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 ين و آموزش فرزندپروريت والديريآموزش مد يسة اثربخشيو مقا يهدف از پژوهش حاضر بررس
 يدر مادرانِ کودکان با مشکالت رفتار ينيوالد يبر خودکارآمدرش و تعهد يبر پذ يمبتن
با  يريگيآزمون و پ آزمون، پس شيبا طرح پ يتجرب مهين پژوهش از نوع نيشده بود. ا يساز يبرون

شده  يساز يبرون يپژوهش شامل مادرانِ کودکان با مشکالت رفتار يگروه کنترل بود. جامعة آمار
ن يدسترس انجام شد. بد وة دريشبه يريگ آباد بود. نمونه شهرستان نجفش از دبستان در ين پيدر سن

ورود به پژوهش انتخاب شدند و  يها مالک ينفر از مادران داوطلب پس از بررس 54ب يترت
ن و آموزش يت والديريش و کنترل گمارش شدند. آموزش مديآزما يها در گروه يصورت تصادف به

ش اجرا يدو گروه آزما يبرا يا قهيدق 01جلسة  01 يک طي د هررش و تعهيبر پذ يمتن يفرزندپرور
 يست انتظار قرار داشت. ابزار پژوهش پرسشنامة خودکارآمديکه گروه کنترل در ل يشد در حال
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ج يمکرر استفاده شد. نتا يها يريگ انس اندازهيل واريها از تحل ل دادهيتحل يدومکا بود . برا ينيالد
 يدار خودکارآمد ش معنايموجب افزا يريگيآزمون و پ مداخله  در مراحل پسنشان داد که هر دو 

عالوه هنداشته است. ب يدار ير معنييکه نمرات گروه کنترل تغ ياند در حال در مادران شده ينيوالد
ت والدبن باالتر بود  يرير آموزش مديرش و تعهد از تأثيبر پذ يمبتن يآموزش فرزندپرورر يتأث
(p<0.01.) يت مشکالت رفتاريريمد ين پژوهش برايجه گرفت که مداخالت ايتوان نت يم 

ت از خود در يت و رضايش احساس کفايش از دبستان و افزاين پيشدة کودکان در سن يساز يبرون
 استفاده کرد. يو مشاورة فرزندپرور يآموزش يها توان در کارگاه يمادران مؤثر است و از آنها م

 ؛ينيوالد يخودکارآمد ؛تعهد رش و يپذ ؛نيت والديريآموزش مد ؛يورفرزندپر
 شده يساز يبرون يمشکالت رفتار

 پرورش از اي عمده بخش کودکان است. استعدادهاي پايگاه رشد و پرورش نياول خانواده
 والدين است. جريان عهدة بر يکودک يجانات و رفتار کودکان از ابتدايافکار، ه صحيح
 جو اگر است. حال همراه ييها چالش با حال عين در و بخش لذت والدين براي کودک تربيت

 و رشد موجب تواند يباشد، م صميمي و گرم روابط با همراه سازنده و و خانواده سالم
 عنوانبه (. کودکان0300و عالقبند،  يغالم يشود )حاج اعضاي خانواده جانبةهمه پيشرفت

د. ـدارن رارـق يروانشناخت مشکالت واعـان معرض در ريپذ بيآس يسن هاي روهـگ از يکي
 گريرشد و از طرف د روندة شيپ نديفرآ ريتأث تحت ک طرفين از يسن نيا در رييپذبيآس

ن قرار يژه والديو و به بزرگساالن توسط کودک يتيموقع و يطيط محيشرا کنترل ريتأث تحت
 (.0305،  نژاد و کاظم ييرزاي، ميخيپور، ش عيدارد )شف

 ت در نقشيدربارة موفق ييمهم شامل باورها يک ساختار شناختي 0ينيوالد يخودکارآمد
زان به ين تا چه ميکند که والد ين نکته داللت ميبر ا ينيوالد ياست. خودکارآمد ينيوالد
 والديني ين خودکارآمديزان پائيدارند. م نانياطم فرزندشان مشکالت تيريمد در خود ييتوانا

 اند ها نشان داده شود. پژوهش اغلب منجر به افسردگي و کاهش رضايت از نقش والديني مي
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، يکودکان ارتباط دارد )اسکندر يطور معکوس با مشکالت رفتاربه ينيوالد يکه خودکارآمد
 يت فرزندپروريفيبا ک ينيوالد ي(. درواقع خودکارآمد0304، يپوراعتماد، عسگرآباد و مظاهر

ن، فرزندان و يان والديم يجانبة قو ن در ارتباط است و موجب رابطة سهيوالد يو رفتارها
 به ينيوالد ي(. خودکارآمد0303فر و دالور،  ، واعظيمي، رحييشود )رضا يم يطيعوامل مح

 ياز راهکارهان در استفاده يوالد يبر توانمند يوة فرزندپروريک مؤلفه از شيعنوان 
 يها ن بتوانند مهارتينکه والديا يگذارد. در واقع برا ير ميکارآمد تأث يفرزندپرور
داشته باشند.  ييباال ينيوالد يرند الزم است که خودکارآمديکار بگ را در خانه به يفرزندپرور

هد و نه ر قرار ديرا تحت تأث يزندگ يها از حوزه ياريتواند بس ين مييپا ينيوالد يخودکارآمد
 (.2112، 0و سانو يگذارد )اونتا ير ميز تأثيکودکان ن ين بلکه بر زندگيوالد يتنها بر زندگ

 ،4ي، گستاخ5يکج خلق ،3ي، لجباز2ياز قبيل پرخاشگر يدوران کودک يمشکالت رفتار
، ازخوش، يج است )حاجيش از دبستان راين پيمعموالً در سن 7ينافرمان و 6ييجومقابله

 ياز عوامل مهم يکين يوالد ين خودکارآمدييزان پاي(. م0300ان، يگلريات و بيان، بيطهماس
مانند خلق دشوار  يکودکان مؤثر است. عوامل متعدد ياست که در حفظ مشکالت رفتار

 يد رفتارهايا تشديتواند موجب حفظ  ين مييپا ينيوالد يو خودکارآمد يکودک، افسردگ
 ينيوالد يبا رفتارها ينيوالد ين خودکارآمدييپازان يعالوه مهمخل در کودکان شوند. ب

س و يگز، کاپال، موريمرتبط است )کانر، رودر يهيتنب يفرزندپرور يها وهيو ش يمنف
 يوة فرزندپروريو ش ينيوالد ين رفتارهايرابطة ب ياريبس يها (. پژوهش2102، 2يکلور مک

، خشونت، ياند. کنترل افراط کردهد ييشدة کودکان را تأ يساز يبرون يبا مشکالت رفتار
تشديد ثبات موجب  يب يفرزندپرور يها وهيه و استفاده از شيا تنبيمادران، طرد  يافسردگ

عالوه، معموالً والدينِ کودکان داراي مشکالت هشوند. ب مشکالت رفتاري کودکان مي
اي  هکارهاي مقابلهساز فرزندشان از را شده در مواجهه با رفتارهاي مشکل سازي  رفتاري بروني

شوند  يـه موجب تشديد مشکالت رفتاري در کودکان مـگون کنند و بدين ناکارآمد استفاده مي
 (.0302)دادستان، قنبري و حيدري، 
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 يمنف ينيوالد يکودکان و رفتارها يان مشکالت رفتارياند که م افتهيپژوهشگران در
مثبت موجب کاهش  ينيوالد ياست که رفتارها ين در حاليم وجود دارد. ايرابطة مستق

ق ين از طريوالد ي(. آموزش رفتار2100 02،0 انتايسکول و پيشوند )در يم يمشکالت رفتار
نقش  يفرزندپرور يها ت مهارتيثر با کودک و تقوؤارتباط م يها استفاده از مهارت

،  يدارد )مهاجر ينيوالد يکودکان و خودکارآمد يدر مشکالت رفتار يا کننده ليتعد
را بر   يرات مثبتيتأث يرفتار  آموزش يها (. تاکنون مدل2103 ،يو خوشاب يپوراعتماد، شکر

اند  شدة کودکان نشان داده يساز يبرون يکودک و کاهش مشکالت رفتار -بهبود رابطة والد
(. 2101 ،3تول، سبرو و لوبنکوي؛ اسکر2112 ،2؛ بارلو و پرسانز0002 ،0برگي)برستان و ا

کودکان عموماً در اثر  ين است که مشکالت رفتارين چنيآموزش والد يها فرض برنامه شيپ
 ين برايابد. بنابراي يجاد شده و تداوم ميژه مادر( ايوالد )به و-اکارآمد کودکتعامالت ن

رند. ين تعامالت مورد مداخله قرار گيکودکان الزم است که ا يکاهش مشکالت رفتار
توانند مشکالت  يت رفتار بهتر ميريمد يها د و آموختن مهارتيمادران با کسب دانش جد

 ي)عابد  کنند يرا احساس م يشتريب يخودکارآمد جهيکنند و در نت کودکان را درک 
 (. 0300، يو فرج ي، محمدخاني، پورمحمدرضايشاپورآباد

مشکالت  يکودکان دارا يبرا يمؤثر درمان يها از روش يکين يت والديريآموزش مد
با  يطرز متفاوتدهند که به ين آموزش ميکرد به والدين روياست. مداخالت ا يرفتار

 يمنف يند و از رفتارهايفزايمثبت آنها ب يباط برقرار کنند و بر رفتارهاکودکان خود ارت
ط يکودک در مح -ر تعامالت والدييمنظور تغن بهيت والديريبکاهند. مداخالت آموزش مد

 يش رفتارهايژة کودک و افزايو يتينات تربيشده است و هدف آن اصالح تمر يخانه طراح
 رفتار مديريت (. آموزش0320 ،يو جامعه است )طالبط خانه، مدرسه يده کودک در محيپسند

 ن براييدارد. درواقع والد برتري خانواده بر مبتني درمانيروان نسبت بر انواع به والدين
 روز(، هـب و کافي )دانش فني بيل مهارتـاز ق هاييمهارت هـب دـباي تربيت امر در وفقيتـم

 درست از ادراکي )درک مهارت و د(ـبا فرزن مطلوب باطـارت )توانايي برقراري انساني مهارت
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 0(. کالليلو و جانسون0300غالمي و عالقبند،  مشکالت( تسلط يابند )حاجي و مسائل
تا  2کودک  يخانوادة دارا 52 ين را بر رويت والديريبرنامة آموزش مد ي( در پژوهش2106)

ن، ين آموزش بهبود عملکرد والديامد اياجرا کردند. پ يمشکالت رفتار يسال، دارا 03
، يکودکان گزارش شد. دمپس ين و کاهش مشکالت رفتاريوالد يکاهش استرس و افسردگ

ت يرير آموزش مديتأث يک مطالعه به بررسي( در 2106) 2ن، باتلر و آکسلراديوليمک ک
ج نشان داد که آموزش يکودکان و عملکرد خانواده پرداختند. نتا ين بر مشکالت رفتاريلدوا

ر يکودکان و بهبود ابعاد عملکرد خانواده تأث ين بر کاهش مشکالت رفتاريت والديريمد
ز نشان دادکه آموزش ي( ن0306نژاد و خندان ) يسيج پژوهش عيمعنادار داشته است. نتا

ن يمثبت والد يش فرزندپروريکودکان و افزا يمشکالت رفتار ن بر کاهشيت والديريمد
 ر معنادار داشته است.يتأث

، آموزش يفرزندپرور يها از مهارت يارين همانند بسيوالد ية آموزش رفتاريتمرکز اول
ن مداخالت ينظارت کردن بر رفتار کودک است، اما ا ين برايژه به والديو يها مهارت

ن مداخالت يدهند. اغلب اين نشان نميوالد يهابه افکار، احساسات و ارزش ياحتماالً توجه
ا سرکوب يکه نسبت به رفتار فرزندانشان دارند را کنترل  يآموزند تا افکار منف ين ميبه والد
رش يبر پذ يموج سوم مبتن يرفتار يکردهاياست که مداخالت رو ين در حاليکنند. ا

ناکارآمد  ينيوالد يرفتارها يزشيعنوان مکمل انگبه ير منفباشند و براساس آنها، افکا يم
دنبال خواهد جة معکوس بهيا سرکوب کردن آنها احتماالً نتيشوند و کنترل  يمحسوب م

 يسنت يها وهيش يرا برا ينيگزيرش و تعهد روش جايبر پذ يکرد مبتنيداشت. مداخالت رو
ن  ين اساس هدف آن است که والديکنند. بر ا يارائه م يکنار آمدن با افکار و احساسات منف

ارتباط با افکار و  يبرقرار يي، توانايا سرکوب کردن افکار منفيکنترل  يتالش برا يجابه
 يطور کلدست آورند. بهرش آنها را  در تعامل با فرزندانشان بهيو پذ ياحساسات منف

شود تا والدين بهتر بتوانند با افکار و  مداخالت رويکرد مبتني بر پذيرش و تعهد موجب مي
 (.2102 ،3)کورز احساسات منفي کنار بيايند و در نتيجه کفايت والديني شان را بهبود بخشند
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 يها در قالب مهارت ياديرش و تعهد شش اصل بنيبر پذ يمبتن يفرزندپروردر روش 
ن مهارت به ي: اي( گسلش شناخت0شود که عبارتند از:  ين آموزش داده ميبه والد يوالدگر

ت يدارند با واقع يا رفتار ويکه نسبت به فرزند و  يتيکند تا درک کنند ذهن ين کمک ميوالد
که در  يکند تا به افکار و احساسات ين کمک ميمهارت به والدن يرش: اي( پذ2متفاوت است. 

( تماس با لحظة 3رابطه با کودکشان دارند اجازة رفت و آمد دهند و آنها را به چالش نکشند. 
( مشاهدة 5. ينجا و اکنون و تجربه کردن آن همراه با گشودگينسبت به ا ياکنون: آگاه

چه  ينکه در زندگيبردن به ا يها: پ ( ارزش4 افته از خودي يبه حس تعال يابيخود: دست
همخوان با  ياهداف يزير ( عمل متعهدانه: طرح6ت دارد. و ين اهميوالد يواقعاً برا ييزهايچ

ج ين راستا نتاي(. در هم0306، يوسفيو  يمير آن )سليها و تالش متعهدانه در مس ارزش
 ي( نشان داد که آموزش فرزندپرور0306) يزاده و عابد ي، فاتحيريفر، جزا يميپژوهش عظ

 -در رابطة مادر يش رابطة مثبت کليرش و تعهد موجب کاهش تعارضات و افزايبر پذ يمبتن
 يمبتن ي( نشان داد که آموزش فرزندپرور0305) يج پژوهش عبدالهيکودک شده است. نتا

ش يکودکان پ يرو پرخاشگ يفرزندپرور يها وهيکودک، ش-رش و تعهد بر رابطة والديبر پذ
 يها وهيکودک، اصالح ش-شابور مؤثر است و موجب بهبود رابطة والديشهرستان ن يدبستان

ز ي( ن0304ه )يصريج پژوهش قيکودکان شده است. نتا يو کاهش پرخاشگر يفرزندپرور
، رابطة يرش و تعهد بر سبک فرزند پروريبر پذ يمبتن ينشان داد که آموزش فرزندپرور

اقتدار  يش سبک فرزندپرورين مؤثر است و منجر به افزايلکرد خانواده والدکودک و عم-والد
 ناکارآمد را کاهش داده است. يپرور کودک شده و سبک فرزند–و رابطة مثبت والد يمنطق
بر  ي( نشان داد که درمان مبتن0304) يوسفيو  ي، عابديح پژوهش محمدين نتايچن هم
 در مادران شده است. يرش و تعهد موجب کاهش استرس والدگريپذ

ن موجب کاهش مشکالت يآموزش والد يها ها نشان داده است که برنامه ج پژوهشينتا
در کودکان شده است  يجانيو ه يرفتار يشده و بهبود سازگار يساز يو برون يدرون يرفتار

 تي(.  با توجه به اهم2104و همکاران ،  ؛ بارلو2106، 0و بنت ي)بارلو، برگمن، کورنر، وا
 کالتـو درمان مش يريشگيکودک بر پ - طه والدـر رابيژه مادران و تأثيوهـن بيآموزش والد

  

  

1- Barlow, Bergman, Kornor, Wei & Bennett 



 
  

 
 

 

 
 
 

281

هرچه بهتر برخورد کردن با  يالزم برا يها کودکان، ضرورت آموزش مهارت يرفتار
شتر يروز به روز ب يسطح بهداشت روان يمنظور پرورش کودک سالم و ارتقاکودکان به
خانواده  ير اعضايکودک و سا يکودکان نه تنها بر زندگ يشود. مشکالت رفتار ياحساس م

 يها طيتواند گروه همساالن، مح يگذارد، بلکه م يم يرات نامطلوبيان آنها تأثيو تعامالت م
 يان مشکالت رفتارو درم يريشگين پيب کند. بنابرايز دچار آسيو جامعه را ن يآموزش

 يفرزندپرور يها ت مهارتيان مادر و کودک و تقويجاد رابطة مطلوب ميکودکان بر محور ا
 ياريدرمان بس يبرا يا د شدهيين استاندارد تأيوالد يار است. آموزش رفتاريت بسياهم يدارا

ن نوع درمان ممکن است يدهد که ا يکودکان است اما شواهد نشان م ياز مشکالت رفتار
ممکن  يها از علت يکي(. 2110، 0را نداشته باشد )النگ، ادواردز و بالندو ير کافيهمواره تأث

ر ين تأثيکه بر رفتار والد يا نهين اغلب عوامل زميوالد ين است که آموزش رفتاريا
و  يتوان به دو دستة درون يرا م يا نهين عوامل زميدهد. ا يگذارند را مورد توجه قرار نم يم
و  ياقتصاد-يگاه اجتماعيت، جايشامل فرهنگ، قوم يرونيم کرد. عوامل بيقست يرونيب

بر  يرگذاريتأث يبرا يمحدود يين است. غالباً متخصصان توانايوالد يان فرديروابط م
ن دربارة يشامل افکار و احساسات والد يدرون يا نهيدارند. عوامل زم يرونيب يا نهيعوامل زم

از  يگريد يها و جنبه يعالوه استرس والدگرکودک است. به-والدخود، فرزندان و رابطة 
رد. از آنجا که روانشناسان و يگ يز در بر مي( را نين )مانند افسردگيوالد يروان يها بيآس

ن يوالد يرونيب يا نهير در عوامل زمييجاد تغيا يبرا ياندک ييمتخصصان سالمت روان توانا
را مورد  يدرون يا نهيتر است که عوامل زم نه مناسبيزم نيدر ا يا ن مداخلهيدارند، بنابرا

و  يشناخت يها در درمان يراتييل رفتار تغينة تحلير در زميتوجه قرار دهد. مطالعات اخ
 (.2100ن، يبود )اوبر يموج سوم رفتاردرمان يريگ جة آن شکليجاد کرد که نتيا يسنت يرفتار

ن را حلقة گمشدة يافکار و احساسات والدموج سوم توجه به  يرفتار يکردهايدر واقع رو
آموزش  يزان اثربخشين در پژوهش حاضر ميدانند. بنابرا يم يآموزش فرزندپرور يها برنامه

بر  يمبتن يو آموزش فرزندپرور يسنت يرفتار يکردهايندة رويعنوان نمان بهيت والديريمد
 خودکارآمدي شيوم، بر افزاـموج س يتارـرف يکردهايدة روـنيعنوان نماعهد بهـرش و تيذـپ

 

  

1- Long, Edwards & Bellando 
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ش از دبستان ين پيشده در سن يساز  يبرون يمشکالت رفتار يمادرانِ کودکان دارا ينيوالد 
 .سه قرار گرفتيمورد مقا

 

 ين و آموزش فرزندپروريت والديريآموزش مد يسة اثربخشيو مقا يپژوهش حاضر به بررس
 يمشکالت رفتار يمادرانِ کودکان دارا ينيوالد يرش و تعهد بر خودکارآمديبر پذ يمبتن

 شياست که در آن از طرح پ يتجرب مهيـژوهش نـک پيشده پرداخته است و  يساز يرونـب
ش و گروه کنترل استفاده شده است. جامعة يبا گروه آزما يريگيآزمون و پآزمون، پس

شده  يساز يبرون يش از دبستان با مشکالت رفتارين پينپژوهش حاضر را مادرانِ کودکان س
وة در يشبه يريگل داد. نمونهيتشک 0306شهرستان نجف آباد شهر اصفهان در سال 

ورود به نمونه  يها در پژوهش انجام شد. مالک يان افراد حاضر به همکاريدسترس و از م
کودک  ياهة رفتاريس براساس يشامل سن کودک چهار تا شش سال، وجود مشکالت رفتار

مزمن و  يجسمان يماريکردن کودک با هر دو والد، عدم وجود ب يبرگ در کودک ، زندگيآ
در کودک، عدم وجود اختالالت حاد  يص همزمان اختالل روانشناختيا تشخيکننده و  ناتوان

، حداقل سطح يل داشتن مادر به شرکت در جلسات آموزشين، تمايدر والد يروانشناخت
بت در جلسات، عدم انجام يخروج شامل غ يها مادر، و مالک يکل برايالت سيتحص
 بود يل به ادامه همکارين شده و ابراز عدم تماييف تعيتکال

پندار  شيو مرکز مشاورة رو  پژوهش، ابتدا پس از اعالم فراخوان در مهدکودک ياجرا يبرا
ورود انتخاب شدند.  يارهايمادران طبق معنفر از  54ن اان داوطلبيآباد از م شهرستان نجف

مادران حاضر به  يبرا يعنوان آزمون غربالگربرگ بهيکودک آ ياهة رفتارين منظور سيبد
، افراد نمونه انتخاب ين نمرات در مشکالت رفتارييهمکاري در پژوهش اجرا شد و با تع

فر( قرار گرفتند. در ن 04ش و کنترل )هر گروه يآزما يها در گروه يصورت تصادفشده و به
و حفظ محرمانة  يشامل اهداف پژوهش، رازدار ياصول اخالق يهيک نشست توجي

از پژوهش  يناش ياحتمال يمنظور کاهش فشارهاح شد. بهيکنندگان تصر اطالعات شرکت
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ها  شنهادات آنيح شد و نظرات و پيتصر يها تعداد جلسات و ساعات آموزش يبر آزمودن
ت يريهر سه گروه اجرا شد. جلسات آموزش مد يآزمون برا شيس پمدنظر قرار گرفت.سپ

 يبرا يا قهيدق 01جلسة  01 يرش و تعهد طيبر پذ يمبتن ين و آموزش فرزندپروريوالد
ت يست انتظار قرار داشت. در نهايکه، گروه کنترل در ل يش اجرا شد. در حاليآزما يها گروه

د. پروتکل آموزش يهر سه گروه اجرا گرد يماهه برا ک ي يريگيآزمون و سپس پ مرحلة پس
( که توسط 2114ن )ين کازديت والديرين براساس کتاب آموزش مديت والديريمد

 ياست و آموزش فرزندپرور ( ترجمه شده0305) يو کنعان ي، عابديمدن يهزاردستان، موسو
( که 2110ن و مورل )ينوشتة کو يرش و تعهد و براساس کتاب لذت فرزندپروريبر پذ يمبتن

ن ي( ترجمه شده است، توسط پژوهشگر تدو0304ه )ياژ يزاد و محسن يلي، وکيتوسط عابد
 ( آمده است.0آنها در جدول ) يشد که خالصه محتوا

 

 PMTACT

 يگروه،اجرا يو معارفه با اعضا ييآشنا 0جلسة 
منظور فهم به ييآزمون، ارائة الگو شيپ

 کودک يبهتر بدرفتار

ن و اهداف يح قوانيگروه، توض يو معارفه با اعضا ييآشنا
 ي، اجرايبر آموزش مهارت فرزندپرور يگروه مبتن

کرد ياز نگاه رو يفرزندپرور يسازآزمون، مفهوم شيپ
 رش و تعهديبر پذ يمبتن

ن با مدل آموزش يآشنا کردن والد 2جلسة 
ف، مشاهده ين، آموزش تعريت والديريمد

ساز و  مشکل ين رفتارهاييو ثبت رفتار، تع
 مثبت معکوس

ها  ان تفاوت ارزشي، بيفرزندپرور يها با ارزش ييآشنا
 يزندگ يريادگيعنوان اعمال،  ها به با اهداف، ارزش

 ها کردن با ارزش

ر ييتغ يت مثبت برايبرنامة تقو يطراح 3جلسة 
رفتار کودک در خانه، آموزش نحوة 

ک رفتار يق کودک هنگام انجام يتشو
 مثبت

 يامدها و نقش راهبردهايندها، رفتار و پيشايپ ييشناسا
ا تجربة والد،کنترل ير رفتار کودک ييبر تغ يفرزندپرور

با مفهوم  ييت مؤثر رفتار، آشنايريجان در برابر مديه
 يکنترل و اجتناب در تجربة فرزندپرور

ت، يت از تقويک محروميآموزش تکن 5جلسة 
م يو تعم ياحتمال يها ين بدرفتارييتع

 به آنها يساز محرم

کردن  آگاهانه و نحوة درک ذهن يبا فرزندپرور ييآشنا
ت يتقو يبرا يآگاه ذهن يها با مهارت ييکودک، آشنا

 رابطه با کودک
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 PMTACT

آموزش توجه به رفتارهاي مثبت،  4جلسة 
 ريزي شده توجهي برنامه آموزش بي

هاي حمايت از کودک ، پايبندي و تمايل  اجراي مهارت
ها و عمل متعهدانه در رابطه با کودک، آشنايي  به ارزش

 فرزندپروري هماهنگبا مفهوم 

آموزش مديريت رفتار کودک در  6جلسة 
هاي عمومي، آموزش نحوة  مکان

بيني  مديريت سراسيمگي والدين، پيش
 مشکالت رفتاري در زندگي روزانه

هاي آن،  سازي رابطة خوب با کودک و ويژگي مفهوم
سازي کودک براي موفقيت،آموزش  آموزش راهبرد آماده

 راهبرد دستوردهي مؤثر
 

 7جلسة 
 

آموزش مديريت رفتارهاي پرخطر ولي 
تکرار، آماده کردن والدين براي  کم

 هاي خاص مواجهه با موقعيت

ها، آموزش  کننده آموزش راهبرد استفاده از تقويت
گفتگوي مؤثر با کودک، آموزش راهبرد تجديدنظر در 

هاي کودک، بيان  انتظارات، آموزش همسويي با توانايي
 پذيري در برخورد با کودک انعطاف اهميت هماهنگي و

آموزش نحوة استفادة مؤثر از  2جلسة 
هاي کالمي به والدين، قواعد  نکوهش

کارگيري نکوهش، بررسي رفتارهاي  به
 ناپسند قابل نکوهش

آموزش راهبردهاي فرزندپروري براي مشکالت رفتاري 
متداول کودک، آموزش نحوة روبرو شدن با 

نحوة روبرو شدن با هاي کودک، آموزش  قشقرق
هاي کودک، توضيح دربارة چگونگي آموزش  نافرماني

 موافقت به کودک

آموزش نحوة حل و فصل اختالفات  0جلسة 
خانوادگي به والدين،آموزش مراحل و 

 قواعد سازش و توافق

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

هاي مديريت مشکالت  مرور مهارت 01جلسة 
بندي، اجراي  رفتاري، رفع اشکال و جمع

 آزمون پس

بندي،  هاي فرزندپروري، رفع اشکال و جمع مرور مهارت
 آزمون اجراي پس

PSAM مورد 2ن بار توسط دومکاياول ياس خودکارآمديمق 

  

1- Parental Self- agency measure 2- Dumka 
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 ( است ويعبارت منف 4عبارت مثبت و  4) عبارت 01اس شامل ين مقياستفاده قرار گرفت. ا
آن براساس  يگذار نمرهکند.  يرا سنجش م ينينان در نقش والدين از اطميوالد يحس کل

اس را ين مقيا يياي( پا2116) 0لريشود. تا يشه( انجام مي)هم 7تا  ندرت()به0 کرت از يف ليط
 ييان و وفاي، طهماسيز طالعيران نياست. در ا ه کرد گزارش 45/1کرانباخ  يبا استفاده از آلفا

ا، يافروز، ارجمندن، يدر پژوهش عاشور .اند گزارش کرده 71/1را آن  يياي( پا0301)
گزارش  73/1آن  ييايو پا 70/1 اسين مقيا يي( روا0305بناب ) يو غبار يپورمحمدرضا

به  7/1 ينيوالد ياس خودکارآمديکرانباخ  مق يشده است. در نمونة پژوهش حاضر، آلفا
 دست آمد.

الت به يزان تحصيافراد نمونه شامل سن، طول مدت ازدواج و م يفيتوص يها يژگيو
 ( آورده شده است.3و2شماره ) يها پژوهش در جدول يها ک گروهيتفک

 ACT PMT 

    

 سن 5/31 00/2 73/32 04/3 16/30

 طول مدت ازدواج 33/2 22/2 0 07/2 43/7

 ACT PMT 

     

 پلميد 5 7/26 2 3/03 2 3/03

 پلميفوق د 5 7/26 2 3/03 5 7/26

  يکارشناس 6 51 01 7/66 2 3/43

 ارشد و باالتر يکارشناس 0 7/6 0 7/6 0 7/6

 
  

1- Taylor 
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مکرر  يها يريگانس اندازهيل واريها از تحل هيفرض يمنظور بررسن پژوهش بهيدر ا
ک گروه يرا به تفک ينيوالد ين و انحراف استاندارد خودکارآمديانگي( م5استفاده شد. جدول )

 دهد. يو مراحل پژوهش نشان م

ACTPMT

 20/5 03/34 75/6 5/36 52/2 166/37 آزمون شيپ
 76/3 34 32/2 26/57 45/2 2/43 آزمون پس

 126/5 03/35 00/3 52 22/2 2/42 يريگيپ

ش در يدر دو گروه آزما ين نمرات خودکارآمديانگيدهد که م ي( نشان م5جدول )
آزمون  شيز نسبت به پين يريگيش داشته است و پيآزمون افزا شيآزمون، نسبت به پ پس
 يرير چشمگييدر گروه گواه در مراحل پژوهش تغ ين خودکارآمديانگيم يش داشته وليافزا

 نکرده است.

مکرر  يها يريگ انس اندازهيل واريتحل  از جهت کاربرد آزمونيمورد ن يها فرضشيپ
 يها نشان داد که سطح معنادار انسيوار يتساو ين جهت بررسيج آزمون لويشد. نتا يبررس
 ينکه سطح معنادارياست. با توجه به ا 32/1 يريگيو پ 06/1آزمون  ، پس2/1آزمون  شيدر پ
14/1<p د شد.ييها تأ انسيوار يتساو ين فرض صفر برايدست آمد، بنابراهب 

ج نشان يشد. نتا يبررس يهاست با استفاده از آزمون ماچل انسيکوار يتساو  فرض شيپ
ة يکردن فرض در رد يريگ ب سختيد به ترتين بايشود. بنابرا يفرض رد م شين پيداد که ا

ف اول ياگر سطح احتمال در رد يزر استفاده شود. وليگا-ن هاوسيگر يها صفر از آزمون
نکه سطح يندارد. با توجه به ا يچندان ضرورت يفرض ماچل شيت پيک صفر باشد، رعاينزد

نداشته است و  يريفرض تأث شين پيت ايجه رعايدست آمد، در نتک به صفر بهياحتمال نزد
 مکرر فراهم است. يها يريگ انس اندازهيل وارياستفاده از تحل امکان
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F

 111/0 70/1 110/1 24/016 60/0733 0 60/0733 مراحل پژوهش
 111/0 67/1 110/1 24/55 2/0230 2 5/3662 گروه

 111/0 62/1 110/1 62/35 20/460 2 62/0030 تعامل گروه و مراحل پژوهش

 ينيوالد ين نمرات خودکارآمدي(، تفاوت ب4دست آمده در جدول )به يها افتهيبراساس 
باشد  يم 70/1ن تفاوت يزان اي(. مP<10/1دار است ) يمعن يريگيآزمون و پ در مرحلة پس

ن يچن شود. هم يمربوط م ين مراحل پژوهشيدرصد تفاوت به تفاوت ب 70که  ين معنيبد
(. P<10/1دارد ) يدار يز تفاوت معنيش و گواه نير در دو گروه آزماين متغين نمرات ايانگيم

ن دو گروه يبه تفاوت ب يفرد يها تفاوتدرصد از  67ک به يداده است که نزد ج نشانينتا
ر يها تأث از گروه يکياست که حداقل  ين معنيش و گروه گواه مربوط است و بديآزما

ز ين يت گروهين مراحل پژوهش و عضوين تعامل بيداشته است. عالوه بر ا يمعنادار
کسان يها ن مراحل در سطوح گروهيدهد تفاوت ب ي( که نشان مP<10/1دار است ) يمعن

 ک گروه انجام شد.يسة سه مرحله به تفکين مقايست. بنابراين

 

F
 

 24/1 02/1 020/1 02/0 4/7 0 4/7 مراحل گروه گواه  

     72/3 05 43 خطا 

 111/0 23/1 110/1 73/71 43/0246 0 43/0246 مراحل ACTگروه  

     25/26 05 56/367 خطا 

 111/0 70/1 110/1 34/43 2/0110 0 2/0110 مراحل PMTگروه 

     00/02 05 2/265 خطا
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ست و تفاوت يدار ن يمعن يگروه دهد در گروه گواه عامل درون ي( نشان م6ج جدول )ينتا
 يگروه عامل درون PMTو  ACTدر گروه  ين سه مرحله وجود ندارد. وليب يداريمعن
سة نمرات يمقا ين سه مرحله تفاوت وجود دارد. در ادامه براي( و بP<10/1دار است ) يمعن

 استفاده شد. يبونفرون يبيش در مراحل پژوهش از آزمون تعقيآزما يها گروه

 

ACT 110/1 07/0 -033/06 آزمون پس آزمون شيپ 
 110/1 27/0 -733/04 يريگيپ آزمون شيپ

 111/0 45/1 511/1 يريگيپ آزمون پس

PMT 110/1 56/0 -00/567 آزمون پس آزمون شيپ 
 110/1 42/0 -6/00 يريگيپ آزمون شيپ

 111/0 65/1 033/1 يريگيپ آزمون پس

آزمون در  پس يها نيانگيش ميدهد که در هر دو گروه آزما ي( نشان م7ج جدول )ينتا
تداوم  يريگيش تا مرحلة پين افزاياست و ا افتهيدار  يش معنيآزمون افزا شيسه با پيمقا

 (. P<10/1داشته است ) 

ACT PMT 

 ACT PMT 33/4* 17/0 110/1 آزمونپس

ACT 110/1 17/0 *21/02 گواه 

PMT 110/1 17/0 *26/02 گواه 

 ACT PMT 21/5* 23/0 110/1 يريگيپ

ACT 110/1 23/0 *26/07 گواه 

PMT 110/1 23/0 *16/03 گواه 

دهد. هم در  ينشان م يريگيآزمون و پ ها را در پس گروه يسة زوجي( مقا2جدول )
واه ـروه گـسه با گـيدر مقا PMTو  ACTروه ـ، هر دو گيريگـيم در پـآزمون و ه پس
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ن گروه يانگين در هر دو مرحله ميچن(. همP<10/1دهند )ينشان م يباالتر يها نيانگيم
ACT  باالتر از گروهPMT ( 10/1است>Pکه با نتا )( همگرا است.6ج جدول )ي 

 ين و آموزش فرزندپروريت والديريآموزش مد يسة اثربخشيپژوهش حاضر با هدف مقا
مشکالت  يمادرانِ کودکان دارا ينيوالد يش خودکارآمديتعهد بر افزارش و يبر پذ يمبتن

مکرر نشان داد که  يها يريگ انس اندازهيل واريج تحليشده انجام شد. نتا يساز يبرون يرفتار
رش و تعهد هر دو موجب يبر پذ يمبتن ين و آموزش فرزندپروريت والديريآموزش مد

ش ين دو مداخله بر افزاير ايان تأثيدر مادران شده اند و م ينيوالد يش خودکارآمديافزا
ن پژوهش با يج ايسة نتايمنظور مقادار وجود دارد. به ين تفاوت معنيوالد يخودکارآمد

بر  ين پژوهش مبنيجة ايافت نشد. اما نتي ي، پژوهش کامالً همسانيقبل يپژوهش يها افتهي
ج يهمسو است. نتا يقبل يها با پژوهش ينيدوال يبر خودکارآمد ير آموزش فرزندپروريتأث

( نشان 0305بناب ) يو غبار يشيتجر يا، پورمحمدرضاي، افروز، ارجمندنيپژوهش عاشور
و بهبود تعامل مادر و کودک  ينيوالد يش خودکارآمديمثبت بر افزا يداد برنامة والدگر

و  يزاده، خادم حسن، ينکيس يج پژوهش مغربيمؤثر است. نتا يهوش يتوان کم يدارا
 شيموجب افزا يارتباط يها ز نشان داد که برنامة آموزش مهارتي( ن0305ا )يارجمندن

شده است.  يفعال شيتوجه/ ب يفرزند با اختالل کاست يدر مادران دارا ينيوالد يخودکارآمد
 افتند که درمان تعاملي( در0302) يو خوشاب ي، پوراعتماد، شکريگر مهاجريد يدر پژوهش

 مادران کودکان در ينيوالد يف تا متوسط خودکارآمديکودک موجب بهبود ضع-الدو
 افتند کهي( در0306) يوسفيو  يميگر سليد يباال شده است. در پژوهش يورخودمانده با کنش

 يتيرش و تعهد به مادران موجب بهبود روش تربيبر پذ يمبتن يوالدگر يها آموزش سبک
 مؤثر است. يش دبستانيکودکان پ يو نافرمان ييجدا شود و بر کاهش اضطراب يآنها م

در مادرانِ  ينيوالد يش خودکارآمدين بر افزايت والديريآموزش مد ين اثربخشييدر تب
ان يکه م يتوان گفت تبادالت اجتماع يشده م يساز يبرون يمشکالت رفتار يکودکان دارا

آنها مؤثر بوده است.  يخودکارآمدش يجاد شد بر افزايا يمادران در گروه آموزش فرزندپرور
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م و يق مستقيتواند از دو طر يم ي( معتقد است که روابط اجتماع0022نه بندورا )ين زميدر ا
وب بگذارد. در واقع در گروه آموزش لر مطيمادران تأث يم بر خودکارآمديرمستقيغ

ا يکنند و  يالگوبردارگر يکديح را از يصح ينيوالد يتوانند رفتارها يمادران م يفرزندپرور
 يشيا، تجري، افزوز، ارجمندنيرند )عاشوريت دوستانشان قرار بگيق و حمايماً مورد تشويمستق

ت يريها نشان داده است که آموزش مد ج پژوهشين راستا، نتاي(. در هم0305بناب،  يو غبار
مادران،  يزان استرس و افسردگيتواند موجب بهبود عملکرد خانواده، کاهش م ين ميوالد

ج ي(. نتا0320، ينان در مادران شود )طالبيش سطح اطميز افزايکودک و ن-بهبود رابطة مادر
ت تعامالت يفيبا بهبود ک يش خودکارآمديز نشان داد که افزاي( ن2116پژوهش ترانزو )

 يو بهبود نحوة برقرار يفرزندپرور يها ت مهارتيکودک در ارتباط است. درواقع تقو -مادر
تواند نقش  يدهد م ين رخ ميآموزش والد يها ق برنامهيا فرزند که از طرارتباط ب

ن داشته باشد يوالد يو خودکارآمد يدوران کودک يدر مشکالت رفتار يا کننده ليتعد
 0لو و جانسونيج پژوهش کاللينتا (.0305ا، يو ارجمندن يزاده، خادم ، حسنينکيس ي)مغرب

کودکان  ين عالوه بر کاهش مشکالت رفتاريوالد تيريز نشان داد که آموزش مدي( ن2106)
ن آنها شده است. به يت در والديش احساس کفايسال موجب کاهش استرس و افزا 03تا  2

ق ارائة اطالعات مناسب دربارة ين از طريآموزش والد يها توان گفت برنامه يم يطور کل
کند و موجب  يت ميقون را تيوالد يسم سازگاريط کودک و نحوة رفتار با او، مکانيشرا

فا يا يشرفت کودک نقش مؤثرتريرند و در پيط کودک خود را بهتر بپذين شرايشود والد يم
 ي، مشهديآباد ، حسنيابد )سرابي يش ميدر آنها افزا ينيوالد ين خودکارآمديچن نيکنند و ا
 (.0301نکاح،  يو اصغر

ش يرش و تعهد بر افزايبر پذ يمبتن يبرنامة آموزش فرزندپرور ين اثربخشييدر تب
توان  يشده م يساز يبرون يمشکالت رفتار يدر مادرانِ کودکان دارا ينيوالد يخودکارآمد

 يها رش و تعهد هدف از آموزش مهارتيبر پذ يمداخالت مبتن يربنايگفت بر اساس ز
، يکار منفـا سرکوب کردن افينترل ـک يتالش برا يجان بهيود که والدـآن ب يفرزندپرور

 توانايي برقراري ارتباط با افکار و احساسات منفي و پذيرش آنها را در تعامل با فرزندانشان به
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رند و به يبگ ين با استفاده از مهارت گسلش آموختند افکارشان را کمتر جديدست آورند. والد
کرد به ين رويگر ايد يشناخت يها و رابطة ارزش مدار با فرزندشان ادامه دهند. مهارت يزندگ
خود را مشخص کنند و در  يدرون يها ن آموخت تا در رابطه با فرزندانشان، ارزشيوالد

 حال ارتباط با زمان حال را حفظ کنند. نيع

که در  ينيوالد يارش و تعهد بريبر پذ يرسد که مداخالت درمان مبتن ينظر من بهيچن
ن ي(. در هم2115لسون، ين و وياند سودمند است )کو شده يرابطه با فرزندانشان دچار آشفتگ

وزش ـشان داد آمـ( ن2106) 0دينو و ري، کويهلمر، مور يتر ژوهش رفـج پياـتتا نـراس
-والدساز ، تعامالت مشکليک مدل درمانيعنوان رش و تعهد بهيبر پذ يمبتن يفرزندپرور

کرد فنون رفتار ين روين مؤثر است. ايوالد يدهد و بر بهبود فرزندپرور  ير مييکودک را تغ
که  يگر متخصصانيان ديزد. به بيآم يدر هم م يآگاه رش و ذهنيرا با فنون پذ يسنت يدرمان
 زمان همکنند اما  يب مير رفتار را ترغييکنند تغ يرش و تعهد استفاده ميبر پذ يکرد مبتنياز رو
ن به يوالد ينة فرزندپروريب در زمين ترتيد دارند. بديز تأکيرش افکار و احساسات نيبر پذ

رش افکار يپذ يبرا ييزمان راهکارها شوند و هم يب مير در رفتار با کودکشان ترغييجاد تغيا
ر ک راهکايرش ي(. در واقع پذ2100ن، يآموزند )اوبر يک والد را ميعنوان و احساساتشان به

 رش دريت پذيجانات است. اهميدن شناخت و هيبه چالش کش يسنت يها وهيش ين برايگزيجا
رفع  يصورت فورکودکان حداقل به ياز مشکالت رفتار ين است که ممکن است برخيا

 يدن محتوايبه چالش کش يجاکند تا به ين کمک ميرش به والدين راهکار پذينشوند. بنابرا
عالوه رند. بهيرند و از افکار آزاردهنده فاصله بگيندشان، آنها را بپذيافکار و احساسات ناخوشا

ر آنها حرکت يخود را مشخص کنند و در مس يها و اهداف شخص آموزند تا ارزش ين ميوالد
 ن پژوهش،ين در ايشده به والدآموخته يها گر از مهارتيد يکي(. 2116س، ي)بلکلج و ها کنند

 يصورت نظر(  به2115لسون )ين و وينه کوين زميآگاهانه بود. در ا ذهن يمهارت فرزندپرور
منجر به  ين اساس، امتزاج شناختياند. برا ن پرداختهيدر آموزش والد يآگاه به کاربرد ذهن

من مادر/ »د که ـباور داشته باش يمثال، اگر والد يشود. برا يناسازگارانه م ينيوالد يرفتارها
 آنگاه خودکارآمدي پايين است، کي از باورهاي رايج در والدين دارايـکه ي «پدر بدي هستم
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امز و يليدهد. و يالعمل نشان م عکس ينيت عيک واقعيچون  هم ين باور ذهنيوالد به ا
افتند که يک مشاوره درينيکننده به کلمادر مراجعه 51 يبر رو يقي( در تحق2101) 0واهلر

 يمؤثرتر يفرزندپرور يها مقتدرانه دارند و از مهارت يآگاه، سبک فرزندپرور مادران ذهن
مادران و درک آنان از مشکالت  يان ذهن آگاهيواسطة ارتباط م ن بهيکنند. ا ياستفاده م

-بر رابطة والد ير ذهن آگاهيز تأثي( ن2110) 2نبرگيورث و کر کودکان است. دانکن، کوآتس
 کردند. يابيکودک را مثبت ارز

و  يق گسلش شناختيتواند از طر يرش و تعهد ميبر پذ يمداخالت مبتن يطور کلبه 
 يها ين نسبت به بدرفتاريتر والد سازگارانه يها العمل منجر به عکس يآگاه ذهن يها مهارت

 يت عمل متعهدانه در راستايها و تقو ارتباط با ارزش ين، برقراريا فرزندشان شود. عالوه بر
به رفتار فرزندشان  يبهتر يها العمل دهد تا عکس يزه مين انگيبه والد يزندگ يها ارزش

بر  يکرد مبتنيکنند که مداخالت رو يان مين بيچن ( هم2115لسون )ين و وينشان دهند.کو
 ينيوالد يو کاهش رفتارها يروانشناخت يريپذ رش و تعهد موجب گسترش انعطافيپذ

اجتناب از احساس  ين براياساس، تالش والد نيگردد. برا يرانه و نامنعطف ميگ سخت
د يجد يفرزندپرور يها ن در استفاده از مهارتيوالد يي، مخرب توانايتيکفا يو ب يناکارآمد

فرزندم را تحمل  يها يتوانم بدرفتار يمن نم»چون  هم ين کالمياست. بعالوه، امتزاج با قوان
ا يند به هر رفتار يت و احساس ناخوشاين موقعيفرار از ا ين برايشود تا والد يموجب م «کنم

مدت  نامنعطف ممکن است در کوتاه يفرزندپرور يها مبادرت ورزند. مهارت يالعمل عکس
در  يانجامند و حت يم يشوند، اما درواقع به حفظ و تداوم بدرفتار يموجب توقف بدرفتار

 کنند.  يد ميمدت آن را تشد يطوالن

رش و تعهد نسبت به آموزش يبر پذ يمبتن ير باالتر آموزش فرزندپرورين تأثييدر تب
ن توجه ين به افکار و احساسات والديوالد يتوان گفت در آموزش رفتار ين ميت والديريمد

 يها مهارترغم آموختن  ين نتوانند عليعلت ممکن است والد نيشود و به هم ينم يچندان
 نابر رويکرد مبتني برـنند. اين در حالي است که بـدرستي استفاده ک هدپروري، از آنها بـفرزن

 هـتاري سنتي بـمشدة آموزش رفگـعهد توجه به افکار و احساسات والدين حلقة ـپذيرش و ت
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از  يفرزندپرور يها و استفادة کارآمد از مهارت ياگرچه دانش کافن است. درواقع يوالد
 زيبرانگاز عوامل چالش يکيتنها  يبرخوردار است، اما نداشتن دانش و مهارت کاف يت فراوانياهم

گذرد بر رفتارشان  ين مي(. آنچه در ذهن والد2110، 0ن و مورليت کودک است )کويدر ترب
رگذار است. افکار، احساسات و يخود دارند تأث ينيکه نسبت به نقش والد يبا کودک و احساس

ساز  مشکل ين با رفتارهايت تعامل والديتوانند موقع يدهند م ين به آنها ميکه والد يمعان
را در  يستگيت و شايب حس کفاين ترتيتر از آنچه هست جلوه دهد و بد کودک را سخت

تواند منجر به  يبا افکار و احساسات م يشناخت يتگخيآم يکل طور ن کاهش دهند. بهيوالد
ا ياست  يا پدر بديباور داشته باشد که مادر  يشود. اگر والد ناسازگارانه  ينيوالد يرفتارها

ک يمنزلة را به ين باور ذهنيت فرزندش را ندارد، آنگاه ايترب يالزم برا يها ت و مهارتيکفا
نکه نسبت به رفتار فرزندش پاسخ ياحتمال ا جهيرد. در نتيگ يدر نظر م يت ذهنيواقع

نده موجب ين چرخة تعامالت  به صورت فزايابد و اي يش ميو ناکارآمد بروز دهد افزا يتکانش
(. در پژوهش حاضر 2115لسون، ين و ويگردد )کو يم ينيوالد يکاهش حس خودکارآمد

منجر  يآگاه ذهن و يگسلش شناخت يق راهکارهايرش و تعهد از طريبر پذ يمداخالت مبتن
ن، يا  فرزندشان شد. عالوه بر يها ين نسبت به بدرفتاريتر والد العمل سازگارانه به عکس

 يها ژه ارزشيبه و يمختلف زندگ يها مادران در حوزه يها ارتباط با ارزش يکشف و برقرار
ش يافزا، ينيوالد يآنها موجب بهبود رفتارها يت عمل متعهدانه در راستايو تقو يفرزندپرور

مادران در استفاه از  يتيکفا يو ب يجه حس ناکارآمديکودک و در نت-تعامالت مثبت والد
 افت. يد کاهش يجد يفرزندپرور يها مهارت

آموختند تا افکار خود  يگسلش شناخت يها ق مهارتين از طريز والديدر پژوهش حاضر ن
شان نشان  يزندگ يها ارزشر يدر مس يکمتر ينينش جه عقبيرند و در نتيبگ يرا کمتر جد

خود در رابطه  يها کرد به مادران کمک کرد تا ارزشين رويا يها نيها و تمر دهند. مهارت
با فرزندشان را مشخص کنند و با زمان حال ارتباط برقرار کنند. درواقع مادران آموختند تا 

 متوجه کنند و را انتخاب يکي کودکشان ت دادن بهيا اهمي و ذهن يصدا به دادن تياهم نيب
 شـده و ابراز واکنـع از مشاهـني مانـکار، احساسات و انتقادهاي ذهـدند که در گذشته افـش
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چون  هم يآموزش مداخالت يکل  طور مناسب آنها به رفتار کودکشان بوده است. به
کنترل  يجا مدار به و تمرکز بر عمل متعهدانه و ارزش يآگاه رش، ذهني، پذيشناخت گسلش

ر يتأث ين با افکار و احساسات منفيند بر نحوة کنارآمدن والديافکار و احساسات ناخوشا
 ش داد.يافزا يزان معناداريم را در آنها به ينيوالد يجه خودکارآمديمطلوب گذاشت و در نت

ت يج با محدوديم نتايدر تعم يشيطرح آزما يها ر پژوهشيپژوهش حاضر همانند سا
ر يج آن به سايم نتايک شهر اجرا شد در تعميکه پژوهش حاضر صرفاً در  آنجا روبرو است. از

نکه پژوهش حاضر يعالوه با توجه به اهت کرد. بياط را رعايد جانب احتيز بايها ن فرهنگ
در صورت امکان  يبعد يها شود که در پژوهش يشنهاد ميمادران اجرا شد، پ يصرفاً بر رو

ر ير مداخالت بر سايهمراه با مشارکت هر دو والد برگزار گردد؛ و تأث يجلسات آموزش
ز يو عملکرد خانواده ن ينيا استرس والدي يپرورمانند سبک فرزند يفرزندپرور يها مؤلفه

جه يتوان نت ين پژوهش ميا يها افتهيرد. با در نظر گرفتن يسه قرار گيو مقا يمورد بررس
 در رابطه با مشکالت ينيموجب بهبود تعامالت والد يت که مداخالت آموزش فرزندپرورگرف

شود.  يم ينيت از نقش والديت و کفايژه احساس رضايو شدة کودک و به يساز  يبرون يرفتار
به  والدينجلسات مشاوره با يا شيآموز يها توان در کارگاه ين مداخالت مين از ايبنابرا

کودک استفاده  يو آموزش نحوة کنارآمدن با مشکالت رفتار ينيوالد منظور بهبود عملکرد
 کرد. 

 04/13/0307 مقاله: تاريخ دريافت نسخه اوليه
 02/14/0307 نهايي مقاله:  تاريخ دريافت نسخه
 02/12/0307 تاريخ پذيرش مقاله:
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مداخلة  ي(. اثربخش0304) يمظاهر يو محمدعل ي، مجتبيبيدرضا؛ حبي، بهاره؛ پوراعتماد، حمياسکندر
کودک در کودکان با اختالل -و رابطة والد يوالدگر يش خودکارآمديبر افزا يپردازش حس يها سبک

 .20-05(، 0)06، سم. يف اتيط

 يمعنادار(. 0300ان )يگلريم و اکبر بيات، مرينه؛ بيان،کاريده؛ ازخوش، منوچهر؛ طهماسي، حميدرضيس يحاج
کودکان.  يمادران ومشکالت رفتار يفرزندپرور يها ن کودکان نافرمان بر روشيآموزش والد ياثربخش

 ،2(5 ،)300-373. 

 و اضطراب نگراني، بر پروري فرزند مهارت آموزش (. تأثير0300م عالقبند )يه و مري، عهديزدي يغالم يحاج
، 20(2، )        والدين.  خودکارآمد باورهاي

036-057. 

ن بر کاهش يوالد يآموزش رفتار ي(. اثربخش0302) يدريد و محمود حي، سعيرخ؛ قنبريدادستان، پر
 .500-510، 07(5، )سال.  0تا  7شدة کودکان  يساز يمشکالت برون

اس يمق يساختار عامل ي(. بررس0303) دالور يد و عليفر، سع ، معصومه؛ واعظيميمحمد؛ رح ي، علييرضا
 .016-24(، 22)0، –خودکارآمدي مادران. 

 تعهد و رشيپذ بر يمبتن يوالدگر يهاسبک آموزش ري(. تأث0306) يوسفي، ماهره و زهرا يسودرجان يميسل

 .015-004، 5(2، )کودکان.  يو نافرمان ييجدا اضطراب بر مادران به

ن بر ير اموزش والدي(. تأث0301نکاح ) يو محسن اصغر ي،علين؛ مشهدي،حسيحه؛ حسن آبادي،مليسراب
 .25-03(، 0)03،  .يمادران کودکان مبتال به درخودماندگ يخودکارآمد

 ارتباط و فرزندپروري هاي(. سبک0305نژاد ) د و احسان کاظمي، مهشييرزاي؛ مي، عليخيپور، زهرا؛ ش عيشف

 .46-50، 24(76، )   کودکان.  رفتاري مشکالت با آن

کودکان و کاهش استرس مادران آنها.  يت مادرانه بر پرخاشگريريآموزش مد ي(. اثربخش0320تا )ي، آزيطالب
 ام نور.ي. دانشگاه پ

مثبت بر  يآموزش برنامة فرزندپرور ي(. اثربخش0301) ييد وفاينه و ناهيان، کاري؛ طهماسي، عليطالع
 .300-323(، 3)7، مادران.  ينيوالد يخوداثرمند

(. 0304ه )ياژ يرضا محسنيد و عليزاد، ناه يلي، احمد؛ وکيعابد
 . اصفهان: نشر نوشته.



 
  

 
 

 

111

 ي(. اثربخش0300) يمرجان فرض ، پروانه و ي، معصومه؛ محمدخانيا؛ پورمحمدرضاي، ثريشاپورآباد يعابد
در  يي/ نارسايش فعالياختالل ب يکودک در کودکان دارا-مثبت بر رابطة والد يوالدگر يبرنامه گروه

 .63-73(،04)3 ،توجه. 

(. 0305بناب ) ي، معصومه و باقر غبارياکبر؛ پورمحمدرضا يا، علي؛ ارجمندني، محمد؛ افروز، غالمعليعاشور
. يهوش يکم توان يکودک دارا-و تعامل والد ينيوالد يمثبت بر خودکارآمد يبرنامه والدگر ياثربخش

 ،23(4،)411-520. 

کودک، بهبود -رش و تعهد بر رابطة والديبر پذ يمبتن يآموزش فرزند پرور ي(. اثر بخش0305، الناز )يعبدالله
شابور. يشهرستان ن يدبستان شيکودکان پ يو پرخاشگر يپرور فرزند يها وهيش

 ، واحد خوراسگان.ي. دانشگاه آزاد اسالم

 يسنج (. هم0306) يالسادات و احمد عابد ميزاده، مر يالسادات؛ فاتح ، رضوانيرين؛ جزايريفر، ش يميعظ
رش و تعهد در يمتمرکز بر پذ يبا روش درمانگر ين و آموزش فرزندپروريت والديرير اموزش مديتأث

شده.  يساز يبرون يکودک مادران کودکان دچار مشکالت رفتار-رابطه مادر
 ،2(25 ،)022-00. 

ن بر يت والديريمثبت و مد يآموزش فرزندپرور يسة اثربخشي(. مقا0306ده خندان )يد و فرينژاد، اميسيع
کودکان.  يجانيه -يمثبت و مشکالت رفتار يوالدگر يهاسبک

 ،04 (62 ،)02-024. 

رش و تعهد يبر پذ يمبتن ين و آموزش فرزندپروريت والديريرآموزش مديسه تأثي(. مقا0304) ه، فرشتهيصريق
. يدبستان شيمادران کودکان پکودک و عملکرد خانواده -، رابطه والديبر سبک فرزندپرور

 ، دانشگاه اصفهان.يتيترب و علوم ي، دانشکده روانشناس

 بر تعهد و پذيرش بر يمبتن درمان ي(. اثربخش0304) يوسفي، محمد رضا و زهرا ي، زهرا؛ عابديمحمد

 .24-52(، 02) 4،     مادران.  يوالدگر استرس کاهش

-درمان تعامل والد ي(. اثربخش0302ون خوشابي )يد و کتايدرضا؛ شکري، اميمهاجري، آتنا؛ پوراعتماد، حم  
باال.  يور با کنش يمادران کودکان دچار درخودماندگ يوالدگر يکودک بر خودکارآمد
 ،0(24 .)20-32. 

(. 0305) يسه کنعاني، احمد و نفين؛ عابدي، نوشيمدن يوسوهزاردستان، فائزه؛ م
 . اصفهان: نشر نوشته.
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