین می

روش  ی ثبات عاطفی ندارند و به فرزندانشان نظر نامساعد دارند، یا درباره. کنند و عدم اطمینان خاطر احساس می

تربیت با یكدیگر موافق نیستند، در این صورت زندگی خانگی نامطلوبی برای رشد شخصیت کودکان و فرزندان فراهم 

های ارتباطی والدین و فرزندان را به چهار قسمت کلی والدین مقتدر، روش 1زیگلمن (.2333مهرابی، )خواهند آورد 

                                                 
1
 . Kirk 

2
. Harige, O., & Dickson 

3
. Barker 

4
. Elliot 

5
. Zigellman 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


عوامل بسیاری در موفقیت و . اعتنا تقسیم کرده استیا بیگر  گیر، والدین مسامحه والدین مستبد، والدین سهل

های قبلی و مشكالت تحصیلی نوجوانان سهم دارند که برخی از آنها شناختی هستند مانند هوش، توانایی و یادگیری

های مقابله با تنیدگی استقالل نسبی از والدین، اقتصادی و راه -برخی نظیر محیط خانوادگی، جایگاه اجتماعی

ریزی جهت ورود به دانشگاه و انتخاب شغل از جمله یابی اجتماعی و جنسی، برنامهرایش به همساالن، هویتگ

های آموزشی در محیط مدرسه و انتظارات آیند که این عوامل همراه با خواستهزایی به حساب میعواملتنیدگی

های اگرچه پرورش مهارت(. 2333ی و عریضی، عابد)والدین از نوجوانان بر عملكرد تحصیلی آنها تأثیر منفی دارد 

های مربوط به آن هنوز در سالیان آغازین خود است، لیكن روز به روز های فرزند پروری و دانشارتباطی، سبک

گیرد و به صورت یكی از ابعاد آموزش و پرورش همگانی و نیز تعلیم و تحقیقات بیشتری در این زمینه صورت می

های ارتباطی و عملكرد آنها عامل مؤثری در فرایند رشد اجتماعی و نحوه بر عهده مهارت. استتربیت ویژه درآمده 

-ها به تدریج و طی سنین و مراحل مختلف اعمال میتأثیر این مهارت. های حال و آینده هر فرد استگرفتن نقش

از طریق . باشداطی فرد میدهند ساختار خانواده مؤثرترین عامل مرتبط با رشد ارتبتحقیقات نشان می. شود

یابند که هستند، چه جایگاهی در دنیا و چه مسیری در پیش رو دارند ارتباطات میان فردی در خانواده، افراد در می

تواند از درجه باالی  می باشد و به عبارتی می پژوهش حاضر از این حیث دارای اهمیت(. 1223هارجیه و دیكسون، )

توانمندی های پیشگیری و عوامل تاثیرگذار بر آن از جمله   و راه مسائل رفتاریاهمیت برخوردار باشد که توجه به 

توانند، سطح کیفی زندگی نوجوان را برای ادامه زندگی آنان در سایر مراحل  می روش های تربیتیو  اجتماعی

تواند با محیط  باشد، نمی می مسائل رفتارینوجوانی که دارای اختالالت و  قطعاً. مختلف زندگی، افزایش دهد

های اجتماعی از جمله مدرسه، دانشگاه، محیط   پیرامونی خویش ارتباط درست و منطقی برقرار گرده و لذا در صحنه

ه بر این که ای مواجه خواهد شد که معضالت و پیامدهای آن عالو شغلی و زندگی زناشویی، با مشكالت عدیده

همچنین این نوجوانان به دلیل مشكالت خویش دچار . تواند جامعه را دچار آن نماید می شود، می گریبانگیر فرد

گیری خواهند شد که در نتیجه نخواهند توانست، در عرصه زندگی خویش، فعالیتی پویا و  انزواطلبی و گوشه

 (. 2333، مهرابی)شود  می ذاری آنان در اجتماع کم رنگتاثیرگذار داشته باشند و بنابراین راندمان و اثرگ

بر زندگی فرزندان تاثیر بگذارند، زیرا  توانند، می آنان روش های تربیتیوالدین و نیز  توانمندی اجتماعیبنابراین 

فرزندان  والدین و محیط خانوادگی نقش بسزایی در تربیت فرزندان دارند و والدین به عنوان الگوی بسیار مهمی برای

باالیی بهره ببرند، سطح تعامالت فرزندانشان در محیط اجتماعی  توانمندی اجتماعیبوده که اگر خود والدین از 

تواند به طور مستقیم بر روند تعلیم و تربیت فرزندان از حیث کاهش  می آنان روش های تربیتیبیشتر شده و نیز 

و فرزندپروری  توانمندی اجتماعیحال آنكه امروزه در جامعه ما، خود والدین از لحاظ . تاثیر بگذارند مسائل رفتاری

فرزندان را تشدید نمایند و عدم آگاهی از این  مسائل رفتاریتواند  می دچار مشكالت عدیده ای هستند که این امر

لناکی نماید که قطعاً اولین کسانی که تحت تاثیر موضوع قادر خواهد بود که آینده فرزندان را دستخوش تغییرات هو

باشند، والدین بوده که الزم است توجه والدین را در این زمینه بیش از پیش  می فرزندان مسائل رفتاریاین معضل و 

و  توانمندی اجتماعیشود که آیا  می حال با توجه به توضیحات فوق این سوال مطرح. به این مهم، معطوف نمود

 را پیش بینی نمایند؟  مسائل رفتاریتوانند  می ای تربیتیروش ه



روش

تحقیق حاضر از لحاظ هدف یک تحقیق کاربردی، از لحاظ روش جزء تحقیقات توصیفی از نوع همبستگی و از لحاظ 

وره دانش اموزان پسر د جامعه مورد پژوهش، شامل کلیه والدین .باشد ها یک تحقیق کمی می شیوه گردآوری داده

حجم نمونه با برآوردی از جامعه آماری و با  .هستند 2361-69در سال تحصیلی  اول متوسطه در شهر همدان

. نفر انتخاب شدند 122ای به تعداد  ای چندمرحله استفاده از جدول مورگان و کرجسی به روش تصادفی خوشه

این مقیاس در . مورد سنجش قرار گرفت( 1222)باخ  سوالی آخن 229در این پژوهش با پرسشنامه  مسائل رفتاری

رفتاری -وری سازشی و مشكالت عاطفی باخ برای ارزیابی سنجش صالحیت، کنش نظام سنجش مبتنی بر تجربه آخن
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ی کودك را بر عهده دارد این فهرست، توسط والدین یا فردی که سرپرست. ساله معرفی شده است 23الی  9کودکان 

 کند و او را به طور کامل می های شبیه خانواده زندگی  کند و با هر کسی که با کودك در محیط می و از او مراقبت

 مسائل رفتاریاین پرسشنامه دارای دو بعد . شود می شناسد، براساس وضعیت کودك در شش ماه گذشته تكمیل می

. باشند می (229الی  13)های  درون سازی شده سوال مسائل رفتاریو ( 13ی ال 2های  سوال)برون سازی شده 

های جسمانی،  افسردگی، شكایت /افسردگی، انزوا/مشكالت رفتاری درون سازی شامل مواردی مانند اضطراب

 مشكالت اجتماعی، مشكالت تفكر و مشكالت توجه هستند و مشكالت رفتار برون سازی شده شامل مواردی از جمله

گذاری این پرسشنامه به  طریقه نمره. نادیده گرفتن قواعد و قوانین اجتماعی و بروز رفتارهای پرخاشگرانه است

بوده که  131الی  2بازه نمرات پرسشنامه بین . باشد می 1=و بلی 2=، بعضی مواقع2=ای است که گزینه خیر گونه

در نزد  مسائل رفتاریدهنده پایین بودن  نشان 229باشد که نمرات کمتر از  می 229نقطه برش پرسشنامه نمره 

میزان پایایی این . در نزد نوجوانان است مسائل رفتاریدهنده باال بودن میزان  نشان 229نوجوانان و نمره بیشتر از 

دهد،  می به دست آمده که نشان 63/2با ضریب آلفای کرونباخ ( 2363)الهی و طهماسبی  آزمون در پژوهش نعمت

.امه از پایایی مورد قبولی برخوردار استپرسشن
این . مورد سنجش قرار گرفت( 1223)دام  سوالی کوئین 33در این پژوهش با پرسشنامه  توانمندی اجتماعی

، کنترل عاطفی (16-13-13-12-21-9-1-3های  سوال)پرسشنامه دارای پنج بعد توانایی دریافت و ارسال پیام 

، بینش (33-32-12-19-11-3های  سوال)، مهارت گوش دادن (31-32-13-29-23-22-6-3-2های  سوال)

 (33-26-21-23-22های  سوال)و ارتباط توام با قاطعیت ( 12-23-22-1-2های  سوال)نسبت به فرایند ارتباط 

، به 2=ای بوده به طوری که گزینه هرگز گذاری این پرسشنامه براساس طیف لیكرت پنج گزینه طریقه نمره. باشد می

. باشند می برعكس( 9-3-1)نمره گذاری سواالت  همچنین. باشد می 3= و همیشه 3=، اکثر اوقات1=، گه گاه2=ندرت

 93باشد که نمرات کمتر از  می 93بوده که نقطه برش پرسشنامه نمره  239الی  2بازه نمرات پرسشنامه بین 

توانمندی دهنده باال بودن میزان  نشان 93در نزد والدین و نمره بیشتر از  توانمندی اجتماعیدهنده پایین بودن  نشان

با ضریب آلفای ( 2361)چاری و فداکار  میزان پایایی این پرسشنامه در پژوهش حسین. در نزد والدین است اجتماعی

 .دهد، پرسشنامه از پایایی مورد قبولی برخوردار است می به دست آمده که نشان 36/2کرونباخ 

طریقه . مورد سنجش قرار گرفت( 2661)سوالی بوری  32در این پژوهش با پرسشنامه  روش های تربیتی

، 2=، مخالفم2=ای بوده به طوری که گزینه کامالً مخالفم گذاری این پرسشنامه براساس طیف لیكرت پنج گزینه نمره

بوده که نقطه برش  212الی  2پرسشنامه بین بازه نمرات . باشد می 3= و کامالً موافقم 3=، موافقم1=نظری ندارم

از سوی والدین و  روش های تربیتیدهنده به کارگیری پایین نشان 92باشد که نمرات کمتر از  می 92پرسشنامه نمره 

این پرسشنامه دارای سه . از سوی والدین است روش های تربیتیدهنده به کارگیری باالی  نشان 92نمره بیشتر از 

، 9، 2های   سوال)گیرانه  ، سهل(32و  12، 13، 11، 12، 21، 22، 3، 1، 3های   سوال)روری مقتدرانه سبک فرزند پ

میزان . است( 16و  19، 11، 23، 29، 21، 6، 2، 3، 1های   سوال)و استبدادی ( 13و  13، 12، 26، 22، 23، 23، 22

روش و برای  31/2اخ برای کل پرسشنامه با ضریب آلفای کرونب( 2363)پایایی این پرسشنامه در پژوهش اسعدی 

دهد،  می به دست آمده که نشان 33/2و  32/2، 33/2گیرانه و استبدادی به ترتیب  مقتدرانه، سهل های تربیتی

 .پرسشنامه از پایایی مورد قبولی برخوردار است

 

یافتهها

 2اسمیرنف –قیق با آزمون کولموگروف های پژوهش الزم است، نرمال بودن متغیرهای تح ابتدا قبل از بررسی فرضیه

 .  به بررسی نرمال بودن متغیرهای تحقیق می پردازد 2بنابراین جدول شماره . مورد ارزیابی قرار گیرد

 

                                                 
1
. Kolmogrov-Smirnov (KS) 
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نرمال بودن متغیرها: 2جدول شماره   

 سطح معناداری Zآماره  متغیرها

 321/2 166/2 مسائل رفتاری

 263/2 313/2 توانمندی اجتماعی والدین

 111/2 322/2 روش های تربیتی والدین

 

لذا . می باشند 21/2توان نتیجه گرفت که سطوح معناداری تمامی متغیرها بیشتر از  با توجه به جدول فوق می

های پارامتریک  های متغیرهای فوق نرمال هستند، بنابراین نرمال بودن متغیرهای مذکور استفاده کردن از آزمون داده

 .های پژوهش توجیه می نمایند فرضیهرا جهت استنباط 

 .بینی نمایند فرزندان آنان را پیش مسائل رفتاریتوانند  می روش های تربیتیو  توانمندی اجتماعی: فرضیه پژوهش

در این پژوهش . گردد استفاده می1به روش همزمان 2جهت بررسی فرضیه پژوهش از تحلیل رگرسیون چندگانه

به عنوان متغیر  مسائل رفتاریبین بوده و  والدین به عنوان متغیرهای پیش تربیتیروش های و  توانمندی اجتماعی

بایست پیش فرضیه تحلیل رگرسیون اجراء شود تا نتایج  برای اجرای این آزمون می. کنند می مالك ایفای نقش

 :ها عبارتند از این پیش فرض. حاصل از تحلیل رگرسیون قابل استناد باشند

 .شود می سنجش 3با آزمون همبستگی پیرسون: بین متغیر مالك و متغیرهای پیش بینوجود همبستگی -2

 .شود می تنظیم شده بررسی Rبا استفاده از مجذور : تبیین مدل-1

 .گیرد می مورد سنجش قرار 3با آزمون دوربین واتسون: استقالل بین خطاها-3

 . گیرد می مورد سنجش قرار 1با آزمون آنوا: بررسی معنی داری مدل-3

لذا برای این بخش از آزمون پارامتریک . پردازد به بررسی میزان همبستگی بین متغیرها می 1جدول شماره 

 .شود همبستگی پیرسون استفاده می
 

بررسی میزان همبستگی بین متغیرها در فرضیه اصلی پژوهش: 1جدول شماره   

 مسائل رفتاری متغیرها

- 363/2** توانمندی اجتماعی والدین

 -93/2** مقتدرانه

 2/2 گیرانه سهل

 22/2** مستبدانه

                            *P< 21/2  

                            **P< 22/2  

 توانمندی اجتماعیباشند، لذا بین متغیرهای  می 22/2دهد که سطوح معناداری کمتر از  نشان می 1 جدول شماره

 66ارتباط معناداری با سطح اطمینان  مسائل رفتاریبا  گیرانه به غیر از سبک سهل آنان روش های تربیتیوالدین و 

والدین و  توانمندی اجتماعیهمچنین ضریب همبستگی منفی گویای این مطلب است که با افزایش . وجود دارد% 

 .یابد می کاهش مسائل رفتاریآنان، میزان  روش های تربیتی

والدین و  توانمندی اجتماعیبیین مدل رگرسیون و استقالل بین خطاها در تاثیر به بررسی میزان ت 3جدول شماره 

 .می پردازد مسائل رفتاریآنان بر  روش های تربیتی

 
                                                 
1
. Multivariate Regression Analysis 

2
. Enter 

3
. Pearson Correlation 

4
 Durbin-Watson 

5
. ANOVA 
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تبیین مدل رگرسیون و استقالل بین خطاها در فرضیه پژوهش: 3جدول شماره   

R  مجذورR  مجذورR دوربین واتسون تنظیم شده 

223/2 126/2 363/2 213/1 

 

%  12می باشد، به طوری که حدود  363/2تنظیم شده برابر  Rگردد که مجذور  مشاهده می3در جدول شماره 

آنان می  روش های تربیتیوالدین و  توانمندی اجتماعیناشی از تغییرات در متغیر  مسائل رفتاریتغییر در متغیر 

. ، بنابراین مدل مناسب است(2332مومنی، )باشد  می%  23لذا با توجه به این که این ضریب بیشتر از . باشد

، لذا فرض استقالل بین خطاها (2332مومنی، )باشد  می 1/1تا  1/2همچنین از آنجا که مقدار دوربین واتسون مابین 

 .شود پذیرفته می

روش والدین و  توانمندی اجتماعیری مدل با استفاده از آزمون آنوا جهت تاثیر به بررسی معنی دا 3جدول شماره 

 .پردازد می مسائل رفتاریآنان بر  های تربیتی

 
معنی داری مدل در فرضیه پژوهش: 3جدول شماره   

 سطح معناداری Fآماره 

223/211 222/2 

 

می باشد، لذا مدل رگرسیون در  21/2کمتر از  Fهمانطور که پیداست، سطح معناداری به دست آمده از آماره 

رعایت گردید، می بایست به ارائه تابعی  هاپیش شرط  تمامیبا توجه به اینكه  .باشد می فرضیه پژوهش معنادار

 روش های تربیتیوالدین و  توانمندی اجتماعیبراساس  مسائل رفتاریگویی  پرداخته تا با استفاده از آن میزان پیش

 .در این راستا ضرائب رگرسیون را به نمایش می گذارد 1بنابراین جدول شماره . آنان را نشان داد

 
پژوهشفرضیه ضرائب رگرسیون در : 1 جدول شماره  

 
 آماره ضرایب استاندارد ضرایب غیر استاندارد

t 

 سطح

 Beta خطای معیار B معناداری

 222/2 222/3 - 236/23 23/299 مقدار ثابت

 233/2 -11/1 -229/2 221/2 -319/2 توانمندی اجتماعی والدین

 222/2 -222/22 -362/2 363/2 -236/1 مقتدرانه

 21/2 221/1 2/2 361/2 139/2 گیرانه سهل

 222/2 232/6 323/2 162/2 322/3 مستبدانه

 

بوده بنابراین فرض  21/2با توجه به جدول فوق می توان گفت که سطح معناداری آزمون مقدار ثابت کمتر از 

به طوری که می تواند در . مساوی بودن آلفا برابر صفر رد می گردد و مقدار ثابت بر متغیر مالك تاثیرگذار است

 توانمندی اجتماعیزمون ضریب متغیرهای همچنین سطوح معناداری آ. معادله ضرایب غیراستاندارد شرکت کند

می باشند، بنابراین برای ورود به معادله  21/2کمتر از گیرانه  به غیر از سبک سهلآنان  روش های تربیتیوالدین و 

با ثابت در نظر گرفتن عوامل  .ضرایب استاندارد مناسب هستند، یا به عبارتی می توانند بر متغیر مالك اثر بگذارند

 روش های تربیتیوالدین و  توانمندی اجتماعیمقادیر ثابت و براساس معادله استاندارد، متغیرهای خارجی و 

گیرانه قادر به  در حالی که سبک فرزندپروری سهل. بینی نمایند را پیش مسائل رفتاریتواند  می مقتدرانه و مستبدانه

سبک مقتدرانه و ، متغیر سبک مقتدرانههمچنین با توجه به ضریب بتا در متغیر . باشد نمی مسائل رفتاریبینی  پیش

توان گفت  می پس. دندار مسائل رفتاریبر  والدین توانمندی اجتماعیتاثیر بیشتری نسبت به  سپس سبک مستبدانه
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پس فرضیه . ی نمایندبین فرزندان آنان را پیش مسائل رفتاریتوانند  می روش های تربیتیو  توانمندی اجتماعیکه 

 .گردد می ید و فرضیه صفر ردیپژوهش تا

 

نتیجهگیریبحثو

می روش های تربیتیو  توانمندی اجتماعیبراساس  مسائل رفتاریپیش بینی با توجه به فرضیه پژوهش که به 

(. >21/2P)تاثیرگذار هستند  مسائل رفتاریبر  روش های تربیتیو  توانمندی اجتماعی، می توان گفت که پردازد

مسائل آنان، بر  روش های تربیتیوالدین تاثیر بیشتری نسبت به  توانمندی اجتماعیهمچنین مشخص شد که 

، (2333)، عابدی و عریضی (2332)، بیابانگرد (2329)های سلیمی  در همین راستا نتایج پژوهش.داشتند رفتاری

، (2333)بناب و همكاران  ، غباری(2332)، زارع و سامانی (2339)ان ، انیسی و همكار(2331)رحمانی و همكاران 

، یارمحمدیان و همكاران (2362)، باللی و آقایوسفی (2362)، فراهتی و همكاران (2333)رشوانلو و حجازی  تنهای

تال ، هلس(2363)الهی و طهماسبی  ، نعمت(2362)سیدرضی و همكاران  ، حاجی(2362)، ریاحی و همكاران (2362)

، وانسون و همكاران (1222)، بریت (1222)هالینگ و همكارانش   ،(1222)، وانگ (1229)، گانزالز و ولترز (1222)

زیرا . همسو با نتیجه پژوهش حاضر است( 1223)و ساندرز و همكاران ( 1226)بزرگی و همكاران  ، جان(1221)

های  و سبک توانمندی اجتماعیداری بین  یایشان در تحقیقات خود به این نتیجه رسیدند که ارتباط معن

در نزد والدین بیشتر  روش های تربیتیو  توانمندی اجتماعیوجود دارد و هرچه سطح  مسائل رفتاریزندپروری با رف

 .دهد می کمتر از سوی فرزندان رخ مسائل رفتاریباشد، 

گیری کرد که  توان نتیجه می گونههای پیشین، این  لذا از قیاس نتیجه فرضیه اصلی پژوهش با نتایج پژوهش

های اجتماعی، کنترل عواطف و احساسات، توانایی در خوب گوش  از جمله دریافت و ارسال پیام توانمندی اجتماعی

از  روش های تربیتیدادن سخنان دیگران، بینش مناسب نسبت به ارتباطات سازنده و ارتباطی توام با قاطعیت و نیز 

و تربیت فرزند، تشویق و تنبیه به موقع فرزندان و نیز دادن آزادی عمل در چارچوب جمله اقتدار در تعلیم 

سازی شده مانند  فرزندان را هم از حیث مشكالت درون مسائل رفتاریتوانند، سطح  می هنجارهای خانوادگی

یرا هرچه ز. افسردگی و اضطراب و هم از حیث مشكالت برون سازی شده مانند خشونت و پرخاشگری کاهش دهند

های مثمرثمری داشته باشند و نیز بتوانند ارتباطات سالم با  والدین خود در زمینه مسائل اجتماعی توانایی و قابلیت

 مسائل رفتاریدیگران برقرار کرده، فرزندان آنان نیز با الگوبرداری از آنان و پیمودن مسیر حرکت والدین خویش، از 

های  از سوی دیگر سبک. نند ایجاد مشكل برای دیگران دوری خواهند کردو به خصوص مشكالت برون سازی شده ما

تواند فرزندان را به گونه ای تربیت و رشد دهد  می فرزند پروری مناسب و همسو با هنجارهای جامعه از جانب والدین

مسائل سمت که خانواده خود را مكانی سرشار از آرامش دانسته که قطعاً نوجوانان در چنین محیطی هرگز به 

دانند  می کشیده نخواهند شد، چرا که محیط خانواده را جای امنی دانسته و والدین خود را دوستان خویش رفتاری

توان این گونه نتیجه گیری کرد که موفقیت والدین در زمینه  می بنابراین. که همواره پشتیبان و حامی آنان هستند

شود که سطح دنباله روی فرزندن از اختالالت رفتاری کاهش  می اعثب روش های تربیتیو نیز  توانمندی اجتماعی

شود که با برگزاری  می پیشنهادبنابراین  .بیابد و فرزندانی با کمترین مشكل رفتاری در کنار خویش داشته باشند

ین از اثرات های فرزندپروری، سطح آگاهی والد و شیوه توانمندی اجتماعیها و سمینارهای با موضوعات تقویت  کالس

 .را افزایش دهند مسائل رفتاریآنان بر کاهش  روش های تربیتیو  توانمندی اجتماعیبسیار مهم 



منابع
. فرهنگی با شیوه تربیتی والدین، موفقیت تحصیلی و سبک یادگیری فرزندان -رابطه بین زمینه اجتماعی (. 2363)اسعدی، محمد  -

 .2-21، (2)21. اندیشه و رفتار  فصلنامه

. بررسی مشكالت رفتاری نوجوانان(. 2339) نیكنام، مژگان ؛رییسی، فاطمه ؛افقی، سیدمحمودمیرزمانی ب ؛سلیمی، سیدحسین ؛انیسی، جعفر-

 .293-222، (1)2، مجله علوم رفتاری
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، (3)1، یروان شناسی کاربرد. اثربخشی برنامه آموزش والدین بر کاهش مشكالت رفتاری کودکان(. 2362) آقایوسفی، علیرضا ؛باللی، رقیه-

23-16. 

 .دفتر نشر فرهنگ اسالمی: تهران. روانشناسی نوجوانان(. 2332)بیابانگرد، اسماعیل  -

ارتباط ادراك از سبک فرزند پروری والدین با انگیزش تحصیلی و پیشرفت تحصیلی در (. 2333)رشوانلو، فرهاد؛ حجازی، الهه  تنهای -

 .2-23، (36) 29، هشی دانشور رفتار شاهد دانشگاهپژو-دو ماهنامه علمی. آموزان دبیرستانی دانش

والدین معناداری اثربخشی آموزش (. 2362) بیگلریان، اکبر ؛بیات، مریم ؛طهماسیان، کارینه ؛ازخوش، منوچهر ؛حاجی سیدرضی، حمیده-

 .323-362، (31)3، فصلنامه خانواده پژوهی. های فرزندپروری مادران و مشكالت رفتاری کودکان کودکان نافرمان بر روش

. آموزان و دانشجویان های ارتباطی براساس مقایسه دانش بررسی تاثیر دانشگاه بر مهارت(. 2361)چاری، مسعود؛ فداکار، محمدمهدی  حسین-

 .12-31، (21)21، پژوهشی دانشگاه شاهددو ماهنامه علمی و 
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