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چکیده
پژوهش حاضر باهدف تعیین اثربخشی رابطه درمانی والد-کودک ( )CPRTبر افزایش پذیرش والدینی
مادران و کاهش رفتارهای مخل دانشآموزان مقطع ابتدایی شهر اهواز انجام شد .طرح پژوهش آزمایشی با
طرح پیشآزمون و پسآزمون همراه با گروه گواه بود .جامعهی آماری شامل مادران دانشآموزان دختر 8
تا  21ساله بودند .نمونه شامل  93نفر بودند که صورت تصادفی انتخاب و در دو گروه آزمایش و گواه
گمارده شدند .مادران در  23جلسه آموزش رابطه درمانی والد-کودک بر اساس الگوی لندرث و براتون
شرکت کردند .برای جمعآوری اطالعات از پرسشنامهی پذیرش والدینی پروتر ( )PPASو پرسشنامهی
رفتار کودک آیبرگ ( )ECBIاستفاده شد .دادهها با استفاده از تحلیل کووایانس تجزیهوتحلیل شد .یافتهها
نشان داد که رابطه درمانی والد-کودک منجر به افزایش پذیرش والدینی مادران و کاهش رفتارهای مخل
کودکان در گروه آزمایش نسبت به گروه گواه گردید .نتایج پیگیری نشان داد که این اثرات تا یک ماه
پس از اتمام جلسات رابطه درمانی والد-کودک تداوم داشت .سطح معناداری ( )P<0/05بود؛ بنابراین
توجه به برنامهی آموزشی رابطه درمانی والد-کودک در افزایش پذیرش والدینی و کاهش رفتارهای مخل
کودکان دبستانی از اهمیت ویژهای برخوردار است.
کلیدواژهها :رابطه درمانی والد-کودک ،پذیرش والدینی ،رفتارهای مخل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 .1کارشناس ارشد مشاوره خانواده دانشگاه شهید چمران اهوازafrouzshadfar@yahoo.com .
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مقدمه
رفتارهای مخل کودکان یکی از رایجترین دالیل ارجاع آنها به مراکز مشاوره و روان-
درمانی است (کازدین2331 ،2؛ به نقل از موزس .)1321 ،1رفتارهایی مثل نافرمانی مقابله-
ای ،اعتراضات کالمی ،سرسختی ،قهر ،خشم ،پرخاشگری و یا تخریب اموال خود یا
دیگران میتوانند بخشی از رشد طبیعی دوران کودکی را تشکیل دهند و در افرادی که
بهطور بهنجار رشد میکنند نیز ممکن است روی دهند (راهنمای تشخیصی و آماری
اختالالت روانی1329 ،؛ ترجمهی سیدمحمدی .)2939 ،تقریب ًا  %13از والدین رفتارهای
مخل ،مانند دروغگویی ،دزدی ،تخریب اموال و پرخاشگری را در کودکان پیشدبستانی
خود گزارش میدهند (آکنباخ.)2332 ،9
در بیشتر موقعیتها میزان رفتارهای مخل کودکان بهعنوان بخشی از رشد طبیعی آنها
محسوب میشود که با افزایش سن کودکان کاهش مییابند .تعداد بسیار زیادی از این
کودکان در سنین دبستان یاد میگیرند که چگونه این رفتارها را کنترل کنند (همبری-کین
و مک نیل .)2331 ،4درحالیکه رفتارهای بعضی از این کودکان بسیار شدید و بیشازحد
انتظار است .بعضی از این رفتارها در طول زمان بسیار پایدار شده و ممکن است تا نوجوانی
و بزرگ سالی نیز ادامه یابند .کودکانی که سطوح باالیی از رفتارهای مخل را به نمایش
میگذارند در خطر افزایش مشکالت رفتاری مداوم قرار میگیرند (کمپبل ،شاو و گیلوم،1
 .)1333رفتارهای برونریز شدید در دوران کودکی میتوانند پیشبینی کنندهی مشکالت
تحصیلی ،روابط اجتماعی ضعیف و احتمال ارتکاب به جرم در بزرگسالی باشند (کویی،6
2388؛ به نقل از کانر .)1334 ،1همچنین رفتارهای مخل دوران کودکی میتوانند آثار زیان
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Kazdin, A. E.
2- Moses, A.
3- Achenbach, T. M.
4- Hembree-Kigin, T. L. & McNeil, C. B.
5- Campbell, S. B, Shaw, D. S. & Gilliom, M.
6- Coie, B.
7- Conner, D.
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باری برای کودک و والدین او به همراه داشته باشند .تحقیقات همهگیرشناسی نشان دادهاند
که رفتارهای مخل و ضداجتماعی ازجمله مهمترین مشکالت کودکان هستند و هزینههای
زیادی به جامعه تحمیل میکنند (کرمی و ضابط .)2934 ،رفتارهای مخل دوران کودکی
در صورت تداوم و عدم درمان میتوانند منجر به تأثیرات منفی در رشد اجتماعی و روابط
بینفردی فرد در بزرگسالی شود (رجبپور ،مکوند حسینی و رفیعینیا .)2933،داکام و
دیویدسون ،1339( 2به نقل از رجبپور ،مکوند حسینی و رفیعینیا )2933،معتقدند توجه
به رفتارهای منفی ،تقویت رفتارهای پرخاشگرانه کودک ،بیتوجهی به رفتار اجتماعی،
تنبیه اجباری ،کنترل ضعیف فعالیتهای روزانه کودک و شکست در تنظیم محدودیتها،
مربوط به روش انضباطی و تربیتی والدین است که بهطور ناخواسته رفتارهای مخل در
کودکان را افزایش میدهد.
از سوی دیگر پژوهشها نشان دادهاند که پذیرش والدینی یکی از عوامل تأثیرگذار بر
کاهش رفتارهای مخل 1کودکان است (موزس .)1321 ،این پذیرش در فرایند تربیت و
تعامل والد-کودک صورت میگیرد .بهطورکلی فرایند تربیتی خانواده و نحوه ارتباطی که
والدین در قالب آن با کودکان خویش ارتباط برقرار میکنند رشد عاطفی اجتماعی
کودک میباشد (توومینی و رایورس ،1321 ،نقل از چوپانی ،نعیمی و شریعتی.)2934 ،
روابط درون خانواده عالوه بر اهمیتی که در تحول روانی اجتماعی کودکان دارد ،در
پیشگیری از مشکالت رفتاری -کودکان نیز نقش بسزایی ایفا میکند )اسمیت و روت،9
 ،1321نقل از کاکابرایی .)2934 ،کودکانی که در محیط خانواده ،موردپذیرش قرار می-
گیرند از این حقیقت آگاهی مییابند که مورد عشق و عالقه هستند ،از ارزش دوست داشته
شدن برخوردارند ،از سطوح باالی اعتمادبهنفس برخوردار میباشند و روابط اجتماعی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Ducarm, S. & Dividson, L.
2- disruptive behavior
3- Smetana, J. G. & Rote, W. M.
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سالمی را پایهگذاری میکنند (گوالی و اندر .)1322،2پذیرش والدینی بهعنوان حساسیت
والدین نسبت به نیازها و خواستهها ،توجه به عالیق کودک و عشق بدون قیدوشرط والدین
به کودک بدون در نظر گرفتن ظاهر کودک و یا تواناییها و رفتار او است (هیپل،1
 .)1332پذیرش والدینی به کودک کمک میکند تا بیاموزد که میتواند بر حمایت و
کمک دیگران در زندگی حساب کند .در روابطی همراه با پذیرش و بدون استرس
کودکان نسبت به ارزش خود دلگرم میشوند و میتوانند احساسات خود را بیان کنند و در
جهت خودشکوفایی گام بردارند (هیپل.)1332 ،
پژوهشها نشان داده است برنامهی آموزش رابطه درمانی والد کودک میتواند تأثیر
شگرفی بر جنبههای گوناگون رابطهی والد-کودک ،ازجمله افزایش درک و پذیرش
والدین نسبت به کودک داشته باشد (لندرث و براتون .)1336 ،9در این برنامه بر پذیرش
والد از کودک و افزایش پذیرش والدینی بهعنوان عاملی اثرگذار در شکلگیری سطوح
باالیی از عزتنفس 4در کودکان تأکید میشود (لندرث 1321،ترجمهی داورپناه )2933،و
تغییر در کیفیت رابطهی والد با کودک را میتواند بهعنوان عاملی مؤثر در کاهش
رفتارهای مخل کودکان دانست (لندرث و براتون.)1336 ،
رابطه درمانی والد-کودک درواقع نوعی آموزش مهارتهای ارتباطی به والدین با
محوریت بازی است .این روش بر این فرض استوار است که بهبود رابطهی والد-کودک
میتواند موجب بهبود مشکالت عاطفی و رفتاری کودک گردد و سالمت روان کودک را
تضمین نماید (لندرث1331 ،؛ به نقل از پیماننیا ،پورشریفی و محمودعلیلو.)2931 ،
همچنین بر اختالالت رفتاری و عملکرد اجرایی کودک تأثیر بگذارد )شِپریس ،شپریس،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 -Gulay, H.& Onder, A,
2- Hipl. K. A.
3- Bratton, S. C. & Landreth, G. L
4 -self-steem
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مونساکس ،داویس و لوپز ،1321 ،2نقل از وارسته ،اصالنی و امان الهی .)2931 ،رابطه
درمانی والد-کودک نوعی فرزند درمانی 1است؛ که در آن از ارتباط بین والد–کودک
بهعنوان منبع تغییر درک کودک و درنهایت رفتار او استفاده میشود (موزس .)1321 ،در
فرزند درمانی تمرکز بر بهبود بخشیدن به روابط والد-کودک بوده و هدف ،تضعیف
رفتارهای متقابل ناکارآمد والد  -کودک و افزایش توانایی والدین در درک کودک
میباشد (لندرث و براتون .)1336 ،فرزند درمانی توسط گرنی )2364( 9مفهومسازی شده
است و توسط گرنی )2383( 4اینگونه تعریف میشود :درمان فرزندی یک روش تسهیلگر
رشد روانی_ اجتماعی کودکان زیر  22سال است که در آن از والدین بهعنوان عامل تغییر
استفاده میشود و به صورت فردی یا جلساتی ساختارمند با نظارت افراد حرفهای برگزار
میگردد (موزس .)1321 ،یکی دیگر از ویژگیهای اصلی آموزش رابطه درمانی
والد_کودک این است که آموزشهای آن متمرکز بر آینده است .این در حالی است که
اغلب مدلهای آموزش والدین ریشه در روابط و رخدادهای گذشته داشته و بر تحصیح
روابط گذشتهی کودک تأکید میکنند ،رابطه درمانی بر آنچه کودک توانایی تبدیل شدن
به آن را دارد تأکید میورزد نه آنچه قبالً انجام داده است (لندرث و براتون2331 ،؛ به نقل
از رجبپور ،مکوندحسینی و رفیعینیا .)2932 ،ازجمله اهداف رابطه درمانی والد کودک
باال بردن کیفیت رابطهی والد–کودک ،همکاری والدین با یکدیگر ،دستیابی به
مهارتهای بازیدرمانی توسط والدین ،کاهش مشکالت رفتاری و پریشانی هیجانی
کودک و افزایش پذیرش والدین از سوی فرزندان است (گرنی2364 ،؛ به نقل از موزس،
.)1321

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - Sheperis, C. Sheperis, D. Monceaux, A. Davis, J. R. & Lopez. B.
2 -filial therapy
3- Guerney, B. J. R.
4- Gureny. L. F.
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در پژوهشهای بسیاری اثربخشی رابطه درمانی والد-کودک بر افزایش پذیرش
والدینی و کاهش رفتارهای مخل کودکان مورد بررسی قرار گرفته است؛ پژوهشها نشان
دادند که رابطه درمانی والد-کودک باعث افزایش پذیرش والدینی (لندرث و چو،2
 ،)2331همدلی و پذیرش والدینی (لی 1و لندرث ،)1339 ،همدلی والدینی (گالور 9و
لندرث )1333،میشود .همچنین لندرث و لوبف )2338( 4اثر رابطه درمانی والد-کودک
را بر روی میزان پذیرش والدین از فرزندانشان ،استرس والدگری و میزان رفتارهای مخل
کودکان مورد مطالعه قرار دادند؛ که نتایج حاکی از اثربخشی رابطه درمانی والد-کودک
بر متغییرهای ذکر شده بود .براتون و لندرث ( )2331اثربخشی رابطه درمانی والد-کودک
را بر همدلی والدین با کودک ،پذیرش والدینی و استرس والدگری در  49والد بررسی
کردند .نتایج نشان داد که بر افزایش نمایش رفتار همدالنه و پذیرش والدین از کودک و
کاهش استرس والدگری اثربخش بود .یوئن ،لندرث و بگرلی )1331( 1هم اثربخشی رابطه
درمانی والد-کودک را بر افزایش همدلی ،پذیرش والدینی و کاهش استرس والدگری
نشان دادند .در این پؤوهش در ادراک والدین از مشکالت رفتاری مشاهده شده و
درجه بندی کودک از مفهوم خود بهبود معنیداری مشاهده شد .با توجه به اهمیت روابط
والد/کودک پژوهش حاضر به دنبال بررسی این فرضیههاست -2 .آموزش رابطه درمانی
والد-کودک ،باعث افزایش پذیرش والد از کودک میشود-1 .آموزش رابطه درمانی
والد-کودک ،باعث کاهش رفتارهای مخل کودکان میشود.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Chau, I. Y.
2- Lee, M.
3- Glover, G. J.
4- Lobaugh, A.
5- Yuen, T. Landreth, G. L. & Baggerly, J. N.

اثربخشی رابطه درمانی والد-کودک ( )CPRTبرافزایش پذیرش والدینی مادران و ...

163

روش پژوهش
پژوهش حاضر مطالعهای نیمه آزمایشی از نوع پیشآزمون-پسآزمون با گروه گواه است.
جامعهی آماری این پژوهش کلیه مادران دانشآموزان ناحیه  1اهواز بودند نمونه پژوهش
به صورت تصادفی از بین کسانی که از مشکالت رفتاری فرزندانشان شکایت داشتند و به
فراخوان پژوهشگر پاسخ داده بودند انتخاب شدند .در نهایت افرادبه صورت تصادفی در دو
گروه آزمایش و گواه گمارده شدند .اعضای گروه آزمایش طی  23جلسه تحت آموزش
رابطه درمانی والد-کودک قرار گرفتند؛ این در حالی بود که اعضای گروه گواه هیچ
آموزشی دریافت نکردند .از نظر ویژگی جمعیت شناختی سن در گروه آزمایش ،میانگین
گروه سنی  ،91/6انحراف معیار  ،1/8در گروه گواه ،میانگین  94/1و انحراف معیار 6/9
بود .میانگین و انحراف معیار در کل نمونه به ترتیب  91/3و  6/1گزارش شد؛ و در مورد
سطح تحصیالت نمونه ،در گروه آزمایش ،آزمودنیهای دارای سطح تحصیالت دیپلم ،با
تعداد  22نفر  19/9درصد فراوانی را به خود اختصاص دادند؛ و آزمودنیهای دارای
سطح تحصیالت لیسانس با تعداد  4نفر 16/1 ،درصد فراوانی را به خود اختصاص دادند.
در گروه گواه نیز ،آزمودنیهای دارای سطح تحصیالت دیپلم با تعداد  8نفر19/9 ،
درصد فراوانی ،آزمودنیهای دارای سطح تحصیالت فوق دیپلم با تعداد  2نفر6/1 ،
درصد فراوانی ،آزمودنیهای دارای سطح تحصیالت لیسانس با تعداد  1نفر 99/9 ،درصد
فراوانی و افراد دارای سطح تحصیالت فوقلیسانس و باالتر ،با تعداد  2نفر 9/9 ،درصد از
فراوانی را به خود اختصاص دادند .در کل نمونه نیز آزمودنیهای دارای سطح تحصیالت
دیپلم ،فوق دیپلم ،لیسانس ،فوق لیسانس و باالتر به ترتیب 93/3 ،9/9 ،69/9 ،و  9/9درصد
از فراوانی را شامل میشدند.
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ابزارهای پژوهش
پرسشنامه پذیرش والدینی پروتر :)PPAS( 2پرسشنامهای  43سؤالی است؛ که میزان پذیرش
والد نسبت به کودک را مورد ارزیابی قرار میدهد .در مقیاس پذیرش والدینی پروتر
نمرههای باال نشان دهندهی پذیرش باالی والد نسبت به کودک میباشد .در این مقیاس
نقطهی برش برای تشخیص مشکالت بالینی وجود ندارد .لندرث و لوباف ( ،)2338کال 1و
لندرث ( )2333و همچنین پروتر  2314ضریب پایایی آزمون را از طریق روش دونیمه
کردن  3/16گزارش کردند .همچنین آنان ضریب اعتبار کلی تست را  3/83گزارش
کردند؛ و هر دو ضریب گزارش شده در سطح  3/32معنیدار بودند .روایی این مقیاس
توسط توافق حداقل  9نفر از پنج داور متخصص برای همهی آیتمها مورد تأیید قرار گرفت
(بورچینال ،هاوکز و گاردنر2311 ،9؛ به نقل از موزس .)1321 ،این پرسشنامه قبل از
آموزش ،بعد از آموزش و در جلسهی پیگیری یک ماه بعد از آموزش ارائه شد.
پرسشنامهی رفتار کودک آیبرگ ( :)4ECBIپرسشنامهی رفتار کودک آیبرگ  96مشکل
رفتاری شایع کودکان  1تا  26ساله را پوشش میدهد .این مقیاس توسط آیبرگ و پینکاس
در سال  2333ساخته شد .پدر و مادر شدت هر رفتار را با یک مقیاس  1امتیازی درجهبندی
میکنند و نشان میدهند که آیا فرزند آنها آن مشکل رفتاری را دارد یا خیر .پر کردن این
پرسشنامه  1تا  23دقیقه طول میکشد (شرودر و گوردون1336 ،؛ ترجمهی فیروزبخت،
 .)2984ضریب همسانی درونی این مقیاس در مطالعهی کلوین ،آیبرگ و آدامز ()2333
معادل  3/31گزارش شد .کانرز و همکاران ( )1331ضریب آلفای خرده مقیاس شدت را
 3/31و خرده مقیاس مشکل را  3/32گزارش کردند .همچنین آنها روایی مالک محاسبه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 -Porter Parental Acceptance Scale
2 -Kale, A. L.
3 -Burchinal, L. Hawkes, G. & Gardner, B.
4-Eyberg child behavior Inventory
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شده پرسشنامه را قابل قبول اعالم کردند (شرودر و گوردون1336 ،؛ ترجمهی فیروزبخت،
 .)2984در اعتب اریابی که توسط حاجی سیدرضی ،ازخوش ،طهماسیان ،بیات و بیگلریان در
سال  2931انجام شد ،ضریب آلفای مقیاس شدت  3/39و مقیاس مشکل  3/31به دست
آمد و روایی پرسشنامه نیز پس از بررسی پنج استاد روانشناسی قابل قبول گزارش شد.
اعتبار حاصل از دوبار اجرای سیاهه در مقیاس شدت  3/14و در مقیاس مشکل  3/18به
دست آمد .این پرسشنامه قبل از آموزش ،بعد از آموزش و در جلسهی پیگیری یک ماه بعد
از آموزش ارائه شد.
خالصهی محتوای جلسات رابطه درمانی والد_کودک ،پروتکل  23جلسهای که توسط
لندرث و براتون ( )1336تهیه شده است.
جلسه

هدف
معرفی اعضا و

اول

درمـانگر و توضـیح
رونـد کـارگروه

محتوا
معرفی اعضا و درمـانگر و توضـیح رونـد کـار و
قوانین حاکم بر گروه ،ارائه توضیحی مختصر در مورد
رابطه درمانی والد_کودک ،بیان اهداف و مفاهیم

دوم

اجـرای جلسـات بـازی
در منزل

انجام پاسخهای
انعکاسی در منزل

ضـروری و نیز آموزش مهارت پاسخدهی انعکاسی.
آمادهسازی والدین برای اجـرای جلسـات بـازی در

آمادهسازی والدین برای

تکالیف

منزل بهوسیله مـرور پاسخدهی انعکاسـی ،آشـناسـازی
والدین با اصول پایه جلسات بازی و اهمیت ایجـاد
سـاختار برای جلسات بازی ،انتخاب اسباببازی و
زمـان و مکـان مناسب برای جلسات بازی با کودک،
ایفای نقـش و نشـان دادن مهارتهای اساسی بازی.

تهیه فهرست
اسباببازی برای
جلسات
انتخاب مکان
مناسب

توضیح در مورد بایدها و نبایدهای جلسه بازی ،ایفای
سوم

چهارم

معرفی قانون "بایدها و
نبایدها"

آموزش روش A-C-
 Tتنظیم محدودیت

نقش بایدها و نبایدهای جلسه بازی و ارائه فهرسـت

انجام بازی با

فرایند جلسه بازی به والدین همراه با رهنمودهای
تکمیلی.

مقررات

بررسـی گـزارش والـدین از جلسـه بـازی ،نقد فیلم

تعیین حدود،

ویـدئویی ،آمـوزش مهـارت تنظـیم محدودیت بـه

کاربرگ تمرین

روش سـه مرحلـهای ، A-C-Tایفـای نقش مهارت

 ،A-C-Tانجام

محدودیت.

جلسه بازی،
تکمیل فرم والد
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مـرورمهـارتتنظـیم
پنجم

محدودیت و ایفای
نقش

ششم

آموزش مهارت دادن
حق انتخاب

بررسی گزارش والدین از جلسات بـازی و نقـد فیلم

انجام بازی

ویدئویی ضبط شده توسط آنها ،مـرور مهارت تنظیم

تکمیل فهرست

محدودیت و تمرین آن بهصورت ایفای نقش

مهارتهای جلسه
بازی.

بررسی گزارش والدین از جلسات بـازی و نقـد فیلم

انجام بازی،

ویدئویی ،تهیه پوستری از بایدها و نبایدهای جلسات

تکمیل فرمها،

بازی ،آموزش مهارت دادن حق انتخاب

استفاده از
مهارتهای جدید

آموزش مهارت
هفتم

پاسخهای ســازنده
عزتنفس و پاسخدهی
انعکاسی

هشتم

آموزش مهارت تشویق
در برابر تحسین و ایفای

بررسی گزارش والدین از جلسات بـازی و نقـد فیلم

تمرین پاسخهای

ویدئویی ،حمایـت و تشـویق والدین در استفاده از

عزتنفس

مهارتها ،آموزش مهارت پاسخهای ســازنده

انجام بازی

عزتنفس و پاسخدهی انعکاسی.

تکمیل فرم بایدها
و نبایدها

بررسی گزارش والدین از جلسات بازی و نقـد فیلم

انجام بازی.

ویدئویی ضبط شده توسط آنها ،آموزش مهارت
تشویق در برابر تحسین و ایفای نقش مربوط به آن.

تکمیل فرمها.
استفاده از
مهارتهای جدید

نقش

در خانه
آمـوزش تنظیم
نهم

محدودیت پیشرفته و
ایفای نقش مربـوط بـه
آن.

دهم

بررسی گزارش والدین از جلسـات بـازی و نقـد فیلم

انجام بازی و

ویدئویی ،حمایـت و تشـویق والدین در استفاده از

تکمیل فرمها ،ذ

مهارتها ،آمـوزش تنظیم محدودیت پیشرفته و ایفای

تعمیم تعیین حد و

نقش مربـوط بـه آن.

حدود برای خارج
از جلسه بازی

مرور اصول رابطه

بررسی گزارش والدین از جلسـات بـازی و نقـد فیلم

درمانی ،مهارتهای

ویدئویی ،مرور اصول پایهی رابطه درمانی والد

آموختهشده ،آموزش
تعمیم مهارتها به
خارج از بازی.

_کـودک و مهارتهای آموختهشده ،آموزش
چگونگی تعمیم مهارتها به خارج از جلسه بازی.
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یافتهها
آمارههای توصیفی متغیرهای پذیرش والدینی و رفتار مخل کودک در جدول زیر ارائهشده
است.
جدول  :1میانگین ،انحراف معیار ،بیشترین و کمترین نمرهی پذیرش والدینی و رفتار مخل کودک
در گروههای آزمایش و کنترل در مرحلهی پیش -آزمون ،پسآزمون و پیگیری
سطح

متغیر

میانگین

انحراف

کمترین

استاندارد

بیشترین

پیشآزمون

221/86

3/11

31

293

پسآزمون

216/ 43

21/ 18

233

211

پذیرش

پیگیری

228/39

24/11

31

243

والدینی

پیشآزمون

226/36

22/16

31

242

پسآزمون

221

21/11

31

249

پیگیری

224/63

23/11

31

294

پیشآزمون

44/36

22/81

11

63

پسآزمون

98/99

22/46

11

63

پیگیری

93/63

22/21

11

63

پیشآزمون

49/19

23/42

11

61

پسآزمون

41/19

21/23

11

64

پیگیری

41

21/93

11

61

آزمایش

کنترل

آزمایش
رفتار
مخل
کنترل
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جدول  :2نتایج آزمون همگنی واریانسهای لوین بین متغیرهای کمکی پژوهش در گروههای آزمایش و
کنترل در مرحله پسآزمون
اثر

گروه

متغیر وابسته

F

درجه آزادی 2

درجه آزادی 1

سطح معنیداری

پذیرش والدینی

2/48

2

18

3/194

رفتارهای مخل

2/48

کودکان

2

3/191

18

نتایج مندرج در جدول  1نشان میدهند که آزمون لوین در متغیر پذیرش والدینی و
رفتارهای مخل کودکان معنیدار نمیباشد؛ بنابراین واریانس دو گروه آزمایش و گواه در
پذیرش والدینی و رفتارهای مخل کودکان بهطور معنیداری متفاوت نیستند و فرض
همگنی واریانسها در مرحله پسآزمون تأیید میشود.
جدول  :3نتایج حاصل از تحلیل کواریانس چند متغیری بر روی میانگینهای نمرههای پسآزمون و
پذیرش والد و رفتارهای مخل کودک گروههای آزمایش و کنترل
سطح معنی-

اندازه

توان

داری

اثر

آماری

3/69

3/39
3/39

نام آزمون

مقدار

F

 dfفرضیه

 dfخطا

آزمون اثر پیالی

3/93

1/38

1

11

3/331

3/62

1/38

1

11

3/331

3/69

3/69

1/38

1

11

3/331

3/69

3/39

3/69

1/38

1

11

3/331

3/69

3/39

آزمون المبدای
ویکلز
آزمون اثر هتلینگ
آزمون بزرگترین
ریشه روی

مندرجات جدول  ،9نشان میدهد که بین گروه آزمایش و گروه کنترل ازلحاظ متغیرهای
وابسته در سطح  p>3/32تفاوت معنیداری وجود دارد .بر این اساس میتوان بیان داشت
که دست کم دریکی از متغیرهای وابسته (پذیرش والد و رفتارهای مخل کودک) بین دو
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گروه تفاوت معنیداری وجود دارد .جهت پی بردن به این تفاوت ،تحلیل کواریانس در
متن مانکوا انجام گرفت که نتایج حاصل از آن در جدول  4درجشده است .اندازهی
اثربخشی مداخله در کل پژوهش حاضر  3/69و توان آماری  3/39میباشد.
جدول  :4نتایج حاصل از تحلیل آنکوا در متن مانکوا بر روی میانگین نمرههای پسآزمون پذیرش
والدینی گروههای آزمایش و کنترل
نام آزمون
پذیرش
والدینی
رفتار مخل

مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

2331/11

2

2331/11

4/11

461/83

2

461/83

3/14

F

سطح معنی-

اندازه

توان

داری

اثر

آماری

3/398

3/21

3/11

3/331

3/16

3/84

با توجه به مندرجات جدول  4مشاهده میشود که تفاوت بین گروههای آزمایش و کنترل
در پسآزمون ،ازلحاظ متغیر پذیرش والد در سطح  p>3/31معنیدار است .بر این اساس
میتوان بیان داشت که فرضیه  2پژوهش تأیید گردید .همچنین طبق مندرجات جدول
تفاوت بین گروههای آزمایش و کنترل در پسآزمون ،ازلحاظ متغیر رفتار مخل در سطح
 p>3/31معنیدار است .بر این اساس میتوان بیان داشت که فرضیه  1پژوهش تأیید
گردید.
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جدول  :5نتایج حاصل از تحلیل کواریانس چند متغیری بر روی میانگینهای نمرههای پیگیری و
پذیرش والد و رفتارهای مخل کودک گروههای آزمایش و کنترل
سطح

اندازه

توان

معنیداری

اثر

آماری

3/61

3/39
3/39

نام آزمون

مقدار

F

df
فرضیه

 dfخطا

آزمون اثر پیالی

3/98

1/11

1

11

3/331

3/ 63

1/11

1

11

3/331

3/61

3/13

1/11

1

11

3/331

3/61

3/39

3/13

1/11

1

11

3/331

3/61

3/39

آزمون المبدای
ویکلز
آزمون اثر هتلینگ
آزمون بزرگترین
ریشه روی

مندرجات جدول  ،1نشان میدهد که بین گروه آزمایش و گروه کنترل ازلحاظ متغیرهای
وابسته در سطح  p>3/32تفاوت معنیداری وجود دارد .بر این اساس میتوان بیان داشت
که دست کم دریکی از متغیرهای وابسته (پذیرش والد و رفتارهای مخل کودک) بین دو
گروه تفاوت معنیداری وجود دارد .جهت پیبردن به این تفاوت ،تحلیل کواریانس در
متن مانکوا انجام گرفت که نتایج حاصل از آن در جدول  6درجشده است .اندازهی
اثربخشی مداخله در کل پژوهش حاضر  3/61و توان آماری  3/39میباشد.
جدول  6نتایج حاصل از تحلیل آنکوا در متن مانکوا بر روی میانگین نمرههای پیگیری پذیرش والد
گروههای آزمایش و کنترل
نام آزمون
پذیرش
والدینی
رفتار مخل

مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

2233/32

2

2233/32

23/64

461/83

2

461/83

3/14

F

سطح

اندازه

توان

معنیداری

اثر

آماری

3/398

3/13

3/ 11

3/331

3/49

3/84
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با توجه به مندرجات جدول  ،6مشاهده میشود که تفاوت بین گروههای آزمایش و کنترل
در پسآزمون ،ازلحاظ متغیر پذیرش والد در سطح  p>3/31معنیدار است .بر این اساس
میتوان در جواب سؤال پیگیری بیان داشت که با گذشت یکماههیکماهه از جلسات
آزمایشی ،آموزش رابطه درمانی والد-کودک اثر خود را بر پذیرش والدینی از دست
نداده است .همچنین میتوان بیان داشت که اثر مداخالت بر روی کاهش رفتار مخل
کودکان تا مرحلهی پیگیری یکماهه تداوم داشته است.

بحث و نتیجهگیری
نتایج حاصل نشان داد که بین آزمودنیهای گروه آزمایش و گواه ازلحاظ متغیر پذیرش
والدینی و رفتار مخل کودک در مرحلهی پسآزمون تفاوت معنیداری وجود داشت .این
یافتهها نشان می دهند که آموزش رابطه درمانی والد/کودک منجر به افزایش پذیرش
والدینی در آزمودنیهای گروه آزمایش در مقایسه با گروه گواه در مرحلهی پسآزمون
شده است .نتایج فوق با یافتههای لندرث و براتون ( ،)2331لی و لندرث ( ،)1339یوئن و
همکاران ( )1331و لندرث و لوبوف ( ،)2338همسو میباشد .در تبیین این یافته میتوان
گفت که ادبیات پژوهشی در این زمینه ،نشانگر اهمیت کیفیت رابطهی والد-کودک در
ادراک پذیرش والدینی میباشد .با توجه به اینکه پورتر ( )2314پذیرش والدینی را
بهعنوان یکی از عوامل ضروری و اساسی در ساختار کلی روابط والد –فرزندی میداند
(هیپل .)1332 ،افزایش کیفیت رابطهی والد-کودک میتواند منجر به افزایش درک
پذیرش در این رابطه گردد .والدین میتوانند با برقراری رابطهای سرشار از محبت و
دوستی ،غیرقضاوتی ،غیرمشروط و اصیل و ایجاد محیطی گرم و صمیمی در خانواده،
باعث رشد اعتمادبهنفس ،عزتنفس و خودکنترلی در کودک شوند .مطالعات انجامشده
توسط روهنر )1334 ،2386( 2و روهنر و خالقی )1323( 1حاکی از آن است که کودکانی
که از طرف والدین خود پذیرفته میشوند و نیازهای روانی آنها مثل عشق ،محبت،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - Rohner, R. P.
2 - Khaleque, A
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حمایت و آسایش تأمین میشود ،مشکالت رفتاری و ناامنی کمتری را بروز میدهند و
بالعکس ،کودکانی که از طرف والدین خود طرد میشوند ،موردانتقاد ،تهدید ،تهاجم و
رفتارهای خصمانه قرار میگیرند ،مشکالت رفتاری بیشتری را از خود بروز میدهند.
راجرز ( )2339بیان میکند که روابط همراه با پذیرش ،حالت تدافعی کودک را کاهش
میدهد و به کودک این امکان را میدهد که آزادانه احساسات خود را بروز دهد؛ و بدون
ترس از مورد قضاوت واقعشدن رفتار کند .زمانی که کودک درمییابد که صرفنظر از
این که انتظارات والدین را برآورده کرده است یا خیر ،موردپذیرشموردپذیرش والدین
است؛ نسبت به ارزش خود دلگرم میشود و میتواند آزادانه احساسات ،افکار ،نیازها و
خواستههایش را ابراز کند؛ و درنتیجهدرنتیجه به خود-رهبری و خودکنترلی دست مییابد
(لندرث و براتون .)1336 ،در سراسر برنامهی رابطه درمانی والد-کودک ،بر پذیرش
والدینی به عنوان اصل اساسی در ارتباط بین والد با کودک تأکید شده است .رابطه درمانی
والد-کودک بر این فرض استوار است که شکلگیری ارتباط بر پایهی پذیرش غیرشرطی
نسبت به کودک میتواند باعث شکلگیری خودپنداره مثبت در کودک ،افزایش
اعتمادبهنفس ،عزتنفس و همچنین موجب افزایش خود-کنترلی در کودک گردد .در این
شیوه سعی بر ایجاد گفتوگویی بیقیدوشرط میان والد و کودک است؛ بهطوریکه در
سراسر برنامه پذیرش نامشروط کودک ،شرط اساسی تمامی تمرینها و مهارتهای
بازیدرمانی ارائهشده در جلسات میباشد .در طول جلسات به والدین آموزش داده میشود
که کودک خود را آنگونه که هست ،بپذیرند و با او ارتباط برقرار کنند .همچنین در
جهت افزایش والدینی در طول هر جلسه تمرینهایی از قبیل شناسایی احساسات ،انعکاس
احساس و بازخوردهای عاطفی مناسب به والدین ارائه میشود؛ و از آنها خواسته میشود
که با استفاده از فن ایفای نقش به تمرین این مهارتها بپردازند؛ تا بتوانند این مهارتها را
به نحوی مؤثر در ارتباط با فرزند خود به کار گیرند .ازاینرو افزایش میزان پذیرش والدینی
در والدینی که در جلسات آموزشی شرکت کرده بودند؛ را میتوان بهخوبی تبیین کرد؛ و
نظر به اینکه در طول جلسات رابطه درمانی والد-کودک والدین میآموزند که چگونه از
طریق جلسات بازی ،وارد دنیای کودک شوند و زبان مخصوص کودکان ،یعنی بازی را
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بهخوبی میآموزند .آنها زبان کودک را میآموزند و شروع به گسترش درک خود از
احساس ،ادراک ،رفتار ،نیازها و خواستههای کودک خود میکنند .آنها در طول مدت
برنامه به تمرین مهارتهای آموختهشده میپردازند و در پایان دوره ،به والدینی تواناتر
تبدیل میشوند؛ و این توانایی باالتر در برقراری ارتباط مؤثر با کودک میتواند باعث
تداوم اثر رابطه درمانی والد-کودک گردد .در حال حاضر بسیاری از عوامل مؤثر در بروز
رفتارهای مخل کودکان ،بر مبنای پژوهشهای متعدد شناخته شدهاند که ازجمله مهمترین
آنها میتوان به ناتوانی والدین در تعامل با کودک اشاره کرد .در تبیین نتایج میتوان
گفت که بسیاری از مشکالت رفتاری کودکان در محیط طبیعی خانواده رخ میدهند و
عوامل نگهدارندهی آن نیز در محیط خانواده قرار دارند؛ بنابراین میتوان پذیرفت که
آموزش کسانی که بیشترین زمان را با کودک میگذرانند و بیشترین تأثیر را بر او دارند،
احتمال کاهش رفتارهای نامناسب را در آنها افزایش میدهد .از سوی دیگر یکی از
ویژگیهای اصلی رابطه درمانی والد-کودک این است که در این رویکرد بهجای تأکید بر
تغییر رفتار کودک ،تالش میشود تا ادراک کودک در مورد والدین و رابطهی
والدکودک تغییر کند .در این رویکرد رفتار بهعنوان عملکرد ادراک مالحظه میشود،
بنابراین تغییر در ادراک موجب تغییر در رفتار خواهد شد .عالوه بر این برخالف سایر
نمونههای آموزش والدین که راهبردهایی برای تغییر کودک تجویز میکنند ،این رویکرد
بر تغییر والد از طریق افزایش کارآمدی والدینی و افزایش مهارتهای ارتباطی تمرکز
مینماید .لندرث و براتون ( )1336بیان میکنند که رفتارهای مشکلآفرین کودکان درواقع
راهی است که آنها برای برقراری ارتباط و ابراز وجود و دیده شدن انتخاب میکنند.
درصورتیکه آن ها در محیطی گرم و صمیمی از سوی والدین خود موردپذیرش قرار
گیرند و در ارتباطی سالم و کارآمد مجال ابراز وجود پیدا کنند و راه صحیح بیان
احساسات مثبت و منفی خود را یاد بگیرند ،از میزان بروز رفتارهای مشکلآفرین آنها
کاسته میشود .در رابطه درمانی والد کودک این اهداف میسر میگردد و والدین با
چگونگی پاسخدهی احساسی و تنظیم محدودیت برای فرزند خود آشنا میشوند .آنها
میآموزند که چگونه محدودیتهای رفتاری برای فرزند خود وضع کنند و چگونه
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رفتارهای کودک خود را بهوسیلهی خود او و از طریق بازی مدیریت کنند؛ بنابراین کاهش
رفتارهای مخل در کودکان مادران شرکتکننده در جلسات دور از انتظار نمیباشد .یکی
از ویژگیهای اصلی رابطه درمانی والد-کودک این است که در این رویکرد بهجای تأکید
بر تغییر رفتار کودک ،تالش میشود تا ادراک کودک در مورد والدین و رابطهی
والدکودک تغییر کند .کودک در طول جلسات رابطه درمانی شاهد تغییر نگرش و رفتار
والد نسبت به خویش است .او بهتدریج و پس از هر جلسهی بازی احساس پذیرش بیشتری
میکند .او متوجه میشود که والدینش او را میفهمند ،احساسش را میدانند و به
خواستههایش توجه میکنند .کودک احساس امنیت بیشتری میکند و میزان رفتارهای
مشکلآفرینی که پیش از آن وسیلهای برای ابراز وجود و راهی برای برقراری ارتباط با
دیگران بود ،کاهش مییابد .درنتیجه میتوان تداوم اثر رابطه درمانی والد-کودک را بر
کاهش رفتارهای مخل کودکان تبیین کرد .نتایج این پژوهش با بررسی بر روی مادران  8تا
 21سال مدارس ابتدایی شهر اهواز به دست آمدند ،لذا تصمیمگیری در مورد تعمیم نتایج
به سایر افراد و جوامع باید بااحتیاط صورت بپذیرد .در این پژوهش تغییرات رفتاری
کودکان بر اساس مقیاس خود گزارش دهی که فقط توسط مادر تکمیلشده بود ،بررسی
شد و اطالعاتی از منابع دیگر مانند پدر یا معلم در دسترس نبود .پیشنهاد میشود رابطه
درمانی والد/کودک ،برای والدینی که از رفتارهای مخل فرزند خود شکایت دارند
مورداستفاده قرار گیرد همچنین از رابطه درمانی والد-کودک میتوان در افزایش پذیرش
والدینی و درنتیجه بهبود رابطه والد-کودک استفاده نمود.
منابع
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