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چکیده

مقدمه :پژوهش حاضر با هدف بررسی و مقایسه اثربخشی درمان تعامل والد – کودک ،مبتنی بر تکنیک هکا رتتکار
و مقابلککه درمککانگر مبتنکی بککر تکنیک هککا اککنابتی بککر کککاهش اککدت مشککک ت رتتککار در نمونککها از کودکککان
پیشدبستانی ،انجام اد.

روش :این پژوهش ی مطا لعه نیمه آزمایشی با طرح پیشآزمون – پسآزمون و پیگیر  6ماهه بود .تعکداد  09نفکر از
کودکانی که دارا م کها ابت الت رتتکار بودنکد ،از مهکدکودکهکا اهرسکتان اکاهیندز انتخکاد اکدند ،در
نهایت از این مهدکودکها ،سه گروه درمجموع از کودکان دارا ابت الت برون ساز اده بهطور تصکادتی انتخکاد
و مادران آنها نیز به ایوه تصادتی در  2گروه آزمایش ( 20نفر ) و ی گروه مقایسه ( 39نفر ) قرار گرتتنکد .هکر سکه
گروه قبل و بعد مدابله به پرسشنامه چ لیست رتتار کودک پاسخ دادند .برا پیگیر اثرات درمکان  6مکاه بعکد بکار
دیگر این سنجش به عمل آمد .درمان تعامل والد کودک و مقابله درمانگر در  12جلسه هفتها سه بکار در گکروههکا
مدابله به کار گرتته اد و در گروه کنترل مدابلها صکورت نگرتکت .بکرا تجزیکه تیلیکل دادههکا از آزمکون لکوین و
تیلیل واریانس با اندازهگیر مکرر استفاده اد.

نتایج :یاتتهها نشان داد که درمان تعامل والد – کودک و مقابله درمکانگر بکهصکورت معنکادار در ککاهش
ادت مشک ت رتتار مؤثر بودند .نتیجه درمان در پیگیر  6ماهه نیز سطوح پایینتر از اکدت مشکک ت
رتتار کودکان را نشان داد.
بحث و نتیجهگیری :الگو کلی نتایج حاکی از آن است که هر دو درمان توق به ی میکزان در ککاهش
ادت ع ئم اثربخش بوده اما در مقایسه نتایج دو گروه درمان و با روش تیلیل واریانس با اندازهگیر مکرر
تفاوت معنیدار به دست نیامد.
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مقدمه
تاکنون طبقه بندی هاای ختلفیاب با ای االالکود کو کاان
صورد گ فله است .ر الگوی جدید طبقهبندی االلکلهای وران
کو کب ،وطبقهی کفب االلکلهای رونب سازی شده( 1خشککد
رفلاری) و االلکل های ب وناب ساازی شاده( 2خشاککد رفلااری)
خشتص شدهاند [ .]1نشانگان افس گب  /اضط اب ،کنارهگیا ی /
افس گب و شکایاد جسمانب ر طبقاه خشاککد روناب ساازی
شده که خعمووً الو ف را آزار خب هاد و خشاککد خ باو باه
قانون شکنب و پ الاشگ ی که بیشال باا آزار و اتیات یگا ان ر
ارتبا هسلند ،ر طبقه خشککد ب ونبسازی شده ق ار خبگی ند
[.]2
تق یباً  5تا  11رصد خا ران کو کان پیش بسالانب گارار
خب هند که کو کانشان خشککد با ون ساازی شاده الییا تاا
شدیدی را نشان خب هند که این ن خ ر الانوا ههای کاه ساط
اقلصا ی – اجلماعب خح ومت ی ارند ،بیشل است [ .]1خشککد
ب وناابسااازی شااده ،نشااانگان خاارخن و ف اگی ا ی هساالند کااه
آسیبهای ف اوانب را ر روابط کو ک – والاد پدیاد خابآورناد و
تنیدگب بین والدین و همچنین الط نلایج ضعی ر زندگب آتب
کااو ک را افاارایش خاب هنااد .خما م بااو ن ،خشااککد سااکخت
جسااامانب و رواناااب و پ الاشاااگ ی فیریکاااب ،خشاااککد ر
سازگاریهای خ بو به زندگب زناشویب و شغفب از یگ خشککد
این گ وه خحسوب خبشو [.]4
اهمیت تمارب سالهای کو کب ر شکلگی ی بارر ساالب
پتله ،سالم و خسئول با کساب پوشایده نیسات؛ اخاا خاداالکد
روانشنااللب ربارة کو کان ر ایا ان از اقباال بااویب ب الاور ار
نیست .شاید ازاینرو که ارتبا با کو کان شوارت است .بناب این،
خا با پژوهشهای خحدو ی ر قفم وی روانشناسب بالینب کو ک
ر ای ان خواجهیم .عواخل والدینب و روابط کاو ک ا والاد نقاش
خهمب ر ب وز خشککد عاطیب -رفلاری ارناد .رواقا ساکخت
روانب والدین و رابطه والدین با کو ک و یگ رویدا های زنادگب
که توسط الو کو ک تیسی خبشوند ،نقاش خهماب ر ب رساب
خشککد عاطیب ا رفلااری کو کاان ارناد [ .]5گسال ه ا بیااد
پژوهشب خ بو به عواخل الط ساز خشککد رفلاری ر کو کاان،
عمدتاً روی همبسله هاای الاانوا ه باه عناوان پایش بینابکنناده
خشککد رفلاری تم کر نمو ه است .این تحقیقاد نشان خب هاد
که ف زند پ وری یکب از خهمت ین عواخل ر تحول ایان خشاککد
است [.]6
والدگ ی از جمفه ستتت ین نقشهایب است که برر ساون
فاقد ه گونه آخا گب الاص ،خلعهد اییای آن خبشوند .باه عقیاده
ب الااب از پژوهشااگ ان همااه والاادین ر اییااای نقااش والاادگ ی،
سطحب از تنیدگب را تم به خبکنند [ .]7ب الب از آناان با ایان
باورند که حلب سطوح اندک تنیدگب نیر خبتوانند تعاخل والاد –
کو ک را به ختاط ه بینداز [ .]8با ر نظ گ فلن ایان حقیقات
که اسل س باوی والادین تاثیی بسارایب با روناد رشاد کاو ک
Internalizing disorder
Externalizing disorder
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خبگذار به نظ خابرساد کاه اراهاه خاداالکد زو هنگاام با ای
حمایت خؤی از کو کان و الانوا ه هایشان از پیاخدهای خنیب ایان
االلکل جفوگی ی خبکناد و انا یی س شاار الاانوا ه را پایش از
سا کوب شادن ر خسای ی صاحی هادایت خابکناد [ .]9ایاان
پیاخدهای خثبت زخانب کاه والادین ر روناد رخاان کو کانشاان
رگی شوند وچندان خب شو  .رابطه عاطیب خیان والد  -کاو ک
ر ف ایند رخان اخ ی تثیی گذار خحسوب خبشو [.]11
فااارخ و راب تسااون [ 49 ،]11خطالعااه را کااه خلم کاار باا
خداالکتب ب االلکود ب ون سازی شده بو ند را ر یاک تحقیا
خ وری ب رسب نمو ند و نلایج نشان ا که خداالکد خبلناب با
جاخعه و آخوز والدین خمکن است ر خور االالکود رفلااری
کو کان ای بتش باشند و رخان ارویب ر خاور االالکل بایش
فعالب و فرون کنشب ای بتش تا اسات .ایان خحققاین پیشانها
ک ند که شواهدی وجو ار که گسل های از خاداالکد خلناو
ر بهبو االلکود ب ون سازی شاده کو کاان خؤی ناد .رنلیماه
خحققین پیشنها ک ناد کاه خطالعااد بیشال ی وزم اسات تاا
ای بتشب خداالکد الاصب را ب رسب کند .ب الب خحققاین یگا
[ ] 12نیر انمام تحقیقاد بیشل ی را ر خور خؤی بو ن اقاداخاد
الاصب جهت ارتقاا و انلتااب خاداالکد کاارب ی و خاؤی ت با
االلکود کو کان ض وری خب انند .لذا ر این پژوهش به ب رسب
رخانب خقابفاه رخاانگ ی و رخاان
ای بتشب و خقایسه و رو
تعاخل والد – کو ک ر کاهش شدد خشککد رفلااری کو کاان
پ االلهایم .رگذشله رویک های رخانب ر خور کو کان عمدتاً
خلم کر ب کو ک بو (خانند بازی رخانب ،رویک های ف ی) اخاا
االی اً گ ایش زیا ی به سمت رخان خشککد رفلاری کو کاان از
ط یا خشاارکت والادین ایمااا شاده اسات [ .]11پژوهشااگ ان
پیشنها خب کنند آخوز باه والادین ربااره رو هاای کااهش
تنیدگب والدینب عاخل خهمب ر سکخت والدین است و بهخنظاور
افرایش خطفوبت ین باز ه تحول ب ای کو کان به کار ب ه خبشو
[ .]14خنط پایه خقابفه رخانگ ی عبارد است از اینکه اگ خقابفه
نارساکنشور خا ران خب تواند خنم به تهدید سکخت شو  ،اصکح
رو های خقابفه با تنیدگب ر ج یان یک ف ایند رخانب خبتواند
این ف ایند را وایگون ساز [ .]15فن خقابفه رخاانگ ی باهعناوان
روشب ب ای اصکح خهاردهای خقابفهای ناکارآخاد باه کاار با ه
خبشو  .این فن با اسااس ناو و شادد تنیادگبهاا و راههاای
خقابفهای ف ب پایه نظ یه تباا لب تنیادگب فاولکمن – وزاروس
[ ]16توسط آقایوسیب [ ]15بنا شده است .خقابفه رخانگ ی از راه
هشیار سااللن ف نسبت به نو تنیدگب هاای زنادگب ،اخکانااد
خقابفهای ف  ،جسلمو و یافلن راههای خقابفهای خناسب ب ای ها
خوقعیت ،سو خندی الو را آشکار خب ساز  .ب پایه بسله اج ایاب
این رو خداالفهای (خقابفه رخانگ ی) ،راههای هشلگانه خقابفه با
تنیدگب که اف ا به شیوههای نا رسات و نابماا آنهاا را باه کاار
خب گی ند ( ر طول جفساد خقابفه رخانگ ی) باه شایوهای خییاد
تنظیم شده و بیماران ،راههاای خقابفاهای الاو را باا بحا هاای
صورد گ فلاه ر جفسااد رخاان و تکاالی خ باو باه فاصافه
جفساد اصکح کا ه و باه خقابفاه سااز یافلاه باا رویادا های
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تنی ادگبزا خاابپ ازنااد .رحااالبکااه خقابفااه ناکارآخااد ناش اب از
ناهشیاری ف نسبت به اخکاناد خقابفهای ،ب آور هاای شانااللب
غی قی و تح ی شده ،انلتاب راههای خقابفهای از روی شالاب،
هیمانز گب و عادم خادی یت شاناالتهاا خنما باه االالکود
روانشنااللب و رفلارهای ساز نایافله خبشو  .خقابفه رخانگ ی
ف ایند بیماری ساز را وایگونه ساالله و روند انلتاب و بهکارگی ی
راهب های خقابفهای را ر جهت کارآخدی و ساز یافلگب اصکح
خبکند.
بهطور کفب خ ور پژوهشهای خ باو باه ایان زخیناه نشاان
خب هد کاه تاا  1971ب رساب گسال ه ای ر خاور رخاانگ ی
خقابفه ای با تنیدگب ر خور افا ا صاورد نگ فلاه اسات .از ایان
تاریخ تا  1991پژوهش با عنوان ب رسب ای اد خقابفاه رخاانگ ی
بهندرد به چشم خبالور  ،پژوهشهایب چون کندال و همکاران،1
ونگ  2و همکاران و خکخد ]17[ 1و بذرافشان و همکاران [ ]18ر
ج یان یک ب ناخه کفب رخاانگ ی شانااللب -رفلااری از پاارهای
سلورالعمل ها با ای افارایش تواناایب خقابفاه افا ا باا تنیادگب
اسلیا ه ک ه اند .خطالعاد بسایار خحادو ی ر الصاوص خقابفاه
رخانگ ی خا ران و ای آن ب رفلار کو ک انمام شده است .اگ چه
نمب توان ا بیااد پژوهشاب ر خور خقابفه رخانگ ی را به لیال
اباداعب باو ن آن جما آوری کا  ،اخاا باه خمموعاه خطالعااد
االی ی کاه ای بتشب خقابفاه رخانگ ی ر خوار ختلفیاب چاون
بهریسلب خا ران ،سکخت کو کان و  ...را ر پژوهشهای گوناگون
ب رسب کا هاناد ،اشااره خابکنایم .آقایوسایب و زار [ ]19ر
پژوهشب ب روی  111بیمار زن خبلک به االلکل ع وق ک ونا باه
ب رسب تثیی خقابفه رخانگ ی ب کاهش تنیادگب زناان خبالک باه
االلکل ع وق ک ونا پ االلناد .نلاایج نشاان ا ناد کاه خقابفاه
رخانگ ی خبتواند ر رازخادد ساهم تنیادگب ر تشادید ایان
االلکود ر زنان ارای االلکود ع وق ک ونا را کااهش هاد.
خقابفه رخانگ ی ر کوتاه خدد تنیادگب ا راک شده زناان خبالک
به االلکل ع وق ک ون را کاهش خب هد.
همچنین آقایوسیب و عفیپور و اوو ی ف [ ]21ر پژوهشاب
یگ نشان ا ند که طب جفسه آخوز خقابفه رخانگ ی تغیی اد
قابل توجهب ب باورهای الو کارآخاد ،تنیادگب شاغفب ،السالگب
عاطیب ،گ گونب شتصیت و ف ساو گب شاغفب آزخاو نبهاا باه
وجو آخده است .آقا یوسیب و عکقبند [ ]21پژوهشب باا عناوان
ای خقابفه رخانگ ی ب رو های خقابفهای خا ران کو کان خص و
انمام ا ند .یافلهها نشان ا عواخال تنیدگب زا ،خناب حمایلب و
رفلارهای خقابفه ای والادین ایا خسلقیمب ب تنیادگب والادینب و
شیوه والدگ ی آنها ار و خقابفاه رخااانگ ی گ وهااب خاا ران
کو کان خبلک به ص ف اگی فعال ر یاک قالاب کوتااه خادد 8
جفسهای خبتواند ستکم پانج راهبا خقابفهای را زیااا تاثیی
الااو بگیاا  .ر ایاان پااژوهش راهب های خقابفه ای نارسایب
چون وری جاویب و گ یار -اجلناب کاهشیافلاه و راهب هااای
1
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خناسبت ی چاون الو خهارگ ی ،جسلموی حمایات اجلمااعب و
باازب آور خثبت افرایش یافلند .باا توجه باه اینکاه تنیاادگب ر
الانوا ههای کو کان خص و بیشل است و خا ران کو کان خص و
بیش از پدران آنهاا خسالعد تنیادگب باو ه و نیااز بیشال ی باه
حمایتهای عاطیب اجلماعب ارند ،خطالعااد آقایوسایب [ ]21و
آقایوسیب و زار [ ]19نشان ا کااه خقابفااه رخااانگ ی از راه
تم کاار باا رو های خقابفه ای نارسااکنش ور خاا ران کو کاان
خص و راهب های خقابفه ای آنان را به شیوه هاایب سااز یافلاه
تغیی خب هد که این ف ایند به نوبه الو از راه کااهش تنیاادگب
خاا ران و رخممو الانوا ه (که ف زندان خص و آن ها را هام ر
ب خبگی ) خب تواند ای خثبلب ب سکخلب ف زنادان آنهاا اشاله
باشاد .لااذا وزم اسات کاه خقابفااه رخااانگ ی باا ای بهبااو
رو های خقابفهای خا ران کو کان خص و بکار گ فله شو .
عکقبند ،آقا یوسیب ،کمالب ،هسلانب ،حقی السا اد ،نظ ی
و شیتها [ ] 22پژوهشاب باا عناوان تاثیی خقابفاه رخاانگ ی با
سکخت عموخب خا ران ارای ف زند عقبخاناده تهناب ینلیکاب و
غی ینلیکب انمام ا ند .ر این پژوهش اشاره شده است که تولد
یک کو ک عقب خانده تهنب بهعنوان یاک بحا ان ،خابتواناد باه
شکل عمی با ارتباا هاا و کانش هاای الاانوا ه ایا بگاذار و
الانوا ه هایب خبتوانند با بح ان ها به الوبب سازگار شوند که روابط
باز ،خؤی و اهمب اشله و ر نقش هایشان انعطاف پذی باشاند .از
ط فب سبک خقابفه ای والدین با تنیدگب ،رخانادگب و ساازگاری
الانوا ه ارتبا ار  .خنظور از سبک خقابفه ای ،پاسخ هاای واقعاب
ف به خنبا تنیادگب ر خوقعیات هاای فشاارزا اسات .ر باین
سبک های خقابفه ،سبک خقابفه خلم کر با خسائفه بایش از رو
خلم کر ب هیمان با سکخت عموخب ارتبا ار  .خعماووً افا ا ی
که از رو های خلم کر ب خسئفه اسلیا ه خبکنند با خوقعیتهای
تنش زا بهل سازگار خب شوند و نشانه های خ ضب کملا ی را با وز
خب هند و رنلیمه از سکخت عموخب باوت ی ب الور ارند .عاکوه
ب این بین سکخت عموخب و رو های خقابفه ای خانند رویاارویب،
الویشلن اری ،حمایت اجلماعب ،خسئفه گشایب و ارزیابب خماد
همبسلگب خثبت خعنب ار وجو ار و ر خقابل ،همبسالگب آن
با ویژگب های وری گرینب و گ یار و اجلنااب ،خنیاب و خعناا ار
گرار شده است .افا ا ارای ساکخت عماوخب بااو ،بیشال از
رو های خقابفهای خسئفه خحور اسالیا ه خابکنناد .راهب هاای
خقابفه ای خسئفه خدار و هیمان خدار باه طاور خعناا اری واریاانس
خلغی های اضاط اب ،آسایب جسامانب ،افسا گب و االالکل ر
عمفک اجلماعب که از خؤلیاه هاای ساکخت عماوخب هسالند را
پیش بینب خب کنند ،عکوه ب این سان خاا ر ر سابک خقابفاه او
تثیی نادار ولاب باا افارایش سان ،تنیادگب آنهاا بااو خابرو .
سبکهای خقابفهای خسئفه خدار و خنطقب ،شاالصهای سکخلب را
پیش بینب خبکنند رحالبکاه سابکهاای خقابفاهای هیماانب و
ناکارآخد یا اجلنابب ،شاالص های بیماری را پیش بینب خاب کنناد.
اف ا خلتصص که ب ای کو کاان باا نااتوانب رشادی الادخاتب را
ف اهم خبسازند ،باید ازیکط ف ،بهطور قی خیران فشاار رواناب
را که والدین این کو کان تم به خب کنند ،ارزیابب کنند و از ط ف
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یگ راهکارهایب را ب ای خقابفه با فشار روانب به والادین آخاوز
هند .رخممو یافله ها نشان ا که خقابفه رخانگ ی ب سکخت
عموخب خا ران ارای ف زناد عقاب خاناده تهناب ینلیکاب و غیا
ینلیکب یکسان است و ساکخت عماوخب خاا ران ها و گا وه را
افرایش خب هد ،عکهم جسامانب و افسا گب خاا ران را کااهش
خب هد و الواب و کارک اجلماعب آنها را بهبو خببتشد.
رتااا[ [ ]17پژوهشااب بااا عنااوان ب رسااب ای بتشااب خقابفااه
رخانگ ی ب تنش شغفب و رضایت شغفب آتشنشاانان انماام ا .
طب این خدل اگ بلوان تعاخل هاا و تطااب هاای خیااان فاا و
خحایط را از ط یا راهکارهای رفلاری  -شنااللب بهگونهای فعال
اصکح ک خب توان شاهد کاهش آیااار تانش باو  ،زیا ا ر ایان
نظ یه ،تنش تنها یک خح ک یاا پاساخ نیسات بفکااه ف ایناادی
خداوم است که خب توان از ط ی راهکارهای آخوزشب خناساب آن
را بهبو بتشید .ازآنماکه شناالت رخاانب با افارایش احسااس
تسفط نقش بسرایب اشاله و آن را تثیید ک ه خاب تاوان خقابفااه
رخاان گا ی را نیار شااالهای از شاناالت رخاانب انسات و باا
افارایش ط ح وارههای شانااللب اف ا ر ب الور با خساهل شاغفب
طبیعلاً شناالت و رضایت اف ا را باو ب  .از سویب به نظ خبرسد
خقابفه رخانگ ی با خیهاوم عماده نظ یاه شانااللب – اجلمااعب
بندورا ر تعیین گ ی خلقابل کاه حااکب از تعاخال خاداوم خیاان
خحیط و شاتص و رفلاار است ارتبا تنگاتنگب ار ؛ زی ا طبا
این خدل همانطور که خحایط با رفلاار تثیی خابگاذار  ،رفلاار
هم ب خحیط و عکوه با آن الاو شاتص با خحاایط و رفلااار
تثیی گاذار است .اگ آخوز خقابفه رخاانگ ی را باه ناوعب تاثیی
خحیطب بدانیم که ب آگاهب شتص و باورهای او تثیی خبگذار و
باع تغیی رفلار وی ر جهات بهیناه خب شو ؛ ایاان چ الاه باه
افارایش رضاایت فا خابانماخاد .ساازگاری و تعاا ل جااویب از
ویژگبهای زنادگب روزخ ه انسان خحسوب خبشاو و زخاانب کاه
شتص چار تنش و ناراحلب خب شو ایان تعا ل رواناب باه هام
خب الور ؛ بناب این انسان سالم به نبال رسیدن به تعاا ل اساات
تاا ر ش ایط شوار تنش با انمام خقابفهای خلناسب ،از تنش الو
بکاهد .یافلههای این پژوهش نشان ا ه اساات کااه شایوههاای
خقابفاه رخانگ ی با کااهش تانش شاغفب خاؤی بااو ه اساات.
آقایوسیب [ ]15ر پژوهشاب باه ب رساب ایا خقابفاه رخاانگ ی
خا ران کو کان عقب خانده تهنب خلوساط تاا شادید با ف اواناب
رفلارهای پ الاشگ انه کو کان عقبخانده پ االت .نلایج پاژوهش
نشان ا که خقابفه رخانگ ی ،ف اوانب رفلارهاای پ الاشاگ انه ر
این کو کان را کاهش خب هد .رواق تسفط خاا ران با کنلا ل
تنیدگب ،آنها را ر خقابل چالشها و رفلارهای سااز نایافلاه و
پ الاشگ انه کو کانشان خقاومت خبکند و آنها را قا ر خابسااز
که بهطور خؤی ت ی اینگونه رفلارهای کو کان عقبخاناده تهناب
الو شان را کنل ل نمایند .به عکوه خقابفاه رخاانگ ی ر خاا ران
ضمن آشنا ک ن آن ها با خیهوم تنیدگب و رو های خقابفه با آن
توانسله خا ران را قا ر ساز تا با گو ا ن فعال و کنل ل عواخل
ایما کننااده الشااونت ر ب الااور و تعاااخکد الااو بااا کو کااان
عقبخانده تهنبشان از رفلارهای پ الاشگ انه اسلیا ه ننمایند.
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همااانطااور کااه گیلاایم طی ا گساال های از خااداالکد ب ا
االاالکود رفلاااری کو کااان ای ا بتش هساالند .نمونااههااایب از
ب ناخه های ف زندپ وری رفلاری خبلنب ب شواهد که بایشازپایش
جهت ب ناخههای الدخاد اجلماعب کو ک ارتقاا یافلاهاناد شااخل
ب ناخههای ساه پاب ( ،1)2112ساالهاای بااورنک نب (،2)2111
رخان تعاخل والد – کو ک )1998( 1و رخان خبلناب با رابطاه
والد – کو ک 4خبباشد [.]21
ازآنماکه ب ق اری رابطه رخانب عنصا ی خهام ر رخاانگ ی
کو کان است ،رابطه عاطیب خوجو خیان والد و کو ک ،ر ف ایند
رخان اخ ی تثیی گذار به حساب خبآید و با آخوز خهااردهاای
رخانب ،والدین خبتوانند ر حد رخانگ و شاید بیشل از آن ب ای
ف زندانشان خؤی باشند [ ]24و [ .]25یکب از خؤی ت ین خداالکد
ر حیطه خشککد رفلاری و عاطیب کو کان ،آخوز خهاردهایب
به والدین است کاه باه کنلا ل رفلاار از جاناب کاو ک و ایماا
سبکهای والدینب خؤی خبانماخاد .رابطاه عااطیب خیاان والاد و
کو ک ،ر ف ایند رخان اخ ی تثیی گذار خحساوب خابشاو و باا
آخوز خهارد های رخانب ،والدین خبتوانناد ر حاد رخاانگ و
شاید هام بیشال از آن با ای ف زندانشاان خاؤی باشاند .یکاب از
جدیدت ین رو ها ر اصکح رفلاار کو کاان ،رخاان خبلناب با
رابطه والد -کو ک است که خبلنب ب این ف ض اساسب است کاه
ازآنماکه والادین از ارتباا قاوی باا کاو ک ب الور ارناد ،آنچاه
رخانگ ان رواق فاقد آن هسلند ،باهاحلماال زیاا ایان ارتباا
طبیعب و تاتب خوجو بین والد و کو ک ،کفیاد ای بتشاب بااو و
نلایج پایای رخاان ر رو آخوزشاب خبلناب با رابطاه والاد –
کو ک است [.]26
ب ناخه های آخوز والدین ر سیسلم رفاه و سکخلب کاو ک
خع وفت ین نو الدخاتب است که با ای والادین اراهاه خابشاو .
خدل های ت بیلب سنلب والدین اغفب خلکب ب اراهه اصول آخوزشب
ف زندپ وری انلراعب هسلند بهعنوان خثال بینش ر خور زی بنای
رفلار ف زند پ وری کنونب یاا خباحا گ وهاب ساااللار نیافلاه را
آخوز خب هند و نلایج آن نااخیدکننده است .االیا اً تم کار باه
خهارد های رفلاری خبلنب ب شواهد تغیی یافله است و جهت آن
به خداالکد آخوز والدین است که ابلدا با خیانمبگ ی والادین
ب خشککد رفلاری کاو ک با ای تقاضااهای الادخاد اجلمااعب
کو ک ابدا شد .ر خقایسه با خدلهای سانلب ف زنادپ وری کاه
تثکید ب خیهوم ف زندپ وری رک و فهم آن و صحبت ربااره آن
ارند ،این خادل هاای جدیادت خبلناب با شاواهد ،خلم کار با
ف زندپ وری هسلند که همان طور که از نظ رفلاری اج ا خبشو .
خدلهای جدیدت خمکن اسات خهااردهاا و اصاول ف زنادپ وری
کمل ی را هدف ق ار هند ،اخا آنها را با جرهیاد بیشل بتصوص
تک ار و شدد هدف خطالعه ق ار خب هند [ .]21بهجاای آخاوز
ص ف خیهوم انلراعب ف زند پ وری و سپس سپ ن آن به والادین
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که این خیهوم را ر رفلار ف زندپ وری ب گ انند ،این خدلها رفلار
ف زندپ وری را خسلقیماً آخوز خب هند ،ر خور رخان تعاخال
والد – کو ک ،نهایلاً والدین به خککهای عینب ب ای نشاان ا ن
صکحیت ر خهارد خبرسند .رخان تعاخال والاد  -کاو ک یاک
خاادل خبلنااب با شااواهد اساات کااه ابلاادا بااهعنااوان رخااان بااا
خیانمب گ ی والدین ب ای خشککد رفلاری کو کاان سانین قبال
خدرسه بو و بعداً بهعنوان رخانب ب ای والدین بدرفلار سنین قبل
خدرسه و سنین خدرسه توسعه پیادا کا  .رخاان تعاخال والاد -
کو ک اصول رفلاری را ب ای خوار زی به کار خبب :
ال ) افرایش عرد نیس کو ک و کاهش خشککد رفلاری
ب) باو ب ن کیییت رابطه والد-کو ک و ارتقای تعاخل خثبت
بین والد و کو ک
[) بنا نها ن راهب های خدی یت رفلار کارآخد و سازگار
) ا ن احساس شایسلگب و الو کارآخدی بهل باه والادین
[.]11
ازآنماکه ریشه بسیاری از االلکود کو کب ر تعاخکد خنیب
والدین و کو ک است ،رخانب با ای ایان االالکود کاه هادفش
بازسازی تعاخکد والد-کو ک باشد ،خبتواند ر رخان االالکود
کو کب خیید باشد .ا بیاد پژوهشب نشاان خاب هاد کاه رخاان
تعاخل والد-کاو ک ( )PCITبا اسااس نظ یاههاای لبسالگب و
یا گی ی اجلماعب و تکنیاکهاای ختلفا تقاویلب طبا خادل
رخانب وخ حفهای توسط هاان  ]26[ 1بناا نهاا ه شاده کاه باه
والدین آخوز خب هد با کو کانشان باگ خب ،توجاه و باه شایوه
پاستگ انه تعاخل اشله باشاند .رخاان تعاخال والاد-کاو ک باه
والدین کمک خبکند تا روابط گ م و پاستگ انه با کو کان ب قا ار
سازند و رفلار کو ک را باه طاور خاؤی ی خادی یت نمایناد [.]27
والدینب که رخان تعاخل والد -کو ک را گذرانده اند ،یا گ فلهاند
که چگونه با هیماناتب که ر پاب رفلارهاای ختلال کو کانشاان
پیش خب آید ،با اسلیا ه از خهااردهاای کااهش اضاط اب خانناد
تنیس عمی و شم ن آهسله ر هنگاام ناکااخب خقابفاه نمایناد
[ .] 28این خدل ب این ف ض اسلوار است که بهبو تعاخکد والد-
کو ک ،خنم به بهبو عمفکا کاو ک و الاانوا ه الواهاد شاد.
اخ وزه نسته های جدیادت ی از آن اراهاه شاده اسات [ .]29ایان
آخوز یا رخان تعاخل والد -کو ک کاه ر خاور الاانوا ههاای
ارای ف زندانب با خشککد عاطیب و رفلااری اسالیا ه خابشاو ،
روشب است که هم از نظ تئوری و هم عمفب و آزخایشگاهب یابت
شده و ارای اهمیت و اطمینان وزم خبباشد .ر یک خلاا آناالیر
[ ]26خحققین  11خطالعاه را گارار ک ناد کاه باه ای بتشاب
رخان تعاخل والد -ف زند اشاره اشالند و نلاایج خطالعااد آنهاا
رخانب تثیی سو خندی ب ا راک خ اقبین
نشان ا که این رو
اولیه /والدین و سای پیاخدهای ب رسب شاده خانناد الفا والاوی
کو ک و توانایب الو تنظیمب و ف اوانب خشککد رفلاری کو ک و
توانایب تحمل خ اقب ر خور رفلار کو ک خشککد تعاخفب والد /
خ اقب – کاو ک و اسال س کفاب خ اقاب ار  .از ساویب سا ی
خطالعاد خلعاد ی [ ]11و [ ]26و [ ]27و [ ]28و [ ]29و []11
Hanf

نوع پژوهش
پژوهش حاض تحقیقب از نو آزخایشب است .
آزمودنی
جاخعه آخاری این پژوهش ،شاخل کفیاه کو کاان  6-1سااله
تحت آخاوز ر خهادکو کهاای زیا نظا ساازخان بهریسالب
شه سلان شاهیندی با تعدا  769نی ر ساال تحصایفب -1192
 1191بو .
نمونهگی ی به شیوه ر سل س انمام شاد .چ اکاه تنهاا باه
انلتاب اف ا ی که به خهدکو کهای خذکور خ اجعه ک ه بو ناد،
اکلیا شد و سای کو کاان ر نظا گ فلاه نشادند .ر ایان رو
بهطور تصا فب  8خهدکو ک از خیان همه خهادکو کهاای شاه
شاهیندی انلتاب شد و اف ا ی از جاخعه آخاری جهات شا کت ر
پژوهش انلتاب گ یدند کاه خاککهاای ورو با ای شا کت ر
پژوهش را اشلند .تعدا اف ا شناسایب شده ر این خهدکو کها
که ارای خککهاای االالکود عااطیب -رفلااری باشاند ،طبا
فه ساات رفلااار کااو ک  111نیاا بو نااد .ر نهایاات از ایاان
خهدکو کهاا ساه گا وه  11نیا ی از کو کاان ارای خشاککد
رفلاری به طور تصا فب انلتاب و نیر به شیوه تصا فب ر و گ وه
آزخایش و کنل ل ق ار گ فلند که البله پس از ریر باه  29نیا
ر ه گ وه آزخایش و  11نی ر گ وه کنل ل تقفیل یافت.
گ وههای آزخایش توسط روانشناس بالینب تحت آخوز ق ار
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 ...ر خور  ،PCITای بتشاب آن را ر کااهش خشاککد رفلااری
کو کان و افرایش اجابت رالواستهای والدین از سوی کو کان و
کاهش اسل س ف زند پ وری ر والدین را نشان ا هاند و اخا وزه
بح ب این است که چگونه کارآخدی و انمامپذی ی رخان تعاخل
والد  -ف زند را ر جمعیتها و ف هنگهای ختلف خبتوان بهبو
بتشید .از سویب یگا خطالعااد بسایار خحادو ی ر الصاوص
خقابفه رخانگ ی خا ران و ای آن ب رفلار کو ک انمام شده اسات.
ب این اساس ر خطالعه کنونب ایان ف ضایه خاور ب رساب قا ار
گ فت که آیا رخان خقابفه رخانگ ی و رو رخان تعاخل والاد -
ف زند شدد خشککد رفلااری ر کو کاان را کااهش خاب هاد
ازآنماکه ای بتشب رخان تعاخل والد  -ف زناد ر ساای خطالعااد
تاهید شده است ،آن را به عنوان خکک خقایسه با ای بتشب خقابفاه
رخانب جدید کاه ر ایا ان خطا ح
رخانگ ی به عنوان یک رو
خبباشد ،انلتاب کا یم .ضامناً شاواهدی [ ]12وجاو ار کاه
طی خلنوعب از خداالکد رخانب ب ای کو کان با نشانگان با ون
سازی شده خؤی است .نویسندگان تحقیقاد خقایسهای اینچنینب
را ر ب رسب خؤی بو ن اقاداخاد الاصاب جهات ارتقاا و انلتااب
خداالکد ض وری خب انند .ر این پا ویه هادف ایان اسات کاه
ای بتشب خقابفه رخاانگ ی (باهعناوان یاک رو باوخب و البلاه
نوپدید) ر خا ران را با ای بتشب رخان تعاخال والاد  -ف زناد ر
کاهش شدد خشککد رفلاری کو کاان خقایساه نمااییم .شاایان
تک است که بنیا نظ ی خقابفه رخانگ ی الگوی شنااللب اسات.
رحالبکه پایه نظ ی رخان تعاخل والد  -ف زناد خلاثی از نظ یاه
لبسلگب بالبب خبباشد.
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گ فلند .خکک های ورو کو کان عبارد بو از :حضور کاو ک ر
خهد ر طب ورة پژوهش ،اشلن سن بین  1تا  6ساال ،اشالن
سابقه ای از بعضب خساهل عاطیب از بدو ورو به خهاد کاو ک تاا
هنگام ش و پژوهش ،خاکک هاای االالکود رفلااری ،باهعاکوه
سل سب به والدین از ط ی خهد کو ک.
خعیارهای ورو والدین نیار ،اشالن ساوا با ای پا کا ن
پ سشااناخه ،خوافقاات بااا حضااور ر جفساااد آخااوز و اشاالن
کو کانب با خعیارهای ورو و ال و[ خذکور باو  .ر ایان پاژوهش
خشککد رفلاری کو کان از ط ی فه ست رفلاری کو ک ارزیابب
شد .خکک های ال و[ عبارد بو از :طکق پادر و خاا ر ،بیمااری
روانب شدید پدر و خا ر کو ک ،بیماری خرخن و نااتوانکنناده ر
کو ک و وجو بیماری روانب همزخان ر کو ک.
ابزارهای پژوهش
 .1فهرست رفتار کودک ایبرگ  :یک خقیاساب اسات کاه
والدین آن را تکمیل خبکنند تا شدد و ف اوانب رفلارهای ختلال
کو کشان را ارزیابب کنند و بهطور گسال های ر خطالعااتب کاه
پیاخاادهای رخااانب ر خااور االاالکود رفلاااری کو کااان را
خبسنمند به کار خابرو [ .]11ایان پ سشاناخه واجاد و نما ه
است که عبارد است نم ه شدد و نم ه خشکل است .نم ه شدد
رباره خیران شادد ها یاک از  16خشاکل خاور نظا ر ایان
پ سشناخه تتمینب اراهه خب هد .اخنه شدد خشکل خبتواناد از
 16تا  252باشد .نم ه خشکل هم به والدین این اخکان را خب هد
که تعیین کند تا چه حدی رفلارهای ف زندشان را بهعناوان یاک
خشکل ارزیابب خبکنند .اخناه ایان نما ه نیار از  1تاا  16اسات
[ .]12نم ههای باوت ر خقیاسهای ایان ابارار گویاای شادد و
ر این خقیااس
تعدا بیشل خشککد رفلاری است .و نم ه ب
وجو ار  127 :ر خور شدد خشککد و  11ر خور خشککد
که نم اد باوت نیاز به رخان ارند .اج ا و نم هگذاری ایان ابارار
چیری ر حدو  21قیقه زخان خبب  .همااهنگب روناب 2ایان
پ سشاناخه ر خاور نشاانههاا  1/91و ر شااالص شادد 1/91
خب باشد .پایایب آزخون – باز آزخون آن  1/88تا  ،1/86پایایب بین
ارزیابها  1/86تا  1/79و آلیای ک ونباخ نیار  1/95با آور شاده
است [.]11
 .2برنامه درمان تعامل والد – کودک :رخان تعاخل والد-
ف زند ب ناخه آخوز والدین خبلنب با شاواهد اسات کاه کاار باا
والدین و کو کان سنین  2تا  7سال را ر با ار و ساال 1997
توسط ایب ساالله شد [ .]26ر این ب ناخه و سله از خهاردها
ر و خ حفه رخان خور توجه ق ار خبگی ند .ر خ حفاه تعاخال
کو ک خحور ،والدین اسلیا ه از خهاردهای خعمول بازی رخانب را
بهخنظور ارتقا ارتبا والد -کو ک خابآخوزناد .خهااردهاای ایان
خ حفه تحسین ک ن ،بازالور ا ن ،تقفید ک ن ،خشلاق باو ن،
توصی ک ن و اراهه توجه خش و است .ر خ حفاه تعاخال والاد
خحور ،والدین ب ای افرایش ف خان پذی ی و کاهش رفلارهای ختل
1
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کو ک خهارد های وزم را خب آخوزند .الوب سلور ا ن ،تحسین
ک ن ،ف خان پذی ی ،اسلیا ه از فن خح وخیت با ای ناف خاانب و
ب ق اری قوانین الانگب از خهارد های این خ حفه هسالند .رخاان
تعاخل والد – کو ک خعمووً به  12جفسه یک ساعله هیلگب ب ای
هدایت تعاخل والد -کو ک ،یک جفسه ارزیابب یک و نیم ساعله و
و جفسه آخوزشب ر آغاز ه خ حفه نیاز ار .
جفسه اول :ارزیابب اولیه و تعیین جهتگی ی رخان.
رخان تعاخل والد ا کو ک با جفسه ارزیاابب پایش از رخاان
آغاز خبشو  .ر قالب یک خصاحبه اطکعااد تاریتچاهای ربااره
کو ک و خشکل کناونب گا آوری خاب شاو و رخاانگ ف صات
آشنایب با کو ک و ش ایط الانوا ه را به ست خابآور  .رخاانگ
نمونهای از چگونگب تعاخال والاد و کاو ک را از ط یا خشااهده
تعاخل آنها ر حین بازی ب رسب خبکند .با کمک پ سشناخههای
تکمیل شده توساط والادین نسابت باهشادد خشاککد کاو ک
اطکعاد کمب و قیقب را کسب خبکند .رخانگ ر خور اهداف،
خ احل و ف ایند رخان به والدین آگاهب وزم را خب هد.
مرحله اول :تعامل کودک محور
جفسه وم :آخوز خهاردهای تعاخل کاو ک خحاور (بادون
حضور کو ک) .ر این جفسه عکوه ب خهاردهای کو ک خحوری
ا ه خبشاو
که پیشازاین به آن ها اشاره شد .به والدین آخوز
تا ر این خ حفه ب ای رفلارهاای خنیاب کاو ک از شایوه نا یاده
گ فلن اسلیا ه نمایند .با توجه به اینکه یکب از اصاول خهام ایان
خ حفه پی وی والدین از کو ک است ،از والدین الواسله خابشاو
که از پ سیدن سؤال و سلور ا ن الو اری نمایند .فعالیلب که
ر این خ حفه انمام خبشو به نبال ارتقاء کیییت ارتبا والد ا
کو ک است؛ انلقا و س زنش ،از رفلارهایب هسلند که بهشدد ب
این خوضو تثیی خنیب ارند .بناب این از به کار با ن آنهاا بایاد
اجلناب نمایند.
جفسه سوم :جفسه هدایت و تم ین خهاردهای تعاخل کو ک
خحور (با حضور کو ک) .تقویت رابطه رخانب باا الاانوا ه و اراهاه
حمایت از اهداف این جفسه است .ر حین هدایتگ ی بیشل با
توصییاد رفلاری تم کر خب شو و صا فاً باازالور خثبات بادون
اشاره به الطاها اراهه خبشو  .همینطور ر انلهای کار بیشال با
نقا قود والدین تثکید خب شو و از آنها الواساله خابشاو ر
تکفیا الاانگب بیشال با ای کااهش تعادا ساؤاود و افاارایش
بازالور ها تک کنند.
جفسه چهارم :جفسه هدایلگ ی هم اه با توضی خوضو الگاو
گی ا ی کو کااان از والاادین (بااا حضااور کااو ک) .رباااره اینکااه
شکل گی ی بسیاری از رفلارهاای نااخطفوب رنلیماه الگاوگی ی
کو کان از رفلارهای برر ت های الو شان است ،توضایحاتب ا ه
خب شو  .ر حین هدایت والدین ب عدم اسلیا ه از ساؤال تثکیاد
خبشو  .خککهای رسیدن به خهاارد ر خ حفاه تعاخال کاو ک
خحور گیله خبشو  .آنها آخوز هایب را ر زخینه کنل ل الشام
ریافت خبکنند.
جفسه پنمم :جفسه هدایتگ ی هم اه باا تثکیاد با خوضاو
ریافت حمایت (با حضور کو ک) .تحسین توصی شده خهاارتب
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است که ر بتش هدایت تعاخل بهطور الااص خاور توجاه قا ار
خبگی « ریافت حمایت» خوضوعب است که با والدین ر خیاان
گذاشله خبشو و آنها ت غیب خبشوند که از سای اف ا ی که ر
خحیط اط افشان هسالند ر خواقا ضا وری باه شایوه خناسابب
حمایت ریافت کنند .ر انلهای جفسه سای تغییا اد ر نما اد
شدد فه ست رفلار کو ک آیب با نشاان ا ن نماو ار آن باه
والدین خ ور الواهد شد .از ایان جفساه باه بعاد اگا والادین باه
خهاردها خسفط شده بو ند رخان وار خ حفه وم خبشو .
جفسه ششم :جفسه هدایلگ ی با تثکید با خوضاو اسال س
کو کان (با حضور کو ک) .ر این جفسه با والادین ربااره تاثیی
اسل س ب کو کان و رک هیمانب کو کان صحبت خابشاو  .ر
ف ایند هدایت گ ی نیر توجاه ویاژهای باه اسالیا ه از خهااردهاا
بااهصااورد ت کیب اب خاابشااو و ر صااورد ضااع ر ه ی اک از
خهارد ها به طور الاص ب اسلیا ه و تم ین آن خهاارد ر جفساه
توجه خبشو .
مرحله دوم :تعامل والد محور
جفسه هیلم :آخوز خهارد های تعاخال والاد خحاور (بادون
حضور کو ک) .ر این جفسه خهاردهای تعاخال والاد خحاور کاه
شاخل ا ن سلوراد خؤی تحسین ف خان پذی ی کو ک و اج ای
صحی ف ایند خح وخیت ر صورد ناف خاانب کاو ک باه والادین
ا ه خبشو  .ر پایان جفسه الکصاه کفیاه نکااد گیلاه
آخوز
شده به والدین ا ه خبشاو تاا ر طاب هیلاه آنهاا را خطالعاه
نمایند اخا تا پایش از اولاین جفساه هادایتگا ی از آن اسالیا ه
نکنند.
جفسه هشلم :جفساه هادایلگ ی (باا حضاور کاو ک) .با ای
والدین این ف صت خهیا خبشو تا بلوانند ر قالب یک هدایلگ ی
فش ه از جانب رخانگ ف ایند تعاخل والد خحور را به رسلب اج ا
نمایند و جفسه را با اعلما کافب ب ای اجا ای رسات ف ایناد ر
الانه ت ک کنند .ر ابلدای جفساه کال ف ایناد باا والادین خا ور
خاابشااو و سااپس خلناسااب بااا سااط رشااد کااو ک نیار بااه او
توضیحاتب ا ه الواهد شد .اگ ف ایند کار ر این جفسه بهالاوبب
اج ا شو و جفسه با ف خان پذی ی کو ک به پایان ب سد از والدین
الواسله خبشو تا اولین تکفی الانگب خ حفاه وم رخاان را ر
الانه انمام هند.
جفسه نهم :جفسه هدایت گ ی هما اه باا آغااز تعمایم هاب
خهاردها به الار[ از اتاق بازی (با حضور کو ک).
تم ین خهاردهای این خ حفه ا اخه پیدا خبکند .ب ای والدین
خککهای کسب خهارد توضی ا ه خبشو  .ازاینپس به نباال
تعمیم هب خهاردها به خحیطهایب غی از اتیااق باازی هسالیم
ازین رو از والدین الواسله خبشو ر صورد نیاز از خهاردهاا ر
اتاق انلظار یا پس از پایان ه جفسه اسلیا ه نمایند .اگا والادین
اولین تکفی الاانگب را باا خوفقیات انماام ا ه باشاند ،تکفیا
الانگب یگ ی که شاخل خوقعیت جم آوری اسباببازیهاست به
آنها ا ه خبشو .
جفسه هم :جفسه هدایت گ ی (با حضاور کاو ک) .تاثیی اد
رخان ب رفلار کو ک با والدین خ ور خب شو و ارتقاء خهاردهای
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ه و خ حفه رخان ا اخه خبیابد .ازایان پاس از والادین الواساله
خب شو از خهاردهای این خ حفه ب ای خساهفب اسلیا ه کنند کاه
ف خان پذی ی کو ک ر آن خوار ب ای والدین خهم است .و با ای
ا ه شاده یگا اسالیا ه
سای خساهل ،از تکنیاکهاای آخاوز
نمایند.
جفسه یاز هم :جفسه هدایتگ ی هما اه باا آخاوز تنظایم
قوانین الانگب (با حضور کو ک) .بعد از هدایت تعاخل والد خحور،
نمو ار نم اد فه ست رفلار کاو ک آیبا ب رساب خابشاو و
سپس خشککد رفلاری باقیمانده با والدین خ ور الواهد شد .ب ای
ه خشکل خعین خبشو که چه شایوهای خناساب اسات .ف ایناد
تعیین قوانین الانگب و چگونگب اج ای آن به والدین آخوز ا ه
خبشو .
جفسه واز هم :جفسه هدایت گ ی هم اه با آخوز خادی یت
رفلار ر اخاکن عموخب (با حضور کو ک) .ف ایند هدایلگ ی ا اخه
خبیابد و رصورتبکه والدین فاصفه زیا ی از خککهای تسفط ب
خهارد اشله باشند زخان بیشل ی ص ف هادایت تعاخال الواهاد
شد .ر صورد تثبیت قاوانین الاانگب قبفاب ر صاورد نیااز باا
همکاری والدین قوانین جدیدی تعیین خب شو  .به رفلاار کاو ک
ر اخاکن عموخب پ االله خب شو و نکاد وزم ب ای کنل ل رفلار
او ر این اخاکن گیله الواهد شد.
جفسه سیر هم :جفسه هدایلگ ی ریاک خکاان عماوخب (باا
حضور کو ک) .آخا ه سازی الانوا ه ب ای اتماام رخاان از ط یا
هدایت تعاخل ر ابلدای این جفسه ر اتاق بازی انمام الواهد شد.
ا ه شاده ربااره کنلا ل رفلاار کاو ک ر
سپس نکاد آخوز
خکان عموخب با والدین خ ور خب شو  .بتش خیاانب جفساه با ای
تم ین همین نکاد ر یک خکان عموخب ا اخه خبیابد .از والادین
الواسله خبشو با اسلیا ه از شایوههاای حال خسائفه خشاککد
احلمالب را خدی یت نمایند.
جفسه چهار هم :جفسه هدایلگ ی و حال خسااهفب کاه خاان
اتمام رخان هسلند (باا حضاور کاو ک) .رحاالبکاه باهخنظاور
آخا ه سازی الانوا ه ب ای اتمام رخان ب خهااردهاای ضاعی تا
تم کر بیشل ی خبشو ؛ به خساهفب که خان به تسفط رسایدن ر
خهاردها هسلند نیر توجه الواهد شد .ر صورد نیااز والادین باا
رخان بازی نقش خهاردهای ضعی تا را انماام خاب هناد .اگا
بتشب از خشککد باقیمانده به رابطه کو ک با الواه یا با ا ر
خ بو است ،خبتوان تکفی الانگب بازی ونیا ه کو کاان را باه
آنها ا و حلب جفسهای را باا حضاور الاواه یاا با ا ر کاو ک
هدایت نمو  .اهداف و ب ناخهای جفسه تا زخان تسفط یافلن والدین
ب خهاردها خبتواند ا اخه اشله باشد.
جفسه آال  :جفسه فارغاللحصیفب (با حضور کاو ک) .ارزیاابب
خکک های اتمام آخاوز هما اه باا خع فاب تکنیاکهاای یگا
خدی یت رفلار ر این جفسه انمام خبشو  .باید ب اهمیات ا اخاه
ا ن اسلیا ه از خهاردها تثکید شو و رخانگ رضایت الاو را از
خوفقیت والدین ر ف ایند رخان نشان هد .ب ای جفسه حماایلب
که سه خاه بعد از پایان رخان ب گرار خبشو  ،بایاد ب ناخاهریاری
شو  .به الانوا هها گیله خبشو که ر ه زخان با خشکفب خواجاه
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شدند خب توانند با رخانگ ر تماس باشند و ر صورد نیاز با ای
آنها جفسه فوقالعا ه ب گرار شو .
 .3برنامه مقابله درمانگری :خقابفه رخانگ ی بهعنوان روشب
که ر ف ایند خشااوره و خبلناب با نظ یاهی فاولکمن-وزاروس،
نتسلین بار توسط آقایوسیب [ ]14خع فب شده ایان فان کاه با
اساس نو و شدد تنیدگبها و راههای خقابفاهای فا بناا شاده
است .جفساد رخان خبتواند ف ی یا گ وهب باشاد .ر جفسااد
گ وهب بایسلب ضوابط عموخب جفساد گ وه رخانگ ی را رعایات
ک  .تعدا جفساد خعمووً  8تا  15جفسه است .خاددزخاان ها
جفسهی ف ی بهطور خلوسط  45قیقه و ب ای جفسااد گ وهاب
 2تا  1ساعت است .این تعدا جفساد جدا از جفساد خصاحبههاا
و خشاهده ها و حلب آزخونگ یهای نتسلین و جفساد پسآزخون
است.
جفسااه اول :تع یاا تنیاادگب و ایاا اد آن باا سااکخلب
زیستشنااللب و روان شنااللب و تحول بهنمار و نیر تع ی خقابفه
و راههای هشتگاناه خقابفاهای .ر پایاان جفساه از خا اجعین یاا
بیماران رالواست خبشو تا ب ای جفسه بعد خهامتا ین رویادا
تنیدگب زای هیله یا حلب زندگب الو هما اه باا اعماال ،افکاار و
احساساتب که تم به ک ه یا به کار ب هاناد را یا اشات کا ه و
ب ای جفسه بعد هم اه بیاورند.
جفسه وم :ه یک از اعضای گ وه تنیدگب الو را بیان ک ه
و اعمال ،افکار و احساساد تم به ک ه الو را بیان ک ه و سپس
الو و یگ اعضای گ وه با هدایت روان رخانگ خبکوشند وباره
به ارزیابب نتسلین و یانوی پ االله و واکنشهای فا را از نظا
رجه ساز یافله بو ن ارزیابب کنند .گاهب ف بهل ین کاری که
خب تواند بکند این است که رو ر روی عاخل تنیدگبزا ق ار گ فله
و پ الاشگ انه (و البله خحل خانه) احساس و افکار را بیان کناد.
گاهب باید خسئولیت الو ر به وجو آخدن خشکل را واق گ ایانه
ارزیابب کند .رحالبکه قبکً کمل یاا بیشال از واقعیات ارزیاابب
خبک ه است .گااهب نبایاد باه رویادا های تنیادگبزای الیفاب
کماهمیت فک کند ( وری جویب) و گاه باید از رو حل خنطقاب
خسئفه اسلیا ه کند .گ یر-اجلناب که شاخل الوابیدن ،گ یسالن،
قه ک ن ،پناه ب ن به ارو و خوا  ،الیاالپا ازی و اجلنااب از
ق ار گ فلن ر ب اب خوقعیتهای تنیدگب زا است خعماووً تشاوی
نمبشو و به عنوان روشب بیماری زا به اف ا کمک خبشاو تاا از
آن اجلناب کنند .خگ آنکه خشکفب غی قابل کنل ل (خانناد خا
یک عریر) ایما شده باشد که ب ای کوتاهخدد تشوی خبشاو و
سپس ف باید رو خقابفه ای الو را تغیی هاد .ساپس از فا
الواسله خب شو تا با توجاه باه نلاایج جفساه ،ایان باار راههاای
جدیدت و ارزیاببهای قی ت را به کار گ فله و خماد اً نلاایج را
یا اشت ک ه و ب ای جفسه بعد هم اه بیاور .
جفسه سوم :ر این جفسه نتسات ها کاس نلاایج ناشاب از
تغیی رو های ارزیابب شنااللب و راههای خقابفه ای به کار گ فله
شده الویش را گرار خب هد .اگا خشاکل کااهش یافلاه باو ،
خمد اً ارزیابب ها ا اخه یافله و راههای خقابفهای یگ هم به کمک
گ فله خب شاو تاا خشاکل باه حاداقل ب ساد .گااهب از خ اجا

شیوه تحلیل دادهها
ب ای تمریه تحفیل ا هها عکوه ب آخار توصییب  ،از آزخون لوین و
تحفیل واریانس با اندازهگی ی خک ر اسلیا ه شد.
نتایج
ر این قسمت با اسلیا ه از ن مافرار «اس .پب .اس .اس »1.باه
تمریهوتحفیل ا هها ر سط توصییب و اسلنباطب پ االله شده
است .ابلادا ویژگابهاای جمعیاتشانااللب و گا وه آزخاایش و
خقایسه و سپس آخارههای توصییب خ بو به خلغی وابساله اراهاه
گ یده است .پسازآن ،نلایج آزخون کولموگ وف اسمی ن خبناب
ب ن خال باو ن توزیا نما اد ،آزخاون لاوین خبناب با تسااوی
واریانسها و همگنب رگ سیون بهخنظور ب رسب پایشفا ضهاای
آخاری وزم جهت اسلیا ه از آزخونهای پاراخل یک ر خور خلغی
وابسله اسلیا ه گ یده است .سپس ا ه هاا باا اسالیا ه از رو
آخاری تحفیل واریانس با اندازههای تک اری خاور تمریاهوتحفیال
SPSS
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رالواست خب شو که ارزیابب اط افیانش رباره نحوه ب الاور
با رویدا های تنیدگب زا را پ سیده ،یا اشات کا ه و ر جفساه
بعد به بح بگذار  .خمکن اسات ارزیااببهاای یگا ان قیا و
کمککننده باشد و خمکن است تک ک ه باشند ر جهت حیظ
خناف الو شان یک ارزیابب غی واقعب باه فا اراهاه ا ه باشاند.
خهم این است که خ اج یا بیمار بایسلب همواره به ارزیااببهاای
شنااللب الویش ا اخه هد .اگ خشکل ف حل شده باشد ،آنگااه
به تنیدگب های یگ ی که ف تم به خبکند پ االله خبشاو و
باید آن ها را یا اشت ک ه و ر جفسااد بعاد هما اه بیااور تاا
زخانب که ف خهاارد خقابفاه خاؤی باا رویادا های تنیادگبزا را
بیاخوز و بلواند به کار گی  .این ف ایند تا پایان جفسااد رخاان
ا اخه خبیابد.
جفسه چهارم :ارزیابب راههای جدیدت ر ب الور با تنیدگب و
تغیی رو های خقابفهای ناکارآخد ر سلور کار ق ار خبگی .
جفسه پنمم :گرار نلایج ناشب از تغیی رو هاای ارزیاابب
شنااللب و راههای خقابفهای اج ا شده.
جفسه ششم :بح ر خور گرار ارزیابب اط افیاان ربااره
نحوه ب الور خ اج ر خور رویدا های تنیدگب زا.
جفسه هیلم :ب رسب تنیدگبهای یگ .
جفسه هشلم :ا اخه ارزیاابب هاا توساط خ اجا تاا یاا گی ی
خهاردهای خقابفهای.
جفسه نهم :بیان تنیدگب الاو توساط اعضاا و بیاان افکاار و
احساساد تم به ک ه الو و ارزیابب نتسلین و یانوی و ب رساب
ساز یافله بو ن واکنشهای ف .
جفسه هم :ارزیابب راههای جدیدت ر ب الور باا تنیادگب و
تغیی رو های خقابفهای ناکارآخد.
جفسه یاز هم :گرار نلایج ناشب از تغیی رو های ارزیاابب
شنااللب و راههای خقابفه.
جفسه واز هم :ارزیابب خهارد خقابفهای آخوالله شده اعضا.

مریم روان و همکاران

مقایسه اثربخشی دو روش درمان تعامل والد -کودک .........

ق ار گ فله است .ر این تحفیل ،عضویت گ وهب بهعناوان خلغیا
خسلقل و نم اد شدد خشککد رفلاری کو کان بهعناوان خلغیا
وابسله و نم اد پیشآزخون به عنوان خلغیا کنلا ل (همگاام) ر
نظ گ فله شده است .هدف این پژوهش ب رسب ای بتشب خقابفاه
رخانگ ی و ب ناخه رخان تعاخل والد -کاو ک ر کااهش شادد
خشااککد رفلاااری کو کااان و خقایسااهایاان و رو رخااانب ر
خقایسه با گ وه کنل ل بو .

جدول  .1میانگین و انحراف استاندارد نمرات سه گروه در مقیاس شدت مشکالت رفتاری

خلغی

خوقعیت

شدد خشککد رفلاری

پیشآزخون
پسآزخون
پیگی ی

گ وه تعاخل والد -کو ک
SD
M
6/48
116/78
6/61
81/17
8/15
91/89

ف ضیه اول :خقابفه رخانگ ی شدد خشککد رفلاری کو کان
را کاهش خب هد.
ف ضیه وم :رخاان تعاخال والاد– کاو ک شادد خشاککد
رفلاری کو کان را کاهش خب هد.
ف ضیه سوم :خیان ای بتشب خقابفه رخانگ ی و رخاان تعاخال
والد کو ک ر کاهش شدد خشاککد رفلااری کو کاان تیااود
وجو ار .
ر جدول  2نلایج آزخون تحفیل واریانس با اندازهگی ی خک ر

گ وه کنل ل
SD
M
7/69
141/75
11/46 141/48
12/11 171/82

گ وه خقابفه رخانگ ی
SD
M
5/56
129/45
7/51
82/48
6/91
94/77

جهت خقایسه تیاود تغییا نما اد ساه گا وه ر خلغیا شادد
خشککد رفلاری اراهه شده است .وزم باه تکا اسات ر خقاا ی
رونآزخااو نب بااه عفاات خعنااا اری آزخااون ک ویاات خااوچفب
( )P>1/15به خنظور اصکح بهوسیفه اپسیفون خقاا ی خ باو باه
اپسیفون ک ان پایین گرار شده است .همانگوناه کاه خشااهده
خب شو  ،نلایج بیانگ خعنا اری تیاود تغییا نما اد ر گا وههاا
است ( .)P>1/15خقا ی خمذور اتای سهمب نیر بیانگ اندازه ایا
قابل قبولب است (.)ɳ2<1/14

جدول  .2آزمون تحلیل واریانس با اندازهگیری مکرر جهت مقایسه تغییر نمرات شدت مشکالت رفتاری در سه گروه

ای
رونآزخو نب
بینآزخو نب

df1
2
2

SS
59786/518
112112/114

df2
85
85

MS
29891/269
66151/152

نلایج آزخون تعقیبب توکب جهت خقایسه زوجب تیاود تغییا
نم اد شدد خشککد رفلاری ر جدول  1اراهه شده است .نلاایج
بیانگ آن است که خیان تغیی نم اد و گ وه خقابفه رخاانگ ی و
رخان تعاخل والد -کو ک با گ وه کنل ل تیاود خعنا اری وجاو
ار ( .)P>1/15بدین خعنا که ها و رو خقابفاه رخاانگ ی و
رخان تعاخل والد -کو ک ر کاهش شدد خشککد رفلاری

F
91/167
154/916

P
1/1111
1/1111

ɳ2
1/682
1/891

کو کان خؤی هسلند .ولب خیان تغیی نم اد ر و گ وه آزخایشب
تیاود خعنا اری خشاهده نمبشو ()P<1/15؛ یعنب ف ضایه اول
و وم تاهید و ف ضیه سوم ر خبشو .
بناب این و رو خقابفه رخانگ ی و رخان تعاخل والد -کو ک
ر کاهش شدد خشاککد رفلااری کو کاان ای بتشاب خشاابهب
ارند.

جدول  .3آزمون توکی جهت مقایسه زوجی شدت مشکالت رفتاری در گروهها

خلغی

()I
تعاخل والد -کو ک

شدد خشککد رفلاری
خقابفه رخانگ ی

()J
خقابفه رخانگ ی
کنل ل
تعاخل والد -کو ک
کنل ل

بحث و نتیجهگیری
هدف این پژوهش ب رسب ای بتشب خقابفه رخانگ ی و ب ناخه
رخان تعاخل والد -کاو ک ر کااهش شادد خشاککد رفلااری
رخانب ر خقایسه با گ وه کنلا ل
کو کان و خقایسه این و رو
بو  .همان گونه که نلایج پژوهش نشان ا رخان تعاخال والاد –
کو ک و خقابفه رخانگ ی به صورد خعناا اری ر کااهش شادد

()I-J
-2/951
*-49/171
2/951
*-46/119

SE
2/151
2/186
2/151
2/114

P
1/127
1/1111
1/127
1/1111

خشککد رفلاری کو کان خؤی بو هاند.
یافله های پژوهش االی ر تاهید یافلاه هاای پیشاین [ ]11و
[ ]27و [ ]29و [ ]11و  ...ر ای بتشااب رخااان تعاخاال والااد –
کو ک ب کاهش شدد خشککد رفلاری کو کان بو  .بسایاری از
االلکود رفلاری کو کان ر تعاخکد خنیب والد – کو ک ریشاه
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ر جدول  1خیانگین و انح اف اسلاندار نم اد آزخو نبهای ساه
گ وه ر خلغی شدد خشککد رفلاری به تیکیاک خوقعیات اراهاه
شده است .همان گونه که ر جدول نیار خشاتص اسات خقایساه
خیانگینها حاکب از کاهش نم اد آزخو نبهای و گ وه آزخایشب
خقابفه رخانگ ی و رخان تعاخل والاد -کاو ک ر خوقعیاتهاای
پسآزخون و پیگی ی نسبت به خوقعیت پیشآزخون است .نماایش
تصاوی ی ایاان یافلااه ر نمااو ار  8-4نیاار خاانعکس شااده اساات.
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ار  .رفلارهای خنیب والادین خانناد ف یاا ز ن ،تهدیاد کا ن،
رفلارهای خنیب کو ک خانند بب خسائولیلب و ناف خاانب را تقویات
خب کند که این خسئفه رفلارهای والادین را بادت کا ه و خمکان
است خنم به الشونت شو  .رخان تعاخل والد – کو ک با تقویت
تعاخکد خثبات و آخاوز والادین باه اینکاه باا یبااد باشاند و
تکنیکهای غی الشونتآخیر را به کار ب ند ،این چ اله خعیاوب را
خب شکند .ر رخان تعاخل والد – کاو ک ،والادین خهااردهاایب
ب ای ایما روابط اخن و ر جهت رشد کو کانشان ف ا خبگی ند و
بهایان ت تیاب رفلارهاای اجلمااعب را ر کاو ک افارایش ا ه و
رفلارهای خنیب را ر وی کاهش خب هند .ر این ب ناخه رخاانب
والدین یا خبگی ند به کو کانشاان نر یاک شاوند ،سابکهاای
والدینب خؤی ت ی که خنطب با نیازهای کو کانشان است باه کاار
ب ند و به رفلارهاای ساازگارانه کاو ک توجاه کا ه و رفلارهاای
ناسازگارانه وی را نا یده بگی ند ،ر عوض کو کان به این تعاخکد
بهصورد سالمت ی پاسخ خب هند.
یافله های پژوهش حاض حاکب از ای بتشب خداالفاه (خقابفاه
رخانگ ی) با کااهش شادد خشاککد رفلااری کو کاان باو .
خطالعاد بسیار خحدو ی ر الصوص خقابفه رخاانگ ی خاا ران و
بتصوص ای آن ب رفلاار کاو ک انماام شاده اسات کاه اگ چاه
نمب توان ا بیاد پژوهشب خ بو به ایا خقابفاه رخاانگ ی را باه
لیل ابداعب بو ن آن جم آوری کا  ،پاژوهشگا ان ر ج یاان
یااک ب ناخااه کفااب رخااانگ ی شاانااللب -رفلاااری از پااارهای
سلورالعمل ها با ای افارایش تواناایب خقابفاه افا ا باا تنیادگب
اسلیا ه خبکنند [ ]17و [.]18
خنط پایه خقابفه رخانگ ی عبارد است از اینکه اگا خقابفاه
نارساکنشور خا ران خب تواند خنم به تهدید سکخت شو  ،اصکح
رو های خقابفه با تنیدگب ر ج یان یک ف ایند رخانب خبتواند
این ف ایند را وایگون ساز [ .]15خقابفه رخاانگ ی از راه هشایار
سااللن ف نسبت به نو تنیدگبهای زندگب ،اخکاناد خقابفاهای
ف  ،جسلمو و یافلن راههای خقابفهای خناسب ب ای ه خوقعیات،
سو خندی الو را آشکار خبساز  .ب پایه بسله اج ایب این رو
خداالفه ای (خقابفه رخانگ ی) ،راههای هشلگانه خقابفه با تنیادگب
که اف ا به شیوههای نا رست و نابما آنها را به کار خبگی ند ( ر
طول جفساد خقابفه رخانگ ی) به شیوهای خیید تنظایم شاده و
بیماران ،راههای خقابفه ای الو را با بح هاای صاورد گ فلاه ر
جفساد رخان و تکالی خ بو به فاصفه جفساد اصاکح کا ه و
به خقابفه سااز یافلاه باا رویادا های تنیادگب زا خاب پ ازناد.
رحالبکه خقابفاه ناکارآخاد ناشاب از ناهشایاری فا نسابت باه
اخکاناد خقابفهای ،ب آور های شنااللب غی قی و تح یا شاده،
انلتاب راههاای خقابفاهای از روی شالاب ،هیماانز گاب و عادم
خدی یت شناالتها خنم به االلکود روانشانااللب و رفلارهاای
ساز نایافله خبشو  .خقابفه رخاانگ ی ف ایناد بیمااری سااز را
وایگونه ساالله و روند انلتاب و بهکارگی ی راهب های خقابفاهای
را ر جهت کارآخدی و ساز یافلگب اصکح خبکند .ازاینجهات
یافله های این پژوهش با خطالعااد قبفاب [ ]19و [ ]21و [ ]22و
[ ]21هماهنگ است .به هماین عفات اینماسات کاه رو هاای
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رخانگ ی به خنظور کااهش تنیادگب خاا ران و نیار تاثیی آن با
خشککد رفلااری کو کاان خطا ح خابشاو  .خقابفاه رخاانگ ی
خب تواند ر رازخدد سهم تنیدگب ر تشادید ایان االالکود را
کاهش هد [ .]15سبک خقابفهای والدین با تنیدگب ،رخاندگب و
سازگاری الانوا ه ارتبا ار  .خعماووً افا ا ی کاه از رو هاای
خلم کر ب خسئفه اسلیا ه خب کنند با خوقعیت هاای تانش زا بهلا
سازگار خبشوند و نشانههای خ ضب کمل ی را با وز خاب هناد و
رنلیمه از سکخت عموخب باوت ی ب الور ارند .عکوه ب این باین
ساااکخت عماااوخب و رو هاااای خقابفاااهای خانناااد رویا اارویب،
الویشلن اری ،حمایت اجلماعب ،خسئفه گشایب و ارزیابب خماد
همبسلگب خثبت خعنب ار وجو ار و ر خقابل ،همبسالگب آن
با ویژگب های وری گرینب و گ یار و اجلنااب ،خنیاب و خعناا ار
گرار شده است .افا ا ارای ساکخت عماوخب بااو ،بیشال از
رو های خقابفهای خسئفه خحور اسالیا ه خابکنناد .راهب هاای
خقابفه ای خسئفه خدار و هیمان خدار باه طاور خعناا اری واریاانس
خلغی های اضاط اب ،آسایب جسامانب ،افسا گب و االالکل ر
عمفک اجلماعب که از خؤلیاه هاای ساکخت عماوخب هسالند را
پیش بینب خبکنند ،سبکهای خقابفه ای خسائفه خادار و خنطقاب،
شاالصهای سکخلب را پیش بینب خبکنند رحالبکه سبکهاای
خقابفه ای هیمانب و ناکارآخد یا اجلنابب ،شااالصهاای بیمااری را
پیش بینب خب کنند .اف ا خلتصص که با ای کو کاان باا نااتوانب
رشدی الدخاتب را ف اهم خب سازند ،باید ازیک ط ف ،به طور قیا
خیران فشار روانب را که والدین ایان کو کاان تم باه خاب کنناد،
ارزیابب کنند و از ط ف یگ راهکارهایب را ب ای خقابفاه باا فشاار
روانب به والدین آخوز هند .رخممو یافله هاا نشاان ا کاه
خقابفااه رخااانگ ی رو هااای خقابفااهای وری جااویب و گ یاار و
اجلناااب را ر آزخااو نبهااا کاااهش خااب هااد و رو هااای الااو
خهارگ ی و جسلموی حمایات اجلمااعب و بااز با آور خثبات را
افرایش خب هد و از راه تم کر ب رو های خقابفهای نارسا کانش
ور خا ران راهب های خقابفه ای آنان را به شیوههای ساز یافلاه
تغیی خب هد که این ف ایند به نوبه الاو از راه کااهش تنیادگب
خا ران و رخمماو الاانوا ه خابتواناد ایا خثبلاب با ساکخلب
ف زندان آنها اشله باشد.
هیچ خطالعاه خقایساهای ر زخیناه ای بتشاب ایان و شایوه
رخانب ب کاهش خشککد رفلاری کو کان صورد نگ فله اسات.
یکب از ویل آن خب تواند خقاصد ختلفیب کاه و شایوه رخاانب
ب ای آن ایما شده اند ،باشد .نلایج تحقیقاد نشان ا ه است کاه
سیسلم الانوا گب باهعناوان عاخال ساهیم ر خشاککد رفلااری
کو کااان خاابباشااد و تنیاادگب والاادینب ر ارتبااا خساالقیم بااا
خشککد رفلاری کو کان است [ ]6و [ ]11و [ .]11همانطور که
اشاره شد ،والدینب که رخان تعاخل والد -کو ک را گذراناده اناد،
یا گ فله اند که چگونه با هیماناتب که ر پاب رفلارهاای ختلال
کو کانشان پیش خبآید ،با اسلیا ه از خهاردهای کاهش اضط اب
خانند تنیس عمی و شام ن آهساله ر هنگاام ناکااخب خقابفاه
نمایند [ .] 29این خدل با ایان فا ض اسالوار اسات کاه بهباو
تعاخکد والد-کو ک ،خنم به بهبو عمفکا کاو ک و الاانوا ه
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الواهد شد و از سوی یگا رو هاای رخاانگ ی خانناد خقابفاه
رخانگ ی به خنظور کااهش تنیادگب خاا ران و نیار تاثیی آن با
 خقابفاه رخاانگ ی. خشککد رفلااری کو کاان خطا ح خاب شاو
خب تواند ر رازخدد سهم تنیدگب ر تشادید ایان االالکود را
 خقابفه رخانگ ی ر خا ران ضمن آشنا کا ن.]15[ کاهش هد
 توانسله خا ران را،آنها با خیهوم تنیدگب و رو های خقابفه با آن
ا ن فعال کنل ل بیشل ی ر تعاخکد الو
قا ر ساز تا با گو
 نلایج این پاژوهش نشاان ا کاه ها و.با کو ک اشله باشند
رخانب ر کاهش شدد خشککد رفلاری کو کان خؤی ند و
رو
 پیشاینه.تیاوتب ر ای بتشب این و شیوه رخانب خشاهده نشاد
پژوهش نشان ا ه است ه و رخان خذکور ر کاهش اسال س
]26[ ] و11[ ف زند پ وری و تنیدگب والدینب ای بتشب خبباشند
.]11[ ] و29[ و
تعماایم نلااایج حاصاال از ایاان پااژوهش خساالفرم اجاا ای
 توجه به نقش، پژوهشهایب ر نمونه های بالینب و با حمم بیشل
، ت تیاب تولاد،تنیدگب و ر نظ گ فلن خلغی هایب خانند جانس
، ساطوح ختلفا اجلمااعب– اقلصاا ی،تعدا ف زندان الاانوا ه
. خیران تحصیکد و شاغل بو ن خا ران الواهد بو
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