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 مقدمه  
هاای ختلفیاب با ای االالکود کو کاان      بندیتاکنون طبقه
های  وران بندی االلکل ر الگوی جدید طبقهصورد گ فله است. 
خشککد ) 1های  رونب سازی شدهی کفب االلکلکو کب،  وطبقه
( )خشاککد رفلااری   2ساازی شاده  های ب وناب رفلاری( و االلکل

گیا ی /  [. نشانگان افس  گب / اضط اب، کناره1اند ]شده خشتص
افس  گب و شکایاد جسمانب  ر طبقاه خشاککد  روناب ساازی     

ه  هاد و خشاککد خ باو  با    که خعمووً الو  ف   را آزار خب شده
شکنب و پ الاشگ ی که بیشال  باا آزار و اتیات  یگا ان  ر     قانون

گی ند سازی شده ق ار خبارتبا  هسلند،  ر طبقه خشککد ب ونب
[2.] 

 بسالانب گارار     رصد خا ران کو کان پیش 11تا  5تق یباً 
 هند که کو کانشان خشککد با ون ساازی شاده الییا  تاا      خب

های کاه ساط     ر الانوا ه  هند که این ن خشدیدی را نشان خب
[. خشککد 1ت ی  ارند، بیشل  است ]اجلماعب خح وم –اقلصا ی 
سااازی شااده، نشااانگان خاارخن و ف اگیاا ی هساالند کااه   ب ونااب
آورناد و  والاد پدیاد خاب    –های ف اوانب را  ر روابط کو ک آسیب

تنیدگب بین والدین و همچنین الط  نلایج ضعی   ر زندگب آتب 
 هنااد. خماا م بااو ن، خشااککد سااکخت بکااو ک را افاارایش خاا

جسااامانب و رواناااب و پ الاشاااگ ی فیریکاااب، خشاااککد  ر   
های خ بو  به زندگب زناشویب و شغفب از  یگ  خشککد سازگاری

 [.4شو  ]این گ وه خحسوب خب
ساالب  گی ی بارر  کو کب  ر شکل هایسالاهمیت تمارب 

د اخاا خاداالک  ؛ کساب پوشایده نیسات    پتله، سالم و خسئول با  
ب الاور ار   یب ان از اقباال بااو  یا  ربارة کو کان  ر ا بشنااللروان
ن، یکه ارتبا  با کو کان  شوارت  است. بناب ا رونیازاد یست. شاین

کو ک  بنیبال بشناسروان ی ر قفم و یی خحدو هاپژوهشخا با 
و روابط کاو ک ا والاد نقاش       بنیعواخل والد م.ی ان خواجهی ر ا
ساکخت    رواقا   ارناد.   یرفلار -بد عاطی ر ب وز خشکک بخهم
 بزنادگ  یدا هایگ  روین با کو ک و  ین و رابطه والدیوالد بروان

 ب ر ب رسا  ب، نقاش خهما  شوندبخ  یکه توسط الو  کو ک تیس
[. گسال ه ا بیااد   5کو کاان  ارناد ]   یا رفلاار   بخشککد عاطی

خشککد رفلاری  ر کو کاان،   الط سازپژوهشب خ بو  به عواخل 
کنناده  بنا یبشیپا  عناوان باه ی الاانوا ه  هاا همبسلهروی  اًعمدت

 هاد  خشککد رفلاری تم کر نمو ه است. این تحقیقاد نشان خب
عواخل  ر تحول ایان خشاککد    نیت خهمکه ف زند پ وری یکب از 

 [.6است ]
 ساونبرر یب است که هانقش نیت ستتوالدگ ی از جمفه 

. باه عقیاده   شوندبخی آن آخا گب الاص، خلعهد اییا ه گونهفاقد 
ب الااب از پژوهشااگ ان همااه والاادین  ر اییااای نقااش والاادگ ی، 

با  ایان    از آناان [. ب الب 7] کنندبخسطحب از تنیدگب را تم به 
 –تعاخل والاد   توانندبخباورند که حلب سطوح اندک تنیدگب نیر 

ایان حقیقات    نظ  گ فلنبا  ر  [.8کو ک را به ختاط ه بینداز  ]
بسارایب با  روناد رشاد کاو ک       تاثیی  اوی والادین  که اسل س ب

                                                      
1 Internalizing disorder 
2 Externalizing disorder 

با ای   زو هنگاام کاه اراهاه خاداالکد     رساد بخا به نظ   گذار بخ
هایشان از پیاخدهای خنیب ایان  حمایت خؤی  از کو کان و الانوا ه

و انا یی س شاار الاانوا ه را پایش از      کناد بخااللکل جفوگی ی 
. ایاان [9] کناد بخا سا کوب شادن  ر خسای ی صاحی  هادایت      

یاخدهای خثبت زخانب کاه والادین  ر روناد  رخاان کو کانشاان      پ
کاو ک   -شو . رابطه عاطیب خیان والد خب  وچندان رگی  شوند 

 .[11] شو بخخحسوب  تثیی گذار ر ف ایند  رخان اخ ی 

خطالعااه را کااه خلم کاار باا    49، [11راب تسااون ]فااارخ  و 
ک تحقیا   خداالکتب ب  االلکود ب ون سازی شده بو ند را  ر یا 

خ وری ب رسب نمو ند و نلایج نشان  ا  که خداالکد خبلناب با    
جاخعه و آخوز  والدین خمکن است  ر خور  االالکود رفلااری   

و  رخان  ارویب  ر خاور  االالکل بایش     کو کان ای بتش باشند
اسات. ایان خحققاین پیشانها       تا  ای بتشفعالب و فرون کنشب 

ی از خاداالکد خلناو    ا هگسلک  ند که شواهدی وجو   ار  که 
 ماه ی رنل. خؤی ناد  ر بهبو  االلکود ب ون سازی شاده کو کاان   

خحققین پیشنها  ک  ناد کاه خطالعااد بیشال ی وزم اسات تاا       
 گا  ی ب الب خحققاین  ای بتشب خداالکد الاصب را ب رسب کند. 

[ نیر انمام تحقیقاد بیشل ی را  ر خور  خؤی  بو ن اقاداخاد  12]
با    خاؤی ت  کاارب  ی و   انلتااب خاداالکد   الاصب جهت ارتقاا و 

. لذا  ر این پژوهش به ب رسب  انندبخااللکود کو کان ض وری 
ای بتشب و خقایسه  و رو   رخانب خقابفاه  رخاانگ ی و  رخاان    

کو ک  ر کاهش شدد خشککد رفلااری کو کاان    –تعاخل والد 
تاً  رگذشله رویک  های  رخانب  ر خور  کو کان عمد. میاپ  االله

ب، رویک  های ف  ی( اخاا   رخانیبازخلم کر ب  کو ک بو  )خانند 
گ ایش زیا ی به سمت  رخان خشککد رفلاری کو کاان از   االی اً

پژوهشااگ ان  [.11ط یا  خشاارکت والادین ایمااا  شاده اسات ]     
هاای کااهش   کنند آخوز  باه والادین  ربااره رو    پیشنها  خب

خنظاور  لدین است و بهتنیدگب والدینب عاخل خهمب  ر سکخت وا
شو  ت ین باز ه تحول ب ای کو کان به کار ب  ه خبافرایش خطفوب

[. خنط  پایه خقابفه  رخانگ ی عبارد است از اینکه اگ  خقابفه 14]
تواند خنم  به تهدید سکخت شو ، اصکح ور خا ران خبنارساکنش
واند تهای خقابفه با تنیدگب  ر ج یان یک ف ایند  رخانب خبرو 

عناوان  باه  یفن خقابفه  رخاانگ  [. 15این ف ایند را وایگون ساز  ]
 ای ناکارآخاد باه کاار با  ه    های خقابفهاصکح خهارد یب ا بروش

هاای  هاا و راه ن فن با  اسااس ناو  و شادد تنیادگب     یشو . اخب
وزاروس  –فاولکمن   بدگیا تن به تباا ل یه نظ یای ف   ب  پاخقابفه
 از راه یبنا شده است. خقابفه  رخانگ  [15] بوسییتوسط آقا[ 16]

، اخکانااد  بزنادگ  یهاا ار سااللن ف   نسبت به نو  تنیدگبیهش
ها    یخناسب ب ا یاخقابفه هایافلن راهیای ف  ، جسلمو و خقابفه
 یاب ه بسله اج ایساز . ب  پاالو  را آشکار خب یت، سو خندیخوقع
هشلگانه خقابفه با های (، راهیای )خقابفه  رخانگ خداالفه ن رو یا
کاار   را باه  هاا آننابماا   های نا رسات و که اف ا  به شیوه بدگیتن
د یا ای خی( باه شایوه  یگی ند ) ر طول جفساد خقابفه  رخانگ خب
هاای  ای الاو  را باا بحا    هاای خقابفاه  ماران، راهیب م شده ویتنظ

خ باو  باه فاصافه      یصورد گ فلاه  ر جفسااد  رخاان و تکاال    
 یدا هایا افلاه باا رو  ی و باه خقابفاه سااز     جفساد اصکح کا  ه 



 

 

113 

 روان و همکاران مریم                                                                                                         ......... کودک -اثربخشی دو روش درمان تعامل والدمقایسه 

از  بکااه خقابفااه ناکارآخااد ناشااپ  ازنااد.  رحااالبزا خااببدگیااتن
 بشاناالل  یای، ب آور هاا ف   نسبت به اخکاناد خقابفه یاریناهش
شالاب،   یای از روهای خقابفه  شده، انلتاب راهی  و تح ی  قیغ

د هاا خنما  باه االالکو    شاناالت  تی یز گب و عادم خاد  هیمان
 یشو . خقابفه  رخانگ افله خبیساز  نا یشنااللب و رفلارهاروان
کارگی ی ایگونه ساالله و روند انلتاب و بهوساز را  یماریند بیف ا

اصکح  بافلگیو ساز   یکارآخد ای را  ر جهتخقابفه یراهب  ها
 .کندخب

ناه نشاان   ین زخیا خ باو  باه ا   یهاکفب خ ور پژوهش طوربه
 ر خاور   رخاانگ ی    یاگسال  ه  بب رسا  1971 هد کاه تاا   بخ

ن یا ای با تنیدگب  ر خور  افا ا  صاورد نگ فلاه اسات. از ا    خقابفه
 یای اد خقابفاه  رخاانگ    ببا عنوان ب رس پژوهش 1991خ تا یتار
، 1هایب چون کندال و همکارانالور ، پژوهشبندرد به چشم خبه

[  ر 18اران ][ و بذرافشان و همک17] 1و همکاران و خکخد 2ونگ 
 یااز پااره  یرفلاار  -بشاناالل  ی رخاانگ   بک ب ناخه کفیان یج 

خقابفاه افا ا  باا تنیادگب      یبش تواناا یافارا  یها با ا  سلورالعمل
خقابفاه   ر الصاوص   یار خحادو  یخطالعاد بسا . انداسلیا ه ک  ه

اگ چه ی خا ران و ای  آن ب  رفلار کو ک انمام شده است.  رخانگ 
 لیا  ل را به یخقابفه  رخانگ   ر خور  بپژوهشا اادیا ب تواننمب
خطالعااد  خمموعاه  باه   کا  ، اخاا   آوریآن جما   باو ن باباداع
 رخانگ ی  ر خوار  ختلفیاب چاون    ب خقابفاهای بتش کاه االی ی

ی گوناگون هاپژوهشبهریسلب خا ران، سکخت کو کان و ... را  ر 
  ر [19] و زار  بوسای یآقا .میکنا بخا اناد، اشااره   ب رسب کا  ه 

مار زن خبلک به االلکل ع وق ک ونا  باه   یب 111 یب  رو بپژوهش
زناان خبالک باه     بدگیا کاهش تن ب  یتثیی  خقابفه  رخانگ  بب رس

ج نشاان  ا ناد کاه خقابفاه     یااللکل ع وق ک ونا  پ  االلناد. نلاا   
ن یا د ای ر تشاد  بدگیا تواند  ر  رازخادد ساهم تن  خب ی رخانگ 

 .کااهش  هاد   لکود ع وق ک ونا  را اال یااللکود  ر زنان  ارا
 خبالک  زناان  ا راک شده بادگیتن خددکوتاه  ر ی رخانگ  خقابفه
 . هدخب کاهش را ک ون  ع وق االلکل به

 ب ر پژوهشا  [21] عفیپور و  اوو ی ف و  بوسیین آقایهمچن
 اد ییتغ یجفسه آخوز  خقابفه  رخانگ  بگ  نشان  ا ند که طی 

 بالسالگ  ،بشاغف  بدگیا الو کارآخاد، تن  یب  باورها بقابل توجه
هاا باه   آزخاو نب  بشاغف  بت و ف ساو گ یشتص ب،  گ گونبعاطی

[ پژوهشب باا عناوان   21آقا یوسیب و عکقبند ] .وجو  آخده است
 ای خا ران کو کان خص و های خقابفهای  خقابفه  رخانگ ی ب  رو 

 و بلیحما خناب  زا، بدگیعواخال تن  ا  ها نشانانمام  ا ند. یافله
 و بنیوالاد  بدگیا تن ب  بمیایا  خسلق نیوالاد ایخقابفه یرفلارها
 خاا ران  بگ وهاا  یخقابفاه  رخااانگ     ار  و هاآن یوالدگ  شیوه
 8 خادد قالاب کوتااه  اکی  ر فعال  یف اگ ص   به خبلک کو کان
 تاثیی   ااا  یز را ایراهبا   خقابفه پانج کم ست تواندخب ایجفسه
 یبنارسا ایخقابفه یپااژوهش راهب  ها اانیا  ر .اا  یبگ الااو 
 یراهب  هااا  و یافلاه کاهش اجلناب- اریگ  و یبجاو ی ور چون

                                                      
1 Kendal 
2 Langer 
3 Mellamed 

 و باجلمااع اتیحما یجسلمو ،یچاون الو خهارگ  ت یخناسب
 ر  بادگیا تن اینکاه  باه  افلند. باا توجهی شیافرا باازب آور  خثبت

 خص و  کو کان خا ران است و شل یب خص و  کو کان یهاالانوا ه
باه   یشال  یب ازیا ن و باو ه  بدگیا تن خسالعد  هاا آن از پدران شیب

[ و 21 ارند، خطالعااد آقایوسایب ]  باجلماع بی عاطیهاتیحما
 راه از یکااه خقابفااه  رخااانگ  [ نشان  ا 19آقایوسیب و زار  ]

 کو کاان  خاا ران  ورای نارسااکنش خقابفههای رو  باا  تم کاار
 افلاه یسااز    بهاای شیوه به را ای آنانخقابفه یاراهب  ه خص و 
 بادگیا تن کااهش راه از الو نوبه  ند بهیف ا نیا که هد خب  ییتغ

  ر هام  را هاآن خص و  ف زندان که) الانوا ه  رخممو  و خاا ران
  اشاله  هاا آن ف زنادان  بسکخل ب  بخثبل تواند ای خب (  یگبب خ

 بهبااو   یباا ا  ی رخااانگ   خقابفااه  کاه  اسات  لااذا وزم . باشاد
 شو . گ فله بکار خص و  کو کان خا ران ایخقابفه هایرو 

عکقبند، آقا یوسیب، کمالب،  هسلانب، حقی  السا اد، نظ ی 
[ پژوهشاب باا عناوان تاثیی  خقابفاه  رخاانگ ی با         22و شیتها ]

تهناب ینلیکاب و    خاناده عقبسکخت عموخب خا ران  ارای ف زند 
 م  ا ند.  ر این پژوهش اشاره شده است که تولدب انماکیینل  یغ
 باه  تواناد خاب  بحا ان،  کیا  عنوانبه بخانده تهنعقب کو ک کی

و  بگاذار   ایا   الاانوا ه  هاای کانش  هاا و ارتباا   با    یعم شکل
 روابط که شوند سازگار الوبببه هابا بح ان توانندبخ هایبالانوا ه
 از. باشاند  پذی نعطافا هایشاننقش  ر و  اهمب  اشله و خؤی  باز،
 یساازگار  و ب رخانادگ  ،بدگیتن با نیوالد ایسبک خقابفه بط ف

 بواقعا  هاای پاسخ ای،خقابفه سبک از ارتبا   ار . خنظور الانوا ه
 نیبا   ر. اسات  فشاارزا  هاای خوقعیات   ر بدگیا تن به خنبا   ف  
 رو  از شیبا  خسائفه  با   خلم کر خقابفه سبک های خقابفه،سبک
 یافا ا   خعماووً .  ار  ارتبا  بعموخ سکخت با انمیب  ه خلم کر
  هایخوقعیت با کنندخب اسلیا ه خسئفه ب  خلم کر هایاز رو  که
با وز   را یکملا   بخ ض هاینشانه و شوندخب سازگار بهل  زاتنش
 ب الور ارند. عاکوه  یباوت  بعموخ سکخت از  رنلیمه و  هندخب
 ،یبارویا خانند رو ایخقابفه هایرو  و بعموخ سکخت نیب نیا ب 

 خماد   بابیو ارز یبگشا خسئفه ،باجلماع تیحما  اری،الویشلن
 آن بخقابل، همبسالگ   ر و  ار  وجو   ارخعنب خثبت بهمبسلگ

 خعناا ار  و باجلنااب، خنیا   و ریا گ  و بنیگر ی ور هایویژگب با
 از شال  یب بااو،  بعماوخ  ساکخت  ی ارا افا ا  . است شده گرار 
 یراهب  هاا . کنناد اسالیا ه خاب   خحور خسئفه ایابفهخق هایرو 
 انسیا وار یخعناا ار  طاور باه  خدار مانیه و خدار خسئفه ایخقابفه
  ر االالکل  و ب، افسا  گ بجسامان  بیآسا  اضاط اب،  ی هایخلغ

 را هسالند  بعماوخ  هاای ساکخت  خؤلیاه  از که باجلماع عمفک  
 او فاه خقاب سابک   ر سان خاا ر   نیا ب  عکوه کنند،خب بینبپیش
 رو .خاب  بااو  هاا آن بدگیا تن سان،  شیافارا  باا  بولا  نادار   تثیی 
 را بسکخل های، شاالصبخنطق و خدار خسئفه ایخقابفه هایسبک
 و بماان یه ایخقابفاه  هاای کاه سابک   رحالب کنندخب بینبپیش

. کنناد خاب  بینبپیش را یماریهای بشاالص ،باجلناب ای ناکارآخد
 را بالادخات  یرشاد  بنااتوان  باا  نکو کاا  یب ا که خلتصص اف ا 
 بروانا  فشاار  رانیخ  یطور  قبه ط ف،ازیک دیبا سازند،خب ف اهم
 ط ف از و کنند بابیکنند، ارزخب تم به کو کان نیا نیوالد را که
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 آخاوز   نیوالاد  به بفشار روان با خقابفه یب ا را یبراهکارها گ ی  
نگ ی ب  سکخت ها نشان  ا  که خقابفه  رخا رخممو  یافله  هند.

خاناده تهناب ینلیکاب و غیا      عموخب خا ران  ارای ف زناد عقاب  
ینلیکب یکسان است و ساکخت عماوخب خاا ران ها   و گا وه را      

 هد، عکهم جسامانب و افسا  گب خاا ران را کااهش     افرایش خب
 بتشد.ها را بهبو  خب هد و الواب و کارک   اجلماعب آنخب

رسااب ای بتشااب خقابفااه [ پژوهشااب بااا عنااوان ب 17 رتااا] ]
نشاانان انماام  ا .    رخانگ ی ب  تنش شغفب و رضایت شغفب آتش

 و فاا    اانیا خ هاای تطااب   و هاا تعاخل بلوان اگ  خدل نیا طب 
 فعال ایگونهبه بشناالل - یرفلار یا  راهکارهایط  از را طیخحا
 نیا ا  ر  ایا ز باو ،  آیااار تانش   کاهش شاهد توانخب ک   اصکح
 ینااد یف ا بفکااه  ساتین پاساخ اای خح ک کی تنها تنش ه،ینظ 

 آن خناساب  بآخوزش یراهکارها  یط  از توانخب که خداوم است
 احسااس  شیافارا  با   ب رخاان  شناالت ازآنماکه .دیبتش بهبو  را

 خقابفااه  تاوان خاب  ک  ه دییتث را آن و  اشاله بسرایب نقش تسفط
 باا  و نسات  ا ب رخاان  شاناالت  از ایشاااله  ریا ن را ی رخاان گا  

 بشاغف  خساهل با ب الور   ر اف ا  بشاناالل هایوارهط ح شیافارا
 رسدخب نظ  به یبسو از. ب   باو را اف ا  تیرضا و شناالت علاًیطب

 باجلمااع  – بشاناالل  هیا نظ  عماده  خیهاوم  با ی رخانگ  خقابفه
 انیا خ خاداوم  تعاخال  از بحااک  کاه  خلقابل یگ  نییتع  ر بندورا
 طبا    ایز  ار ؛ بتنگاتنگ ارتبا  اار استرفل و شاتص و طیخح
 رفلاار  گاذار ، تثیی  خاب  رفلاار با  طیخحا که طورهمان خدل نیا
 رفلااار  و طیخحاا  با   شاتص  الاو   آن با   عکوه و طیخح ب  هم
 تاثیی   ناوعب باه  را ی رخاانگ   خقابفه آخوز  اگ .  گاذار استیتثی
 و گذار خب تثیی  او یباورها شتص و بآگاه ب  که میبدان بطیخح
 باه  ان چ الاه یا ا شو ؛خب ناهیبه جهات  ر یو رفلار  ییتغ باع 
 از یبجااو تعاا ل  و یساازگار  .انماخاد خاب  فا    تیرضاا  شیافارا 
 کاه  بزخاان  و شاو  خب خحسوب انسان روزخ ه بزنادگ هایویژگب
 باه هام   بروانا  ان تعا لیا شو خب بناراحل و تنش  چار شتص
 اساات  تعاا ل  به دنیرس  نبال هب سالم انسان نیبناب ا الور ؛خب
 الو  تنش از خلناسب، ایخقابفه انمام با تنش  شوار طی ر ش ا تاا

 هاای شایوه  کااه  اساات   ا ه های این پژوهش نشانیافله .بکاهد
اساات.   بااو ه  خاؤی   بشاغف  تانش  کااهش  با   یخقابفاه  رخانگ 
[  ر پژوهشاب باه ب رساب ایا  خقابفاه  رخاانگ ی       15آقایوسیب ]
خانده تهنب خلوساط تاا شادید با  ف اواناب      و کان عقبخا ران ک

خانده پ  االت. نلایج پاژوهش  رفلارهای پ الاشگ انه کو کان عقب
خقابفه  رخانگ ی، ف اوانب رفلارهاای پ الاشاگ انه  ر     ا  کهنشان 

 هد.  رواق  تسفط خاا ران با  کنلا ل    این کو کان را کاهش خب
لارهای سااز  نایافلاه و   ها و رفها را  ر خقابل چالشتنیدگب، آن

سااز   ها را قا ر خاب کند و آنت  خبپ الاشگ انه کو کانشان خقاوم
خاناده تهناب   گونه رفلارهای کو کان عقبطور خؤی ت ی اینکه به

عکوه خقابفاه  رخاانگ ی  ر خاا ران    الو شان را کنل ل نمایند. به
آن های خقابفه با ها با خیهوم تنیدگب و رو ضمن آشنا ک  ن 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 

 شان از رفلارهای پ الاشگ انه اسلیا ه ننمایند.خانده تهنبعقب

ای از خااداالکد باا  طااور کااه گیلاایم طیاا  گساال  ههمااان
هااایب از نمونااه. االاالکود رفلاااری کو کااان ایاا بتش هساالند 

ازپایش  های ف زندپ وری رفلاری خبلنب ب  شواهد که بایش ب ناخه
اناد شااخل   های الدخاد اجلماعب کو ک ارتقاا یافلاه  جهت ب ناخه

، 2(2111) ببااورنک  ن هاای  ، ساال 1(2112) بپا های ساه  ب ناخه
( و  رخان خبلناب با  رابطاه    1998) 1کو ک – رخان تعاخل والد 

 .[21د ]باشخب 4کو ک –والد 
ب ق اری رابطه  رخانب عنصا ی خهام  ر  رخاانگ ی     ازآنماکه

کو کان است، رابطه عاطیب خوجو  خیان والد و کو ک،  ر ف ایند 
هاای  و با آخوز  خهاارد  دیآبخبه حساب  تثیی گذار رخان اخ ی 

توانند  ر حد  رخانگ  و شاید بیشل  از آن ب ای  رخانب، والدین خب
[. یکب از خؤی ت ین خداالکد 25[ و ]24شند ]باف زندانشان خؤی  

هایب  ر حیطه خشککد رفلاری و عاطیب کو کان، آخوز  خهارد
به والدین است کاه باه کنلا ل رفلاار از جاناب کاو ک و ایماا         

انماخاد. رابطاه عااطیب خیاان والاد و      های والدینب خؤی  خبسبک
باا   شاو  و کو ک،  ر ف ایند  رخان اخ ی تثیی گذار خحساوب خاب  

توانناد  ر حاد  رخاانگ  و    های  رخانب، والدین خبآخوز  خهارد
شاید هام بیشال  از آن با ای ف زندانشاان خاؤی  باشاند. یکاب از        

ها  ر اصکح رفلاار کو کاان،  رخاان خبلناب با       جدیدت ین رو 
کو ک است که خبلنب ب  این ف ض اساسب است کاه   -رابطه والد

 آنچاه کاو ک ب الور ارناد،    ازآنماکه والادین از ارتباا  قاوی باا    
زیاا  ایان ارتباا      احلماال باه  رخانگ ان  رواق  فاقد آن هسلند، 

طبیعب و تاتب خوجو  بین والد و کو ک، کفیاد ای بتشاب بااو و    
 –نلایج پایای  رخاان  ر رو  آخوزشاب خبلناب با  رابطاه والاد       

 [.26است ]کو ک 

ک های آخوز  والدین  ر سیسلم رفاه و سکخلب کاو  ب ناخه
. شاو  است که با ای والادین اراهاه خاب     ت ین نو  الدخاتبخع وف
های ت بیلب سنلب والدین اغفب خلکب ب  اراهه اصول آخوزشب خدل

ی  بنایزعنوان خثال بینش  ر خور  ف زندپ وری انلراعب هسلند به
رفلار ف زند پ وری کنونب یاا خباحا  گ وهاب ساااللار نیافلاه را      

نااخیدکننده است. االیا اً تم کار باه     هند و نلایج آن آخوز  خب
های رفلاری خبلنب ب  شواهد تغیی  یافله است و جهت آن خهارد

ی والادین  گ بانمیخکه ابلدا با  به خداالکد آخوز  والدین است
ب  خشککد رفلاری کاو ک با ای تقاضااهای الادخاد اجلمااعب      

های سانلب ف زنادپ وری کاه    کو ک ابدا  شد.  ر خقایسه با خدل
ید ب  خیهوم ف زندپ وری  رک و فهم آن و صحبت  ربااره آن  تثک

هاای جدیادت  خبلناب با  شاواهد، خلم کار با          ارند، این خادل 
شو . طور که از نظ  رفلاری اج ا خبف زندپ وری هسلند که همان

هاا و اصاول ف زنادپ وری    های جدیدت  خمکن اسات خهاارد  خدل
رهیاد بیشل  بتصوص ها را با ج، اخا آنق ار  هندکمل ی را هدف 

جاای آخاوز    . به[21 هند ]خطالعه ق ار خب تک ار و شدد هدف
ص ف خیهوم انلراعب ف زند پ وری و سپس سپ  ن آن به والادین  

                                                      
1 Triple p 
2 Incredible years 
3 Parent - child interaction therapy 
4 Child patent relationship therapy-CPRT 
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ها رفلار که این خیهوم را  ر رفلار ف زندپ وری ب گ  انند، این خدل
 هند،  ر خور   رخان تعاخال  ف زندپ وری را خسلقیماً آخوز  خب

های عینب ب ای نشاان  ا ن  نهایلاً والدین به خکک کو ک، –والد 
یاک   کاو ک  - رخان تعاخال والاد   رسند. صکحیت  ر خهارد خب

عنااوان  رخااان بااا خاادل خبلنااب باا  شااواهد اساات کااه ابلاادا بااه
گ ی والدین ب ای خشککد رفلاری کو کاان سانین قبال    خیانمب

درفلار سنین قبل عنوان  رخانب ب ای والدین ببه بعداً خدرسه بو  و
 - رخاان تعاخال والاد     خدرسه و سنین خدرسه توسعه پیادا کا  .  

  ب  :کو ک اصول رفلاری را ب ای خوار  زی  به کار خب

  ال ( افرایش عرد نیس کو ک و کاهش خشککد رفلاری
کو ک و ارتقای تعاخل خثبت -ب( باو ب  ن کیییت رابطه والد

 بین والد و کو ک
 ب  های خدی یت رفلار کارآخد و سازگار ]( بنا نها ن راه 

 نیوالاد  (  ا ن احساس شایسلگب و الو کارآخدی بهل  باه  
[11.] 

ازآنماکه ریشه بسیاری از االلکود کو کب  ر تعاخکد خنیب 
والدین و کو ک است،  رخانب با ای ایان االالکود کاه هادفش      

د تواند  ر  رخان االالکو کو ک باشد، خب-بازسازی تعاخکد والد
 هاد کاه  رخاان    کو کب خیید باشد. ا بیاد پژوهشب نشاان خاب  

هاای  لبسالگب و   ( با  اسااس نظ یاه   PCITکاو ک ) -تعاخل والد
ی ختلفا  تقاویلب طبا  خادل     هاا کیا تکنیا گی ی اجلماعب و 
[ بناا نهاا ه شاده کاه باه      26] 1ای توسط هاان   رخانب  وخ حفه
باه شایوه     هد با کو کانشان باگ خب، توجاه و والدین آخوز  خب

کاو ک باه   -پاستگ انه تعاخل  اشله باشاند.  رخاان تعاخال والاد    
کند تا روابط گ م و پاستگ انه با کو کان ب قا ار  والدین کمک خب

[. 27] ناد ینماطاور خاؤی ی خادی یت    سازند و رفلار کو ک را باه 
اند اند، یا  گ فلهکو ک را گذرانده -والدینب که  رخان تعاخل والد

ماناتب که  ر پاب رفلارهاای ختلال کو کانشاان     که چگونه با هی
هاای کااهش اضاط اب خانناد     آید، با اسلیا ه از خهاارد پیش خب

 ناد ینماتنیس عمی  و شم  ن آهسله  ر هنگاام ناکااخب خقابفاه    
-[. این خدل ب  این ف ض اسلوار است که بهبو  تعاخکد والد28]

. کو ک، خنم  به بهبو  عمفکا   کاو ک و الاانوا ه الواهاد شاد     
[. ایان  29اسات ] های جدیادت ی از آن اراهاه شاده    اخ وزه نسته

هاای  الاانوا ه   ر خاور  کو ک کاه   -آخوز  یا  رخان تعاخل والد
شاو ،   ارای ف زندانب با خشککد عاطیب و رفلااری اسالیا ه خاب   

روشب است که هم از نظ  تئوری و هم عمفب و آزخایشگاهب یابت 
 ر یک خلاا آناالیر    باشد.خبشده و  ارای اهمیت و اطمینان وزم 

خطالعاه را گارار  ک  ناد کاه باه ای بتشاب        11[ خحققین 26]
هاا  ف زند اشاره  اشالند و نلاایج خطالعااد آن    - رخان تعاخل والد

سو خندی ب  ا راک خ اقبین  تثیی نشان  ا  که این رو   رخانب 
ی والاو الفا  اولیه/ والدین و سای  پیاخدهای ب رسب شاده خانناد   

ب و ف اوانب خشککد رفلاری کو ک و میالو تنظتوانایب کو ک و 
توانایب تحمل خ اقب  ر خور  رفلار کو ک خشککد تعاخفب والد / 

از ساویب سا ی   کاو ک و اسال س کفاب خ اقاب  ار .      –خ اقب 
[ 11و ][ 29و ][ 28[ و ]27] [ و26و ][ 11خطالعاد خلعاد ی ] 

                                                      
1 Hanf 

د رفلااری  ای بتشاب آن را  ر کااهش خشاکک    ،PCIT...  ر خور  
ی والدین از سوی کو کان و ها رالواستکو کان و افرایش اجابت 

و اخا وزه   اند ا هکاهش اسل س ف زند پ وری  ر والدین را نشان 
پذی ی  رخان تعاخل بح  ب  این است که چگونه کارآخدی و انمام

بهبو   توانبخی ختلف  هاف هنگها و ف زند را  ر جمعیت -والد 
 ر الصاوص   یار خحادو  ییب  یگا  خطالعااد بسا   بتشید. از سو

خا ران و ای  آن ب  رفلار کو ک انمام شده اسات.   ی رخانگ خقابفه
ب  این اساس  ر خطالعه کنونب ایان ف ضایه خاور  ب رساب قا ار      

 - رخان تعاخل والاد   ا  رخان خقابفه  رخانگ ی و رو یگ فت که آ
 هاد   شدد خشککد رفلااری  ر کو کاان را کااهش خاب     ف زند

ف زناد  ر ساای  خطالعااد     -ازآنماکه ای بتشب  رخان تعاخل والد 
عنوان خکک خقایسه با ای بتشب خقابفاه  به ، آن راشده است دیتاه

عنوان یک رو   رخانب جدید کاه  ر ایا ان خطا ح     رخانگ ی به
[ وجاو   ار  کاه   12شاواهدی ]  ضامناً باشد، انلتاب کا  یم.  خب

انب ب ای کو کان با نشانگان با ون  طی  خلنوعب از خداالکد  رخ
ب نیچننیای اسهیخقاسازی شده خؤی  است. نویسندگان تحقیقاد 

را  ر ب رسب خؤی  بو ن اقاداخاد الاصاب جهات ارتقاا و انلتااب      
اسات کاه    نیا .  ر این پا ویه هادف ا   انندبخخداالکد ض وری 

و البلاه   بک رو  باوخ یا عناوان  ای بتشب خقابفه  رخاانگ ی )باه  
ف زناد  ر   - ر خا ران را با ای بتشب  رخان تعاخال والاد    د(ینوپد

ان یم. شاا ییخقایساه نماا   کاهش شدد خشککد رفلاری کو کاان 
اسات.   بشناالل یالگو ی رخانگ خقابفه  یا  نظ یتک  است که بن

 هیا نظ ف زناد خلاثی  از    - رخان تعاخل والد  ینظ  هیپاکه  رحالب
 باشد.بخ ببالب ب لبسلگ

 پژوهش نوع
 .آزخایشب است  وهش حاض  تحقیقب از نو  پژ

 آزمودنی 
سااله   6-1جاخعه آخاری این پژوهش، شاخل کفیاه کو کاان    

ی زیا  نظا  ساازخان بهریسالب     هاا خهادکو ک تحت آخاوز   ر  
-1192 بفیتحصا   ر ساال نی   769با تعدا   شه سلان شاهیندی

 بو . 1191
باه  تنهاا   چ اکاه ی به شیوه  ر  سل س انمام شاد.   یگنمونه

ی خذکور خ اجعه ک  ه بو ناد،  هاخهدکو کانلتاب اف ا ی که به 
اکلیا شد و سای  کو کاان  ر نظا  گ فلاه نشادند.  ر ایان رو       

ی شاه   هاا خهادکو ک خیان همه  از خهدکو ک 8طور تصا فب به
شاهیندی انلتاب شد و اف ا ی از جاخعه آخاری جهات شا کت  ر   

  با ای شا کت  ر   هاای ورو پژوهش انلتاب گ  یدند کاه خاکک  
 هاخهدکو کپژوهش را  اشلند. تعدا  اف ا  شناسایب شده  ر این 

رفلااری باشاند، طبا      -هاای االالکود عااطیب   که  ارای خکک
نیاا  بو نااد.  ر نهایاات از ایاان     111فه ساات رفلااار کااو ک   

ی از کو کاان  ارای خشاککد   نیا   11ساه گا وه    هاا خهدکو ک
ر به شیوه تصا فب  ر  و گ وه طور تصا فب انلتاب و نیرفلاری به

نیا    29آزخایش و کنل ل ق ار گ فلند که البله پس از ریر  باه  
 نی   ر گ وه کنل ل تقفیل یافت. 11و  شیآزخا  ر ه  گ وه
ی آزخایش توسط روانشناس بالینب تحت آخوز  ق ار هاگ وه
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های ورو  کو کان عبارد بو  از: حضور کاو ک  ر  خکک گ فلند. 
ساال،  اشالن    6تا  1 نیب ورة پژوهش،  اشلن سن ب  ر طخهد 

سابقه ای از بعضب خساهل عاطیب از بدو ورو  به خهاد کاو ک تاا    
عاکوه  هاای االالکود رفلااری، باه    هنگام ش و  پژوهش، خاکک 

  سل سب به والدین از ط ی  خهد کو ک.
 پا  کا  ن  خعیارهای ورو  والدین نیار،  اشالن ساوا  با ای     

 و  اشاالنحضااور  ر جفساااد آخااوز   پ سشااناخه، خوافقاات بااا
ن پاژوهش  یا  ر ا کو کانب با خعیارهای ورو  و ال و] خذکور باو . 

 بابی  فه ست رفلاری کو ک ارزیخشککد رفلاری کو کان از ط 
های ال و] عبارد بو  از: طکق پادر و خاا ر، بیمااری    شد. خکک

 ر  کنناده نااتوان روانب شدید پدر و خا ر کو ک، بیماری خرخن و 
  ر کو ک. زخانهم ک و وجو  بیماری روانب کو

 پژوهش های ابزار
یک خقیاساب اسات کاه     :1فهرست رفتار کودک ایبرگ. 1

کنند تا شدد و ف اوانب رفلارهای ختلال  والدین آن را تکمیل خب
ای  ر خطالعااتب کاه   طور گسال  ه کو کشان را ارزیابب کنند و به

کو کااان را  پیاخاادهای  رخااانب  ر خااور  االاالکود رفلاااری   
پ سشاناخه واجاد  و نما ه    [. ایان  11رو  ]بخا به کار  سنمندبخ

است که عبارد است نم ه شدد و نم ه خشکل است. نم ه شدد 
خشاکل خاور  نظا   ر ایان      16 رباره خیران شادد ها  یاک از    

تواناد از   هد.  اخنه شدد خشکل خبخب اراههپ سشناخه تتمینب 
 هد والدین این اخکان را خب باشد. نم ه خشکل هم به 252تا  16

عناوان یاک   که تعیین کند تا چه حدی رفلارهای ف زندشان را به
اسات   16تاا   1کنند.  اخناه ایان نما ه نیار از     خشکل ارزیابب خب

ی ایان ابارار گویاای شادد و     هااسیخقی باوت   ر هانم ه. [12]
تعدا  بیشل  خشککد رفلاری است.  و نم ه ب    ر این خقیااس  

  ر خور  خشککد 11 ر خور  شدد خشککد و  127   ار : وجو
ی ایان ابارار   گذارنم هکه نم اد باوت  نیاز به  رخان  ارند. اج ا و 

ایان   2ب  . همااهنگب  روناب   قیقه زخان خب 21چیری  ر حدو  
 91/1و  ر شااالص شادد    91/1 هاا نشاانه  ر خاور    پ سشاناخه 

، پایایب بین 86/1تا  88/1 باز آزخون آن –باشد. پایایب آزخون خب
با آور  شاده    95/1و آلیای ک ونباخ نیار   79/1تا  86/1 هاابیارز

 .[11است ]
 - رخان تعاخل والد  کودک: –برنامه درمان تعامل والد . 2

ف زند ب ناخه آخوز  والدین خبلنب با  شاواهد اسات کاه کاار باا       
 1997و ساال   با  ار  سال را  ر  7تا  2والدین و کو کان سنین 
ها از خهارد  و سله[.  ر این ب ناخه 26شد ]توسط ایب   ساالله 

گی ند.  ر خ حفاه تعاخال    ر  و خ حفه  رخان خور  توجه ق ار خب
 رخانب را های خعمول بازیکو ک خحور، والدین اسلیا ه از خهارد

هاای ایان   آخوزناد. خهاارد  کو ک خاب  -خنظور ارتقا ارتبا  والدبه
بازالور   ا ن، تقفید ک  ن، خشلاق باو ن،   خ حفه تحسین ک  ن،

و اراهه توجه خش و  است.  ر خ حفاه تعاخال والاد     توصی  ک  ن
خحور، والدین ب ای افرایش ف خان پذی ی و کاهش رفلارهای ختل 

                                                      
1 Eyberg child behavior inventory (ECBI) 
2 Internal consistency 

آخوزند. الوب  سلور  ا ن، تحسین های وزم را خبکو ک خهارد
  خاانب و ک  ن، ف خان پذی ی، اسلیا ه از فن خح وخیت با ای ناف 

های این خ حفه هسالند.  رخاان   ب ق اری قوانین الانگب از خهارد
ساعله هیلگب ب ای جفسه یک 12کو ک خعمووً به  –تعاخل والد 

ساعله و  کو ک، یک جفسه ارزیابب یک و نیم -هدایت تعاخل والد
  و جفسه آخوزشب  ر آغاز ه  خ حفه نیاز  ار .

 .ی  رخان یگهتجن ییتع ه ویاول بابیجفسه اول: ارز
ش از  رخاان  یپا  بابیا  رخان تعاخل والد ا کو ک با جفسه ارز 

ی  ربااره  اتچاه یتارک خصاحبه اطکعااد  ی  ر قالبشو . آغاز خب
شاو  و  رخاانگ  ف صات    خاب  یگا  آور  بکو ک و خشکل کناون 

.  رخاانگ   آور بخا ط الانوا ه را به  ست یبا کو ک و ش ا یبآشنا
  خشااهده  یا والاد و کاو ک را از ط   تعاخال   بی از چگونگانمونه
ی هاپ سشناخهکند. با کمک خب بب رس یباز نی ر ح هاآنتعاخل 
خشاککد کاو ک    شادد باه ن نسابت  یل شده توساط والاد  یتکم

کند.  رخانگ   ر خور  اهداف، را کسب خب بقیو  ق باطکعاد کم
  هد.وزم را خب بن آگاهیند  رخان به والدیخ احل و ف ا

 تعامل کودک محورمرحله اول: 
ی تعاخل کاو ک خحاور )بادون    هاخهاردجفسه  وم: آخوز  
 یی کو ک خحورهاخهاردن جفسه عکوه ب  یحضور کو ک(.  ر ا

شاو   ن آخوز   ا ه خبیها اشاره شد. به والدازاین به آنکه پیش
ده یا وه نا یکاو ک از شا   بخنیا  یرفلارهاا  یخ حفه ب ا نی ر اتا 

ن یا از اصاول خهام ا   بکیا توجه به اینکه ند. بیگ فلن اسلیا ه نما
شاو   ن الواسله خاب ین از کو ک است، از والدیوالد ی ویخ حفه پ
که  بلیند. فعالینما یدن سؤال و  سلور  ا ن الو  اریکه از پ س

ت ارتبا  والد ا   یییشو  به  نبال ارتقاء کخ حفه انمام خب نی ر ا
ب   شددبهکه  هسلند یب، از رفلارهاو س زنشکو ک است؛ انلقا  

د یا هاا با ن از به کار با  ن آن ی ارند. بناب ا بن خوضو  تثیی  خنییا
 ند.یاجلناب نما

ی تعاخل کو ک هاخهاردن یت و تم یجفسه سوم: جفسه هدا
باا الاانوا ه و اراهاه     بت رابطه  رخانیکو ک(. تقو )با حضورخحور 
شل  با   یی بگ تیهدان ین جفسه است.  ر حیت از اهداف ایحما
شو  و صا فاً باازالور  خثبات بادون     تم کر خب ییاد رفلاریتوص

شال  با    یکار ب ی ر انلها طورنیهمشو . اراهه خب الطاهااشاره به 
شاو   ر  ها الواساله خاب  شو  و از آنن تثکید خبینقا  قود والد

کااهش تعادا  ساؤاود و افاارایش     یشال  با ا  یب ب  الاانگ یا تکف
 بازالور ها تک  کنند.
  خوضو  الگاو  یهم اه با توض یلگ یفسه هداجفسه چهارم: ج

نکااه یا  رباااره ن )بااا حضااور کااو ک(.یکو کااان از والااد ی یااگ
 ی ینااخطفوب  رنلیماه الگاوگ    یاز رفلارهاا  یاریگی ی بسشکل

 ا ه  بحاتیت های الو شان است، توضا برر  یکو کان از رفلارها
ن ب  عدم اسلیا ه از ساؤال تثکیاد   یت والدیهدا نی ر حشو . خب
دن به خهاارد  ر خ حفاه تعاخال کاو ک     یهای رسشو . خککخب

نه کنل ل الشام  یهایب را  ر زخها آخوز شو . آنخحور گیله خب
 کنند.افت خبی ر

گ ی هم اه باا تثکیاد با  خوضاو      جفسه پنمم: جفسه هدایت
 ب  شده خهاارت ین توصیت )با حضور کو ک(. تحسیافت حمای ر
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طور الااص خاور  توجاه قا ار     ت تعاخل بهیاست که  ر بتش هدا
 انیا  ر خن یاست که با والد بخوضوع« تیافت حمای ر»گی   خب

که  ر  ی  اف ا یشوند که از ساب خبیت غ هاو آنشو  گذاشله خب
 بوه خناساب یباه شا   یهسالند  ر خواقا  ضا ور    اط افشانط یخح
  ر نما اد  اد ییا   تغیجفسه سا  یافت کنند.  ر انلهایت  ریحما

ب   با نشاان  ا ن نماو ار آن باه    یار کو ک آشدد فه ست رفل
ن باه  ین جفساه باه بعاد اگا  والاد     یا ن خ ور الواهد شد. از ایوالد

 شو .خسفط شده بو ند  رخان وار  خ حفه  وم خب هاخهارد
با تثکید با  خوضاو  اسال س     یلگ یجفسه ششم: جفسه هدا

ن  ربااره تاثیی    ین جفسه با والاد یکو کان )با حضور کو ک(.  ر ا
شاو .  ر  کو کان صحبت خاب  بمانیل س ب  کو کان و  رک هاس
هاا  ی باه اسالیا ه از خهاارد   اژهیا ور توجاه  یگ ی نند هدایتیف ا
ک از یااشااو  و  ر صااورد ضااع   ر ه خااب بباایصااورد ت کبااه

ن آن خهاارد  ر جفساه   یطور الاص ب  اسلیا ه و تم ها بهخهارد
 شو .توجه خب

 مرحله دوم: تعامل والد محور
بادون  خحاور ) های تعاخال والاد   جفسه هیلم: آخوز  خهارد

های تعاخال والاد خحاور کاه     ن جفسه خهاردیحضور کو ک(.  ر ا
ی و اج اکو ک  ی ین ف خان پذیشاخل  ا ن  سلوراد خؤی  تحس

ن یکاو ک باه والاد    بناف خاان   ر صوردت یند خح وخی  ف ایصح
گیلاه   ه نکااد یا ان جفسه الکصاه کف یشو .  ر پاآخوز   ا ه خب
هاا را خطالعاه   آن هیلاه  بشاو  تاا  ر طا    ا ه خب نیشده به والد

گا ی از آن اسالیا ه   ن جفساه هادایت  یش از اولا یند اخا تا پا ینما
 نکنند.

 ی)باا حضاور کاو ک(. با ا     یلگ یجفسه هشلم: جفساه هادا  
 یلگ یک هدایشو  تا بلوانند  ر قالب ا خبین ف صت خهین ایوالد

ب اج ا  رسلبهند تعاخل والد خحور را یفش  ه از جانب  رخانگ  ف ا
ناد  ر  ی رسات ف ا  یاجا ا  یب ا بند و جفسه را با اعلما  کافینما

ن خا ور  یناد باا والاد   یجفساه کال ف ا   یالانه ت ک کنند.  ر ابلدا
ر بااه او یااشااو  و سااپس خلناسااب بااا سااط  رشااد کااو ک نخااب
الاوبب  ن جفسه بهیند کار  ر ای ا ه الواهد شد. اگ  ف ا بحاتیتوض
ن یان ب سد از والدیکو ک به پا ی ی ا شو  و جفسه با ف خان پذاج

 ر خ حفاه  وم  رخاان را    ب  الانگین تکفیشو  تا اولالواسله خب
 انمام  هند. الانه

 بم  ها یگ ی هما اه باا آغااز تعما    جفسه نهم: جفسه هدایت
 با حضور کو ک(.) یبازها به الار] از اتاق خهارد
ن یوالد یب ا کند.دا خبیخه پن خ حفه ا ایهای ان خهاردیتم 
به  نباال   پسنیازاشو .    ا ه خبیهای کسب خهارد توضخکک
م یهسال  یبااز  اتیااق   از ییب غهاطیخحها به خهارد بم  هیتعم
هاا  ر  از از خهاردین  ر صوردشو  ن الواسله خبین رو از والدیاز

ن یالاد و اگا   ند.یان ه  جفسه اسلیا ه نمایا پس از پایاتاق انلظار 
  یا ت انماام  ا ه باشاند، تکف  یا را باا خوفق  ب  الاانگ ین تکفیاول
 به هاستیبازاسبابآوری ت جم یکه شاخل خوقع یگ ی  بالانگ
 شو .ها  ا ه خبآن

 اد یبا حضاور کاو ک(. تاثی   )گ ی جفسه  هم: جفسه هدایت
های شو  و ارتقاء خهاردن خ ور خبی رخان ب  رفلار کو ک با والد

ن الواساله  یپاس از والاد  نیا ازا یابد. رخان ا اخه خبه  و خ حفه 
اسلیا ه کنند کاه   بخساهف ین خ حفه ب ایهای اشو  از خهاردخب

 ین خهم است. و با ا یوالد یکو ک  ر آن خوار  ب ا ی یف خان پذ
گا  اسالیا ه   یهاای آخاوز   ا ه شاده       خساهل، از تکنیاک یسا
 ند.ینما

م یتنظا  باا آخاوز    گ ی هما اه از هم: جفسه هدایتیجفسه 
ت تعاخل والد خحور، ی(. بعد از هداحضور کو کبا ) بالانگن یقوان

شاو  و  خاب  ببا   ب رسا  ینمو ار نم اد فه ست رفلار کاو ک آ 
 ین خ ور الواهد شد. ب ایمانده با والدیباق یسپس خشککد رفلار

ناد  یای خناساب اسات. ف ا  شو  که چه شایوه ن خبیه  خشکل خع
ن آخوز   ا ه یآن به والد یاج ا بچگونگ و بن الانگین قوانییتع
 شو .خب

ت ی یگ ی هم اه با آخوز  خاد جفسه  واز هم: جفسه هدایت
ا اخه  یلگ یند هدای)با حضور کو ک(. ف ا باخاکن عموخ رفلار  ر
های تسفط ب  از خکک یا ین فاصفه زیوالد کهب رصورتیابد و خب

تعاخال الواهاد   ت یص ف هادا  یشل یخهارد  اشله باشند زخان ب
از باا  یا  ر صاورد ن  بقبفا  بن الاانگ یت قاوان یتثب  ر صوردشد. 
شو . به رفلاار کاو ک   ن خبییتع یدین جدین قوانیوالد یهمکار

کنل ل رفلار  یشو  و نکاد وزم ب اپ  االله خب ب ر اخاکن عموخ
 اخاکن گیله الواهد شد. نی ر ااو 

)باا  بک خکاان عماوخ  یا  ر یلگ یر هم: جفسه هدایجفسه س
  یا اتماام  رخاان از ط    یی الانوا ه ب اسازآخا هحضور کو ک(. 

انمام الواهد شد.  ین جفسه  ر اتاق بازیا یت تعاخل  ر ابلدایهدا
سپس نکاد آخوز   ا ه شاده  ربااره کنلا ل رفلاار کاو ک  ر      

 یجفساه با ا   بانیا شو . بتش خن خ ور خبیبا والد بخکان عموخ
ن ییابد. از والاد اخه خبا  بک خکان عموخین نکاد  ر ین همیتم 

هاای حال خسائفه خشاککد     شو  با اسلیا ه از شایوه الواسله خب
 ند.یت نمای یرا خد باحلمال

کاه خاان     بخسااهف  و حال  یلگ یجفسه چهار هم: جفسه هدا
خنظاور  باه  کاه ب رحاال کاو ک(.   هسلند )باا حضاور  اتمام  رخان 

 تا   یضاع ی هاا ب  خهاارد اتمام  رخان  یی الانوا ه ب اسازآخا ه
 ر دن یکه خان  به تسفط رسا  بشو ؛ به خساهفخب یشل یتم کر ب
ن باا  یاز والاد یا ن  ر صورد ر توجه الواهد شد.یهسلند ن هاخهارد

 اگا   . هناد بخا را انماام   تا   یضعهای نقش خهارد ی رخان باز
ا با ا ر   یمانده به رابطه کو ک با الواه  یاز خشککد باق ببتش

کو کاان را باه     ونیا ه  یباز بانگ  الیتوان تکفخ بو  است، خب
ا با ا ر کاو ک   یا ای را باا حضاور الاواه     جفسه بها  ا  و حلآن
ن یافلن والدیی جفسه تا زخان تسفط اب ناخهت نمو . اهداف و یهدا

 تواند ا اخه  اشله باشد.ها خبب  خهارد
 بابیا کاو ک(. ارز  )با حضور بفیاللحصجفسه آال : جفسه فارغ

گا   یهاای   تکنیاک  بز  هما اه باا خع فا   های اتمام آخاو خکک
د ب  اهمیات ا اخاه   یشو . بان جفسه انمام خبیت رفلار  ر ای یخد

ت الاو  را از  یها تثکید شو  و  رخانگ  رضا ا ن اسلیا ه از خهارد
 بلیجفسه حماا  یند  رخان نشان  هد. ب این  ر ف ایت والدیخوفق

ریاری  د ب ناخاه یا شو ، باان  رخان ب گرار خبیکه سه خاه بعد از پا
خواجاه   بشو  که  ر ه  زخان با خشکفها گیله خبشو . به الانوا ه
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 یاز با ا یتوانند با  رخانگ   ر تماس باشند و  ر صورد نشدند خب 
 العا ه ب گرار شو .ها جفسه فوقآن

 بعنوان روشبه ی رخانگ خقابفه برنامه مقابله درمانگری: .3
وزاروس، -فاولکمن  یهیا نظ  با   بند خشااوره و خبلنا  یکه  ر ف ا
ن فان کاه با     یا شده ا ب[ خع ف14] بوسیین بار توسط آقاینتسل

 ای فا   بناا شاده   های خقابفاه ها و راهبدگیاساس نو  و شدد تن
باشاد.  ر جفسااد    با گ وهی یتواند ف  است. جفساد  رخان خب

ت یا را رعا ی رخانگ  جفساد گ وه بضوابط عموخ بسلیبا بگ وه
ها    زخاان خادد جفسه است.  15تا  8جفساد خعمووً  تعدا  ک  .
 بجفسااد گ وها   یقه و ب ای ق 45طور خلوسط به یف   یجفسه
هاا  ن تعدا  جفساد جدا از جفساد خصاحبهیساعت است. ا 1تا  2

آزخون ن و جفساد پسیی نتسلهایآزخونگ  بها و حلو خشاهده
 است.

ب جفسااه اول: تع یاا  تنیاادگب و ایاا اد آن باا  سااکخل     
شنااللب و تحول بهنمار و نیر تع ی  خقابفه شنااللب و روانزیست
ای.  ر پایاان جفساه از خا اجعین یاا     گاناه خقابفاه  های هشتو راه

 دا یا رو نیتا  خهام بعد  جفسه یب اشو  تا بیماران  رالواست خب
زای هیله یا حلب زندگب الو  هما اه باا اعماال، افکاار و     تنیدگب

اناد را یا  اشات کا  ه و    ا به کار ب  هاحساساتب که تم به ک  ه ی
 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 

کوشند  وباره  رخانگ  خبالو  و  یگ  اعضای گ وه با هدایت روان
های فا   را از نظا    و یانوی پ  االله و واکنشبه ارزیابب نتسلین 

 که یکاریافله بو ن ارزیابب کنند. گاهب ف   بهل ین  رجه ساز 
زا ق ار گ فله تواند بکند این است که رو  ر روی عاخل تنیدگبخب

و پ الاشگ انه )و البله خحل خانه( احساس و افکار  را بیان کناد.  
گ ایانه خدن خشکل را واق الو   ر به وجو  آ تیخسئولگاهب باید 
قبکً کمل  یاا بیشال  از واقعیات ارزیاابب      کهب رحالارزیابب کند. 

زای الیفاب  ی تنیادگب دا هایا روک  ه است. گااهب نبایاد باه    خب
جویب( و گاه باید از رو  حل خنطقاب  فک  کند ) وری تیاهمکم

اجلناب که شاخل الوابیدن، گ یسالن،  -خسئفه اسلیا ه کند. گ یر
پا  ازی و اجلنااب از     ن، پناه ب  ن به  ارو و خوا ، الیاال قه  ک

زا است خعماووً تشاوی    های تنیدگبق ار گ فلن  ر ب اب  خوقعیت
شاو  تاا از   زا به اف ا  کمک خبعنوان روشب بیماریشو  و بهنمب

خشکفب غی قابل کنل ل )خانناد خا      آنکهآن اجلناب کنند. خگ  
شاو  و  خدد تشوی  خبب ای کوتاه یک عریر( ایما  شده باشد که
ای الو  را تغیی   هاد. ساپس از فا      سپس ف   باید رو  خقابفه

هاای  شو  تا با توجاه باه نلاایج جفساه، ایان باار راه      الواسله خب
ت  را به کار گ فله و خماد اً نلاایج را   های  قی جدیدت  و ارزیابب

 یا  اشت ک  ه و ب ای جفسه بعد هم اه بیاور .
م:  ر این جفسه نتسات ها  کاس نلاایج ناشاب از      جفسه سو
ای به کار گ فله های خقابفههای ارزیابب شنااللب و راهتغیی  رو 

 هد. اگا  خشاکل کااهش یافلاه باو ،      شده الویش را گرار  خب
ای  یگ  هم به کمک های خقابفهها ا اخه یافله و راهخمد اً ارزیابب
هب از خ اجا   شاو  تاا خشاکل باه حاداقل ب ساد. گاا       گ فله خب

شو  که ارزیابب اط افیانش  رباره نحوه ب الاور     رالواست خب
با رویدا های تنیدگب زا را پ سیده، یا  اشات کا  ه و  ر جفساه    

هاای  یگا ان  قیا  و    بعد به بح  بگذار . خمکن اسات ارزیاابب  
کننده باشد و خمکن است تک  ک  ه باشند  ر جهت حیظ کمک

غی واقعب باه فا   اراهاه  ا ه باشاند.     خناف  الو شان یک ارزیابب 
هاای  خهم این است که خ اج  یا بیمار بایسلب همواره به ارزیاابب 

شنااللب الویش ا اخه  هد. اگ  خشکل ف   حل شده باشد، آنگااه  
شاو  و  کند پ  االله خبهای  یگ ی که ف   تم به خببه تنیدگب
ور  تاا  ها را یا  اشت ک  ه و  ر جفسااد بعاد هما اه بیاا    باید آن

زا را زخانب که ف   خهاارد خقابفاه خاؤی  باا رویادا های تنیادگب      
بیاخوز  و بلواند به کار گی  . این ف ایند تا پایان جفسااد  رخاان   

 یابد.ا اخه خب
های جدیدت   ر ب الور  با تنیدگب و جفسه چهارم: ارزیابب راه

 .گی  ای ناکارآخد  ر  سلور کار ق ار خبهای خقابفهتغیی  رو 
هاای ارزیاابب   جفسه پنمم: گرار  نلایج ناشب از تغیی  رو 

 ای اج ا شده.های خقابفهشنااللب و راه
جفسه ششم: بح   ر خور  گرار  ارزیابب اط افیاان  ربااره   

 نحوه ب الور  خ اج   ر خور  رویدا های تنیدگب زا.
 های  یگ .جفسه هیلم: ب رسب تنیدگب
ط خ اجا  تاا یاا گی ی    هاا توسا  جفسه هشلم: ا اخه ارزیاابب 

 ای.های خقابفهخهارد
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  

 های ف  .ساز  یافله بو ن واکنش
و  های جدیدت   ر ب الور  باا تنیادگب  جفسه  هم: ارزیابب راه

 ناکارآخد. ایهای خقابفهتغیی  رو 
های ارزیاابب  جفسه یاز هم: گرار  نلایج ناشب از تغیی  رو 

 های خقابفه.شنااللب و راه
 ای آخوالله شده اعضا.جفسه  واز هم: ارزیابب خهارد خقابفه

 هاشیوه تحلیل داده
ها عکوه ب  آخار توصییب ، از آزخون لوین و ب ای تمریه تحفیل  ا ه     

 . گی ی خک ر اسلیا ه شدهتحفیل واریانس با انداز

 نتایج
باه  « 1اس. پب. اس. اس.»افرار  ر این قسمت با اسلیا ه از ن م     
ها  ر سط  توصییب و اسلنباطب پ  االله شده وتحفیل  ا هتمریه

شانااللب  و گا وه آزخاایش و    هاای جمعیات  است. ابلادا ویژگاب  
راهاه  ی توصییب خ بو  به خلغی  وابساله ا هاآخارهو سپس  خقایسه

کولموگ وف اسمی ن  خبناب   آزخون، نلایج ازآنپسگ  یده است. 
ب  ن خال باو ن توزیا  نما اد، آزخاون لاوین خبناب با  تسااوی         

هاای  فا ض خنظور ب رسب پایش و همگنب رگ سیون به هاانسیوار
های پاراخل یک  ر خور  خلغی  آخاری وزم جهت اسلیا ه از آزخون
هاا باا اسالیا ه از رو     س  ا هوابسله اسلیا ه گ  یده است. سپ

وتحفیال  های تک اری خاور  تمریاه  با اندازه آخاری تحفیل واریانس
                                                      
1 SPSS   
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عناوان خلغیا    ق ار گ فله است.  ر این تحفیل، عضویت گ وهب به
عناوان خلغیا    خشککد رفلاری کو کان به خسلقل و نم اد شدد
عنوان خلغیا  کنلا ل )همگاام(  ر    آزخون بهوابسله و نم اد پیش

ظ  گ فله شده است. هدف این پژوهش ب رسب ای بتشب خقابفاه  ن
 ر کااهش شادد    کاو ک  - رخانگ ی و ب ناخه  رخان تعاخل والد

ایاان  و رو   رخااانب  ر خشااککد رفلاااری کو کااان و خقایسااه
  خقایسه با گ وه کنل ل بو .

های ساه  خیانگین و انح اف اسلاندار  نم اد آزخو نب 1 ر جدول 
شدد خشککد رفلاری به تیکیاک خوقعیات اراهاه    گ وه  ر خلغی  
گونه که  ر جدول نیار خشاتص اسات خقایساه     شده است. همان

های  و گ وه آزخایشب ها حاکب از کاهش نم اد آزخو نبخیانگین
هاای  کاو ک  ر خوقعیات   -خقابفه  رخانگ ی و  رخان تعاخل والاد 

 آزخون است. نماایش آزخون و پیگی ی نسبت به خوقعیت پیشپس
نیاار خاانعکس شااده اساات. 8-4تصاوی ی ایاان یافلااه  ر نمااو ار  

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

 گ وه خقابفه  رخانگ ی گ وه کنل ل کو ک -گ وه تعاخل والد خوقعیت خلغی 
M SD M SD M SD 

 شدد خشککد رفلاری
 56/5 45/129 69/7 75/141 48/6 78/116 آزخونپیش
 51/7 48/82 46/11 48/141 61/6 17/81 آزخونپس

 91/6 77/94 11/12 82/171 15/8 89/91 پیگی ی

ف ضیه اول: خقابفه  رخانگ ی شدد خشککد رفلاری کو کان 
  هد.را کاهش خب

کاو ک شادد خشاککد     –ف ضیه  وم:  رخاان تعاخال والاد   
  هد.رفلاری کو کان را کاهش خب

 رخانگ ی و  رخاان تعاخال   ف ضیه سوم: خیان ای بتشب خقابفه
والد کو ک  ر کاهش شدد خشاککد رفلااری کو کاان تیااود     

 وجو   ار .
 گی ی خک ر نلایج آزخون تحفیل واریانس با اندازه 2 ر جدول 

 

 
جهت خقایسه تیاود تغییا  نما اد ساه گا وه  ر خلغیا  شادد       

باه تکا  اسات  ر خقاا ی       وزم خشککد رفلاری اراهه شده است.
 بخااوچفآزخااو نب بااه عفاات خعنااا اری آزخااون ک ویاات     رون
(15/1>Pبه ) اپسیفون خقاا ی  خ باو  باه     فهیوسبهخنظور اصکح

گوناه کاه خشااهده    همان اپسیفون ک ان پایین گرار  شده است.
هاا  شو ، نلایج بیانگ  خعنا اری تیاود تغییا  نما اد  ر گا وه   خب

 ی  خمذور اتای سهمب نیر بیانگ  اندازه ایا   (. خقاP<15/1است )
  (.2ɳ>14/1است )قابل قبولب 

 گیری مکرر جهت مقایسه تغییر نمرات شدت مشکالت رفتاری در سه گروهآزمون تحلیل واریانس با اندازه .2جدول 

 SS df1 df2 MS F P 2ɳ ای 
 682/1 1111/1 167/91 269/29891 85 2 518/59786 آزخو نب رون
 891/1 1111/1 916/154 152/66151 85 2 114/112112 آزخو نبینب

نلایج آزخون تعقیبب توکب جهت خقایسه زوجب تیاود تغییا   
اراهه شده است. نلاایج   1نم اد شدد خشککد رفلاری  ر جدول 

 رخاانگ ی و  بیانگ  آن است که خیان تغیی  نم اد  و گ وه خقابفه
ه کنل ل تیاود خعنا اری وجاو   کو ک با گ و - رخان تعاخل والد

 رخاانگ ی و  (. بدین خعنا که ها   و رو  خقابفاه  P<15/1 ار  )
 کو ک  ر کاهش شدد خشککد رفلاری  - رخان تعاخل والد

کو کان خؤی  هسلند. ولب خیان تغیی  نم اد  ر  و گ وه آزخایشب 
یعنب ف ضایه اول  ؛ (P>15/1شو  )تیاود خعنا اری خشاهده نمب

 شو .هید و ف ضیه سوم ر  خبو  وم تا
کو ک  - رخانگ ی و  رخان تعاخل والدبناب این  و رو  خقابفه

 ر کاهش شدد خشاککد رفلااری کو کاان ای بتشاب خشاابهب      
  ارند.

 هاآزمون توکی جهت مقایسه زوجی شدت مشکالت رفتاری در گروه .3جدول 

 SE P (I-J) (J) (I) خلغی 

 شدد خشککد رفلاری
 کو ک -لدتعاخل وا

 127/1 151/2 -951/2  رخانگ یخقابفه
 1111/1 186/2 -171/49* کنل ل

  رخانگ یخقابفه
 127/1 151/2 951/2 کو ک -تعاخل والد
 1111/1 114/2 -119/46* کنل ل

 گیریو نتیجه بحث

هدف این پژوهش ب رسب ای بتشب خقابفه  رخانگ ی و ب ناخه 
کااهش شادد خشاککد رفلااری       ر کاو ک  - رخان تعاخل والد
این  و رو   رخانب  ر خقایسه با گ وه کنلا ل  کو کان و خقایسه

 –گونه که نلایج پژوهش نشان  ا   رخان تعاخال والاد   بو . همان
صورد خعناا اری  ر کااهش شادد    کو ک و خقابفه  رخانگ ی به

 اند.خشککد رفلاری کو کان خؤی  بو ه
و [ 11] نیشا یپهاای  د یافلاه های پژوهش االی   ر تاهییافله

 – ر ای بتشااب  رخااان تعاخاال والااد    ... [ و11] [ و29] [ و27]
کو ک ب  کاهش شدد خشککد رفلاری کو کان بو . بسایاری از  

کو ک ریشاه   –االلکود رفلاری کو کان  ر تعاخکد خنیب والد 
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 ار . رفلارهای خنیب والادین خانناد ف یاا  ز ن، تهدیاد کا  ن،       
خسائولیلب و ناف خاانب را تقویات    یب کو ک خانند ببرفلارهای خن

کند که این خسئفه رفلارهای والادین را بادت  کا  ه و خمکان     خب
کو ک با تقویت  –است خنم  به الشونت شو .  رخان تعاخل والد 

تعاخکد خثبات و آخاوز  والادین باه اینکاه باا یبااد باشاند و         
چ اله خعیاوب را  آخیر را به کار ب ند، این ی غی  الشونتهاکیتکن
هاایب  کاو ک، والادین خهاارد    –شکند.  ر  رخان تعاخل والد خب

گی ند و ب ای ایما  روابط اخن و  ر جهت رشد کو کانشان ف ا خب
ت تیاب رفلارهاای اجلمااعب را  ر کاو ک افارایش  ا ه و      ایان به

 هند.  ر این ب ناخه  رخاانب  رفلارهای خنیب را  ر وی کاهش خب
هاای  ی ند به کو کانشاان نر یاک شاوند، سابک    گوالدین یا  خب

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 

  هند.ت ی پاسخ خبصورد سالمبه
هش حاض  حاکب از ای بتشب خداالفاه )خقابفاه   های پژویافله

 رخانگ ی( با  کااهش شادد خشاککد رفلااری کو کاان باو .        
خاا ران و   ی رخاانگ   ر الصوص خقابفه  یار خحدو یخطالعاد بس

کاه اگ چاه    بتصوص ای  آن ب  رفلاار کاو ک انماام شاده اسات     
توان ا بیاد پژوهشب خ بو  به ایا  خقابفاه  رخاانگ ی را باه     نمب
ان یا گا ان  ر ج  آوری کا  ، پاژوهش  بداعب بو ن آن جم  لیل ا
 یااز پاااره یرفلااار -بشااناالل ی رخااانگ  بک ب ناخااه کفاا یاا

خقابفاه افا ا  باا تنیادگب      یبش تواناا یافارا  یها با ا  سلورالعمل
 [.18[ و ]17کنند ]اسلیا ه خب

خنط  پایه خقابفه  رخانگ ی عبارد است از اینکه اگا  خقابفاه   
تواند خنم  به تهدید سکخت شو ، اصکح ن خبور خا رانارساکنش
تواند های خقابفه با تنیدگب  ر ج یان یک ف ایند  رخانب خبرو 

ار یهشا  از راه یخقابفه  رخاانگ  [. 15این ف ایند را وایگون ساز  ]
ای ، اخکاناد خقابفاه بزندگ یهاسااللن ف   نسبت به نو  تنیدگب

ت، یا ه  خوقع یخناسب ب ا یاخقابفه هایافلن راهیف  ، جسلمو و 
 ن رو یا یبه بسله اج ایساز . ب  پاالو  را آشکار خب یسو خند

 بدگیا های هشلگانه خقابفه با تن(، راهیای )خقابفه  رخانگ خداالفه
گی ند ) ر کار خب را به هاآننابما  های نا رست وکه اف ا  به شیوه

 م شاده و ید تنظا یای خی( به شیوهیطول جفساد خقابفه  رخانگ 

هاای صاورد گ فلاه  ر    ای الو  را با بح های خقابفهماران، راهیب
خ بو  به فاصفه جفساد اصاکح کا  ه و     یجفساد  رخان و تکال
پ  ازناد.  زا خاب  بدگیا تن یدا هایا افلاه باا رو  ی به خقابفه سااز  

فا   نسابت باه     یاریاز ناهشا  بکه خقابفاه ناکارآخاد ناشا    رحالب
  شاده،  یا   و تح ی  قیغ بشناالل یر هاای، ب آواخکاناد خقابفه
ز گاب و عادم   شالاب، هیماان   یای از روهاای خقابفاه  انلتاب راه

 یشانااللب و رفلارهاا  ها خنم  به االلکود روانشناالت تی یخد
سااز را   یماار یناد ب یف ا یشو . خقابفه  رخاانگ  افله خبیساز  نا

ای ابفاه خق یکارگی ی راهب  هاایگونه ساالله و روند انلتاب و بهو
جهات  . ازاینکنداصکح خب بافلگیو ساز   یکارآخد را  ر جهت

 [ و22و ][ 21و ][ 19های این پژوهش با خطالعااد قبفاب ]  یافله
هاای  [ هماهنگ است. به هماین عفات اینماسات کاه رو     21]

خنظور کااهش تنیادگب خاا ران و نیار تاثیی  آن با         رخانگ ی به
. خقابفاه  رخاانگ ی   شاو  خشککد رفلااری کو کاان خطا ح خاب    

تواند  ر  رازخدد سهم تنیدگب  ر تشادید ایان االالکود را    خب
 و ب رخاندگ ،بدگیتن با نیوالد ای[. سبک خقابفه15 هد ]کاهش 
 هاای از رو  کاه  یافا ا   خعماووً . ارتبا   ار  الانوا ه یسازگار
 بهلا   زاتانش  هاای خوقعیت با کنندخب اسلیا ه خسئفه ب  خلم کر
 و  هناد با وز خاب   را یکمل  بخ ض یهانشانه و شوندبخ سازگار
 نیبا  نیا ب  ب الور ارند. عکوه یباوت  بعموخ سکخت از  رنلیمه
 ،یبارویاااخانناااد رو ایخقابفاااه هاااایرو  و بعماااوخ ساااکخت
 خماد   بابیو ارز یبگشا خسئفه ،باجلماع تیحما  اری،الویشلن
 آن بمبسالگ خقابل، ه  ر و  ار  وجو   ارخعنب خثبت بهمبسلگ

 خعناا ار  و باجلنااب، خنیا   و ریا گ  و بنیگر ی ور هایویژگب با
 از شال  یب بااو،  بعماوخ  ساکخت  ی ارا افا ا  . است شده گرار 
 یراهب  هاا . کنناد اسالیا ه خاب   خحور خسئفه ایخقابفه هایرو 
 انسیا وار یخعناا ار  طاور باه  خدار مانیه و خدار خسئفه ایخقابفه
  ر االالکل  و ب، افسا  گ بجسامان  بیآسا  اضاط اب،  ی هایخلغ

 را هسالند  بعماوخ  هاای ساکخت  خؤلیاه  از که باجلماع عمفک  
، بخنطقا  و خادار  خسائفه  ایخقابفه هایسبک کنند،خب بینبپیش
 هاای که سبک رحالب کنندخب بینبپیش را بسکخل هایشاالص
 را یماار یهاای ب شااالص  ،باجلناب ای ناکارآخد و بمانیه ایخقابفه
 بنااتوان  باا  کو کاان  یبا ا  که خلتصص اف ا . کنندخب ببینپیش
  یا طور  قبه ط ف،ازیک دیبا سازند،خب ف اهم را بالدخات یرشد
کنناد،  خاب  تم باه  کو کاان  نیا ا نیوالد را که بروان فشار رانیخ
فشاار   باا  خقابفاه  یب ا را یبراهکارها گ ی  ط ف از و کنند بابیارز
هاا نشاان  ا  کاه    مو  یافله رخم  هند. آخوز  نیوالد به بروان

ای  وری جااویب و گ یاار و هااای خقابفااهخقابفااه  رخااانگ ی رو 
هااای الااو   هااد و رو هااا کاااهش خااباجلناااب را  ر آزخااو نب

خهارگ ی و جسلموی حمایات اجلمااعب و بااز با آور  خثبات را      
ای نارسا کانش  های خقابفه هد و از راه تم کر ب  رو افرایش خب

های ساز  یافلاه  ای آنان را به شیوههای خقابفهور خا ران راهب  
 هد که این ف ایند به نوبه الاو  از راه کااهش تنیادگب    تغیی  خب

تواناد ایا  خثبلاب با  ساکخلب      خا ران و  رخمماو  الاانوا ه خاب   
 ها  اشله باشد.ف زندان آن

ای  ر زخیناه ای بتشاب ایان  و شایوه     هیچ خطالعاه خقایساه  
فلاری کو کان صورد نگ فله اسات.   رخانب ب  کاهش خشککد ر

تواند خقاصد ختلفیب کاه  و شایوه  رخاانب    یکب از  ویل آن خب
اند، باشد. نلایج تحقیقاد نشان  ا ه است کاه  ب ای آن ایما  شده
عناوان عاخال ساهیم  ر خشاککد رفلااری      سیسلم الانوا گب باه 

و تنیاادگب والاادینب  ر ارتبااا  خساالقیم بااا  باشاادکو کااان خااب
طور که همان [.11[ و ]11[ و ]6] رفلاری کو کان استخشککد 

اناد،  کو ک را گذراناده  -اشاره شد، والدینب که  رخان تعاخل والد
اند که چگونه با هیماناتب که  ر پاب رفلارهاای ختلال    یا  گ فله

های کاهش اضط اب آید، با اسلیا ه از خهاردکو کانشان پیش خب
ر هنگاام ناکااخب خقابفاه    خانند تنیس عمی  و شام  ن آهساله    

[. این خدل با  ایان فا ض اسالوار اسات کاه بهباو         29] ندینما
کو ک، خنم  به بهبو  عمفکا   کاو ک و الاانوا ه    -تعاخکد والد
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هاای  رخاانگ ی خانناد خقابفاه     و از سوی  یگا  رو   الواهد شد
خنظور کااهش تنیادگب خاا ران و نیار تاثیی  آن با         رخانگ ی به

شاو . خقابفاه  رخاانگ ی    ن خطا ح خاب  خشککد رفلااری کو کاا  
تواند  ر  رازخدد سهم تنیدگب  ر تشادید ایان االالکود را    خب

خقابفه  رخانگ ی  ر خا ران ضمن آشنا کا  ن  . [15 هد ]کاهش 
های خقابفه با آن، توانسله خا ران را ها با خیهوم تنیدگب و رو آن

کد الو  قا ر ساز  تا با گو   ا ن فعال کنل ل بیشل ی  ر تعاخ
نلایج این پاژوهش نشاان  ا  کاه ها   و      اشله باشند.  با کو ک

رو   رخانب  ر کاهش شدد خشککد رفلاری کو کان خؤی ند و 
پیشاینه  تیاوتب  ر ای بتشب این  و شیوه  رخانب خشاهده نشاد.  

پژوهش نشان  ا ه است ه   و  رخان خذکور  ر کاهش اسال س  
[ 26و ][ 11باشند ]بتشب خبف زند پ وری و تنیدگب والدینب ای 

 [.11] [ و29] و
تعماایم نلااایج حاصاال از ایاان پااژوهش خساالفرم اجاا ای     

های بالینب و با حمم بیشل ، توجه به نقش هایب  ر نمونهپژوهش
تنیدگب و  ر نظ  گ فلن خلغی هایب خانند جانس، ت تیاب تولاد،    

اقلصاا ی،   –تعدا  ف زندان الاانوا ه، ساطوح ختلفا  اجلمااعب    
 تحصیکد و شاغل بو ن خا ران الواهد بو .خیران 
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