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Abstract
Introduction: Child bullying has been one of the forms of violence considered by national and international 
institutions. The problems behaviors of the child are effective in reducing the Mother's sense of competence. 
The sense of competence has a great impact on the quality of the parent-child relationship. This study aimed 
to compare the effectiveness of the two parenting training programs Supportive parenting and Leading by 
Modeling on the Parenting Sense of Competence of mothers with a bully son.
Methods: This study employed a quasi-experimental method using a pretest-posttest design with a control 
group and a three-month follow-up. The research population included all primary schools for boys (8- 10 years 
old) in District 4 of Tehran in 2020. The participants were selected using voluntary convenience sampling 
and were randomly assigned to three groups. Finally, 60 mothers whose sons scored higher on the Illinois 
Bullying Scale were selected as the participants and divided into three groups of 20 (two intervention groups 
and one control group). The instruments used to collect the data were the Illinois Bullying Scale (Espelage & 
Holt, 2001), the Parenting Sense of competence scale (Gibaud-Wallston et al. 1978) The participants in both 
intervention groups attended Supportive parenting and Leading by Modeling training programs for Thirteen 
two-hour sessions once a week. The collected data were analyzed using repeated-measures analysis of variance 
(ANOVA) with SPSS software (V. 22).
Results: The findings showed a significant difference between the intervention and control groups in parenting 
sense of competence (P=0.0001) in the post-test and follow-up phases. While there was a significant difference 
between the effectiveness of the two programs on the parenting sense of competence and the parenting Leading 
by Modeling program (47.35 ± 8.10, P <0.001) was more effective than the supportive parenting program 
(39.60 ± 9.15, P <0.001).
Conclusions: The results showed that both support and leading by modeling programs are effective in improving 
the sense of competence of mothers. It seems that training mothers with a bullied son can help reduce mothers› 
psychological stress and improve their relationships with their children.
Keywords: Supportive parenting, Parenting Leading by modeling, Parenting sense of competence, Mothers, 
bullying. 
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چکیده
مقدمــه: قلــدری کــودکان یکــی از اشــکال خشــونت مــورد توجــه نهادهــای ملــی و بیــن المللــی بــوده اســت. رفتارهــای برونــی شــده 
کــودک در کاهــش احســاس شایســتگی مــادر موثــر اســت. احســاس شایســتگی تاثیــر زیــادی بــر کیفیــت رفتــار والــد و کــودک دارد. ایــن 
مطالعــه بــا هــدف تعییــن تفــاوت اثربخشــی دو برنامــه والدگــری حمایتــی و مربیگــری رفتــار بــر شایســتگی والدینــی مــادران بــا کــودک 

پســر قلــدر طراحــی شــد. 
روش کار: ایــن مطالعــه از نــوع نیمــه تجربــی بــا طــرح پیــش آزمــون ـ پــس آزمــون بــا گــروه کنتــرل و پیگیــری ســه ماهــه بــود. 
نمونــه گیــری بــه روش در دســترس و داوطلبانــه بــا جایگزینــی تصادفــی در گــروه هــا در 3 گــروه انجــام شــد. در نهایــت۶0 مــادری کــه 
فرزنــد پســر 8 تــا 10 ســال آنهــا نمــرات بــاال در مقیــاس قلــدری مقیــاس ایلــی نویــز کســب کردنــد در ســال 1399 و در تهــران بــرای 
پژوهــش انتخــاب شــدند. ســه گروه20نفــره بصــورت تصادفــی در دو گــروه مداخلــه و دیگــری در گــروه گــواه گنجانــده شــدند. ابــزار جمــع 
آوری داده هــا، مقیــاس قلــدری ایلــی نویــز )IBS( Illinois Bullying Scale، اســپالگ و هولــت )2001( و مقیــاس احســاس کفایــت و 
ــوالتسون و وندرســمن )19۷8( بودنــد. هر دو  رضایــت از نقــش والدینــی )The parenting sense of competence scale )PSOC گیبــادـ 

گــروه آزمــون طی13جلســه تحــت آمــوزش بــا برنامــه والدگــری حمایتــی و هدایــت رفتــار قــرار گرفتنــد. 
یافتــه هــا: بیــن اثربخشــی برنامــه والدگــری حمایتــی و هدایــت رفتــار بــر شایســتگی مــادران بــا کــودک قلــدر در گــروه هــای مداخلــه 
ــار )4۷.35±8.10,  ــت رفت ــه هدای ــه برنام ــا نشــان داد ک ــه ه ــن، یافت ــود داشــت. )P<0/001(. همچنی ــی داری وج ــاوت معن ــواه تف و گ

P<0/001( از برنامــه والدگــری حمایتــی )P<0/001 ,39.۶0±9.15( موثرتــر بــود.
نتیجــه گیــری: هــر دو برنامــه والدگــری حمایتــی و مربیگــری رفتــار بــر افزایــش شایســتگی والدینــی مــادران بــا کــودک پســر قلــدر 
موثــر بودنــد. بــه نظــر مــی رســد کــه، آمــوزش مــادران بــا فرزنــد دارای رفتارهــای قلــدری مــی توانــد از استرســهای والدگــری مــادران 

کاســته و بــه بهبــود رابطــه مــادر- فرزنــدی کمــک کنــد. 
کلیدواژه ها: والدگری حمایتی، هدایت رفتار، شایستگی والدینی، مادران، قلدری.

مقدمه
قلــدری بــه عنــوان یــک مســاله جــدی اجتماعــی مرتبــط بــا طیف 
وســیعی از مشــکالت کوتــاه مــدت و بلنــد مــدت تحصیلــی، بیــن 
ــرورت  ــت )1(. ض ــده. اس ــف ش ــی تعری ــی اجتماع ــردی و روان ف
شناســایی ایــن رفتــار و بررســی پیامدهــای آن بــر ســالمت روان 
در زمــان حــال و آینــده در ســطح بیــن المللــی وجــود دارد. حــدود 

یــک ســوم کــودکان در دوره ابتدایــی درگیــر قلــدری هســتند )2( 
ــن  ــم س ــودکان ک ــان ک ــدری در می ــا قل ــاط ب ــات در ارتب تحقیق
ــر از  ــی کمت ــا اواســط ابتدای ــش دبســتانی ت و ســال در مقطــع پی
ــک  ــیت ی ــت جنس ــده اس ــل آم ــه عم ــر ب ــوزان بزرگت ــش آم دان
ــرها  ــت )3( پس ــه اس ــار قلدران ــوع رفت ــروز ن ــب در ب ــور غال فاکت
ــر  ــتر درگی ــا بیش ــا دختره ــمانی ام ــدری جس ــر قل ــتر درگی بیش
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قلــدری کالمــی  و رابطــه ای می شــوند. درصــد شــیوع قلــدری بــه 
عواملــی چــون تعریــف قلــدری، چگونگــی ســنجش، نوع شــاخص 
ــات و  ــداد دفع ــراد، تع ــه اف ــنی، نمون ــروه س ــدی )1(، گ ــه بن طبق
روش هــای قلــدری تفاوت هــای بســیار دارد )4(. آمارهــای مختلــف 
در طــول دهه هــای اخیــر حاکــی از شــیوع جهانــی قلــدری و بــه 
ــه ای در 25  ــت. مطالع ــدارس اس ــدن در م ــی ش ــال آن قربان دنب
ــی  ــوز مقطــع ابتدای ــش آم ــر روی 110000 دان کشــور جهــان و ب
)۶ تــا 10 ســال(، نشــان داد کــه شــیوع رفتــار قلدرانــه در مــدارس 
ــا 54٪ در  کشــورهای جهــان متفــاوت اســت و از 9٪ در ســو ئد ت
لیتوانــی متغیــر اســت )5(. امــروزه در سراســر جهــان بیــن 15 تــا 
ــر قلــدری و پیامدهــای آن  30 درصــد دانــش آمــوزان تحــت تاثی
ــزارش  ــا گ ــگیری از بیماری ه ــرل و پیش ــز کنت ــد. مرک ــرار دارن ق
ــار در  ــک ب ــل ی ــر حداق ــوز،  1 نف ــش آم ــر 20 دان ــه از ه داد ک
ــه خاطــر احســاس ناامنــی از دســت  مــاه، حضــور در مدرســه را ب
می دهــد )۶(. نتایــج جدیدتریــن تحقیقــات در ایــران حاکــی 
ــود  ــه وج ــد ب ــوزان معتق ــش آم ــدود 80٪ دان ــه ح ــت ک از آن اس
قلــدری هســتند. در پژوهــش دیگــری نیــز شــیوع قلــدری در بیــن 
دانــش آمــوزان 10 تــا 14 ســاله، 38.4٪ گــزارش شــده اســت )۷(. 
برخــی تحقیقــات پراکنــده انجــام شــده، نــرخ شــیوع قلــدری را از 
ــاالی 25٪ گــزارش                                                                                              ــر از 54٪ و قربانــی شــدن را ب ــا باالت 2۶٪ ت
کــرده انــد )۶(. قلدری،چرخــه ای از خشــونت را دنبــال می کنــد، بــه 
ایــن صــورت کــه قربانــی شــدن افــراد، فــرد قلــدر را بــه ارتــکاب 
ــدری را  ــد )Tolan and Cameron .)۷، قل ــویق می کن ــدی تش بع
ــر  ــه ه ــوری ک ــد، بط ــرار می دهن ــن ق ــیب های مزم ــه آس در طبق
ــیب  ــتر آس ــرد بیش ــرار بگی ــت ق ــرض آزار و اذی ــرد در مع ــه ف چ
می بینــد. در بــروز رفتارهــای قلدری،گرایشــات خودمحورانــه در فرد 
وجــود دارد.قلــدری جســمانی،  دربردارنــده اقدامــات خشــنوت آمیــز 
اســت. قلــدری کالمــی،  دربردارنــده رفتارهایــی ماننــد فحاشــی و 
ــده آســیب زدن  ــی، دربردارن ــای کالمی اســت.قلدری اجتماع آزاره
بــه شــهرت یــا جایــگاه اجتماعــی فــرد اســت و قلــدری ســایبری،  
شــامل اســتفاده از زمینه هایــی ماننــد شــبکه های اجتماعــی 
بــرای آزار دادن دیگــران اســت )8(. کودکانــی کــه مرتکــب 
قلــدری می شــوند بیشــتر درگیــر رفتارهــای پرخاشــگرانه هســتند 
و همچنیــن احســاس نیــاز بــه تســلط بــر دیگــران و برانگیختگــی 
هیجانــی از دیگــر ویژگــی آنهــا اســت )1(. علــت مشــخصی بــرای 
ــف،  ــی ضعی ــا خودکنترل ــدارد، ام ــود ن ــدری وج ــار قل ــه رفت توجی
تکانشــگری، اختــالالت روانــی، خانــواده ناکارآمــد و دســتیابی بــه 
اهــداف اجتماعــی، بــا ایــن گونــه رفتارهــا مرتبــط اســت و می تواند 

ــرای مدیریــت مشــکالت اجتماعــی فــرد باشــد )9(.   تالشــی ب

والدیــن نقــش بســیار مهمــی در پیشــگیری و نحــوه پاســخ دادن به 
قلــدری دارنــد.. کودکانــی کــه درگیــر قلــدری هســتند، بــه احتمال 
زیــاد والدینــی بــا ســبک مســتبدانه دارنــد و انــواع خشــونت را در 
خانــه یــا جامعــه تجربــه کــرده انــد. طیــف وســیعی از برنامه هــای 
آمــوزش والدیــن  بــرای پیشــگیری و درمــان مشــکالت رفتــاری 
در کــودکان خردســال بــا توجــه بــه اثربخشــی کوتــاه مــدت و بلنــد 
مــدت شــان در کاهــش ســطح پرخاشــگری و عــدم همراهــی آنان 
طراحــی شــده اســت )10(. آمــوزش والدیــن یکــی از مولفه هــای 
ــادران  ــت. م ــودکان اس ــدری در ک ــکاب قل ــش ارت ــر در کاه موث
ــاری  ــکالت رفت ــوع مش ــرخ وق ــش ن ــتری در افزای ــش بیش نق
کــودکان دارنــد و تعامــل منفــی کــودک و مــادر عامــل مهمــی در 
بــروز مشــکالت بــرون ســازی شــده شناســایی شــده اســت )11(.

احســاس شایســتگی و رضایــت از نقــش والدینــی تاثیــر زیــادی بــر 
 Parental( کیفیــت رفتارهــای والدینــی دارد. شایســتگی والدینــی
ــاوری  ــی، ب ــدی والدین ــوم خودکارآم Competence(، مشــابه مفه

ــاره  ــی  اش ــر والدین ــش موث ــرای نق ــی اج ــه توانای ــه ب ــت ک اس
می کنــد )12(. احســاس شایســتگی و صالحیــت والدیــن، معــادل 
قضاوتــی اســت کــه آنهــا در مــورد خــود و مهارت هایشــان دارنــد.
ــای  ــکاران )2019(، برنامه ه ــش Huang و هم ــاس پژوه ــر اس ب
بررســی              را  والدیــن  مشــارکت  محــور،  مدرســه  ضدقلــدری 

ــد )13(. نکــرده ان
 Space Supportive Parenting for( برنامــه والدگــری حمایتــی
Anxious Childhood Emotions(، توســط Lebowitz، طراحی 

شــد و متکــی برآمــوزش والدیــن اســت )14(. طــی 10تا 12 جلســه 
برگــزار می شــود. مداخلــه ای بــرای درمــان اختــالالت اضطرابــی 
ناشــی از مشــکالت خشــونت، قلــدری و عصبانیــت دوران کودکــی 
بــا تمرکــز بــر والدیــن اســت. بــا هــدف قــرار دادن عوامــل زمینــه 
ســاز تعامــل والــد – کــودک، منجــر بــه تغییــرات می شــود. ایــن 
برنامــه بــه گونــه ای اســت کــه مناســب بــرای اختــالالت دوران 
ــد  ــن کار می کن ــا والدی ــرا ب ــت و منحص ــی اس ــی و نوجوان کودک
ــری  ــه والدگ ــدارد. برنام ــود ن ــودک وج ــکاری ک ــه هم ــازی ب و نی
ــن  ــه والدی ــاص ب ــای خ ــوزش مهارت ه ــر آم ــز ب ــی، تمرک حمایت
ــل دارد از  ــدارد، بلکــه تمای ــت و حــل مســاله ن ــت مثب ــل تقوی مث
والدیــن بــه عنــوان متخصــص بــرای تغییــر رفتار کــودک اســتفاده 
ــازگاری  ــه، س ــن برنام ــی در ای ــم اصل ــی از مفاهی ــد )15(. یک کن
ــری ـ  ــواس فک ــالل وس ــار در اخت ــتین ب ــت، نخس ــواده اس خان
ــان دیگــر،روش  ــه بی ــت )1۶(. ب ــرار گرف ــه ق ــورد مطالع ــی م عمل
ــرای  ــواده ب ــای خان ــایر اعض ــا س ــن ی ــه والدی ــت ک ــاری اس رفت
ــام  ــاری، انج ــکالت رفت ــا مش ــود ی ــرون نم ــانه ها ب ــش نش کاه
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می دهنــد )1۷(. تــا کنــون مداخــالت مرســوم مبتنــی بــر رویکــرد 
شــناختی – رفتــاری، تمرکــز بیشــتری بــر رفتــار و شــناخت کودک 

و تاکیــد کمــی  بــر ســازگاری خانــواده داشــته اســت )18(.
بــرای  برنامــه آمــوزش والدیــن  از  از ســوی دیگــر، یکــی 
ــش  ــودکان و افزای ــاری در ک ــکالت رفت ــانگان و مش ــش نش کاه
                                                                                                        CALM( رفتــار  هدایــت  برنامــه  کــودک  والــد/  رابطــه 
 Coaching Approach Behavior and LeadingBy

Modeling( را بــر پایــه درمــان مبتنــی بــر تعامــل والــد _ کــودک 

ــه  ــر مواجه ــی ب ــان مبتن ــا درم ــات ب ــی اصالح ــام برخ ــا انج ب
عالیــم  بــر  غلبــه  ،بــرای   )Exposure-based treatment(
ــراه  ــودکان هم ــود ک ــود و درون نم ــرون نم کاهــش مشــکالت ب
کردنــد )19(. برنامــه هدایــت رفتــار توســط Puliafico و همــکاران 
بــا تمرکــز بــر تقویــت رفتــار شــجاعانه والدیــن، در بافــت رابطــه با 
کــودک منجــر بــه ایجــاد تغییــرات در کــودک و والدیــن می شــود. 
مرحلــه اول مبتنــی بــر درمــان تعامــل والــدـ کــودک، بــر افزایــش 
مهــارت توجــه مثبــت و بــی توجهــی تمرکــز دارد ،مرحلــه دوم، بــا 
هــدف آمــوزش روش هــای انضباطــی بــه والدین بــرای بــه حداکثر 
رســاندن حــرف شــنوی کــودک اســت. وجــه خــاص و منحصــر 
ــازی  ــو س ــرای الگ ــه ب ــار اســت ک ــت رفت ــه هدای ــرد برنام ــه ف ب
رفتارهــای مناســب و شایســته در کــودک تعییــن شــده انــد )20(.
ــه  ــی برنام ــانگر اثربخش ــده نش ــام ش ــای انج ــش ه ــایر پژوه س
ــالل  ــراب )21(، اخت ــالل اضط ــه اخت ــی در زمین ــری حمایت والدگ
ــار در  ــت رفت ــه هدای ــی برنام ــاری )14( و اثربخش ــی اجب وسواس
زمینــه اضطــراب )22(  اســت. در ایــن ایــران ایــن دو برنامــه بــرای 
اولیــن بارترجمــه و معرفــی شــده اســت و در ایــن پژوهــش بــرای 
جمعیــت ایرانــی بــه کار رفتــه اســت. ایــن برنامــه هــا بــا هــدف 
کمــک بــه مــادران بــرای حــل مشــکالت رفتــاری فرزنــدان شــان 
تنظیــم شــده انــد.  از طرفــی، مشــکل قلدری کــودکان کــه یکی از 
مســایل مهــم مــدارس و خانــواده هــا اســت بــا تمرکــز بــر آموزش 
ــن، فشــارهای حاصــل از  ــه شــده اســت. همچنی ــادران، پرداخت م
وظیفــه فرزندپــروری، اســتیصال مــادر در ارتبــاط بــا فرزنــد قلدرش 
ــه و  ــای مدرس ــادران و اولی ــایر م ــرر س ــکایات مک ــها و ش و تماس
ــرل و اصــالح  ــی در کنت ــل عــدم توانای ــه دلی ــادران ب ســرزنش م
رفتــار فرزنــدش او را در معــرض فشــارهای روانــی قــرار مــی دهــد. 
در نهایــت، شایســتگی مــادر را بــرای نقــش مادرانگــی اش دچــار 
مشــکل مــی ســازد )2۷-2۶(. از ایــن رو، مطالعــه حاضــر بــا هــدف 
مقایســه اثربخشــی برنامــه والدگــری حمایتــی و هدایــت رفتــار بــر 

افزایــش شایســتگی والــدی مــادران بــا پســر قلــدر انجــام شــد. 

روش کار
پژوهــش حاضــر از نــوع نیمــه تجربــی بــا طــرح پیــش آزمــون ـ 
پــس آزمــون بــا گــروه گــواه بــود. جامعــه آمــاری ایــن پژوهــش 
ــه مــدارس مقطــع ابتدایــی پســرانه منطقــه چهــار تهــران در  کلی
ــه شــیوه در  ــری ب ــه گی ــن پژوهــش نمون ــود. در ای ســال 1399 ب
دســترس و داوطلبانــه بــا گمــارش تصادفــی در گــروه هــا انجــام 
شــد. پــس از مراجعــه بــه شــعبه مجتمــع آموزشــی ســپهر معرفــت 
در منطقــه چهــار در ســال 1399، بــا توجــه بــه مــالک هــای ورود 
بــه پژوهــش بــا کمــک مدیــر و معــاون مدرســه ۷0 دانــش آمــوز 
ــاس  ــس از تم ــدند. پ ــایی ش ــدر شناس ــال  قل ــا 10 س ــر 8 ت پس
ــه  ــرح پژوهشی،جلس ــورد ط ــح در م ــادران و توضی ــه م ــه ب اولی
ــودک پســر  ــز روی ۷0 ک ــی نوی ــدری ایل ــزار و پرسشــنامه قل برگ
قلــدر اجــرا شــد. نهایتــا ۶0 مــادری کــه فرزنــد پسرشــان نمــرات 
باالیــی در ایــن پرسشــنامه گرفتنــد، انتخــاب شــدند . ســپس بــه 
صــورت تصادفــی و از طریــق قرعــه کشــی  در دو گــروه مداخلــه 
و یــک گــروه گــواه تقســیم شــدند. در ابتــدا، بــرای هــر ســه گــروه 
ــرای هــر گــروه مداخلــه 13  پیــش آزمــون اجــرا شــد. ســپس،  ب
ــا  ــس از اتمــام جلســه ســیزدهم ی ــاً، پ ــزار شــد. نهایت جلســه برگ
پایــان جلســات مداخلــه بالفاصلــه از هــر ســه گــروه پــس آزمــون 
گرفتــه شــد.  ســپس، پــس از گذشــت ســه مــاه و بــرای بررســی 
اثــر مانــدگاری مداخلــه هــا مجــددا، آزمــون پیگیــری از هــر ســه 
گــروه گرفتــه شــد. معیارهــای ورود بــه پژوهــش: 1-داشــتن مــورد 
انضباطــی دانــش آمــوز بــا توجــه بــه پرونــده انضباطــی، 2-داشــتن 
ــز 3-  ــی نوی ــدری ایل ــنامه قل ــخیص پرسش ــه تش ــدر ب ــد قل فرزن
مطلقــه نبــودن یــا تــک والــد نبــودن مــادر، 4- مــادر کــودک دچار 
ــته  ــه نداش ــناختی دیگــری در خان مشــکالت جســمانی و روان ش
ــه پرسشــنامه  ــرای پاســخ مســتقالنه ب ــادر ب باشــد و 5- ســواد م
هــا و شــرکت در کالســها دیپلــم در نظــر گرفتــه شــد. و مــالک 
هــای خــروج: 1- غیبــت بیــش از دو جلســه در دوره، 2- شــرکت 

ــد در برنامــه روان شــناختی دیگــر.  همزمــان مــادر و فرزن
سه پرسشنامه در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفت.

Illinois Bullying Scale( ــز ــی نوی ــدری ایل ــاس قل ــف: مقی ال
IBS(، توســط Espelage & Holt در ســال )2001( ســاخته شــد. 

ــی را  ــزاع و قربان ــدری، ن ــد قل ــوده، کــه ســه بع دارای 18ســوال ب
انــدازه گیــری مــی کنــد.. نمــره گــذاری، بــر اســاس شــاخص پنــج 
ــا بیشــتر )4(  ــار ی ــت ب ــا هف ــر( ت ــز )صف ــی هرگ درجــه ای لیکرت
ــا 4 در نظــر گرفتــه  ــه ترتیــب امتیــاز 1 ت صــورت مــی گیــرد و ب
مــی شــود. در ایــن مقیــاس هــر بعــد نمــره ای جداگانــه دارد. نمــره 
بــاال در هــر زیرمقیــاس بیانگــر بــروز بیشــتر همــان گونــه رفتــار 
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در آزمودنــی اســت. 9ســوال بــرای قلــدری، 5 ســوال بــرای نــزاع 
یــا پرخاشــگری و 4 ســوال بــرای قربانــی وجــود دارد )23(. ضریــب 
اعتبــار پرسشــنامه بــا اســتفاده از روش آلفــای کرونبــاخ بــرای کل 
مقیــاس 0/8۷ بدســت آمــده اســت )24(. در ایــن پژوهــش برابــر 

بــا 0/۷5مــی باشــد
 The( ب: مقیــاس احســاس کفایــت و رضایــت از نقــش والدینــی
مقیــاس   )parenting sense of competence scale PSOC

احســاس کفایــت و رضایــت از نقــش والدینــی، کــه بــه آن مقیــاس 
 Gibaud – Wallstun and ــد، توســط ــودن، هــم می گوین ــد ب وال
ــار  ــه رفت ــن موضــوع ک ــه ای ــه ب ــا توج Wandersman )19۷8( ب

ــی  ــت از نقــش والدین ــن رضای ــا ســطح پایی مســاله دار کــودک ب
 Johnston and توســط  و   )25( شــد  طراحــی  دارد،  ارتبــاط 
ــزار  ــن اب ــداول تری ــاس مت ــن مقی ــد )2۶(. ای ــش ش Mash آزمای

ــی،  ــن است.نســخه اصل ــرای خودکارآمــدی والدی ــری ب ــدازه گی ان
ــا  ــه بود،کــه یکــی از ســواالت حــذف شــد.. نهایت شــامل 1۷ گوی
شامل1۶ســوال، در نســخه جدیــد کــه بــه ســنجش دیــدگاه والدین 
ــی پرداخــت، شــد  ــری م ــا در والدگ ــورد شایســتگی های آنه در م
)25(. پاســخ دهــی در طیــف شــش درجــه ای لیکرتــی از کامــال 
مخالفــم )1( تــا کامــال موافقــم )۶( انجــام می گیــرد. نمــره گــذاری 
ســواالت 2، 3، 4، 5، 8، 9، 12، 14 معکــوس اســت. نمــره کل 
بیــن ۷0 – 9۶، بــه احســاس کفایــت والدینــی بــاال، بیــن ۶9-51، 
ــی  ــد )25(. پایای ــاره می کن ــن اش ــن 1۶ – 50، پایی ــط و بی متوس
نمــره کل، عامــل رضایــت )9 ســوال( و عامــل کارآمــدی )۷ 
ســوال(، بــه شــیوه همســانی درونــی بــه ترتیــب برابــر 0/۷9، 0/۷5 

و 0/۷۶ گــزارش شــده اســت. آلفــای کرونبــاخ بــا روش بازآزمایــی 
ــا 0/81 بــه دســت آمــده اســت. ــر ب در ایــن پژوهــش براب

روش مداخله
مطالــب  از  برگرفتــه  حمایتــی  والدگــری  برنامــه  محتــوای 
Lebowitz و همــکاران )19( ترجمــه و تنظیــم شــد. ایــن پروتــکل 

در 13جلســه، هــر جلســه 45 دقیقــه اجــرا شــد. همچنیــن برنامــه 
ــه  ــه از مقال ــه ای و برگرفت ــه 45دقیق ــار در 13جلس ــت رفت هدای
Puliafico و همــکاران، Cooper_Vince و همــکاران )20-22-

19( ترجمــه و تنظیــم شــد. محتــوای جلســات در دو جــدول 1و 2 
نمایــش داده شــده اســت. جلســات بــه صــورت گروهــی و توســط 
پژوهشــگر در ســالن مدرســه اجــرا کــرد. مــادران هــر دو گــروه در 
دو روز )یکشــنبه هــا و ســه شــنبه هــا( و از ســاعت 10 تــا 12، در 

ــد.  جلســات شــرکت کردن
  IR.IAU.TNB.REC.1399.006 ایــن پژوهــش بــا کــد اخــالق
ــب  ــه تصوی ــمال ب ــران ش ــد ته ــالمی، واح ــگاه آزاد اس در دانش
رســیده اســت. بــه منظــور رعایــت مالحظــات اخالقــی، محرمانگی 
پرسشــنامه هــا، اخــذ رضایت نامــه اخالقی کتبــی و برگــزاری چهار 
جلســه آموزشــی بــرای گــروه گــواه پــس از اتمــام پژوهــش انجــام 
ــت  ــس از گذش ــه و پ ــام مداخل ــس از اتم ــا پ ــنامه ه ــد. پرسش ش
ــدگاری  ــر مان ــی تاثی ــت بررس ــری جه ــون پیگی ــاه آزم ــه م س
ــا                                                                                         ــا ب ــه ه ــت یافت ــدند. در نهای ــل ش ــرا و تحلی ــه اج ــر دو برنام ه
آزمــون هــای آمــاری؛ کای اســکوئر و تحلیــل واریانــس بــا انــدازه 
گیــری مکــرر بــا اســتفاده از نــرم افــزار SPSS نســخه 22 تحلیــل 

شــدند.

جدول1 : محتوای جلسات آموزشی والدگری برنامه هدایت رفتار

محتواشرکت کنندهجلسه

1
2
3
4
5
۶
۷
8
9

10 و 11
12
13

والد
والد/کودک
والد/کودک
والد/کودک
والد/کودک

والد
والد/کودک
والد/کودک
والد/کودک
والد/کودک
والد/کودک

والد

آموزش مهارت های تعامل های کودک محور)تمجید کردن، بازتاب دادن،پیروی کردن،توصیف کردن و اشتیاق(
مرور رفتار و قلدری کودک در خانه/ آموزش مهارت های انجام دادنی و پرهیزی/ استفاده از بازخورد مثبت

استفاده از تمجید عنوان دار/ صحبت در مورد کنترل خشم
بحث در مورد شبکه حمایت اجتماعی خانواده

عنوان دادن به همه مهارت های توصیفی و نادیده گرفتن/تمرین مهارت هایی که تسلط وجود ندارد/ یادآوری جهت عدم 
شرکت کودک در جلسه آینده

معرفی  بیشتر مرحله و نقش آن در تشویق کودک برای رفتارهای شجاعانه
تمرکز بر توصیف شرایط/ نزدیک شدن به موقعیت/ ارایه پیام مستقیم به کودک/توجه انتخابی به عملکرد کودک

ارایه بازخورد مثبت به والدین/تمرین بیشتر مهارت ها برای آماده شدن جهت تعمیم به خارج از جلسات
مرور مهارت ها و رفتارهای کودک /بررسی مجدد دستورات و هماهنگی با سن کودک

ارایه بازخورد مثبت به والدین/ هدایت سطح باال والدین
ارایه بازخورد مثبت به والدین/ هدایت سطح باال والدین/ تشویق برای انجام مستمر مهارت ها و تمرین ها

بحث گروهی جهت ارزیابی
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جدول2: محتوای جلسات آموزشی والدگری حمایتی

محتواشرکت کنندهجلسه

1
2
3
4
5
۶
۷
8
9

 10
11
12
13

والد
والد
والد
والد
والد
والد
والد
والد
والد
والد
والد
والد
والد

تعیین مهم ترین هدف از طریق تمرکز بر رفتار مشکل دار کودک
بررسی رفتارهای تطبیقی موثر در بهم ریختگی مرزهای خانواده

افزایش هماهنگی رفتارهای کالمی و غیر کالمی والدین
بررسی جمالت سرزنشی و خشونت آمیز کالمی و جایگزینی جمالت همدالنه

آموزش اصول تقویت بالفاصله بعد از رخ دادن رفتار مطلوب
توصیف مشکل بدون سرزنش و انعکاس احساس کودک توسط والدین و بیان جمالت تقویتی

کاهش رفتارهای تطبیقی منفی والدین و استفاده از جمالت توصیفی و انعکاسی
آمــوزش مهــارت هــای خودتنظیمــی هیجانــی /بررســی جنبــه هــای فیزیولوژیکــی، احساســی و شــناختی هیجانــات و تمریــن هــای 

مربــوط بــه تخلیــه هیجانــی
مرور مهارت های خودتنظیمی و تمرکز بر افکار و پرسش های جایگزین/تمرین با استفاده از جدول و نمودار

استفاده از گروه های حمایتی /بررسی با استفاده از بحث گروهی در جلسه
مدیریت و مقابله با رفتارهای مخرب و بررسی جزیی رفتارها

مرور کلیه جلسات و رسیدن به هدف درمانی ، رسیدن به نقش ناظر برای والدین
بحث گروهی 

یافته ها
یافته هــای جمعیــت  شــناختی از جملــه؛ ســن، ســطح تحصیــالت 

و اشــتغال شــرکت کننــدگان در پژوهــش در )جــدول 3( گــزارش 
شــده اســت. بــرای بررســی تفــاوت یافتــه هــای جمعیــت شــناختی 
از آزمــون کای اســکوئر و ســطح معنــاداری P=0/05 اســتفاده شــد.

جدول3: یافته های جمعیت شناختی مربوط به شرکت کنندگان در پژوهش

متغیر
p-valueگروه ها

)X2(کای اسکور کنترلهدایت رفتاروالدگری حمایتی

تعداد )درصد(تعداد )درصد(تعداد )درصد(

 )30%(۶ )25%( 5)35%(30۷-35سن )سال(
P=0/51

X2 = 0/409
 

40-3۶10)%50(11 )%55(9 )%45(

)25%(۶)20%( 4)15%( 413 به باال

سطح 

تحصیالت 

)30%(۶)25%(5  )35%(۷دیپلم
P=0/۶1

X2 = 0/321 )25%(5 )30%( ۶)30%(۶فوق دیپلم
)35%(۷)35%(۷)30%(۶لیسانس

)10%(2)5%( 1)5%( 1فوق لیسانی

P=0/12
X2 = 0/038 اشتغال

)۷5%(15)80%(4 )۷5%( 15خانه دار

)25%(5 )20%(4)25%( 5 شاغل

میانگیــن و انحــراف اســتاندارد متغیــر وابســته پژوهــش در مراحــل 
پیش آزمــون، پس آزمــون و پیگیــری، بــه تفکیــک دو گــروه 

ــه شــده اســت.  ــواه، در )جــدول 4(، ارائ ــه و گ مداخل
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جدول 4: میانگین و انحراف معیار شایستگی والدینی مادران کودک پسر قلدر در گروه های آزمایش )برنامه والدگری حمایتی و هدایت رفتار( و گروه گواه در مراحل 
پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری

گروه  ها
مرحله پیگیریمرحله پس آزمونمرحله پیش آزمون

انحراف معیارمیانگینانحراف معیارمیانگینانحراف معیارمیانگین

33/808/5139/۶09/1538/458/۷3گروه مداخله برنامه والدگری حمایتی
3۷/10۷/۷34۷/358/1045/958/15گروه مداخله هدایت رفتار

3۶/405/203۶/405/2۶35/905/40گروه گواه

نتایــج )جــدول 4( حاکــی از آن اســت کــه برنامه والدگــری حمایتی 
و هدایــت رفتــار منجــر بــه تغییــر در میانگیــن نمــرات شایســتگی 
ــا  ــده، ام ــری ش ــون و پیگی ــل پس آزم ــادران در مراح ــی م والدین
معنــاداری ایــن تغییــرات و همچنیــن تفــاوت میــزان تاثیــر ایــن دو 
مداخلــه )برنامــه والدگــری حمایتــی و هدایــت رفتــار(، می بایســت 
بــا آزمون هــای اســتنباطی مــورد بررســی قــرار گیــرد. جهــت تاثیــر 
اینگونــه بــوده کــه برنامــه والدگــری حمایتــی و هدایت رفتــار منجر 
ــه افزایــش شایســتگی والدینــی مــادران در مراحــل پس آزمــون  ب
و پیگیــری شــوند. قبــل از ارائــه نتایــج تحلیــل آزمــون واریانــس  
ــک  ــای پارامتری ــای آزمون ه ــری مکرر،پیش فرض ه ــا اندازه گی ب
مــورد ســنجش قــرار گرفــت. نتایــج آزمــون شــاپیرو ویلــک بیانگــر 
آن بــود کــه پیــش فــرض نرمــال بــودن توزیــع نمونــه ای داده هــا 
ــواه  ــش و گ ــای آزمای ــروه ه ــی در گ ــر شایســتگی والدین در متغی
در مراحــل پیــش آزمــون، پــس آزمــون و پیگیــری برقــرار اســت 
)p<0/05(. همچنیــن پیش فــرض همگنــی واریانــس نیــز توســط 
آزمــون لویــن مــورد ســنجش قــرار گرفــت کــه نتایــج آن معنــادار 

ــت  ــده اس ــت ش ــا رعای ــی واریانس ه ــرض همگن ــود و پیش ف نب
ــان  ــس نش ــون M  باک ــج آزم ــن نتای ــر ای ــالوه ب )p<0/05(. ع
ــده و  ــت گردی ــا رعای ــس کواریانس ه ــانی ماتری ــرط یکس داد ش
انجــام آزمــون Fبــا محدودیتــی مواجــه نمی باشــد.از طرفــی نتایــج 
ــون گروه هــای  ــاوت نمــره هــای پیش آزم ــون t نشــان داد تف آزم
ــی(  ــر وابســته )شایســتگی والدین ــواه در متغی ــروه گ ــش و گ آزمای
ــی بیانگــر  ــون موچل ــج آزم ــوده اســت )p<0/05(. نتای ــادار نب معن
آن بــود کــه پیــش فــرض کرویــت داده هــا در متغیــر شایســتگی 
والدینــی رعایــت نشــده اســت. بــر ایــن اســاس بــا بــرآورده نشــدن 
ــا،  ــن متغیره ــط بی ــود رواب ــخص می ش ــت مش ــرض کروی پیش ف
ــر  ــر وابســته را تغیی ــر متغی ــی امــکان دارد مقادی ــا احتمــال باالی ب
ــد. ــوع اول افزایــش می یاب ــه خطــای ن ــکاب ب دهــد و شــانس ارت
بــر ایــن اســاس در جدول بعــد از تحلیــل جایگزیــن )آزمــون گرین 
ــه آزادی،  ــش درج ــا کاه ــا ب ــود ت ــتفاده می ش ــر( اس هاوس-گایس

شــانس ارتــکاب بــه خطــای نــوع اول کاهــش یابــد.

 جدول 5: نتایج آزمون گرین هاوس-گایسر جهت بررسی اثر و تعامل درمان و زمان بر شایستگی والدینی مادران کودک پسر قلدر
توان آزموناندازه اثرمعناداریFمیانگین مجذوراتدرجه آزادیمجموع مجذورات

9۶8/۶۷1/38۶99/9۷209/830/00010/۷321زمان
1833/14291۶/5۷15/550/00040/3850/983عضویت گروهی

۶4۷/522/۷۶233/95۷0/130/00010/۶۷21تعامل گروه و زمان
2۶3/13۷8/883/33خطا

ــق  ــد طب ــان می ده ــزر نش ــاوس – کای ــن ه ــون گری ــج آزم نتای
ــی  ــه ارزیاب ــا مرحل ــان ی ــل زم ــده، عام ــبه ش ــب F محاس ضرای
ــر نمــرات شایســتگی والدینــی مــادران داشــته  ــاداری ب تاثیــر معن
ــن  ــاوت در واریانس هــای نمــرات شایســتگی والدی و ۷3/2٪ از تف
ــت  ــل عضوی ــر عام ــالوه، تاثی ــد. بع ــن می کن ــا را تبیی آزمودنی ه
ــادار  ــادران معن ــی م ــتگی والدین ــرات شایس ــر نم ــم ب ــی ه گروه
بــوده و 38/5 ٪ از تفــاوت در نمــرات شایســتگی والدینی مــادران را 
تبییــن می کند.نتایــج بیانگــر اســت کــه اثــر متقابــل نــوع درمــان و 
عامــل زمــان هــم بــر نمــرات شایســتگی والدینــی مــادران معنــادار 

بــوده و ۶۷/2٪ از تفــاوت در نمــرات شایســتگی والدینــی مــادران را 
تبییــن می کند.مجموعــا، در ارزیابــی ایــن فرضیــه می تــوان گفــت 
ایــن فرضیــه تاییــد می شــود و دو روش برنامــه والدگــری حمایتــی 
ــادران  ــی م ــتگی والدین ــر شایس ــوع ب ــار در مجم ــت رفت و هدای
کــودک پســر قلــدر در مراحــل مختلــف مــورد ارزیابــی تاثیر داشــته 
اســت. در ادامــه بــه مقایســه اثــر گــروه هــای آزمایــش بــا همدیگر 
در دو مرحلــه پس آزمــون و پیگیــری پرداختــه مــی شــود. بــر ایــن 
اســاس در )جــدول ۶( مقایســه زوجــی میانگیــن نمرات شایســتگی 
ــه می شــود.  ــی ارائ ــه ارزیاب ــر حســب مرحل والدینــی آزمودنی هــا ب
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جدول 6: مقایسه زوجی میانگین نمرات شایستگی والدینی آزمودنی ها بر حسب مرحله ارزیابی

 معناداریخطای انحراف معیارتفاوت میانگین هامرحله مورد مقایسه )میانگین(مرحله مبنا )میانگین(

پیش آزمون )35/۷۶(
5/350/320/0001-پس آزمون )41/11(
4/330/310/0001-پیگیری )40/10(

1/010/1۶0/12پیگیری )40/10(پس آزمون )41/11(

ــه  ــرات مرحل ــن نم ــن میانگی ــد، بی ــی ده ــان م ــدول ۶( نش )ج
ــود  ــادار وج ــاوت معن ــری تف ــون و پیگی ــا پس آزم ــون ب پیش آزم
دارد.بنابرایــن عامــل زمــان )و در واقــع مداخــالت بیــن دو مرحلــه 
پیــش و پس آزمــون( باعــث افزایــش معنــادار شایســتگی والدینــی 
ــده  ــون ش ــه پیش آزم ــبت ب ــون نس ــه پس آزم ــادران در مرحل م
اســت. بــه عــالوه، عامــل زمــان باعــث افزایــش معنــادار نمــرات 
ــه  ــری نســبت ب ــه پیگی ــی آزمودنی هــا در مرحل شایســتگی والدین
مرحلــه پیش آزمــون شــده اســت.یافته دیگــر ایــن جــدول نشــان 

داد بیــن میانگیــن نمــرات مرحلــه پس آزمــون و پیگیــری تفــاوت 
معنــادار وجــود نــدارد. می تــوان چنیــن تبییــن نمــود کــه نمــرات 
ــار  ــون دچ ــه پس آزم ــه در مرحل ــادران ک ــی م ــتگی والدین شایس
افزایــش معنــادار شــده بــود، توانســته ایــن تغییــر را در طــول دوره 
پیگیــری نیــز حفــظ نمایــد. در ادامــه بــه مقایســه اثــر مداخــالت 
برنامــه والدگــری حمایتــی و هدایــت رفتــار پرداختــه می شــود. در 
)جــدول 5( مقایســه زوجــی میانگیــن نمــرات شایســتگی والدینــی 

ــود.  ــه می ش ــش ارائ ــای پژوه ــب گروه ه ــر حس ــا ب آزمودنی ه

جدول 7: بررسی تفاوت های دو به دو جهت مقایسه اثر گروه آزمایش اول )برنامه والدگری حمایتی( و گروه آزمایش دوم )هدایت رفتار( 

معناداریخطای انحراف معیارتفاوت میانگین هاگروه  مبنا )میانگین(

گروه والدگری حمایتی )3۷/28(
۶/182/340/021-گروه هدایت رفتار )43/4۶(

1/052/340/۷9گروه گواه )3۶/23(

گروه هدایت رفتار )43/4۶(
۶/182/340/021گروه والدگری حمایتی )28/3۷(

۷/232/340/009گروه گواه )3۶/23(

)جــدول ۷( نشــان مــی دهــد، تفــاوت بیــن میانگیــن نمــرات متغیر 
شایســتگی والدینــی مــادران گــروه آزمایــش اول )برنامــه والدگــری 
حمایتــی( )3۷/28( و گــروه آزمایــش دوم )هدایــت رفتــار( )43/4۶( 
بــا گــروه گــواه )3۶/23( معنــادار بــوده اســت. بــدان معناســت کــه 
ــود  ــه بهب ــر ب ــار منج ــت رفت ــی و هدای ــری حمایت ــه والدگ برنام
شایســتگی والدینــی مــادران شــده اســت. یافتــه دیگــر بیانگــر آن 
بــود کــه تفــاوت بیــن میانگیــن نمــرات متغیــر شایســتگی والدینی 
مــادران گــروه آزمایــش اول )برنامــه والدگــری حمایتــی( )3۷/28( 
ــوده  ــادار ب ــار( )43/4۶( معن ــت رفت ــش دوم )هدای ــروه آزمای ــا گ ب
ــری  ــه والدگ ــی برنام ــزان اثربخش ــن می ــه بی ــه ک ــت. اینگون اس
حمایتــی و هدایــت رفتــار بــر افزایــش شایســتگی والدینــی مــادران 
ــت  ــه هدای ــه برنام ــن صــورت ک ــادار وجــود دارد. بدی ــاوت معن تف
رفتــار نســبت بــه برنامــه والدگــری حمایتــی بــه میــزان بیشــتری 

شایســتگی والدینــی مــادران را بهبــود بخشــیده اســت.

بحث
پژوهــش حاضــر بــه منظــور مقایســه اثربخشــی دو برنامــه 
والدگــری حمایتــی و هدایــت رفتــار بــر بهبــود شایســتگی والدینــی 

مــادران کــودک پســر قلــدر انجــام شــد. بــا توجــه بــه یافتــه هــا، 
برنامــه هدایــت رفتــار از والدگــری حمایتــی در افزایــش شایســتگی 
ــار، برنامــه ای  ــوده اســت. برنامــه هدایــت رفت ــر ب والدینــی موثرت
ــا  ــا و ســازگار اســت،به علــت شــبیه ســازی فضــای درمــان ب پوی
ــج  شــرایط زندگــی و مشــکالت واقعــی، اثربخشــی و تعمیــم نتای
درمــان ، بــه خــارج از جلســه نیــز بیشــتر بــود. همچنین ایــن برنامه 
در بعضــی از جلســات خــود از همراهــی مــادر و کــودک اســتفاده 
مــی کنــد کــه ایــن موضــوع بســیار مهــم اســت.این تحقیــق بــا 

ــت )2۷(.  ــو  اس ــکاران )2019( همس ــش Huang و هم پژوه
ــه  ــه، برنام ــان داد ک ــی Kaminetsky نش ــن، در پژوهش همچنی
آمــوزش والدگــری هدایــت رفتــار مهارتهــای مثبــت فرزندپــروری 
ــی  ــای منف ــه مهارته ــی ک ــد، در حال ــی یاب ــش م ــادران افزای م
یافــت.                        کاهــش  درمــان  دوره  طــول  در  آنهــا  فرزندپــروری 
ــری  ــه والدگ ــه برنام ــرد ک ــد ک ــه تاکی ــن مطالع ــای ای ــه ه یافت
هدایــت رفتــار مــی توانــد بــه عنــوان روش درمانــی موثــر 
ــادر و کــودک باشــد. عــالوه  ــادران م ــرای کاهــش اضطــراب م ب
ــری  ــاده ی فراگی ــد کــودک را آم ــادر مــی توان ــار م ــن، رفت ــر ای ب
مهــارت هــای کنــار آمدن،کنــد یــا او را بیــش از پیــش در معــرض 
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  Brumariu and ــتا ــن راس ــد )28(. در همی ــرار ده ــکالت ق مش
ــودکان و  ــادر و ک ــای م ــن هیجــان ه ــه، بی ــان داد ک Kerns نش

ــه وجــود دارد. مــادران کودکانــی کــه  ــم اضطرابــی راب ــروز عالئ ب
ــه  ــد توجــه، محبــت و عالقــه کمتــری را نســبت ب مضطــرب ترن
ــد  ــی کن ــروز م ــکلی ب ــی مش ــد و وقت ــان دهن ــان نش ــودک ش ک
ــه عــالوه   ــا کــودک صحبــت مــی کننــد.  ب در مــورد آن کمتــر ب
کــودکان مضطــرب کمتــر در گفتگوهــا بــا دیگــران وارد می شــوند. 
در نهایــت پژوهــش آنهــا نشــان داد کــه نــوع رفتــار و هیجانهــای 
مــادران مضطــرب بــر اضطــراب کــودکان آنهــا تاثیــر متقابــل دارد.
ــوم  ــا دو مفه ــن را ب ــی، والدی ــری حمایت ــه والدگ ــن، برنام همچنی
اساســی، حمایــت و سازگاری،آشــنا مــی کنــد )29(. همچنیــن، در 
پژوهشــی Lebowitz و همــکاران 2019 نشــان دادنــد کــه برنامــه 
ــکالت  ــطح مش ــش س ــرای کاه ــی  ب ــری حمایت ــوزش والدگ آم
رفتــاری و اضطــراب کــودکان بســیار مناســب اســت. ایــن برنامــه 
بــا درگیــر ســاختن والدیــن در رونــد درمــان بــه مــادران و کــودکان 
کمــک شــایانی مــی کنــد. هــر چنــد کــه در پژوهــش آنهــا تفاوتی 
ــناختی- ــان ش ــه درم ــا برنام ــی ب ــری حمایت ــه والدگ ــن برنام بی
رفتــاری )CBT( وجــود نداشــت و هر دو از نظر اثربخشــی مناســب 

ــد )30(. بودن
  از ســوی دیگــر، هــر دو برنامــه بــر افزایــش شایســتگی والدگــری 
 Moreira and Canavarro اســت.  بــوده  موثــر  مــادران  در 
پژوهشــی را بــا هــدف مطالعــه نقــش نشــخوار فکــری بر اســترس 
والدیــن و والدگــری ذهــن آگاهانــه از جملــه؛ گــوش دادن بــا توجــه 
ــی  ــر قضاوت ــرش غی ــه کــودک ، پذی کامــل ، دلســوزی نســبت ب
ــی در  ــودک، و خودتنظیم ــی ک ــی عاطف ــن ، آگاه ــرد والدی عملک
ــد. نتایــج نشــان داد کــه، افــکار منفــی مــادر  والدیــن انجــام دادن
ــه  ــری ذه آگاهان ــر والدگ ــی ب ــر او در زندگ ــای فراگی ــی ه و نگران
ــش  ــه افزای ــذارد و ب ــی گ ــی م ــر منف )mindful parenting( تاثی
اســترس در مــادران دامــن مــی زنــد )31(. بــه طــور کلــی، برنامــه 
ــی  ــادران طراح ــه م ــوزش ب ــازی و آم ــرای آگاه س ــه ب ــای ک ه
ــه کاهــش مشــکالت رفتــاری کــودکان  ــد مــی تواننــد ب شــده ان
کمــک کننــد و همچنیــن، بــه در کاهــش اســترس هــای والدگری 
موثــر باشــند )32(. جمالــی و خدابخشــی کوالیــی بــه ایــن نتیجــه 
 Parenting دســت یافتنــد کــه، برنامــه والدگــری مدیریــت رفتــار
ــگری  ــش پرخاش ــه کاه Behavior Management Training ب

ــن،  ــد )33(. همچنی ــی کن ــک م ــر کم ــودکان پس ــی ک و نافرمان
Ewing  و همــکاران 2020 در پژوهشــی نشــان دادنــد کــه برنامــه 

ــه  ــی” ک ــن اجتناب ــرای “والدی ــی short video tutorial ب آموزش
ــتند کمــک  ــان مشــکل داش ــا فرزندش ــد ب ــراری کارآم ــرای برق ب

کــرد تــا رفتارهــای ارتباطــی و اجتنابــی آنهــا کاهــش یابــد )34(. 
بــه طــور کلــی، هــر دو برنامــه در افزایــش شایســتگی والدگــری  
در مــادران موثــر بودنــد. بــا ایــن حــال، برنامــه هدایــت رفتــار در 
ــود.  ــی ب ــه حمایت ــر از برنام ــری موثرت ــای والدگ ــش مهارته افزای
ــوده  ــل ب ــن دلی ــه ای ــه ب ــن یافت ــه، ای ــت ک ــوان گف ــی ت شــاید م
ــودک  ــد ـ ک ــل وال ــر تعام ــار ب ــت رفت ــه هدای ــه برنام ــت ک اس
ــه  ــار ب ــت رفت ــه هدای ــن، برنام ــد بیشــتری دارد )35(. همچنی تاکی
ــدرت مربیگــری و نظــارت را در  ــوان و ق ــد ت ــه وال ــل آنکــه ب دلی
 Feedback ــد و از سیســتم بازخــورد ــی ده ــرا م طــی جلســه اج
مناســب تــری برخــوردار اســت. در نهایــت ایــن برنامــه مــی توانــد 
بــه بهبــود رابطــه والــد- کــودک و مهارتهــای والدگــری والدیــن 

ــد )3۶(. ــایانی کن کمــک ش
ــه یافتــه هــا مــی تــوان گفــت کــه،  ــا توجــه ب بــه طــور کلــی، ب
برنامــه هدایــت رفتــار از والدگــری حمایتــی موثرتــر بــوده اســت. 
ــه  ــای آینده،ن ــر فرصت ه ــری )Coaching( ب ــای مربیگ مهارته
ــاس  ــر اس ــه، ب ــن برنام ــز دارد. ای ــته، تمرک ــتباهات گذش ــر اش ب
ــرده و در  ــف ک ــده تعری ــی را در آین ــادران، گام های ــدی م توانمن
ــه  ــه ب ــن برنام ــی دارد. ای ــالمت روان گام برم ــای س ــت ارتق جه
ــادران در  ــری م ــم گی ــای تصمی ــارت ه ــه مه ــری ب ــور موث ط
شــرایط دشــوار بــرای اســتفاده از مهارت هــا کمــک کــرد و نســبت 
بــه تســلط مــادران در مهارت هــا حســاس بــود و در هــر مرحلــه از 
آن اطمینــان کســب می کــرد. در واقــع هدایــت رفتــار، بــه تنظیــم 
احساســات مــادران در برخــورد بــا رفتارهــای منفــی کــودک کمک 
می کنــد و از مــادر بــه عنــوان الگویــی بــرای تغییــر رفتــار کــودک 
اســتفاده می کنــد. همچنیــن حضــور هــم زمــان مــادر و کــودک در 
جلســه، ایجــاد احســاس توانمنــدی در حــل مشــکالت بــا اســتفاده 
از راهنمایی هــای غیرمســتقیم درمانگــر و اداره جلســه توســط مــادر 
ــادر،  ــط م ــی توس ــت واقع ــا در موقعی ــرای مهارت ه ــودک، اج و ک
امــکان اســتفاده از تجربیــات ســایرین در جلســه نیــز در اثربخشــی 

بیشــتر ایــن برنامــه تاثیــر داشــته اســت )3۷(.
ــوزان  ــش آم ــادران دان ــه  م ــش ب ــن پژوه ــج ای ــت، نتای در نهای
پســر دبســتانی مجتمــع آموزشــی ســپهر معرفــت شــعبه منطقــه 
آموزشــی 4 تهــران محــدود مــی باشــد. همچنیــن، نمونــه گیــری 
ــودکان  ــن مدرســه ک ــر و معاونی ــه و در دســترس و از مدی داوطبان

ــدر شناســایی شــدند.  قل

نتیجه گیری
ــوزش  ــای آم ــه ه ــه،  برنام ــان داد ک ــش نش ــن پژوه ــه ای نتیج
ــه  ــد ب ــی توان ــی م ــار و حمایت ــت رفت ــری هدای ــن والدگ والدی
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ــا  ــری آنه ــای والدگ ــای مهارته ــادران و ارتق ــی م ــش آگاه افزای
ــا  ــی آنه ــش شایســتگی والدین ــه افزای ــن، ب منجــر شــود. همچنی
بینجآمــد. هــر چند کــه، برنامــه هدایــت رفتار، اثربخشــی بیشــتری 
در مقایســه بــا برنامــه والدگــری حمایتــی در افزایــش شایســتگی 
ــن در خــط  ــه والدی ــی ک ــدی داشــت. از آنجای ــای وال و صالحیته
ــدری  ــار قل ــان رفت ــه درم ــک ب ــگیری و کم ــایی، پیش اول شناس
فرزنــدان خــود هســتند، لــذا توجــه و کاربــرد برنامــه هــای آمــوزش 
ــد در کاهــش مشــکالت روان شــناختی آنهــا و                    ــن مــی توان والدی

ــری داشــته باشــد. ــدان شــان نقــش موث فرزن

سپاسگزاری
ایــن مقالــه حاصــل از پایــان نامــه نویســنده اول در مقطــع دکتــری 
مشــاوره در دانشــگاه آزاد اســالمی، شــعبه تهران شــمال می باشــد. 
پژوهشــگران از همــکاری مــادران عزیــز و همچنیــن، از پرســنل و 
ــران مجتمــع آموزشــی ســپهر معرفــت  کــه در اجــرای ایــن  مدی

پژوهــش مــا را یــاری رســاندند، صمیمانــه قدردانــی مــی نماییــم.
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