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Abstract
Introduction: In recent decades, different methods have been used for
improving family emotional conditions. The purpose of the current study
is assessing both methods of mothers' behavioral management training
and cognitive-behavioral training with and without the presence of girls
in family emotional conditions.
Materials and Methods: This research has performed by pre-test, posttest, and follow-up with the control group, experimentally. The statistical
population consists of girls from 13 to 15 years old in Zeynabiyeh school
in Shahriar. Our assessment has been done on 600 students. Then 45
students were selected randomly among 120 students with weak family
emotional Conditions, then, randomly replaced them in two experimental
groups and one control group. The first training group received mothers'
behavioral management and girls' cognitive-behavioral group training
and the second training group received mothers' behavioral management
training. The control group also did not receive any training and was
placed on a waiting list. The data collection tool was the Hillburn Family
Emotional Questionnaire (1964) in which data has been investigated
using repeated measure MANOVA (Multivariate Analysis of Variance).
Findings: The results indicate that mothers' behavioral management
training and cognitive-behavioral group therapy of girls led to enhance
the family emotional Conditions. However, mothers’ behavior
management training alone could not increase family emotional
Conditions. These outcomes were also acknowledged in the follow-ups.
Conclusion: It seems that both mothers’ behavioral management
training and cognitive behavior group therapy can be an effective
intervention to increase family emotional Conditions.
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Extended Abstract
Introduction

Emotion is a psychological state that is often
associated with feelings, thoughts or moods.
emotions can affect our behavior in different
ways (2).
Emotional incompatibility is an issue that
has worsened in recent decades, which has
chronic and difficult consequences. There
seems to be a link between health and
behavioral problems during adolescence (3).
In fact, the emotional conditions of the
family mean how the members of a family
communicate and interact each other. The
nature of the emotional conditions, which
includes
parent-child
relationships,
children-to-each other, and parent-to-child
relationships, which can facilitate or
deterrent child and adolescent adjustment
(15). This shows the importance of the
family in improving relationships. Cognitivebehavioral therapy is a short-term, goaloriented therapy and is understood as a
practical approach to problem solving.
Cognitive-behavioral therapy purpose is to
change the patterns of thinking or behavior
that are behind people's problems. In
addition, this method can also affect the
change of feelings. It is used to help treat a
wide range of issues in people's lives. On the
other hand, Parental involvement has been
proposed in various ways for a positive
impact on the treatment process of children.
Parents can play an inseparable part in
generalizing and maintaining therapeutic
changes. Parental involvement can help to
use the skills learned at the end of the
cognitive-behavioral therapy course. In fact,
parents play an important role in facilitating
professional help and assistance. Parents are
often the first to recognize changes in their
children's mental health and are an
important factor in the treatment of
adolescents (20). Evidence shows that
parental
involvement
in
children's
cognitive-behavioral therapy leads to
greater benefits (38).The research also
showed that children whose parents were
involved in treatment performed better than
other children whose parents did not
participate in treatment. (39-40).
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Materials and Methods

The statistical population of the present
study is all students of Zeinabieh first
secondary school located in Shahriar city in
the academic year of 2018-2019. The
available sampling method has been used to
select the sample. Exact information was not
available on which students' family
conditions was below average. Therefore, a
Hillburn family emotional atmosphere
questionnaire was taken from every 600
school students. Of the 600 students at the
school, 80 were found to have low emotional
levels. Based on the lower level of family
emotional atmosphere and their interest in
the research, 45 people were selected and
randomly divided into two experimental
groups and a control group, and the
conditions and rules of the group were
stated. The research method was as follows.
After the test, the girls were randomly
divided into three groups: The first group of
girls were in the cognitive-behavioral group
and their mothers in the behavioral
management training group and the second
group received only mother’s behavioral
management training and the third group
which is the control group and did not
receive any training and were placed on the
waiting list. To evaluate the effect of the
intervention on improving the emotional
atmosphere of the family, repeated
measures analysis of variance was used.

Findings
The results show that first group (mothers
'behavioral management training and girls'
cognitive-behavioral training) has been able
to lead to a significant improve Family
Emotional conditions.
However, the results of the Tukey test were
not significant for the group that received
only mothers' behavioral management
training. This difference was such that the
mean scores of the mothers 'behavioral
management training group and girls'
cognitive-behavioral training group were
significantly higher than the mean scores of
the control group. The results of repeated
measures analysis of variance in Table 3
show that the effect of time on Family
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Emotional conditions scores is significant (p
<0.001, f=12.25) while the effect of
interaction between time and group is not
significant (p> 0.05, f= 2/46). The results of
Benfroni test show that the trend of
changing the scores of the emotional
atmosphere of the family from the pre-test in
comparison with the post-test and follow-up
stage has been increasing and significant.
There is a significant difference between the
three groups in the mean scores of family
emotional conditions (p <0.01, F = 5.94). Due
to the significance of this result, the results
of Tukey test were examined to compare
pairs of groups.

Conclusion

Discussion

Design and conceptualization: Zahra Haghi,
Roya Rasouli; Methodology ana data
analysis, Roya Rasouli; Supervision and
writing: Zahra Haghi, Simin Hoseinian.

Accordingly, the results, it can be said that
the most change has occurred in the first
group, which received both cognitivebehavioral group therapy and behavioral
management training of mothers. In fact,
these results lead to the finding that in order
to improve the emotional state of the family,
in addition to the parents, the children
should also be provided with therapeutic
activities so that the treatment is more
effective and has a longer lasting effect in the
family. the reason for the effectiveness of
these two approaches with the results
obtained in fact shows the importance of the
presence of family members in treatment
and that strong relationships between
family members are necessary to maintain
the family. Families without good
relationships break up very quickly. Based
on the results, the second group that
mothers
have
received
behavioral
management training, there is no significant
difference in the emotional atmosphere in
the pre-test, post-test, which indicates the
ineffectiveness of training. Therefore,
according to the results of the research it can
be
said
that
parental
behavioral
management training alone can be an
effective treatment, but in this study was not
effective to improve the emotional
conditions of the family that differences in
the findings of different studies can be due to
differences in treatment methods. It can be
due to differences in sample size of studies,
level of education, age, etc.

Finally, according to the findings of the
present study, both mothers’ behavioral
management training and cognitive
behavior group therapy can be an effective
intervention to increase family emotional
Conditions.
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مقاله پژوهشی
مقایسه اثربخشی آموزش مدیریت رفتاری مادران و آموزش شناختی-رفتاری با و
بدون حضور دختران بر جو عاطفی خانواده
3

زهرا حقی ،1سیمین حسینیان ،*2رویا رسولی
 .1گروه مشاوره ،دانشکده علومتربیتی و روانشناسی ،دانشگاه الزهرا ،تهران ،ایران
 .2گروه مشاوره ،دانشکده علومتربیتی و روانشناسی ،دانشگاه الزهرا ،تهران ،ایران
 .3گروه مشاوره ،دانشکده علومتربیتی و روانشناسی ،دانشگاه الزهرا ،تهران ،ایران

تاریخ دریافت1398/8/18 :

چکیده

تاریخ داوری1399/10/16 :

مقدمه و هدف :در دهه های اخیر روشهای درمانی مختلفی برای بهبود جو عاطفی بکار گرفته شده است و هدف از
پژوهش حاضر بررسی دو شیوهی آموزش مدیریت رفتاری مادران و آموزش شناختی-رفتاری با و بدون حضور دختران بر
جو عاطفی خانواده بود.
مواد و روشها :این تحقیق به شیوهی آزمایشی و با طرح پیش آزمون ،پس آزمون و پیگیری با گروه کنـترل اجرا
گردیده است .جامعه آماری شامل کلیه دختران 15تا13سالة مدرسه زینبیه واقع در شهرستان شهریار بود .با اجرای آزمون
بر روی  600دانشآموزان مدرسه  120دانشآموز با جوعاطفی پایین یافت شد که  45نفر به صورت تصادفی انتخاب
گردیده و در دوگروه آزمایشی و یک گروه کنترل بهصورت تصادفی جایگزین شدند .گروه آموزشی اول مدیریت رفتاری
مادران و آموزش گـروهی شناختی-رفتاری دختران را دریافت کردند و گروه آموزشی دوم مدیریت رفتاری مادران را
دریافت کردند .گروه کنترل نیز هیج آموزشی را دریافت نکرد و در لیست انتظار قرار گرفتند .ابزار جمعآوری دادهها
پرسشنامه جو عاطفی خانواده هیل برن(  )1964بود که دادهها باروش تحلیل واریانس اندازهگیری مکرر مورد تجزیه و
تحلیل قرار گرفت.
یافتهها :نتایج نشان داد که آموزش مدیریت رفتاری مادران و آموزش گروهی شناختی-رفتاری توأم باهم موجب بهبود
جو عاطفی خانواده شد .این نتایج در پیگیریها نیز به اثبات رسید.
بحث و نتیجهگیری :به نظر میرسد ،آموزش مدیریت رفتاری مادران و آموزش شناختی-رفتاری دختران با هم بهعنوان
یک مداخله مؤثر برای بهبود جو عاطفی خانواده پیشنهاد میشود.

تاریخ پذیرش1399/12/8 :
از دستگاه خود برای اسکن و خواندن
مقاله به صورت آنالین استفاده کنید

واژههای کلیدی:
آموزش شناختی-رفتاری ،آموزش
مدیریت رفتاری والدین ،جو عاطفی
خانواده

* نویسنده مسئول :سیمینی حسینیان
نشانی :گروه مشاوره ،دانشکده علومتربیتی و روانشناسی ،دانشگاه الزهرا ،تهران ،ایران
تلفن09125010156 :
پست الکترونیکیhosseinian@alzahra.ac.ir :
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روانپریشی معموال در اواخر نوجوانی یا اوایل بزرگسالی ظاهر میشود،
یک مرحله حیاتی در توسعه شناختی و اجتماعی است ،و میتواند تاثیر
نامطلوب بر عملکرد بلندمدت فرد داشته باشد ( .)1هیجان یک حالت
روانشناختی است که اغلب با احساسات ،افکار یا حاالت مرتبط است و
هیجانات به روشهای مختلف میتواند بر رفتار ما تاثیر داشته باشد (.)2
ناسازگاری هیجانی یک مشکلی است که در دهههای اخیر وخیمتر شده
و بههمراه پیامد مزمن و دشوار است .به نظر میرسد بین سالمتی و
مشکالت رفتاری در دوران نوجوانی رابطه وجود داشته باشد (.)3
مشکالت عاطفی یک مفهوم باالتر از آسیبشناسی عمومی در کودکان
و نوجوانان ایجاد میکند .این به عالئم اضطراب و افسردگی ،مانند غم
و تنهایی ،نگرانی ،احساس بیارزش بودن و
اضطراب اشاره میکند .از دیدگاه روانشناختی ،مشکالت عاطفی دارای
هزینههای عمدهی شخصی هستند که شامل کاهش سطح عملکرد در
رابطه با خانواده و دوستان ،موفقیتهای تحصیلی و سالمت درونی دارد.
از چشمانداز سالمت عمومی ،مشکالت عاطفی هزینههای اقتصادی
زیادی برای درمان ،مراقبتهای پزشکی و روانشناختی و کاهش ظرفیت
کاری در زندگی دارد ( .)4کیفیت روابط خانوادگی نقش کلیدی در رشد
عاطفی و رفتاری نوجوانان ایفا میکند .یک محیط خانوادگی مثبت
(مانند ارتباط باز ،درگیری کم ،حمایــت باال ،و درگیری عاطفی متوسط)
میتواند سازگاری سالم جوانان را حمایت کند ( .)5-۷تحقیقات وسیع،
محیط خانواده را به نتایج سالمت روان کودک و نوجوان متصل می-
کنند .عملکرد خانوادگی ضعیف با مشکالت عاطفی مانند اضطراب،
افسردگی ( )۸-10و مشکالت رفتاری همراه است ( .)11-13روی هم
رفته ،محیط خانواده (دخالت عاطفی خانواده بهطور خاص) نقش مهمی
در پاسخگویی به استرس و سالمت روان فرزندان دارد ( ۷و  .)14درواقع
منظور از جو عاطفی خانواده نحوهی ارتباط و طرز برخورد افراد یک
خانواده با هم است .ماهیت جو عاطفی که شامل روابط والدین نسبت
به فرزندان ،فرزندان نسبت به یکدیگر و والدین نسبت به هم میباشد،
که میتواند در ایجاد سازگاری کودک و نوجوان تسهیل کننده و یا
بازدارنده باشد ( )15که این اهمیت خانواده را برای بهبود روابط نشان
میدهد.
درمـــان شناختی-رفتاری 1یک درمان کوتاهمدت ،هدفگرا است و به
عنوان رویکردی کاربردی برای حلمســهله درک میشــود .هدف آن
تغییر الگوهای تفکر یا رفتار است که در پشت مشکالت افراد قرار دارد
بهعالوه این روش میتواند بر تغییراحســـاسـ ـات نیز اثر بگذارد .از آن
برای کمـک بـه درمـان طیف گســـتردهای از موضـــوعـات در زنـدگی
اشـخاص اسـتفاده میشـود ( .)16درمان شـناختی-رفتاری بر مبنای چند
اصل بنیادی است .آنها عبارتند از این ایده که مشکالت روانشناختی
براســاس الگوهای یادگیری و رفتاری و روشهای تفکر بیفـــــایده
مبتنــ ـی است .نظریههای پایهای درمان شناختی-رفتاری ،نظریههای
یادگیری و شــناختی هســتند .تکنیکهای درمان شــناختی-رفتاری
براساس تغییر و اصالح رفتار و افکار که نشـــانگان بـــیمار را حفـــ

میکنند و از زندگی افراد براســاس اهدافشــان جلوگیری میکند ،بنا
شـده اسـت ( .)1۷مداخالت درمان شـناختی-رفتاری با ایجاد تغییر مثبت
روانشـناختی در یک یا چند رنج اصـلی با اسـتفاده از تکنیکها و فنون
مختلف ،چرخهی نادرســت مشــکالت را از بین میبرند ( .)1۸درگیری
والـدینی برای تـاثیر مثبـت در فراینـد درمـان فرزنـدان بـه روشهـای
مختلفی مطرح شـــده اســـت .والدین میتوانند بخش جداییناپذیر در
تعمیم و حف تغییرات درمـانی را ایفـا کننـد .درگیری والـدین میتوانـد بـه
اسـتفاده از مهارتهای یادگرفته شـده در پایان دوره درمان شـناختی-
رفتاری کمک کننده باشد ( .)19در واقع والدین نقش مهمی در تسهیل
موارد و کمکهای حرفهای دارند .والدین اغلب اولین کســانی هســتند
که تغییر در سالمت روان فرزندان را تشخیص داده و عاملی مهم برای
درمان نوجوانان محسوب میشوند (.)20
تکنیکهای آموزش مدیریت والدین 2روشــی اســت که با کمک آن،
والـدین میتواننـد بهتر و مؤثرتر بـا فرزنـدانشـــان ارتبـاط برقرار کرده ،بر
آنها کنترل بیشـتری داشـته ،به رشـد شـخصـیت سـالم و پیشـگیری از
مشـکالت روانی در آنها کمک کنند .تعامل با والدین درفرایند درمان،
از پـایـان دادن زودهنگـام جلوگیری میکنـد ( .)12در آموزش مـدیریـت
رفتـاری ،بـه والـدین تکنیـکهـای یـادگیری اجتمـاعی آموزش داده
میشــود تا رفتار کودکان و نوجوانان خود را تغییر دهند ،همچنین این
روش بر تغییر رفتار فرزنـــــد در موقعیـــــتهای بینفردی در خانه،
مدرسـه ،و جامعه و معلمان ،والدین ،همسـاالن ،خواهر و برادر و دیگران
تأکید دارد (.)22
نتـایج پژوهشهـا حـاکی از آن اســـت کـه درمـان شـ ـنـاختی -رفتـاری و
مدیریـت رفتـاری والدین سـ ـبـب بهبود جو عاطفی خانواده میشـــود از
جمله در تحقیقی به بررسـی اثربخشـی شـناخت رفتار درمانگری گروهی
نوجوانـان مهـارت آموزی والـدین توام بـا جلســـات مشـــترک نوجوانـان
والــــدین در کاهــــش نشـانههای افسـردهوار پرداخته ودر پایان دوره
نوجوانان گروه آزمایش در نشــانههای افســردهوار کاهش معناداری را
نســـبت به گروه کنترل گزارش کردند ( .)23در تحقیقی دیگر ( )24به
بررســـی اثربخشـــی آموزش گروهی والدین با رویکرد خانواده درمانی
سـتیر بر جو عاطفی خانواده پرداختهاند که نتایج اثربخشـی این آموزش
را بر جو عاطفی خانواده نشـان داد و در تحقیقی دیگر ( )25به بررسـی
اثربخشـــی برنـامـه ترکیبی والـدگری اهن آگـاهـانـه و آموزش مـدیریـت
والدین بر بهزیســتی روانشــناختی و شــادکامی کودکان پرداختهاند که
نتایج نشـان داد برنامه ترکیبی (والدگری اهنآگاهانه وآموزش مدیریت
والـدین) نســـبـت بـه برنـامـه آموزش مـدیریـت والـدین در افزایش نمره
بهزیسـتی روانشـناختی کودکان مؤثرتر بوده اسـت .از جمله در تحقیق
دیگر ( )26به بررس ـی فراتحلیلی بر پژوهشهای مربوط به اثربخشــی
برنـامـه هـای آموزش والـدین بر اختالالت برونی ســـازی در کودکـان
پرداختـهانـدکـه نتـایج نشـــان داد برنـامـههـای آموزش والـدین میتوانـد بـه
عنوان روشـی مناسب جهت کاهش پیامدهای ناشی از اختالالت برونی
سازی باشد .همچنین در تحقیق دیگر ( )2۷به بررسی رابطه جوعاطفی
خانواده با خودتنظیمی هیجانی و تابآوری دانشــجویان دانشــگاه آزاد

1.

2.

مقدمه

)Cognitive-Behavior therapy(CBT
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)Parent Management Training(PMT
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مشـ ـهـد،پرداختـهانـد کـه نتـایج نشـــان داده کـه جو عـاطفی خـانواده بـا
خودتنظیمی هیجـانی و تـابآوری ارتبـاط معنـاداری دارد .در تحقیقی
دیگر ( )2۸به بررسـی اثربخشـی برنامه آموزش والدین به شـیوه اسـت
)(STEPبر کیفیـت روابط والـد-فرزنـدی ،خودکـارآمـدی والـدگری و
انعطافپذیری شـناختی مادران نوجوانان پرداختهاند که نتایج نشـان داد
که برنامه آموزش والدین به شـیوه اسـت بر بهبود کیفیت روابط والد-
فرزنـدی و افزایش خودکـارآمـدی والـدگری و انعطـافپـذیری شـ ـنـاختی
مادران تأثیر داشته است.
در تحقیق دیگری ( )29به بررسـی اثربخشـی آموزش مدیریت والدین
بر کاهش نشـانههای ببرونی شـده در دانش آموزان با مشـکالت رفتاری
 6تا  12ساله پرداخته شده که نتایج نشـــان داد رفتارهای بیرونی شده
گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل در پایان دوره کاهش معناداری
یافته اسـت و روش آموزش مدیریت والدین موجب کاهش نشـانههای
اختالل بهبود رابطـه والـد و کودک شـــده اســـت .همچنین در تحقیق
دیگری ( ،)30بـه بررسـ ـی اثر بخشـــی درمـان تلفیقی پـذیرش و
تعهدشناختی رفتاری ) (ACT-CBTو رویکرد آموزش مدیریت والدین
) (PMTبر سـرمایه عاطفی نوجوانان پسـر مبتال به سـو اسـتفاده جنسـی
پرداختـهانـد کـه نتـایج نشـــان داد در ســـرمـایـه عـاطفی ،فقط گروه
درمـان ACT-CBTبـا گروه آموزش مـدیریـت والـدین ) (PMTو گروه
کنترل دارای تفـاوت معنـادار هســـتنـد ،و بین آموزش مـدیریـت والـدین
) (PMTبا گروه کنترل تفاوت معناداری به دســت نیامد و در تحقیقی
( )31به بررسـی اثربخشـی برنامه آموزش والدین به شـیوه اســتی بر
کیفیـت رابطـه مـادران بـا دختران نوجوان پرداختـهانـد کـه نتـایج حـاصـــل
شــده حاکی از اثربخش ـی کیفیت رابطه مادران با دختران نوجوان بوده
اسـت ،و نتایج تحقیق دیگری که ( )32به بررسـی اثربخشـی گروهی
شـــنـاختی رفتـاری والـدین کودکـان بیشفعـال بر اختالالت رفتـاری
فرزندان پرداختهاند و نتایج نشـان داد که مشـاوره گروهی اثربخش بوده
اســـت و همچنین در تحقیق ( )22آموزش مهارتهای حل مســـهله
شـــناختی و آموزش مدیریت والدین در درمان رفتارهای غیرعادی در
کودکـــــان را بررســــ ـی کردهاند .انتظارات از نتایج پس از درمان و
پیگیری یکساله پشتیبانی شده است و در تحقیق دیگری ( ،)33مروری
ســـیســـتماتیک از درگیری والدین در درمان رفتاری شـــناختی برای
اختالالت اضـطراب نوجوانان پرداختهاند و نتایج درمان نشـان می دهد
که  CBTبا درگیری والدین یک مداخله موثر برای اختالالت اضطراب
نوجوانان اســت .و در تحقیقی( )34به بررســی درمان جدید اضــطراب
دوران کودکی با تغییر رفتار والدین پرداختهاند که نتایج نشـــان داد که
یـک درمـان کـامالب مبتنی بر والـدین بـه انـدازه درمـان شـ ـنـاختی رفتـاری
فردی ) (CBTبرای درمـان اختالالت اضـــطرابی کودک و نوجوان
کارآمد است.
در تحقیقی دیگر ( )35به بررس ـی گروه درم ـــانی شناختی-رفتاری بر
بهبود افســردگی و اضــطراب در نوجوانان مبتال به مشــکل اســتفاده از
اینترنت پرداختهاند که گروه درمــــانی شـناختی-رفتاری در انتها باعث
بهبود افسـردگی و اضـطراب و مؤثر بر مشـکل اسـتفاده از اینترنت بوده
است .و در تحقیقی که ( )36به بررسی فراتحل ـیلی از گــروه درم ـــانی
شــناختی-رفتاری پرداختهاند ،دراین تحقیق پیشــنهاد کردند که گروه
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درمانی شــناختی-رفتاری درمانی مؤثر برای نوجوانان افســرده اســت.
همچنین در تحقیقی که ( )3۷به بررس ـی اثربخش ـی بلند مدت درمان
شـناختی رفتاری در مراقبت های معمول روانی :یک مطالعه پیگیری 5
تا  20ساله پرداخته اند که نتایج حاکی از اثربخشی این رویکرد است.
شــواهد نشــان میدهد که دخالت دادن والدین در درمان شــناختی-
رفتاری فرزندان موجب دســتیابی به منافع بیشــتری میشــود ( )3۸و
تحقیقـاتی ( )39-40نشـــان داده کودکـانی کـه والـدین آنهـا در درمـان
درگیر بودند عملکردشـان بهتر از بقیه کودکانی اسـت که والدینشـان در
درمان مشــارکت نداشــتهاند و ازســویی در بیشــتر تحقیقات مرتبط به
نوجوانان جای خالی والدین محســوس اســت ،در واقع نقش والدین در
زندگی فرزندانشـان ،بهویژه در سـنین حسـاس نوجوانی بیشـک برکسـی
پوشــیده نیســت .این مســهله باعث شــد تا پژوهشــگر باکمک پنج
متخصـــص روش ترکیبی را براســـاس آموزش رفتاری والدین بهمراه
گروه درمانی شــناختی رفتاری را بیآزماید .فرض ـیات این تحقیق براین
اسـاس به شـرح زیر قابل بیان میباشـد .فرضـیه اول :آموزش مدیریت
مادران همراه با گروه درمــــانی شـناختی-رفتاری بر بهبود جو عاطفی
خانواده مؤثر اسـت .فرضـیه دوم :مدیریت آموزشـی مادران بر بهبود جو
عاطفی خانواده مؤثر اسـت .براسـاس ادبیات مذکور ،و نبود پژوهشـی در
این زمینه پژوهشـگر در پی یافتن این موضـو اسـت که در کدام گروه،
آموزش مدیریـت مادران به تنهـایی یـا آموزش مدیریـت مادران به همراه
گروه درمانی شـناختی-رفتاری دختران نسـبت به گروه کنترل در بهبود
جو عاطفی خانواده اثرگذار خواهد بود.

مواد و روشها
جامعه آماری پژوهش حاضـر را کلیه دانشآموزان مدرسـه متوسـطه اول
زینبیه واقع در شـهرسـتان شـهریار در سـال تحصـیلی 96-9۷تشـکیل
دادهاند و از روش نمونهگیری دردسـترس ،جهت انتخاب نمونه اسـتفاده
شـــده اســـت .اطالعات دقیقی در مورد اینکه جوعاطفی خانواده کدام
دانش آموزان پایینتر از حد متوســط اســت در دســت نبود ،بنابراین از
هر 600نفر دانشآموز مدرسـه پرسـشـنامه جو عاطفی خانواده هیل برن
گرفته شــد .از بین 600دانشآموز مدرســه تعداد  ۸0نفربا جو عاطفی
پـایین یـافـت شـــدنـد و براســـاس میزان پـایینتر جو عـاطفی خـانواده و
عالقمندی آنها در پژوهش  45نفر انتخاب و به صـورت تصـادفی در دو
گروه آزمایش ویک گروه کنترل قرار گرفتند و شـرایط و قوانین گروه
عنوان شـــد .روش اجرای پژوهش بـه شـــرح ایـل بود .پس از اجرای
آزمون دختران به صـورت تصـادفی در سـه گروه قرار گرفتند .گروه اول
دختران در گروه شـناختی-رفتاری بودند و مادران آنها در گروه آموزش
مـدیریـت رفتـاری و گروه دوم فقط مـادرهـا آموزش مـدیریـت رفتـاری را
دریافت کردند و گروه ســوم که گروه کنترل اســت و هیچ آموزشــی
دریافت نکردهاند ،و در لیست انتظار قرار گرفتند.
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مقایسه اثربخشی آموزش مدیریت رفتاری مادران و آموزش شناختی-رفتاری با و بدون حضور دختران بر جو عاطفی خانواده

جدول( )1آموزش شناختی-رفتاری دختران
جلسات

هدف

جلسه اول

معارفه و آشنایی

شیوه اجرا
-1اشنایی اعضای گروه با یکدیگر و با مربی
 -2بیان اهداف توسط مربی و اعضای گروه
-3عنوان کردن قوانین گروه مانند به موقع آمدن ،عدم غیبت بیش از دو جلسه ،تاکید
بر انجام تکالیف هر جلسه و ...
-4مشخص کردن انتظارات آنها

تکالیف

جلسه دوم

تشخیص هیجانات،
واکنشهای بدنی هیجانات
مثبت

-1آموزش هیجانات
-2آموزش تاثیر هیجانات در روابط

تشخیص و یادداشت کردن
هیجانات در تعامالت روزانه

جلسه سوم

بررسی تکالیف جلسه قبل،
شناسایی خطاهای شناختی

-1آموزش خطاهای شناختی

تمرین تشخیص خطاهای شناختی
در تفکرات روزانه و یادداشتبرداری
از آنها

جلسه چهارم

بررسی تکالیف جلسه قبل،
نحوه گوش دادن به افکار
خود ،شناسایی خطاهای
شناختی

جلسه پنجم

ادامه شناسایی خطاهای
شناختی ،تحلیل منطقی
باورها،داشتن افکار معطوف
بهعمل ،افکار مثبت

جلسه ششم

تشخیص رفتارهای معیوب،
درک این مطلب که
دیگران هم در گروه
مشکالت مشابه دارند

جلسه هفتم

تنآرامی

جلسه هشتم

تقویت مهارتهای مقابله و
حل مساله

جلسه نهم

جلسه دهم
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آگاهی از اثرات خودتنبیهی
و خودپاداشی
جمع بندی ،بررسی اهداف
در ابتدا و میزان تحقق آنها،
نظرسنجی ،اجرای پس-
آزمون

-1آموزش درباره:چگونگی تأثیر افکار بر احساسات
-2آموزش(A-B-Cهیجان  -موقعیت-تفکر)
-3آموزش توجه به خودگوییهای منفی
-4آموزش خطاهای موجود در خودگویی
-1ادامه آموزش خطاهای شناختی
-2آموزش بررسی پیامدهای ناشی از باورها
-3آموزش بازسازی شناختی به نوجوانان ،موجب میشود تا خطاهای شناختی که
منجر به احساس درماندگی و در نتیجه بروز رفتار نادرست میشود شناسایی شده و به
تفکرات غیرمنطقی و تفسیر غلط خود از رویدادها آگاهی یافته و محور تالش خود را
بر اصالح تفکر نادرست قرار دهند
-3آموزش افکار مثبت
-1ایفای نقش یک روش قوی و مفید برای تصریح افکار خودانگیز و یادگیری
رفتارهای تازه
-2نوجوان مشکل خود را به صورت ایفای نقش در جمع نشان میدهد درمییابد که
تنها او نیست که مشکل دارد و در میان افراد گروه ،کسانی از این نظر مشابه او هستند
-1تمرین آرامش از طریق تصویرسازی اهنی هدایت شده
-2آنها خود را در موقعیتهایی تجسم میکنند که دستخوش احساسات ناراحت
کنندهای میشوند .بعد به آنها آموزش داده میشود چگونه برای پرورش دادن
هیجانات سالم به جای هیجانات مخرب خود را تربیت کنند.
-3اجرای این شیوه به صورت گروهی باعث میشود بیماران با مشاهدهی دیگر افراد
مشابه خود و مشاهدهی درون مایه های مشترک خود و دیگران به آرامش بیشتری
نایل شوند
 -4حرکات تنآرامی ابتدا از عضالت سر و صورت و گردن به طور منظم شرو شده و
در انتها اعضای میانی و انتهایی بدن را شامل میشود و افراد باید طوری آرامسازی را
بیاموزند که بتوانند پاسخهای خود را تحت کنترل در آورند
-1آموزش تکنیک حل مساله و بیان اهمیت آن در روابط
-2در این روش نوجوانیاد میگیرد به جای گرفتن تصمیمات تکانشی و اجتنابی ،یک
تصمیم قاطع گرفته و با بازبینی مکرر مسیر طی شده ،نقاط ضعف و قوت خود را
شناسایی نموده و در صورت برخورد با موانع ،راههای دیگر را نیز امتحان نماید
-3آموزش مهارتهای حل مسهله باید باعث افزایش قدرت تصمیمگیری ،مسهولیت-
پذیری ،خودگردانی ،بهبود کیفیت زندگی و سالمت روان از طریق نگرش مثبت به
حل مسهله و ترویج تغییرات مثبت در عملکرد شود
-4به نوجوان کمک میشود ابتدا موقعیت مشکلزا را یافته ،سپس مطلوبترین افکار
را در این موقعیت تعیین کنند و در مرحله بعد خودگوییهای را که میتواند باعث
تقویت افکار مطلوب در موقعیت شوند را پیدا کنند و به تمرین و تکرار آن بپردازند
-1آموزش در مورد پاداش
-2آموزش در مورد تنبیه

یاداشت برداری از خودگوییها و
تشخیص خطاهای موجود در آن
بین جلسات

یاداشت برداری از خودگوییها و
تشخیص خطاهای موجود در آنها

توجه به اعضای خانواده و تشخیص
خطاهای شناختی موجود در رفتار
آنها

استفاده از تکنیک توقف فکر و
یادداشتبرداری از آنها

استفاده از تکنیک حل مساله در
فاصله بین جلسات

دقت در رفتار و تاثیر تشویق و تنبیه
در نحوه رفتار

-1بررسی میزان تحقق اهداف در طول جلسات
-2انجام نظرسنجی و بررسی نقاط ضعف آموزشها

مجله روشها و مدلهای روانشناختی1399 .؛ 114 -99 :)42( 11

حسینیان و همکاران

آموزش شناختی-رفتاری پکیج فوق از ترکیب روشهای هایمبرگ و بکر( )2002و آنتونی و سوینسون( )2001و هافمن
جدول( )2آموزش مدیریت رفتاری مادران
جلسات

هدف

جلسه اول

معارفه و آشنایی

جلسه دوم

پی بردن به اهمیت باهم
بودن اعضای و تعریف
مشاهده

جلسه سوم

اشنایی با فعالیتهای
مشترک و توجه مثبت و
تقویت مثبت

جلسه چهارم

شناخت اهمیت ایجاد قوانین
و حضور و نادیده گرفتن

جلسه پنجم

آشنایی نحوه ایجاد تنبیه با
توجه به سن نوجوانی و تغییر
رفتارهای نامناسب

جلسه ششم

تن آرامی به مادران

جلسه هفتم

شتاخت خطاهای شناختی

جلسه هشتم

شناسایی هیجانات و تأثیر
آن در رابطه با نوجوانان

جلسه نهم

خالصه و جمع بندی ،اجرای
پسآزمون

شیوه اجرا
-1آشنایی اعضای گروه با یکدیگر و با درمانگر
-2عنوان کردن هدف از تشکیل گروهبه همراه معرفی کلی از برنامه
-3عنوان کردن قوانین گروه مانند به موقع آمدن ،عدم غیبت بیش از دو
جلسه ،تاکید بر انجام تکالیف هر جلسه و ...
-4مشخص کردن خواستههای آنها و تمرکز بر مداخله
-1آموزش شیوههای باهم بودن به مادران براساس ویژگیهای فرزند و
داشتن تعامل مثبت
-2والدین و مربیان مشکالت خاصی را که میتوانند مشاهده کنند تعریف
میکنند و برنامه خاصی برای شرو مشاهدات ایجاد میکنند
-1آموزش به والدین برای داشتن فعالیتهای مشترک روزانه
-2یادآوری اهمیت باهم بودن اعضای خانواده
-3آموزش نحوه توجه مثبت بجای توجه به خطاهای نوجوان
 -4هدف تمرکز بر یادگیری مفهوم تقویت مثبت ،عوامل دخیل در کاربرد
مؤثر و تمرین برنامههای کاربردی در ارتباط با نوجوان
 -5در این روش سازندهی تربیتی تقویت مثبت قصد بر این است که
نوجوان بداند رعایت نکردن قوانینی که از سوی والدین وضع میشود
پیامدهای مشخصی دارد ،در نتیجه سعی میکند از خواستههای پدر و
مادر پیروی کنند
 -6نمودار تشویقی و ارائه تشویق از طریق مدلسازی توسعه یافته و
تشویق ،بازخورد و تحسین توسط مربی تعبیه می شود
-۷والدین باید فراگیرند که به گفتار فرزندانشان فعاالنه گوش دهند.
پیامهای ارسالی باید حاکی از صداقت و محبت به یکدیگر باشد.
-1اهمیت و آموزش قوانین مورد انتظار والدین به نوجوان
-2والدین حضور داشتن و نادیده گرفتن را یاد میگیرند و رفتار نامطلوب
که آنها را نادیده میگیرند و توجه به رفتار متضاد مثبت
-3مذاکره و قراردادبستن و سازش است که نوجوان و والدین با یکدیگر
جلسه میگذارند تا در مورد برنامه رفتاری جدید و قراردادن آنها در شکل
قراردادی مذاکره میکنند
-1آموزش تنبیه و مزایا و معایب آن
-2یادآوری این نکته برای والدین که تنبیه به عنوان تنها عمل در مقابل
مشکالت رفتاری ،حتی اگر شدید هم نباشد ،احتماالب در حذف یا کاهش
رفتارهای مخرب چندان مؤثر نیست و حتی ممکن است موجب ماندگاری
رفتار شود مداخله باید برای والدین جایگزینهایی را فراهم کند که
بتوانند رفتارهای مثبت فرزندان را برانگیخته کند.
-3ایجاد تغییراتی در رفتارهای نوجوان با توجه به آموزشهای داده شده
-1آموزش تن آرامی به مادران
-2آموزش تصویر سازی اهنی
-1آموزش درباره:چگونگی تأثیر افکار بر احساسات
-2آموزش(A-B-Cهیجان  -موقعیت-تفکر)
-3آموزش توجه به خودگوییهای منفی
 -4آموزش خطاهای شناختی
 -5آموزش خطاهای موجود در خودگوییها
-1آموزش انوا هیجانات
 -2توجه به عالیم هیجانی نوجوانان

تکالیف

انجام یک تعامل مثبت هر روز در
فاصله مابین جلسات و تمرین مشاهده

انجام یک فعالیت مشترک همهی
اعضای خانواده و انجام تکنیک توجه و
تقویت مثبت

در فاصله بین جلسات قوانینی در نظر
گرفته و سعی در اجزای آن و تمرین
تکنیک ها

اجرای آموزشهای داده شده در فاصله
بین جلسات

انجام روزانه تنآرامی در منزل

یاداشت برداری از خودگویی ها و
تشخیص خطاهای موجود در آن

تشخیص و یادداشت کردن هیجانات در
تعامالت روزانه با نوجوان

-1بررسی میزان تحقق اهداف در طول جلسات
-2انجام نظرسنجی و بررسی نقاط ضعف آموزشها
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مقایسه اثربخشی آموزش مدیریت رفتاری مادران و آموزش شناختی-رفتاری با و بدون حضور دختران بر جو عاطفی خانواده

درمان آموزش مدیریت والدین مورد اسـتفاده در این پژوهش ،تلفیقی از
درمان توسط واترز ،فورد ،وارتون و کوبهام ( ،)2009کازدین ()2005

ابزارهای پژوهش
پرسشنامه جو هیجانی خانواده هیل برن
این پرسشنامه در سال  1964توسط هیل برن ساخته شده
است.پرسشنامه دارای  16سوال و هشت بعد بوده که شامل محبت،
نوازش ،تایید کردن ،تجربههای مشترک ،هدیه دادن ،تشویق کردن،
اعتماد ،احساس امنیت است .سواالت زوج رابطه پدر-فرزندی و سواالت
فرد رابطه مادر-فرزندی را اندازهگیری میکنند .دراین آزمون به گزینه
خیلی کم نمره ،1کم  ،2متوسط  ،3زیاد  4وخیلی زیاد  5تعلق میگیرد.
دامنه نمرات این آزمون  16تا  ۸0است .نمرات باالتراز متوسط نشان-
دهنده وجود جوهیجانی مناسب بین اعضای خانواده و نمرات پایینتر از

متوسط حاکی از جو هیجانی ضعیف در بین افراد خانواده است .روایی
محتوایی متخصصان و ضریب پایایی از طریق آلفای کرونباخ و
بازآزمایی به ترتیب  0/۸۷و  0/۸3توسط ( )41بدست آمد )42( .روایی
سازهای آزمون را مورد تأیید قرار داده و پایایی حاصل ازآزمون آلفای
کرونباخ نیز  0/۸4بوده است .درپژوهش ( )43نیز پایایی این آزمون به
کمک آزمون آلفای کرونباخ مورد بررسی قرارگرفته و آماره  0/۸2به
دست آمد.

یافتهها
اطالعـات جـدول  ،1میـانگین و انحراف معیـار نمرات هیجـانی خـانواده
برای آزمودنیهای ســـه گروه آموزش مدیریت رفتاری مادران/آموزش
شـــناختی-رفتاری ،آموزش مدیریت رفتاری مادران و گواه را در ســـه
مرحله پیش آزمون ،پس آزمون و پیگیری نشان میدهد.

جدول  :1شاخص های توصیفی متغیر جو هیجانی خانواده در سه گروه به تفکیک پیش آزمون ،پس آزمون و پیگیری

گروه آموزش مدیریت
متغیر

جو عاطفی
خانواده

رفتاری مادران/آموزش

مراحل

پیش آزمون
پس آزمون
پیگیری

شناختی-رفتاری دختران
انحراف معیار
میانگین
10/92
41/53
16/99
61/26
22/۸0
5۸/69

برای بررسـی تاثیر مداخله در بهبود جو هیجانی خانواده از روش تحلیل
واریانس با اندازه گیری مکرراســتفاده شــد .پیش از انجام این تحلیل،
مفروضـــه کرویت یا همســـانی ماتریسهای واریانس -کوواریانس با
آزمون ماچلی ررســی شــد که نتایج این آزمون برای متغیر جو هیجانی
خـانواده معنـادار ( )p<0/05بود .بـهعبـارتی این نتـایج حـاکی از عـدم
برقراری مفروضـــه برای این متغیر بود.بنـابراینـدر تحلیـل مربوط به این

گروه آموزش مدیریت

گروه گواه

رفتاری مادران
میانگین
41/۸6
54/26
53/3۸

میانگین
40/۸0
42/40
3۸/45

انحراف معیار
6/۷0
15/11
15/35

انحراف معیار
6/3۸
۸/11
6/0۷

متغیر به تعدیل درجه آزادی برای تفســیر نتایج آزمون تحلیل واریانس
نیـاز بود .بـدلیـل اینکـه در این تحلیـل  ε̂>0/۷5بود از تصـــحیح گرین
هاوس-گیســر اســتفاده شــد .الزم به اکر اســت در این حالت درجات
آزادی بهصــورت اعشــاری نمایش داده شــده اســت .نتایج مربوط به
تحلیل واریانس این متغیر در جدول  2ارائه شده است.

جدول  :2نتایج آزمون اثرات درون آزمودنی برای متغیر پژوهش

منبع

میانگین

درجه

مجموع

مجذورات

آزادی

مجذورات

معناداری

زمان

2۸۷6/۸5

1/44

19۸9/۸3

12/25

0/001

0/26

زمان×گروه

115۸/2۸

2/۸9

400/5۷

2/46

0/0۷

0/12

خطا

۷9۷9/2۸

49/15

162/32

نتایج تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر در جدول  3نشــان میدهد
اثر زمـان بر نمرات جو هیجـانی خـانواده معنـادار اســـت (p<0/001
 .(F=12/25،درحـالیکـه اثر تعـاملی زمـان و گروه ،معنـادار نیســـت
( .(F=2/46، p>0/05بـهدلیـل معنـاداری اثر زمـان ،جهـت بررســـی

107

F

مقدار

اندازه اثر

تفـاوتهـای درون گروهی از مرحلـه پیش آزمون تـا پیگیری از آزمون
مقایسـههای زوجی بنفرونی اسـتفاده شـد که نتایج آن در جدول  3ارائه
شده است.
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جدول  :3نتایج آزمون بنفرونی برای متغیرهای پژوهش
متغیر

مراحل
پیش آزمون

جوعاطفی خانواده
پس آزمون

تفاوت میانگینها

انحراف معیار

مقدار معناداری

پس آزمون

-11/۸۸

1/62

0/001

پیگیری

-9/31

2/6۷

0/004

پیگیری

2/56

3/06

1/00

نتـایج آزمون بنفرونی نشـــان میدهـد رونـد تغییر نمرات جو هیجـانی
خـانواده از پیش آزمون در مقـایســـه بـا مرحلـه پس آزمون و پیگیری،
افزایشـی و معنادار بوده اسـت .اما وضـعیت میانگین نمرات این متغیر از

مرحله پس آزمون تا پیگیری تفاوت معناداری نشــان نداده اســت .در
پایان جهـت بررســـی اثر بین گروهی ،نتایج آزمون اثرات بین آزمودنی
نیز بررسی شد که نتایج آن در جدول  4ارائه شده است.

جدول  :4نتایج آزمون تحلیل واریانس اندازهگیری مکرر در اثرات بین آزمودنی برای متغیر پژوهش
منبع تغییرات

میانگین مجذورات

درجه آزادی

مجموع مجذورات

F

مقدار معناداری

اندازه اثر

گروه

3999/۸۷

2

1999/93

5/94

0/006

0/25

خطا

11443/31

34

336/56

نتـایج جـدول  4نشـــان میدهـد بین ســـه گروه در میـانگین نمرات
جوهیجـانیخـانواده ( (F=5/94، p<0/01تفـاوت معنـاداری وجود دارد.
بهدلیل معناداری این نتیجه ،نتایج آزمون توکی جهت مقایســـه زوجی
گروهها مورد بررســـی قرار گرفت .نتایج آزمون توکی نشـــان داد بین
میانگین نمرات گروه آموزش مدیریت رفتاری مادران /آموزش شناختی
رفتـاری دختران و گروه گواه تفـاوت معنـاداری وجود دارد .این تفـاوت به
گونـهای بود کـه میــانگین نمرات گروه آموزش مـدیریـت رفتــاری
مـادران/آموزش شـ ـنـاختی رفتـاری دختران بطور معنـاداری بیشـــتر از
مـیــانـگـیـن نـمـرات گـروه گـواه بـود .یـعـنـی آمـوزش مــدیـریــت رفـتــاری
مادران/آموزش شـناختی رفتاری دختران توانسـته منجر به بهبود معنادار
جوهیجانیخانواده شــود .این در حالی بود که نتایج آزمون توکی برای
گروهی کـه فقط آموزش مـدیریـت رفتـاری مـادران دریـافـت کرده بود
معنادار نبود.

بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضــر با هدف بررســی اثربخشــی آموزش مدیریت رفتاری
مادران وگروه درمانی شـناختی رفتاری با و بدون حضـور دختران بر جو
عـاطفی خـانواده انجـام شـــد .نتـایج بـدســـت آمـده در این پژوهش بیـان
کننـد آن بود کـه گروه درمـانی شـــنـاختی-رفتـاری همراه بـا آموزش
مدیریت رفتاری مادران منجر به بهبود جو عاطفی خانواده شـد .که این
یـافتـه بـا نتـایج پژوهشهـای ( )23و همچنین ( 22 ،29و  )31-32و و
همینطور 35-3۷( ،و  25 ،20و  )26همخوانی دارد .در خصـــوص
افزایش اثربخشـی مداخله شـناختی رفتاری به واسـطه افزودن آموزش
والـدین در بهبود جو عـاطفی خـانواده بـایـد گفـت این تحقیق نخســـتین
یافته در این زمینه که دو شـیوه درمان  cbtو  pmtرا توأمان بر جو
خـانواده بکـار بسـ ـتـه ،برهمین اســـاس نمیتوان اثربخشـــی آن را بـا
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تحقیقات قبلی سـنجید بلکه باید با تحقیقات مشـابه سـنجید .با این حال
همـانگونـه کـه بیش از این نیزعنوان شــــد نتـایج این پژوهش بـا
پژوهشهای پیشـین که از  pmtو  cbtدر حیطهی انوا مشـکالت
در دوره نوجوانی بکار گرفتهاند و همچنین با ادبیات روانشـناختی که بر
لزوم مشــارکت والدین در جهت افزایش اثر بخشــی رویکرد شــناختی
رفتاری جهت درمان موثر کودکان و نوجوانان تاکید دارد همسـو اسـت.
هـدف از اســـتفـاده این دو رویکرد کمـک بـه خـانوادههـا در بهبود جو
عاطفی خانواده از طریق تمرکز بر زمان حال و شــناســایی مشــکالت
ارتباطی که بین اعضــای خانواده وجود دارد و افزایش گرمی و پذیرش
در بین اعضا و بهبود فضای کلی خانواده است.
در تبیین یـافتـههـای پژوهش بـایـد گفـت یکی از نهـادهـای اولیـه در نظـام
انسـانی ،خانواده اسـت .به عبارتی خانواده نشـان دهنده یک سـیسـتم
است که هر یک از اعضای آن نسبت به دیگری دارای وظایفی هستند
( .)44اعضـای خانواده در نهایت دارای نقشـهایی میشـوندکه الگوهای
رفتاری آنها متأثر از گذشــته و تحولهایی بوده اســت که در سـیســتم
خـانواده بوده اســـت .یکی از مهمترین مؤلفـههـای اثرگـذار بر رفتـار
فرزندان ،جو عاطفی خانواده اســت .برای اینکه وظایف اصــلی خانواده
یعنی حمـایـت از فردیـتیـابی و در عین حـال حس تعلق بین اعضـــا
خـانواده و همچنین بیرون از خـانواده ایجـاد شـــود ،خـانواده بـایـد دارای
ســـاخـت کـارآمـد و خودکفـایی بـاشـــد (  44و  .)2۷اهمیـت خـانواده بـه
اندازهای اسـت که بسـیاری از صـاحبنظران علوم رفتاری به این موضـو
مهم پرداختـهانـد .خـانواده نخســـتین جـایگـاه شـ ـکـل گیری عواطف و
هیجانات اسـت ،لذا برخورد موثر و رفتار کارآمد والدین بر شـکل گیری
رفتار در نوجوانان اثرگذار اسـت .در صـورتی که خانواده ها شـرایطی را
برای نـاکـامی و تـامین نشـــدن نیـازهـای مـادی و روانی نوجوانـان فراهم
کنند و والدین و فرزندان با هم ارتباط صـمیمی و نزدیکی نداشته باشند
بروز رفتـارهـای پرخطر و گرایش بـه سـ ـمـت هر رفتـار پرخطری وجود
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دارد .یکی از عوامل و مفروضـههایی که باعث ایجاد مشـکل در خانواده
میشود نبود آگاهی و دانش کافی اعضای خانواده در برخورد با یکدیگر
و از سـویی برخورد موثر با مشـکالت اسـت .برهمین اسـاس با توجه به
نتایج میتوان عنوان کرد در فرضیه اول که هم گروه درمانی شناختی-
رفتـاری و هم آموزش مـدیریـت رفتـاری مـادران را دریـافـت کردهانـد
بیشـــترین تغییر اتفاق افتاده اســـت .در واقع این نتایج این یافته را به
دســت میآورد که برای بهبود جوعاطفی خانواده عالوه بر والدین ،باید
برای فرزنـدان نیز فعـالیـت درمـانی فراهم کرد تـا درمـان مؤثرتر بـاشـــد و
ماندگاری بیشــتری در خانواده داشــته باشــد .دلیل اثربخشــی این دو
رویکرد با نتایج بدسـت آمده در واقع اهمیت حضـور اعضـای خانواده در
درمان را نشـان میدهد و اینکه روابط قوی بین اعضـای خانواده برای
حف خانواده ضروری است .خانواده بدون روابط خوب خیلی زود از هم
جـدا میشـــونـد .گلـدنبرگ و گلـدنبرگ در تعریف خـانواده میگوینـدکـه
خانواده نظام عاطفی پیچیدهای اسـت که چند نسـل را در بر میگیرد و
وجه تمایز آن با ســایر نظامهای اجتماعی در وفاداری ،عاطفه و دائمی
بودن عضـویت در آن اسـت ( .)45عالوه بر این ،خانواده محیطی اسـت
کـه فرزنـدان یـاد میگیرنـد از اســـتعـدادهـای خود اســـتفـاده و بـا دنیـای
فیزیکی سـازگار شـوند و آن را درککنند ،و همینطور روابط خانوادگی
میتواند تاثیری مثبت یا منفی بر رشــد فرزندان داشــته باشــد ( .)46بر
این اســاس نقطه مرکزی در رویکرد شــناختی رفتاری ،فرصــتهایی
برای بیمـاران فراهم میکنـد تـا مهـارتهـای انطبـاقی جـدیـد را یـاد بگیرنـد
و تغییرات الزم را در خـارج از حوزههـای بـالینی ایجـاد کننـد .از ســـویی
فرزنـدان و والـدین هم ســـعی میکننـد بـه طور موثر بـا یکـدیگر تعـامـل
داشته و استراتژیهایی برای مقابله با مشکالت خاص را ایجاد کنند.
رفتـارهـای فرزنـدپروری موثر کـه مهـارتهـای خود-تنظیمی فرزنـدان را
افزایش میدهد ،رفتارهای اجتماعی را تسـهیل میکند و این مربوط به
اثرات پیشـگیرانه بر مشـکالت رفتاری اسـت( .)4۷-49محقق مشـهور
آفریقای جنوبی در مشارکت پدر و مادر ،موافق با دیدگاه ( )49است که
ادعـا میکننـد وقتی مـدارس بـا والـدین برای حمـایـت از یـادگیری تالش
میکنند ،دانشآموزان در مدرسـه و در زندگی ،انتظارات آموزشـی باالتر،
و همچنین رفتـار خوب همراه بـا نگرشهـای مثبـت دارنـد .همچنین
اشـاره میکنند که مشـارکت والدین منجر به بهبود عملکرد دانشآموز و
نتایج رفتاری میشــود ( .)50اثربخشــی آموزش شــناختی رفتاری در
مطالعات مختلف به اثبات رســیده اســت و در تحقیقات مختلف برای
طیف گسـتردهای از اختالالت مورد اسـتفاده قرار گرفته اسـت همینطور
در مطـالعـات ( )3۷نتـایج حـاکی از اثربخشـ ـی طوالنی مـدت  CBTدر
شـرایط معمول برای طیف گسـترده ای از مشـکالت ،به ویژه هنگامی
که با اثرات طوالنیمدت درمان پزشـکی مقایسـه می شـوند دارد .قابل
توجـه اســـت کـه نتـایج در پیگیری حتی بهتر از پس از درمـان بود ،کـه
حاکی از بهبود بیشـتر اسـت .آنچه در نتایج بدسـت آمده در این تحقیق
در بهبود جو عـاطفی خـانواده میتوان عنوان کرد ترکیـب دو شـ ـیوه
آموزش مدیریت رفتاری مادران و آموزش شـناختی-رفتاری اثربخشـی
درمان را بیشتر کرده و همهی اعضای خانواده را متاثر کرده است.
براســاس نتایج بدســت آمده ،فرضـیه دوم که آموزش مدیریت رفتاری
مـادران را دریـافـت کردهانـد تفـاوت معنیداری در جو هیجـانی در پیش
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آزمون ،پسآزمون وجود نداردکه نشـاندهنده عدم اثربخشـی آموزشها
میبـاشـــد .در رویکرد آموزش مـدیریـت والـدین ،روشـ ـهـای مـدیریـت و
اصـــالح رفتار و شـ ـیوههای تعامل مؤثرتر و کارآمدتر به والدین برای
اصــالح و تغییر رفتارکودکان و نوجوانان آموزش داده میشــود (-52
 .)51این رویکرد تـاکنون در مطـالعـات مختلف ،از جملـه در مطـالعـه ()51
در خصــوص تأثیر بر رفتارهای خطرآفرین و پرخاشــگرانه ،در مطالعه
( )52در خصـوص تأثیر بر اضـطراب و افسـردگی در والدین دارای فرزند
مبتال بـه بیش فعـالی و کمبود توجـه ،در مطـالعـه فرا تحلیلی ( )4۷در
خصـوص تأثیر بر مشـکالت رفتاری کودکان و نوجوانان و در بررسـی
( )22بـه عنوان رویکردی مؤثر بر کـاهش رفتـارهـای ضـــداجتمـاعی در
کودکان و نوجوانان به عنوان رویکردی اثربخش معرفی شــده اســت
( ،)30همینطور با نتیجه تحقیق ( ،)24که به بررســی آموزش گروهی
والدین با رویکرد خانواده درمانی ستیر بر جو عاطفی خانواده پرداختهاند
نیز همخوانی ندارد .با توجه به نتایج بدسـت آمده در مورد فرضـیه دوم
میتوان عنوان کرد ،والـدین در بهبود جو هیجـانی نقش مهمی را ایفـا
میکننـد امـا از ســـویی میتوان تـاکیـد کرد کـه تنهـا آموزش والـدین
نمیتواند بر جوهیجانی اثربخش باشـــد و کار درمانی بایـد هم بر روی
فرزندان و هم والدین انجام شــود که هر دو گروه را آماده حضــور در
فضـــای خـارج از درمـان کنـد .در واقع در تحقیق ( )23نیز در تـاییـد این
یـافتـه بود کـه نوجوانـان گروه در خالل  6هفتـه 12 ،جلســـه شـ ـنـاخـت
رفتاردرمانگری و مادران آنها جلســـه مهارتآموزی والدین را دریافت
کردهاند و ســپس جلســه مشــترک نوجوانان-مادران متمرکز بر تمرین
عملی مهارتهای ارتباطی برای گروه آزمایشـ ـی برگزار شـــد و نتایج
تحلیلهای آماری نشـان دادند که نشـانههای افسـردهوار پس از شـناخت
درمـانگری گروهی توام بـا مهـارت آموزش والـدین بـه طور معنـاداری
کـاهش یـافتنـد .همین طور در پژوهش ( 54و  ،)31میتوان این امر را
مشـاهده کرد که تنها کار درمانی بر روی فرزندان بدون حضـور والدین
میتواند اثربخشــی کوتاهمدتی داشـــته باشـــد و بعد از مدت کوتاهی
احتمال بازگشــت به شــرایط پیش از درمان وجود دارد .براین اســاس
میتوان عنوان کرد کـه آموزش مـدیریـت رفتـاری والـدین بـه تنهـایی
میتواند درمان موثری باشــد اما در این تحقیق برای بهبود جو عاطفی
خـانواده اثربخش نبود کـه تفـاوت در یـافتـههـای پژوهش هـای مختلف
میتواند بدلیل تفاوت در شـیوههای درما  ،میتواند به علت تفاوت در
حجم نمونهی مطالعات ،سطح تحصیالت ،سن و غیره باشد.
هر پژوهشـ ـی همواره محـدودیـتهـایی دارد این پژوهش نیز دارای
محـدودیـتهـایی بـه شـــرح زیر اســـتا بـا توجـه بـه این کـه وضـــعیـت
اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنـــگی آزمودنیها بررسی نشده است بنابراین
تعمیم نتایج به وضـعیتهای اجتماعی ،اقتصـادی ،فرهنگی متفاوت باید
با احتیاط بررسـی شـود .بهکارگیری آموزش مدیریت والدین هــــمراه
گروه درمــانی شناختی-رفتاری توسط مشاوران برای کاهش مشکالت
نوجوانان پیشنهاد میشود.
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