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 چکيده

 و بزهکاری کاهش بر والدین فرزندپروری سبکهای آموزش : پژوهش حاضر با هدف شناخت اثربخشیمقدمه

جامعه آماری این  روش:دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر کرمان انجام شد.  روانشناختی سالمت افزایش

دادند. نمونه مورد شهر کرمان تشکیل می 2پژوهش را والدین همراه با دانش آموزان مدارس ابتدایی ناحیه 

آنها به مرکز گذشته باشد و ماه از ورود  6والد و کودک از جامعه مذکور که حداقل  03بررسی عبارتند از 

سپس والدین به صورت تصادفی در دو گروه آزمایشی و رضایت کامل جهت شرکت در پژوهش را داشتند. 

 نوالدی فرزندپروری قرار گرفتند. به والدین گروه آزمایشی جلسات آموزش سبکهایر نف 51کنترل، هر کدام 

ای دریافت نکردند. هر دو گروه قبل و بعد از ترل برنامهارائه شد و والدین گروه کن ایدقیقه 03جلسه  53در 

های برای تجزیه و تحلیل داده ( پاسخ دادند.GHQهای بزهکاری و سالمت روانشناختی )آزمایش به مقیاس

نتایج نشان داد آموزش  ها:یافتهبدست آمده از میانگین، انحراف معیار و تحلیل کوواریانس استفاده شد. 

وزان آمدانش روانشناختی افزایش سالمت و بزهکاری کاهش یر معناداری برتأث والدین وریفرزندپر سبکهای

ش پادا، توجه کردنآموزش والدین جهت استفاده از تکنیکهایی نظیر  گيری:نتيجه(. >35/3Pتاثیر داشت )

ت می تواند به استفاده درست از محروم سازی موقو  دستورات موثر به فرزند خود دادن، نادیده گرفتن ،دادن

 طور مستقیم موجب کاهش بزهکاری و به دنبال آن افزایش سالمت روانشناختی فرزندان گردد.

 .روانشناختی والدین، بزهکاری، سالمت فرزندپروری های سبک :واژگان کليدی
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 3اميرصدرا اسدی خانوکی، 2نجمه حاجی پور، 1 ویدا اندیشمند

 .ایران کرمان، اسالمی، آزاد دانشگاه کرمان، واحد روانشناسی، و تربیتی علوم گروه استادیار 5
 .ایران کرمان، اسالمی، آزاد دانشگاه کرمان، واحد روانشناسی، و تربیتی علوم گروه استادیار 2
 .آموزشی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمان، کرمان، ایراندانشجوی دکتری مدیریت  0

 

  نام نویسنده مسئول:

 اميرصدرا اسدی خانوکی

  والدین فرزندپروری های سبک آموزش اثربخشی

 دانش آموزان روانشناختی سالمت و بزهکاری بر

 20/7/5001 تاریخ دریافت:

 03/0/5001 تاریخ پذیرش:
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 مقدمه
ها و ادیان جزِ حقوق طبیعی انسان ی مذاهب وترین واحدهای اجتماعی است. حق تشکیل آن در همهترین و اساسیخانواده، از مهم

بنای تشکیل و تداوم حیات خانواده بر الفت و همدلی، همکاری، وحدت و بر اساس خواست، آزادی و رضایت  .دارای مشروعیت و رسمیت است

مربیان، حقوق دانان و مرد و زن است. موضوع خانواده به دلیل اهمیت آن، از سوی علمای ادیان و مذاهب، جامعه شناسان، روان شناسان، 

بسیاری از ویژگیهای  (.5001 ،ناظمیان و شمس) است گرفته قرار بررسی و بحث مورد …حتی سیاستمداران و ناظران روابط بین الملل و

تحقیقات بسیاری پیرامون شیوه های فرزند  شخصیتی کودک تحت تاثیر ویژگیهای شخصیتی والدین و شیوه های فرزند پروری آنهاست.

چنانچه برخی از والدین در روش تربیتی خود راه افراط را برگزیده و معتقد به اعمال قدرت در محیط خانه هستند  ری صورت گرفته است،پرو

این میان، روش دیگری نیز وجود دارد و آن روش والدینی است که ضمن  و برخی به طریق تفریط به نوجوانان آزادی محض می دهند. در

در محیط خانواده، جدیتی توام با عطوفت، آزادی توام با کنترل و محبتی جهت دار را برای تربیت فرزندان خود پیش می  ایجاد نظم و مقررات

نامگذاری شده اند و انتخاب هر یک از  0)سخت گیر( و آسانگیر 2)جهت دهنده(، استبدادی 5گیرند، که این شیوه ها تحت عنوان دموکراتیک

والدین به شدت تحت تاثیر محله، مدرسه، خرده فرهنگ، فرهنگ گسترده تر، شخصیت والدین، میزان  این شیوه های مطرح شده توسط

 (.2355،  بارتون و همکارانتحصیالت والدین، درآمد خانواده و عوامل متعدد دیگراست )

ودک و تاثیر طوالنی آن بر ککیفیت روابط والدین به خصوص رابطه مادر و کودک نقش تعیین کننده ای در بهداشت روان کودک داشته 

 دیدگی به خصوص(. از تاثیرات منفی ارتباط نامناسب می توان به مشکالت فراوان بزهکاری و بزه2350ثابت شده است )زابلوتسکی و همکاران، 

 و کودک و روانپزشکان روانشناسان توسط که مطالعاتی اساس (. بر2353در بین کودکان کانون اصالح و تربیت اشاره کرد )بارلو و همکاران، 

-مادر تعامل نحوه در اختالل یا و مادر از محرومیت دلیل به عاطفی کودک اختالالت اکثر علت که گردیده مشخص است، انجام شده نوجوان

 مادر، حمایت تحصیالت و سن مادر، اخالقی خصوصیات از متاثر خود کودک نیز-مادر ارتباطی الگوی که داشت توجه باید .است کودک

 از (. بسیاری2330باشد )وانزیل و همکاران،  می خود کودک خوی و خلق مادر از تصور و خانه محیط شرایط مادر، از عاطفی-اجتماعی

 حفظ و رشد برای قوی کننده پیش بینی تواند می والدین ناکارآمد فرزندپروری مانند خطرساز خانوادگی عوامل که دهند می نشان تحقیقات

 پیشگیری تواند می والدین، فرزندپروری شیوه تغییر در هدف با مداخالت این بر بنا باشد نوجوانان و کودکان فتاری درر و عاطفی مشکالت

 که داشت توجه باید (. همچنین2330ایشان باشد )دان و همکاران،  ارتباطات بهبود و کودکان رفتاری اختالالت برای بسیار مناسبی کننده

فرزندپروری  شیوه های اساس بر .داشته باشد توجهی قابل تاثیر فرزندان تحصیلی موفقیتهای بر می تواند والدین تربیتی شیوه و ارتباطات

 در و یافته پرورش خوب بسیار است، حالت که بهترین مقتدرانه شیوه دارای والدین فرزندان )کفایت بی و سهل گیرانه مستبدانه، مقتدرانه،(

 مهربان و سبک مقتدرانه تحقیق، یک بر برخوردارند. بنا بهتری پیشرفت تحصیلی از و کنند می عمل سایرین از بهتر جدید انجام تکالیف

  42 در را شان موفقیت تحصیلی و سالگی شش در را ایشان هوشبهر و رفتن مدرسه تواند آمادگی می کودکان، سالگی چهار سن در والدین

آموزش سبکهای  برنامه فرزندان، والدین با ارتباط و فرزندپروری های شیوه بر موثر مداخالت از (. یکی2331نماید )هیز،  بینی پیش سالگی

 ارتباط بهبود و بررسی در محققین توسط میسازد و آماده کودکانشان با بهتر برخورد برای را والدین برنامه است. این به والدین فرزندپروری

توجه به  بااست.  داشته مناسبی تاثیر مادرانشان هوشی با ناتوانیهای و مشکالت دارای کودکان ارتباط بر حتی و گرفته شده کار به فرزند-والد

 و نقش موثر والدین در تعامل با فرزندان و شکل گیری شخصیت آنان که گاه به دلیل اختالف در ارزشها به تعارض می انجامد بودنروشن 

استدالل  راهبرد ، چنین به نظر می رسد که اموزش والدین برای استفاده ازگرددموجب بزهکاری و کاهش سالمت جسمانی و روانی آنان می 

که این خود گامی است در جهت داشتن خانواده و جامعه  به جای پرخاشگری کالمی و بدنی می تواند در بهبود روابط با فرزندانشان موثر باشد

از جمله موضوعات پیچیده و مشکل و در عین حال جالب در روانشناسی و  کانون اصالح و تربیت بزهکاری کودکان و نوجوانان ای سالمتر.

با توجه به اینکه خانواده پایه و اساس تشکیل یک جامعه است و به علت اهمیت نقش سازنده خانواده  سایر رشته های مرتبط با آن می باشد.

ز روانشناسان و پژوهشگران صرف نظر از مکتبی که به آن معتقدند، در پرورش فرزندان و به وجود آمدن یک جامعه سالم و از آنجا که بسیاری ا

( نقش شیوه های فرزند 5012شناختی کودک قلمداد می کنند )لواسانی،  کنشهای متقابل میان فرزندان و والدین را اساس رشد عاطفی و

 پروری والدین و اهمیت آن مشخص می شود. 

، به 2334، 4فرزند است )الرسن –والد نامناسب ، جزئی از رابطه بزهکاریایت می کنند که با توجه به اینکه تحقیقات، از این ادعا حم

مشکالت حوزه سالمت ( و نیز آموزش عملکردی کمک می کند تا افراد پاسخ موثر و مفیدی را در مقابله با 2350و همکاران،  1آلیسون از نقل

                                                           
1- Demorcratic 
2- Autocratic 
3- Permissveness 
4- Larsen 
5- Allison 
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ی تواند پیوندهای صمیمانه و روابط موثر در بین افراد خانواده ایجاد کرده و نیز ( و پاسخ مناسب م2330، 6ارائه دهند )بنسون روانشناختی

انتظار می رود آموزش مهارتهای فرزند پروری  (.2331کسکین، تعارضات بعدی را تحت کنترل در آورده و احساسات مثبت را برقرار سازد )

نجام ا پاسخ به این سوالهدف با  نیز پژوهش حاضر در همین راستا قع شود.بصورت عملی و کاربردی بر حل تعارضات والدین و فرزندان موثر وا

 روانشناختی دانش آموزان شهر کرمان تاثیر معناداری دارد؟ سالمت و بزهکاری بر والدین فرزندپروری سبکهای آموزششد که آیا 

 

 روش

 طرح پژوهش و شرکت کنندگان
آزمون با گمارش تصادفی است. جامعه آماری پس -آزمونپژوهش آزمایشی پیش این پژوهش از نوع کاربردی با روش آزمایشی و طرح

والد و  03دادند. نمونه مورد بررسی عبارتند از شهر کرمان تشکیل می 2این پژوهش را والدین همراه با دانش آموزان مدارس ابتدایی ناحیه 

باشد و رضایت کامل جهت شرکت در پژوهش را داشتند. سپس والدین  ماه از ورود آنها به مرکز گذشته 6کودک از جامعه مذکور که حداقل 

 ( پاسخGHQهای بزهکاری و سالمت روانشناختی )مقیاس قرار گرفتندر نف 51به صورت تصادفی در دو گروه آزمایشی و کنترل، هر کدام 

سال بود.  51-13ها بین ست. دامنه سنی آزمودنیدست آمده اهای پژوهش حاضر با استفاده از مداخله آزمایشی پژوهشگران بهدادند. داده

های گروه آزمایشی برای اجرای آموزش به این شرح بود: الف( عدم دریافت هرگونه آموزش دیگر در طول دوره پژوهش، های ورود آزمودنیمالک

 ظ مدرک تحصیلی و بهره هوشی. جهتها برای انجام پژوهش و ج( همتا شدن گروه ها به لحاب( اعالم رضایت تمام کودکان و والدین آن

 تحلیل ارافز نرم وسیله به ها داده. شد کوواریانس استفاده استاندارد و تحلیل آماری نظیر میانگین، انحراف های روش از ها داده تحلیل و تجزیه

 آمده است. 5در جدول های فرزندپروری والدین گرفت. طرح کلی جلسات آموزش شیوه قرار تحلیل و تجزیه مورد -22SPSS آماری
 

 های فرزندپروری والدین: طرح کلی جلسات آموزش شيوه1جدول 
 

 

                                                           
6 Beneson 

7 nature 
8  Reactivity 
9  Adaptability 
10  Persistence 
11  Emotionality 
12  Coercive 

 شرح جلسات جلسات

 جلسه اول

معارفه، بیان قوانین جلسه )حضور در همه جلسات، حضور وخروج از کالس در زمان مقرر، داشتن فعالیت در کالس و یادداشت 

آگاهی داشتن در مورد اصولی که در هر جلسه بیان خواهد شد ، بیان  مطالب برای مرور( ، بیان عناوین جلسات و اهمیت

ضرورت آگاهی والدین از مهارتهای زندگی )مهارت خودآگاهی، مهارت ارتباطی، مهارت حل مسئله، مهارت تصمیم 

 گیری،قدرت نه گفتن به دیگران و ...(

جلسه 

 دوم

مثل مهارت کنترل خود در مسائل روزمره زندگی. تدریس آموزش مهارت خودآگاهی بصورت نظری و عملی )کارگاهی( ، 

ات این جلس اولین اصل از اصول و روشهای کارآمد فرزندپروری. تحت عنوان : رفتارهای مقابله ای چگونه شکل می گیرند؟ در

ن شد هم بیابه توصیف رفتارهایی در کودکان و نوجوانان پرداخته شد که مشکالت رفتاری نامیده می شوند. و این موضوع م

دارد و سرشت کودک با عواملی تعامل دارد که از مهمترین آنها عملکرد  7که: بسیاری از خصوصیات افراد ریشه در سرشت

، 1تربیتی والدین می باشد. عواملی که باید در سرشت کودک یا نوجوان لجباز به آن توجه کرد عنوان گردید )واکنش پذیری

 (.55ان پذیری و هیج 53، پافشاری 0قدرت سازگاری

جلسه 

 سوم

تله تقویت مثبت )والدین به طور ناخواسته : عوامل محیطی که باعث تشدید لجبازی می شود به والدین گوشزد شد از جمله

، عدم ثبات در پاسخ به مشکالت رفتاری 52یک رفتار منفی کودک را تقویت می کنند(، تله تقویت منفی، فرایند زورگویانه

از رفتار نامناسب والدین، الگو برداری ویادگیری از همتاها، نداشتن خواب و استراحت کافی  استرس های آنها. الگو برداری 

 خانوادی مثل طالق، ازدواج مجدد و ...، تماشای مداوم تلویزیون.

جلسه 

 چهارم

عد و ل از رفتن به مرحله بطرح یک برنامه پنج جلسه ای برای مدیریت رفتارهای مقابله ای و بیان لزوم این امر که والدین قب

استفاده عملی آنها در زند گی  این امر در واقع شامل آموزش مطالب جدید باید کامالً مهارت قبلی را کسب کرده باشند و
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 ابزار پژوهش
 استفاده شده است. (GHQبزهکاری و سالمت روانشناختی )های ها از پرسشنامهآوری دادهدر این پژوهش جهت جمع

 

این پرسشنامه با هدف بررسی میزان بزهکاری کودکان و نوجوانان توسط آیتی ساخته شده و  :(1993بزهکاری آیتی )مقياس الف( 

ای است که از گزینه 1توان اجرا کرد و یک پرسشنامه سوال است. این مقیاس را هم به صورت گروهی و هم به صورت انفرادی می 03شامل 

 4ا به هر عبارت که نشان از درجۀ فرد دربارۀ خودش هست یک نمره صفر تا پنج درجه تشکیل شده است. برای نمره گذاری این آزمون ابتد

                                                           
13- attention 
14-rewading 
15-ignoring 
16- giving your child effective direction 
17- Time- out 
18- Giving Directions 

دستورات ، 51نادیده گرفتن ،54پاداش دادن، 50روزمره با فرزندانشان می باشد. این مهارتها به ترتیب عبارتند از: توجه کردن

 57استفاده درست از محروم سازی موقتو  56ند خود دادنموثر به فرز

جلسه 

 پنجم

پاداش دادن، به تفصیل آموزش داده شد و این موضوع بیان شد که حتماً باید مطمئن شوید چیزی را که به عنوان پاداش 

انتخاب می نمائید برای فرزند شما نیز حکم پاداش داشته باشد و خواسته او هم باشد، پاداشهای کالمی، فیزیکی و فعالیتی و 

ین امر که چه زمانی برای پاداش دادن مناسب تر است و نیز اصولی که در پاداش پاداشهای غیر اجتماعی توضیح داده شد وا

 خر اصولی که باید برای افزایش یک رفتار مطلوب رعایت شود، بیان گردید.آدادن باید رعایت شود بیان شد. ودر 

جلسه 

 ششم

لسات قبل توضیح داده شد  تاکید تمرین های جلسه قبل انجام مرور و روی افزایش سه رفتاری که در جات در این جلس

گردید و رفع اشکال به عمل آمد و عالوه بر آن مهارت نادیده گرفتن نیز اضافه شد. بقیه وقت جلسه به اموزش این مطالب  

اختصاص یافت: مهارت نادیده گرفتن باعث می شود که مهارتهای توجه کردن وپاداش دادن موثرتر واقع شود. نادیده گرفتن 

 .هیچ تماس فیزیکی نباید برقرار شود( 1اصل دارد:   0ش رفتارهایی که قصد دارید کمتر انجام شوند بکار می رود و برای کاه

 ( هیچ تماس چشمی با کودک برقرار نشود 0. ( هیچ تماس یا ارتباط کالمی نباید برقرار شود2

جلسه 

 هفتم

. «حقوق دیگران را ضایع می کند را نمی توان نادیده گرفتکه  رفتاری»مواردی پیش می آید که مجبور به واکنش هستید 

رفتارهائی که می توان نادیده گرفت اغلب عبارتند از: جلب توجه به شکل نامناسب، پافشاری بر انجام کاری که والدین موافق 

 آن نیستند، گریه کردن برای جلب توجه، قشقرق راه انداختن، جیغ زدن، محبت کردن و تحریک پذیری. 

جلسه 

 هشتم

، مهارتی است که گاهی والدین نمی توانند آن را به خوبی انجام دهند ومنظور خود را به کودک تفهیم کند،  51دستور دادن

دستورات زنجیره ای: گاهی فرزندان  -5اغلب دستوراتی که موثر واقع نمی شوند دارای یکی از این خصوصیات می باشند: 

دستورات  -2هنوز آنقدر آمادگی و توان ندارند که همه اطالعات را با هم پردازش کرده و تمام بخشهای آن را به خاطر آورند. 

دستورات سوالی: از فرد سوال می شود و دستور مستقیم گفته نمی شود  -0مبهم: این دستورات واضح و اختصاصی نیستند. 

 دستوراتی که به دبنالش دلیل و منطق آورده می شود -4اهمیت خواسته را متوجه نمی شود.  و او

جلسه 

 نهم

در این جلسه برای عدم اطاعت کودک از دستورات پی آمد قائل شده و در مورد مهارت محروم سازی با والدین بحث شد. 

سازی موقت موثر چگونه اجرا می شود؟ مکان هایی که سایر مطالبی که در جلسه هفتم اموزش داده شد عبارتند از: محروم 

مناسب این کار نیستند و نهایتاً با چه مشکالتی ممکن است در انجام محروم سازی موقت روبه رو شوند؟ مدت زمانی که باید 

 ؟محروم سازی ادامه یابد

جلسه 

 دهم

یط مثبت برای تغییر رفتار )ایجاد فضای مثبت در فراهم کردن شرا -5در جلسه پایانی موارد ذیل بررسی و آموزش داده شد: 

خانه، مفهوم دوستت دارم را به نوجوان انتقال دادن، حفظ قوانین و عادات و ساختار، حفظ آداب و رسوم خانوادگی، اهمیت 

قائل شدن حق بهبود بخشیدن مهارتهای ارتباطی )توجه و احترام به فرزند، گوش دادن فعاالنه به او،  -2ارتباط پدر ومادر(. 

اظهار نظر در امور خانواده و مشورت کردن با او، رعایت صداقت، عدالت، عدم تبعیض، عدم تحقیر و سرزنش خصوصاً در حضور 

حفظ روش صحیح اعمال شده در رفتار با فرزند و ثبات رفتاری برای موثرتر شدن و  -0دیگران، مدیریت ارتباط با فرزند(. 

 ه.دوام اصالح رفتار انجام شد

http://www.psyj.ir/


 8 -82، ص  8931 زمستان، 02فصلنامه روانشناسی و علوم رفتاری ایران، شماره 
ISSN: 2588-2864 

http://www.psyj.ir 

 
به دست آمد. اعتبار آزمون از طریق  11/3گیرد. اعتبار این آزمون با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد که برای کل آزمون تعلق می

های روانسنجی مقیاس ( در پژوهشی ویژگی5011ی و همکاران )به دست آمد. در ایران نیز محمد 16/3محاسبه ضریب آلفای کرونباخ 

 سال بررسی کرده و روایی و پایایی آن را مطلوب گزارش کردند. 51ای از کودکان و نوجوانان زیر بزهکاری را در نمونه

 

 :GHQ-28ب( پرسشنامه سالمت روان گلدبرگ و هيلر 

 50پزشکی تأثیر بسیار زیادی بر پیشرفت پژوهشهای داشته است هندرسونشناخته ترین آزمون غربالگری است که تاکنون در روان

برای تفکیک افراد مبتال به اختالالت روانی از جمعیت مراجعه کننده به مراکز پزشکی عمومی ساخته  23(این پرسشنامه توسط گلدبرگ5003)

 7های پرسشنامه عبارتند از: الف( نشانه های جسمانی:  زبان ترجمه شده است. مولفه 06است امروزه این پرسشنامه به منظور استفاده به 

ماده را به خود اختصاص می دهد سردرد، احساس ضعف و سستی، احساس نیاز به داروهای تقویتی و احساس داغی یا سردی در بدن را مورد 

تحت فشار بودن و عصبانیت و دلشوره را ماده را به خود اختصاص می دهد. اضطراب، بی خوابی،  7بررسی قرار می دهد. ب( عالئم اضطراب: 

ماده را به خود اختصاص می دهد. توانایی فرد در انجام کارهای روزمره، احساس  7مورد بررسی قرار می دهد. ج( اختالل در کنش اجتماعی: 

 7کند. د( عالئم افسردگی: رضایت در انجام وظایف، احساس مفید بودن، قدرت یادگیری و لذت از فعالیتهای روزمره زندگی را بررسی می 

ماده را به خود اختصاص می دهد. احساس بی ارزشی، ناامیدی، احساس بی ارزش بودن زندگی، افکار خودکشی و آرزوی مردن و ناتوانائی در 

اده بالینی ( تصریح کرده اند که این پرسشنامه هم استف5004)25(. بسیاری از محققین چیونگ و اسپیز5070انجام کارها)گلدبرگ و هیلر،

درنظر گرفته می شود.  20(. الزم به ذکر است که ثمره برش در این پرسشنامه نیز نمره 5014داشته و هم در جامعه کاربرد دارد )یعقوبی، 

( همبستگی بین داده های حاصل از اجرای دو پرسشنامه سالمت عمومی 5016گلدبرگ و همکاران جهت بررسی روایی و پایایی پرسشنامه )

گزارش داده است. لذا براساس نتیجه این مطالعه ، اندازه ی  %71نفر آزمودنی به میزان  244را بر روی  SCL-90لیست عالئم روانی  و چک

 %77،  %16شاخصهای حساسیت و ویژگی ، میزان کلی اشتباه طبقه بندی ، و ضریب همبستگی نمرات آن با ارزیابی بالینی به ترتیب برابر با 

 ده است. بو 73%،  23%،

 

 های تحقيقیافته 
های آن و بزهکاری در نتایج عملکرد دو گروه آزمایشی و کنترل بر اساس میانگین و انحراف معیار در سالمت روانشناختی و مؤلفه    

 ( نشان داده شده است.2جداول )
 

 پيش آزمون و پس آزمون دو گروه آزمایشی و کنترلهای آن و بزهکاری در (: ميانگين و انحراف معيار سالمت روانشناختی و مؤلفه2جدول )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                                           
19 . Henderson 
20 . Goldberg 
21 . Chiong & Spirese 

 کنترل آزمایشی
 هامؤلفه مراحل

 میانگین معیارانحراف میانگین معیارانحراف

 آزمونپیش 55753 0743 55741 0774
 نشانه های جسمانی

 آزمونپس 52754 0723 1701 0754

 آزمونپیش 54703 0760 54713 4755
 عالئم اضطراب

 آزمونپس 50703 0765 0703 0711

 آزمونپیش 55703 2740 55741 2720
 عالئم اجتماعی

 آزمونپس 55723 2747 6701 2701

 عالئم افسردگی آزمونپیش 53741 2721 53713 2754

 آزمونپس 53721 2741 6701 2705 

 سالمت روانشناختی آزمونپیش 47727 6777 47770 6742

  آزمونپس 41724 6721 60720 1712

 بزهکاری آزمونپیش 60763 7713 61723 7702
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های آزمایشی و کنترل چنین آزمون هر دو متغیر در گروهآزمون با پسشود با مقایسه میانگین نمرات پیشطورکه مشاهده میهمان

ا از هداری این تفاوتهای سالمت روانشناختی و بزهکاری تغییر چشمگیری داشته است. برای تعیین معنیشود که نمرات مؤلفهبرآورد می

ـوواریت(، ک) شپراآزمـون به عنـوان متغیـر تصادفـی کمکـی یـا همروش تحلیل کوواریانس استفاده شد. در این پژوهش، با کنترل آماری پیش

 122/3برای بررسی پیش فرض همگنی کوواریانس از آزمون لوین استفاده شد که مقدار شوند. یمدیل آزمون دو گروه تعهای پسمیانگین نمره

با  45/57همچنین مقدار آماره باکس عبارت بود از ها بود. را نشان داد که عدم معناداری آن بیانگر همگنی واریانس 20/3و سطح معناداری 

 ها از آزمون کولموگروف جهت بررسی نرمال بودن توزیع دادههای واریانس کوواریانس است. که حاکی از همگنی ماتریس 51/3سطح معناداری 

 های پیش آزمون است.اسمیرنف استفاده شد، نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنف معنادار نشد که حاکی از نرمال بودن توزیع متغیر

رسی قرار گیرد وجود همگنی رگرسیون می باشد، آنگونه که خطوط رگرسیون یکی دیگر از موردهایی که قبل از تحلیل کوواریانس باید مورد بر

 ارائه شده است. 0هر دو گروه موازی باشد. نتیجه بررسی همگنی رگرسیون در جدول 
 

 متغيرهای سالمت روان و مولفه های آن و بزهکاری در رگرسيون ضرایب همگنی فرض پيش : آزمون3جدول 
 

 

محاسبه شده  Fچون  .است شده رگرسیون متغیرهای بزهکاری و سالمت روان آورده ضرایب همگنی آزمون نتایج 4در جدول شماره 

معنی دار نمی باشد، بنابراین داده ها از فرضیه همگنی شیبهای رگرسیونی پشتیبانی 31/3از  کمتر سطح در آزمون پیش و گروه تعامل برای

در  های آزمایشی و کنترلمی کند و این فرضیه پذیرفته می شود و می توان تحلیل کوواریانس را اجرا نمود. نتایج تحلیل کوواریانس گروه

 است.( نشان داده شده 4ل )متغیر بزهکاری در جدو
 

 های آزمایشی و کنترل در متغير بزهکاری: نتایج تحليل کوواریانس گروه4جدول 

 

ن آزموهای پسهای نمرهیانگینمواریانس، معنادار بودن تفاوت بین کوشود، به وسیله تحلیل یم( مالحظه 4که در جدول ) گونههمان 

آزمون، آزموده شد و نشان داد که دو گروه بزهکاری هر دو گروه آزمایش و کنترل را پس از منظور داشتن تفاوت اولیه بین دو گروه در پیش

، یعنی پس از آموزش سبکهای اندداشته، باهم تفاوت معناداری 0P>/35، در سطح معناداری 1,27F= 16/50در پس آزمون با نسبت 

 اسخ دادند. لذا این فرضیهآزمون بزهکاری پ سؤاالتوالدین، فرزندان این گروه به طور معناداری کمتر از گروه گواه به  فرزندپروری گروهی به

، P<0/335، در سطح معناداری «والدین موجب کاهش بزهکاری فرزندان آنان می گردد آموزش سبکهای فرزندپروری گروهی به»پژوهش که: 

 مورد قبول واقع شد. 
 

 

 

  آزمونپیس 61727 7754 10755 1711

 سطح معناداری F میانگین مجذورات Df مجذورات مجموع متغیرها منبع تغييرات

 آزمون پيش
 51/3 25/5 46/24 5 46/24 بزهکاری

 11/3 35/5 55/57 5 50/57 سالمت روان

 آزمایشی هایگروه
 47/3 37/5 51/24 5 51/24 بزهکاری

 10/3 15/3 0/71 5 54/71 سالمت روان

 تعامل گروه و پيش آزمون
 27/3 37/5 51/51 5 51/51 بزهکاری

 15/3 02/3 16/52 5 16/52 سالمت روان

 خطا
   70/54 21 25/454 بزهکاری

   11/57 21 40/405 سالمت روان

Sig F منبع تغييرات مجموع مجذورات درجه آزادی ميانگين مجذورات 

 آزمونپیش 244775 5 244775 0736 3735

 هاگروه 074715 5 074715 50716 37335

 خطا 720727 27 27735  
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 های آزمایشی و کنترل در متغير سالمت روانشناختی: نتایج تحليل کوواریانس گروه5جدول 

 

های پس آزمون نمرههای یانگینمیله تحلیل کوواریانس، معنا دار بودن تفاوت بین به وسشود که یم( مالحظه 1در جدول شماره )  

سالمت روانشناختی هر دو گروه آزمایشی و کنترل را پس از لحاظ کردن تفاوت اولیه بین دو گروه در پیش آزمون، آزموده شد و نشان داد که 

آموزش سبکهای . یعنی پس از اندداشته، با هم تفاوت معنادار P<0/335، در سطح معناداری 1,27F= 61/20آزمون با نسبت دو گروه در پس

آزمون سالمت روانشناختی پاسخ دادند. لذا  سؤاالتوالدین، فرزندان این گروه به طور معناداری بیشتر از گروه گواه به  فرزندپروری گروهی به

 ر، د«والدین موجب افزایش سالمت روانشناختی فرزندان آنان می گردد آموزش سبکهای فرزندپروری گروهی به»این فرضیه پژوهش که: 

 ، مورد قبول واقع شد.>335/3Pسطح معناداری 

 

 گيریبحث و نتيجه
 ودکانک روانشناختی سالمت و افزایش بزهکاری کاهش بر والدین فرزندپروری سبکهای آموزش اثربخشیپژوهش حاضر با هدف بررسی 

روان  سالمتو بزهکاری فرزندان آنها را کاهش تواند می والدین فرزندپروری به سبکهای آموزشنتایج نشان داد که  تربیت انجام شد. و اصالح

 بر الدینو فرزندپروری سبکهای آموزش اثربخشی ها با استفاده از روش تحلیل کوواریانس مشخص شد کهبا تحلیل دادهرا بهبود بخشد.  آنان

 .ید شدأئت P<0/001 سطح معناداریدر  تربیت و اصالح کودکان روانشناختی سالمت و افزایش بزهکاری کاهش

در  یهرضاین ف بود که تربیت و اصالح کودکان بزهکاری کاهش بر والدین فرزندپروری سبکهای آموزش یاثربخش ،پژوهشاولین یافته 

(، 5017) پورعبدلی و همکاران،(، 5014با نتایج پژوهش های محققینی از جمله حسینیان و شفیعی نیا )این نتایج تأئید شد.  0/001 سطح

(، مشابه بوده و تاثیر آموزش بر استفاده بیشتر والدین از  راهبرد استدالل منطقی و رفتارهای مناسب در ارتباط با فرزندانشان 2330ایروین )

 که والدین، از فرزندان خود انتظار رفتار عاقالنه داشته باشند، آنان رادر تبیین این یافته ها باید اشاره کرد که هنگامی  را تایید می نمایند.

تشویق کنند که مسائلشان را خودشان حل کنند، با منطق با آنها گفتگو کرده و با استدالل آنان را به نظم دعوت کنند، می توانند انگیزش 

پیشرفت را در آنان تشویق نمایند و کمتر کسی است که نداند محیط خانوادگی آشفته و پرتعارض باعث از بین رفتن تعادل روانی کودک شده 

کمک  ،دارای فرزند کانون اصالح و تربیتآموزش برای یک والد  شرفت تحصیلی وانگیزه پیشرفت کودک تاثیر مخرب خواهد گذاشت.و بر پی

برطرف شدن مشکالت رفتاری  را موجب می شود. حل تعارض بدون استفاده از پرخاشگری کالمی و آگاهی از شیوه های درست تربیتیبه حل 

 پیشرفت در که مهمی سیستم عنوان به  والدین و خانواده که آنجا ازارت فرزند پروری، الزم و ضروری است. والدین و کال رفع ضعف در مه

 .دارد زیادی تاثیر کودکی و نوجوانی به ویژه کودکان و نوجوانان دارای سابقه در کانونهای اصالح و تربیت دوران در خصوص به فرزندان

 ادایج و خودباوری پیشرفت، انگیزه در که هستند مهمی متغیرهای عنوان به پروری فرزند های رفتار که است داده نشان زیادی پژوهشهای

 رد کالمی های پرخاشگری و مخرب، بزهکاری تعارضات پروری، فرزند نامناسب رفتارهای و اند سهیم نوجوانان و کودکان در مثبت خودپنداره

گذاشت. بنابراین سبکهای آموزشی مناسب فرزندان کانون اصالح و  خواهد جای بر طوالنی مدت برای را زیانباری اثرات طرفین بین ارتباط

کسکین، )و در نهایت کاهش رفتارهای بزهکارانه آنان خواهد شد  تربیت به والدین آنها می تواند موجب کاهش رفتارهای مخرب و نامطلوب

2331.) 

 و الحاص کودکان شناختیسالمت روان افزایش بر والدین فرزندپروری هایسبک آموزش یاثربخش یافته دوم این پژوهش عبارت است از

 کامینگ و همکاران( ، 5005)اکبری با نتایج پژوهش های محققینی از جمله این نتایج تأئید شد.  0/001 در سطح یهاین فرض بود که تربیت

و  های خشونت آمیزوالدین از راهبرد کمترمشابه بوده و تاثیر آموزش بر استفاده  (2350و هندریکسن و همکاران ) (2330(، ایروین )2331)

پاداش ، ردنتوجه کاستفاده والدین از تکنیکهایی نظیر  رفتارهای مناسب در ارتباط با فرزندانشان را تایید می نمایند. در مقابل آن استفاده از

ت که در جلسات آموزش سبکهای فرزندپروری استفاده درست از محروم سازی موقو  ندستورات موثر به فرزند خود داد، نادیده گرفتن ،دادن

 یبه آنها آموزش داده می شود، می تواند به طور مستقیم موجب افزایش رابطه مطلوب بین والد فرزند و به دنبال آن افزایش سالمت روانشناخت

( و بابا پور خیرالدین 5017) هیبتی (،2334پژوهشگران دیگری چون: کامینگ )با توجه به یافته های این فرضیه و یافته های فرزندان گردد. 

در سالمت روان ها و سبکهای تربیتی والدین ( می توان گفت که نتایج همه پژوهش های فوق موید این امر است که انتخاب راهبرد5015)

Sig F منبع تغييرات مجموع مجذورات درجه آزادی ميانگين مجذورات 

 آزمونپیش 452711 5 452711 1702 37325

 هاگروه 5475710 5 5475710 20761 37335

 خطا 5043711 27 40762  
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ی و ارتباط ناآگاهانه و پرخاشگرانه با فرزندانشان باعث بروز مشکالت افراد موثر بوده و مشکالت رفتاری والدین و ضعف آنها در مهارت فرزند پرو

افراد درگیر را به خطر می اندازد. در این میان، آموزش و آگاهی دادن به والدین، بیشترین تاثیر را در بهبود  شناختیفراوان شده و سالمت روان

فرزند داشته است. زیرا فرزند پروی یک رفتار فردی خاص نیست بلکه مجموعه مهارت هایی است که کامال تحت تاثیر نگرش،  -روابط والد

یافته های این پژوهش به دلیل  -5می توان به این موارد اشاره کرد که  محدودیت های پژوهشمترین در پایان از مهآموزش و تمرین است. 

گاهی والدین به جای وضع موجود،  -2 نمی باشد. والدینشهر کرمان، قابل تعمیم به سایر  کودکان اصالح و تربیتانتخاب نمونه از بین والدین 

ی شود د مشنهادر همین راستا پی ئه می کردند که این امر به نوعی بر نتایج تأثیر خواهد گذاشت.پاسخهای خود را با توجه به وضع مطلوب ارا

ی گردد این کاربست بر روی خانواده و همراهان استفاده گردد. همچنین پیشنهاد میوسیلهبندی بههای بالینی ساختاریافته، درجهاز مصاحبه

یرد تا دیگر ابعاد اثربخشی آن مشخص گردد. از سویی دیگر نیاز است در تحقیقات آینده، تأثیر سایر والدین دارای فرزند عادی نیز صورت پذ

شناختی نظیر انواع افسردگی، فوبی، اضطراب، پرخاشگری و اختالالت ها و متغیرهای روانآموزش سبکهای فرزندپروری والدین بر سایر سازه

بررسی نمایند تا تبیین جامعتری از این رویکرد آموزشی فراهم شود. همچنین انجام  سلوک، و ضد اجتماعی فرزندان کانون اصالح و تربیت

های جلسات انتهایی و در نهایت آزمون پیگیری پس از انجام دوره درمان به منظور ارزیابی بلندمدت اثرات این روش درمانی و تثبیت آموزش

 شود.ها پیشنهاد میه منظور بروز از هرگونه افت آزمودنیانجام جلسات بازآموزی و یادآوری پس از خاتمه دوره آموزش ب
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