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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 

آزمون و پيگيري با  آزمون، پس تجربي با طرح پيش شده بود. اين پژوهش از نوع نيمه سازي بروني
شده  سازي بود. جامعة آماري پژوهش شامل مادرانِ کودکان با مشکالت رفتاري بروني گروه کنترل

گيري به شيوة دردسترس انجام شد. بدين  آباد بود. نمونه در سنين پيش از دبستان در شهرستان نجف
هاي ورود به پژوهش انتخاب شدند و  نفر از مادران داوطلب پس از بررسي مالک 54ترتيب 

هاي آزمايش و کنترل گمارش شدند. آموزش مديريت والدين و آموزش  في در گروهصورت تصاد به
اي براي دو گروه آزمايش اجرا  دقيقه 01جلسة  01يک طي  فرزندپروري متني بر پذيرش و تعهد هر

شد در حالي که گروه کنترل در ليست انتظار قرار داشت. ابزار پژوهش پرسشنامة خودکارآمدي 
هاي مکرر استفاده شد. نتايج  گيري ها از تحليل واريانس اندازه براي تحليل داده الديني دومکا بود.
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دار خودکارآمدي  آزمون و پيگيري موجب افزايش معنا نشان داد که هر دو مداخله در مراحل پس
عالوه هداري نداشته است. ب اند در حالي که نمرات گروه کنترل تغيير معني والديني در مادران شده

آموزش فرزندپروري مبتني بر پذيرش و تعهد از تأثير آموزش مديريت والدبن باالتر بود   تأثير
(p<0.01.) توان نتيجه گرفت که مداخالت اين پژوهش براي مديريت مشکالت رفتاري  مي

شدة کودکان در سنين پيش از دبستان و افزايش احساس کفايت و رضايت از خود در  سازي بروني
 هاي آموزشي و مشاورة فرزندپروري استفاده کرد. توان در کارگاه و از آنها ميمادران مؤثر است 

 ؛خودکارآمدي والديني ؛تعهد پذيرش و  ؛آموزش مديريت والدين ؛فرزندپروري
 شده سازي مشکالت رفتاري بروني

 

 پرورش از اي عمده بخش کودکان است. استعدادهاي پايگاه رشد و پرورش اولين خانواده

 والدين است. جريان هعهد افکار، هيجانات و رفتار کودکان از ابتداي کودکي بر صحيح

 جو اگر است. حال هايي همراه چالش با حال عين در و بخش لذت والدين براي تربيت کودک

 و رشد موجب تواند باشد، مي صميمي و گرم روابط با همراه سازنده و و خانواده سالم

 عنوان به (. کودکان0300غالمي و عالقبند،  شود )حاجي اعضاي خانواده هجانبهمه پيشرفت

 دارند. آسيب قرار روانشناختي مشکالت انواع معرض در پذير آسيب سني هاي گروه از يکي

رشد و از طرف ديگرتحت  روندة پيش فرآيند تأثير تحت سنين از يک طرف اين در پذيري
ويژه والدين قرار دارد  و به بزرگساالن توسط کودک موقعيتي و شرايط محيطي کنترل تأثير

 (.0305،  نژاد پور، شيخي، ميرزايي و کاظم )شفيع

 يک ساختار شناختي مهم شامل باورهايي دربارة موفقيت در نقش 0خودکارآمدي والديني
 بهکند که والدين تا چه ميزان  يـکته داللت مـوالديني است. خودکارآمدي والديني بر اين ن

 توانايي خود در مديريت مشکالت فرزندشان اطمينان دارند. ميزان پائين خودکارآمدي
 ها نشان شود. پژوهش والديني اغلب منجر به افسردگي و کاهش رضايت از نقش والديني مي
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معکوس با مشکالت رفتاري کودکان ارتباط دارد طور اند که خودکارآمدي والديني به داده
(. درواقع خودکارآمدي والديني با کيفيت 0304)اسکندري، پوراعتماد، عسگرآباد و مظاهري، 

جانبة قوي ميان والدين،  فرزندپروري و رفتارهاي والدين در ارتباط است و موجب رابطة سه
(. خودکارآمدي 0303ر و دالور، ف شود )رضايي، رحيمي، واعظ فرزندان و عوامل محيطي مي

عنوان يک مؤلفه از شيوة فرزندپروري بر توانمندي والدين در استفاده از والديني به
هاي  گذارد. در واقع براي اينکه والدين بتوانند مهارت راهکارهاي فرزندپروري کارآمد تأثير مي

والديني بااليي داشته باشند. کار بگيرند الزم است که خودکارآمدي  فرزندپروري را در خانه به
هاي زندگي را تحت تأثير قرار دهد و نه  تواند بسياري از حوزه خودکارآمدي والديني پايين مي

 (.2112، 0گذارد )اونتاي و سانو تنها بر زندگي والدين بلکه بر زندگي کودکان نيز تأثير مي

 ،4، گستاخي5خلقيکج ،3، لجبازي2مشکالت رفتاري دوران کودکي از قبيل پرخاشگري
معموالً در سنين پيش از دبستان رايج است )حاجي، ازخوش،  7نافرماني و 6جوييمقابله

(. ميزان پايين خودکارآمدي والدين يکي از عوامل مهمي 0300طهماسيان، بيات و بيگلريان، 
است که در حفظ مشکالت رفتاري کودکان مؤثر است. عوامل متعددي مانند خلق دشوار 

تواند موجب حفظ يا تشديد رفتارهاي  افسردگي و خودکارآمدي والديني پايين ميکودک، 
عالوه ميزان پايين خودکارآمدي والديني با رفتارهاي والديني همخل در کودکان شوند. ب

هاي فرزندپروري تنبيهي مرتبط است )کانر، رودريگز، کاپال، موريس و  منفي و شيوه
فرزندپروري ياري رابطة بين رفتارهاي والديني و شيوة هاي بس (. پژوهش2102، 2کلوري مک

اند. کنترل افراطي، خشونت،  شدة کودکان را تأييد کرده سازي با مشکالت رفتاري بروني
ثبات موجب تشديد  هاي فرزندپروري بي افسردگي مادران، طرد يا تنبيه و استفاده از شيوه

مشکالت رفتاري  معموالً والدينِ کودکان دارايعالوه، هشوند. ب رفتاري کودکان مي مشکالت
 ناکارآمد اي مقابله راهکارهاي از فرزندشان ساز مشکل رفتارهاي با مواجهه در شده سازي  بروني

شوند )دادستان،  گونه موجب تشديد مشکالت رفتاري در کودکان مي کنند و بدين استفاده مي
 (. 0302قنبري و حيدري، 

  

1- Ontai & Sano 
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اند که ميان مشکالت رفتاري کودکان و رفتارهاي والديني منفي  پژوهشگران دريافته
والديني مثبت موجب کاهش  رابطة مستقيم وجود دارد. اين در حالي است که رفتارهاي

(. آموزش رفتاري والدين از طريق 2100شوند )دريسکول و پيانتا،  مشکالت رفتاري مي
هاي فرزندپروري نقش  هاي ارتباط موثر با کودک و تقويت مهارت استفاده از مهارت

،  اي در مشکالت رفتاري کودکان و خودکارآمدي والديني دارد )مهاجري کننده تعديل
رفتاري تأثيرات مثبتي را بر    هاي آموزش (. تاکنون مدل2103اد، شکري و خوشابي،پوراعتم

اند  شدة کودکان نشان داده سازي کودک و کاهش مشکالت رفتاري بروني -بهبود رابطة والد
(. 2101 ،3؛ اسکريتول، سبرو و لوبنکو2112 ،2؛ بارلو و پرسانز0002 ،0)برستان و ايبرگ

وزش والدين چنين است که مشکالت رفتاري کودکان عموماً در اثر هاي آم فرض برنامه پيش
 يابد. بنابراين براي کاهش والد )به ويژه مادر( ايجاد شده و تداوم مي -تعامالت ناکارآمد کودک 

مشکالت رفتاري کودکان الزم است که اين تعامالت مورد مداخله قرار گيرند. مادران با 
توانند مشکالت کودکان را  هاي مديريت رفتار بهتر مي کسب دانش جديد و آموختن مهارت

)عابدي شاپورآبادي،   کنند کنند و در نتيجه خودکارآمدي بيشتري را احساس مي درک 
 (. 0300پورمحمدرضاي، محمدخاني و فرجي، 

هاي مؤثر درماني براي کودکان داراي مشکالت  آموزش مديريت والدين يکي از روش
طرز متفاوتي با دهند که به ين رويکرد به والدين آموزش ميرفتاري است. مداخالت ا

کودکان خود ارتباط برقرار کنند و بر رفتارهاي مثبت آنها بيفزايند و از رفتارهاي منفي 
کودک در محيط  -منظور تغيير تعامالت والدبکاهند. مداخالت آموزش مديريت والدين به

تربيتي ويژة کودک و افزايش رفتارهاي  خانه طراحي شده است و هدف آن اصالح تمرينات
 رفتار مديريت (. آموزش0320 پسنديده کودک در محيط خانه، مدرسه و جامعه است )طالبي،

براي  واقع والدين دارد. در برتري وادهـخان بر مبتني درماني روان ر انواعـنسبت ب ـهب والدين
 به روز(، و کافي )دانش فني از قبيل مهارت هاييمهارت به بايد تربيت امر در موفقيت
از درست  ادراکي )درک مهارت و با فرزند( مطلوب ارتباط )توانايي برقراري انساني مهارت
 (2106) 5(. کالليلو و جانسون0300غالمي و عالقبند،  مشکالت( تسلط يابند )حاجي و مسائل

  

1- Brestan & Eyberg 

3- Skreitule, Sebro & Lubenko 
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 سال، 03تا  2خانوادة داراي کودک  52در پژوهشي برنامة آموزش مديريت والدين را بر روي 
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، 

( در يک مطالعه به بررسي تأثير آموزش مديريت والدين بر مشکالت 2106) 0باتلر و آکسلراد
رد خانواده پرداختند. نتايج نشان داد که آموزش مديريت والدين بر رفتاري کودکان و عملک

کاهش مشکالت رفتاري کودکان و بهبود ابعاد عملکرد خانواده تأثير معنادار داشته است. 
( نيز نشان دادکه آموزش مديريت والدين بر کاهش 0306نژاد و خندان ) نتايج پژوهش عيسي

 دپروري مثبت والدين تأثير معنادار داشته است.مشکالت رفتاري کودکان و افزايش فرزن

هاي فرزندپروري، آموزش  تمرکز اولية آموزش رفتاري والدين همانند بسياري از مهارت
هاي ويژه به والدين براي نظارت کردن بر رفتار کودک است، اما اين مداخالت  مهارت

دهند. اغلب اين مداخالت هاي والدين نشان نمياحتماالً توجهي به افکار، احساسات و ارزش
آموزند تا افکار منفي که نسبت به رفتار فرزندانشان دارند را کنترل يا سرکوب  به والدين مي

کنند. اين در حالي است که مداخالت رويکردهاي رفتاري موج سوم مبتني بر پذيرش 
ناکارآمد  عنوان مکمل انگيزشي رفتارهاي والدينيباشند و براساس آنها، افکار منفي به مي

دنبال خواهد شوند و کنترل يا سرکوب کردن آنها احتماالً نتيجة معکوس به محسوب مي
هاي سنتي  داشت. مداخالت رويکرد مبتني بر پذيرش و تعهد روش جايگزيني را براي شيوه

کنند. بر اين اساس هدف آن است که والدين   کنار آمدن با افکار و احساسات منفي ارائه مي
تالش براي کنترل يا سرکوب کردن افکار منفي، توانايي برقراري ارتباط با افکار و جاي به

طور کلي دست آورند. بهاحساسات منفي و پذيرش آنها را در تعامل با فرزندانشان به
 کار وـشود تا والدين بهتر بتوانند با اف يـمداخالت رويکرد مبتني بر پذيرش و تعهد موجب م

 (.2102 ،2)کورز بيايند و در نتيجه کفايت والديني شان را بهبود بخشنداحساسات منفي کنار 

هاي  در روش فرزندپروري مبتني بر پذيرش و تعهد شش اصل بنيادي در قالب مهارت
 ناختي: اين مهارت بهـ( گسلش ش0شود که عبارتند از:  يـوالدگري به والدين آموزش داده م

 واقعيت باکه نسبت به فرزند و يا رفتار وي دارند  کند تا درک کنند ذهنيتي والدين کمک مي
  

1- Dempsey, McQuillin, Butler & Axelrad 2- Cohrs 



 
 
 

 

651

کند تا به افکار و احساساتي که در  ( پذيرش: اين مهارت به والدين کمک مي2متفاوت است. 
 هتماس با لحظ( 3رفت و آمد دهند و آنها را به چالش نکشند.  هرابطه با کودکشان دارند اجاز

 ه( مشاهد5اکنون: آگاهي نسبت به اينجا و اکنون و تجربه کردن آن همراه با گشودگي. 
ها: پي بردن به اينکه در زندگي چه  ( ارزش4يافته از خود خود: دستيابي به حس تعالي

ريزي اهدافي همخوان با  ( عمل متعهدانه: طرح6چيزهايي واقعاً براي والدين اهميت دارد. و 
(. در همين راستا نتايج 0306ها و تالش متعهدانه در مسير آن )سليمي و يوسفي،  زشار

( نشان داد که آموزش فرزندپروري 0306زاده و عابدي ) فر، جزايري، فاتحي پژوهش عظيمي
 -مادر همبتني بر پذيرش و تعهد موجب کاهش تعارضات و افزايش رابطة مثبت کلي در رابط

( نشان داد که آموزش فرزندپروري مبتني 0305وهش عبدالهي )کودک شده است. نتايج پژ
پروري و پرخاشگري کودکان پيش هاي فرزند کودک، شيوه-بر پذيرش و تعهد بر رابطة والد

هاي  کودک، اصالح شيوه-دبستاني شهرستان نيشابور مؤثر است و موجب بهبود رابطة والد
( نيز 0304تايج پژوهش قيصريه )فرزند پروري و کاهش پرخاشگري کودکان شده است. ن

نشان داد که آموزش فرزندپروري مبتني بر پذيرش و تعهد بر سبک فرزندپروري، رابطة 
کودک و عملکرد خانواده والدين مؤثر است و منجر به افزايش سبک فرزندپروري اقتدار -والد

 اده است.پروري ناکارآمد را کاهش د کودک شده و سبک فرزند–منطقي و رابطة مثبت والد

( نشان داد که درمان مبتني بر 0304چنين نتايح پژوهش محمدي، عابدي و يوسفي ) هم
 پذيرش و تعهد موجب کاهش استرس والدگري در مادران شده است.

هاي آموزش والدين موجب کاهش مشکالت  ها نشان داده است که برنامه نتايج پژوهش
 ري رفتاري و هيجاني در کودکان شده استشده و بهبود سازگا سازي رفتاري دروني و بروني

 ه اهميتـوجه بـ(.  با ت2104مکاران، ـو ه ؛ بارلو2106، 0رگمن، کورنر، واي و بنتـ)بارلو، ب
کودک بر پيشگيري و درمان مشکالت  -ويژه مادران و تأثير رابطه والدآموزش والدين به

بهتر برخورد کردن با هاي الزم براي هرچه  رفتاري کودکان، ضرورت آموزش مهارت
منظور پرورش کودک سالم و ارتقاي سطح بهداشت رواني روز به روز بيشتر کودکان به
 تاري کودکان نه تنها بر زندگي کودک و ساير اعضاي خانوادهـشود. مشکالت رف احساس مي

  

1- Barlow, Bergman, Kornor, Wei & Bennett  
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هاي  تواند گروه همساالن، محيط گذارد، بلکه مي نامطلوبي ميو تعامالت ميان آنها تأثيرات 
آموزشي و جامعه را نيز دچار آسيب کند. بنابراين پيشگيري و درمان مشکالت رفتاري 

هاي فرزندپروري  کودکان بر محور ايجاد رابطة مطلوب ميان مادر و کودک و تقويت مهارت
اي براي درمان بسياري  تاندارد تأييد شدهداراي اهميت بسيار است. آموزش رفتاري والدين اس

دهد که اين نوع درمان ممکن است  از مشکالت رفتاري کودکان است اما شواهد نشان مي
هاي ممکن  (. يکي از علت2110، 0همواره تأثير کافي را نداشته باشد )النگ، ادواردز و بالندو

ر رفتار والدين تأثير اي که ب اين است که آموزش رفتاري والدين اغلب عوامل زمينه
توان به دو دستة دروني و  اي را مي دهد. اين عوامل زمينه گذارند را مورد توجه قرار نمي مي

اقتصادي و -بيروني تقسيم کرد. عوامل بيروني شامل فرهنگ، قوميت، جايگاه اجتماعي
بر روابط ميان فردي والدين است. غالباً متخصصان توانايي محدودي براي تأثيرگذاري 

 هاي دروني شامل افکار و احساسات والدين دربار اي بيروني دارند. عوامل زمينه عوامل زمينه
هاي ديگري از  کودک است. به عالوه استرس والدگري و جنبه-خود، فرزندان و رابطة والد

گيرد. از آنجا که روانشناسان و  هاي رواني والدين )مانند افسردگي( را نيز در بر مي آسيب
اي بيروني والدين  ان سالمت روان توانايي اندکي براي ايجاد تغيير در عوامل زمينهمتخصص

اي دروني را مورد  تر است که عوامل زمينه اي در اين زمينه مناسب دارند، بنابراين مداخله
هاي شناختي و  تحليل رفتار تغييراتي در درمان هتوجه قرار دهد. مطالعات اخير در زمين

گيري موج سوم رفتاردرماني بود )اوبرين،  اد کرد که نتيجة آن شکلرفتاري سنتي ايج
 ه(. در واقع رويکردهاي رفتاري موج سوم توجه به افکار و احساسات والدين را حلق2100

دانند. بنابراين در پژوهش حاضر ميزان اثربخشي  هاي آموزش فرزندپروري مي گمشدة برنامه
 روريـرويکردهاي رفتاري سنتي و آموزش فرزندپ هدماينـعنوان نآموزش مديريت والدين به

عنوان نمايندة رويکردهاي رفتاري موج سوم، بر افزايش مبتني بر پذيرش و تعهد به
شده در سنين  سازي  خودکارآمدي والديني مادرانِ کودکان داراي مشکالت رفتاري بروني

 .پيش از دبستان مورد مقايسه قرار گرفت

 
  

1- Long, Edwards & Bellando  
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اثربخشي آموزش مديريت والدين و آموزش فرزندپروري  هپژوهش حاضر به بررسي و مقايس
مبتني بر پذيرش و تعهد بر خودکارآمدي والديني مادرانِ کودکان داراي مشکالت رفتاري 

تجربي است که در آن از طرح پيش  شده پرداخته است و يک پژوهش نيمه سازي بروني
 هآزمون و پيگيري با گروه آزمايش و گروه کنترل استفاده شده است. جامع، پسآزمون

شده  سازي پژوهش حاضر را مادرانِ کودکان سنين پيش از دبستان با مشکالت رفتاري بروني
تشکيل داد. نمونه گيري به شيوة در  0306شهرستان نجف آباد شهر اصفهان در سال 

هاي ورود به نمونه  کاري در پژوهش انجام شد. مالکدسترس و از ميان افراد حاضر به هم
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 

م وجود اختالالت حاد کننده و يا تشخيص همزمان اختالل روانشناختي در کودک، عد ناتوان
روانشناختي در والدين، تمايل داشتن مادر به شرکت در جلسات آموزشي، حداقل سطح 

هاي خروج شامل غيبت در جلسات، عدم انجام  تحصيالت سيکل براي مادر، و مالک
 تکاليف تعيين شده و ابراز عدم تمايل به ادامه همکاري بود

پندار  و مرکز مشاورة رويش  ز اعالم فراخوان در مهدکودکبراي اجراي پژوهش، ابتدا پس ا
نفر از مادران طبق معيارهاي ورود انتخاب شدند.  54ن اآباد از ميان داوطلب شهرستان نجف

عنوان آزمون غربالگري براي مادران حاضر به رفتاري کودک آيبرگ به هبدين منظور سياه
در مشکالت رفتاري، افراد نمونه انتخاب همکاري در پژوهش اجرا شد و با تعيين نمرات 

نفر( قرار گرفتند. در  04هاي آزمايش و کنترل )هر گروه  صورت تصادفي در گروهشده و به
 هيک نشست توجيهي اصول اخالقي شامل اهداف پژوهش، رازداري و حفظ محرمان

وهش کنندگان تصريح شد. به منظور کاهش فشارهاي احتمالي ناشي از پژ اطالعات شرکت
ها مد  ها تعداد جلسات و ساعات آموزشي تصريح شد و نظرات و پيشنهادات آن بر آزمودني

آزمون براي هر سه گروه اجرا شد. جلسات آموزش مديريت  سپس پيش نظر قرار گرفت.
اي براي  دقيقه 01جلسة  01والدين و آموزش فرزندپروري مبتني بر پذيرش و تعهد طي 
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در حالي که، گروه کنترل در ليست انتظار قرار داشت. در نهايت  هاي آزمايش اجرا شد. گروه
ماهه براي هر سه گروه اجرا گرديد. پروتکل آموزش  آزمون و سپس پيگيري يک  مرحلة پس

( که توسط 2114مديريت والدين براساس کتاب آموزش مديريت والدين کازدين )
است و آموزش فرزندپروري  شده( ترجمه 0305هزاردستان، موسوي مدني، عابدي و کنعاني )

( که 2110مبتني بر پذيرش و تعهد و براساس کتاب لذت فرزندپروري نوشتة کوين و مورل )
( ترجمه شده است، توسط پژوهشگر تدوين 0304اژيه ) زاد و محسني توسط عابدي، وکيلي

 ( آمده است.0شد که خالصه محتواي آنها در جدول )

 

PMTACT

آشنايي و معارفه با اعضاي گروه،اجراي  0جلسة 
آزمون، ارائة الگويي به منظور فهم  پيش

 بهتر بدرفتاري کودک

آشنايي و معارفه با اعضاي گروه، توضيح قوانين و اهداف 
فرزندپروري، اجراي گروه مبتني بر آموزش مهارت 

آزمون، مفهوم سازي فرزندپروري از نگاه رويکرد مبتني  پيش
 بر پذيرش و تعهد

آشنا کردن والدين با مدل آموزش  2جلسة 
مديريت والدين، آموزش تعريف، مشاهده 

ساز  و ثبت رفتار، تعيين رفتارهاي مشکل
 و مثبت معکوس

ها با  ارزشهاي فرزندپروري، بيان تفاوت  آشنايي با ارزش
عنوان اعمال، يادگيري زندگي کردن با  ها به اهداف، ارزش

 ها ارزش

طراحي برنامة تقويت مثبت براي تغيير  3جلسة 
رفتار کودک در خانه، آموزش نحوة 

تشويق کودک هنگام انجام يک رفتار 
 مثبت

شناسايي پيشايندها، رفتار و پيامدها و نقش راهبردهاي 
رفتار کودک يا تجربة والد،کنترل فرزندپروري بر تغيير 

هيجان در برابر مديريت مؤثر رفتار، آشنايي با مفهوم کنترل 
 و اجتناب در تجربة فرزندپروري

آموزش تکنيک محروميت از تقويت،  5جلسة 
هاي احتمالي و تعميم  تعيين بدرفتاري
 سازي به آنها محرم

کردن  آگاهانه و نحوة درک آشنايي با فرزندپروري ذهن
آگاهي براي تقويت رابطه  هاي ذهن کودک، آشنايي با مهارت

 با کودک
آموزش توجه به رفتارهاي مثبت، آموزش  4جلسة 

 ريزي شده توجهي برنامه بي
هاي حمايت از کودک ، پايبندي و تمايل به  اجراي مهارت

ها و عمل متعهدانه در رابطه با کودک، آشنايي با  ارزش
 مفهوم فرزندپروري هماهنگ

هاي آن، آموزش  سازي رابطة خوب با کودک و ويژگي مفهومآموزش مديريت رفتار کودک در  6جلسة 
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هاي عمومي، آموزش نحوة  مکان
بيني  مديريت سراسيمگي والدين، پيش

 مشکالت رفتاري در زندگي روزانه

سازي کودک براي موفقيت،آموزش راهبرد  راهبرد آماده
 دستوردهي مؤثر

 
 7جلسة 
 

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

 هاي خاص مواجهه با موقعيت

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

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

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 
هاي  متداول کودک، آموزش نحوة روبرو شدن با قشقرق

هاي کودک،  با نافرمانيکودک، آموزش نحوة روبرو شدن 
 توضيح دربارة چگونگي آموزش 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 

آموزش استفاده از راهبرد اقتصاد ژتوني، پرخاشگري کودک، 
 آموزش استفاده از راهبرد وقفه

جلسة 
01 

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

 آزمون پس

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

PSAM2مقياس خودکارآمدي اولين بار توسط دومکا 
 عبارت منفي( 4عبارت مثبت و  4) عبارت 01مورد استفاده قرار گرفت. اين مقياس شامل 

 گذاري آن مرهـکند. ن يـقش والديني را سنجش مـس کلي والدين از اطمينان در نـح است و
( پايايي اين 2116) 3شود. تايلر مي)هميشه( انجام  7)به ندرت(تا 0براساس طيف ليکرت از 

است. در ايران نيز طالعي، طهماسيان  ه کرد گزارش 1545مقياس را با استفاده از آلفاي کرانباخ 
 در پژوهش عاشوري، افروز، ارجمندنيا، .اند گزارش کرده 1571( پايايي آن را0301و وفايي)

 گزارش شده 1573پايايي آن  و 1570( روايي اين مقياس0305پورمحمدرضاي و غباري بناب )
 

  

1- Parental Self- agency measure 

3-  Taylor 

2- Dumka 
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 دست آمد.به 7/1است. در نمونة پژوهش حاضر، آلفاي کرانباخ  مقياس خودکارآمدي والديني 

هاي توصيفي افراد نمونه شامل سن، طول مدت ازدواج و ميزان تحصيالت به  ويژگي
 ( آورده شده است.3و2هاي ) هاي پژوهش در جدول گروهتفکيک 

 ACT PMT 

     

 سن 5/31 00/2 73/32 04/3 16/30 32/0

 طول مدت ازدواج 33/2 22/2 0 07/2 43/7 2/0

 ACT PMT 

     

 ديپلم 5 7/26 2 3/03 2 3/03

 فوق ديپلم 5 7/26 2 3/03 5 7/26

 کارشناسي  6 51 01 7/66 2 3/43

 کارشناسي ارشد و باالتر 0 7/6 0 7/6 0 7/6

هاي مکرر استفاده  گيريها از تحليل واريانس اندازه منظور بررسي فرضيهدر اين پژوهش به
و  ( ميانگين و انحراف استاندارد خودکارآمدي والديني را به تفکيک گروه5شد. جدول )

 دهد. مراحل پژوهش نشان مي

ACTPMT

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

 126/5 03/35 00/3 52 22/2 2/42 پيگيري
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دهد که ميانگين نمرات خودکارآمدي در دو گروه آزمايش در  ( نشان مي5جدول )
آزمون  آزمون افزايش داشته است و پيگيري نيز نسبت به پيش آزمون، نسبت به پيش پس

چشمگيري افزايش داشته ولي ميانگين خودکارآمدي در گروه گواه در مراحل پژوهش تغيير 
 نکرده است.

هاي مکرر  گيري تحليل واريانس اندازه  هاي مورد نياز جهت کاربرد آزمون فرضپيش
ها نشان داد که سطح معناداري  بررسي شد. نتايج آزمون لوين جهت بررسي تساوي واريانس

است. با توجه به اينکه سطح معناداري  32/1و پيگيري  06/1آزمون  ، پس2/1آزمون  در پيش
14/1<p ها تأييد شد. دست آمد، بنابراين فرض صفر براي تساوي واريانسهب 

هاست با استفاده از آزمون ماچلي بررسي شد. نتايج نشان  تساوي کواريانس  فرض پيش
کردن فرضية  گيري در رد شود. بنابراين بايد به ترتيب سخت فرض رد مي داد که اين پيش

استفاده شود. ولي اگر سطح احتمال در رديف اول گايزر -هاي گرين هاوس صفر از آزمون
فرض ماچلي چندان ضرورتي ندارد. با توجه به اينکه سطح  نزديک صفر باشد، رعايت پيش

فرض تأثيري نداشته است و  دست آمد، در نتيجه رعايت اين پيشاحتمال نزديک به صفر به
 فراهم است.هاي مکرر  گيري امکان استفاده از تحليل واريانس اندازه

(، تفاوت بين نمرات خودکارآمدي والديني 4دست آمده در جدول )هاي به براساس يافته
باشد  مي 70/1(. ميزان اين تفاوت P<10/1دار است ) آزمون و پيگيري معني در مرحلة پس

چنين  شود. هم درصد تفاوت به تفاوت بين مراحل پژوهشي مربوط مي 70بدين معني که 
(. P<10/1داري دارد ) اين متغير در دو گروه آزمايش و گواه نيز تفاوت معنيميانگين نمرات 

هاي فردي به تفاوت بين دو گروه  درصد از تفاوت 67داده است که نزديک به  نتايج نشان
ها تأثير  آزمايش و گروه گواه مربوط است و بدين معني است که حداقل يکي از گروه

تعامل بين مراحل پژوهش و عضويت گروهي نيز  معناداري داشته است. عالوه بر اين
ها يکسان دهد تفاوت بين مراحل در سطوح گروه ( که نشان ميP<10/1دار است ) معني

 نيست. بنابراين مقايسة سه مرحله به تفکيک گروه انجام شد.
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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

 

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

دار نيست و تفاوت  گروهي معني دهد در گروه گواه عامل درون ( نشان مي6نتايج جدول )
گروهي  عامل درون PMTو  ACTداري بين سه مرحله وجود ندارد. ولي در گروه معني
( و بين سه مرحله تفاوت وجود دارد. در ادامه براي مقايسة نمرات P<10/1دار است ) معني
 هاي آزمايش در مراحل پژوهش از آزمون تعقيبي بونفروني استفاده شد. گروه

آزمون در  هاي پس گروه آزمايش ميانگيندهد که در هر دو  ( نشان مي7نتايج جدول )
دار يافته است و اين افزايش تا مرحلة پيگيري تداوم  آزمون افزايش معني مقايسه با پيش

 (. P<10/1داشته است )
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ACT 110/1 07/0 -033/06 آزمون پس آزمون پيش 
 110/1 27/0 -733/04 پيگيري آزمون پيش 
 111/0 45/1 511/1 پيگيري آزمون پس 

PMT 110/1 56/0 -00/567 آزمون پس آزمون پيش 
 110/1 42/0 -6/00 پيگيري آزمون پيش
 111/0 65/1 033/1 پيگيري آزمون پس

ACT PMT 

 ACT ` 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 پيگيري

ACT 110/1 23/0 *26/07 گواه 

PMT 110/1 23/0 *16/03 گواه 

دهد. هم در  آزمون و پيگيري نشان مي ها را در پس ( مقايسة زوجي گروه2جدول )
در مقايسه با گروه گواه  PMTو  ACTآزمون و هم در پيگيري، هر دو گروه  پس

(. همچنين در هر دو مرحله ميانگين گروه P<10/1دهند )مي هاي باالتري نشان ميانگين
ACT  باالتر از گروهPMT ( 10/1است>P( که با نتايج جدول )همگرا است.6 ) 

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 

هاي مکرر نشان داد که  گيري شده انجام شد. نتايج تحليل واريانس اندازه سازي رفتاري بروني
و آموزش فرزندپروري مبتني بر پذيرش و تعهد هر دو موجب آموزش مديريت والدين 
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اند و ميان تأثير اين دو مداخله بر افزايش افزايش خودکارآمدي والديني در مادران شده
منظور مقايسة نتايج اين پژوهش با دار وجود دارد. به خودکارآمدي والدين تفاوت معني

افت نشد. اما نتيجة اين پژوهش مبني بر هاي پژوهشي قبلي، پژوهش کامالً همساني ي يافته
هاي قبلي همسو است. نتايج  تأثير آموزش فرزندپروري بر خودکارآمدي والديني با پژوهش

( نشان 0305بناب ) پژوهش عاشوري، افروز، ارجمندنيا، پورمحمدرضاي تجريشي و غباري
مل مادر و کودک داد برنامة والدگري مثبت بر افزايش خودکارآمدي والديني و بهبود تعا

زاده، خادمي و  تواني هوشي مؤثر است. نتايج پژوهش مغربي سينکي، حسن داراي کم
هاي ارتباطي موجب افزايش  ( نيز نشان داد که برنامة آموزش مهارت0305ارجمندنيا )

فعالي شده است.  خودکارآمدي والديني در مادران داراي فرزند با اختالل کاستي توجه/ بيش
( دريافتند که درمان تعامل 0302ديگر مهاجري، پوراعتماد، شکري و خوشابي )در پژوهشي 

کودک موجب بهبود ضعيف تا متوسط خودکارآمدي والديني مادران کودکان در -والد
( دريافتند 0306خودمانده با کنش وري باال شده است. در پژوهشي ديگر سليمي و يوسفي )

رش و تعهد به مادران موجب بهبود روش هاي والدگري مبتني بر پذي که آموزش سبک
 شود و بر کاهش اضطراب جدايي و نافرماني کودکان پيش دبستاني مؤثر است. تربيتي آنها مي

در تبيين اثربخشي آموزش مديريت والدين بر افزايش خودکارآمدي والديني در مادرانِ 
اجتماعي که ميان توان گفت تبادالت  شده مي سازي کودکان داراي مشکالت رفتاري بروني

مادران در گروه آموزش فرزندپروري ايجاد شد بر افزايش خودکارآمدي آنها مؤثر بوده است. 
تواند از دو طريق مستقيم و  ( معتقد است که روابط اجتماعي مي0022در اين زمينه بندورا )

وب بگذارد. در واقع در گروه آموزش لغيرمستقيم بر خودکارآمدي مادران تأثير مط
توانند رفتارهاي والديني صحيح را از يکديگر الگوبرداري کنند و يا  زندپروري مادران ميفر

مستقيماً مورد تشويق و حمايت دوستانشان قرار بگيرند )عاشوري، افزوز، ارجمندنيا، تجريشي 
ها نشان داده است که آموزش مديريت  (. در همين راستا، نتايج پژوهش0305بناب،  و غباري

 تواند موجب بهبود عملکرد خانواده، کاهش ميزان استرس و افسردگي مادران، بهبود والدين مي
 (. نتايج پژوهش0320اطمينان در مادران شود )طالبي،  کودک و نيز افزايش سطح-رابطة مادر

کودک  -( نيز نشان داد که افزايش خودکارآمدي با بهبود کيفيت تعامالت مادر2116ترانزو )



 
 
 

 

611

هاي فرزندپروري و بهبود نحوة برقراري ارتباط با فرزند  در ارتباط است. درواقع تقويت مهارت
 اي در مشکالت کننده تواند نقش تعديل دهد مي هاي آموزش والدين رخ مي که از طريق برنامه

 زاده، خادمي و رفتاري دوران کودکي و خودکارآمدي والدين داشته باشد )مغربي سينکي، حسن
( نيز نشان داد که آموزش 2106) 0نتايج پژوهش کالليلو و جانسون (.0305 دنيا،ارجمن

سال موجب کاهش  03تا  2مديريت والدين عالوه بر کاهش مشکالت رفتاري کودکان 
توان گفت  طور کلي مياسترس و افزايش احساس کفايت در والدين آنها شده است. به

شرايط کودک و نحوة  العات مناسب دربارة ـاطق ارائة ـهاي آموزش والدين از طري برنامه
 شود والدين شرايط کودک کند و موجب مي رفتار با او، مکانيسم سازگاري والدين را تقويت مي

چنين خودکارآمدي  خود را بهتر بپذيرند و در پيشرفت کودک نقش مؤثرتري ايفا کنند و اين
 (.0301مشهدي و اصغري نکاح، آبادي،  يابد )سرابي، حسن والديني در آنها افزايش مي

در تبيين اثربخشي برنامة آموزش فرزندپروري مبتني بر پذيرش و تعهد بر افزايش 
توان  شده مي سازي خودکارآمدي والديني در مادرانِ کودکان داراي مشکالت رفتاري بروني

هاي  گفت بر اساس زيربناي مداخالت مبتني بر پذيرش و تعهد هدف از آموزش مهارت
جاي تالش براي کنترل يا سرکوب کردن افکار منفي، ندپروري آن بود که والدين بهفرز

توانايي برقراري ارتباط با افکار و احساسات منفي و پذيرش آنها را در تعامل با فرزندانشان 
دست آورند. والدين با استفاده از مهارت گسلش آموختند افکارشان را کمتر جدي بگيرند و به

هاي شناختي ديگر اين رويکرد  مدار با فرزندشان ادامه دهند. مهارتابطة ارزشبه زندگي و ر
هاي دروني خود را مشخص کنند و در  به والدين آموخت تا در رابطه با فرزندانشان، ارزش

 حال ارتباط با زمان حال را حفظ کنند. عين

والديني که در رسد که مداخالت درمان مبتني بر پذيرش و تعهد براي  نظر ميچنين به
(. در همين 2115اند سودمند است )کوين و ويلسون،  رابطه با فرزندانشان دچار آشفتگي شده

آموزش فرزندپروري  داد نشان (2106) 2ريد و کوينو موري، هلمر، تري رف پژوهش نتايج راستا
 غييرت کودک را-ساز والدعنوان يک مدل درماني، تعامالت مشکلمبتني بر پذيرش و تعهد به

 دهد و بر بهبود فرزندپروري والدين مؤثر است. اين رويکرد فنون رفتار درماني سنتي را با  مي
 

  

1- Colallilo & Johnston 2- Raftery-Helmer, Moore, Coyne & Reed 
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آميزد. به بيان ديگر متخصصاني که از رويکرد مبتني  آگاهي در هم مي فنون پذيرش و ذهن
زمان بر پذيرش افکار  کنند اما هم کنند تغيير رفتار را ترغيب مي استفاده ميبر پذيرش و تعهد 

و احساسات نيز تأکيد دارند. بدين ترتيب در زمينة فرزندپروري والدين به ايجاد تغيير در رفتار 
زمان راهکارهايي براي پذيرش افکار و احساساتشان به  شوند و هم با کودکشان ترغيب مي

(. در واقع پذيرش يک راهکار جايگزين براي 2100آموزند )اوبرين،  مي عنوان يک والد را
در اين است  است. اهميت پذيرشيجانات ـهاي سنتي به چالش کشيدن شناخت و ه شيوه

صورت فوري رفع نشوند. که ممکن است برخي از مشکالت رفتاري کودکان حداقل به
جاي به چالش کشيدن محتواي افکار و کند تا به بنابراين راهکار پذيرش به والدين کمک مي

عالوه والدين احساسات ناخوشايندشان، آنها را بپذيرند و از افکار آزاردهنده فاصله بگيرند. به
 کنندها و اهداف شخصي خود را مشخص کنند و در مسير آنها حرکت  آموزند تا ارزش مي

 والدين در اين پژوهش، هاي آموخته شده به (. يکي ديگر از مهارت2116)بلکلج و هايس، 
(  به صورت 2115آگاهانه بود. در اين زمينه کوين و ويلسون ) مهارت فرزندپروري ذهن

اند. براين اساس، امتزاج شناختي  آگاهي در آموزش والدين پرداخته نظري به کاربرد ذهن
باشد که شود. براي مثال، اگر والدي باور داشته  منجر به رفتارهاي والديني ناسازگارانه مي

که يکي از باورهاي رايج در والدين داراي خودکارآمدي پايين  «من مادر/پدر بدي هستم»
دهد.  العمل نشان مي چون يک واقعيت عيني عکس است، آنگاه والد به اين باور ذهني هم

کننده به کلينيک مشاوره مادر مراجعه 51( در تحقيقي بر روي 2101) 0ويليامز و واهلر
هاي فرزندپروري  آگاه، سبک فرزندپروري مقتدرانه دارند و از مهارت مادران ذهندريافتند که 

درک آنان از  ن آگاهي مادران وـباط ميان ذهـواسطة ارت کنند. اين به يـمؤثرتري استفاده م
آگاهي ذهن يز تأثيرـ( ن2110) 2ورث و کرينبرگ کن، کوآتسـودکان است. دانـکالت کـمش

 را مثبت ارزيابي کردند.کودک -بر رابطة والد

تواند از طريق گسلش شناختي و  طور کلي مداخالت مبتني بر پذيرش و تعهد ميبه 
 هاي تر والدين نسبت به بدرفتاري هاي سازگارانه العمل آگاهي منجر به عکس هاي ذهن مهارت

 ر راستايتعهدانه دـها و تقويت عمل م اين، برقراري ارتباط با ارزش فرزندشان شود. عالوه بر
 

  

1- Williams & Wahler  2- Duncan, Coatsworth & Greenberg 
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هاي بهتري به رفتار فرزندشان  العمل دهد تا عکس هاي زندگي به والدين انگيزه مي ارزش
کنند که مداخالت رويکرد مبتني بر  چنين بيان مي ( هم2115نشان دهند.کوين و ويلسون )

پذيري روانشناختي و کاهش رفتارهاي والديني  پذيرش و تعهد موجب گسترش انعطاف
اساس، تالش والدين براي اجتناب از احساس  ردد. براينگ گيرانه و نامنعطف مي سخت

هاي فرزندپروري جديد  کفايتي، مخرب توانايي والدين در استفاده از مهارت ناکارآمدي و بي
 هاي فرزندم را توانم بدرفتاري من نمي» چون عالوه، امتزاج با قوانين کالمي همهاست. ب

شود تا والدين براي فرار از اين موقعيت و احساس ناخوشايند به هر  موجب مي «تحمل کنم
هاي فرزندپروري نامنعطف ممکن است در  العملي مبادرت ورزند. مهارت رفتار يا عکس

انجامند و  مدت موجب توقف بدرفتاري شوند، اما درواقع به حفظ و تداوم بدرفتاري مي کوتاه
 کنند.  يد ميمدت آن را تشد حتي در طوالني

در تبيين تأثير باالتر آموزش فرزندپروري مبتني بر پذيرش و تعهد نسبت به آموزش 
توان گفت در آموزش رفتاري والدين به افکار و احساسات والدين توجه  مديريت والدين مي

هاي  رغم آموختن مهارت علت ممکن است والدين نتوانند علي شود و به همين چنداني نمي
، از آنها به درستي استفاده کنند. اين در حالي است که بنابر رويکرد مبتني بر فرزندپروري

مشدة آموزش رفتاري سنتي به گپذيرش و تعهد توجه به افکار و احساسات والدين حلقة 
هاي فرزندپروري از  والدين است. درواقع اگرچه دانش کافي و استفادة کارآمد از مهارت

اما نداشتن دانش و مهارت کافي تنها يکي از عوامل چالش  اهميت فراواني برخوردار است،
گذرد بر  (. آنچه در ذهن والدين مي2110، 0برانگيز در تربيت کودک است )کوين و مورل

رفتارشان با کودک و احساسي که نسبت به نقش والديني خود دارند تأثيرگذار است. افکار، 
 توانند موقعيت تعامل والدين با رفتارهاي يـدهند م ي که والدين به آنها ميـاحساسات و معان

تر از آنچه هست جلوه دهد و بدين ترتيب حس کفايت و  ساز کودک را سخت مشکل
کلي آميختگي شناختي با افکار و احساسات   طور شايستگي را در والدين کاهش دهند. به

داشته باشد که مادر يا شود. اگر والدي باور  تواند منجر به رفتارهاي والديني ناسازگارانه  مي
 ذهني فرزندش را ندارد، آنگاه اين باور تربيت براي الزم هاي مهارت و يا کفايت است پدر بدي
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گيرد. در نتيجه احتمال اينکه نسبت به رفتار  منزلة يک واقعيت ذهني در نظر ميرا به
صورت يابد و اين چرخة تعامالت  به ميفرزندش پاسخ تکانشي و ناکارآمد بروز دهد افزايش 

(. در 2115گردد )کوين و ويلسون،  فزاينده موجب کاهش حس خودکارآمدي والديني مي
پژوهش حاضر مداخالت مبتني بر پذيرش و تعهد از طريق راهکارهاي گسلش شناختي و 

فرزندشان شد. هاي  تر والدين نسبت به بدرفتاري العمل سازگارانه آگاهي منجر به عکس ذهن
هاي مختلف زندگي  هاي مادران در حوزه باط با ارزشـرقراري ارتـاين، کشف و ب  برعالوه

هاي فرزندپروري و تقويت عمل متعهدانه در راستاي آنها موجب بهبود  ويژه ارزشبه
کودک و در نتيجه حس ناکارآمدي و -رفتارهاي والديني، افزايش تعامالت مثبت والد

 هاي فرزندپروري جديد کاهش يافت.  ران در استفاه از مهارتکفايتي ماد بي

هاي گسلش شناختي آموختند تا افکار خود  در پژوهش حاضر نيز والدين از طريق مهارت
شان نشان  هاي زندگي نشيني کمتري در مسير ارزش را کمتر جدي بگيرند و در نتيجه عقب

هاي خود در رابطه  کمک کرد تا ارزش هاي اين رويکرد به مادران ها و تمرين دهند. مهارت
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 

مشاهده و ابراز متوجه شدند که در گذشته افکار، احساسات و انتقادهاي ذهني مانع از 
چون  کلي آموزش مداخالتي هم طور واکنش مناسب آنها به رفتار کودکشان بوده است. به

جاي کنترل  مدار به آگاهي و تمرکز بر عمل متعهدانه و ارزش شناختي، پذيرش، ذهن گسلش
افکار و احساسات ناخوشايند بر نحوة کنارآمدن والدين با افکار و احساسات منفي تأثير 

 ميزان معناداري افزايش داد. گذاشت و در نتيجه خودکارآمدي والديني را در آنها به مطلوب

هاي طرح آزمايشي در تعميم نتايج با محدوديت  پژوهش حاضر همانند ساير پژوهش
که پژوهش حاضر صرفاً در يک شهر اجرا شد در تعميم نتايج آن به ساير  روبرو است. ازآنجا

عالوه با توجه به اينکه پژوهش حاضر هتياط را رعايت کرد. بها نيز بايد جانب اح فرهنگ
هاي بعدي در صورت امکان  شود که در پژوهش صرفاً بر روي مادران اجرا شد، پيشنهاد مي

جلسات آموزشي همراه با مشارکت هر دو والد برگزار گردد؛ و تأثير مداخالت بر ساير 
استرس والديني و عملکرد خانواده نيز  هاي فرزندپروري مانند سبک فرزندپروري يا مؤلفه
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توان نتيجه  هاي اين پژوهش مي مورد بررسي و مقايسه قرار گيرد. با در نظر گرفتن يافته
گرفت که مداخالت آموزش فرزندپروري موجب بهبود تعامالت والديني در رابطه با 

نقش  ويژه احساس رضايت و کفايت از شدة کودک و به سازي  مشکالت رفتاري بروني
جلسات مشاوره  يا شيآموز يها توان در کارگاه شود. بنابراين از اين مداخالت مي والديني مي

منظور بهبود عملکرد والديني و آموزش نحوة کنارآمدن با مشکالت رفتاري ن بهيبا والد
 کودک استفاده کرد. 

 

 26/14/0307 مقاله: تاريخ دريافت نسخه اوليه
 07/16/0307 نهايي مقاله:  تاريخ دريافت نسخه
 00/17/0307 تاريخ پذيرش مقاله:
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(. اثربخشي مداخلة 0304اسکندري، بهاره؛ پوراعتماد، حميدرضا؛ حبيبي، مجتبي و محمدعلي مظاهري )
کودک در کودکان با اختالل -هاي پردازش حسي بر افزايش خودکارآمدي والدگري و رابطة والد سبک

 .20-05(، 0)06،  ،طيف اتيسم

(. معناداري 0300سيدرضي، حميده؛ ازخوش، منوچهر؛ طهماسيان،کارينه؛ بيات، مريم و اکبر بيگلريان ) حاجي
 ،هاي فرزندپروري مادران ومشکالت رفتاري کودکان اثربخشي آموزش والدين کودکان نافرمان بر روش

 ،2(5 ،)300-373. 

 و اضطراب نگراني، بر پروري فرزند مهارت آموزش (. تأثير0300يزدي، عهديه و مريم عالقبند ) غالمي حاجي
، 20(2، )         ،والدين خودکارآمد باورهاي

036-057. 

آموزش رفتاري والدين بر کاهش (. اثربخشي 0302دادستان، پريرخ؛ قنبري، سعيد و محمود حيدري )
 .500-510، 07(5، ) ،سال 0تا  7شدة کودکان  سازي مشکالت بروني

(. بررسي ساختار عاملي مقياس 0303فر، سعيد و علي دالور ) محمد؛ رحيمي، معصومه؛ واعظ رضايي، علي
 .016-24، (22)0، – ،خودکارآمدي مادران

 تعهد و پذيرش بر مبتني والدگري هايسبک آموزش (. تأثير0306سليمي سودرجاني، ماهره و زهرا يوسفي )

 .015-004، 5(2، ) ،کودکان و نافرماني جدايي اضطراب بر مادران به

(. تأثير اموزش والدين بر 0301) ين؛ مشهدي،علي و محسن اصغري نکاحسرابي،مليحه؛ حسن آبادي،حس
 .25-03(، 0)03، ، خودکارآمدي مادران کودکان مبتال به درخودماندگي

 ارتباط و فرزندپروري هاي(. سبک0305نژاد ) پور، زهرا؛ شيخي، علي؛ ميرزايي، مهشيد و احسان کاظم شفيع

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

 ،(. اثربخشي آموزش مديريت مادرانه بر پرخاشگري کودکان و کاهش استرس مادران آنها0320طالبي، آزيتا )
 . 

(. اثربخشي آموزش برنامة فرزندپروري مثبت بر 0301طالعي، علي؛ طهماسيان، کارينه و ناهيد وفايي )
 .300-323(، 3)7،  ،خوداثرمندي والديني مادران

(. 0304اژيه ) زاد، ناهيد و عليرضا محسني عابدي، احمد؛ وکيلي
 اصفهان: نشر نوشته. ،
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(. اثربخشي 0300مرجان فرضي ) ؛ پورمحمدرضاي، معصومه؛ محمدخاني، پروانه و عابدي شاپورآبادي، ثريا
فعالي/ نارسايي در کودک در کودکان داراي اختالل بيش-برنامه گروهي والدگري مثبت بر رابطة والد

 .63-73(،04)3 ، ،توجه

(. 0305پورمحمدرضاي، معصومه و باقر غباري بناب )اکبر؛  عاشوري، محمد؛ افروز، غالمعلي؛ ارجمندنيا، علي
 ،کودک داراي کم تواني هوشي-اثربخشي برنامه والدگري مثبت بر خودکارآمدي والديني و تعامل والد

 ،23(4،)411-520. 

کودک، بهبود -ي بر پذيرش و تعهد بر رابطة والدپروري مبتن(. اثر بخشي آموزش فرزند0305) عبداللهي، الناز
 ،دبستاني شهرستان نيشابور پروري و پرخاشگري کودکان پيش هاي فرزند شيوه

 . دانشگاه آزاد اسالمي، واحد خوراسگان.

سنجي  (. هم0306و احمد عابدي )السادات  زاده، مريم السادات؛ فاتحي فر، شيرين؛ جزايري، رضوان عظيمي
تأثير اموزش مديريت والدين و آموزش فرزندپروري با روش درمانگري متمرکز بر پذيرش و تعهد در 

 ،شده سازي کودک مادران کودکان دچار مشکالت رفتاري بروني -رابطه مادر
 ،2(25 ،)022-00. 

(. مقايسة اثربخشي آموزش فرزندپروري مثبت و مديريت والدين بر 0306خندان )عيسي نژاد، اميد و فريده 
- ،هيجاني کودکان -سبک هاي والدگري مثبت و مشکالت رفتاري

 ،04 (62 ،)02-024. 

ني بر پذيرش و (. مقايسه تأثيرآموزش مديريت والدين و آموزش فرزند پروري مبت0304) قيصريه، فرشته
 ،دبستاني کودک و عملکرد خانواده مادران کودکان پيش -تعهد بر سبک فرزند پروري، رابطه والد

 تربيتي، دانشگاه اصفهان. ، دانشکده روانشناسي و علوم

 بر تعهد و پذيرش بر نيمبت درمان (. اثربخشي0304محمدي، زهرا؛ عابدي، محمدرضا و زهرا يوسفي )

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

-(. اثربخشي درمان تعامل والد0302مهاجري، آتنا؛ پوراعتماد، حميدرضا؛ شکري، اميد و کتايون خوشابي )  
 ،وري باال کودک بر خودکارآمدي والدگري مادران کودکان دچار درخودماندگي با کنش

 ،0(24 .)20-32. 

(. 0305احمد و نفيسه کنعاني )هزاردستان، فائزه؛ موسوي مدني، نوشين؛ عابدي، 
 . اصفهان: نشر نوشته.
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