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Abstract
The aim of this study was to compare the effectiveness of
parental education with the Barclay Behavioral approach
and Adlerian- Dreikurs approach on improving the social
skills of children with defecation disorders. The research
method was quasi-experimental with pre-test and posttest design and control group. The study population
included all children with defecation disorders referred to
the specialized pediatric clinic in Gorgan in 1399. Using
purposive sampling, 30 people were selected and
randomly divided into three experimental groups of 10
people. In the first experimental group, mothers received
Barclay Behavioral Training and in the second
experimental group, mothers received Adlerian- Dreikurs
training in 12 sessions of 90-minutes twice a week. The
research instrument was Matson's (1983) Social Skills
Questionnaire (MESSY) parent form. Data were analyzed
by Multivariate analysis of covariance using SPSS 22
software. The results showed that there is a significant
difference between the different scores of pre-test-posttest in the parent education intervention groups with
Barclay Behavioral approach and Adlerian- Dreikurs
approach with the control group of all Subcomponent of
social skill except excellence component (P<0/05). Also,
there is no significant difference between parent
education with the Barclay approach and parent education
with Adlerian- Dreikurs approach for the social skills
Subcomponent (P <0.05). Based on the findings, it can be
concluded that parent education with Barclay and
Adlerian- Dreikurs approach has improved all
subcomponents of social skills except the excellence
subcomponent in children with defecation disorders and
both treatments have the same effectiveness. Have
improved social skills.
Keywords: defecation Disorders, Parental Education,
Adlerian- Dreikurs Approach, Barclay
Behavioral
Approach, Social Skills.
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چکیده
پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی آموزش والدین با رویکرد رفتاری
درایکورس بر بهبود مهارتهای اجتماعی کودکان-بارکلی و رویکرد آدلری
 روش پژوهش نیمهآزمایشی با طرح.مبتال به اختالالت دفعی انجام شد
 جامعه پژوهش شامل کلیه کودکان.پیشآزمون و پسآزمون و گروه کنترل بود
مبتال به اختالالت دفعی مراجعه کننده به کلینیک تخصصی کودکان شهر
 نفر30 ، بود که با استفاده از روش نمونهگیری هدفمند1399 گرگان در سال
 در. نفری قرار گرفتند10 انتخاب و به صورت تصادفی در سه گروه آزمایش
گروه اول آزمایشی مادران آموزش به روش رفتاری بارکلی و گروه دوم آزمایشی
 دقیقهای دوبار90  جلسه12 مادران آموزش به روش آدلری –درایکورس را در
 ابزار پژوهش پرسشنامه مهارت اجتماعی ماتسون.در هفته دریافت کردند
 دادهها با روش تحلیل کوواریانس.( فرم والد بودMESSY) )1983(
 یافتهها نشان. تحلیل شدند22 SPSS چندمتغیری و با استفاده از نرمافزار
 پسآزمون در گروههای مداخله آموزش-داد بین نمرات اختالفی پیشآزمون
درایکورس با گروه گواه همه-والدین با رویکرد رفتاری بارکلی و رویکرد آدلری
خردهمؤلفههای مهارت اجتماعی جز مؤلفه برتریطلبی تفاوت معناداری
 همچنین بین آموزش والدین با رویکرد بارکلی و.)P<0/05( وجود دارد
درایکورس برای خردهمؤلفههای مهارتهای-آموزش والدین با رویکرد آدلری
 براساس یافتهها میتوان.)P<0/05( اجتماعی تفاوت معناداری وجود ندارد
درایکورس باعث-نتیجه گرفت آموزش والدین با رویکرد بارکلی و رویکرد آدلری
بهبود همه خردهمؤلفه های مهارت اجتماعی جز خردهمؤلفه برتریطلبی در
کودکان مبتال به اختالالت دفعی شدهاند و هر دو روش درمانی اثربخشی
.یکسانی بر بهبود مهارتهای اجتماعی داشتهاند
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اختالالت دفعی به هرگونه مشکل در دفع ادرار و مدفوع اطالق میگردد که شامل نگهداری و یا تأخیر در ادرار و مدفوع میباشد که
به علت عصبگیری مشترك دو دستگاه ادراری-تناسلی و گوارشی میباشد (بویر1و همکاران .)2005 ،میزان شیوع این اختالالت در بین
جمعیتها بسیار متفاوت است .در کودکان شیوع شب ادراری روزانه  67/9و میزان بیاختیاری مدفوع از  1.6تا  4.4درصد متغیر است
(کوپن 2و همکاران .)2018،اختالالت دفعی از جمله اختالالت روانتنی است که منجر به آشفتگیهای روانی-اجتماعی در اکثر مبتالیان به
این اختالل میشود .ماهیت این اختالل ،به دلیل ایجاد مشکالت مستمر و محدودیتها و فشارهای روانی -اجتماعی فراوان برای فرد مبتال
و خانواده وی ،پیامدهای متعددی به همراه دارد .یکی از مهمترین پیامدهایی که به عنوان مشکالت سازگاری در کودکان دارای اختالالت
دفعی در سالیان آتی زندگیشان بوجود میآید ،کاهش روابط و تعامالت اجتماعی با همساالن و دوستان و یا ایجاد تعاملهای ناکارآمد بین
فرد و محیط اطراف میباشد که منجر به کاهش مهارتهای اجتماعی در کودك میشود (استیکلی3و همکاران.)2016 ،
مهارتهای اجتماعی به عنوان مهارت های ضروری برای انطباق با نیازهای اجتماعی و حفظ روابط بینفردی رضایتبخش تعریف
میشود که بیانگر مجموعهای از مهارتها از جمله ارتباط ،حلمسئله و تصمیمگیری است و سه مؤلفه مشارکت ،ابراز وجود و مهار خود را
در بر میگیرد (کیانی و بابااحمدی .)1398 ،اساساً کودکان مهارتهای اجتماعی را ابتدا در خانواده به وسیلة تعامل با اعضای خانواده
میآموزند (معمارباشی اول و همکاران .)1398 ،مهارتهای اجتماعی در کودکان و نوجوانان سهم عمدهای در رسیدن به سایر مهارتها و
توانمندیها داشته و در موفقیتهای تحصیلی و سازشیافتگی بعدی آنها نقش بسیار مهمی دارد .کودکانی که مهارتهای اجتماعی مطلوبی
دارند ،در ایجاد رابطه با همساالن و یادگیری در محیط آموزشی و اجتماعی موفقتر از کودکانی هستند که این مهارتها را ندارند ،زیرا رشد
ناکافی مهارتهای اجتماعی سبب ایجاد روابط بینفردی ضعیف و رشد اجتماعی نامطلوب رشد میگردد که نقش بسزایی در ناکامی و
شکستهای پیش رو در این کودکان دارد (ثابتخواه فومنی و همکاران .)1398 ،در واقع چنین به نظر میرسد که اختالالت دفعی ارتباط
مستقیم با مشکالت مربوط به اجتماعی شدن کودکان دارد کودکانی که مهارتهای اجتماعی الزم را به نحو مناسبی کسب نکردهاند ،معموالً
در الگوی تعامالت خانوادگی آنها نابسامانیهایی وجود دارد (اشنایدر4و همکاران.)2018 ،
در طول دهههای اخیر توجه قابل توجهی به ارزیابی اثربخشی برنامههای آموزشی والدین معطوف شده است که عمدتاً بر بهبود
مهارتهای فرزندپروری و استراتژیهای انضباطی و کاهش مشکالت رفتاری و اصالح نگرش والدین نسبت به رفتارهای فرزندانشان متمرکز
هستند (هاسلم5و همکاران .)2016 ،فاین )1980( 6برنامه آموزش والدین را به عنوان "برنامهای سیستماتیک و مبتنی بر مفهوم ،با هدف
انتقال اطالعات ،آگاهی یا مهارتها به والدین در مورد جنبههای فرزندپروری و پیشگیری یا درمان مشکالت عاطفی و رفتاری کودك "
تعریف میکند .رویکردهای بسیاری برای آموزش والدین وجود دارد .در برخی رویکردها مانند رویکرد آدلری-درایکورس ،7بر بهبود الگوهای
ارتباطی تأکید شده است .این رویکردها اصوالً با استفاده از تکنیکهای رفتاری مانند تنبیه ،پاداش و تقویت مخالف هستند .در حالی که در
برخی دیگر از رویکردها مانند رویکرد رفتاری بارکلی 8تمرکز بر رفتار آشکار و استفاده از تکنیکهای رفتاری مانند تنبیه ،پاداش و تقویت
است و تأکید چندانی بر هیجانات ،افکار و الگوهای ارتباطی ندارد (مانساگر و گریفیث .)2019،9رویکرد آدلری-درایکورسی بر اهمیت نقش
والدین در شکلگیری شخصیت کودك تأکید میکند و از این رو ،بر اهمیت آموزش والدین در مورد چگونگی کمک به فرزندان خود برای
مقابله با چالشهای زندگی و توسعه عالیق اجتماعی فرزندانشان تأکید میکند (فرگوسن-درایکورس .)2018 ،10الگوی آموزش والدین
آدلری-درایکورسی بر اصول اصلی تربیت فرزند استوار است .این اصول اصلی عبارتند از :الف) تأکید بر پیامدهای طبیعی و منطقی به جای
پاداش و تنبیه( .ب) تقویت همکاری در برابر تسلیم( .ج) فرزندپروری دموکراتیک یا مقتدرانه به جای کنترل مستبدانه و سهلانگاری و (د)
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آماده کردن کودکان برای انجام وظایف زندگی از جمله توانایی ایجاد روابط صمیمانه سالم (راسموسن .)2014 ،1در این برنامه ،آموزش
اصول برابری اجتماعی ،همکاری ،مسئولیت فردی و احترام متقابل بین والدین و فرزندان ،چارچوب بحثهای آموزشی را فراهم میکند .در
این رویکرد ،برخالف رویکرد رفتاری ،والدین در برخورد با رفتار نادرست فرزندان خود به جای پاداش و تنبیه از پیامدهای طبیعی و منطقی
استفاده میکنند .پیامدهای طبیعی آنهایی هستند که مستقیماً در نتیجه اعمال کودکان بدون دخالت والدین بوجود میآیند .پیامدهای
منطقی زمانی توسط والدین ترتیب مییابد که موقعیتهایی پیش میآیند که در آن پیامدهای طبیعی رخ نمیدهند یا امنیت کودکان را
به خطر میاندازند (درایکورس و سولتز .)2018 ،2پژوهشها نشان دادهاند آموزش والدین با رویکرد آدلری-درایکورس باعث بهبود مهارتهای
عصب روانشناختی و رفتار اجتماعی کودکان مبتال به اختالل نقصتوجه-بیشفعالی (خلقی و همکاران ،)1399 ،بهبود تنظیم هیجان و
تعامل والد -فرزندی کودکان مبتال به اختالل نقص توجه و بیشفعالی (خلقی و همکاران )1398 ،و کاهش رفتار نادرست و تقویت مؤلفههای
دخیل در روابط سالم والدین و نوجوانان (کریستین و پریمن )2017،3میشود .یکی دیگر از برنامههای آموزشی والدین ،برنامه آموزش
رفتاری براساس مدل رفتاری بارکلی است که از تکنیکهای یادگیری مبتنی بر تحلیل رفتار و شرطیسازی عامل استفاده میکند
(بارکلی .)2013،این برنامه رفتاری در درجه اول بر موقعیتهای اجتماعی تأکید میکند که در آن والدین رفتار اجتماعی کودك را تقویت
مثبت میکنند و رفتار منفی را با تکنیکهای انضباطی غیرفیزیکی مانند حذف امتیازات یا زمان استراحت نادیده میگیرند یا تنبیه میکنند.
در برنامه آموزش رفتاری براساس مدل راسل بارکلی ،جلسات انفرادی یا گروهی با والدین بر یادگیری و بکارگیری اصول و روشهای رفتاری
متمرکز است .هدف این برنامه رفتاری افزایش توانایی والدین در مدیریت رفتار نادرست فرزندانشان از طریق راهبردهایی مانند به حداکثر
رساندن توجه و تمجید والدین در پاسخ به رفتار مناسب کودك ،خودداری از توجه (تحسین) زمانی که رفتار نامناسب است ،توسعه
سیستمهای پاداش و تشویق (مانند نمودارها ،امتیازها ،نشانهها) برای تشویق رفتار مورد نظر ،و استفاده از مهلت زمانی و مجازات خفیف
(مانند از دست دادن یک امتیاز یا امتیاز) به هنگام بروز رفتار نامناسب است (بارکلی و همکاران .)2008 ،همچنین والدین میآموزند که
چگونه با استفاده از دستورات مستقیم ،واضح و مختصر و همچنین با ارائه پیامدهای مثبت مشروط به رفتار مطلوب فرزندانشان ،انطباق
فرزندان خود را با دستورات والدین افزایش دهند (رائولستون4و همکاران .)2019 ،پژوهشها نشان دادهاند آموزش والدین با رویکرد رفتاری
بارکلی منجر به تعدیل عالئم افسردگی و بیشفعالی -نقص توجه (یغمایی و همکاران ،)1398،بهبود تعامل مادر و کودك با اختالل رفتاری
(صابریراد و همکاران ) 1398،و کاهش مشکالت رفتاری کودکان مبتال به اختالل سلوك (گودرزی و همکاران )1397 ،میشود.
با توجه به مهارتهای اجتماعی اندك کودکان مبتال به اختالالت دفعی و اثرات ناتوان کننده آن در بلندمدت بر فرد مبتال و خانواده
و نیز با درنظر گرفتن تأثیرات گستردهای که برنامههای آموزشی والدین میتوانند در پیشگیری و کاهش مشکالت این کودکان داشته
باشند ،و از آنجایی که توجه اندکی به ارزیابی سیستماتیک برنامههای آموزشی والدین که عمدتاً برای بهبود روشهای تربیت کودك طراحی
شدهاند ،شده است ،ضرورت دارد به بررسی اثربخشی برنامههای آموزشی جهت کاهش مشکالت رفتاری مرتبط با این اختالل پرداخته شود.
بنابراین پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی آموزش والدین با رویکرد رفتاری بارکلی و رویکرد آدلری-درایکورس بر بهبود مهارتهای
اجتماعی کودکان مبتال به اختالالت دفعی انجام شد.
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روش پژوهش حاضر از نوع نیمهآزمایشی با طرح پیشآزمون و پسآزمون و گروه کنترل بود .جامعه آماری پژوهش کلیه کودکان مبتال
به اختالالت دفعی (بیاختیاری ادرار و بی اختیاری مدفوع) مراجعه کننده به کلینیک تخصصی کودکان شهر گرگان در نه ماهه اول سال
 1399بودند که تعداد آنها طبق آمار کلینیک و پروندههای موجود  47کودك بود که از بین آنها تعداد  30نفر به روش نمونهگیری هدفمند
انتخاب شدند .به منظور انتخاب نمونه ،در ابتدا از مادران کودکان مبتال به هر دو نوع اختالالت دفعی ثبتنام بهعمل آمد .پس از انجام
مصاحبه ساختاریافته ( DSM-5جهت سنجش نداشتن مشکالت روانشناختی و رفتاری بالینی) و کسب نمره پایین (نمره کمتر از  )56در
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پرسشنامه مهارتهای اجتماعی ماتسون فرم والد ،تعداد  30کودك به عنوان آزمودنیهای نهایی پژوهش انتخاب و به صورت تصادفی در
سه گروه ،گروه اول آموزش مادران به روش رفتاری بارکلی ( 10نفری) و در گروه دوم آموزش مادران به روش آدلری -درایکورس (10
نفری) و گروه کنترل ( 10نفر) تقسیم شدند .سپس طرح مداخلهای آموزش والدین با رویکرد راسل بارکلی در  12جلسه  90دقیقهای برای
گروه آزمایش اول و مداخله آموزش والدین با رویکرد آدلری-داریکورس در  12جلسه درمانی  90دقیقهای (هفتهای دو جلسه) برای گروه
آزمایش دوم در کلینیک تخصصی کودك و با حضور و نظارت پزشک فوقتخصص گوارش شهر گرگان اجرا گردید .پس از اتمام آخرین
جلسه آموزش ،به طور همزمان و در شرایط یکسان بر روی سه گروه آزمایش و گواه ،پسآزمون اجرا شد .معیارهای ورود به پژوهش عبارت
بودند از :کسب نمره پایین (نمره کمتر از  )56در پرسشنامه مهارتهای اجتماعی ماتسون ،دامنه سنی  5تا  11سال ،تأیید اختالالت دفعی
کودك توسط فوق تخصص بیماریهای گوارشی کودکان و عدم شرکت مادران در کالسهای آموزشی و درمانی دیگر به طور همزمان بود.
معیارهای خروج از پژوهش شامل غیبت بیش از یک جلسه از جلسات درمانی گروه و عدم تمایل آزمودنی به ادامه شرکت در پژوهش بود.
رضایت آگاهانه آزمودنیها جهت شرکت در جلسات درمانی کسب شد و به آنها اطمینان داده شد اطالعاتشان کامالً محرمانه خواهد ماند.
جهت تحلیل دادههای پژوهش از آزمون تحلیل کواریانس چندمتغیره و نرمافزار آماری  SPSSنسخه  22استفاده شد.

ابزار سنجش
پرسشنامه مهارتهای اجتماعی ماتسون-1فرم والد ( :(MESSYاین پرسشنامه توسط ماتسون و همکاران ( )1983برای

برنامه آموزشی
در این پژوهش پروتکل برنامه آموزشی والدینی راسل بارکلی براساس کتاب کودکان نافرمان :برنامه آموزش والدین راهنمای روانشناسان
بالینی برای ارزیابی و درمان مشکالت رفتاری و نافرمانی کودکان تألیف بارکلی ( )2013و پروتکل برنامه آموزشی والدین با رویکرد آدلری
براساس کتاب کودکان خوشبخت ،راهنمای تربیت کودك و بهبود رابطه والدین -فرزند تألیف درایکورس و سولتز ( )2018استفاده شد که
در هر یک از گروههای آزمایش به مدت  12جلسه  90دقیقهای اجرا شد.
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سنجش مهارت اجتماعی کودکان و نوجوانان  4تا  18سال تهیه شده است و دارای  55گویه میباشد .مؤلفههای نسخه والدین شامل
رفتارهای اجتماعی مناسب ،رفتارهای غیراجتماعی ،پرخاشگری و رفتار تکانشی ،برتریطلبی و اطمینان زیاد به خود داشتن و رابطه با
همساالن است .این ابزار بر اساس شاخص پنج درجهای از نوع مقیاس لیکرت با دامنهای از هرگز ( )1تا همیشه ( )5نمرهگذاری میشود.
در این پرسشنامه عالوه بر نمره آزمودنی در هر زیرمؤلفه یک نمره کل نیز براساس جمع نمرات زیرمؤلفههای پرسشنامه مهارت اجتماعی
محاسبه میگردد .ماتسون و همکاران ( )1983ضریب پایایی پرسشنامه مهارتهای اجتماعی برای کل پرسشنامه را به روش آلفای کرونباخ
برابر  0/81بدست آوردند .براساس پژوهش تئودورو 2و همکاران ( )2005روایی پرسشنامه مهارتهای اجتماعی ماتسون به روش تحلیل
عاملی برابر 0/85بدست آمد .در پژوهش بهادری جهرمی و همکاران ( )1396ضریب پایایی این پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ  0/89و
روایی آن به روش تحلیل عاملی  0/68بدست آمد .در پژوهش حاضر پایایی این ابزار با استفاده از آلفای کرونباخ  0/70بدست آمد.

جدول  .1جلسات آموزشی والدین با رویکرد رفتاری بارکلی
جلسه
اول

ارائه اطالعاتی در زمینه قوانین گروه مانند رازداری ،وفاداری ،همدلی ،حضور به موقع ،مشارکت در فعالیتها ،انجام تکالیف ،زمان و
تعداد جلسات ،زمان برگزاری جلسات .در آخر به سواالت والدین در خصوص برنامه پاسخ داده شد
تعریف اختالالت دفعی و سبب شناسی اختالل ،آموزش اطاعت و پیروی از دستورات به فرزند

سوم

به والدین توصیه شد که دستورالعمل های واضحی به کودك بدهند و آنها را به بخش های کوچک و با وقفه های متعدد تقسیم کنند.
روش های تفکر و حل مسأاله را عینی و ملموس کنند .در زمان دادن دستورالعمل روبه روی کودك بنشینند و به چشم های کودك
نگاه کنند .کار یا تکلیف را به گونه ای سازمان دهی کنند که برای کودك جذابتر و برانگیزاننده تر باشد.

چهارم

از والدین خواسته شد که محیط و شرایط پیرامون را به گونه ای تدارك ببینند که عوامل حواسپرتی در آنها به حداقل برسد و به
کودك کمک کنند که توجه خود را بر آنچه اهمیت دارد متمرکز کند.
)1- the Matson evaluation of social skills (MESSY
2. Teodoro
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محتوا
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پنجم

دادن بازخورد و پاداش فوری به کودك بعد از انجام تکلیف یا پیروی از قواعد ،استفاده از سیستم ژتونی ،والدین بر یک یا دو رفتار
اجتماعی که دوست دارند در تعامل روزانه کودك با همساالنش بیشتر بروز یابد تمرکز کنند.
رفتارهای کودك را از کامروایی و لذت آنی به سمت اهداف آینده هدایت کنند وآینده نگری را در آنها پرورش دهند ،به کودك آموزش
صبرداده شود..

هفتم

پایش رفتار فرزند در هنگام بازی با همساالن و تشویق کردن مهارت و رفتار مثبت جدید کودك و دادن ژتون به او در وقت استراحت
و یا پایان بازی .در حین بازی کودکان ،اگر عالیم خصومت و کتک کاری و بازیهای خشن از جانب والدین دیده شد ،بازی متوقف شود
کنترل کردن احسا سات و عواطف منفی خود در خانه و جلوگیری در رخ دادن هرگونه رفتار نامطلوب توسط اعضای خانواده ،پایش
برنامه های تلوزیون.
مرور جلسات قبلی و جوابگویی به سواالت والدین .تآکید بر ثبات و هماهنگی در عملکرد والدین ،برای مدیریت رفتار فرزند  .به والدین
توصیه شد که به فرزند ،نحوه برخورد در زمان مواجه شدن با آزار و تمسخر از جانب همساالن را آموزش دهند
بررسی مهارتهای اجتماعی جدید در هفته و توضیح مهارتهای جدیدی که دوست دارند فرزندشان انجام دهد و بازسازی موقعیت
برخورد با همساالن برای کودك و از فرزند بخواهند تا مهارتها را تمرین کند و سپس کودك را برای انجام دادن رفتارهای مناسب
تشویق کنند.
فیلم گرفتن از تعامالت فرزند با همساالن و یا خواهر و برادرش به دور از چشم کودك و بدون جلب توجه و مرور آنها با کودك در
محیط و زمان دیگر و آگاه کردن فرزند از چگونگی رفتارش در موقعیت های مختلف و اشاره به موارد مثبت رفتارش

ششم

هشتم
نهم
دهم

یازدهم
دوازدهم

جمع بندی ،مرور و نتیجه گیری-مرور آموخ ته های اعضا و بررسی میزان عمل به آنها ،تجارب و اموخته های والدین بررسی شد و
اعضا نظرات و عقایدشان را مطرح نمودند و به سوال های آنها پاسخ داده شد .اجرای پس آزمون

جلسه

اول
دوم
سوم
چهارم
پنجم
ششم
هفتم

یازدهم
دوازدهم

ارائه اطالعاتی در زمینه قوانین گروه مانند رازداری ،وفاداری ،همدلی ،حضور به موقع ،مشارکت در فعالیتها ،انجام تکالیف ،زمان
و تعداد جلسات ،زمان برگزاری جلسات .در آخر به سواالت والدین در خصوص برنامه پاسخ داده شد
ارائه اطالعات ضروری در مورد ماهیت ،شیوع ،سیر ،پیش آگهی،سبب شناسی ،تبیین هدف برنامه و قوانین گروه ،تأکید بر نقش
خانواده در کمک به درمان این اختالل
بحث درباره اصول رفتار از دیدگاه آدلر :شامل وحدت شخصیت انسان ،رفتار هدفمند ،اجتماعی بودن انسان ،ذهنیت گرایی رفتار
و گریز از کهتری به سمت برتری و نیز اهداف نادرست رفتار در کودکان و چگونگی برخورد با این اهداف نادرست
بررسی مفاهیم اساسی آدلری شامل سبک زندگی ،عالقه اجتماعی ،دلگرمی و دلسردی ،عقل سلیم و منطق شخصی
آموزش و کاربرد عملی روش دلگرم سازی و تأکید بر نکات مهم در کاربرد این روش و تفاوت آن با تشویق
آشنایی والدین با چهار نیاز حیاتی از دید آدلر (نیاز به تعلق ،احساس توانایی ،نیاز به مهم بودن و دلگرمی) و شیوه های
فرزندپروری موفق و ناموفق و چگونگی ارتباط اختالل دفعی با عوامل محیطی و خانوادگی.
بررسی انواع سبک های فرزندپروری (مستبدانه ،سهلگیرانه،کناره گیر و مقتدرانه) و بررسی ویژگیهای سبک مقتدرانه وتاثیر آن
بر اختالالت دفعی
پیامدهای منطقی و طبیعی به عنوان یک شیوه ی انضباطی موثردر سبک فرزندپروری مقتدر مورد بررسی و بحث قرار گرفت
آموزش راهبردهای جلب همکاری و مشارکت کودکان در خانه و تفاوت توجه صحیح به کودکان با توجه بیش از حد بررسی شد.
آموزش راهبردهایی مانند تکنیک پرسیدن ،گفتن ،انجام دادن و غیره به والدین برای یاددهی رفتارها و مهارت های جدید به
کودك
آموزش سه برنامه کاربردی شامل پیروی روزانه ،برنامه صحیح رفتار و چارت رفتاری با هدف مدیریت مشکالت کودك توسط
والدین
جمع بندی ،مرور و نتیجه گیری -تجارب و اموخته های والدین بررسی شد و اعضا نظرات و عقایدشان را مطرح نمودند و به
سوال های آنها پاسخ داده شد.
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یافته ها
تعداد آزمودنیها  30نفر بود که وضعیت سن کودکان در گروه آدلری-درایکورس (SD = 2/01؛  ، )M = 7/53در گروه رفتاری بارکلی
(SD = 1/68؛  )M = 7و در گروه گواه (SD = 2/09؛  )M = 7/13بود .فراوانی جنسیت کودکان در گروه آدلری-درایکورس و گروه
رفتاری بارکلی و گروه گواه به ترتیب هر کدام دختر  4نفر( )%40و کودکان پسر  6نفر ( )%60بود.
جدول  .3میانگین و انحراف معیار پیشآزمون -پسآزمون مهارت اجتماعی برای گروههای آزمایش و گواه
متغیر
رفتارهای اجتماعی
مناسب
رفتار غیراجتماعی
پرخاشگری
برتریطلبی

مهارتهای اجتماعی

پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون

M
43/2
54/8
25/2
31/8
28/7
37/4
17/5
16/6
23/1
29/4
137/7
170

SD
7/64
8/05
5/07
3/61
5/88
4/35
3/34
3/5
4/28
3/2
14/33
12/8

رویکرد آدلری
M
42/2
58/5
24/6
35
29/6
36/1
19/26
17/2
22/4
31/6
135/4
178/4

SD
6/47
6/75
4/67
6/11
6/8
5/6
6/8
3/19
6/6
5/4
11/09
13/67

M
43/9
42
24/4
25/6
28/9
29/1
16/6
16/9
22/5
20/7
136/3
134/3

SD
7/65
9/95
5/54
4/35
3/9
4/81
3/09
3/63
5/81
3/68
12/72
13/74
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برطبق جدول شماره  ،2نمره مهارتهای اجتماعی و خردهآزمونهای آن در پیشآزمون ،در سه گروه مداخله آموزش والدین با رویکرد
بارکلی و آموزش والدین با رویکرد آدلری و گروه گواه تقریباً به یک میزان بوده است که این امر نشانگر همگن بودن این سه گروه از لحاظ
میزان نمره مهارتهای اجتماعی پیش از اجرای مداخله است .اما پس از اجرای مداخله ،میانگین نمره مهارتهای اجتماعی در گروه مداخله
آموزش والدین با رویکرد بارکلی و آموزش والدین با رویکرد آدلری درایکورس تغییر قابلتوجهای نسبت به گروه گواه داشته است.
قبل از تحلیل دادهها از آزمون کولموگروف-اسمیرنف برای بررسی فرض نرمال بودن توزیع دادهها استفاده شد .براساس نتایج آزمون
کولموگروف اسمیرنوف در مقیاسهای مهارتهای اجتماعی ( ،)Z =0/57 , P<0/89رفتارهای اجتماعی مناسب (،)Z =0/58 , P<0/88
رفتارهای غیراجتماعی ( ،)Z = 0/9 , P<0/39پرخاشگری و رفتار تکانشی ( ،)Z = 0/61 , P<0/84برتریطلبی (= 0/53 , P<0/94
 ،)Zرابطه با همساالن ( )Z = 0/84 , P<0/47بود که این امر نشان دهنده نرمال بودن توزیع دادهها است .براساس نتایج آزمون لوین
برای رفتاهای اجتماعی مناسب ( ،)F =0/35 , P<0/70رفتارهای غیراجتماعی (( ،)F = 0/37 ،P<0/69پرخاشگری و رفتار تکانشی (،/71
< ،)F = 0/34 Pبرتریطلبی ( ،)F = 0/29 , P<0/75رابطه با همساالن ( )F = 2/31 ،P<0/11و مهارتهای اجتماعی (0/67
< )F =0/18،Pنشان میدهد پیشفرض برابری واریانسها رعایت شده است .به منظور بررسی مفروضه همگنی کواریانسها از آزمون
امباکس استفاده شد که نتایج نشان داد مقدار ( ،(f=0/8معنادار نیست ( .)P<0/76لذا میتوان نتیجه گرفت که مفروضه همگنی کواریانسها
برقرار است .لذا با توجه به تأیید پیشفرضهای مذکور میتوان از تحلیل کوواریانس استفاده کرد .نتایج  Fگروه × پیشآزمون متغیرهای
وابسته نشان میدهد شیبهای رگرسیون پیشآزمون و پسآزمون در سطح معناداری  5درصد در گروههای مداخله و گواه معنادار نمیباشد.
بنابراین تعامل شیبهای رگرسیون وابسته پژوهش با گروه معنادار نمیباشد و فرض همگنی شیبهای رگرسیون تأیید میشود .پس از
تأیید پیشفرضها از تحلیل کوواریانس چندمتغیره استفاده میشود.
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مرحله

رویکرد بارکلی

گواه
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جدول  .4نتایج آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیره
منبع تغییر

مقدار

نسبت F

اثر پیالیی
المبدای ویلکز
اثر هوتلینگ
بزرگترین ریشه روی

0/95
0/18
3/6
3/38

0/36
6/04
7/93
16/26

درجه آزادی

درجه آزادی

سطح

فرضیهها

خطا

معناداری

10
10
10
10

48
46
44
24

0/001
0/001
0/001
0/001

اندازه اثر
0/47
0/56
0/64
0/77

توان آزمون
0/99
1/000
1/000
1/000

نتایج تحلیل کواریانس چندمتغیره نشان داد که نمرات رفتارهای اجتماعی مناسب ،رفتارهای غیراجتماعی ،پرخاشگری و رفتار
تکانشی ،برتریطلبی و رابطه با همساالن تفاوت معناداری باهم دارند .به عبارتی بین نمرههای پیشآزمون -پسآزمون در نمرات خرده-
مؤلفهها تفاوت معناداری وجود دارد ( .)P<0/01این نتایج بیانگر اثربخشی آموزش والدین با رویکرد رفتاری بارکلی و رویکرد آدلری-
درایکورس بر بهبود مهارتهای اجتماعی کودکان مبتال به اختالالت دفعی است.
جدول  .5نتایج تحلیل کوواریانس بر روی میانگین نمرههای پسآزمون متغیرهای پژوهش
منبع

رفتارهای غیراجتماعی

پرخاشگری و رفتار
تکانشی
برتریطلبی

رابطه با همساالن

پیشآزمون
گروه
خطا
پیشآزمون
گروه
خطا
پیشآزمون
گروه
خطا

11/8
1349/062
1290/694
7/234
445/601
499/166
8/232
248/191
483/568

1
1
17
1
1
17
1
1
17

11/8
1349/06
75/923
7/234
445/601
29/363
8/232
248/191
28/445

0/15
17/76

0/69
0/001

0/009
0/51

0/24
15/176

0/62
0/001

0/01
0/47

0/28
8/72

0/59
0/009

0/01
0/33

پیشآزمون

15/52

1

15/52

1/35

0/26

0/07

گروه
خطا
پیشآزمون
گروه

0/68
194/980
7/48
598/415

1
17
1
1

0/68
11/46
7/48
598/415

0/06

0/81

0/003

0/33
26/98

0/56
0/001

0/01
0/61

خطا

377/02

17

22/178

پیشآزمون
گروه
خطا

77/39
9777/679
3305/109

1
1
17

77/39
9777/697
194/418

0/39
50/292

0/53
0/001

0/02
0/74

طبق نتایج جدول فوق آزمون تحلیل کوواریانس برای مقایسه میانگینها در پسآزمون با حذف اثر پیشآزمون نشان داد که میانگین
نمرات دو گروه آزمایش و کنترل در مراحل پیشآزمون و پسآزمون در یکی از متغیرها تفاوت معنیداری با یکدیگر دارد [, P<0/05
 = 0/87 ،F=3/57المبدا ی ویلکز] .جهت تعیین اینکه بین کدام یک از گروهها در متغیر وابسته تفاوت وجود دارد ،از آزمون تعقیبی
بنفرونی استفاده شد.
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مهارتهای اجتماعی

تغییرات

مجذورات

آزادی

مجذورات

معناداری
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رفتارهای اجتماعی
مناسب

منبع

مجموع

درجه

میانگین

F

سطح

ضریب اثر

152
مقایسه اثربخشی آموزش والدین با رویکرد رفتاری بارکلی و رویکرد آدلری-درایکورس بر بهبود مهارت های اجتماعی کودکان مبتال به اختالالت دفعی مراجعه ...
Comparison of the effectiveness of parental education with Barclay's behavioral approach and Adlerian-...

جدول  .6آزمون تعقیبی بنفرونی برای مقایسه جفتی گروههای آزمایش و گواه بر روی نمرات مهارتهای اجتماعی
مقایسه گروهها
رفتارهای اجتماعی
مناسب
رفتارهای غیراجتماعی

پرخاشگری و رفتار
تکانشی
برتریطلبی

رابطه با همساالن

رویکرد رفتاری
رویکرد رفتاری
رویکرد آدلری
رویکرد رفتاری
رویکرد رفتاری
رویکرد آدلری
رویکرد رفتاری
رویکرد رفتاری
رویکرد آدلری
رویکرد رفتاری
رویکرد رفتاری
رویکرد آدلری
رویکرد رفتاری
رویکرد رفتاری
رویکرد آدلری

رویکرد آدلری
گروه گواه
گروه گواه
رویکرد آدلری
گروه گواه
گروه گواه
رویکرد آدلری
گروه گواه
گروه گواه
رویکرد آدلری
گروه گواه
گروه گواه
رویکرد آدلری
گروه گواه
گروه گواه

تفاوت میانگین
-3/7
12/8
16/5
-3/2
6/2
9/4
1/3
8/3
7
-0/6
-0/3
0/3
-2/2
8/7
10/9

خطای استاندارد
3/73

2/41

2/21

1/54

1/88

سطح معناداری
0/33
0/002
0/001
0/19
0/01
0/001
0/56
0/001
0/004
0/7
0/84
0/84
0/25
0/001
0/001

بحث و نتیجهگیری

1. Kol
2. Danforth
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پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی آموزش والدین با رویکرد رفتاری بارکلی و رویکرد آدلری-درایکورس بر مهارتهای اجتماعی
کودکان مبتال به اختالالت دفعی صورت گرفت .یافتههای پژوهش حاضر نشان داد که آموزش والدین با رویکرد بارکلی باعث بهبود
مهارتهای اجتماعی ،رفتارهای اجتماعی مناسب ،رفتارهای غیراجتماعی ،پرخاشگری و رفتار تکانشی و رابطه با همساالن در کودکان مبتال
به اختالالت دفعی شده است .این یافته همسو با نتایج تحقیقات کول ،)2016( 1دانفورث2و همکاران ( )2006و موسویآباد و نظریمقدم
( )1398میباشد .در تببین این یافته میتوان گفت برنامههای آموزش رفتاری والدین برپایه اصول یادگیری اجتماعی بنا نهاده شدهاند و
به والدین میآموزد که چگونه میتوانند تعامل مثبتتری با کودکان برقرار کرده و میزان رفتارهای منفی و تعارضهای درونی را کاهش
دهند .برنامههای آموزش والدین با رویکرد رفتاری ،مبتنی بر این دیدگاه است که مشکالت رفتاری کودکان در نتیجه تعامل نادرست بین
کودك و والد ایجاد شده و تداوم مییابد .نگرانیهای والدین درباره مشکالت فرزندانشان در جلسات آموزش والدین مورد بحث قرار گرفته
و اطالعات و حمایت الزم برای والدین فراهم میآید .در پرتو اطالعات جدید ،والدین فهم بهتری نسبت به مشکالت کودك پیدا کرده و
آموزش مهارتهای کنترل رفتار کودك ،احساس کارآمدی والدین را افزایش میدهد .کودکانی که مهارتهای اجتماعی پایینی دارند و به
شدت پرخاشگرند ،به طور معمول در خانوادههایی بزرگ شدهاند که اعضای خانواده آنها از لحاظ ارتباطی ضعیف هستند (دانفورث و
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برطبق جدول فوق ،بین نمرات اختالفی پیشآزمون -پسآزمون بین گروه مداخله آموزش والدین با رویکرد رفتاری بارکلی و رویکرد
آدلری-درایکورس با گروه گواه در همه مؤلفهها به جز مؤلفه برتریطلبی تفاوت معناداری وجود دارد ( .)P<0/05بنابراین میتوان گفت
این دو مداخله بر همه زیرمؤلفههای مهارت اجتماعی به جز مؤلفه برتریطلبی اثربخش بودهاند .همچنین بین آموزش والدین با رویکرد
بارکلی و آموزش والدین با رویکرد آدلری-درایکورس در سطح  0/05برای زیرمؤلفهها مهارتهای اجتماعی تفاوت معناداری وجود ندارد.
بنابراین میتوان گفت بین اثربخشی آموزش والدین با رویکرد بارکلی و آموزش والدین با رویکرد آدلری در سطح  0/05برای زیرمؤلفههای
مهارتهای اجتماعی تفاوت معناداری وجود ندارد.
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همکاران .)2006 ،در این گونه خانوادهها اختالفات جزئی تبدیل به مسأله عمدهای میشود و والدین در به اجرا درآوردن قواعد ،شیوه ثابت
و روشنی ندارند .بنابراین آموزشهایی که والدین را عضوی از برنامه میدانند ،بر این موضوع تأکید دارند که والدین میتوانند با مدیریت
مناسب ،رفتارهای مثبت را در کودك افزایش دهند .وقتی کودك در ارتباط عاطفی و کنترل هیجانی خود ناکام بماند ،انطباق اجتماعی
وی در مراحل رشدی دچار مشکل خواهد شد؛ لذا والدین طی آموزش با رویکرد رفتاری با مدیریت استرس و استفاده از روشهای تقویت
مثبت و ژتون باعث کاهش چشمگیر رفتارهای خشونتآمیز و افزایش رفتارهای جامعهپسندانه کودك خواهند شد و در برقراری ارتباط با
خود و دیگران ،به طور مناسبی رفتار میکند.
همچنین یافتهها نشان داد آموزش والدین با رویکرد آدلری -درایکورس باعث بهبود مهارتهای اجتماعی ،رفتارهای اجتماعی مناسب،
رفتارهای غیراجتماعی ،پرخاشگری و رفتار تکانشی و رابطه با همساالن شده است .این یافتهها با نتایج تحقیقات کریستین و پریمن
( ،)2017خلقی و همکاران ( ،)1399هاشمیملکشاه ( )1398و برجعلی و همکاران ( )1393همسو میباشد .در تبیین اثربخشی آموزش
والدین با رویکرد آدلری-درایکورس بر بهبود مهارتهای اجتماعی کودکان مبتال به اختالالت دفعی میتوان گفت والدین کودکان مبتال به
اختالالت دفعی ،سطوح باالیی از فشارهای روانی مربوط به فرزندپروری را تجربه میکنند .به همین سبب ،نوعی تعامل بیمارگونه بین والد
و کودك ایجاد میشود؛ به نحوی که رفتارهای ناکارآمد فرزند ،واکنش نامناسب مادر را به همراه داشته و رفتار مادر نیز موجب تشدید
عالیم ،به ویژه عالئم تکانشگری و پرخاشگری و رفتارهای غیراجتماعی کودك خواهد شد .لذا رشد رفتار ضداجتماعی و تکانشگرانه این
کودکان در محیط خانه ،طی سالهای نوباوگی و پیشدبستانی براساس عدم تعامالت صحیح والدین در برخورد با این کودکان آغاز میشود
(هاشمیملکشاه .)1398 ،متغیر زیربنایی عمده این فرآیند اجبار ،عدم مهارت والدین در برقراری محدودیت و نظارت بر رفتار کودك است
که در نهایت به تشدید عالئم میانجامد .از نظر درایکورس مهمترین عنصر در فرایند فرزندپروری و تعامل با کودك دلگرمسازی است
(خلقی و همکاران .)1399 ،کودکی که دلگرم نیست در حقیقت نتوانسته است از راههای مفید به عالقه اجتماعی و احساس تعلق در
محیط خانواده دست یابد ،اما این نیاز در او وجود دارد .درایکورس بر این باور است که هنگامی که دلگرمسازی در خانواده اتفاق افتد،
سازشنایافتگی خانوادگی و اجتماعی کودك میتواند کاهش یابد .عالوه بر این در رویکرد درمانی آدلری– داریکورس به والدین آموزش
داده میشود تا نیاز کودك به تعلق و احساس مهم بودن در محیط خانوادگی را برآورده سازند .هنگامی که این فرایند شکل میگیرد،
کودك احساس تعلق به محیط خانوادگی کرده و عالقه و رفتار اجتماعی مناسب را به شکل بیشتری در خود محقق میبیند .لذا در
آموزش والدین ،با تمرکز بر نکات فرزندپروری و آگاهی از پیامدهای طبیعی و منطقی رفتارهای کودکان ،با ایجاد دلگرمی بین روابط والد-
کودك همگام با رشد کودك ،تعامالت منفی کودك کاهش یافته و در نتیجه امر ،مهارتهای اجتماعی کودکان افزایش مییابد (کریستین
و پریمن.)2017 ،
از طرفی یافتههای پژوهش حاضر نشان داد که بین اثربخشی آموزش والدین با رویکرد بارکلی و آموزش والدین با رویکرد آدلری-
درایکورس برای خردهمقیاسهای رفتارهای اجتماعی مناسب ،رفتارهای غیراجتماعی ،پرخاشگری و رفتار تکانشی ،برتریطلبی و رابطه با
همساالن تفاوت معناداری وجود ندارد .در تببین این یافته میتوان به تأثیرات این دو رویکرد آموزشی -درمانی بر بهبود مهارتهای ارتباط
با کودك و برخورد با مشکالت روانی-جسمی کودکان در فرایند آموزش اشاره کرد .تحقیقات نشان داده است که زمانی که والدین در روند
درمان کودکشان درگیر شوند ،پیامدهای مثبت درمان دو چندان میشود (برجعلی و همکاران .)1393 ،مشارکت والدین در چنین جلساتی
وضعیت روانشناختی مطلوبی را به همراه دارد .این بهبود سالمت و وضعیت روانشناختی والدین مسلماً در نحوه برخورد با فرزند تأثیر
میگذارد و متعاقباً پیامدهای مثبتی را برای رابطه والد -کودك به همراه دارد .در تحقیق حاضر این موضوع به این صورت نمود پیدا کرد
که مادرانی که در جلسات آموزش والدین با رویکرد بارکلی و آدلری-درایکورس شرکت داشتند ،از میزان استرس و درماندگیشان در
مواجهه با مسائل دفع کودکان کاسته شد .این موضوع باعث شد مادران در رابطه با فرزندشان ،بهتر بتوانند واکنشهای هیجانی آسیبزا را
کنترل کنند .همچنین به والدین آموزش داده میشود تا با توجه به شناخت و درك کودك و همچنین احساس و واکنش خود هنگام
بدرفتاری کودکان و تغییر پاسخ خود ،بدرفتاری کودکان را کاهش داده و هدفهای نادرست را به هدفهای مثبت تبدیل کنند .از سویی هم
واکنش مناسب در برابر بدرفتاری کودکان موجب کاهش سطح استرس کلی خانواده میشود و در نتیجه کودکان توجه بیشتری از والدین
خود دریافت میکنند و این مسئله باعث بهبود رفتارهای اجتماعی میگردد (کول.)2016 ،
بطور کلی می توان نتیجه گرفت اگرچه برنامه آموزش والدین با رویکرد بارکلی و رویکرد آدلری-درایکورس میتوانند از نظر فلسفه و
محتوا متفاوت باشند ،اما اصول کلی آنها کمک به والدین برای درك تأثیرات رفتارشان بر رشد فرزندان ،اعتبار بخشیدن به احساسات
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کودك ،ارائه بازخورد مثبت و اجرای انضباط فرزندپروری مؤثر از طریق ارائه پیامدهای طبیعی و منطقی و قوانین روشن و منسجم است.
این برنامهها در قالب مداخله زودهنگام منجر به تغییر مثبت رفتار والدین در فرزندپروری و تغییر رفتار کودك میشوند (مانساگر و
گریفیث .)2019،به عبارتی دیگر ،میتوان گفت برنامه آموزش والدین با رویکرد بارکلی و رویکرد آدلری-درایکورس از طریق مجهز ساختن
بهتر والدین با مهارتهای انضباطی مؤثر برای مدیریت چالشهای فعلی فرزندپروری و افزایش خودکارآمدی و خودتنظیمی والدین برای
شکل دادن به رفتارهای فرزندانشان و تحریک تعامالت مثبت والد-کودك و بهبود مهارتهای ارتباطی مؤثر (مانند گوش دادن فعال و استفاده
از راهبردهای سازگارانه حل تعارض) منجر به پیشگیری یا بهبود مشکالت مرتبط با مهارتهای اجتماعی کودکان مبتال به اختالالت دفعی
میگردند.
از جمله محدودیتهای این پژوهش استفاده از نمونهگیری در دسترس و عدم اجرای مرحله پیگیری برنامههای مداخلهای است.
بنابراین پیشنهاد می شود در تحقیقات آتی جهت تعیین میزان پایداری اثرات برنامههای آموزشی والدین پس از پایان مطالعه از مرحله
پیگیری استفاده شود .همچنین از آنجا که در پژوهش حاضر برنامه های آموزش والدین بر روی مادران کودکان مبتال به اختالالت دفعی
انجام گرفته است ،پیشنهاد میشود تحقیقات آینده به بررسی اثربخشی برنامههای آموزش والدین با رویکرد رفتاری بارکلی و رویکرد
آدلری-درایکورس بر روی پدران و مقایسه اثرات متفاوت احتمالی این برنامهها در پدران و مادران کودکان مبتال به اختالالت دفعی بپردازند.
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