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 مقدمه
 ایهلدر ایجاد، افزایش و یا کاهش اختال مؤثریکی از عوام  

خانواده کان،  تاری کود که؛ اسططططت رف اولی  و  خانواده چرا

س ی ترمهم ان، پایگاه در تأمی  و پرورش ابضاد مبتلف وجود ان

آید. به همی  علت او به شطططمار می یشطططناختروانبضد  یژهوبه

 هایی کهروش یگردعبارتبهوالدی ، یا  والدگریهای شطططیوه

ق برند در راسططتای تحروالدی  برای تربیت فرزندشططان بکار می

 (. عل  مبتلفی باعث1اسططت )حائز اهمیت بسططیاری  مسططهلهای  

شدید انواع فرمانی اختالل نا یژهوبهرفتاری  هایاختالل بروز و ت

له عللی که در  ازجملهشطططود. ای و اضططططراب جدایی میمراب

ر د .استقرار گرفته است، شرایط خانواده  موردتوجهمطالضات 

توانططد موجططد تشططططدیطد حوزه خططانواده، عوامطط  مبتلفی می

با یکدیگر،بدرفتاری  های کودکان شطططود. رابطه پدر و مادر 

تیاد یکی بیماری روانی والدی ، تضداد زیاد اعضا خانواده و یا اع

(.2) استای  عوام   ازجملهاز اعضای خانواده 

 هایلاختالگیری خانواده در شطک  یش تربیتبا توجه به نر

تار م   یرف بکهابر ای  اختالل مؤثریکی از عوا های ، سططط

ندان خود  با فرز لدی  در برخورد  که وا ندپروری اسططططت  فرز

مال می بکاع که ای  سططط ند  ک کن  تحولگیری و ها در شططط

ی آنهططا تططأثیر فراوان و عمیری دارد. شطططبصطططیتی و رفتططار

تأثیر های فرزندپروری تحتمورد شیوهمضاصر در های پژوهش

خانواده کان و  ند در مورد کود بامری ضات  طال هاهای آم  قرار ن

و  ،1د. بامریند سططه سططبک فرزندپروری مسططتبدانه، مرتدرانهردا

 شدهانجامهای (. پژوهش4و  3) را ارائه کرده است 2گیرانهسه 

از ای   هرکدامبر روی ای  سطططه سطططبک نشطططان داده اسطططت که 

تواند پیامد مثبت و منفی برای کودکان را به همراه ها میسبک

سبک شد.  شته با ضاهادا ستبدانه با ترا ی باالی والدی  و های م

شود؛ و با پیامدهای منفی مانند ها مشبص میدهی کم آنپاسخ

 ( ومانند افسططردگی و اضطططراب) نمودرونمشططکالت رفتاری د

شگری و نافرمانی( ) 3نمودبرون سبک مانند پرخا ست.  همراه ا

1. Authorutative

2. Permissive

لدگری هار وا نه ترکیبی از م تدرا باالی مر یت  ما گری و ح

میان  یهدوسططوعاطفی، سطططوح مناسططبی از اسططترالل و ارتبا  

. ای  سطططبک با پیامدهای (5) کندکودک و والد را تأمی  می

تحولی مثبت همچون پیشطططرفت تحصطططیلی باالتر، اتکا به خود، 

االن همراه اسططت. در انحراف رفتاری کمتر و روابط بهتر همسطط

دهی باالی گیرانه که با تراضای کم والدی  و پاسخسبک سه 

به فرزندان  ازحدیشب، والدی  با توجه (6) شودمی آنها مشبص

دارند. ای  شططیوه تربیتی با پرخاشططگری،  هاانتظارات کمی از آن

رفتار ضططداجتماعی، موفریت ضططضیف تحصططیلی و مشططکالت 

شکار در کودکان  سترفتاری آ . با توجه به مفهوم (7) همراه ا

ا با پروری تأثیر هر یک از آنهفرزند هایو تضریف انواع سططبک

 تواند متفاوت باشطططدتوجه به نوع فرهنگ حاکم بر جامضه می

حت کی از مشطططکالت رایج دوران کودکیی (.8)  یرتأثکه ت

. پریشانی (9) استطراب جدایی اضاست  والدگریهای سبک

جدایی گام  بت در هن نده، عالئمی از از مراق طبیضی  تحولکن

پریشططانی  کهیهنگامشططود. اسططت و در همه کودکان دیده می

ست یا تا دوران بضدی کودکی باقی می شبیص شدید ا ماند، ت

 در کودکاناضطراب  .شودختالل اضطراب جدایی عنوان میا

فرد  تحولیای  اختالل بیش از آن اسطططت که از سطططط   مبتالبه

شیوع اختالل اضطراب جدایی در کودکان  .(10) رودانتظار می

ها بیشطططتر از ای  اختالل در دختر و اسططططت سططططال  12کمتر 

(.11) پسرهاست

ناب نافرمانی کودکان یک مرحله اجت ناپذیر از لجبازی و 

له راب تارهای م بارزتری  رف هاسطططت.   24تا  18ای بی  تحول آن

سد،به اوج می یسالگسهیابد و در ماهگی نمود پیدا می ای   ر

از نظر  که کندیما شطططناختی پیدوضطططضیت زمانی جنبه آسطططید

عادی پیدا کند و فراوانی آن ، وضطططضیت  یرتداوم یا شطططدت

ش  شود و به بیان رو شمگیرتر  سنی  ترچ ضضیت تحولی و  با و

باشطططد ها  (.12) کودک همبوان ن تار که ای  رف  مکرراًزمانی 

اختالل به  ینوعبهبگیرد،  تکرار شطود و حالت شطدیدی به خود

3. Internalizing & externalizing
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 ایشطططود. اختالل نافرمانی مرابلهای تبدی  مینام نافرمانی مرابله

درصد  16تا  2های روانی است که با شیوع تری  اختاللاز شایع

دبسطططتانی و یا در مرحله قب  از نوجوانی بروز پیش در کودکان

سااکند. می شبیصی و آماری  بر ا تضریف پنجمی  راهنمای ت

له راب مانی م نافر یداری اختالالت روانی، اختالل  پا ای الگوی 

صومت لجبازی، کاری، نافرمانی،منفی شی در برابر  ،خ سرک و 

بروز ای  اختالل در هر دو گروه جنسططی دختر و  قدرت اسططت.

شود، اما شیوع ای  قبی  مشکالت رفتاری در میان پسر دیده می

سرشتی های آن هم تفاوت پسران بیشتر از دختران است و علت

(.13) ای  دو جنس است

که اختالل به این جه  تاری می هایبا تو ند عاطفی و رف توا

آموزان و مشططکالت مشططکالت تحصططیلی متضددی برای دانش

به گوناگونی برای خانواده و جامضه ایجاد  با توجه  کند و نیز 

در بی  کودکان سططنی   هادرصططدی ای  اختالل 10 تا 6شططیوع 

س ( و مرتبط بودن موضوعاتی 14) ه در کشورهای مبتلفمدر

( و 16) گرایش به رفتارهای پرخطر،(15) مانند ارتکاب جرایم

یدار شططططدن ای  اختالل پا در دوران پس از بلوغ و  هامزم  و 

ها در  الد الگوهای جدید بزرگسالی، الزم است تا ای  سبک

ر پذیرش آموزش داده شططود. یکی از ای  الگوها درمان مبتنی ب

(.17) روددرمانی به کار میروان است که در 1و تضهد

شطططناختی روش مبتنی بر پذیرش و تضهد، یک مداخله روان

را  2آگاهیمبتنی بر شواهد است که راهبردهای پذیرش و توجه

هططای مبتلفی بططا راهبردهططای تضهططد و تاییر رفتططار بططه شطططیوه

گیری فراگیر نامیده آمیزد. ای  رویکرد در آ از فاصطططلهدرمی

شططد. در درمان مبتنی بر تضهد و پذیرش هدف ای  اسططت که می

یاموزند وقایع درونی هایی را که  مبصطططوصطططاًشطططان افراد ب آن

اند، قضاوت نکنند و بپذیرند.ناخواسته

گر، دهمضنی چنی  حسططی آن اسططت که فرد همیشططه مشططاه

های بدنی و خاطرات خود ، حسهااحساا کننده افکار،تجربه

از آنها متمایز اسطططت. هدف ای   بداند که حالی درعو باشطططد 

را  اشیزندگهای تا ارزش شطططوداسطططت که به مراجع کمک 

1. Acceptance & commitment therapy

هدف درمان  مشططبص کند و بر اسططاا آنها اقدام به عم  کند.

مبتنی بر پذیرش و تضهد، آن اسططت که در ای  فرایند شططادابی و 

 پذیریو انضطاف شططده افزودهمضنای بیشططتری به زندگی مراجع 

 و تضهد( او افزایش بیابد. درمان مبتنی بر پذیرش یشططناختروان)

پذیرش مشکالت و بودن در زمان حال بدون اقدام به مهار آن، 

سیر ارزشمند، سیرو  گزینش یک م  است اقدام در جهت طی م

(18). 

در  آنهای در ای  آموزش شطططش اصططط  بنیادی و مهارت

فراد آموزش داده  والططدگریقططالططد  بططه  کططه شطططودیمبططه ا

کند  کمک والدگریمادران در  یشطططناختروانپذیری انضطاف

 :ای  شش اص  عبارت است از

سلش1 ند و به مضنای آن که مادران درک کن: یشناخت ( گ

ند یت بفهم با های آنکه بی  ذهن عات مرتبط  ها از موضطططو

ل برای مثا) وجودی دارد یادیفرزندانشطططان با واقضیت تفاوت ز

کند، ممک  اسطططت مادری که فرزندش در مرابلش نافرمانی می

پیش خودش فکر کنططد نططافرمططانی کودکی یضنی اعتیططاد در 

مادر می ناختی  گونه آموزد ای بزرگسطططالی؛ در گسطططلش شططط

 . کند(ضنایی را قطع میم هاارتبا 

هططایی برای روش آموزددر ای  روش می ترتیططدی ابططه 

و  هاسطططازی افکار، تصطططورات، هیجانکاهش تمای  به عینی

( 2. را در پیش گیرد خططاطرات در ارتبططا  بططا تربیططت فرزنططد

به پذیرش جازه دادن  طه  آمدورفت: ا کار در حی لدگریاف  وا

بارزه شطططود.  ها م با آن که  ماا (3بدون این : با لحظه اکنون ت

مندی آگاهی از اینجا و اکنون و تجربه آن با گشودگی و عالقه

از خود،  یافتهیتضال( مشاهده خود: دستیابی به حسی 4به فرزند. 

زمینه  ها درارزش( 5نیسططت؛  ییرپذیرتاتسططلسططلی از آگاهی که 

ار : اکتشاف اینکه چه چیزی برای خود واقضی فرد بسیوالدگری

ریزی : طرح( اقدام متضهدانه در زمینه والدگری6 سطططت؛مهم ا

 جای رسططیدن بهه و تالش متضهدانه ب هاارزشاهداف بر اسططاا 

(.19)آن اهداف است 

2. Mindfulness
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 رفتاری کودکان را هایهای زیادی اختاللتاکنون پژوهش

زاروا ال. انداند و یا کاهش آن را هدف قرار دادهمطالضه کرده

های که بی  چالش ندنشطططان داد( در پژوهشطططی 20) و همکاران

ضطراب جدایی در کودکی رابطه  والدگریرفتاری  و اختالل ا

( در پژوهشطططی متوجه 21) همکاران و گومز .(20) وجود دارد

پرخاشططگری و قلدری و  والدگریهای شططدند که بی  سططبک

 ( نشطططان2014(الکان  و همکاران  .کودکان رابطه وجود دارد

کودکان  یخلرکجکننده مادر با ارمهدادند بی  سططبک والدینی 

ا ب پژوهشطططی در زادهخانجانی و محمود(. 22) رابطه وجود دارد

رایسططططه لدگریهای شطططیوه عنوان م تاری  هایو اختالل وا رف

و  والدگریکودکان، متوجه شطططدند که بی  سطططبک صطططحی  

تاهای کاهش اختالل به ) ری در کودکان رابطه وجود داردرف

 .(23نر  از 

    ها نشطططانشطططود مرور پژوهشگونه که مشطططاهده میهمان

به بررسططی اثرببشططی  یاشططدهچاپدهد که تاکنون پژوهش می

بک لدگریهای سططط پذیرش  وا هدمبتنی بر  کاهش  و تض بر 

دایی جای و اضطراب نافرمانی مرابله یژهوبهرفتاری  هایاختالل

یه که ای  فرض استبنابرای  ای  پژوهش بر آن ؛ نپرداخته است

سبک مبتنی بر پذیرش  والدگری  هایرا بررسی کند: آموزش 

ای بلهنافرمانی مرا یژهوبهرفتاری  هایبر کاهش اختالل و تضهد

 مضنادار دارد. یرتأثو اضطراب جدایی 

 روش

پژوهش حاضططر از  :کنندگانطرح پژوهش و شرررکت الف(

مه با طرحنوع نی مایشطططی  باپس -آزمونپیش آز گروه  آزمون 

ع تمام مادران و کودکان مرط نترل بود. جامضه آماری شطططام ک

 بود. 1394-95شهر اصفهان در سال تحصیلی  دبستانییشپ

ضه شطططام   مادر دارای کودک  40نمونه آماری ای  مطال

سترا و با مضرفی مدیران و پیش شک  در د ستانی بود که به  دب

نططد مربیططان در زمینططه اضططططراب جططدایی و نططافرمططانی در چ

ص شک  ت شدند و به  ادفی در گروه کنترل مهدکودک انتباب 

                                           
1. Child symptom inventory 

 شطططدند، سطططپس از مادران کودکان گروه و آزمایش جایدهی

 د تا در جلسططات آموزشططی شططرکت کنند.وت شططآزمایش دع

مطادران  هطای ورود در ای  پژوهش عبطارت بودنطد از:مالک

تاری ق  تحصطططیالت دیپلم کودکان دارای اختالل رف حدا  ،با 

ستانیشیپ کودکان شرکت در  یک و دب س 7دو؛ توانایی  . هجل

یک جلسططططه  های خروج:مالک عدم حضطططور در بیش از 

حضور در  شناختی و جسمانی؛داشت  مشکالت روان آموزشی؛

 .آموزشی دیگرهای دوره

 ابزار ب(
         اسطططتفططاده موردابزار . اضططططراب جططدایی و نططافرمططانی: 1

های اضططططراب جدایی و نافرمانی از پرسطططشطططنامه مریااخرده

یاابود 1کودکمرضطططی  عالئم یک مر مه  نا     . ای  پرسطططشططط

سپرافکی درجه سومی   2وگادو بندی رفتار است که ا ساا  بر ا

 یپزشططکروانتشططبیصططی انجم  بندی راهنمای آماری و طبره

رفتاری و هیجانی کودکان  های ربال اختالل منظوربه ومریکا آ

همزمان با چاپ  1994سططال طراحی کردند و در سططال  12تا  5

جدچهارم مورد  بال یدنظرت  قرار گرفت و ای  ابزار جهت  ر

شام  های اختالل شنامه  س شد. ای  پر رفتاری و هیجانی تنظیم 

 نسبهو  سؤال 98والد دارای  نسبه) والد و مضلم است نسبهدو 

همزمان، روایی  آزمونسطططازندگان ای   دارد( سطططؤال 87مضلم 

آن، همچنی  پایایی آن را مناسطططد گزارش  یو همگرا ،واگرا

 توجه و نارسطططاییای  مجموعه، شطططام  اختالل  .(24) اندکرده

شیفزون  ،ی مبرباختالل رفتار ای،مرابله ختالل نافرمانی، اکن

، اختیاریبی اختالل اضطططرابی، اختالل تیک، اختالل وسططواا

 هایتاللاخ  خلری، های، اختاللگسططسططتگی روان هایاختالل

(. در ای  25) دفضی اسططططت هططایو اختالل ،طیف اوتیسطططم

را نظر خود  سططؤالها با مطالضه هر پرسططشططنامه، مادران آزمودنی

یاا  برحسططططد جهیک مر هاردر     لیکرت( مشطططبص) یاچ

ند. می مه سطططؤاالتکن به ه     زیر  صطططورتبهها گروه مربو  

بیشطططتر  1ا لططد  0گططاهی  0شطططود: هرگز گططذاری مینمره

بلی یا خیر هستند  صورتبه 49 تا 43شماره  سؤاالت 1اوقات 

2. Sprafkin & gadow 
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از آنها  هرکدامکه در صططورت مثبت بودن پاسططخ، یک نمره به 

 گیرد.تضلق می

ی ای  یطی پژوهشطططی که هدف آن بررسطططی روایی و پایا

 تا 63/0 ازها دامنه ضططراید همسططانی درونی مریاامریاا بود 

 روش از اسطططتفاده با نیز هایاامر زمانی ثبات. اسطططت -95/0

 و شد بررسی هفته 5 -8با یک فاصله زمانی  بازآزمون -آزمون

 توافق. آمد دست به 67/0 تا 32/0 از زمانی ثبات ضراید دامنه

نه. گرفت قرار یموردبررسططط نیز دهندگانپاسطططخ بی   ای  دام

 نیز روایی خصوص در. داشت نوسان 67/0 تا 09/0 از ضراید

ی  فت صطططورت مبتلفی هایتحل له. گر  های تحل ای  ازجم

، همبسطتگی نسطبههر  هاییاامربه همبسطتگی درونی  توانیم

 و تمایزگذاری قدرت گروهی، تمایزگذاری ک ، نمره -سؤال

روایی  و ، از اعتبارنسططبههر سططه  ؛ کهکرد اشططاره عاملی تحلی 

از آنها برای  توانیممطلوب و باالیی برخوردارند و با اطمینان 

 -18 نوجوانان و کودکان رفتاری -عاطفی هایسنجش اختالل

در ای  پژوهش همسطططانی  مجدداً(. 17) کرد اسطططتفاده سطططاله 6

کرونباخ محاسبه شد برای  یدرونی ای  پرسشنامه از طریق آلفا

    و برای اضططططراب جططدایی( α  66/0) اینططافرمططانی مرططابلططه

(78/0  α .) 

 محتوای جلسطططات آموزشطططی مبتنی بر: اید( برنامه مداخله

 ،ایزدی و عابدی ؛2007پذیرش و تضهد بر اسطططاا روش )هیز، 

در که  ای اجرا شددقیره 90جلسه  8 صورتبه( است که 1393

 (.19، 18ادامه آمده است )

 

 خالصه جلسات آموزشی مبتنی بر پذیرش و تعهد :1جدول 

ل
جلسه او

تضیی  اهداف  /ها گیری گروه و علت انتباب آنای از مراح  شک خالصه بیان  مبتنی بر همکاری/ آشنایی اعضا با یکدیگر و با رهبر گروه/ ایجاد یک رابطه 

        رفتاری در کودکان هایعاملی که باعث بروز اختالل  یترمهمتشکی  جلسات و زمان جلسات بضدی/ مضرفی  قوانی  گروه/ تشری  نحوه بیانگروه/ 

شما چه سبک  که دیدهپاسخ  سؤالکه به روابطتان با کودکانتان دقت کنید و به ای  / تکلیف خانگی مبنی بر ای  والدگریشود/ مضرفی سه سبک می

 .آزمونپیش یاجرا آن را در کار برگ مربوطه یادداشت کنید. سپس دارید؟ والدگری

جلسه دوم
 

 والدگریکه سبک ارائه مثال/ توضی  ای  ( بامرتدرانه والدگری سبک) تربیت فرزندان مضرفی و توضی  بهتری  نحوه /شدهانجاممروری بر تکالیف خانگی 

 کهتکلیف خانگی مبنی بر ای  مطالد/ یبندجمعشود با ارائه مثال/ مرور کلی جلسه و کودکان می رفتاری در هایگیرانه و مستبدانه باعث ایجاد اختاللسه 

 ها را در کار برگ مربوطه یادداشت کنید.آن سپس شما مادر مرتدری باشید. ندادهفکر کنید و پاسخ دهید که چه عواملی اجازه  سؤالبه ای  

جلسه سوم
 تضهدمرتدرانه/ ارائه تضریف از درمان مبتنی بر پذیرش و  والدگریو رفتاری در سبک ،  یفکر شناخت موانع احساسی، /شدهانجاممروری بر تکالیف خانگی  

تکلیف خانگی  مطالد/ یبندجمعو عاشق(/ مرور کلی جلسه و  ،سبک احساساتی، پلیس) از دیدگاه رویکرد پذیرش و تضهد والدگریهای مضرفی سبک

ها اگر ترکیبی از این ای( و عاشق و احساساتی، پلیس،) هستید؟/ والدگریهای از سبک کیکدامکنید که شما دارای  یریگجهینتکه فکر کنید و مبنی بر ای 

 هستید در کاربرگ مربوطه یادداشت کنید.

چهارم
جلسه 

ارائه توضی   های والد عاشق/شناختی در درمان مبتنی بر پذیرش و تضهد/ بیان ویژگی یریپذانضطاف، یضلضششمروری بر تکالیف خانگی انجام شده/ بیان  

به افکار و  که یامطالد/ تکلیف خانگی مبنی بر  یبندجمعمرور کلی جلسه و  /والدگریهای در مورد تأثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تضهد بر سبک

( نمره بدهید، 5 تا 1از ) گذارندیمچردر روی عملکرد شما تأثیر  ندیآیمای  افکار  کهیوقت م، »مثالً ( نمره بدهید 5تا  1از ) خود آزاردهنده هایاحساا

شناختی شماست سپس در کاربرگ خود  یریپذانضطافآورده که نمره  به دستمیانگی   کیو چردر از افکارتان آزاد هستید؟ ای  سه تا را حساب کرده 

 کنید. یادداشت

جم
جلسه پن

 /والدگریهای بر سبک والدگری فنونآگاهی/ ارائه توضی  در مورد تأثیر و تمری  ذه  والدگری فنون آموزش /شدهانجاممروری بر تکالیف خانگی  

فرزند با  -نحوه اصالح روابط والدشده و تماا با آنها از طریق پذیرش با استفاده از استضاره میهمان/ ارائه توضی  در مورد اجتناب یهاتیموقضکشف 

که شما چه  خانگی مبنی بر ای و کامپیوتر/ تماا با لحظه اکنون؛ تجربه کردن اینجا و اکنون؛ با گشودگی عالقه/ درتکلیف مرغتبماستفاده از استضاره 

 کاربرگ خود یادداشت کنید. در است؟چگونه  مر شتبمشما  هرکدامخود را اصالح کنید؟  دیتوانیمیابید؟ آیا در خود می هاییایراد
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جلسه ششم
های ارائه توضی  در مورد رفتار /والدگری فنونبیان اشکاالت والدی  در به کار بست   /والدگری فنونادامه آموزش  /شدهانجام یخانگ فیتکالمروری بر  

 رفتار با استفاده از استضاره کشتی و جزیره/در تکلیف خانگی مبنی بر ای  یهامؤلفهارائه توضی  در مورد  بر رفتار فرزندان/ آن ریتأثریز و ریز و بروندرون

 که دچار طوفان شده و در جزیره تنها بیافتید مرصد شما کجا بود؟ ای خود را بیابید. قب  از آنکه رفتارهای جزیره
جلسه هفتم
 

یک بسته و برقراری تماا با  عنوانبهگر و توضی  مفاهیم نرش در زمینه، مشاهده خود ارائه توضی  در مورد خویشت  مشاهده /شدهانجاممروری بر تکالیف 

ع جنازه/ یتأثیر دارند با استفاده از استضاره تشی والدگریهای خود با استفاده از استضاره شطرنج/ آموزش مراح  اصلی در بر طرف کردن موانضی که بر سبک

 کنید. ادداشتیکاربرگ خود  در دوست دارید چه مادری باشید؟ دوست دارید فرزندتان در مورد شما چه نظری داشته باشد؟ که یاکلیف خانگی مبنی بر ت

جلسه هشتم
 

 هایبر سبک فنون و مضطرب/ ارائه توضی  در مورد تأثیر ،خلقمرابله با کودک پرخاشگر، لجباز، کج فنونآموزش  /شدهانجاممروری بر تکالیف 

قدردانی از  آزمون/اجرای پس تأکید بر کاربرد دستاوردهای برنامه آموزشی از طریق تمری  در زندگی واقضی/های رفتاری/ و کاهش اختالل والدگری

 اعالم تاریخ و یادآوری جلسه انجام پیگیری /یهمکار  یدلاعضا به 

 

انجططام عملیططات گزینش و گمططارش  پس از :ج( روش اجرا

؛ مادران کودکان در دو گروه، کنترل و آزمایش ترسطیم شطدند

مادران گروه آزمایش  و های سطططبکگروهی  صطططورتبهبه 

مبتنی بر پذیرش و تضهد آموزش داده شططد. دو گروه  والدگری

بططه ابزار و پیگیری  ،آزمونآزمون، پسدر سططططه مرحلططه پیش

پاسطططخ دادند و عالئم  نافرمانی پژوهش  اضططططراب جدایی و 

رعایت اخالق پژوهش،  منظوربه .کردندرا ارزیابی  فرزندانشان

ها اختیار داده شطططد که هر زمان می  به انصطططراف به آزمودنی

ا آموزشی خارج شوند. همچنی  به آنهتوانند از دوره داشتند می

ماند و محرمانه می کامالًا ه شطططد که اطالعات آنهداد یناناطم

ستفاده می منظوربهفرط  شی ا شود. همچنی  گروه کاربرد پژوه

ها را به شطططک  مادران گروه کنترل پس از اتمام دوره، آموزش

 فشرده دریافت کردند.

 هایافته

میانگی  و انحراف اسطططتاندارد متایرهای وابسطططته  2 جدول در

آزمون، و پیگیری آزمون، پسها و مراح  پیشگروه برحسططد

 ارائه شده است. 

 هگرو بر اساس غیرهای وابسته: میانگین و انحراف استاندارد مت2جدول 

 تعداد استاندارد انحراف میانگین گروه متغیرها

 آزمونپیش اضطراب جدایی کودکان
 20 08/4 80/15 گروه آزمایش

 20 44/4 25/19 گواهگروه 

 آزمونپساضطراب جدایی کودکان 
 20 00/4 50/15 آزمایشگروه 

 20 19/4 70/16 گواهگروه 

 اضطراب جدایی کودکان پیگیری

 پیگیری اضطراب جدایی کودکان

 20 63/1 55/12 گروه آزمایش

 20 08/4 80/15 گواهگروه 

 آزمونپیش ضدیت و نافرمانی کودکان
 20 49/3 25/16 گروه آزمایش

 20 20/6 60/18 گواهگروه 

 آزمونپسضدیت و نافرمانی کودکان 
 20 25/3 20/13 گروه آزمایش

 20 93/4 95/14 گواهگروه 

 ضدیت و نافرمانی کودکان پیگیری
 20 05/1 80/8 گروه آزمایش

 20 39/5 25/14 گواهگروه 
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از آزمون شاپیرو ویلک ها بررسی نرمال بودن داده منظوربه

ها نرمال هستند. شد. نتایج ای  آزمون نشان داد که دادهاستفاده 

اضطططراب جدایی کودکان و بررسططی برابری واریانس  منظوربه

از آزمون لوی  استفاده شد. نتایج ای  آزمون نافرمانی کودکان 

کودکان  ینافرماناضطراب جدایی و های نشان داد که واریانس

ستفاده از آزمون  خفریشپتفاوت مضناداری ندارد و ای   باهم ا

 تکراری رعایت شده استهای تحلی  واریانس با اندازه

متایرهططای  هططاییططانسکوواربررسطططی برابری  منظوربططه

 در سطططه مرحلهاضططططراب جدایی کودکان و نافرمانی کودکان 

درک  از آزمون ماچلی استفاده شد.گیری اندازه
 

 در کلگیری اندازه متغیرهای وابسته در سه مرحلهها برابری واریانس منظوربه: نتایج آزمون ماچلی 3جدول 

 معناداری F 1df 2df منبع تغییرات

 159/0 2 221/16 629/0 اضطراب جدایی کودکان

 053/0 1 091/29 436/0 ضدیت و نافرمانی کودکان

 

دهططد کططه نشططططان می 3مططاچلی در جططدول  نتططایج آزمون

ته در سطططه مرحله در ک   متایرهای هایواریانس  باهموابسططط

ند. ای  پیش ندار ناداری  فاوت مض فاده از آزمون ت فرخ اسطططت

 های تکراری رعایت شده است. جدولتحلی  واریانس با اندازه

اضططراب جدایی های تکراری ( نتایج تحلی  واریانس اندازه4)

 دهد.گروه را نشان می برحسدرا فرمانی کودکان کودکان و نا

 

 
 

تعهد بر کاهش  مبتنی بر پذیرش و والدگری آموزش اصالح سبک یاثربخشبررسی  منظوربههای تکراری : نتایج تحلیل واریانس اندازه4 جدول

 گروه برحسبکودکان  ینافرماناضطراب جدایی کودکان و ضدیت و 

 منبع تغییرات متغیرها
مجموع 

 مجذورات
Df 

میانگین 

 مجذورات
F توان آزمون مجذور اتا داریمعنا 

 

 

اضطراب 

جدایی 

 کودکان

 هادرون آزمودنی

 246/0 031/0 322/0 152/1 514/13 2 027/27 زمان() 1عام  

*تحصیالت 1عام  

 پدر
069/8 2 034/4 344/0 710/0 009/0 103/0 

*تحصیالت 1عام  

 مادر
187/1 2 594/0 051/0 951/0 001/0 057/0 

 360/0 047/0 177/0 775/1 823/20 2 646/41 *گروه1عام  

     732/11 72 723/844 خطا

 733/0 163/0 012/0 032/7 550/191 1 550/191 گروه هابی  آزمودنی

 

 ضدیت و

نافرمانی 

 کودکان

 هادرون آزمودنی

 882/0 148/0 003/0 241/6 192/74 2 384/148 زمان() 1عام  

*تحصیالت 1عام  

 پدر
234/6 2 117/3 262/0 770/0 007/0 090/0 

*تحصیالت 1عام  

 مادر
088/18 2 044/9 761/0 471/0 021/0 175/0 

 649/0 091/0 032/0 598/3 764/42 2 529/85 *گروه1عام  

     887/11 72 870/855 خطا

 799/0 187/0 007/0 275/8 635/301 1 635/301 گروه هابی  آزمودنی
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دهد اثر اصطططلی عام  عضطططویت نشطططان می 4 نتایج جدول

 مبتنی بر پذیرش و والدگری آموزش اصططالح سططبک) گروهی

هد ئه آموزش( در گروه تض عدم ارا ب   را های پژوهشطططی در م

 <012/0) اضطططراب جدایی کودکان، از نظر نمرات درمجموع

p) و نافرمانی کودکان (007/0> p تفاوت مضناداری را نشططان )

ند.می مان و عضطططویت گروهی ده م  ز عا م   ضا شطططرایط ) ت

از نظر آماری مضنادار  ضدیت و نافرمانی کودکانپژوهشی( در 

 ینافرمانضطططدیت و یضنی روند تاییرات نمرات ؛ آمد به دسطططت

فاوت  هاگروهدر بی  آزمون پس بهآزمون پیش از کودکان ت

(. ای  یافته به مضنای ای p < 007/0) مضناداری داشطططته اسطططت

است که بی  گروه آزمایش و کنترل تاییر مضناداری در میانگی 

به پساز پیش نافرمانی کودکان نمره آزمون و پیگیری آزمون 

ست. اندازه اثر در جدول شان 4 به وجود آمده ا  دهد کهمی    ن

صد 9 از تاییرات در نافرمانی کودکان در طول زمان مربو   در

 تضهدمبتنی بر پذیرش  والدگری اصطططالح سطططبکآموزش به 

شرایط پژوهشی( ) تضام  عام  زمان و عضویت گروهیاست. 

 به دسطططتاز نظر آماری مضنادار اضططططراب جدایی کودکان در 

دهد آموزش مادران بر ای  نتایج نشطططان می ترتیدی ابهنیامد. 

بوده اسططت  مؤثرکاهش اضطططراب جدایی و نافرمانی کودکان 

بوده است  ها در طول زمان تنها بر نافرمانی موثرای  آموزش اما

پیگیری( اثرش را بر اضطراب جدایی از دست ) در طول زمانو 

 دهد.تضام  زمان و گروه را نشان می  2و  1 نمودار داده است.

: اثر تعامل زمان و گروه بر اضطراب جدایی1نمودار 

تعامل زمان و گروه بر نافرمانی: 2نمودار 
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 گیریبحث و نتیجه
وش نشطططان داد که ر مکررهای نتایج تحلی  واریانس با اندازه

مبتنی بر پذیرش و تضهد توانسططته  والدگریهای آموزش سططبک

ست عالئم اختالل یت و نافرمانی کودکان را کاهش ضد هایا

و ( همسططط21) گومز و همکارانبا نتایج پژوهش  دهد. ای  یافته

 . است

، در آموزش حاضططر ازآنجاکهدر تبیی  ای  یافته باید گفت 

صططحی  به والدی  آموزش داده  والدگریهای سططبک زمانمه

و رفتاری که  ،موانع شطططناختی، هیجانی حالی درعشطططود و می

صطططحی  اسطططت، در قالد روش  والدگری مانع اجرای سطططبک

پس  شطططوندگیرند و رفع میقرار می موردتوجهپذیرش و تضهد 

ظار می که ای  روش انت کاهشرود  بازی  بر  مانی و لج نافر

گیرانه، مادران مشک  در روش سه  چراکهباشد  مؤثرکودک 

جبازی تا نافرمانی و ل شططوندیمنافرمانی را سططاده گرفته و باعث 

 توجهییبکودک ترویت گردد و در روش مسطططتبدانه به علت 

عث افزایش  با یه  فاده از روش تنب به حروق کودک و اسطططت

از سططوی دیگر روش ؛ گردندنافرمانی کودک در بلندمدت می

لدگریصطططحی   نابرای  موفق شطططدهرا نیز آموخته وا ند، ب ند ا ا

مضنادارشطدن  یجهدرنت. نافرمانی کودک خویش را کاهش دهند

ن در توان، چنی  اسططتدالل کرد که مادراتحلی  ای  نتایج را می

خود موفق  والدگریصططحی  و تاییر سططبک  فنون بکار بسططت 

 اند.بوده

 نالزاروا و همکارا پژوهش یجبا نتاای  پژوهش های یافته

با  پژوهشططی( در 23) خانجانی و محمودزادههمسططو بود،  (20)

رایسططططه لدگریهای شطططیوه عنوان م تاری های و اختالل وا رف

و  والدگریکودکان، متوجه شطططدند که بی  سطططبک صطططحی  

 فتاری در کودکان رابطه وجود دارد.ر هایکاهش اختالل

  ببش  ازآنجططاکططهتوان گفططت هططا میدر تبیی  ای  یططافتططه

لهای از عمده ند اضططططراب کودکان میای و نافرمانی مراب توا

ای  با آموزش مادران باشطططد، بنابر والدگریمرتبط با سطططبک 

لدگریهای سطططبک مبتنی بر پذیرش و تضهد، مادران موفق  وا

خود را ارترا دهند و به ای  وسططیله به  والدگریاند روش شططده

مادرانی که  درواقعکاهش اضطططراب فرزندشططان کمک کنند. 

 یهابرابر خواستهگیرانه هستند در سه  والدگریدارای سبک 

مادر در کودک  یتبیشطططتمبنی بر حضطططور         ها تسطططلیمر موقض

سترالل  ارتراهایی که باعث ند و کودک را در موقضیتشومی ا

ها می ندقرار نمی ،شطططوددر آن به ده نابرای  فرصططططت تجر   ب

سد برای موقضیت شانهای جدید را به روش منا فراهم  فرزندان

شان حالتشوکنند و باعث مینمی اجتنابی را های ند تا فرزندان

به مادر و  شطططدتبههای آن تجربه کنند و در زندگی و تجربه

اضططططراب جدایی را تجربه  روی ازااند و مراقبان خود وابسطططته

خواهند تا با مسطططتبدانه نیز مادران می در سطططبک. (10) کنندمی

شار و زور فرزندان خود را در موقضیت ستر  قرار دهند ف های م

. (9) اب فرزندشطططان افزایش یابدند تا اضططططرشطططوو باعث می

شطططود که باعث می یجتدربهای  رفتار اشطططتباه مادران  بنابرای 

یا مادر  و مدیریتها، خواهان حضور موقضیت بیشترکودک در 

در کنار خود باشططد و در صططورت جدایی از مادر عالئم مراقد 

شان دهد ضطراب جدایی را ن مادران در  بنابرای  .(10) افراطی ا

خود را  والدگریجلسات آموزشی آموختند که چگونه سبک 

ند. برای مثال: عدم  نه عم  کن  یریکارگبهتاییر داده و مرتدرا

       و  ،محططدودکننططدهآمیز، خصطططومططت یانضطططبططاطهططای شطططیوه

ستر  کودک همراه با قدرت شویق کردن رفتارهای م طلبانه و ت

 تمامیآن است که  توجهقاب نکته  .اعمال و رفتار کودک مهار

در قالد روش پذیرش و تضهد آموزش داده  شطططدهگفتهمطالد 

با مادران هم یجهدرنت. شطططد زمان هم روش صطططحی  برخورد 

کودک را آموزش دیدند و هم از طریق روش پذیرش و تضهد 

صحی  با کودک را رفع  آموختند که چگونه موانع انجام رفتار 

     ، نپططذیرفت  والططدگری هططای  لطشطططنططاخططت ازجملططهکننططد 

 والططدگریهططای شکودک، پططذیرش ارز تحولیهططای ویژگی

در قالد ای   والدگریهای که باعث شطططده آموزشدیگران 

 18) دهددر کودکان کاهش  را عالئم اضطططراب جدایی روش

تایج را میاز  ک . در (19 و ی  ای  ن نادارشططططدن تحل توان، مض

صططحی  و  فنونچنی  اسططتدالل کرد که مادران در بکار بسططت  

 اند.خود موفق بوده والدگریتاییر سبک 



و همکار یسودرجان یمیماهره سل         های والدگری بر اضطراب جدایی و نافرمانی کودکان آموزش سبک ریتأث

1396 تابستان ،2 شماره ،4 کودک، دوره روان سالمت صلنامهف     113

مبتنی  والدگریتوان گفت سطططبک ا توجه به ای  نتایج میب

جدایی  کاهش اضططططراب  هد بر  پذیرش و تض کاهشبر   و 

 .است مؤثر اینافرمانی مرابله

تواند که میهایی همراه اسططت هر پژوهشططی با محدودیت 

تططأثیر قرار دهططد در ای  پژوهش بططه نتططایج پژوهش را تحططت

 عدم انتباب تصططادفی توان اشططاره کرد:های زیر میمحدودیت

کننده از قبی  ها؛ عدم امکان کنترل متایرهای مداخلهآزمودنی

یت اقتصططططادی خانوادگی دانش –وضطططض ماعی و  آموزان؛ اجت

انجام شططده اسططت و در  دبسططتانییشپپژوهش حاضططر در مرطع 

 د.جاند احتیا  رعایت شوتضمیم به دیگر مراطع تحصیلی باید 

ب ها برای دقت بیشططتر انتباشططود در سططایر پژوهشمی یشططنهادپ

شطططناختی جمضیتتصطططادفی صطططورت گیرد و سطططایر متایرهای 

ا با ربرای دقت بیشطططتر کنترل گردد. تا بتوان نتایج  مورداشطططاره

 هبک  با توجه در  .آموزشی دانست حاص  از برنامهدقت بیشتر 

ضطراب جدای نتایج ضیه مبتنی بر کاهش ا ی مربو  به هر دو فر

 در قالد روش والدگریای به کمک آموزش و نافرمانی مرابله

 همزمان والدگریزش آموای  شود ، پیشنهاد میپذیرش و تضهد

شک  آموزش والدگریبا رفع موانع  ق های عمومی و از طریبه 

ی  طریق قرار گیرد تا از ا در اختیار مادران بروشوردی و یا سی

رفتاری کودکان کاهش یابد. هایاختالل

شکر و قدردانی: سانی که ما را در ا ت نجام در پایان از تمامی ک

ای  پژوهش یاری نمودند کمال تشکر را داریم.

گونه شود که ای  مطالضه هیچاعالم می لهیوس یبد تضاد منافع:

 منافضی را برای نویسندگان نداشته است. تضاد
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Abstract 

Background and Purpose: The function of families with a child with a anxiety disorder may be 

at risk. Therefore, the purpose of this study was to determine the effect of parenting styles training 

based on acceptance and commitment therapy to others on decreasing sepration anxiety and 

oppositional defiant disorder of children. 

Method: The research was quasi-experimental and pre-test, post-test, follow-up with the control 

group. The statistical population of the study consisted of all mothers of preschool children in 

Isfahan city during 2015-2016, that 40 of them were selected by convenieat sampling method and 

assigned in control and experimental groups randomly (20 mother in each group). The research 

tools was clinical syndrome scale (Sprafkin and Gadu,1994). the experimental group were recived 

parenting style training based on acceptance and commitment in eight 90-minute sessions, while 

the control group were in the waiting list. 
Results: The results showed that education of parenting style based on acceptance and 

commitment to mothers were effective in reducing the severity of anxiety and oppositional defiant 

disorder (P < 0.01). 

Counclusion: Based on the results of this study, it can be said that since the majority of behavioral 

disorders of children can be related to the parenting style of mothers, therefore, by educating 

parenting styles, mothers can improve their Style of raising children. 

Keywords: Sepration anxiety, oppositional defiant disorder, parenting styles, acceptance and 
commitment 
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