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ارتقاء تعامل والدين و فرزندان با استفاده از آموزش روشهاي نوين
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چکيسُ
ذبًَازُ اٍليي ٍ هْنتطيي ًظبم اضتجبعي ثطاي کَزکبى ثِ قوبض هييضٍز ٍ اؾيتابزُ اظ قييَُ-
ّبي هٌبؾت حلهؿئلِ زض ايي هحيظ هيتَاًس تبثيط قبثل تَخْي ثط ضقس ضٍاًي ٍ اختوبػي کَزکيبى
زاقتِ ثبقس .ايي پػٍّف ،ثب ّسف ثطضؾي اثطثركي آهَظـ حل هؿيئلِ ثيِ ٍاليسيي ثيط قييَُّيبي
تطثيتي ٍ تؼبهلي آًْب ثب فطظًساىقبى اًدبم قسُ اؾت .ضٍـ پػٍّف ًيوِآظهبيكيي ثيب عيط پييف-
آظهَى -پؽآظهَى تکگطٍّي اؾت .گطٍُ ًوًَِ قبهل ً 28اط اظ هبزضاى زاًفآهَظاى پيفزثؿيتبًي
ٍ زثؿتبًي هساضؼ غيطاًتابػي قْط تْطاى ثَزُ اؾت کِ ثب ضٍـ ًوًَِگييطي زض زؾيتطؼ ،اًتريبة
قسُ ثَزًس .هبزضاى زض کبضگبُّبي آهَظـ تطثيت فطظًساى ثيب ضٍـ حيلهؿيئلِ قيطکت کطزًيس کيِ
ّاتِاي يک ثبض زض  9خلؿِ  2ؾبػتِ ثطگعاض قسًس .قجل اظ قطٍع ٍ ثؼس اظ اتوبم ّيط کبضگيبٍُ ،اليسيي
پطؾفًبهِ ضٍـّبي تطثيتي ٍالسيي ٍ ؾيبِّ ضاثغِ ٍالس -کَزک ضا تکويل کطزًس .يبفتِّبي حبنيل
اظ تحليل اًساظُگيطيّبي هکطض ًكبى زاز قطکت زض کبضگبُ آهَظـ ضٍـ تطثيتيي هجتٌيي ثيط حيل-
هؿئلِ ثِ افعايف هيبًگيي ضٍـ تؼبهل ثط اؾبؼ حلهؿبلِ ٍ کبّف هيبًگيي ضٍـ تٌجيِ ٍ تَثيد زض
پطؾفًبهِ ضٍـّبي تطثيتي ٍالسيي هٌدط قسُ اؾت .زازُّبي حبنل اظ ؾيبِّ ضاثغِ ٍالس -کيَزک
ًيع ًكبًگط افعايف هيبًگيي ايدبز هحسٍزيت هيثبقس .آهَظـ هْبضت حلهؿئلِ ثِ ٍالسيي هيتَاًيس
ثبػث افعايف ثِکبضگيطي ؾجک تطثيتي هجتٌي ثط حلهؿئلِ ٍ کٌتطل کَزکبى ثٍِؾيلِ ٍالسيي اظ ضاُ
ايدبز قبًًَوٌسي زض ذبًَازُ قَز.
ٍاغُّبي کليسي :حل هؿئلِ ،آهَظـ ٍالسيي ،قيَُّبي تطثيتي ،ضاثغِ ٍالس -کَزک

 .1زاًكيبض زاًكگبُ تْطاى
 .2زاًكدَي زکتطي ؾٌدف ٍ اًساظُگيطي زاًكگبُ ػالهِ عجبعجبيي
 .3پػٍّكگط فَق زکتطي ضٍاىقٌبؾي ٍ آهَظـ کَزکبى اؾتثٌبئي زاًكگبُ تْطاى
 .4کبضقٌبؼ اضقس ضٍاىقٌبؾي ثبليٌي کَزک
*ًَ -يؿٌسُي هؿئَل هقبلِostadroozbeh@yahoo.com :
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اضتقبء تؼبهل ٍالسيي ٍ فطظًساى ثب اؾتابزُ اظ آهَظـ ضٍـّبي ًَيي فطظًسپطٍضي

هقسهِ
ذبًَازُ اٍليي ٍ قسضتوٌستطيي ثؿتط هَثط ثط ؾالهت خؿوبًي ٍ ضٍاًي کَزکبى ثِ قوبض هيي-
ضٍز (ثطک .)1386 ،1ازثيبت پػٍّكي هطثَط ثِ ػَاهل اضتقبء زٌّسُ ؾالهت ضٍاًي کَزکبى ،ػويستب"
ثط اّويت ذبًَازُ (فطيک ٍ )1994، 2ضٍاثظ ٍالسيي ٍ فطظًيساى (کيبظزيي ٍ ٍايتليي )2007 ، 3تبکييس
زاضًس .زض ضوي تؼبهل ثيي اػضيبي ذيبًَازُ ًقيف ثؿيعايي زض قيکلزّيي ثبظذَضزّيب ٍ ضفتبضّيبي
کَزکبى اياب هيکٌس (چَفي ٍ هک لئَز .)1973 ، 4ؾجک تطثيتي ٍالسيي يکي اظ هابّيوي اؾت کيِ
ثيبًگط ًحَُ تؼبهل ٍالسيي ثب فطظًساى اؾت (زاضليٌگ ٍ پطات  .)1988 ،5اگط ّيط هَقؼييت تؼبهيل ثيب
کَزک ضا ثِ يک هؿئلِ تكجيِ کٌين ،ثبيس ؾجک تطثيتي ضا ًَػي هْبضت زض حيل هؿيئلِ ٍاليسيي زض
هَقؼيتّبي هطثَط ثب فطظًساى قلوساز کطز.
اظ آًدبئي کِ ّسف انلي هساذلِّبي ضٍاىقٌبذتي کوک ثِ حل هؿبئل ٍ چبلفّبيي اؾت
کِ افطاز زض ظًسگي ضٍظهطُ ٍ هَقؼيتّبي چبلف ثطاًگيع ثب آًْب هَاخٌْس ،هغبلؼِ تَاًبييّيبي حيل-
هؿئلِ ٍ ضاُّبي کبضآهس ثْجَز آى ،يکي اظ ضؾبلتّبي ػوسُ زض حَظُ ضٍاىقٌبؾي ثكوبض هييضٍز .اظ
اييضٍ ايي اهط هَضز تَخِ پػٍّفگطاى ثؿيبضي زض حَظُ ضٍاىقٌبؾي ثَزُ اؾت (اليَت ٍ ّبضؾيت،6
 .)2008حلهؿئلِ ثِ فطايٌسّبي قٌبذتي -ضفتبضي ٍ ذالقبًِ اعالق هيقَز کِ فطز ثوٌظيَض ايديبز
ضاّجطزّبي هقبثلِاي ؾبظگبضاًِ ثطاي حل هكکالت ضٍظهطُ اظ آًْب اؾتابزُ هيکٌس (زظٍضييال.)1992،7
ثَضًكتبيي )2003( 8تَاًبيي حل هؿئلِ ٍ تهوين گيطي ضا يکي اظ قبذمّبي ؾيالهت ضٍاى تلقيي
کطزُ اؾتّ .نچٌيي هغبلؼبت هتؼسز (ثِ ػٌَاى هثبل ّپٌط ٍ1995 ،9کبتطييً )2003 ،10كبى زازُ-
زازُاًس کِ حلهؿئلِ يکي اظ هْنتطيي هتغيطّبي پيفثيٌيکٌٌسُ ؾالهت ضٍاى اؾت.
اظ ؾَئي زيگط ذبًَازُ اٍليي ٍ هْنتطيي ًظبم اضتجيبعي ثيطاي ّيط فيطز ثكيوبض هييضٍز؛ ليصا
يبزگيطي ٍ تدطثِ قيَُّبي هٌبؾت حلهؿئلِ هيتَاًس اثؼبز ضٍاًي ٍ اختويبػي فيطز ضا تحيت تيبثيط
قطاض زّس .ثِػجبضت زيگط قکلگيطي هْبضت حلهؿئلِ ؾبظگبضاًِ زض تحيَل ٍ ؾيالهت ضٍاًكيٌبذتي
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افطاز ذبًَازُ ًقكي هَثط زاضز .پػٍّفّب ًكبى زازُاًس زضذبًَازُّبيي کِ اػضبي آى ثِگًَِ هؿيتوط
اظ قيَُّبي کبضآهس حلهؿئلِ اؾتابزُ هيًوبيٌس ،اؾتؼسازّبي افطاز زض ؾغح ثْيٌِاي پطٍضـ هي-
يبثس (زظٍضيال ٍ گلسفطيس1971 ،1؛ ّبفوي ٍ 1965 ،2تبلويّ .)1970 ،3نچٌيي هكيبضکت کيَزک زض
زض ٍاکٌف ثِ چبلفّبي زضٍى ٍ ثيطٍى ذبًَازُ ،اٍ ضا زض کؿت ضاّجطزّبي َّقوٌساًِ حل هؿيئلِ،
تَافق زض حل هؿبئل ٍ اضتقبي ظطفيت هقبثلِ ثب هحطکّبي هحيغي ييبضي هييکٌيس (ٍيگَتؿيکي،4
1978؛ ٍايت1979 ،5؛ هک لييً .)1980 ،6تبيح هغبلؼبت زيگط ،تبثيط آهَظـ ضٍـ حلهؿئلِ ضا ثيط
ثط کبّف تؼبضو ٍاليسًَ -خيَاى (ضاثييي ٍ فَؾيتط ،)1986 ،7کيبّف قيست ذكين ،ثْجيَز تؼبهيل
ذبًَازگي ٍ اضتقبي ؾغح ؾالهت ضٍاى اػضبي ذبًَازُ (ثبضکليً )1992 ،8كبى زازُاًس.
ثِ زليل ًقف هحَضي هبزض زض تحَل ضٍاًي ٍ ػبعاي کَزک ،ؾالهت ضٍاًي هبزض اظ ثٌييبزي-
تطيي ػَاهل قکلزّي هٌبؾت قرهيت کَزک اؾت (ثبضت .)2006 ،9هبزض ثِ ػٌَاى ضکيي تطثيتيي
ذبًَازُ ،ثيفتطيي هَقؼيتّب ٍ تؼبهل ثب کَزک ضا تدطثِ هيکٌس .زض ًتيدِ اؾتابزُ هيبزض اظ قييَُ-
ّبي هٌبؾت حل هؿئلِ هيتَاًس زاضاي پيبهسّبي هٌبؾت زض پطٍضـ کَزکبى زاقتِ ثبقيس .ثيط اييي
اؾبؼ آهَظـ هْبضت حل هؿئلِ ثِ هبزضاى ضا هييتيَاى اظ اضکيبى انيال فطايٌيسّبي ذيبًَازگي ٍ
ؾالهت ذبًَازُ تلقي کطز.
هَضفي )2007( 10هؼتقس اؾت آهَظـ هبزضاى ػالٍُ ثيط ؾيَزهٌسي فيطزي ٍ ايديبز فضيبيي
هغلَة زض ذبًَازُ ،زض الگَزّي ضفتبضّبي هَضز قجَل ٍ اختوبػي ثِ کَزکبى ًيع هَثط اؾت .آهيَظـ
حل هؿئلِ ثِ هبزض هيتَاًس زض تحَل ّيدبًي ثٌْدبض کَزک (خبَّزا1953 ،11؛ اؾيپيَاک ٍ ليَيي،
 ٍ )1963کبّف ضفتبضّبي پطذبقگطاًِ زض ذبًِ ٍ هسضؾِ (کبظزيي )1987 ،هيَثط ثبقيسّ .ينچٌييي
پػٍّف کيؿال ،هکزًٍبلس ،فلويٌگ ٍ ،زضٍهًَسً )2005( 12كبى زازُ اؾت آهَظـ حيلهؿيئلِ ثيِ
هبزضاى ثِ افعايف يبزگيطي حلهؿئلِ زض کَزکبى کوک هيکٌس .آهيَظـ حيل هؿيئلِ ثيِ هيبزضاى،
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اضتقبي کابيت ٍ هْبضتّبي اختوبػي ٍ ثْجَز ضاثغِ ثب فطظًساى ٍ خَ ذبًَازُ هَثط اؾت (آًسضؾيَى،1
(آًسضؾَى.)1974 ،1
ثب تَخِ ثِ اّويت هْبضت حل هؿئلِ ٍ ًقف آى زض تطثيت فطظًساى ،ايي پيػٍّف ثيب ّيسف
ثطضؾي اثطثركي آهَظـ حل هؿئلِ ثِ ٍالسيي ٍ تبثيط آى ثط ؾجکّبي تطثيتي ٍالسيي آًْب نيَضت
گطفت.
ضٍـ
2
ايي هغبلؼِ اظ ًَع ًيوِآظهبيكي ثب عط پيف آظهَى -پؽ آظهَى تکگطٍّي اؾتً .وًَيِ-
گيطي ثِ نيَضت زض زؾيتطؼ ثيَزُ اؾيت .گيطٍُ ًوًَيِ قيبهل ً 28ايط اظ هيبزضاى زاًيف آهيَظاى
پيف زثؿتبًي ٍ زثؿتبًي اظ هساضؼ غيط اًتابػي قْط تْيطاى ثيَزُ اؾيتٍ .اليسيي زض پيي فطاذيَاًي
ثَؾيلة هؿئَالى هسضؾِ زض ظهيٌِ قطکت زض کبضگبُ آهَظقي ثب ػٌَاى «تطثيت کيَزک اًسيكيوٌس»،
اػالم آهبزگي ًوَزًس .ايي افطاز زض يک خلؿِ تَخيْي کِ هؿئَالى کبضگبُّب ثطگعاض کطزًيس ٍ زض آى
اّسافً ،حَُ ثطگعاضي ٍ ذالنِاي اظ ػٌبٍيي کبضگبُّيب هؼطفيي قيس ،قيطکت کطزًيس ٍ زض ًْبييت اظ
ٍالسيٌي کِ ثطاي قطکت زض کبضگبُّب توبيل زاقتٌس ثجت ًبم ثِ ػول آهس .کبضگبُّب ّاتِاي ييک ثيبض
زض  9خلؿِ  2ؾبػتِ ثطگعاض قسًس .زض عي ّط خلؿِ کبضگيبُ ،هدطييبى هديطة ٍ آهيَظـزييسُ ثيِ
آهَظـ ٍالسيي ٍ حل هكکالت احتوبلي ايكبى زض اًديبم تويطييّيب ٍ زض اضتجيبط ثيب کَزکيبى هيي-
پطزاذتٌس .قجل اظ قطٍع ٍ ثؼس اظ اتوبم کبضگبُ آهَظقيٍ ،السيي پطؾفًبهيِّيبي هطثَعيِ ضا تکوييل
ًوَزًس.
اثعاضّبي اًساظُ گيطي
پطؾفًبهِ ضٍـّب ي تطثيتي ٍالسيي :ايي پطؾفًبهِ ثَؾيلِ قکَّي يکتب ٍ پطًس (ٍ )1386
ثب تَخِ ثِ کتبة توطيي تطثيت کَزک اًسيكوٌس( 3قَض )2000 ،تْيِ ٍ تسٍيي قسُ اؾت .پطؾيف-
پطؾفًبهِ قبهل  12هَقؼيت اؾت کِ زض ّط هَقؼيت ًحَُي ثطذَضز ٍالسيي ثب ضفتبضّيبي چيبلف-
ثطاًگيع کَزکبى ثطضؾي هيقَز .پبؾدزّي ثطاؾبؼ هقيبؼ ليکطت  4گعيٌِاي (ّويكِ; 4تب ّطگع;
 )0اؾت کِ ّط گعيٌِ زض ٍاقغ يکي اظ ضٍـّبي چْبضگبًِ تؼبهل ٍالسيي ثب کيَزک (تٌجييِ ٍ تيَثيد،
تَنيِ ثسٍى تَضيح ،پيكٌْبز ّوطاُ ثب تَضيح ٍ ضٍـ حل هؿئلِ) ضا زض هَقؼيت هَضز ًظيط هغيط
هيکٌسً .وطُ ّط ذطزُهقيبؼ ،هيبًگيي ًوطات گَيِّبي هطثَط ثِ ّط قيَُ تؼبهل اؾيتً .ويطُ ثيبال
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زض ّط ضٍـ ًكبًگط اؾتابزُ ثيفتط اظ آى ضٍـ زض تؼبهل ثب کَزک اؾت .قبثليت اػتوبز 1پطؾفًبهِ
ثب ضٍـ آلابي کطًٍجبخ  0/79گعاضـ قسُ اؾت (قکَّي يکتب ٍ پطًس.)1386 ،
3
ؾيبِّ ضاثغِ ٍالس -کَزک :ؾيبِّ ضاثغِ ٍالس -کَزک 2ثَؾيلِ خطاضز ( )1994ؾبذتِ قسُ
ٍ قبهل  78آيتن 7 ،ذطزُهقيبؼ انلي ٍ يک ذطزُهقيبؼ ضٍايي 4اؾت .قيَُ پبؾرسّي ؾيبِّ زض
هقيبؼ ليکطت پٌحزضخِاي (ّطگع; 1تب ّويكِ;  )5اؾت .ايي ؾيبِّ ضاثغِ هيبى ٍالسيي ٍ فطظًيساى
ضا اضظيبثي هيکٌس ٍ ثَؾيلِ ٍالسيي تکويل هيقَز .حوبييت ٍاليسيٌي ،5ضضيبيت اظ فطظًيس پيطٍضي،6
هكبضکت 7زض فطظًس پطٍضي ،اضتجبط ثب فطظًس ،8ايديبز هحيسٍزيت ،9ذيَز هرتيبضي ٍ 10خْيت گييطي
ًقف 11اظ هقيبؼّبي انلي ٍ هقجَليت اختوبػي 12هقيبؼ ضٍايي اؾت .ضطيت ّوؿبًي زضًٍي ثطاي
ايي اثعاض  ٍ 0/82ضطيت ثبظآظهبيي آى  0/81گعاضـ قسُ اؾت .زض ايي پػٍّف ثب تَخيِ ثيِ اّيساف
آى ،فطم کَتبُ ايي ؾيبِّ کِ قبهل  31گَيِ اؾيت ٍ ذيطزُهقييبؼّيبي اضتجيبط ثيب فطظًيس ،ايديبز
هحسٍزيت ٍ ضضبيت اظ فطظًسپطٍضي ضا قبهل هيقَز ،اؾتابزُ قسُ اؾت.
ضٍـ اخطا
13
کبضگبُ تطثيت کَزک اًسيكوٌس (قَض  )2000 ،ثطاي ٍالسيي کَزکيبى ؾيٌيي  4تيب  7ؾيبل
عطاحي قسُ اؾتّ .سف ًْبيي کبضگبُ افعايف تَاًوٌسي ٍالسيي زض هَاخِْ ثب هؿبئل ضٍظهطُ ذبًَازُ
اظ ضاُ ثِ کبضگيطي هْبضتّبي حلهؿئلِ زض تطثيت فطظًساى اؾت .کبضگبُّب زض  9خلؿيِ ثيِ نيَضت
يک خلؿِ زٍ ؾبػتِ زض ّاتِ ثطگعاض هي قَز .زض ّط خلؿِ ٍالسيي ثِ نَضت گبم ثِ گبم ثب ضٍـّبي
کبضآهس ٍ ًبکبضآهس ثطذَضز ثب کَزکبى آقٌب هيقًَسٍ .السيي ثب اؾتابزُ اظ کتبة توطيٌي کيِ ثيِ آًْيب
زازُ هيقَز ،ضٍـ حلهؿبلِ ضا زض هَقؼيتّبي فطضي ثب کَزک تويطيي هييکٌٌيس .زض اييي کتيبة
توطييّبيي عطاحي قسُ اؾت کِ خٌجِ ثبظي ٍ تاطيح زاقتِ ٍ ثطاي کَزکبى لصت ثرف اؾيت .ليصا
1

. reliability
). Parent– Child Relationship Inventory (PCRI
3
. Gerard
4
. validity
5
. parental support
6
. satisfaction with parenting
7
. involvement
8
. communication
9
. limit setting
10
. autonomy
11
. role orientation
12
. social desirability
13
. Shure
2
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اضتقبء تؼبهل ٍالسيي ٍ فطظًساى ثب اؾتابزُ اظ آهَظـ ضٍـّبي ًَيي فطظًسپطٍضي

فؼبليتّب ثِ نَضت ثبظي يب ًقبقي ثِ کَزک اضائِ هيقًَسّ .نچٌيي تکبليف ثب اؾتابزُ اظ هَقؼيت-
ّبي آقٌب کِ کَزک ٍ ٍالسيي هؼوَال ثب آًْب زض توبؼ ّؿتٌس (هثال ٌّگبم غصا پرتي زض آقيپعذبًِ،
زض هْوبًيٌّ ،گبم توبقبي تلَيعييَى) ٍ زض هکيبىّيبي گًَيبگَى ذبًيِ عطاحيي قيسُاًيس (قيَض ٍ
زيدطٍهيٌَ.)2001 ،1
زض خلؿبت اٍليٍِ ،السيي ثب چْبض قيَُ تطثيت کَزک کِ زض کبضگبُ ثِ ًيبم چْيبض پليِ ضفتيبض
تؼطيف قسُاؾت ،آقٌب هيقًَس .زض پلِ اٍل ،ضفتبضّبي تَأم ثب تٌجيِ ٍ تَثيد قيطاض زاضز ٍ ٍاليسيي ثيب
تَّيي ٍ لحي زؾتَضي اظ کَزک هيذَاٌّس کِ کبضي ضا اًدبم زّس .ثطاي هثبل ظهبًي کيِ هيبزض ثيِ
کَزک هيگَيس« :تَ پؿط ًبهطتجي ّؿتيٍ ،ؾيبئلت ضا اظ ايٌديب خويغ کيي» اٍ زض پليِ اٍل ضفتيبض ثيب
کَزک قطاض زاضز .زض پلِ زٍم ،تَنيِ ثسٍى ّيچ تَضيحي زازُ هيقَز ،زض ٍاقغ ثيِ اييي هؼٌيي کيِ
کبضي ضا اًدبم ثسُ چَى هي آى ضا اظ تَ هيذَاّن .زض پلِ ؾَمٍ ،السيي پيكٌْبزّبي ذيَز ضا ّويطاُ
ثب تَضيحبتي اضائِ هيزٌّس .ايي تَضيحبت هيتَاًس زضثبضُ پيبهس کبض يب تَخِ ثِ احؿبؼ فيطز هقبثيل
ثبقس ،هثال «اگط تکبليات ضا اًدبم ًسّي فطزا زض کالؼ ٍ خلَي ّوکالؾييّبييت احؿيبؼ ذدبليت
ذَاّي زاقت» يب «اگط تکبليات ضا اًدبم ًسّي هوکي اؾت ذبًن هؼلين اظ تيَ ًبضاحيت قيَز» .پليِ
ًْبيي قبهل کبضآهستطيي ضٍـ تطثيتي اؾت کِ ثب ؾَال کيطزى ،کيَزک ضا ثيِ تاکيط ٍا هييزاضز .زض
حيي توطييّبي ايي هطحلِ ،کَزکبى ثب کلوبتي آقٌب هيقًَس کِ کلوبت تؼبهل يب حلهؿئلِ ًبهييسُ
هيقًَس ٍ ثط ؾِ پبيِ اؾبؾي زضک احؿبؾبت ،يبفتي ضاُحلّيبي خيبيگعيي ٍ تَخيِ ثيِ پيبهيسّبي
ضفتبض اؾتَاض اؾت .تکيِ ثط ايي کلوبت ثط ايي اؾبؼ اؾت کِ زاقتي ظثبى هكتطک يک قيسم ثؿييبض
هْن زض حل يک تؼبضو يب هكکل اؾت (قَض ٍ زيدطٍهيٌَ .)2001 ،اظ کلوبت حل هؿئلِ هييتيَاى
ّؿتً /يؿت ،حبال /ثؼسا ،هكبثِ /هتابٍت ضا ًبم ثطز کِ زض ضاؾتبي آى کَزک يبز هيگييطز کيِ چيِ
چيعي ثطاي چِ کبضي هٌبؾت ّؿتً /يؿت ،يب ايٌکِ ظهبى هٌبؾت ثطاي ّطچيع هتابٍت اؾيت .ثؼيس
اظ ايٌکِ ايي کلوبت زض هَقؼيتّبي هؼوَل ضٍظهطُ ثب کيَزک تويطيي قيسًسٍ ،اليسيي زض تؼبهيل ثيب
کَزک ثِ پلِ چْبضم هيضؾٌس .کتبة توطيي ايي کبضگبُ آهَظقي زض ثطگيطًسُي توطييّبيي اؾت کِ
ٍالسيي ٍ کَزکبى ثبيس آى ضا اًدبم زٌّس.

. Digeronimo

1
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يبفتِّب
يبفتِّبي تَنياي حبنل اظ اثعاضّبي پػٍّف زض هطاحل پيف آظهَى ٍ پؽ آظهَى زض خسٍل  1اضائِ
قسُ اؾت.
خسٍل .1ذالنِيبفتِّبي تَنياي ًوطُّبي ذطُهقيبؼّبي پطؾكٌبهِ ضٍـّبي تطثيتي ٍالسيي ٍ ؾيبِّ
ضاثغِ ٍالس -کَزک گطٍُ ًوًَِ زض هطاحل پيف ٍ پؽ آظهَى
هقيبؼ

ضٍـّبي تطثيتي ٍالسيي

ضاثغِ ٍالس -کَزک

ذطزُ هقيبؼ

پؽ آظهَى

پيف آظهَى
هيبًگيي

اًحطاف اؾتبًساضز

هيبًگيي

اًحطاف اؾتبًساضز

تٌجيِ ٍ تَثيد

14/40

7/44

11/36

6/55

تَنيِ ثسٍى تَضيح

27/15

6/50

23/01

8/74

پيكٌْبز ّوطاُ ثب تَضيح

19/56

5/87

13/44

7/43

حل هؿئلِ

28/87

7/70

36/14

6/36

ضضبيت اظ فطظًسپطٍضي

41/82

4/43

40/26

4/59

اضتجبط ثب فطظًس

35/51

2/57

36/31

2/48

ايدبز هحسٍزيت

40/13

4/70

42/20

4/05

يبفتِّبي تَنياي حبنل اظ گطٍُ ًوًَِ ثطاؾبؼ پطؾكٌبهِ ضٍـّبي تطثيتي ٍالسيي ًكيبى
هيزٌّس کِ قطکت زض کبضگبُ آهَظـ حل هؿئلِ ،زض هطحلِ پؽآظهَى ًؿيجت ثيِ هطحليِ پييف-
آظهَى ثِ کبّف هيبًگيي زض ذطزُ هقيبؼّبي تٌجيِ ٍ تَثيد ،تَنيِ ثسٍى تَضيح ،پيكٌْبز ّويطاُ
ثب تَضيح ٍ افعايف هيبًگيي ذطزُهقيبؼ حل هؿئلِ هٌدط قسُ اؾت .اييي زض حيبلي اؾيت کيِ زض
ّويي ظهبى زازُّبي حبنل اظ ؾيبِّ ضاثغِ ٍالس -کَزک ًيع ًكبىزٌّسُ افيعايف هييبًگيي ذيطزُ-
هقيبؼ ايدبز هحسٍزيت هيثبقس .زٍ ذطزُهقيبؼ زيگط ايي ؾيبِّ تابٍت ػويسُاي ضا ًكيبى ًويي-
زٌّس.
1
ثطاي تحليل زازُّب اظ تحليل اًساظُگيطيّبي هکطض ثطاي آظهَى ٍخَز يب ػيسم ٍخيَز تايبٍت
هؼٌبزاض آهبضي زض ثيي هيبًگييّبي ذطزُهقيبؼّبي هطاحل پيف ٍ پيؽآظهيَى اثعاضّيبي پيػٍّف
اؾتابزُ قسً .تبيح حبنل اظ زازُّبي پطؾكٌبهِ ضٍـّبي تطثيتي ٍالسيي (ثيب چْيبض ذيطزُهقييبؼ)
ًكبى زاز ًيوطخ هيبًگييّبي زٍ هطحلِ پيفآظهَى ٍ پيؽآظهيَى تايبٍت هؼٌيبزاضي اظ ّين زاضًيس
(.)W;0/21 ٍ F; 22/12 ٍ df; )4 ٍ 24( ٍ p< 0/005 ٍ Partial Eta Squared; 0/79

1. repeated measure
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ثطضؾي ًتبيح آظهَى اثط ثيي آظهَزًيّبً 1كيبى زاز پييفآظهيَى ٍ پيؽآظهيَى زض تويبهي
ذطزُهقيبؼّب تابٍت هؼٌبزاضي ( )p< 0/05زاضًس (خسٍل  .)2هقبيؿِ اثطثركي آهيَظـ اضائيِقيسُ
ثطاؾبؼ قبذم هطثغ ايتبي ؾْوي زض ذطزُهقيبؼّبي ضٍـّبي تطثيتي ًكبى هييزّيس ثيبالتطيي
اًساظُ اثط آى ثط ذطزُهقيبؼ حل هؿئلِ ثَزُ اؾت .الجتِ الظم ثِ شکيط اؾيت کيِ اًيساظُ اثيط تغيييط
ذطزُهقيبؼ پيكٌْبز ّوطاُ ثب تَضيح ّن قبثل تَخِ اؾت.
خسٍل  .2ذالنة يبفتِّبي آظهَى اثط ثيي آظهَزًي هيبًگيي ذطزُ هقيبؼّبي پطؾكٌبهِ ضٍـّبي تطثيتي
ذطزُهقيبؼ

ًَع ؾَم هدوَع هدصٍضات

زضخبت آظازي

ًؿجت F

ؾغح هؼٌبزاضي

هطثغ ايتبي ؾْوي

تٌجيِ ٍ تَثيد

129/90

1

4/51

0/04

0/14

تَنيِ ثسٍى تَضيح

240

1

5/54

0/03

0/17

پيكٌْبز ّوطاُ ثب تَضيح

523/73

1

19/56

0/005

0/42

حل هؿئلِ

2108/41

1

63/67

0/005

0/70

اخطاي تحليل اًساظُگيطيّبي هکطض ثط ضٍي زازُّبي حبنل اظ ؾيبِّ ضاثغِ ٍالس -کَزک (ثب
ؾِ ذطزُهقيبؼ) ًكبى زاز ًيوطخ هيبًگيي ذطزُ هقيبؼّبي هطاحل پيفآظهَى ٍ پؽآظهيَى اييي
ؾيبِّ تايبٍت هؼٌيبزاضي زاضًيس (ٍ df; )3 ٍ 26( ٍ p < 0/01 ٍ Partial Eta Squared; 0/35
 .) W;0/65 ٍ F; 4/58زض ازاهِ ثطاي پي ثطزى ثِ ايي کِ هيبًگيي کسام يک اظ ذطزُهقييبؼّيب زض
ثيي هطاحل پيف آظهَى ٍ پؽ آظهَى تابٍت زاضًسً ،تبيح آظهَى اثط ثيي آظهَزًيّب هَضز ثطضؾي قطاض
گطفت (خسٍل .)3
خسٍل  .3ذالنة يبفتِّبي آظهَى اثط ثيي آظهَزًي هيبًگيي ذطزُ هقيبؼّبي ؾيبِّ ضاثغِ ٍالس -کَزک
ذطزُهقيبؼ

ًَع ؾَم هدوَع هدصٍضات

زضخبت آظازي

ًؿجت F

ؾغح هؼٌبزاضي

هطثغ ايتبي ؾْوي

ضضبيت اظ فطظًسپطٍضي

35/16

1

2/70

0/11

0/09

اضتجبط ثب فطظًس

9/42

1

1/76

0/19

0/06

ايدبز هحسٍزيت

62/56

1

4/41

0/04

0/14

يبفتِّبي اضائِقسُ زض خسٍل ً 3كبى هيزّس اظ ثيي ذطزُهقيبؼّبي ؾييبِّ ضاثغيِ ٍاليس-
کَزک تٌْب ذطزُ هقيبؼ ايدبز هحسٍيت تابٍت هؼٌبزاضي (ً )p< 0/05كيبى هييزّيس .اييي يبفتيِ
ثسيي هؼٌب اؾت کِ آهَظـ حل هؿئلِ اظ ثيي ؾِ هَلاِ ضاثغِ ٍالس -کَزک تٌْب زض هيبًگيي ذيطزُ
هقيبؼ ايدبز هحسٍيت تابٍت هؼٌبزاض ايدبز کطزُ اؾت.

. Between Subject Effect
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ثحث ٍ ًتيدِگيطي
ثطًبهِ ّبي آهَظـ ٍالسيي ،ضاُ کبضّبي هَثطي ثيطاي کيبّف تؼيبضوّيب ٍ تيٌفّيبي زضٍى
ذبًَازُ ٍ ثْجَز ضفتبض کَزکبى اؾت (ضهيعي ٍ ثالًيس .)1995 ،1اغليت اييي ثطًبهيِّيب ثيط قٌبؾيبيي
الگَّبي تؼبهلي ذبًَازُ ٍ آهَظـ هْبضتّبي الظم ثِ ٍالسيي ٍ کَزکبى ثيطاي کيبّف تؼيبضوّيب ٍ
ثْجَز تؼبهل ثيي اػضب عطاحي قسُاًس (قکَّي يکتيب ،پطًيس ،قيْبئيبى ٍ اکجيطي ظضزذبًيِ.)1389 ،
هغبلؼبت هتؼسز زض پيگيطي اثطثركي ايي ثطًبهِّب ًكبى زازُاًس ضٍيکطزّبيي کِ قبهل هْيبضتّيبي
اضتجبعي ،حل هؿئلِ ٍ گاتگَ زض ذبًَازُ اؾت ،ثْتطيي ٍ ثبثجبتتطيي ًتبيح ضا زض حيل تؼيبضوّيبي
ذبًَازُ زاقتِاؾت (اؾتطى1999 ،2؛ قکَّي يکتب ٍ ّوکبضاىّ .)1389 ،ينچٌييي هغبلؼيبت زيگيط
ًكبى زازُاًس ًقم زض هْبضتّبي حيل هؿيئلِ هييتَاًيس ػبهيل تكيسيس ييب ًگْيساضي هكيکالت ٍ
تؼبضو ّب زض ذبًَازُ ثبقس (کبپبلسي ،فَضگيبتچ ٍ کطٍؾيجي .)1994 ،3يبفتيِّيبي پيػٍّف ثيَچطٍ 4
ّوکبضاى (ً )2010كبى زاز کِ آهَظـ حل هؿئلِ ثِ ٍالسيي زض ثْجَز هْبضت حل هؿئلِ ٍ کيبّف
تٌيسگي زض ثيي اػضبي ذبًَازُ هَثط اؾتّ .نچٌيي پطًيع ٍ اٍلييَي )1997( 5زض هغبلؼيِ ذيَز ثيِ
ايي ًتيدِ ضؾيسًس کِ آهَظـ حل هؿئلِ ثِ ٍالسيي ثبػث ثْتط قسى هْبضت حل هؿئلِ آًْيب هيي-
قَز.
يبفتِّبي ايي پػٍّفً ،كبى زازُ اؾت کِ قطکت زض کبضگبُ آهَظـ حل هؿئلِ ثِ افيعايف
ثِکبضگيطي ؾجک تطثيتيي حيل هؿيئلِ ٍ کيبّف اؾيتابزُ اظ ضٍـّيبي زيگيط هٌديط هييقيَز .اظ
آهَظـّبيي کِ زض ايي کبضگبُ ٍخَز زاقت ،هيتَاى ثيِ خيبيگعيي کيطزى لغيبت هيَضز اؾيتابزُ زض
ذبًَازُ ثب لغبت حل هؿئلِ ،تَخِ ثِ احؿبؼ فطز هقبثل ٍ اًسيكييسى ثيِ ضاُحيلّيبي گًَيبگَى زض
هَاخِْ ثب هكکالت اقبضُ کطزّ .وؿَ ثب ايي يبفتِ هغبلؼبت گًَبگًَي (اظ خولِ زاج1993 ،6؛ اؾالثي
ٍ گَضا ٍ1988 ،7ؾَفٌَضف ،آتٍَزّ ،يٌَؾف ٍ لَييً )2007 ،8كبى زازُاًس کِ افعايف زاهٌِ ٍاغگبى
حل هؿئلِ ،قٌبذت ٍ تَخِ ثِ ضاُ حلّبي خبيگعيي ثطاي حل هؿئلِ ،کبّف ٍاکٌفّبي تکبًكي،
تبهلکطزى قجل اظ اضائِ پبؾد ٍ ثِگًَِ کلي آقٌبيي ثب فطايٌسّبي پطزاظـ زازُّيب ٍ ضٍـّيبي حيل
هؿئلِ هَخت کبّف احؿبؼ ذكن ٍ کٌتطل تکبًِّبي پطذبقگطاًِ هيقَز .زض تبييس ايي يبفتيِّيب
1

. Ramsey & Bland
. Stern
3
. Capaldi, Forgatch & Crosby
4
. Bucher
5
. Perniz & Olivy
6
. Dodge
7
. Slaby & Guerra
8
. Sofronoff, Attwood, Hinson & Levin
2
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هيتَاى ثِ ًتبيح حبنل اظ پػٍّف قَض ٍ اؾپيَاک )1978( 1اقبضُ کطز کِ حيبکي اظ آى اؾيت کيِ
آهَظـ حل هؿئلِ ثِ ٍالسيي زض ثْجَز ؾجک تطثيتي ٍالسيي ٍ اؾتابزُ کوتط اظ ضٍـ تٌجيِ ٍ تْسيس
هَثط اؾت .لصا پيفثيٌي اييکِ ايي اهط هَخت ثْتطقسى ضٍاثظ ثيي ٍالسيي ٍ فطظًيساى قيَز زٍض اظ
اًتظبض ًيؿتً .تبيح ايي پػٍّف ،زض ظهيٌِ ضاثغِ ٍالس -کَزک ًكبىزٌّسُ افعايف ايدبز هحيسٍزيت
پؽ اظ قطکت زض کبضگبُ حل هؿئلِ اؾت ٍلي زٍ ذطزُهقيبؼ ضضبيت اظ فطظًيسپطٍضي ٍ اضتجيبط ثيب
فطظًس افعايكي زض حس هؼٌبزاض آهبضي ًكبى ًسازُاًس .ثطاؾبؼ هغبلؼبت اًدبم قسُ ،آهَظـ حلهؿئلِ
ثِ ٍالسيي ثِ آًْب کوک هيکٌس تب زض پييبفتي ضاُحلي هٌغقي ٍ تب حس هوکي ثِ زٍض اظ تيٌف ثيطاي
حل هكکالت هطتجظ ثب فطظًساى ثبقٌس؛ يکي اظ ثْتطيي ايي ضٍـّيب ايديبز هحيسٍزيتّيب ٍ قيَاًيي
هٌغقي ثطاي فطظًساى ثوٌظَض کٌتطل هَثطتط ضفتبضّبي آًْب اؾت (کبظزيي ،ؾييگل ٍ ثيبؼ.)1992 ،2
اهب اظ آًدبئي کِ ثًِظط هيضؾس ايدبز ضاثغيِ ثيب فطظًيساى ٍ کؿيت ضضيبيت اظ فطظًيسپطٍضي ًيبظهٌيس
تدطثِّبي هتؼسز ٍ ؾپطيقسى ظهبى ًؿجتب" عَالًي اؾت؛ هيتَاى اًتظبض زاقت کِ اييي زٍ هتغييط
پؽ اظ ظهبى ًؿجتب" عَالًي تغييط کٌٌس .لصا احتوبال" ثِ زليل اييکِ هبزضاى زض ايي پػٍّف زض عي
زٍضُ آهَظقي ٍ ثؼس اظ آى ،ايي ظهبى ضا ثِگًَِ کبفي زض اذتيبض ًساقتِاًس؛ تابٍت آهبضي هؼٌبزاضي زض
ػَاهل ضضبيت اظ فطظًسپطٍضي ٍ اضتجبط ثب فطظًس هكبّسُ ًكس .الجتِ ايي کِ تجييي حبضط تب چيِ حيس
هيتَاًس هٌغقي ثبقس ،اًدبم پػٍّفّبي ثيفتطي ضا زض ايي ذهَل هيعلجس.
هحسٍز ثَزى تؼساز افطاز قطکت کٌٌسُ ،هٌحهط ثَزى ًوًَِ پػٍّف ثِ هبزضاى زاًف آهَظاى
هساضؼ غيطاًتابػي ،ػسم اهکبى ثْطُگيطي اظ ضٍـ ًوًَِگيطي تهبزفي ٍ تأثيط آى ثط ضٍاييي ثيطًٍيي
پػٍّف ٍ ػسم اهکبى پيگيطي آثبض ثطًبهِ هساذلِاي اظ هحسٍزيتّبي اييي پيػٍّف ثكيوبض هييضٍز.
ػالٍُ ثط ايي ،ثِ زليل ًجَز گطٍُ کٌتطل زض ايي پػٍّف ،اهکبى هقبيؿِ هقساض تغييطات حبنيل قيسُ
زض گطٍُ هَضز هغبلؼِ ثب گطٍُ زيگط کِ هتغيط هؿتقل (هساذالت) زض هَضز آًْيب اػويبل ًكيسُ ثبقيس،
ٍخَز ًساقت؛ تب ثب اؾتابزُ اظ آى ثتَاى زض هَضز اثطثركي هساذالت ثب اعويٌبى ثييفتيطي نيحجت
ًوَز .لصا پيكٌْبز هيگطزز زض هغبلؼبت ثؼسي ،زض نَضت اهکبى اظ گطٍُ کٌتطل اؾتابزُ قَز.

. Spivack
. Kazdin, Siegel & Bass

1
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