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چکیده
مقدمه :بسیاری از والدین ،شناخت کافی از خودکارآمدی والدگری ندارند و از مهارت
کافی برای مدیریت صحیح مشکالت رفتاری کودکان برخوردار نیستند .در صورت
آموزش صحیح مهارت فرزندپروری مثبت به والدین میتوان چنین مشکالتی را کاهش
داد .به همین منظور ،هدف پژوهش ،تعیین اثربخشی آموزش مهارتهای فرزند پروری
مثبت بر خودکارآمدی والدگری و مشکالت رفتاری کودکان زنان سرپرست خانوار شهر
یزد بود.
روش :این پژوهش از نوع نیمهتجربی (پیشآزمون-پسآزمون با گروه کنترل) بود.
جامعهیآماری شامل کلیه زنان سرپرست خانوار شهر یزد در سال  1394بود که از بین
آنها سی نفر به روش نمونهگیری هدفمند انتخاب شدند و بهصورت تصادفی در دو
گروه آزمایشی و کنترل (پانزده نفر برای هر گروه) قرار گرفتند .مداخله آموزشی بر
اساس بسته آموزشی مهارت فرزند پروری مثبت ساندرز بهمدت هشت جلسه برای گروه
آزمایش (هر جلسه  45دقیقه بهمدت دو ماه) اعمال شد .از پرسشنامههای خودکارآمدی
والدگری دومکا و همکاران ( )1996و پرسشنامه مشکالت رفتاری راتر ( )1975بهعنوان
پیشآزمون و پسآزمون استفاده شد .دادههای پژوهش با استفاده از تحلیل کوواریانس
چندمتغیره در نرمافزار  SPSSنسخه  19مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفتند.
نتایج :براساس یافتهها ،مهارتهای فرزند پروری مثبت بر خودکارآمدی والدگری تأثیر
دارد ،اما بر مشکالت رفتاری کودکان تأثیری ندارد)P>0/05( .
بحث و نتیجهگیری :بهنظر میرسد که میتوان آموزش فرزند پروری مثبت را
بهعنوان روش انتخابی افزایش خودکارآمدی والدگری زنان بهکار برد ،اما از اینروش در
کاهش مشکالت رفتاری کودکان به تنهایی نمیتوان استفاده کرد.
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Abstract
Introduction: Many parents do not have sufficient knowledge of self
parenting and children's behavioral problems do not have the skills to
manage properly; If the correct teaching positive parenting skills to
parents such problems can be reduced; therefore,The aim of this study
was to determine the effectiveness of positive parenting skills training
on parenting and behavioral problems in children of women heads of
household efficacy city of Yazd.
Methody: This quasi-experimental study (pretest-posttest control
group). The study population consisted of all female-headed households
was the city of Yazd in 2015, among which 30 persons were selected
using purposive sampling and randomly assigned to two experimental
and control groups (n=15 per group) were replaced. Educational intervention based on positive parenting skills training package Sanders for
eight sessions for groups (45 minutes per session for two months) was
applied. Parental self-efficacy questionnaire (1996) and Rutter behavioral problems questionnaire (1975) was used as pre-test and post-test.
Using multivariate analysis of covariance data were analyzed in SPSS
version 19.
Results: According to the results, positive parenting skills and parental
influences on self-efficacy, but have no effect on children's behavioral
problems. (P<0.05)
Conclusions: It seems that positive parenting can be taught the technique of choice to increase parental self-employed women; But this
method can not be used in children with behavior problems alone.
Please cite this
article as follows:
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اثربخشی آموزش مهارتهای فرزند پروری مثبت بر خودکارآمدی والدگری و مشکالت رفتاری کودکان در زنان سرپرست خانوار شهر یزد

روش
این پژوهــش از نوع نیمهتجربــی (پیشآزمون-پسآزمون با گروه کنترل) میباشــد .جامعهیآماری پژوهش حاضر
شامل کلیه زنان سرپرست خانوار شهر یزد مراجعه کننده به بهزیستی شهر یزد و مرکز کمیته امداد امام علی (ع) در سال
 1394بود .نمونهی آماری پژوهش ،شــامل ســی زن سرپرست خانوار بود که از بهزیستی با استفاده از روش نمونهگیری
هدفمنــد انتخاب شــده و بهطور تصادفی در گروه آزمایشــی و کنتــرل (پانزده نفر برای هر گروه) قــرار گرفتند .یک
22
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مقدمه
طبق تعریف ســازمان بهزیســتی کشــور ،زن سرپرســت خانوار ،زنی اســت که عهدهدار تأمین معاش مادی و معنوی
خود و اعضای خانوار خویش اســت .زنان مطلقه ،زنان افراد زندانی ،همســران مردان بیکار ،زنان بیوه ،همســران مردان
ازکارافتاده و سالمند ،زنان افراد معتاد و زنانی که شوهرانشان مهاجرت کردهاند ،زن سرپرست خانوار شناخته میشوند.
( )1زنان سرپرست خانوار هم باید اداره امور اقتصادی و استرسهای مربوط به شغل و تنظیم درآمد را تجربه کنند و هم
استرسهای نقش والدینی ،تربیتی و حمایتی از فرزندان را بر عهده داشته باشند )2( .در نتیجه بهنظر میرسد که این زنان
با مشــکالتی در خودکارآمدی والدگری مواجه باشــند .خودکارآمدی والدگری یک ساختار بالقوه مهم شناختی ،مربوط
به کودکان و کارکرد خانواده است ،که بهطور گسترده بهعنوان انتظارات مراقبتکنندگان در مورد تواناییهایشان که تا
چه حد میتوانند بهعنوان والد ،بهگونهای موفقیتآمیز عمل کنند ،تعریف میشود)3( .
زنان سرپرســت خانوار ،در معرض مشکالت دیگری نیز قرار دارند ،نظیر مراقبت از کودک ،یافتن سرپناهی مناسب و
تأمین معیشت خانواده و دشواریهای ناشی از اینکه آنها تنها بزرگسال خانواده هستند و باید نقش پدر و مادر را یکجا
بهعهده بگیرند ،لذا زنان از لحاظ مادی و روانی-عاطفی دچار مشکل گردیده و استرس بیشتری را تجربه میکنند ( )4و
این مسائل بهنوبه خود ممکن است منجر به بروز مشکالت رفتاری در کودکان آنها گردد .مشکالت رفتاری به آن دسته
از رفتارهای افراطی اطالق میشــود که با هنجارها تفاوت اندکی دارند و اغلب اختالل محسوب نمیشوند .اما در عین
حال مزمن هستند و به سرعت برطرف نمیشوند .بهعالوه این رفتارها به دلیل ناهماهنگی با انتظارات اجتماعی-فرهنگی،
مورد قبول جامعه قرار نمیگیرند)5( .
برنامه فرزند پروری مثبت ،از جمله مداخالتی است که در سالهای اخیر توجه برخی از پژوهشگران را به خود جلب
کرده اســت و بهنظر میرســد که در بهبود مشــکالت رفتاری کودکان و خودکارآمدی والدگری زنان سرپرست خانوار
مؤثر باشــد .هدف از این برنامه ،پیشــگیری از بروز اختالالت رفتاری ،رشــدی ،عاطفی در کودکان از طریق باال بردن
ســطح دانش ،مهارتها و اعتماد بهنفس والدین اســت )6( .برنامه فرزند پروری مثبت همانند سایر برنامههای آموزش
والدین بر اســاس اصول یادگیری اجتماعی بنا شــده اســت و پایههای تجربی آن در مجامع علمی متعدد ذکر شده است.
( )7بهطوریکه ،روشنبین و همکاران ،تأثیر آموزش برنامه فرزند پروری مثبت را بر کاهش تنیدگی والدگری و افزایش
خودکارآمدی والدین نشــان دادند ( )8و هانا و همکاران ،تأثیر آموزش مهارت والدگری ،ارتباط و حمایت اجتماعی را
بر افزایش اعتماد و خودکارآمدی والدگری نشــان دادند ( )9همچنین ،عاشــوری و همکاران ،اثربخشی برنامه آموزشی
والدگری مثبت را بر ارتقای خودکارآمدی والدگری نشان دادند)10( .
عــاوه بر این ،مطالعات انجام شــده ،آموزش مبنی بــر مهارتهای فرزند پروری را بهعنوان مداخلهای مناســب برای
مشــکالت برونیسازی شده )11( ،اختالل درخودماندگی )12( ،نقص توجه و بیشفعالی ( )13و رفتارهای ضداجتماعی
و پرخاشگرانه ( )14مطرح کردهاند.
با توجه به افزایش روزافزون تعداد زنان سرپرســت خانوار و مشــکالت عمده آنها در زمینه خودکارآمدی والدگری و
به تبع آن بروز اختالالت رفتاری در کودکان ،بهنظر میرسد که بسیاری از این والدین از شناخت و مهارت کافی برای
مدیریت صحیح چنین مشــکالتی برخوردار نیســتند .در صورت آموزش صحیح مهارت فرزندپروری مثبت به والدین
میتوان چنین مشــکالتی را کاهش داد .به همین منظور پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشــی آموزش مهارتهای
فرزند پروری مثبت بر خودکارآمدی والدگری و مشکالت رفتاری کودکان زنان سرپرست خانوار شهر یزد انجام گرفت.

سید مسعود دهقان منشادی و همکاران
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بررسی معیارهای ورود در
زنان سرپرست خانوارn=44
گمارش تصاادفی در
گروه کنترلn=24
اجرای پیش آزماون
گروه کنترلn=24
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اجرای پسآزمون در
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خاااااارو از
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جلسه
1

گمارش تصادفی در
گروه آزمایشn=24
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گروه آزمایشn=24
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گروه از این آزمودنیها در معرض آموزش
مهارتهــای فرزند پروری مثبت بر اســاس
بسته آموزشــی مهارت فرزند پروری مثبت
ســاندرز ( )2002قرار گرفتند و یک گروه
بهعنــوان گروه کنترل در نظر گرفته شــد و
هیچگونه مداخلهای بر روی آنها اجرا نشد.
آمــوزش مهارتهای فرزند پــروری مثبت
بهعنوان متغیر مســتقل برای گروه آزمایش
اعمــال شــد .خودکارآمــدی والدگــری و
مشــکالت رفتاری بهعنوان متغیر وابسته در
نظر گرفته شد .برای هر دو گروه پرسشنامه
خودکارآمدی والدگری و مشکالت رفتاری
بهصورت پیشآزمون اجرا شد و دو ماه پس
از اعمال مداخله نیز پسآزمون با استفاده از
همان پرسشنامهها سنجیده شد.
بعد از انتخاب گروههای نهایی پژوهش ،از
آزمودنیهای دو گروه خواســته شــد که در
یک جلسه توجیهی شرکت کنند .در این جلسه
با تشریح اهداف پژوهش سعی شد که انگیزه و
موافقت الزم مراجعان برای شرکت در پژوهش
جلب شــود .بهمنظور رعایت اصول اخالقی،
فرم موافقت برای همکاری در پژوهش توسط
مراجعان تکمیل شد و پژوهشگران به مراجعان
این اطمینان را دادند که کلیه مطالب ارائه شده
در جلسات آموزشی و نتایج پرسشنامه محرمانه
خواهد بود.
مالکهــای ورود آزمودنیها در
این پژوهش عبارت بودند از :رضایت
آگاهانه ،سرپرست خانوار بودن ،دامنه سنی
بین  22تا  45ســال ،توانایی حضور در تمام
جلسات آموزش ،دارای فرزند دو تا دوازده
ســال ،وجود رگههایی از اختالل شخصیت
یا اختالل روانی بر اســاس پنجمین راهنمای
تشــخیصی و آمــاری اختــاالت روانی و
براساس تشخیص پژوهشگران (پژوهشگران
روانشــناس بودنــد) که در هنــگام وورد به
پژوهش مورد بررسی قرار گرفت.
مالکهــای خــروج از پژوهش

عبارت بودند از :عدم حضور در جلســات آمــوزش ،اخالل در
جریان آموزش و شــرکت در ســایر جلسات آموزشــی و مداخلهای
بهطور همزمان.
ابزار پژوهش
پرسشنامه خودکارآمدی والدگری :این پسشنامه توسط دومکا
و همکاران در ســال  1996برای ارزیابی ســطوح کلی خودکارآمدی
والدگری ساخته شده است ( )15و شامل ده سؤال میباشد .نمرات باال
در این پرسشــنامه خودکارآمدی باال و نمــره پایین خودکارآمدی پایین
را نشــان میدهد .این پرسشنامه شامل پنج عبارت مثبت و پنج عبارت
منفی است که حس کلی والدین از اطمینان را در نقش والد میسنجد.
ســؤاالت به طیف لیکرت هفت درجهای (یــک= به ندرت تا هفت=
همیشــه) نمرهگذاری میشــوند .دومکا و همکاران ( )1996همخوانی
درونی این پرسشنامه را با ضریب آلفای کرونباخ  0/70گزارش کردند.
( )10طالعی ( )2010ضریب آلفای کرونباخ این پرسشــنامه را  0/70و
روایی این پرسشنامه را مطلوب ارزیابی کرد)16( .
پرسشــنامه مشکالت رفتاری :این پرسشنامه توسط راتر در سال
 1975بهمنظور ارزیابی مشــکالت رفتاری کودکان ساخته شده است
( )12و شامل نسخه الف و ب است .نسخه الف دارای  31عبارت بوده
و توسط والدین تکمیل میشود .والدین حدود بیست دقیقه با توجه به
رفتارهای کودکان در دوازده ماه گذشته میتوانند به پرسشها پاسخ
دهند .نمره سیزده در فرم ب نقطه برش محسوب میشود؛ بهطوریکه
کودکانی که نمره ســیزده یا باالتر داشته باشند دارای مشکل شناخته
میشوند .راتر ( )1967با استفاده از روش دو نیمه کردن ضریب پایایی

جدول ( )1عناوین کلی جلسات مداخله بر اساس راهنمای آموزشی مهارتهای فرزندپرو

دوره  ،5شماره ،2
تابستان ،1395
هدف برنامه
عنوان
فرزندپروری
مثبت

توصیف فرزندپروری
مثبت

16جلسه
پیاپیشرح

آشنایی با اعضای گروه ،بیان مقررات ،توصیف اجمال
فرزندپروری مثبت و هدف استفاده از آن ،بیان علت
رفتاری کودکان ،و همچنین تشویق مادران که به م

مهارتهاای فرزنادپروری مثبات
ساندرز در گروه آزمایشn=24

مهارت های فرزنادپروری مثبات
ساندرز در گروه کنترلn=24
اجرای پسآزمون در
گروه کنترلn=24

ریزش  4نفر در گروه آزمایش

اجرای پسآزمون در
گروه آزمایشn=24

اثربخشی آموزش مهارتهای فرزند پروری مثبت بر خودکارآمدی والدگری و مشکالت رفتاری کودکان در زنان سرپرست خانوار شهر یزد
خاااااارو از
پژوهشn=5

عدم پیگیری دو ماه پس
از پایان مداخله n=15

پیگیری دو ماه پس از
پایان مداخله n=15

خاااااارو از
پژوهشn=5

عدم ارائه مداخله در گروه کنترل ( 14نفر)

جدول ( )1عناوین کلی جلسات مداخله بر اساس راهنمای آموزشی مهارتهای فرزندپروری ساندرز ()2002

جلسه

عنوان

هدف برنامه

1

فرزندپروری
مثبت

توصیف فرزندپروری
مثبت

2

راهبردهای
فرزندپروری
مثبت

آموزش راهبردهای
فرزندپروری مثبت

آموزش راهبردهایی برای ایجاد ارتباط مثبت با کودک ،راهبردهایی
برای افزایش رفتارهای مورد انتظار و راهبردهایی جهت یاددهی
رفتارها و مهارتهای جدید به کودک

شناسایی موقیعتهای
آسیبزا

آموزش درباره اصول بقای خانواده و شناسایی موقعیتهای پرخطر
خانه و بیرون از خانه به مادران

3

راهبردهای
مدیریت رفتار

آموزش راهبردهای
مدیریت رفتار

حمایت
اجتماعی

آموزش نحوه دریافت
حمایت اجتماعی

موقیعتهای
آسیبزا

4
5

شرح جلسه

6

حفظ و
نگهداری
تغییرات

7

تشویق

8

تنبیه

آشنایی با اعضای گروه ،بیان مقررات ،توصیف اجمالی در مورد
فرزندپروری مثبت و هدف استفاده از آن ،بیان علتهای مشکالت
رفتاری کودکان ،و همچنین تشویق مادران که به مشاهده و ردیابی
یک یا دو رفتار مشکلدار کودک و اجرای پیشآزمون.

آموزش فرایند حفظ
تغییرات
آشنایی با مفهوم
تشویق
آشنایی با مفهوم
تنبیه

افــراد تکمیل و ســپس ضریب همبســتگی
آنها محاسبه شــد .ضریب همبستگی برای
پرسشــنامه خودکارآمدی والدگــری  0/79و
مشکالت رفتاری  0/84بهدست آمد .روایی
جلساتومداخله بر اساس راهنمای آ
عناوین کلی
جدول()1
مطالعه
پس از
صوری و محتوایی پرسشنامه
شرح جلسه
هدف برنامه
دانشکده روانشناسی
جلسهاساتید
بررسی سه تن از
آشنایی با اعضای گروه ،بیان مقررات ،توصیف اجمالی
اصالحات از آن ،بیان علتهای مشکالت
انجاممثبت و هدف استفاده
فرزندپوری
و علوم تربیتی خرم توصیف
آبــاد و
1
همچنین تشویق مادران که به مشاهده و ردیابی یک
مثبت
الزم مورد تایید قرار گرفت .سطح
معناداریآزمون.
کودک و اجرای پیش
برای ایجاد ارتباط مثبت با کودک
آموزش راهبردهایی
گرفتــه
در نظــر
0/05
راهبردهای
بــرای پرسشــنامههاآموزش
افزایش رفتارهای مورد انتظار و راهبردهایی جهت یاد
2
فرزندپروری مثبت
داده
شــد .برای تجزیهوتحلیل آمــاری
هایکودک
جدید به
مهارتهای
آموزش راهبردهای
برای مدیریت رفتار دشوار و مشک
گردآوری شده 3از آمار توصیفیآموزش
راهبردهایی و
(میانگین
مدیریت رفتار
انحراف معیار) و آمار شناسایی
تحلیل
شامل
استنباطی
آموزش درباره اصول بقای خانواده و شناسایی موقعیت
موقیعتهای
5
مادران
بیرون از خانه به
گردید به
آسیبزااســتفاده
کوواریانــس چندمتغیره
آموزش نحوه
SPSS
افزار
تکالیف جلسات قبل ،مادران تشویق
موضوعات و
عالوه ،دادهها با اســتفاده از نرم مرور
آزمایش و کنترل به تفکیک
دریافتگروه
فراوانی و درصد
حمایت
جدول(4 )3
از خانواده ،دوستان یا اعضای گروه درخواست کمک ک
نسخه  19مورد تجزیهمیزان
تحصیالتقرار گرفتند.
وتحلیل
اجتماعی
آموزش فرایند میزان تحصیالت
شاخصها
گروهها
حفظ تغییر و چگونگی حفظ تغی
آموزش درباره
مثبتموانعارشدبر
فرزند
های
مهار 6ت
آموزش
پروریکارشناسی
تغییراتکارشناسی
دیپلم
حفظ
 4در مورد 1
9
فراونی
گروه
هشت بین رفتار مطلوب و نوع تشویق
تشویق ،رابطه
ساندرز به مدت
آموزشی
اساس بسته
آزمایش
آشنایی46با تشویق 31/24رفتار ،انواع 12/4
/24
7درصد
تشویق و اصول تشویق بحث شد.
ه 1
6
8
ماه ب
مدت
فراوانیبه
دقیقهای
جلسه  45گروه
صورتاز تنبیه ،روشهای تنبیه ،تأثیرات
تنبیه ،هدف
مورد
یک در
آشنایی با تنبیه
کنترل
44
8درصد
 12و در نهایت پسآزمون به عمل آمد.
 37/4تنبیه بحث/4شد،
گروهــی طی جلســات مشــروح در جدول
شماره یک اجرا شد.

زمان
45
دقیقه
44
دقیقه

آموزش راهبردهایی برای مدیریت رفتار دشوار و مشکلدار کودک به
مادران

35
دقیقه

مرور موضوعات و تکالیف جلسات قبل ،مادران تشویق شدند تا در
صورت نیاز از خانواده ،دوستان یا اعضای گروه درخواست کمک کنند.

34
دقیقه

آموزش درباره موانع حفظ تغییر و چگونگی حفظ تغییرات مثبت به
مادران.

45
دقیقه

در مورد تشویق ،رابطه بین رفتار مطلوب و نوع تشویق ،تأثیرات
تشویق بر رفتار ،انواع تشویق و اصول تشویق بحث شد.

35
دقیقه

در مورد تنبیه ،هدف از تنبیه ،روشهای تنبیه ،تأثیرات منفی تنبیه و
اصول تنبیه بحث شد ،و در نهایت پسآزمون به عمل آمد.

44
دقیقه

45
دقیقه

حدود  0/89گزارش کرد )17( .اعتبار و روایی این پرسشــنامه توسط
باقری (به نقل از ابولقاســمی و همکاران )2005 ،با اســتفاده از روش
جدول( )3فراوانی و درصد گروه آزمایش و کنترل به تفکیک
بازآزمایی  0/87گزارش شد)18( .
میزان تحصیالت
تحصیالت
روش بازآزمایی اســتفاده شد.
شاخصهاتعیین پایاییمیزاناز
حاضر برای
در پژوهش
گروهها
کارشناسی ارشد
کارشناسی
دیپلم
پانزده نفر از زنان سرپرست
توســط
ها مذ9کور
پرسشــنامه
به این منظور
1
4
فراونی
گروه
آزمایش
12/4
31/24
46/24
درصد
نمونههــای پژوهش بودند،
یکســان با
مشــخصات
خانــوار که دارای
1
6
8
فراوانی
گروه
کنترل
بعد37مجددا ً12/4
/4
تا ده 44
هفترصد
د
پرسشــنامه توســط همان
روز
تکمیل و به فاصله

جدول( )4میانگین و انحراف معیار نمره متغیرهای خودکارآمدی والدگری و

یافته ها

مشکالت رفتاری در دو گروه کنترل و آزمایش

جدول( )4میانگین و انحراف معیار نمره متغیرهای خودکارآمدی والدگری و

جدول( )3فراوانی و درصد گروه آزمایش و کنترل به تفکیک
گروه
تحصیالت
میزان

مشکالت رفتاری در دو گروه کنترل و آزمایش
گروه
آزمایش
کنترل

متغیر

پیشآزمون

جدول( )2میانگین و انحراف معیار گروه

پسآزمون

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

خودکارآمدی والدگری

27/44

5/44

51/44

3/44

مشکالت رفتاری

18/44

6/45

9/44

5/44

خودکارآمدی والدگری

31/44

6/44

31/44

6/44

مشکالت رفتاری

17/44

9/44

16/44

11/44

گروهها

شاخصها

گروه
آزمایش

فراونی
درصد

گروه
کنترل

فراوانی

8

درصد

44

متغیر

میزان تحصیالت

خودکارآمدی والدگری

دیپلم

آزمایش
کارشناسی

46/24

کنترل31
/24

12/4

37/4

12/4

9

4
6

کارشناسی ارشد

مشکالت رفتاری

1

خودکارآمدی والدگری
مشکالت رفتاری

1

پسآزمون

پیشآزمون

آزمایش و کنترل به تفکیک سن

انحراف معیار

میانگین
27/44
گروهها
18/44

میانگین

سن

5/44شاخصها51/44

3/44

9/44

5/44

31/44

6/44

16/44

11/44

6/45

میانگین

گروه
31/44
آزمایش

انحراف معیار

گروه
کنترل

انحراف معیار

17/44

انحراف معیار

6/44

9/44

میانگین

دامنه سنی  22تا 54
37/44
6/55

38/44
4/54

جدول( ) 5نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیره بر متغیر خودکارآمدی والدگری و مشکالت رفتاری

در این پژوهش زنان سرپرســت خانوار در دامنه ســنی  22تا 45
سطح
میانگین
درجه
مجموع
منبع
خودکارآمدی والدگری و
متغیرهای
میانگین و
جدول(
گروه
معیارهانمرهدر
انحراف آن
ســن
انحراف)4Fمعیار
میانگین و
داشــتند.
متغیر قرار
ســال
4/441
4/441
21/444
1
21/444
پیش آزمون
معنیداری
مجذورات
آزادی
مجذورات
تغییرات
خودکارآمدی
مشکالت رفتاری در دو گروه کنترل و آزمایش
4/441
26/444 713/444
1
713/444
گروه
4/441
4/441
21/444
21/444
پیش آزمون
کنتــرل 38/50± 5/40بود.
گــروه
11 37/55و در
± 6/44
آزمایــش
والدگری
خودکارآمدی
26/444
26
697/444
پسآزمون خطا
4/441
26/444 713/444
713/444
گروه
پیشآزمون
متغیر
گروه
26
/
444
26
697
/
444
خطا
4/441
4/459
3/44
1
3/44
پیش آزمون
دیپلم،
والدگریتحصیالت در گروه آزمایش شامل نه نفر
میزان
مشکالت انحراف معیار
معیار میانگین
(56/25ن )%انحراف
میانگی
4/441
4/459
3/44
1
3/44
پیش آزمون
4/187
3/444
319/444
1
319/444
گروه
مشکالت
رفتاری
3/44
51/44
5
/
44
27
/
44
والدگری
خودکارآمدی
( )%12/5کارشناســی
319یشیک
کارشناســی /و
()%31/25
رفتارینفر
پنــج
3/444نفر 4/187
444
1
319/444
گروه
79/444
26
2479/444
خطا
آزما
79/444
26
2479/444
خطا
5/44
9/44
6/45
18/44
مشکالت رفتاری
یک نفر ( )%12/5کارشناسی ارشد بودند.
کارشناسی و
()%37/5
ارشد و گروه کنترل هشت نفر ( )%50دیپلم ،شش نفر
6/44
31/44
6/44
خودکارآمدی والدگری 31/44
کنترل
شده11است .در جدول شماره چهار میانگین و
پژوهش،
مشــخصات جمعیتشناســی این
درج /44
دو9و سه16/44
شماره /44
جدول17/44
دررفتاری
مشکالت
انحراف معیار متغیرهای خودکارآمدی والدگری و مشکالت رفتاری ارائه شده است.نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیره
رفتاری
پنجمشکالت
والدگری و
خودکارآمدی
چندمتغیره بر متغیر
تحلیل کوواریانس
بر متغیر خودکارآمدی والدگری و جدول( ) 5نتایج
شــده است .همانگونه که در جدول
درج
شــماره
جدول
رفتاری در
مشــکالت
سطح
میانگین
درجه
مجموع
منبع
متغیر
F
کارآمدی والدگری در سطح ()P>0/05
آموزش مهار
شــماره پنج مالحظه میشــود،
مثبت بر خود معنیداری
پروریمجذورات
فرزند آزادی
تهایمجذورات
تغییرات
4/441
4/441
21/444
1
21/444
پیش آزمون
کودکان در ســطح ( )P>0/05معنادار
رفتاری
مثبت بر1مشــکالت
فرزندپروری
معنادار اســت .اما آموزش مهارتهای
خودکارآمدی
4/441
26/444 713/444
713/444
گروه
جدول( ) 5نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیره بر متغیر خودکارآمدی والدگری و مشکالت رفتاری

24

مشکالت
رفتاری

متغیر

697/444

26

26/444

319/444

1

319/444

پیش آزمون

3/44

خطا

2479/444

گروه

1

26

3/44

79/444

4/459
3/444

4/441
4/187
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والدگری

خطا

منبع
تغییرات

مجموع
مجذورات

درجه
آزادی

میانگین
مجذورات

F

سطح
معنیداری

سید مسعود دهقان منشادی و همکاران
رفتاری کودکان نشده است.

25
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نیســت ،بدین معنا که آمــوزش مهارتهای
فرزندپروری مثبت منجر به کاهش مشکالت
بحث و نتیجه گیری
این پژوهش نشــان داد که آموزش مهارتهای فرزند پروری مثبت بر خودکارآمدی والدگری زنان سرپرســت خانوار
تأثیــر دارد .این یافته با نتایج ابرشــی و همــکاران مبنی بر تأثیر آموزش برنامه ارتقای رشــد روانی-اجتماعی کودک بر
خودکارآمدی والدگری همسو است ( )19و با نتایج روشنبین و همکاران که تأثیر آموزش برنامه گروهی فرزند پروری
مثبت را بر کاهش تنیدگی والدگری و افزایش خودکارآمدی والدین نشان میدهد ،همخوانی دارد ( )8و با نتایج هانا و همکاران
( )2002مبنی بر تأثیر آموزش مهارت والدگری ،رشد ارتباط و حمایت اجتماعی بر افزایش اعتماد و خودکارآمدی والدگری همسو
است )9( .عالوه بر آن با مطالعه عاشوری و همکاران مبنی بر اثربخشی برنامه آموزشی والدگری مثبت بر خودکارآمدی والدگری
نیز مطابقت دارد)10( .
بهمنظور تببین یافتههای مطابق با یافته اخیر در تحقیق حاضر میتوان بیان داشــت که برنامه فرزند پروری مثبت ،از جمله
مداخالتی است که بهنظر میرسد در بهبود خودکارآمدی والدگری زنان سرپرست خانوار مؤثر باشد .هدف از این برنامه،
پیشــگیری از بروز اختالالت رفتاری ،رشــدی ،عاطفی در کودکان از طریق باال بردن ســطح دانش ،مهارتها و اعتماد به
نفس والدین است )6( .در این راستا حمایتهای اجتماعی که از طریق پسخوراند مثبت اعضای گروه در جلسات برنامه
والدگری مثبت فراهم میآید ،در خودکارآمدی والدگری تأثیر مطلوبی دارد .به عقیده بندورا روابط اجتماعی زیاد و نزدیک
از طریق تأثیر غیرمستقیم الگوگیری (روشهای والدگری رایج با مشاهده رفتار صحیح والدگری در دوستان و خویشاوندان
کارآمد) بر خودکارآمدی والدگری مادران تأثیر میگذارد )20( .همچنین از طریق آموزش مادران در راســتای ارتقا تحول
کودک ،میتوان دستیابی به حس شایستگی اجتماعی و خویشتنداری را در والدین هموار ساخت که این بهنوبه خود منجر
به افزایش خودکارآمدی والدگری میشود)21( .
همچنین یافتههای پژوهش حاضر نشــان داد که آموزش مهارتهای فرزند پروری مثبت بر مشکالت رفتاری کودکان
تأثیر ندارد .این یافته با بسیاری از مطالعات صورت گرفته در این زمینه مطابقت ندارد ،بهطوریکه مطالعات اخیر بر روی
آمــوزش مهارتهــای فرزند پروری ،نتایج رضایتبخش و دالیل منطقی برای اســتفاده از اینروش درمانی را در کار
بالینی و آموزشــی بهخصوص در کار با مشــکالت رفتاری کودکان فراهم کرده است .بهطوریکه مطالعات انجام شده،
آموزش مبنی بر مهارتهای فرزند پروری را بهعنوان مداخلهای مناسب برای مشکالت برونیسازی شده )20( ،اختالل
درخودماندگی )12( ،نقص توجه و بیشفعالی ( )13و رفتارهای ضد اجتماعی و پرخاشگرانه ( )14مطرح کردهاند.
در تبییــن تضاد حاضر اشــاره به این نکته ضروری بهنظر میرســد که والدین کودکان مبتال بــه اختالالت رفتاری در
تربیت فرزندان خود از قوانین بیثبات ،مهارتهای ضعیف حل مســئله و مســئولیتپذیری ضعیف برخوردار بوده و از
تنبیه شــدید و ناهماهنگ اســتفاده میکنند ،چنانچه در تحقیق حاضر نشان داده شد ،آموزش مهارتهای فرزند پروری
بر مشــکالت والدین تأثیر داشته است ،اما آنچه مسلم است مشکالت رفتاری کودکان اختالالت شایع و ناتوانکنندهای
هســتند کــه برای معلمان ،خانواده و خود کودکان مشــکالت بســیاری را ایجاد میکنند و با میــزان باالیی از معضالت
اجتماعــی همراهاند )22( .کــودکان دچار اختالالت رفتاری از دامنه توجه کوتــاه و عزتنفس پایین برخوردارند و در
ارتباط با اعضای خانواده ،مردم و اطرافیان دارای مشــکالت متعدد بوده و به آســانی ناکام میشوند )23( .بنابراین باید
خاطرنشــان ســاخت که مشــکالت رفتاری بهعنوان مجموعهای ناهمگون ،تحت تأثیر متغیرهــای متعددی قرار دارد و
بیشک عوامل ارثی ،روانشناختی و اجتماعی زیادی در بروز و تشدید آن نقش دارند و تنها با انجام مداخالتی از قبیل
آموزش مهارتهای فرزند پروری بر والدینی که خود دچار مشــکالتی در تربیت و فرزندان داری مشــکالت رفتاری
هســتند ،کافی نیســت .لذا بهنظر میرسد که زمان آن رسیده اســت که در ادبیات پژوهشی مربوط به مداخالت مبنی بر
آموزش مهارتهای فرزند پروری تجدیدنظر اساســی گردد و به دنبال مداخالتی به غیر از آموزش مهارتهای فرزند
پروری ،با هدف قرار دادن نشــانههای مشکل در کودکان دارای اختالالت رفتاری بود ،چرا که در نظر گرفتن اینگونه

اثربخشی آموزش مهارتهای فرزند پروری مثبت بر خودکارآمدی والدگری و مشکالت رفتاری کودکان در زنان سرپرست خانوار شهر یزد

مثبــت را بهعنــوان روش انتخابــی افزایش
 اما،خودکارآمدی والدگــری زنان بهکار برد
از این روش در کاهش مشــکالت رفتاری
.کودکان به تنهایی نمیتوان استفاده کرد

مداخالت بهعنوان درمان انتخابی یا مکمل مشــکالت رفتاری ســهل
.انگارانه خواهد بود
مطالعــه حاضر نشــان داد کــه مهارتهای فرزند پــروری مثبت بر
 اما بر مشــکالت رفتاری کودکان،خودکارآمدی والدگری تأثیر دارد
 بهنظر میرســد کــه میتوان آمــوزش فرزند پروری.تأثیــری ندارد

محدودیت ها
 بهکارگیری صرف آموزش مهارتهای فرزند پروری مثبت و نادیده گرفتن،یکی از مهمترین کاســتیهای این تحقیق
 همچنین این تحقیق آثار کوتاه.ســایر متغیرهای مؤثر بر خودکارآمدی والدگری و مشکالت رفتاری کودکان میباشــد
 عالوه بر آن در این تحقیق.مدت این مداخالت را نشــان میدهد و آثار بلند مدت آن (پیگیری) را شــامل نشــده است
.آموزش تنها به مادران داده شد و نمیتوان آن را به معنای آموزش والدین (پدر و مادر) در نظر گرفت
پیشنهادات
پیشــنهاد میشود اثربخشی اینگونه مداخالت در ترکیب و یا مقایســه با سایر درمانها از جمله دارودرمانی و درمان
.رفتاری و سایر مداخالت تایید شده مورد بررسی قرار گیرد-شناختی
تشکر و قدردانی
 نویسندگان بر خود الزم میدانند از کلیه.مقاله حاضر حاصل پایاننامه کارشناسی ارشد مصوب دانشگاه لرستان است
پرسنل بهزیستی استان یزد و مرکز کمیته امداد امام علی (ع) و تمامی افرادی که در انجام این پژوهش ما را یاری کردند
.تقدیر و تشکر بهعمل آورند
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