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چکیده

مقدمه: بسیاری از والدین، شناخت کافی از خودکارآمدی والدگری ندارند و از مهارت 
صورت  در  نیستند.  برخوردار  کودکان  رفتاری  مشکالت  صحیح  مدیریت  برای  کافی 
آموزش صحیح مهارت فرزندپروری مثبت به والدین می توان چنین مشکالتی را کاهش 
داد. به همین منظور، هدف پژوهش، تعیین اثربخشی آموزش مهارت های فرزند پروری 
مثبت بر خودکارآمدی والدگری و مشکالت رفتاری کودکان زنان سرپرست خانوار شهر 

یزد بود.
روش: این پژوهش از نوع نیمه تجربی )پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل( بود. 
جامعه ی آماری شامل کلیه زنان سرپرست خانوار شهر یزد در سال 1394 بود که از بین 
دو  در  تصادفی  به صورت  و  شدند  انتخاب  هدفمند  نمونه گیری  روش  به  نفر  آن ها سی 
بر  قرار گرفتند. مداخله آموزشی  برای هر گروه(  نفر  )پانزده  گروه آزمایشی و کنترل 
اساس بسته آموزشی مهارت فرزند پروری مثبت ساندرز به مدت هشت جلسه برای گروه 
آزمایش )هر جلسه 45 دقیقه به مدت دو ماه( اعمال شد. از پرسشنامه های خودکارآمدی 
والدگری دومکا و همکاران )1996( و پرسشنامه مشکالت رفتاری راتر )1975( به عنوان 
پیش آزمون و پس آزمون استفاده شد. داده های پژوهش با استفاده از تحلیل کوواریانس 

چندمتغیره در نرم افزار SPSS نسخه 19 مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند.
نتایج: براساس یافته ها، مهارت های فرزند پروری مثبت بر خودکارآمدی والدگری تأثیر 

)P>0/05( .دارد، اما بر مشکالت رفتاری کودکان تأثیری ندارد
را  مثبت  پروری  فرزند  آموزش  می توان  که  می رسد  به نظر  نتیجهگیری:  و بحث
به عنوان روش انتخابی افزایش خودکارآمدی والدگری زنان به کار برد، اما از این  روش در 

کاهش مشکالت رفتاری کودکان به تنهایی نمی توان استفاده کرد.

اثربخشی آموزش مهارت های فرزند پروری مثبت بر خودکارآمدی 
والدگری و مشکالت رفتاری کودکان در زنان سرپرست خانوار 
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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 inter-
vention 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 behav-
ioral 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 tech-
nique 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:

Manshadi S, Gholamrezay S and Ghaznanfari F. The effectiveness of positive 
parenting skills training on parental self-efficacy and children's behavioral 
problems in female-headed households in city of Yazd. Quarterly journal of 
social work. 2016; 5 (2); 20-27 [
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فصلنامه مددکاری اجتماعی22

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

مقدمه

طبق تعریف ســازمان بهزیســتی کشــور، زن سرپرســت خانوار، زنی اســت که عهده دار 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 کرده اند، زن سرپرست خانوار شناخته می شوند.

)1( زنان سرپرست خانوار هم باید اداره امور اقتصادی و استرس های مربوط به شغل و تنظیم درآمد را تجربه کنند و هم 
استرس های نقش والدینی، تربیتی و حمایتی از فرزندان را بر عهده داشته باشند. )2( در نتیجه به نظر می رسد 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 به طور گسترده به عنوان انتظارات مراقبت کنندگان در مورد توانایی هایشان که تا 

چه حد می توانند به عنوان والد، به گونه ای موفقیت آمیز عمل کنند، تعریف می شود. )3(
زنان سرپرســت خانوار، در معرض مشکالت دیگری نیز قرار دارند، نظیر مراقبت از کودک، یافتن سرپناهی مناسب و 
تأمین معیشت خانواده و دشواری های ناشی از اینکه آن ها تنها بزرگسال خانواده هستند و باید نقش پدر و مادر را یکجا 
به عهده بگیرند، لذا زنان از لحاظ مادی و روانی-عاطفی دچار مشکل گردیده و استرس بیشتری را تجربه می کنند )4( و 
این مسائل به نوبه خود ممکن است منجر به بروز مشکالت رفتاری در کودکان آن ها گردد. مشکالت رفتاری به آن دسته 
از رفتارهای افراطی اطالق می شــود که با هنجارها تفاوت اندکی دارند و اغلب اختالل محسوب نمی شوند. اما در عین 
حال مزمن هستند و به سرعت برطرف نمی شوند. به عالوه این رفتارها به دلیل ناهماهنگی با انتظارات اجتماعی-فرهنگی، 

مورد قبول جامعه قرار نمی گیرند. )5(
برنامه فرزند پروری مثبت، از جمله مداخالتی است که در سال های اخیر توجه برخی از پژوهشگران را به خود جلب 
کرده اســت و به نظر می رســد 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، مهارت ها و اعتماد به  نفس والدین اســت. )6( برنامه فرزند پروری مثبت همانند سایر برنامه های آموزش 
والدین بر اســاس اصول یادگیری اجتماعی بنا شــده اســت و پایه های تجربی آن در مجامع علمی متعدد ذکر شده است. 
)7( به طوری که، روشن بین و همکاران، تأثیر آموزش برنامه فرزند پروری مثبت را بر کاهش تنیدگی والدگری و افزایش 
خودکارآمدی والدین نشــان دادند )8( و هانا و همکاران، تأثیر آموزش مهارت والدگری، ارتباط و حمایت اجتماعی را 
بر افزایش اعتماد و خودکارآمدی والدگری نشــان دادند )9( همچنین، عاشــوری و همکاران، اثربخشی برنامه آموزشی 

والدگری مثبت را بر ارتقای خودکارآمدی والدگری نشان دادند. )10(
عــالوه بر این، مطالعات انجام شــده، آموزش مبنی بــر مهارت های فرزند پروری را به عنوان مداخله ای مناســب برای 
مشــکالت برونی سازی شده، )11( اختالل درخودماندگی، )12( نقص توجه و بیشفعالی )13( و رفتارهای ضداجتماعی 

و پرخاشگرانه )14( مطرح کرده اند.
با توجه به افزایش روزافزون تعداد زنان سرپرســت خانوار و مشــکالت عمده آن ها در زمینه خودکارآمدی والدگری و 
به تبع آن بروز اختالالت رفتاری در کودکان، به نظر می رسد 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 
می توان چنین مشــکالتی را کاهش داد. به همین منظور پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشــی آموزش مهارت های 
فرزند پروری مثبت بر خودکارآمدی والدگری و مشکالت رفتاری کودکان زنان سرپرست خانوار شهر یزد انجام گرفت.

روش

این پژوهــش از نوع نیمه تجربــی )پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل( می باشــد. جامعه ی آماری پژوهش حاضر 
شامل کلیه زنان سرپرست خانوار شهر یزد مراجعه کننده به بهزیستی شهر یزد و مرکز کمیته امداد امام علی )ع( در سال 
1394 بود. نمونه ی  آماری پژوهش، شــامل ســی زن سرپرست خانوار بود که از بهزیستی با استفاده از روش نمونه گیری 
هدفمنــد انتخاب شــده و به طور تصادفی در گروه آزمایشــی و کنتــرل )پانزده نفر برای هر گروه( قــرار گرفتند. یک 
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تابستان 1395، دوره 5، شماره 2، پیاپی 2316

سید مسعود دهقان منشادی و همکاران

گروه از این آزمودنی ها در معرض آموزش 
مهارت هــای فرزند پروری مثبت بر اســاس 
بسته آموزشــی مهارت فرزند پروری مثبت 
ســاندرز )2002( قرار گرفتند و یک گروه 
به عنــوان گروه کنترل در نظر گرفته شــد و 
هیچ گونه مداخله ای بر روی آن ها اجرا نشد. 
آمــوزش مهارت های فرزند پــروری مثبت 
به عنوان متغیر مســتقل برای گروه آزمایش 
اعمــال شــد. خودکارآمــدی والدگــری و 
مشــکالت رفتاری به عنوان متغیر وابسته در 
نظر گرفته شد. برای هر دو گروه پرسشنامه 
خودکارآمدی والدگری و مشکالت رفتاری 
به صورت پیش آزمون اجرا شد و دو ماه پس 
از اعمال مداخله نیز پس آزمون با استفاده از 

همان پرسشنامه ها سنجیده شد.
بعد از انتخاب گروه های نهایی پژوهش، از 
آزمودنی های 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. به منظور 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.
مالکهــایورودآزمودنیهادر
اینپژوهشعبارتبودنداز: رضایت 
آگاهانه، سرپرست خانوار بودن، دامنه سنی 
بین 22 تا 45 ســال، توانایی حضور در تمام 
جلسات آموزش، دارای فرزند دو تا دوازده 
ســال، وجود رگه هایی از اختالل شخصیت 
یا اختالل روانی بر اســاس پنجمین راهنمای 
تشــخیصی و آمــاری اختــالالت روانی و 
براساس تشخیص پژوهشگران )پژوهشگران 
روانشــناس بودنــد( که در هنــگام وورد به 

پژوهش مورد بررسی قرار گرفت. 
پژوهش از خــروج مالکهــای

عبارتبودنداز: عدم حضور در جلســات آمــوزش، اخالل در 
جریان آموزش و شــرکت در ســایر جلسات آموزشــی و مداخله ای 

به طور همزمان. 
ابزارپژوهش

پرسشنامهخودکارآمدیوالدگری: این پسشنامه توسط دومکا 
و همکاران در ســال 1996 برای ارزیابی ســطوح کلی خودکارآمدی 
والدگری ساخته شده است )15( و شامل ده سؤال می باشد. نمرات باال 
در این پرسشــنامه خودکارآمدی باال و نمــره پایین خودکارآمدی پایین 
را نشــان می دهد. این پرسشنامه شامل پنج عبارت مثبت و پنج عبارت 
منفی است که حس کلی والدین از اطمینان را در نقش والد می سنجد. 
ســؤاالت به طیف لیکرت هفت درجه ای )یــک= به ندرت تا هفت= 
همیشــه( نمره گذاری می شــوند. دومکا و همکاران )1996( همخوانی 
درونی این پرسشنامه را با ضریب آلفای کرونباخ 0/70 گزارش کردند. 
)10( طالعی )2010( ضریب آلفای کرونباخ این پرسشــنامه را 0/70 و 

روایی این پرسشنامه را مطلوب ارزیابی کرد. )16(
پرسشــنامهمشکالترفتاری:این پرسشنامه توسط راتر در سال 
1975 به منظور ارزیابی مشــکالت رفتاری کودکان ساخته شده است 
)12( و شامل نسخه الف و ب است. نسخه الف دارای 31 عبارت بوده 
و توسط والدین تکمیل می شود. والدین حدود بیست دقیقه با توجه به 
رفتارهای کودکان در دوازده ماه گذشته می توانند به پرسش ها پاسخ 
دهند. نمره سیزده در فرم ب نقطه برش محسوب می شود؛ به طوری که 
کودکانی که نمره ســیزده یا باالتر داشته باشند دارای مشکل شناخته 
می شوند. راتر )1967( با استفاده از روش دو نیمه کردن ضریب پایایی 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 (2002) ساندرز  فرزندپروری هایمهارت عناوین کلی جلسات مداخله بر اساس راهنمای آموزشی (1جدول )
 زمان جلسه شرح هدف برنامه عنوان جلسه

فرزندپروری  1
 مثبت

توصیف فرزندپروری 
 مثبت

رات، توصیف اجمالی در مورد آشنایی با اعضای گروه، بیان مقر
های مشکالت پروری مثبت و هدف استفاده از آن، بیان علتفرزند

چنین تشویق مادران که به مشاهده و ردیابی رفتاری کودکان، و هم
 آزمون.دار کودک و اجرای پیشیک یا دو رفتار مشکل

45 
 دقیقه

2 
راهبردهای 
فرزندپروری 

 مثبت

آموزش راهبردهای 
 مثبت فرزندپروری

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

 های جدید به کودکرفتارها و مهارت

44 
 دقیقه

راهبردهای  3
 مدیریت رفتار

راهبردهای  آموزش
 مدیریت رفتار

دار کودک به شوار و مشکلآموزش راهبردهایی برای مدیریت رفتار د
 مادران

35 
 دقیقه

های موقیعت 4
 زاآسیب

های شناسایی موقیعت
 زاآسیب

های پرخطر اصول بقای خانواده و شناسایی موقعیت دربارهآموزش 
 خانه و بیرون از خانه به مادران

44 
 دقیقه

حمایت  5
 اجتماعی

آموزش نحوه دریافت 
 حمایت اجتماعی

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

34 
 دقیقه

6 
حفظ و 
نگهداری 
 تغییرات

آموزش فرایند حفظ 
 تغییرات

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

45 
 دقیقه

مفهوم آشنایی با  تشویق 7
 تشویق

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

35 
 دقیقه

مفهوم آشنایی با  تنبیه 8
 تنبیه

های تنبیه، تأثیرات منفی تنبیه و در مورد تنبیه، هدف از تنبیه، روش
 آزمون به عمل آمد.اصول تنبیه بحث شد، و در نهایت پس

45 
 دقیقه

 

گمارش تصادفی در 
 n=24 گروه آزمایش

گمارش تصاادفی در  
 n=24 گروه کنترل

اجرای پیش آزماون  
 n=24 گروه کنترل

اجرای پیش آزماون  
 n=24 گروه آزمایش

 آمااااوزشاجاااارای مداخلااااه  
 مثبات  فرزنادپروری ی هاا مهارت
 n=24 در گروه آزمایش ساندرز

آمااوزش ی مداخلااه عاادم اجاارا
 مثبات  فرزنادپروری ی هامهارت
 n=24 در گروه کنترلساندرز 

آزمون در اجرای پس
 n=24گروه کنترل

زمون در آاجرای پس
 n=24 گروه آزمایش

عدم پیگیری دو ماه پس 
 n=15  از پایان مداخله

پس از  هپیگیری دو ما
 n=15  پایان مداخله

خاااااارو  از 
 =5nپژوهش

خاااااارو  از 
 n=5 پژوهش

بررسی معیارهای ورود در 
 n=44 زنان سرپرست خانوار
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فصلنامه مددکاری اجتماعی24

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

حدود 0/89 گزارش کرد. )17( اعتبار و روایی این پرسشــنامه توسط 
باقری )به نقل از ابولقاســمی و همکاران، 2005( با اســتفاده از روش 

بازآزمایی 0/87 گزارش شد. )18(
در پژوهش حاضر برای تعیین پایایی از روش بازآزمایی اســتفاده شد. 
به این منظور پرسشــنامه ها مذکور توســط پانزده نفر از زنان سرپرست 
خانــوار که دارای مشــخصات یکســان با نمونه هــای پژوهش بودند، 
تکمیل و به فاصله هفت تا ده روز بعد مجدداً پرسشــنامه توســط همان 

افــراد تکمیل و ســپس ضریب همبســتگی 
آن ها محاسبه شــد. ضریب همبستگی برای 
پرسشــنامه خودکارآمدی والدگــری 0/79 و 
مشکالت رفتاری 0/84 به دست آمد. روایی 
صوری و محتوایی پرسشنامه پس از مطالعه و 
بررسی سه تن از اساتید دانشکده روانشناسی 
و علوم تربیتی خرم آبــاد و انجام اصالحات 
الزم مورد تایید قرار گرفت. سطح معناداری 
بــرای پرسشــنامه ها 0/05 در نظــر گرفتــه 
شــد. برای تجزیه  وتحلیل آمــاری داده های 
گردآوری شده از آمار توصیفی )میانگین و 
انحراف معیار( و آمار استنباطی شامل تحلیل 
کوواریانــس چندمتغیره اســتفاده گردید به 
 SPSS عالوه، داده ها با اســتفاده از نرم افزار

نسخه 19 مورد تجزیه  وتحلیل قرار گرفتند.
آموزش مهارت های فرزند پروری مثبت بر 
اساس بسته آموزشی ساندرز به مدت هشت 
جلسه 45 دقیقه ای به مدت یک ماه به صورت 
گروهــی طی جلســات مشــروح در جدول 

شماره یک اجرا شد.

یافته ها

در این پژوهش زنان سرپرســت خانوار در دامنه ســنی 22 تا 45 
ســال قرار داشــتند. میانگین و انحراف معیار ســن آن ها در گروه 
آزمایــش 6/44 ± 37/55 و در گــروه کنتــرل5/40 ±38/50 بود. 
میزان تحصیالت در گروه آزمایش شامل نه نفر )56/25%( دیپلم، 
پنــج نفر )31/25%( کارشناســی و یک نفر )12/5%( کارشناســی 

ارشد و گروه کنترل هشت نفر )50%( دیپلم، شش نفر )37/5%( کارشناسی و یک نفر )12/5%( کارشناسی ارشد بودند. 
مشــخصات جمعیت شناســی این پژوهش، در جدول شماره دو و سه درج شده است. در جدول شماره چهار میانگین و 
انحراف معیار متغیرهای خودکارآمدی والدگری و مشکالت رفتاری ارائه شده است.نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیره 
بر متغیر خودکارآمدی والدگری و مشــکالت رفتاری در جدول شــماره پنج درج شــده است. همان گونه که در جدول 
 )P>0/05( شــماره پنج مالحظه می شــود، آموزش مهارت های فرزند پروری مثبت بر خودکارآمدی والدگری در سطح
معنادار اســت. اما آموزش مهارت های فرزندپروری مثبت بر مشــکالت رفتاری کودکان در ســطح )P>0/05( معنادار 

 

 
 

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

 میزان تحصیالت

 میزان تحصیالت هاشاخص هاگروه
 کارشناسی ارشد کارشناسی دیپلم

گروه 
 آزمایش

 1 4 9 فراونی
 4/12 24/31 24/46 درصد

گروه 
 کنترل

 1 6 8 فراوانی
 4/12 4/37 44 رصدد

 

 
والدگری و  خودکارآمدی نمره متغیرهای ( میانگین و انحراف معیار4)جدول

یشدر دو گروه کنترل و آزمارفتاری  مشکالت  

 متغیر گروه
آزمونپیش آزمونپس   

نمیانگی نمیانگی انحراف معیار   انحراف معیار 

یشآزما  
44/27 خودکارآمدی والدگری  44/5  44/51  44/3  

شکالت رفتاریم  44/18  45/6  44/9  44/5  

 کنترل
44/31 خودکارآمدی والدگری  44/6  44/31  44/6  

44/17 مشکالت رفتاری  44/9  44/16  44/11  
   

 
 ( نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیره بر متغیر خودکارآمدی والدگری و مشکالت رفتاری5جدول)

منبع  متغیر
 تغییرات

مجموع 
 مجذورات

درجه 
 آزادی

میانگین 
 F مجذورات

سطح 
 داریمعنی

 خودکارآمدی
 والدگری

 441/4 441/4 444/21 1 444/21 پیش آزمون
 441/4 444/26 444/713 1 444/713 گروه
  444/26 26 444/697 خطا

 مشکالت
 رفتاری

 441/4 459/4 44/3 1 44/3 پیش آزمون
 187/4 444/3 444/319 1 444/319 گروه
  444/79 26 444/2479 خطا

 

 

 
 

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

 میزان تحصیالت

 میزان تحصیالت هاشاخص هاگروه
 کارشناسی ارشد کارشناسی دیپلم

گروه 
 آزمایش

 1 4 9 فراونی
 4/12 24/31 24/46 درصد

گروه 
 کنترل

 1 6 8 فراوانی
 4/12 4/37 44 رصدد

 

 
والدگری و  خودکارآمدی نمره متغیرهای ( میانگین و انحراف معیار4)جدول

یشدر دو گروه کنترل و آزمارفتاری  مشکالت  

 متغیر گروه
آزمونپیش آزمونپس   

نمیانگی نمیانگی انحراف معیار   انحراف معیار 

یشآزما  
44/27 خودکارآمدی والدگری  44/5  44/51  44/3  

شکالت رفتاریم  44/18  45/6  44/9  44/5  

 کنترل
44/31 خودکارآمدی والدگری  44/6  44/31  44/6  

44/17 مشکالت رفتاری  44/9  44/16  44/11  
   

 
 ( نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیره بر متغیر خودکارآمدی والدگری و مشکالت رفتاری5جدول)

منبع  متغیر
 تغییرات

مجموع 
 مجذورات

درجه 
 آزادی

میانگین 
 F مجذورات

سطح 
 داریمعنی

 خودکارآمدی
 والدگری

 441/4 441/4 444/21 1 444/21 پیش آزمون
 441/4 444/26 444/713 1 444/713 گروه
  444/26 26 444/697 خطا

 مشکالت
 رفتاری

 441/4 459/4 44/3 1 44/3 پیش آزمون
 187/4 444/3 444/319 1 444/319 گروه
  444/79 26 444/2479 خطا

 

 

 
 

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

 میزان تحصیالت

 میزان تحصیالت هاشاخص هاگروه
 کارشناسی ارشد کارشناسی دیپلم

گروه 
 آزمایش

 1 4 9 فراونی
 4/12 24/31 24/46 درصد

گروه 
 کنترل

 1 6 8 فراوانی
 4/12 4/37 44 رصدد

 

 
والدگری و  خودکارآمدی نمره متغیرهای ( میانگین و انحراف معیار4)جدول

یشدر دو گروه کنترل و آزمارفتاری  مشکالت  

 متغیر گروه
آزمونپیش آزمونپس   

نمیانگی نمیانگی انحراف معیار   انحراف معیار 

یشآزما  
44/27 خودکارآمدی والدگری  44/5  44/51  44/3  

شکالت رفتاریم  44/18  45/6  44/9  44/5  

 کنترل
44/31 خودکارآمدی والدگری  44/6  44/31  44/6  

44/17 مشکالت رفتاری  44/9  44/16  44/11  
   

 
 ( نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیره بر متغیر خودکارآمدی والدگری و مشکالت رفتاری5جدول)

منبع  متغیر
 تغییرات

مجموع 
 مجذورات

درجه 
 آزادی

میانگین 
 F مجذورات

سطح 
 داریمعنی

 خودکارآمدی
 والدگری

 441/4 441/4 444/21 1 444/21 پیش آزمون
 441/4 444/26 444/713 1 444/713 گروه
  444/26 26 444/697 خطا

 مشکالت
 رفتاری

 441/4 459/4 44/3 1 44/3 پیش آزمون
 187/4 444/3 444/319 1 444/319 گروه
  444/79 26 444/2479 خطا
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 ( عناوین کلی جلسات مداخله بر اساس راهنمای آموزشی ساندرز1)جدول
 زمان جلسه شرح هدف برنامه جلسه

توصیف فرزندپوری  1
 مثبت

آشنایی با اعضای گروه، بیان مقررات، توصیف اجمالی در مورد فرزند پروری 
های مشکالت رفتاری کودکان، و بیان علت مثبت و هدف استفاده از آن،

دار چنین تشویق مادران که به مشاهده و ردیابی یک یا دو رفتار مشکلهم
 آزمون.کودک و اجرای پیش

 دقیقه 54

آموزش راهبردهای  2
 فرزندپروری مثبت

آموزش راهبردهایی برای ایجاد ارتباط مثبت با کودک، راهبردهایی برای 
رد انتظار و راهبردهایی جهت یاددهی رفتارها و افزایش رفتارهای مو

 های جدید به کودکمهارت
 دقیقه 54

راهبردهای  آموزش 3
 دقیقه 34 دار کودک به مادرانآموزش راهبردهایی برای مدیریت رفتار دشوار و مشکل مدیریت رفتار

5 
شناسایی 

های موقیعت
 زاآسیب

های پرخطر خانه و وقعیتاصول بقای خانواده و شناسایی م دربارهآموزش 
 دقیقه 54 بیرون از خانه به مادران

4 
آموزش نحوه 

دریافت حمایت 
 اجتماعی

مرور موضوعات و تکالیف جلسات قبل، مادران تشویق شدند تا در صورت نیاز 
 دقیقه 34 از خانواده، دوستان یا اعضای گروه درخواست کمک کنند.

آموزش فرایند  6
 دقیقه 54 ره موانع حفظ تغییر و چگونگی حفظ تغییرات مثبت به مادران.آموزش دربا حفظ تغییرات

در مورد تشویق، رابطه بین رفتار مطلوب و نوع تشویق، تأثیرات تشویق بر  آشنایی با تشویق 7
 دقیقه 34 رفتار، انواع تشویق و اصول تشویق بحث شد.

تنبیه، تأثیرات منفی تنبیه و اصول های در مورد تنبیه، هدف از تنبیه، روش آشنایی با تنبیه 8
 دقیقه 54 آزمون به عمل آمد.تنبیه بحث شد، و در نهایت پس

 
 

 
 

 
 

( میانگین و انحراف معیار گروه 2جدول)
 آزمایش و کنترل به تفکیک سن

 سن هاشاخص هاگروه
 54تا  22 یسندامنه 

گروه 
 آزمایش

 44/37 میانگین
 55/6 انحراف معیار

گروه 
 کنترل

 44/38 میانگین
 54/4 انحراف معیار

 

انوارخ بررسی معیارهای ورود بر روی کلیه زنان سرپرست  

نفر با احتساب ریزش 54اجرای پیش آزمون بر روی   

نفر از گروه کنترل به منظور همتاسازی 4کنار گذاشتن   

نفر در گروه آزمایش 4ریزش   

نفر( 14انجام مداخله در گروه آزمایش ) نفر( 14عدم ارائه مداخله در گروه کنترل )   

نفر( 34آزمون در گروه آزمایش و کنترل )س اجرای پ  

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 (2002) ساندرز  فرزندپروری هایمهارت عناوین کلی جلسات مداخله بر اساس راهنمای آموزشی (1جدول )
 زمان جلسه شرح هدف برنامه عنوان جلسه

فرزندپروری  1
 مثبت

توصیف فرزندپروری 
 مثبت

رات، توصیف اجمالی در مورد آشنایی با اعضای گروه، بیان مقر
های مشکالت پروری مثبت و هدف استفاده از آن، بیان علتفرزند

چنین تشویق مادران که به مشاهده و ردیابی رفتاری کودکان، و هم
 آزمون.دار کودک و اجرای پیشیک یا دو رفتار مشکل

45 
 دقیقه

2 
راهبردهای 
فرزندپروری 

 مثبت

آموزش راهبردهای 
 مثبت فرزندپروری

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

 های جدید به کودکرفتارها و مهارت

44 
 دقیقه

راهبردهای  3
 مدیریت رفتار

راهبردهای  آموزش
 مدیریت رفتار

دار کودک به شوار و مشکلآموزش راهبردهایی برای مدیریت رفتار د
 مادران

35 
 دقیقه

های موقیعت 4
 زاآسیب

های شناسایی موقیعت
 زاآسیب

های پرخطر اصول بقای خانواده و شناسایی موقعیت دربارهآموزش 
 خانه و بیرون از خانه به مادران

44 
 دقیقه

حمایت  5
 اجتماعی

آموزش نحوه دریافت 
 حمایت اجتماعی

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

34 
 دقیقه

6 
حفظ و 
نگهداری 
 تغییرات

آموزش فرایند حفظ 
 تغییرات

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

45 
 دقیقه

مفهوم آشنایی با  تشویق 7
 تشویق

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

35 
 دقیقه

مفهوم آشنایی با  تنبیه 8
 تنبیه

های تنبیه، تأثیرات منفی تنبیه و در مورد تنبیه، هدف از تنبیه، روش
 آزمون به عمل آمد.اصول تنبیه بحث شد، و در نهایت پس

45 
 دقیقه

 

گمارش تصادفی در 
 n=24 گروه آزمایش

گمارش تصاادفی در  
 n=24 گروه کنترل

اجرای پیش آزماون  
 n=24 گروه کنترل

اجرای پیش آزماون  
 n=24 گروه آزمایش

 آمااااوزشاجاااارای مداخلااااه  
 مثبات  فرزنادپروری ی هاا مهارت
 n=24 در گروه آزمایش ساندرز

آمااوزش ی مداخلااه عاادم اجاارا
 مثبات  فرزنادپروری ی هامهارت
 n=24 در گروه کنترلساندرز 

آزمون در اجرای پس
 n=24گروه کنترل

زمون در آاجرای پس
 n=24 گروه آزمایش

عدم پیگیری دو ماه پس 
 n=15  از پایان مداخله

پس از  هپیگیری دو ما
 n=15  پایان مداخله

خاااااارو  از 
 =5nپژوهش

خاااااارو  از 
 n=5 پژوهش

بررسی معیارهای ورود در 
 n=44 زنان سرپرست خانوار
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بحث و نتیجه گیری

 این پژوهش نشــان داد که آموزش مهارت های 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 )19( و با نتایج روشن بین و همکاران که تأثیر آموزش برنامه گروهی فرزند پروری 
مثبت را بر کاهش تنیدگی والدگری و افزایش خودکارآمدی والدین نشان می دهد، همخوانی دارد )8( و با نتایج هانا و همکاران 
)2002( مبنی 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(
به منظور تببین یافته های مطابق با یافته اخیر در تحقیق حاضر می توان بیان داشــت که برنامه فرزند پروری مثبت، از جمله 
مداخالتی است که به نظر می رسد 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، مهارت ها و اعتماد به 
 نفس والدین است. )6( در این راستا حمایت های اجتماعی که از طریق پس خوراند مثبت اعضای گروه در جلسات برنامه 
والدگری مثبت فراهم می آید، در خودکارآمدی والدگری تأثیر مطلوبی دارد. به عقیده بندورا روابط اجتماعی زیاد و نزدیک 
از طریق تأثیر غیرمستقیم الگوگیری )روش های والدگری رایج با مشاهده رفتار صحیح والدگری در دوستان و خویشاوندان 
کارآمد( بر خودکارآمدی والدگری مادران تأثیر می گذارد. )20( همچنین از طریق آموزش مادران در راســتای ارتقا تحول 
کودک، می توان دستیابی به حس شایستگی اجتماعی و خویشتن داری را در والدین هموار ساخت که این به  نوبه خود منجر 

به افزایش خودکارآمدی والدگری می شود. )21(
همچنین یافته های پژوهش حاضر نشــان داد که آموزش مهارت های فرزند پروری مثبت بر مشکالت رفتاری کودکان 
تأثیر ندارد. این یافته با بسیاری از مطالعات صورت گرفته در این زمینه مطابقت ندارد، به طوری که مطالعات اخیر بر روی 
آمــوزش مهارت هــای فرزند پروری، نتایج رضایت بخش و دالیل منطقی برای اســتفاده از این  روش درمانی را در کار 
بالینی و آموزشــی به خصوص در کار با مشــکالت رفتاری کودکان فراهم کرده است. به طوری که مطالعات انجام شده، 
آموزش مبنی بر مهارت های فرزند پروری را به عنوان مداخله ای مناسب برای مشکالت برونی سازی شده، )20( اختالل 

درخودماندگی، )12( نقص توجه و بیش فعالی )13( و رفتارهای ضد اجتماعی و پرخاشگرانه )14( مطرح کرده اند.
در تبییــن تضاد حاضر اشــاره به این نکته ضروری به نظر می رســد که والدین کودکان مبتال بــه اختالالت رفتاری در 
تربیت فرزندان خود از قوانین بی ثبات، مهارت های ضعیف حل مســئله و مســئولیت پذیری ضعیف برخوردار بوده و از 
تنبیه شــدید و ناهماهنگ اســتفاده می کنند، چنانچه در تحقیق حاضر نشان داده شد، آموزش مهارت های فرزند پروری 
بر مشــکالت والدین تأثیر داشته است، اما آنچه مسلم است مشکالت رفتاری کودکان اختالالت شایع و ناتوان کننده ای 
هســتند کــه برای معلمان، خانواده و خود کودکان مشــکالت بســیاری را ایجاد می کنند و با میــزان باالیی از معضالت 
اجتماعــی همراه اند. )22( کــودکان دچار اختالالت رفتاری از دامنه توجه کوتــاه و عزت نفس پایین برخوردارند و در 
ارتباط با اعضای خانواده، مردم و اطرافیان دارای مشــکالت متعدد بوده و به آســانی ناکام می شوند. )23( بنابراین باید 
خاطرنشــان ســاخت که مشــکالت رفتاری به عنوان مجموعه ای ناهمگون، تحت تأثیر متغیرهــای متعددی قرار دارد و 
بی شک عوامل ارثی، روان شناختی و اجتماعی زیادی در بروز و تشدید آن نقش دارند و تنها با انجام مداخالتی از قبیل 
آموزش مهارت های فرزند پروری بر والدینی که خود دچار مشــکالتی در تربیت و فرزندان داری مشــکالت رفتاری 
هســتند، کافی نیســت. لذا به نظر می رسد که زمان آن رسیده اســت که در ادبیات پژوهشی مربوط به مداخالت مبنی بر 
آموزش مهارت های فرزند پروری تجدیدنظر اساســی گردد و به دنبال مداخالتی به غیر از آموزش مهارت های فرزند 
پروری، با هدف قرار دادن نشــانه های مشکل در کودکان دارای اختالالت رفتاری بود، چرا که در نظر گرفتن این گونه 

نیســت، بدین معنا که آمــوزش مهارت های 
فرزندپروری مثبت منجر به کاهش مشکالت 

رفتاری کودکان نشده است.
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فصلنامه مددکاری اجتماعی26

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

مداخالت به عنوان درمان انتخابی یا مکمل مشــکالت رفتاری ســهل 
 انگارانه خواهد بود.

 مطالعــه حاضر نشــان داد کــه مهارت های فرزند پــروری مثبت بر 
خودکارآمدی والدگری تأثیر دارد، اما بر مشــکالت رفتاری کودکان 
تأثیــری ندارد. به نظر می رســد کــه می توان آمــوزش فرزند پروری 

مثبــت را به عنــوان روش انتخابــی افزایش 
خودکارآمدی والدگــری زنان به کار برد، اما 
از این  روش در کاهش مشــکالت رفتاری 

کودکان به تنهایی نمی توان استفاده کرد.

تشکر و قدردانی

مقاله حاضر حاصل پایان نامه کارشناسی ارشد مصوب دانشگاه لرستان است. نویسندگان بر خود الزم می دانند از کلیه 
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 به عمل آورند.
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