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Abstract
The present study aimed to compare the effect of
individual and group parenting skills training on
life mothers’ life satisfaction. The research used a
quasi-experimental design with pretest- posttest
method. The population included 2112 mothers
with children less than 12 years old under the
support of health and therapeutic center in the city
of Lenjan. The sample consisted of 60 mothers
who were selected randomly and then randomly
assigned into three groups twenty each. One group
received parenting skills training individually and
the other group received group training, while the
third group received no training. Our research tool
was the Life Satisfaction Questionnaire (Diener,
1985). To analyze data, analysis of covariance was
used. The results showed that the groups who
received training were significantly different in the
post-test compared to pre-test regarding parenting
style (P<0.05). Also, the difference between the
two groups who received training was not
significantly different in the post-test compared to
pre-test. (P>0.05). Therefore, the effect of
individual and group parenting skills training on
mothers’ life satisfaction was similar.
Keywords: individual training, group training,
parenting skills, mothers, life satisfaction.
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مقدمه
از آنجایی که خانواده نخستین کانونی است کته نتوزاد ات از
تول ه آن پا میگذارد ،اولین و مهمترین اف اجتمتایی را ترا
رش انسان فراهم میکن و هینوان واح اصلی اجتمتا  ،پایته و
اساس سالم جاماه را ر یه ه دارد (ایل رآ اد .)8911 ،
سبک فرزنت پرور را منظومتها از نگترشهتا و رفتارهتا
تاریف کردهان که فضا یاطفی فراگیر ایجتاد متیکنت کته
ماهی ت تاام ت هتتا وال ت و کتتودر را مشتتخ متتیستتازد.
دسته ن ها متنتویی از ستبکهتا فرزنت پرور راستاس
محب و رفتار وال ین ارائه ش ه اس (شیفر.)7009 ،8
سبکها رایج فرزنت پرور کته امراینت  )8978( 7طتر
کرده اس  ،شام مقت رانه ،مستب انه و آسانگیر اس  .در سبک
مقت رانه وال ین یالوه ر اینکه ر رفتار فرزن ان نظارت دارنت
و ه آنها مسؤولی میدهن  ،ا فرزن ان خود گرم و محب آمیز
رفتار میکنن ( ا یرز .)7009 ،9والت ین تا ستبک مقت رانته ،از
کودکانشتتان تتا محب ت و روا تتن نزدیتتک مرا ب ت متتیکنن ت ،
انتظاراتشان ا توانتاییهتا کودکانشتان تناستد دارد (انت ر و
گتتتو  )7009 9والتت ین در ستتتبک دهنتت در حتتتالی کتتته
خودمختار و استقالل را منع میکنن (یال بن  )8997 ،ستبک
سهلگیرانه ،سبکی اس که در آن پ ر و مادرهتا تا فرزن شتان
درگیرن  ،ولی را آنها خیلی کم مح ودی متیگذارنت  .ایتن
وال ین ه فرزن شتان اجتازه متیدهنت هتر کتار کته دلشتان
میخواه کنن (سانترار )8911 ،5هترین ستبک فرزنت پرو
سبک مقت رانه اس  .در این شتیوۀ تر یتتی کودکتان متکتی ته
نفس و در رخورد تا دیگتران صتمیمی ،اجتمتایی و شایستته
هستن (جلیز .)8990 ،
در مراح پیشد ستانی یانی  9تا  5سالگی کودر ه دلیت
می ه استقاللطلبی ر سر دو راهیهایی در ارتباط تا والت ین
رار میگیرد و تحو ت سیار ستریای در ایتن مرحلته اتفتا
میافت  ،هطور که هیچ مادر د یقاً نمیدان چه نو رفتار
ا کودر خود داشته اش  .اگر مادر در اینگونه موارد ه ر
کفای ا ویژگیها مراح رش کودر آشنا نباش و مهتارت
چگونگی رخورد تا کتودر در ایتن متوارد را ن اشتته اشت ،
ممکن اس احساس درمان گی کن و مسلماً چنتین احساستی
ایث کتاهش راتای از زنت گی خواهت شت (طالتدزاده و
اح .)8990 ،

راای از زن گی یک فراین داور اس کته در آن افتراد
کیفی زن گی خود را ر اساس مالرها منحصر هفرد ختود
ارزیا ی میکنن  .راای از زن گی یک صف پایت ار و یینتی
نیس  ،لکه ه تغییرات مو ایتی حستاس است و تر استاس
درر و دی گاه خود افتراد در نظتر گرفتته متیشتود (شتیخی،
حی ریلی و اح  .)8919 ،همچنین راای از زن گی زمتۀ
یک زن گی مفی  ،مؤثر و راای خش فترد است و شتام
ارزیا ی شناختی افراد از واای زن گی خودشان اس (کیز و
شمتکین .)7007 ،6در وا ع راای از زنت گی مفهتوم کلتی و
ناشی از نحوۀ ادرار (شناختی و یاطفی) فترد از کت زنت گی
اس  .ه همین دلی افراد تا راتای از زنت گی تا  ،هیجتان
مثب یشتر احستاس متیکننت  ،از گذشتته و آینت ۀ ختود و
دیگران ارزیا ی مثب تر دارنت و آنهتا را خوشتاین توصتیف
میکنن  .در حالی که افراد ا راای از زنت گی پتایین ،ختود،
گذشته و آین ۀ خود و روی ادها زن گی را نامطلوب ارزیتا ی
میکنن و هیجان منفی یشتر مثت افستردگی و ااتطراب را
تجر ه میکنن (تیم.)7080 ،7
از آنجایی که ن اشتن آگتاهی زم در خصتوچ چگتونگی
رخورد ا کودر در شتراین مختلتف ،یتاملی مهتم در ایجتاد
ناسازگار ها ین وال ین اس و درنهای راای از زن گی
را در افراد تح تأثیر ترار متیدهت (کوستتین ونتس ،لتور،
هالاستمی  ،)7087 ،1آمتوزش والت ین یکتی از یملتیتترین
راهبردها م اخلها را کاهش تنیت گی والت ین و افتزایش
راای از زن گی آنها اس  .آموزش م یری صحیح ختانواده
ه نستب انتوا رواندرمتانی مبتنتی تر ختانواده رتتر دارد
(حاجیغالمی و یال بن .)8997 ،
در حتتال حااتتر رایتتجتتترین رویکردهتتا آموزشتتی در
رنامه ها آموزش ،آموزش فرد و گروهی اس  .شتیوه هتا
فرزن پرور را از طریق فرد و گروهی میتتوان ته والت ین
آموزش داد .در آموزش گروهی ه افراد که از یک طبقۀ ماین
اجتمایی هستن  ،در مورد مسائ مورد نیاز ،آموزش داده میشتود.
ویژگتتی ایتتن روش آن استت کتته تته دلیتت رودررو تتودن
آموزشدهن گان ،گیرن گان امکتان حتث و شتکافتن جنبتههتا
گوناگون یک مسألۀ ه اشتی را دارنت  .افتراد آمتوزشگیرنت ه،
یقای خود را مطر میکنن و تبادل اطالیات ،موجد تکمیت
مالومات آنها میشود (نورال ین محم و تیزهوش.)8998 ،
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این روش دارا نق ها و مح ودی هایی اس  .زیترا ته
سبد اختالف هایی که در روش آموزش گیرن گان وجود دارد،
ممکن اس آموزش را افتراد از گتروه مفیت نباشت و یتا
ح ا فای ۀ مورد انتظار را داشته اشت و یتا یت ها از افتراد
شرک کنن ه در آموزش نا ته مالحظته هتایی یقایت ختود را
صریح یان نکنن و یا آنهایی که کمرو هستن  ،هطور ج در
حث شرک نکنن (مه زاده.)8997 ،
شیوۀ دیگر آموزش ه وال ین ،آموزشها فرد یا چهتره
هچهره اس  .در این نو آموزش دو طرف میتوانن مفاهیم را
درس درر کنن  ،مشکالت ه اشتی خود را مطر و ررستی
کنن و ا خره ه نتتایجی رستن کته در روش زنت گی ختود
تغییراتی دهن  .این روش ا تمام فای ه خش تودنش ،ته دلیت
امکانات مح ود که از نظر زمتان و نیترو انستانی ورزیت ه
را آموزش ه اش وجود دارد ،اکثراً ا دامنۀ مح ود اجرا
میشود (زن هطلد.)8998 ،
لیچخانی ( )8916در پژوهشها خود ه این نتیجه رسی
که آموزش رنامه ها فرزنت پرور مثبت  ،تر ستالم روان
مادران مؤثر اس  .تهرانیدوس  ،شتهریور و یال بنت ()8917
نیز نشان دادن م اخلهها آموزشی تر ی سازن ۀ فرزن ان ته
وال ین هصورت گروهی ستبد کتاهش چشتمگیر مشتکالت
رفتار کودکان میشود ،در حالی که آموزش ته شتیوۀ فترد
چنین اثر را ن اش .
در زمینۀ مقایسۀ دو شیوۀ آموزش فترد و گروهتی نیتز
تتوام نصتتیر و حشتتمتی نبتتو در پژوهشتتی ( )8998در
کارآزمایی الینی ،خود ه مقایسۀ تأ ثیر آمتوزش ختودمرا بتی
ت ه روش فرد و گروهی ت ر کیفی زن گی یماران تح
شیمی درمانی پرداختن  .ا توجه ته ایتن مطالاته در یمتاران
آموزش دیت ه ته روش گروهتی ات از سته دورۀ آمتوزش،
تفاوت مانادار ر کیفی زن گی در ستطح بت از شترو
شیمی درمانی پی ا ش که ه ایتن ماناست کته اثتر آمتوزش
گروهی ت ا ح از آموزش فرد ا تر وده اس  .نورال ین
محم ( ،)8998نشان داد کاهش ااطراب یماران در شیوۀ
آموزش گروهی ه طور مانادار تیش از آمتوزش انفتراد
وده اس که نشان دهن ۀ تتأ ثیر یشتتر آمتوزش گروهتی تر
هیجان و ااطراب یماران لبی ود.
حاجیغالمی و یال بن ( )8997در ررستی هتا ختود در
دانشگاه یلوم پزشتکی شتهی صت و ی یتزد نشتان دادنت کته
آموزش مهارت فرزن پرور تر کتاهش نگرانتی ،ااتطراب و
2. Astley
4. Hoffman

افزایش اورها خودکارآم وال ین تأثیر مثب داشته است  .از
ررسی این مطالاات میتتوان نتیجتهگیتر کترد کته ناآگتاهی
وال ت ین در زمین تۀ مهتتارتهتتا فرزن ت پرور ه اش ت روان
وال ین و هویژه مادران را ته ی میکن  .کتاممزاده ( )8998در
نتایج خود نشان داد که میزان آگاهی یماران سکته لبی در امر
مرا ب از خود در گروه آموزشدی ه ه شتیوۀ فترد تیش از
آموزش گروهی وده اس .
کازدین و وایتلی )7007( 8در پژوهشها خود نشان دادن
که آموزش شیوههتا ج یت فرزنت پرور ته تاامت هتتر و
کاهش تااراات ین وال ین و فرزن ان آنها منجر میشود.
آستلی )7001( 7ا مطالاه ا ه منظور ررستی تتأثیر سته
روش متفاوت (سمای ،صر و شتفاهی) تر رو یمتاران
لبی ه منظور یادآور اطالیات یماران نشت ان داد کته نتو
روش انتقال اطالیات ر میزان یادآور اطالیات در یماران
تأ ثیر یکسانی داشته اس  .ستن رز و متک فالنت  )7080( 9در
پژوهشی رنامۀ فرزن پرور منحصتر ته فترد و حمایت از
خانواده را را کاهش مشکالت رفتتار کودکتان طراحتی
کردن و نتایج نشان داد که آموزش ه وال ین ایث کتاهش
مشکالت رفتار کودکان می شود .هتافتمن )7080( 9نیتز در
پژوهش ها خود پی رد که آموزش شیوه ها فرزنت پرور
صحیح ه وال ین تأ ثیر مثبتی ر هبود را طتۀ تین والت ین و
فرزن انشان دارد.
پژوهشها نشان داده اس که همۀ وال ین در ایفتا نقتش
وال گر  ،سطحی از تنی گی را تجر ه میکنن  ،اما هدلی درگیر
ش ن یشتر مادران در امتر تر یت کودکتان تهویتژه در مقطتع
پیشد ستانی ،سطح ا تر از تنی گی در مادران مشاه ه شت ه
اس (فرزادفر و هومن.)8917 ،
هنگامی که ختانوادههتا دورۀ اصتال رفتتار را پشت ستر
گذارن  ،تغییرات مهمی را در ررسی رفتار کودکانشان هدس
میآوردن  .احساس راای مادران از شیوۀ رفتتار فرزن انشتان
در پایان دورۀ آموزشی افزایش مییا و ر احساس صتالحی
آنان را مهار و تسلن ر رفتتار ختود و فرزن انشتان افتزوده
میشود (حاجیغالمی و یال بن .)8997 ،
ا توجه ه اهمی نقش ختانواده در تر یت و خوشتبختی
افراد و جاماه ،آمتوزش شتیوه هتا صتحیح فرزنت پرور ته
وال ین را متیتتوان ر روش متؤثر در افتزایش راتای از
زن گی در همۀ ایضا خانواده هویژه مادران ،در نظتر گرفت
(حاجیغالمی و یال بن .)8997 ،
1. Kazdin & waitly
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پور افرانی ،ایتماد و جزایتر تا ررستی ( )8999تتأثیر
آموزش مهارت فرزنت پرور اطاانته ته متادران تر کتاهش
تاارض دختران تا متادران و افتزایش ستالم روان دختتران
نوجوان نشان داد که م اخالت مبتنتی تر هبتود مهتارتهتا
فرزن پرور ه کاهش تاارض دختتران تا متادران و افتزایش
سالم روان دختران نوجوان انجامی .
ا توجه ه شراین کنونی جاماه و زن گی ماشینی و کمبتود
و و زمان در یشتر خانوادهها و همچنتین ستازمانهتا نکتتۀ
مهم این اس که در ارائۀ آموزشها ای روشی را اتخاذ نمتود
که امن اثر خش ودن و افزایش آگاهی وال ین ،تتوان تا آن
شیوۀ آموزشی در م تزمان کوتاهتر ،تا اد یشتر از افتراد را
آموزش داد .ا توجه ه مطالد فو فرایهها زیر در نظر ش :
8ت آموزش مهارتها فرزن پرور ه شیوۀ فرد در راای
از زن گی مادران مؤثر اس .
7ت آمتوزش مهتارتهتا فرزنت پرور ته شتیوۀ گروهتی در
افزایش راای از زن گی مادران مؤثر اس .
9ت اثر دو شیوۀ آموزش فرد و گروهی ر راای از زنت گی
مادران ا یک یگر یکسان اس .
روش
روش پالالژوهش ،مام الالۀ آمالالاری و نمونالال  :روش پتتژوهش
نیمهآزمایشی ا پیشآزمون و پسآزمون ود .جاماۀ آمار ایتن
پژوهش  7887مادر دارا فرزن زیر  87ستال تحت پوشتش
مرکز ه اشتی و درمانی ود .نمونۀ پتژوهش شتام  60نفتر از
متتادران تتود کتته تته روش انتختتاب تصتتادفی ستتاده از دفتتتر
مرا ب ها ممت ادغامیافتۀ اطفال تح پوشش مرکز انتختاب
ش ن و هصورت تصادفی ه سه گروه  70نفره الف و ب و ج
تقستیم شت ن تته گتتروه التتف تتهصتتورت فتترد و گتتروه ب
هصورت گروهی آموزش داده ش  .و گروه ج که گتروه گتواه
ود ،هیچ آموزشی دریاف نکرد.
ابزار سنجش
پرسشنامۀ رضایت زندگی :این مقیاس را دینتر ( )7001تهیته
کرده و از  5گزاره و  91پرسش تشکی ش ه است کته میتزان
8

2. Jenifer-

راتتای از زن ت گی و هزیستتتی را متتناکس متتیکن ت  .شتتیوۀ
نمرهگذار این پرسشنامه ر اساس مقیاس  5درجها لیکترت
استت  .جنیفتتر )7006( 7در پژوهشتتی همبستتتگی مثبتت و
مانیدار ین نمرات راای از زن گی ا نمرات شتادکامی و
همبستتتگی منفتتی تتا نمتترات افستتردگی تتهدس ت آورد .ایتتن
پرسشتتنامه تتین گروههتتا مختلفتتی از جملتته کودکتتان،
زرگسا ن ،یماران و سالمن ان استفاده ش ه اس (شیخی و
همکاران.)8919 ،
خصوصیات روانسنجی این مقیاس در مطالاتات متات د
ررسی ش ه اس  .اراید هماهنگی درونتی مقیتاس تهطتور
هماهنگی ین  0/79تتا  0/19گتزارش شت ه است (هالتت و
گاستاوسون .)7001 ،9در این پژوهش پایایی پرسشنامه ا روش
آلفا کرونباخ  0/75هدست آمت  .دو نمونته از پرستشهتا
پرسشنامه هصورت زیر اس :
8ت زن گی من در یشتر موارد ه آرمانهایم نزدیک وده اس .
7ت شراین زن گی من یالی اس .
9ت ستۀ آموزشتی مهتارتهتا فرزنت پرور محتتوا ستته،
آموزش شیوهها فرزن پرور مورد تأییت شتبکۀ ه اشت و
درمان شهرستان لنجان ود.
روش اجرا و تحلیل دادهها
ا از انتخاب نمونه ،رنامۀ کتار و زمانبنت آمتوزش هتا
مورد نظر ه اطال همۀ افراد رسی  .ب از شترو جلستات
از هر سه گروه پیش آزمون راای از زن گی ه یمت آمت .
شیوه ها فرزن پرور در  6جلسۀ  95د یقه ا رگزار شت .
جلسات گروهی یک تار در هفتته ،روزهتا دوشتنبه ترا
ایضا گروه الف در مرکز ه اش رگزار شت و جلستات
فرد نیز را ایضا گروه ب ه صورت فترد ترا هتر
ک ام از افراد ه م ت  6جلسۀ  95د یقها  ،هفته ا یک تار
رگزار گردی  .یک هفته ا از اتمام جلسات آموزشی از هر
سه گروه پتس آزمتون ته یمت آمت  .تا استتفاده از تحلیت
کواریانس و آزمتون  tوا ستتۀ متغیرهتا متورد مقایسته ترار
گرف  .تا اد و محتوا جلسات رگزارش ه راساس ج ول
 8وده اس .

1. Diener
3. Hultell and Gustavsson

مقایسۀ تأثیر آموزش فردی و مهارتهای51 / ...
مدول 9ال ملس های آموزشی شیوههای فرزندپروری
ت داد ملس

محتوای ملس
آشنایی و م رفی ،اهمیت

ملسۀ اول
ملسۀ دوم
ملسۀ سوم

ت لیم و تربیت

اهداف

تکلیف

مقدم  ،تأثیر ت لیم

تمرین آرمیدگی

انواع مشکمت رفتاری کودک

مشکمت رفتاری

و نحوۀ مقابل با آن

ملسۀ چهارم
ملسۀ پنجم
ملسۀ ششم

ب مدت یک هفت

اصول اولیۀ

آشنایی با اصول فرزندپروری
آشنایی با انواع شیوههای

ثبت پیامدهای رفتاری کودکان

ب کارگیری اصول و ثبت نتایج

فرزندپروری
اصول فرزندپروری

فرزندپروری
آشنایی با بازتاب شیوۀ
آزادگذاری در تربیت فرزند
آشنایی با بازتاب شیوۀ
استبدادی در تربیت فرزند

اصول فرزندپروری

اطمینان یافتن از موضوعهایی
ک میخواهید حق انتخاب آن
را ب فرزند دهید و ثبت آنها
ثبت احساس در مورد
فرزندپروری گذشت و حال

اصول فرزندپروری

یافتهها
میانگین ستن متادران شترک کننت گان در طتر ترا گتروه
آموزش فرد  ،گروهتی و گتواه ته ترتیتد  79/9 ،79و 79/9
وده اس  .از نظتر ستطح تحصتیالت افتراد شترک کننت ه در
آموزش فرد دارا تحصیالت دیپلم ،تا تر از دیتپلم و زیتر
دیتتپلم تته ترتیتتد  65 ،75و  80درصتت تتود و تترا گتتروه
آموزش دی ه ه شیوۀ گروهی این ای اد ه ترتید  90 ،55و 85
درص و را گروه گواه  65 ،75و  80درص وده است  .سته
گروه از نظر سطح تحصیالت و واتای ا تصتاد تا کمتک
آزمون آمار کا دو و تی مستق ا هم مقایسه ش ن  .نتایج

نشان داد که هر سه گروه در این متوارد ،تا یکت یگر همگتون
ودهان  .نا راین ه نظر میآی که این متغیرها نتیجتۀ آزمتون را
تح تأثیر رار ن اده اس .
را ررستی همگتونی واریتانس دو گتروه التف و ب از
آزمون همگونی واریانسها لوین استفاده ش  .نتایج حاص از
آزمتتایش فراتتیههتتا پتتژوهش نشتتان داد کتته شتتیوههتتا
فرزن پرور مستب انه و سه انگارانه در هر دو شتیوۀ آمتوزش
در پسآزمون کاهش یافته و شتیوۀ فرزنت پرور مقت رانته کته
شیوۀ صحیح فرزن پرور از ین سته شتیوه است  ،در هتر دو
گروه در پسآزمون نسب ه پیشآزمون افزایش نشان داده است .

مدول 5ال نتایج تحلیل کواریانس نمرات آموزشهای فردی و گروهی مهارتهای
فرزندپروری بر رضایت از زندگی مادران
منابع

مجموع

درمۀ

میانگین

مقدار

سطح

اندازۀ

توان

تغییرات

مجذورات

آزادی

مجذورات

F

م ناداری

اثر

آماری

پیشآزمون

933/369

9

933/369

96/134

0/009

0/53

0/14

گروه

934/541

5

61/954

4/44

0/009

0/53

0/16

کل

91404

60
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سه گروهی استفاده ش که نتایج آن در ج ول  7آم ه اس .
نتایج ج ول  7نشان می ده کته تین گروههتا پتژوهش
(آموزش فرد  ،آموزش گروهی و گواه) تفتاوت مانتادار در
نمرات راای از زن گی متادران وجتود دارد ( )P< 0/08کته
را ررسی تفاوت گروهها از آزمون تاقیبی استتفاده شت کته
نتایج آن در ج ول  9آم ه اس .

مقایسها که ین میانگین نمرات در هر دو گروه پسآزمون
ه یم آم  ،نشاندهن ۀ این مواو ود که شیوهها فرد و
گروهی در آمتوزش مهتارتهتا فرزنت پرور و راتای از
زن گی اثر یکسانی دارد.
را ررسی تأثیر آموزشها فرد و گروهی مهارتها
فرزن پرور ر راای از زن گی مادران از تحلی کواریتانس

مدول 3ال نتایج آزمون مقایس های زومی با روش بونفرونی

گروهها

میانگین

آموزش فردی

گواه
تفاوت

سطح

تفاوت

سطح

میانگینها

م ناداری

میانگینها

م ناداری

گواه

94/46

ال

ال

ت دیلشده

آموزش فردی

94/4

0/54

0/05

ال

ال

آموزش گروهی

91/94

0/34

0/09

0/01

0 /9

نتایج ج ول  9نشان میده تین میتانگین گتروه آمتوزش
فرد و گروهی ا گروه گتواه تفتاوت مانتادار وجتود دارد.
نا راین میتوان نتیجته گرفت آمتوزش فترد و گروهتی تر
راای از زن گی مادران تأثیر داشته اس و فرایۀ اول و دوم
تأیی میشود ( ،)P<0/05اما تین میتانگین دو گتروه آزمایشتی
یانی آموزش فرد و گروهی تفاوت مانادار وجتود نت ارد.
در نتیجه تأثیر هتر دو شتیوۀ آموزشتی تر راتای از زنت گی
مادران یکسان وده اس و فرایۀ سوم تأیی نمیشود.
بحث و نتیجهگیری
تأثیر م اخله ا آموزش مهتارت هتا فرزنت پرور کارآمت و
شرک مادران در جلسات آموزشی چه ه شیوۀ گروهی و چته
ه شیوۀ فرد ایث افزایش راایتمن مادران از زن گی ود.
در را طه تا فراتیۀ اول ایتن پتژوهش یافتتههتا تا نتتایج
پتتتژوهشهتتتا هتتتافتمن ( ،)7080لیچختتتانی ( )8916و
تهرانیدوس و همکاران ( )8917همسو وده است  .در تبیتین
این فرایه میتوان گف که آموزش فرد این امکان را فتراهم
میکن که افراد در ح نیاز خود سته ه سطح فرهنگی و سطح
سواد خود آموزش مناسد را دریاف کنن  .نتا راین در جتایی
که شراین حاکم ر آموزش هتا اجتازه دهت و زمتان و فضتا
مناسد را آموزش فراهم اش  ،هدلی ارتباط متقا و چهره
هچهرۀ آموزشدهن ه و آموزشگیرن ه هتر اس از آموزش

آموزش گروهی
تفاوت

سطح

میانگینها م ناداری

ال

ال

فرد استفاده شود ،اما ا توجه ه اینکته همیشته ایتن شتراین
فراهم نیس و ممکن اس گروه نیازمن آموزش ،تات اد افتراد
زیاد را در رگیرد ،میتوان از آموزش گروهی استفاده کترد و
همتتان نتیجتته را از آمتتوزشهتتا گروهتتی گرفتت کتته در
آموزشها فترد تهدست متیآیت  .نتتایج ایتن پتژوهش و
پژوهشها همسو نشان داد که اثر آموزش فترد و گروهتی
یکسان ود.
طبتتق فراتتیۀ دوم ایتتن پتتژوهش ،آمتتوزش مهتتارتهتتا
فرزن پرور ه شیوۀ گروهتی تر راتای از زنت گی متادران
مؤثر اس که این یافته ا یافتته هتا کتازدین ( )7007آستتلی
( ،)7001لیچخانی ( ،)8916تهرانیدوس و همکتاران()8917
و پور افرانی و همکاران ( )8999همسو تود .نتتایج نشتان داد
نیازهتتا آموزشتتی و ستتطح ستتواد یکستتان در تتین افتتراد
آمتتوزشگیرن ت ه ایتتث م تؤثر تتودن آمتتوزش گروهتتی است .
م اخلهها آموزشی تر ی سازن ۀ فرزن ان ته والت ین ستبد
کاهش چشتمگیر مشتکالت رفتتار کودکتان و نوجوانتان تا
مشکالت رفتار متیشتود .همچنتین ایتن آمتوزشهتا ستبد
یشتر مادران از زن گی میشود .همچنین شیوهها
راایتمن
فرزنت پرور ناکارآمت ایتتث تتروز تاتتارض تتین والت ین و
همچنین ین وال ین و فرزنت ان است و ه اشت روان همتۀ
ایضا خانواده را تح تتأثیر ترار متیدهت  .از آنجتایی کته
خانواده هصورت یک نظام اس و افراد در تاام مستتقیم تا
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یک یگر رار دارن  ،اگر متادر در رختورد تا کتودر ختود در
مراحتت مختلتتف و حستتاس رشتت شتتیوۀ مناستتد تر یتت و
فرزن پرور را آموخته اش  ،ادر خواه ود را طته و تاامت
خو ی ا فرزن خود ر رار کن و این سبد کاهش درگیتر و
تنش تین والت ین در زمینتۀ فرزنت پرور و همچنتین روا تن
وال ین ا یک یگر خواه ش و در نتیجته راتای از زنت گی
وال ین هویژه مادران افزایش مییا .
ررسی فراتیۀ ستوم نشتان داد تتأثیر م اخلتها آمتوزش
مهارتها فرزن پرور کارآم و شرک متادران در جلستات
آموزشی ا هر دو شیوۀ آموزشی ایث افزایش راای آنهتا از
زن گی میشود و تفاوت مانادار ین دو شیوه وجتود نت ارد.
یافته ها مؤی این نکته ود که آموزش مهارتها فرزن پرور
سبد کاهش میزان ااطراب و افزایش راتایتمن از زنت گی
را مادران اس  .همستو تودن پتژوهشهتا تا فراتیههتا
مطر ش ه در این طر شای ته یلت زیر نتایی اشت کته در
فرهنگها گوناگون ین افراد مشترر اس  .گتاه یتک پ یت ۀ
یام در سطح جهان مث رش و یا حساستی متادران کته یتک
یام تبیین کنن ه اس  ،ممکن اس دلی این همستویی اشت .
در این پژوهش ه دلی نیاز مشترر مادران ه فراگیر اصتول
زیر نایی فرزن پرور و نزدیک ودن ستطح تحصتیالت آنهتا،
آمتتوزش فتترد و گروهتتی اثتتر یکستتان در افتتزایش میتتزان
راایتمن مادران از زن گی داش .
ایتتن پتتژوهش نیتتز ماننتت ستتیار از پتتژوهشهتتا دارا
مح ودی هایی ود .ترا مثتال در مراحت اولیته ،تمتاس تا
ایضا گروه و جلد موافق آنها و ایجاد انگیزۀ زم همنظور
شتترک ایضتتا در پتتژوهش یکتتی از دشتتوار هتتا کتتار تتود.
همچنین حضتور متادران ته همتراه کودکتان ختود در جلستۀ
آموزشی ایث ایجاد اختالل در رون آموزش ود.
8ت همنظور رفع مح ودی ها گفتهش ه ،ا توجته ته تجر تۀ
پژوهشگر در طول ایتن دوره ،ته پژوهشتگران آینت ه پیشتنهاد
میشود در مراح اولیه و تی نیرو کافی را جلد توجته و
یان فوای مشارک در این دورهها و ایجتاد انگیتزۀ زم ترا
ایضا شرک کنن ه را ن ارن  ،همنظور جلد مشتارک فاتال
مادران از مشو ها مورد استفاده کنن .
7ت همنظور رگزار جلستات آمتوزش تا کیفیت و اثرگتذار
پیشنهاد میگردد پژوهشگران آین ه ه متادران توصتیه کننت تتا
فرزن ان خود را در جلسۀ آموزشی ه همراه نیاورن و یا ترتیبی
داده شود تا کودکان طی این زمان در مکانی دیگر غیر از کالس
آموزشی و ه کمک شخ دیگر سرگرم شون .

9ت همچنین ه پژوهشگران آین ه پیشنهاد میشتود مشتا ه ایتن
پژوهش را در سایر مراکز ه اش و درمتانی در ستطح استتان
اصتتفهان و کشتتور تته یمتت آورنتت و یتتا در نمونتتۀ چنتتین
پژوهشهایی یتالوه تر متادران ،پت ران را نیتز در مت اخالت
آموزشی شرک دهن و اثر آموزش را ر آنها نیز ررسی کنن .
9ت در این پژوهش نشان داده شت کته اثتر آمتوزش فترد تا
آموزش گروهی یکسان وده اس  .نا راین ر اساس یافتههتا
پژوهش و ا توجه ه کمبود نیرو و زمان کافی را آموزش ه
تکتک افراد تحت پوشتش کته ستیار زمتانبر است  ،از فتن
آموزش گروهی استفاده شود.تا در فرص کمتر توان ه تات اد
یشتر آموزش داد و همان نتیجه حاص گردد.
5ت ا توجه ه اهمیتی که آموزش ته والت ین در ایتن طتر و
پژوهشها همسو ا این طر نشتان متیدهت  ،ته مستؤو ن
شبکۀ ه اش و درمتان شهرستتان هتا پیشتنهاد متیشتود کته
جلسات آموزشی فرزن پرور هصورت دورها و تهصتورت
آموزش گروهتی تا کمتک کارشناستان واحت ه اشت روان
رنامهریز و ادغام گردد.
6ت در حال حاار در تمامی مراکز ه اشتی و درمانی سراسر
کشور شبکۀ ن ا ه اش همنظور راهنمایی در زمینۀ مسائ
ه اشتی در خ م وال ین اس  .ا توجه ه احساس نیتاز
که پژوهشگر در زمینۀ ه اش روان و مهارت هتا صتحیح
فرزن پرور در وال ین مشتاه ه کترد ،ته مستؤو ن مراکتز
ه اشتی شهرستان ها پیشنهاد میشود ص ا مشاور همنظتور
پاسخگویی ه پرسش ها مادران در خصتوچ مهتارتهتا
فرزن پرور در کنار شبکۀ ن ا ه اش ادغام گردد.
همچنین اتوجه ه نتایج پتژوهش دیت ه شت کته آمتوزش
مهارتها فرزن پرور سبد هبتود مهتارت والت ین در امتر
فرزنت پرور و همچنتتین راتتای آنهتتا از زنت گی متتیشتتود.
نتتا راین تته والت ین توصتتیه متتیشتتود کتته در حت امکتتان در
کالسها آموزش مهارتها فرزن پرور شرک کننت و از
این طریق مهارتها را خود در این زمینه و همچنین راای
خود از را زن گی افزایش دهن .
سپاسگزاری
در پایان و در سایۀ الطاف الهی زم است از همکتار مرکتز
ه اش و درمان س ه لنجان ،مادران شرک کننت ه در طتر و
همچنین استادان محترم دانشگاه آزاد خوراسگان کته راهنمتا
پژوهشگر در این طر ودهان  ،ردانی گردد.
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