فصلنامه پژوهشهاي نوين روانشناختي
سال سيزدهم شماره  25زمستان 7931

هدف از پژوهش حاضر بررسي و مقايسة اثربخشي آموزش مديريت والدين و آموزش فرزندپروري
مبتني بر پذيرش و تعهد بر خودکارآمدي والديني در مادرانِ کودکان با مشکالت رفتاري
برونيسازيشده بود .اين پژوهش از نوع نيمهتجربي با طرح پيشآزمون ،پسآزمون و پيگيري با
گروه کنترل بود .جامعة آماري پژوهش شامل مادرانِ کودکان با مشکالت رفتاري برونيسازيشده
در سنين پيش از دبستان در شهرستان نجفآباد بود .نمونهگيري به شيوة دردسترس انجام شد .بدين
ترتيب  54نفر از مادران داوطلب پس از بررسي مالکهاي ورود به پژوهش انتخاب شدند و
بهصورت تصادفي در گروههاي آزمايش و کنترل گمارش شدند .آموزش مديريت والدين و آموزش
فرزندپروري متني بر پذيرش و تعهد هريک طي  01جلسة  01دقيقهاي براي دو گروه آزمايش اجرا
شد در حالي که گروه کنترل در ليست انتظار قرار داشت .ابزار پژوهش پرسشنامة خودکارآمدي
الديني دومکا بود .براي تحليل دادهها از تحليل واريانس اندازهگيريهاي مکرر استفاده شد .نتايج
0ـ دکتري مشاوره خانواده ،دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي ،دانشگاه اصفهان
2ـ دکتري روانشناسي ،استاديار گروه مشاوره ،دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي ،دانشگاه اصفهان (نويسنده مسئول)
Email:r.jazayeri@edu.ui.ac.ir

3ـ دکتري مشاوره ،دانشيار گروه مشاوره ،دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي ،دانشگاه اصفهان
5ـ دکتري روانشناسي ،دانشيار گروه کودکان با نيازهاي خاص ،دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي ،دانشگاه اصفهان

نشان داد که هر دو مداخله در مراحل پسآزمون و پيگيري موجب افزايش معنادار خودکارآمدي
والديني در مادران شدهاند در حالي که نمرات گروه کنترل تغيير معنيداري نداشته است .بهعالوه
تأثير آموزش فرزندپروري مبتني بر پذيرش و تعهد از تأثير آموزش مديريت والدبن باالتر بود
( .)p<0.01ميتوان نتيجه گرفت که مداخالت اين پژوهش براي مديريت مشکالت رفتاري
برونيسازيشدة کودکان در سنين پيش از دبستان و افزايش احساس کفايت و رضايت از خود در
مادران مؤثر است و از آنها ميتوان در کارگاههاي آموزشي و مشاورة فرزندپروري استفاده کرد.
فرزندپروري؛ آموزش مديريت والدين؛ پذيرش و تعهد؛ خودکارآمدي والديني؛
مشکالت رفتاري برونيسازيشده

خانواده اولين پايگاه رشد و پرورش استعدادهاي کودکان است .بخش عمدهاي از پرورش
صحيح افکار ،هيجانات و رفتار کودکان از ابتداي کودکي بر عهده والدين است .جريان
تربيت کودک براي والدين لذتبخش و در عين حال با چالشهايي همراه است .حال اگر جو
خانواده سالم و سازنده و همراه با روابط گرم و صميمي باشد ،ميتواند موجب رشد و
پيشرفت همهجانبه اعضاي خانواده شود (حاجيغالمي و عالقبند .)0300 ،کودکان به عنوان
يکي از گروههاي سني آسيبپذير در معرض انواع مشکالت روانشناختي قرار دارند .آسيب
پذيري در اين سنين از يک طرف تحت تأثير فرآيند پيشروندة رشد و از طرف ديگرتحت
تأثير کنترل شرايط محيطي و موقعيتي کودک توسط بزرگساالن و بهويژه والدين قرار دارد
(شفيعپور ،شيخي ،ميرزايي و کاظمنژاد.)0305 ،
خودکارآمدي والديني 0يک ساختار شناختي مهم شامل باورهايي دربارة موفقيت در نقش
والديني است .خودکارآمدي والديني بر اين نـکته داللت مـيکند که والدين تا چه ميزان به
توانايي خود در مديريت مشکالت فرزندشان اطمينان دارند .ميزان پائين خودکارآمدي
والديني اغلب منجر به افسردگي و کاهش رضايت از نقش والديني ميشود .پژوهشها نشان
1- Parental self-efficacy
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دادهاند که خودکارآمدي والديني بهطور معکوس با مشکالت رفتاري کودکان ارتباط دارد
(اسکندري ،پوراعتماد ،عسگرآباد و مظاهري .)0304 ،درواقع خودکارآمدي والديني با کيفيت
فرزندپروري و رفتارهاي والدين در ارتباط است و موجب رابطة سهجانبة قوي ميان والدين،
فرزندان و عوامل محيطي ميشود (رضايي ،رحيمي ،واعظفر و دالور .)0303 ،خودکارآمدي
والديني به عنوان يک مؤلفه از شيوة فرزندپروري بر توانمندي والدين در استفاده از
راهکارهاي فرزندپروري کارآمد تأثير ميگذارد .در واقع براي اينکه والدين بتوانند مهارتهاي
فرزندپروري را در خانه بهکار بگيرند الزم است که خودکارآمدي والديني بااليي داشته باشند.
خودکارآمدي والديني پايين ميتواند بسياري از حوزههاي زندگي را تحت تأثير قرار دهد و نه
تنها بر زندگي والدين بلکه بر زندگي کودکان نيز تأثير ميگذارد (اونتاي و سانو.)2112 ،0
مشکالت رفتاري دوران کودکي از قبيل پرخاشگري ،2لجبازي ،3کجخلقي ،5گستاخي،4
مقابلهجويي 6و نافرماني 7معموالً در سنين پيش از دبستان رايج است (حاجي ،ازخوش،
طهماسيان ،بيات و بيگلريان .)0300 ،ميزان پايين خودکارآمدي والدين يکي از عوامل مهمي
است که در حفظ مشکالت رفتاري کودکان مؤثر است .عوامل متعددي مانند خلق دشوار
کودک ،افسردگي و خودکارآمدي والديني پايين ميتواند موجب حفظ يا تشديد رفتارهاي
مخل در کودکان شوند .بهعالوه ميزان پايين خودکارآمدي والديني با رفتارهاي والديني
منفي و شيوههاي فرزندپروري تنبيهي مرتبط است (کانر ،رودريگز ،کاپال ،موريس و
مککلوري .)2102 ،2پژوهشهاي بسياري رابطة بين رفتارهاي والديني و شيوة فرزندپروري
با مشکالت رفتاري برونيسازيشدة کودکان را تأييد کردهاند .کنترل افراطي ،خشونت،
افسردگي مادران ،طرد يا تنبيه و استفاده از شيوههاي فرزندپروري بيثبات موجب تشديد
مشکالت رفتاري کودکان ميشوند .بهعالوه ،معموالً والدينِ کودکان داراي مشکالت رفتاري
برونيسازيشده در مواجهه با رفتارهاي مشکلساز فرزندشان از راهکارهاي مقابلهاي ناکارآمد
استفاده ميکنند و بدينگونه موجب تشديد مشکالت رفتاري در کودکان ميشوند (دادستان،
قنبري و حيدري.)0302 ،
2- Aggression
4- Tantrum
6- Defiance
8- Connor, Rodriguez, Cappella, Morris & McClowry

1- Ontai & Sano
3- Stubborn
5- Impulsivity
7- Noncompliance
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پژوهشگران دريافتهاند که ميان مشکالت رفتاري کودکان و رفتارهاي والديني منفي
رابطة مستقيم وجود دارد .اين در حالي است که رفتارهاي والديني مثبت موجب کاهش
مشکالت رفتاري ميشوند (دريسکول و پيانتا .)2100 ،آموزش رفتاري والدين از طريق
استفاده از مهارتهاي ارتباط موثر با کودک و تقويت مهارتهاي فرزندپروري نقش
تعديلکننده اي در مشکالت رفتاري کودکان و خودکارآمدي والديني دارد (مهاجري،
پوراعتماد ،شکري و خوشابي .)2103،تاکنون مدلهاي آموزش رفتاري تأثيرات مثبتي را بر
بهبود رابطة والد -کودک و کاهش مشکالت رفتاري برونيسازيشدة کودکان نشان دادهاند
(برستان و ايبرگ0002 ،0؛ بارلو و پرسانز2112 ،2؛ اسکريتول ،سبرو و لوبنکو.)2101 ،3
پيشفرض برنامههاي آموزش والدين چنين است که مشکالت رفتاري کودکان عموماً در اثر
تعامالت ناکارآمد کودک  -والد (به ويژه مادر) ايجاد شده و تداوم مييابد .بنابراين براي کاهش
مشکالت رفتاري کودکان الزم است که اين تعامالت مورد مداخله قرار گيرند .مادران با
کسب دانش جديد و آموختن مهارتهاي مديريت رفتار بهتر ميتوانند مشکالت کودکان را
درک کنند و در نتيجه خودکارآمدي بيشتري را احساس ميکنند (عابدي شاپورآبادي،
پورمحمدرضاي ،محمدخاني و فرجي.)0300 ،
آموزش مديريت والدين يکي از روشهاي مؤثر درماني براي کودکان داراي مشکالت
رفتاري است .مداخالت اين رويکرد به والدين آموزش ميدهند که بهطرز متفاوتي با
کودکان خود ارتباط برقرار کنند و بر رفتارهاي مثبت آنها بيفزايند و از رفتارهاي منفي
بکاهند .مداخالت آموزش مديريت والدين بهمنظور تغيير تعامالت والد -کودک در محيط
خانه طراحي شده است و هدف آن اصالح تمرينات تربيتي ويژة کودک و افزايش رفتارهاي
پسنديده کودک در محيط خانه ،مدرسه و جامعه است (طالبي .)0320 ،آموزش مديريت رفتار
والدين بـه نسبت بـر انواع روان درماني مبتني بر خانـواده برتري دارد .در واقع والدين براي
موفقيت در امر تربيت بايد به مهارتهايي از قبيل مهارت فني (دانش کافي و به روز)،
مهارت انساني (توانايي برقراري ارتباط مطلوب با فرزند) و مهارت ادراکي (درک درست از
مسائل و مشکالت) تسلط يابند (حاجيغالمي و عالقبند .)0300 ،کالليلو و جانسون)2106( 5
2- Barlow & Parsons
4- Colallilo & Johnston
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1- Brestan & Eyberg
3- Skreitule, Sebro & Lubenko

در پژوهشي برنامة آموزش مديريت والدين را بر روي  52خانوادة داراي کودک  2تا  03سال،
داراي مشکالت رفتاري اجرا کردند .پيامد اين آموزش بهبود عملکرد والدين ،کاهش استرس
و افسردگي والدين و کاهش مشکالت رفتاري کودکان گزارش شد .دمپسي ،مک کيولين،
باتلر و آکسلراد )2106( 0در يک مطالعه به بررسي تأثير آموزش مديريت والدين بر مشکالت
رفتاري کودکان و عملک رد خانواده پرداختند .نتايج نشان داد که آموزش مديريت والدين بر
کاهش مشکالت رفتاري کودکان و بهبود ابعاد عملکرد خانواده تأثير معنادار داشته است.
نتايج پژوهش عيسينژاد و خندان ( )0306نيز نشان دادکه آموزش مديريت والدين بر کاهش
مشکالت رفتاري کودکان و افزايش فرزندپروري مثبت والدين تأثير معنادار داشته است.
تمرکز اولية آموزش رفتاري والدين همانند بسياري از مهارتهاي فرزندپروري ،آموزش
مهارت هاي ويژه به والدين براي نظارت کردن بر رفتار کودک است ،اما اين مداخالت
احتماالً توجهي به افکار ،احساسات و ارزشهاي والدين نشان نميدهند .اغلب اين مداخالت
به والدين ميآموزند تا افکار منفي که نسبت به رفتار فرزندانشان دارند را کنترل يا سرکوب
کنند .اين در حالي است که مداخالت رويکردهاي رفتاري موج سوم مبتني بر پذيرش
ميباشند و براساس آنها ،افکار منفي بهعنوان مکمل انگيزشي رفتارهاي والديني ناکارآمد
محسوب ميشوند و کنترل يا سرکوب کردن آنها احتماالً نتيجة معکوس بهدنبال خواهد
داشت .مداخالت رويکرد مبتني بر پذيرش و تعهد روش جايگزيني را براي شيوههاي سنتي
کنار آمدن با افکار و احساسات منفي ارائه ميکنند .بر اين اساس هدف آن است که والدين
بهجاي تالش براي کنترل يا سرکوب کردن افکار منفي ،توانايي برقراري ارتباط با افکار و
احساسات منفي و پذيرش آنها را در تعامل با فرزندانشان بهدست آورند .بهطور کلي
مداخالت رويکرد مبتني بر پذيرش و تعهد موجب مـيشود تا والدين بهتر بتوانند با افـکار و
احساسات منفي کنار بيايند و در نتيجه کفايت والديني شان را بهبود بخشند (کورز.)2102 ،2
در روش فرزندپروري مبتني بر پذيرش و تعهد شش اصل بنيادي در قالب مهارتهاي
والدگري به والدين آموزش داده مـيشود که عبارتند از )0 :گسلش شـناختي :اين مهارت به
والدين کمک ميکند تا درک کنند ذهنيتي که نسبت به فرزند و يا رفتار وي دارند با واقعيت
2- Cohrs

1- Dempsey, McQuillin, Butler & Axelrad
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متفاوت است )2 .پذيرش :اين مهارت به والدين کمک ميکند تا به افکار و احساساتي که در
رابطه با کودکشان دارند اجازه رفت و آمد دهند و آنها را به چالش نکشند )3 .تماس با لحظه
اکنون :آگاهي نسبت به اينجا و اکنون و تجربه کردن آن همراه با گشودگي )5 .مشاهده
خود :دستيابي به حس تعالييافته از خود  )4ارزشها :پي بردن به اينکه در زندگي چه
چيزهايي واقعاً براي والدين اهميت دارد .و  )6عمل متعهدانه :طرحريزي اهدافي همخوان با
ارزش ها و تالش متعهدانه در مسير آن (سليمي و يوسفي .)0306 ،در همين راستا نتايج
پژوهش عظيميفر ،جزايري ،فاتحيزاده و عابدي ( )0306نشان داد که آموزش فرزندپروري
مبتني بر پذيرش و تعهد موجب کاهش تعارضات و افزايش رابطة مثبت کلي در رابطه مادر-
کودک شده است .نتايج پژوهش عبدالهي ( )0305نشان داد که آموزش فرزندپروري مبتني
بر پذيرش و تعهد بر رابطة والد-کودک ،شيوههاي فرزندپروري و پرخاشگري کودکان پيش
دبستاني شهرستان نيشابور مؤثر است و موجب بهبود رابطة والد-کودک ،اصالح شيوههاي
فرزند پروري و کاهش پرخاشگري کودکان شده است .نتايج پژوهش قيصريه ( )0304نيز
نشان داد که آموزش فرزندپروري مبتني بر پذيرش و تعهد بر سبک فرزندپروري ،رابطة
والد -کودک و عملکرد خانواده والدين مؤثر است و منجر به افزايش سبک فرزندپروري اقتدار
منطقي و رابطة مثبت والد–کودک شده و سبک فرزندپروري ناکارآمد را کاهش داده است.
همچنين نتايح پژوهش محمدي ،عابدي و يوسفي ( )0304نشان داد که درمان مبتني بر
پذيرش و تعهد موجب کاهش استرس والدگري در مادران شده است.
نتايج پژوهشها نشان داده است که برنامههاي آموزش والدين موجب کاهش مشکالت
رفتاري دروني و برونيسازيشده و بهبود سازگاري رفتاري و هيجاني در کودکان شده است
(بارلو ،بـرگمن ،کورنر ،واي و بنت2106 ،0؛ بارلو و هـمکاران .)2104 ،با تـوجه بـه اهميت
آموزش والدين بهويژه مادران و تأثير رابطه والد -کودک بر پيشگيري و درمان مشکالت
رفتاري کودکان ،ضرورت آموزش مهارتهاي الزم براي هرچه بهتر برخورد کردن با
کودکان به منظور پرورش کودک سالم و ارتقاي سطح بهداشت رواني روز به روز بيشتر
احساس ميشود .مشکالت رفـتاري کودکان نه تنها بر زندگي کودک و ساير اعضاي خانواده
1- Barlow, Bergman, Kornor, Wei & Bennett
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و تعامالت ميان آنها تأثيرات نامطلوبي ميگذارد ،بلکه ميتواند گروه همساالن ،محيطهاي
آموزشي و جامعه را نيز دچار آسيب کند .بنابراين پيشگيري و درمان مشکالت رفتاري
کودکان بر محور ايجاد رابطة مطلوب ميان مادر و کودک و تقويت مهارتهاي فرزندپروري
داراي اهميت بسيار است .آموزش رفتاري والدين استاندارد تأييد شدهاي براي درمان بسياري
از مشکالت رفتاري کودکان است اما شواهد نشان ميدهد که اين نوع درمان ممکن است
همواره تأثير کافي را نداشته باشد (النگ ،ادواردز و بالندو .)2110 ،0يکي از علتهاي ممکن
اين است که آموزش رفتاري والدين اغلب عوامل زمينهاي که بر رفتار والدين تأثير
ميگذارند را مورد توجه قرار نميدهد .اين عوامل زمينهاي را ميتوان به دو دستة دروني و
بيروني تقسيم کرد .عوامل بيروني شامل فرهنگ ،قوميت ،جايگاه اجتماعي-اقتصادي و
روابط ميان فردي والدين است .غالباً متخصصان توانايي محدودي براي تأثيرگذاري بر
عوامل زمينهاي بيروني دارند .عوامل زمينهاي دروني شامل افکار و احساسات والدين درباره
خود ،فرزندان و رابطة والد-کودک است .به عالوه استرس والدگري و جنبههاي ديگري از
آسيبهاي رواني والدين (مانند افسردگي) را نيز در بر ميگيرد .از آنجا که روانشناسان و
متخصصان سالمت روان توانايي اندکي براي ايجاد تغيير در عوامل زمينهاي بيروني والدين
دارند ،بنابراين مداخلهاي در اين زمينه مناسبتر است که عوامل زمينهاي دروني را مورد
توجه قرار دهد .مطالعات اخير در زمينه تحليل رفتار تغييراتي در درمانهاي شناختي و
رفتاري سنتي ايجاد کرد که نتيجة آن شکلگيري موج سوم رفتاردرماني بود (اوبرين،
 .) 2100در واقع رويکردهاي رفتاري موج سوم توجه به افکار و احساسات والدين را حلقه
گمشدة برنامههاي آموزش فرزندپروري ميدانند .بنابراين در پژوهش حاضر ميزان اثربخشي
آموزش مديريت والدين بهعنوان نـماينده رويکردهاي رفتاري سنتي و آموزش فرزندپـروري
مبتني بر پذيرش و تعهد بهعنوان نمايندة رويکردهاي رفتاري موج سوم ،بر افزايش
خودکارآمدي والديني مادرانِ کودکان داراي مشکالت رفتاري برونيسازيشده در سنين
پيش از دبستان مورد مقايسه قرار گرفت.

1- Long, Edwards & Bellando
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پژوهش حاضر به بررسي و مقايسه اثربخشي آموزش مديريت والدين و آموزش فرزندپروري
مبتني بر پذيرش و تعهد بر خودکارآمدي والديني مادرانِ کودکان داراي مشکالت رفتاري
برونيسازيشده پرداخته است و يک پژوهش نيمهتجربي است که در آن از طرح پيش
آزمون ،پسآزمون و پيگيري با گروه آزمايش و گروه کنترل استفاده شده است .جامعه
پژوهش حاضر را مادرانِ کودکان سنين پيش از دبستان با مشکالت رفتاري برونيسازيشده
شهرستان نجف آباد شهر اصفهان در سال  0306تشکيل داد .نمونه گيري به شيوة در
دسترس و از ميان افراد حاضر به همکاري در پژوهش انجام شد .مالکهاي ورود به نمونه
شامل سن کودک چهار تا شش سال ،وجود مشکالت رفتاري براساس سياهة رفتاري کودک
آيبرگ در کودک ،زندگي کردن کودک با هر دو والد ،عدم وجود بيماري جسماني مزمن و
ناتوانکننده و يا تشخيص همزمان اختالل روانشناختي در کودک ،عدم وجود اختالالت حاد
روانشناختي در والدين ،تمايل داشتن مادر به شرکت در جلسات آموزشي ،حداقل سطح
تحصيالت سيکل براي مادر ،و مالکهاي خروج شامل غيبت در جلسات ،عدم انجام
تکاليف تعيين شده و ابراز عدم تمايل به ادامه همکاري بود

براي اجراي پژوهش ،ابتدا پس از اعالم فراخوان در مهدکودک و مرکز مشاورة رويشپندار
شهرستان نجفآباد از ميان داوطلبان  54نفر از مادران طبق معيارهاي ورود انتخاب شدند.
بدين منظور سياهه رفتاري کودک آيبرگ بهعنوان آزمون غربالگري براي مادران حاضر به
همکاري در پژوهش اجرا شد و با تعيين نمرات در مشکالت رفتاري ،افراد نمونه انتخاب
شده و بهصورت تصادفي در گروههاي آزمايش و کنترل (هر گروه  04نفر) قرار گرفتند .در
يک نشست توجيهي اصول اخالقي شامل اهداف پژوهش ،رازداري و حفظ محرمانه
اطالعات شرکتکنندگان تصريح شد .به منظور کاهش فشارهاي احتمالي ناشي از پژوهش
بر آزمودنيها تعداد جلسات و ساعات آموزشي تصريح شد و نظرات و پيشنهادات آنها مد
نظر قرار گرفت .سپس پيشآزمون براي هر سه گروه اجرا شد .جلسات آموزش مديريت
والدين و آموزش فرزندپروري مبتني بر پذيرش و تعهد طي  01جلسة  01دقيقهاي براي
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گروههاي آزمايش اجرا شد .در حالي که ،گروه کنترل در ليست انتظار قرار داشت .در نهايت
مرحلة پسآزمون و سپس پيگيري يک ماهه براي هر سه گروه اجرا گرديد .پروتکل آموزش
مديريت والدين براساس کتاب آموزش مديريت والدين کازدين ( )2114که توسط
هزاردستان ،موسوي مدني ،عابدي و کنعاني ( )0305ترجمه شدهاست و آموزش فرزندپروري
مبتني بر پذيرش و تعهد و براساس کتاب لذت فرزندپروري نوشتة کوين و مورل ( )2110که
توسط عابدي ،وکيليزاد و محسنياژيه ( )0304ترجمه شده است ،توسط پژوهشگر تدوين
شد که خالصه محتواي آنها در جدول ( )0آمده است.
PMT

جلسة  0آشنايي و معارفه با اعضاي گروه،اجراي
پيشآزمون ،ارائة الگويي به منظور فهم
بهتر بدرفتاري کودک
جلسة 2

جلسة 3

جلسة 5

جلسة 4

جلسة 6

ACT

آشنايي و معارفه با اعضاي گروه ،توضيح قوانين و اهداف
گروه مبتني بر آموزش مهارت فرزندپروري ،اجراي
پيشآزمون ،مفهوم سازي فرزندپروري از نگاه رويکرد مبتني
بر پذيرش و تعهد
آشنايي با ارزشهاي فرزندپروري ،بيان تفاوت ارزشها با
اهداف ،ارزشها بهعنوان اعمال ،يادگيري زندگي کردن با
ارزشها

آشنا کردن والدين با مدل آموزش
مديريت والدين ،آموزش تعريف ،مشاهده
و ثبت رفتار ،تعيين رفتارهاي مشکلساز
و مثبت معکوس
طراحي برنامة تقويت مثبت براي تغيير شناسايي پيشايندها ،رفتار و پيامدها و نقش راهبردهاي
فرزندپروري بر تغيير رفتار کودک يا تجربة والد،کنترل
رفتار کودک در خانه ،آموزش نحوة
تشويق کودک هنگام انجام يک رفتار هيجان در برابر مديريت مؤثر رفتار ،آشنايي با مفهوم کنترل
و اجتناب در تجربة فرزندپروري
مثبت
آشنايي با فرزندپروري ذهنآگاهانه و نحوة درککردن
آموزش تکنيک محروميت از تقويت،
تعيين بدرفتاريهاي احتمالي و تعميم کودک ،آشنايي با مهارتهاي ذهنآگاهي براي تقويت رابطه
با کودک
محرمسازي به آنها
آموزش توجه به رفتارهاي مثبت ،آموزش اجراي مهارتهاي حمايت از کودک  ،پايبندي و تمايل به
ارزشها و عمل متعهدانه در رابطه با کودک ،آشنايي با
بيتوجهي برنامهريزي شده
مفهوم فرزندپروري هماهنگ
مفهومسازي رابطة خوب با کودک و ويژگيهاي آن ،آموزش
آموزش مديريت رفتار کودک در
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مکانهاي عمومي ،آموزش نحوة
مديريت سراسيمگي والدين ،پيشبيني
مشکالت رفتاري در زندگي روزانه
جلسة  7آموزش مديريت رفتارهاي پرخطر ولي
کمتکرار ،آماده کردن والدين براي
مواجهه با موقعيتهاي خاص
آموزش نحوة استفادة مؤثر از
جلسة 2
نکوهشهاي کالمي به والدين ،قواعد
بهکارگيري نکوهش ،بررسي رفتارهاي
ناپسند قابل نکوهش
جلسة  0آموزش نحوة حل و فصل اختالفات
خانوادگي به والدين،آموزش مراحل و
قواعد سازش و توافق
جلسة مرور مهارتهاي مديريت مشکالت
 01رفتاري ،رفع اشکال و جمعبندي ،اجراي
پسآزمون

راهبرد آمادهسازي کودک براي موفقيت،آموزش راهبرد
دستوردهي مؤثر
آموزش راهبرد استفاده از تقويتکنندهها ،آموزش گفتگوي
مؤثر با کودک ،آموزش راهبرد تجديدنظر در انتظارات،
آموزش همسويي با تواناييهاي کودک ،بيان اهميت
هماهنگي و انعطافپذيري در برخورد با کودک
آموزش راهبردهاي فرزندپروري براي مشکالت رفتاري
متداول کودک ،آموزش نحوة روبرو شدن با قشقرقهاي
کودک ،آموزش نحوة روبرو شدن با نافرمانيهاي کودک،
توضيح دربارة چگونگي آموزش موافقت به کودک
ادامة آموزش راهبردهاي فرزندپروري براي مشکالت
رفتاري متداول کودک ،آموزش نحوة روبرو شدن با
پرخاشگري کودک ،آموزش استفاده از راهبرد اقتصاد ژتوني،
آموزش استفاده از راهبرد وقفه
مرور مهارتهاي فرزندپروري ،رفع اشکال و جمعبندي،
اجراي پسآزمون

2

 PSAMمقياس خودکارآمدي اولين بار توسط دومکا
مورد استفاده قرار گرفت .اين مقياس شامل  01عبارت ( 4عبارت مثبت و  4عبارت منفي)
است و حـس کلي والدين از اطمينان در نـقش والديني را سنجش مـيکند .نـمرهگذاري آن
براساس طيف ليکرت از (0به ندرت)تا ( 7هميشه) انجام ميشود .تايلر )2116( 3پايايي اين
مقياس را با استفاده از آلفاي کرانباخ  1545گزارشکردهاست .در ايران نيز طالعي ،طهماسيان
و وفايي( )0301پايايي آن را 1571گزارش کردهاند .در پژوهش عاشوري ،افروز ،ارجمندنيا،
پورمحمدرضاي و غباري بناب ( )0305روايي اين مقياس 1570و پايايي آن  1573گزارش شده
2- Dumka
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1- Parental Self- agency measure
3- Taylor

است .در نمونة پژوهش حاضر ،آلفاي کرانباخ مقياس خودکارآمدي والديني  1/7بهدست آمد.

ويژگي هاي توصيفي افراد نمونه شامل سن ،طول مدت ازدواج و ميزان تحصيالت به
تفکيک گروههاي پژوهش در جدولهاي (2و )3آورده شده است.
PMT

سن
طول مدت ازدواج

31/5
2/33

ACT

2/00
2/22

3/04
2/07

32/73
0

PMT

ديپلم
فوق ديپلم
کارشناسي
کارشناسي ارشد و باالتر

5
5
6
0

30/16
7/43

0/32
0/2

ACT

26/7
26/7
51
6/7

2
2
01
0

2
5
2
0

03/3
03/3
66/7
6/7

03/3
26/7
43/3
6/7

در اين پژوهش بهمنظور بررسي فرضيهها از تحليل واريانس اندازهگيريهاي مکرر استفاده
شد .جدول ( )5ميانگين و انحراف استاندارد خودکارآمدي والديني را به تفکيک گروه و
مراحل پژوهش نشان ميدهد.

ACT

پيشآزمون 37/166
پسآزمون 43/2
42/2
پيگيري

2/52
2/45
2/22

PMT

36/5
57/26
52

6/75
2/32
3/00

34/03
34
35/03

5/20
3/76
5/126
 655

جدول ( )5نشان ميدهد که ميانگين نمرات خودکارآمدي در دو گروه آزمايش در
پسآزمون ،نسبت به پيشآزمون افزايش داشته است و پيگيري نيز نسبت به پيشآزمون
افزايش داشته ولي ميانگين خودکارآمدي در گروه گواه در مراحل پژوهش تغيير چشمگيري
نکرده است.
پيشفرضهاي مورد نياز جهت کاربرد آزمون تحليل واريانس اندازهگيريهاي مکرر
بررسي شد .نتايج آزمون لوين جهت بررسي تساوي واريانسها نشان داد که سطح معناداري
در پيشآزمون  ،1/2پسآزمون  1/06و پيگيري  1/32است .با توجه به اينکه سطح معناداري
 p<1/14بهدست آمد ،بنابراين فرض صفر براي تساوي واريانسها تأييد شد.
پيشفرض تساوي کواريانس هاست با استفاده از آزمون ماچلي بررسي شد .نتايج نشان
داد که اين پيشفرض رد ميشود .بنابراين بايد به ترتيب سختگيري در ردکردن فرضية
صفر از آزمونهاي گرين هاوس-گايزر استفاده شود .ولي اگر سطح احتمال در رديف اول
نزديک صفر باشد ،رعايت پيشفرض ماچلي چندان ضرورتي ندارد .با توجه به اينکه سطح
احتمال نزديک به صفر بهدست آمد ،در نتيجه رعايت اين پيشفرض تأثيري نداشته است و
امکان استفاده از تحليل واريانس اندازهگيريهاي مکرر فراهم است.
براساس يافتههاي بهدست آمده در جدول ( ،)4تفاوت بين نمرات خودکارآمدي والديني
در مرحلة پسآزمون و پيگيري معنيدار است ( .)P>1/10ميزان اين تفاوت  1/70ميباشد
بدين معني که  70درصد تفاوت به تفاوت بين مراحل پژوهشي مربوط ميشود .همچنين
ميانگين نمرات اين متغير در دو گروه آزمايش و گواه نيز تفاوت معنيداري دارد (.)P>1/10
نتايج نشانداده است که نزديک به  67درصد از تفاوتهاي فردي به تفاوت بين دو گروه
آزمايش و گروه گواه مربوط است و بدين معني است که حداقل يکي از گروهها تأثير
معناداري داشته است .عالوه بر اين تعامل بين مراحل پژوهش و عضويت گروهي نيز
معنيدار است ( )P>1/10که نشان ميدهد تفاوت بين مراحل در سطوح گروهها يکسان
نيست .بنابراين مقايسة سه مرحله به تفکيک گروه انجام شد.
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F

0733/60
مراحل پژوهش
3662/5
گروه
تعامل گروه و مراحل پژوهش 0030/62

1/110 016/24
1/110 55/24
1/110 35/62

0
2
2

0733/60
0230/2
460/20

0
05
0
05
0
05

7/4
3/72
71/73 0246/43
26/25
43/34 0110/2
02/00

1/70
1/67
1/62

0/111
0/111
0/111

F

گروه گواه
گروه ACT
گروه PMT

مراحل
خطا
مراحل
خطا
مراحل
خطا

7/4
43
0246/43
367/56
0110/2
265/2

0/02

1/020

1/02

1/24

1/110

1/23

0/111

1/110

1/70

0/111

نتايج جدول ( )6نشان ميدهد در گروه گواه عامل درونگروهي معنيدار نيست و تفاوت
معنيداري بين سه مرحله وجود ندارد .ولي در گروه  ACTو  PMTعامل درونگروهي
معنيدار است ( )P>1/10و بين سه مرحله تفاوت وجود دارد .در ادامه براي مقايسة نمرات
گروههاي آزمايش در مراحل پژوهش از آزمون تعقيبي بونفروني استفاده شد.
نتايج جدول ( )7نشان ميدهد که در هر دو گروه آزمايش ميانگينهاي پسآزمون در
مقايسه با پيشآزمون افزايش معنيدار يافته است و اين افزايش تا مرحلة پيگيري تداوم
داشته است (.)P>1/10
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ACT

PMT

پسآزمون

پيشآزمون
پيشآزمون
پسآزمون
پيشآزمون
پيشآزمون
پسآزمون

ACT
ACT
ACT

پيگيري

پسآزمون
پيگيري
پيگيري
پسآزمون
پيگيري
پيگيري

PMT
`
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جدول ( )2مقايسة زوجي گروهها را در پسآزمون و پيگيري نشان ميدهد .هم در
پسآزمون و هم در پيگيري ،هر دو گروه  ACTو  PMTدر مقايسه با گروه گواه
ميانگينهاي باالتري نشان ميدهند ( .)P>1/10همچنين در هر دو مرحله ميانگين گروه
 ACTباالتر از گروه  PMTاست ( )P>1/10که با نتايج جدول ( )6همگرا است.

پژوهش حاضر با هدف مقايسة اثربخشي آموزش مديريت والدين و آموزش فرزندپروري
مبتني بر پذيرش و تعهد بر افزايش خودکارآمدي والديني مادرانِ کودکان داراي مشکالت
رفتاري برونيسازيشده انجام شد .نتايج تحليل واريانس اندازهگيريهاي مکرر نشان داد که
آموزش مديريت والدين و آموزش فرزندپروري مبتني بر پذيرش و تعهد هر دو موجب
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افزايش خودکارآمدي والديني در مادران شدهاند و ميان تأثير اين دو مداخله بر افزايش
خودکارآمدي والدين تفاوت معنيدار وجود دارد .بهمنظور مقايسة نتايج اين پژوهش با
يافتههاي پژوهشي قبلي ،پژوهش کامالً همساني يافت نشد .اما نتيجة اين پژوهش مبني بر
تأثير آموزش فرزندپروري بر خودکارآمدي والديني با پژوهشهاي قبلي همسو است .نتايج
پژوهش عاشوري ،افروز ،ارجمندنيا ،پورمحمدرضاي تجريشي و غباريبناب ( )0305نشان
داد برنامة والدگري مثبت بر افزايش خودکارآمدي والديني و بهبود تعامل مادر و کودک
داراي کمتواني هوشي مؤثر است .نتايج پژوهش مغربي سينکي ،حسنزاده ،خادمي و
ارجمندنيا ( )0305نيز نشان داد که برنامة آموزش مهارتهاي ارتباطي موجب افزايش
خودکارآمدي والديني در مادران داراي فرزند با اختالل کاستي توجه /بيشفعالي شده است.
در پژوهشي ديگر مهاجري ،پوراعتماد ،شکري و خوشابي ( )0302دريافتند که درمان تعامل
والد-کودک موجب بهبود ضعيف تا متوسط خودکارآمدي والديني مادران کودکان در
خودمانده با کنش وري باال شده است .در پژوهشي ديگر سليمي و يوسفي ( )0306دريافتند
که آموزش سبکهاي والدگري مبتني بر پذيرش و تعهد به مادران موجب بهبود روش
تربيتي آنها ميشود و بر کاهش اضطراب جدايي و نافرماني کودکان پيش دبستاني مؤثر است.
در تبيين اثربخشي آموزش مديريت والدين بر افزايش خودکارآمدي والديني در مادرانِ
کودکان داراي مشکالت رفتاري برونيسازيشده ميتوان گفت تبادالت اجتماعي که ميان
مادران در گروه آموزش فرزندپروري ايجاد شد بر افزايش خودکارآمدي آنها مؤثر بوده است.
در اين زمينه بندورا ( )0022معتقد است که روابط اجتماعي ميتواند از دو طريق مستقيم و
غيرمستقيم بر خودکارآمدي مادران تأثير مطلوب بگذارد .در واقع در گروه آموزش
فرزندپروري مادران ميتوانند رفتارهاي والديني صحيح را از يکديگر الگوبرداري کنند و يا
مستقيماً مورد تشويق و حمايت دوستانشان قرار بگيرند (عاشوري ،افزوز ،ارجمندنيا ،تجريشي
و غباريبناب .)0305 ،در همين راستا ،نتايج پژوهشها نشان داده است که آموزش مديريت
والدين ميتواند موجب بهبود عملکرد خانواده ،کاهش ميزان استرس و افسردگي مادران ،بهبود
رابطة مادر-کودک و نيز افزايش سطح اطمينان در مادران شود (طالبي .)0320 ،نتايج پژوهش
ترانزو ( )2116نيز نشان داد که افزايش خودکارآمدي با بهبود کيفيت تعامالت مادر -کودک
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در ارتباط است .درواقع تقويت مهارتهاي فرزندپروري و بهبود نحوة برقراري ارتباط با فرزند
که از طريق برنامههاي آموزش والدين رخ ميدهد ميتواند نقش تعديلکنندهاي در مشکالت
رفتاري دوران کودکي و خودکارآمدي والدين داشته باشد (مغربي سينکي ،حسنزاده ،خادمي و
ارجمندنيا .)0305 ،نتايج پژوهش کالليلو و جانسون )2106( 0نيز نشان داد که آموزش
مديريت والدين عالوه بر کاهش مشکالت رفتاري کودکان  2تا  03سال موجب کاهش
استرس و افزايش احساس کفايت در والدين آنها شده است .بهطور کلي ميتوان گفت
برنامههاي آموزش والدين از طريـق ارائة اطـالعات مناسب دربارة شرايط کودک و نحوة
رفتار با او ،مکانيسم سازگاري والدين را تقويت ميکند و موجب ميشود والدين شرايط کودک
خود را بهتر بپذيرند و در پيشرفت کودک نقش مؤثرتري ايفا کنند و اينچنين خودکارآمدي
والديني در آنها افزايش مييابد (سرابي ،حسنآبادي ،مشهدي و اصغري نکاح.)0301 ،
در تبيين اثربخشي برنامة آموزش فرزندپروري مبتني بر پذيرش و تعهد بر افزايش
خودکارآمدي والديني در مادرانِ کودکان داراي مشکالت رفتاري برونيسازيشده ميتوان
گفت بر اساس زيربناي مداخالت مبتني بر پذيرش و تعهد هدف از آموزش مهارتهاي
فرزندپروري آن بود که والدين بهجاي تالش براي کنترل يا سرکوب کردن افکار منفي،
توانايي برقراري ارتباط با افکار و احساسات منفي و پذيرش آنها را در تعامل با فرزندانشان
بهدست آورند .والدين با استفاده از مهارت گسلش آموختند افکارشان را کمتر جدي بگيرند و
به زندگي و رابطة ارزشمدار با فرزندشان ادامه دهند .مهارتهاي شناختي ديگر اين رويکرد
به والدين آموخت تا در رابطه با فرزندانشان ،ارزشهاي دروني خود را مشخص کنند و در
عينحال ارتباط با زمان حال را حفظ کنند.
چنين بهنظر ميرسد که مداخالت درمان مبتني بر پذيرش و تعهد براي والديني که در
رابطه با فرزندانشان دچار آشفتگي شدهاند سودمند است (کوين و ويلسون .)2115 ،در همين
راستا نتايج پژوهش رفتريهلمر ،موري ،کوينو و ريد )2106( 2نشان داد آموزش فرزندپروري
مبتني بر پذيرش و تعهد بهعنوان يک مدل درماني ،تعامالت مشکلساز والد-کودک را تغيير
مي دهد و بر بهبود فرزندپروري والدين مؤثر است .اين رويکرد فنون رفتار درماني سنتي را با
2- Raftery-Helmer, Moore, Coyne & Reed
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1- Colallilo & Johnston

فنون پذيرش و ذهنآگاهي در هم ميآميزد .به بيان ديگر متخصصاني که از رويکرد مبتني
بر پذيرش و تعهد استفاده ميکنند تغيير رفتار را ترغيب ميکنند اما همزمان بر پذيرش افکار
و احساسات نيز تأکيد دارند .بدين ترتيب در زمينة فرزندپروري والدين به ايجاد تغيير در رفتار
با کودکشان ترغيب ميشوند و همزمان راهکارهايي براي پذيرش افکار و احساساتشان به
عنوان يک والد را ميآموزند (اوبرين .)2100 ،در واقع پذيرش يک راهکار جايگزين براي
شيوههاي سنتي به چالش کشيدن شناخت و هـيجانات است .اهميت پذيرش در اين است
که ممکن است برخي از مشکالت رفتاري کودکان حداقل بهصورت فوري رفع نشوند.
بنابراين راهکار پذيرش به والدين کمک ميکند تا بهجاي به چالش کشيدن محتواي افکار و
احساسات ناخوشايندشان ،آنها را بپذيرند و از افکار آزاردهنده فاصله بگيرند .بهعالوه والدين
ميآموزند تا ارزشها و اهداف شخصي خود را مشخص کنند و در مسير آنها حرکت کنند
(بلکلج و هايس .)2116 ،يکي ديگر از مهارتهاي آموخته شده به والدين در اين پژوهش،
مهارت فرزندپروري ذهنآگاهانه بود .در اين زمينه کوين و ويلسون ( )2115به صورت
نظري به کاربرد ذهنآگاهي در آموزش والدين پرداختهاند .براين اساس ،امتزاج شناختي
منجر به رفتارهاي والديني ناسازگارانه ميشود .براي مثال ،اگر والدي باور داشته باشد که
«من مادر/پدر بدي هستم» که يکي از باورهاي رايج در والدين داراي خودکارآمدي پايين
است ،آنگاه والد به اين باور ذهني همچون يک واقعيت عيني عکسالعمل نشان ميدهد.
ويليامز و واهلر )2101( 0در تحقيقي بر روي  51مادر مراجعهکننده به کلينيک مشاوره
دريافتند که مادران ذهنآگاه ،سبک فرزندپروري مقتدرانه دارند و از مهارتهاي فرزندپروري
مؤثرتري استفاده مـيکنند .اين بهواسطة ارتـباط ميان ذهـن آگاهي مادران و درک آنان از
مشـکالت کـودکان است .دانـکن ،کوآتسورث و کرينبرگ )2110( 2نـيز تأثير ذهنآگاهي
بر رابطة والد-کودک را مثبت ارزيابي کردند.
بهطور کلي مداخالت مبتني بر پذيرش و تعهد ميتواند از طريق گسلش شناختي و
مهارتهاي ذهنآگاهي منجر به عکسالعملهاي سازگارانهتر والدين نسبت به بدرفتاريهاي
فرزندشان شود .عالوه براين ،برقراري ارتباط با ارزشها و تقويت عمل مـتعهدانه در راستاي
2- Duncan, Coatsworth & Greenberg

1- Williams & Wahler
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ارزشهاي زندگي به والدين انگيزه ميدهد تا عکسالعملهاي بهتري به رفتار فرزندشان
نشان دهند.کوين و ويلسون ( )2115همچنين بيان ميکنند که مداخالت رويکرد مبتني بر
پذيرش و تعهد موجب گسترش انعطافپذيري روانشناختي و کاهش رفتارهاي والديني
سختگيرانه و نامنعطف ميگردد .برايناساس ،تالش والدين براي اجتناب از احساس
ناکارآمدي و بيکفايتي ،مخرب توانايي والدين در استفاده از مهارتهاي فرزندپروري جديد
است .بهعالوه ،امتزاج با قوانين کالمي همچون «من نميتوانم بدرفتاريهاي فرزندم را
تحمل کنم» موجب مي شود تا والدين براي فرار از اين موقعيت و احساس ناخوشايند به هر
رفتار يا عکسالعملي مبادرت ورزند .مهارتهاي فرزندپروري نامنعطف ممکن است در
کوتاهمدت موجب توقف بدرفتاري شوند ،اما درواقع به حفظ و تداوم بدرفتاري ميانجامند و
حتي در طوالنيمدت آن را تشديد ميکنند.
در تبيين تأثير باالتر آموزش فرزندپروري مبتني بر پذيرش و تعهد نسبت به آموزش
مديريت والدين ميتوان گفت در آموزش رفتاري والدين به افکار و احساسات والدين توجه
چنداني نميشود و به همينعلت ممکن است والدين نتوانند عليرغم آموختن مهارتهاي
فرزندپروري  ،از آنها به درستي استفاده کنند .اين در حالي است که بنابر رويکرد مبتني بر
پذيرش و تعهد توجه به افکار و احساسات والدين حلقة گمشدة آموزش رفتاري سنتي به
والدين است .درواقع اگرچه دانش کافي و استفادة کارآمد از مهارتهاي فرزندپروري از
اهميت فراواني برخوردار است ،اما نداشتن دانش و مهارت کافي تنها يکي از عوامل چالش
برانگيز در تربيت کودک است (کوين و مورل .)2110 ،0آنچه در ذهن والدين ميگذرد بر
رفتارشان با کودک و احساسي که نسبت به نقش والديني خود دارند تأثيرگذار است .افکار،
احساسات و معانـي که والدين به آنها ميدهند مـيتوانند موقعيت تعامل والدين با رفتارهاي
مشکلساز کودک را سختتر از آنچه هست جلوه دهد و بدين ترتيب حس کفايت و
شايستگي را در والدين کاهش دهند .بهطورکلي آميختگي شناختي با افکار و احساسات
ميتواند منجر به رفتارهاي والديني ناسازگارانه شود .اگر والدي باور داشته باشد که مادر يا
پدر بدي است يا کفايت و مهارتهاي الزم براي تربيت فرزندش را ندارد ،آنگاه اين باور ذهني
1- Coyne & Murell
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را بهمنزلة يک واقعيت ذهني در نظر ميگيرد .در نتيجه احتمال اينکه نسبت به رفتار
فرزندش پاسخ تکانشي و ناکارآمد بروز دهد افزايش مييابد و اين چرخة تعامالت بهصورت
فزاينده موجب کاهش حس خودکارآمدي والديني ميگردد (کوين و ويلسون .)2115 ،در
پژوهش حاضر مداخالت مبتني بر پذيرش و تعهد از طريق راهکارهاي گسلش شناختي و
ذهنآگاهي منجر به عکسالعمل سازگارانهتر والدين نسبت به بدرفتاريهاي فرزندشان شد.
عالوهبر اين ،کشف و بـرقراري ارتـباط با ارزشهاي مادران در حوزههاي مختلف زندگي
بهويژه ارزشهاي فرزندپروري و تقويت عمل متعهدانه در راستاي آنها موجب بهبود
رفتارهاي والديني ،افزايش تعامالت مثبت والد-کودک و در نتيجه حس ناکارآمدي و
بيکفايتي مادران در استفاه از مهارتهاي فرزندپروري جديد کاهش يافت.
در پژوهش حاضر نيز والدين از طريق مهارتهاي گسلش شناختي آموختند تا افکار خود
را کمتر جدي بگيرند و در نتيجه عقبنشيني کمتري در مسير ارزشهاي زندگيشان نشان
دهند .مهارتها و تمرينهاي اين رويکرد به مادران کمک کرد تا ارزشهاي خود در رابطه
با فرزندشان را مشخص کنند و با زمان حال ارتباط برقرار کنند .درواقع مادران آموختند تا
بين اهميت دادن به صداي ذهن و يا اهميت دادن به کودکشان يکي را انتخاب کنند و
متوجه شدند که در گذشته افکار ،احساسات و انتقادهاي ذهني مانع از مشاهده و ابراز
واکنش مناسب آنها به رفتار کودکشان بوده است .بهطورکلي آموزش مداخالتي همچون
گسلششناختي ،پذيرش ،ذهنآگاهي و تمرکز بر عمل متعهدانه و ارزشمدار بهجاي کنترل
افکار و احساسات ناخوشايند بر نحوة کنارآمدن والدين با افکار و احساسات منفي تأثير
مطلوب گذاشت و در نتيجه خودکارآمدي والديني را در آنها بهميزان معناداري افزايش داد.
پژوهش حاضر همانند ساير پژوهشهاي طرح آزمايشي در تعميم نتايج با محدوديت
روبرو است .ازآنجا که پژوهش حاضر صرفاً در يک شهر اجرا شد در تعميم نتايج آن به ساير
فرهنگها نيز بايد جانب احتياط را رعايت کرد .بهعالوه با توجه به اينکه پژوهش حاضر
صرفاً بر روي مادران اجرا شد ،پيشنهاد ميشود که در پژوهشهاي بعدي در صورت امکان
جلسات آموزشي همراه با مشارکت هر دو والد برگزار گردد؛ و تأثير مداخالت بر ساير
مؤلفههاي فرزندپروري مانند سبک فرزندپروري يا استرس والديني و عملکرد خانواده نيز
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مورد بررسي و مقايسه قرار گيرد .با در نظر گرفتن يافتههاي اين پژوهش ميتوان نتيجه
گرفت که مداخالت آموزش فرزندپروري موجب بهبود تعامالت والديني در رابطه با
مشکالت رفتاري برونيسازيشدة کودک و بهويژه احساس رضايت و کفايت از نقش
والديني ميشود .بنابراين از اين مداخالت ميتوان در کارگاههاي آموزشي يا جلسات مشاوره
با والدين به منظور بهبود عملکرد والديني و آموزش نحوة کنارآمدن با مشکالت رفتاري
کودک استفاده کرد.
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