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Abstract 
The amount of use of corporal punishment is higher among mothers exposed 
to Intimate Partner Violence (IPV). Children's assessment of domestic 
violence and their low ability to deal with this phenomenon causes 
behavioral, emotional and adjustment problems. The aim of this study was to 
evaluate the effectiveness of Maternal Empowerment Program (MEP) on 
reducing the use of corporal punishment in mothers exposed to domestic 
violence. This research was conducted by A-B-A design method. The 
participants of this study were all mothers who had experienced IPV during 
the last two years. The Mothers Empowerment Program was trained to 8 
abused mothers in ten 90-minute sessions based on the Sandra Graham 
Berman protocol. The Alabama Parenting Questionnaire (APQ) was used to 
collect data in this study. The results of Cohen’d which is in the range of 
1.13 to 1.82, showed that the empowerment program for mothers has been 
effective in reducing the use of corporal punishment of mothers exposed to 
IPV with children 6 to 12. The results of the present study show that a 
relatively short intervention program can reduce the use of corporal 
punishment of parents even in deprived populations with stressful 
conditions. 

Keywords: Moms Empowerment Program, Physical Punishment, Intimate 

Partner Violence (IPV). 
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( بر MEPمادران ) یانمندسازبرنامه تو یاثربخش یبررس

در مادران در معرض خشونت  یبدن هیکاهش استفاده از تنب

 یخانگ

 .رانیدانشگاه کردستان، کردستان، ا ،ارشد مشاوره یکارشناس   یالسادات بینق نیریش

  

 نژاد یسیع دیام
 یخانواده و گروه آموزش یشناس بیگروه مشاوره، پژوهشگر آس اریدانش

 .رانیگاه کردستان، کردستان، ادانش ،یتیترب
  

  چکیده
 از کودکان تر است. ارزیابیدر میان مادران در معرض خشونت خانگی شایع بدنی تنبیه میزان استفاده از

عاطفی و  رفتاری، بروز مشکالت عامل برای مقابله با این پدیده، ها آنخشونت خانگی و توانایی کم 

 بر( MEP) مادران توانمندسازی برنامه اثربخشی بررسی ژوهشپ این هدف .است سازگاری در کودکان

 تک طرح پژوهش به روش این. بود خانگی خشونت معرض در مادران در بدنی تنبیه کاهش استفاده از

 گذشتهدوسال  طی در که بود مادرانی تمام شامل پژوهش این آماری جامعه. انجام شد A-B-A موردی

 01 برمن دربر اساس پروتکل ساندرا گراهام مادران توانمندسازی نامهبر. داشتند خانگی خشونت تجربه

 این در هاداده آوریجمع برای. شد داده آموزش دیده خشونت مادران از نفر 8 به ایدقیقه 01 جلسه

که  (d cohen) ها با استفاده ازنتایج شاخص. شد استفاده( APQ) آالباما والدگری پرسشنامه از پژوهش

در  بدنی تنبیه از استفاده بر کاهش مادران توانمندسازی برنامه که داد نشان قرار دارد 88/0تا  01/0 در دامنه

 برنامه که دهدمی نشان حاضر پژوهش هاییافته. است بودهمؤثر خانگی  خشونت معرض در میان مادران

 .دهد کاهش محروم نیز ایه میان جمعیت را در فیزیکی مجازات از استفاده تواند می مادران توانمندسازی

   یخشونت خانگ ،یبدن هیمادران، تنب ی: توانمندساز :ها واژهکلید
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 مقدمه 

 و نی)آست استتوجه  قابل و مهم اجتماعی نگرانی یک( IPV) 0زندگی شریک خشونت

قرار  ریتأثزندگی کارکرد کل خانواده را تحت  شریک خشونت(. 8181 ،8همکاران

(. این 0108کند )اصالنی و همکاران، ای خانواده را درگیر میی همه اعضنوع بهو  دهد می

اند )نامنی و های هر جامعه در نظر گرفتهتابعی از هنجارها و ارزش عنوان به اگرچهرا  پدیده

 به محدود یا جامعه یک مخصوص آن را عنوان چیه بهتوان نمی (. ولی0108خدادادی، 

 کشورهای که است جهانیپدیده یک مهم، مرا این بلکه. گرفت نظر در خاص یطبقه یک

 خشونت (.0181فرد و خسروی، هستند )خاقانی درگیرروزه  همه مسئله این با نیز پیشرفته

 جهان سرتاسر در و متحده االتیا در عمومی بهداشت مسئله یکعنوان  به زندگی شریک

آمریکایی  انزن میان ملی در یها ی(. نظرسنج8100 ،1کرشاو و ویلی) است شده تعریف

 % پرخاشگری88 و جنسی % اجبار8/01 جسمی، % خشونت1/88 دهد کهنشان می

 تحقیقات نشان داده است(. 8100 ،8همکاران و اسکرافورد) اندرا تجربه کرده یشناخت روان

، 1و همکاران نیآستاست ) نوسان % در15 % تا11 از زنان علیه خانگی خشونت میزان که

 خشونت شیوع شد انجام کشور استان 88 در که ایران در ملی طرح یک طول در. (8180

 که مطالعه همچنین در(. 0108 همکاران، و صادقی) شد % گزارش55 ایرانی زنان بین در

 % خشونت7/88 که داد نشان هایافته شد؛ انجام 0100 سال در همکاران و قراچه توسط

% 5/10 و % خشونت کالمی8/11% خشونت روانی، 5/71جنسی،  % خشونت1/08 فیزیکی،

خشونت عاطفی یا (. 0100 همکاران، و قراچه) اندکرده خشونت منجر به صدمه را تجربه

(. 0811ترین نوع خشونت شناخته شده است )مصطفی و همکاران، شایع عنوان بهروانی 
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 در اجتماعی معضل یکعنوان  به خانگی خشونت پدیده که دهدمی نشان موجود آمارهای

 (.0108 همکاران، و ترکاشوند) آیدمی شمار به جهان و ایران

پیچیده و خارج از مضمون در  اجتماعی یک نوع تعامل زندگی شریک خشونت 

 از را خشونت اپیزودهای اند وافرادی است که درگیر رابطه نزدیکی با یکدیگر شده میان

 طرفه یکوماً لز زندگی شریک خشونت(. 8100 ،0همکاران و کوتی) دهند می نشان خود

 را متخلف نقش های متفاوتشرایط و موقعیت در است ممکن شرکا از یک هر. نیست

 و آزار از گوناگونی انواع زندگی شریک خشونت(. 8101 ،8همبرگر و الرسن) بازی کنند

 برشده  ( اعمالعاطفی یا اقتصادی محرومیت ی،شناخت روان جنسی، جسمی، آزار) اذیت

از زنان  %50تحقیقات نشان داده است که حدود (. 8181 ،1رولرو) دگیرمی بر در را همسر

 که اندخانگی را تجربه کردهدر طول یک سال گذشته حداقل یکی از پنچ نوع خشونت

 % از81 باًیتقر این بر عالوه(. 8181 ،8همکاران و اوگونباجو) هستند مادرانها  آن از بسیاری

 ،1همکاران و گاالنو)اند کرده تجربه خانگی را تخشون که هستند هایخانواده در کودکان

 روانی و جسمی مخرب آثار از ایگسترده طیف دارای خانگی . خشونت(8180

چاترجی و ) ی مستند شده استخوب به که است؛ کودکان و مادران سالمت برشده  شناخته

تعامل  و روابط نحوه خانواده، عاطفی جو(. 8180 ،7همکاران و ؛ کالرک8181، 5همکاران

است )کاظمیان و کریمی،  تأثیرگذار اعضای خانواده عملکرد بر خانواده درون در اعضاء

 با خانگی، خشونت معرض در مادران گرفتن قرار که است داده نشان (. تحقیقات0107

 بدنی تنبیه از بیشتری استفاده و کمتر مادرانه مشارکتازجمله  فرزندپروری منفی نتایج

 (.8100 ،0همکاران و کوارتاس ؛8181 ،8همکاران و نی)آست است همراه
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 بدون درد ایجاد جهت فیزیکی نیروی از استفاده معنای به بدنی مجازات یا تنبیه

 آوینون ؛8180 ،0همکاران و فلکمن) باشدمی کودکان رفتار کنترل یا تصحیح برای آسیب

 با کاریکتک زدن، هضرب تنبیه، کودکان شامل علیه جسمی مجازات(. 8108 ،8همکاران و

 همچنین و باشدمی گوش مو و چرخاندن کشیدن چوب، یا میله مانند یکشی از استفاده

 شودمی محسوب کودکان علیه خشونت، یکعنوان  به نیز( کردن اخم) چهره مجازات

 1، اهداف توسعه پایدار(U.N) 8متحد ملل سازمان کنوانسیون(. 8110 ،1همکاران و برلین)

(SGDsساز ،)اعالمصراحت  به ای و دانشمندان در مورد حقوق کودکانهای حرفهمان 

 باید و است آمیزخشونت و رحمانه یب مجازات، اشکال سایر و فجیع مجازات که اندکرده

طور  (. به8117 ،7دیبی ـبوورن و ؛ روسی8180، 5کوارتاس) شود ممنوع هازمینه همه در

 انواع منع رشد برای به رو جنبش یک بشر، حقوق هاینگرانی این به پاسخ در عمده

 شده تشکیل 8108 نوامبر در کشور 18 توسط کودکان هیشده برعل اعمال بدنی هایمجازات

 کنند استفاده انضباط و نظم ایجاد برای جایگزین، اشکال از تا اندخواسته والدین از و است

تحقیقات نشان  (.8108 ،8کودکان بدنی هایمجازات تمام به دادن پایان برای جهانی ابتکار)

% از 1/71پدران است؛  داده است که میزان استفاده از تنبیه بدنی در میان مادران بیشتر از

؛ 8108، 0و یانگ لئواند )% از دختران توسط مادران خود تنبیه بدنی شده5/51پسران و 

 است ممکن بدنی تنبیه از والدین استفاده (. کاهش8180، 00و همکاران لئو؛ 8100، 01یانگ

 مک) باشد کشند،می رنجهرساله  که کودکانی تعداد کاهش مسیر در طوالنی راه یک
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 (.8115 همکاران، و دونالد

 بهترین در تنبیه یا مجازات که اندرسیده نتیجه این به پژوهشگران حاضر حال در

 سراسر در بدنی تنبیه منفی نتایج. باشدمی مضر حالت بدترین در و است ناکارآمد حالت

 رفتار تغییر در بدنی تنبیه ناکارآمدی بر عالوه(. 8101 ،0گریشاف) است مشابه جهان

(. 8100 ،8همکاران و فلکمن) باشدمی نامطلوب بسیاری نیز کودکان، دارای پیامدهای

-کنند )گراهامکودکان در معرض خشونت خانگی، مشکالت روانی بسیاری را تجربه می

 افزایش با نشان داد که تنبیه هافراتحلیل از سری یک (. نتایج8180، 1برمن و همکاران

 رفتار ی در کودکی،ضداجتماع رفتار ی،سال بزرگ و کودکی در روان سالمت مشکالت

 والدـفرزند منفی افسردگی، رابطه ژهیو بهمشکالت روانی  ی،سال بزرگ در دوران جنایی

 است همراه جسمی مخاطرات به ابتال خطر افزایش و نسلی بین انتقال فرایند عنوان تحت

، 5برمنکایلور می و گراهامگروگان ؛8100 ،1جونگ و ؛ آدیا8180، 8برنز و همکاران)

 8آمریکا اطفال آکادمی که شد باعث هایافته این (.8101 ،7همکاران و برمن؛ گراهام8108

(AAP )به تا خواهدب اطفال پزشکان از و کند صادر را جدیدی بیانیه 8108 نوامبر در 

 و عصبانیت حالت در نکنند؛ نه استفاده بدنی تنبیه از کنند که توصیه مراقبین سایر و والدین

 چندین امروز تا به(. 8100 ،0همکاران و فینکلهور) نادرست رفتار مجازاتعنوان  به نه

 و فرزندان و زنان برشده  اعمال خانگی خشونت اثرات کاهش در جهتمؤثر  مداخله

 (.8111 ،01همکاران و ویتفیلد) است شده شناسایی فرزندپروری مثبت مادران افزایش
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 بدنی، هایمجازات به نگرش تغییر برایمدت  کوتاه هایمداخله از یکی راستا این در

 قرار تنبیه و مجازات از استفاده برابر در را انضباطی راهبردهای که است تعاملی برنامه یک

 8مادران سازیتوانمند برنامه عنوان تحت برنامه این(. 8101 ،0همکاران و چاویس) دهدمی

(MEP)برمن، تدوین شده است )گراهام 8108برمن در سال توسط سندارا گراهام ، که

 همچنین. دهدمی ارائهها  آن نیازهای و فرزندان درک برای جدیدی های(. روش8108

این برنامه با (. 8108 ،1همکاران و برمنگراهام) داردها  آن کردن کنترل برای هاییمهارت

 بین انتقال و نظریه شده آموخته، نظریه درماندگی سمینیفمی تلفیقی بر مبنای نظریه کردیرو

-کند که شوهربوئن بیان می نسلی بین انتقال نظریه تدوین شده است. (0051) 8بوئن نسلی

 تعامالت ریتأث بررسی به این نظریه. آیندمی خشن هایخانواده ازاصوالً  آزار زن های

 این اصلی دی. تأکپردازدمی فرزندانشان با آنان تعامالت بر شان یپدر خانواده در والدین

 خانواده فعلی نظام محدوده از این نظریه. است آن پیشینه و خانواده هیجانی نظام بر دیدگاه

: ترجمه ،0058 شارف،) دهدمی پوشش را آینده و گذشته هاینسل و رفته فراتر

 (.0180 فیروزبخت،

 نسل به نسل که الگوهای از والدین کردن آگاه( 0075) بوئن رویکرد در هدف

 کارساز دیگر که روابطی از شدن آگاه برای خانواده اعضای به کردن کمک ،افتهی انتقال

 است هاپریشانی از کاستن برای کردن تعامل تازه هایروش وجودآوردن به و نیستند

 (.0075 بوئن،)

 که مادرانی عاطفی و اجتماعی سازگاری ارتقایمنظور  به مادران توانمندسازی رنامهب

 طریق این از تا است شده یطراح اند،کرده تجربه را خانگی خشونت گذشتهدوسال  در

 ،1همکاران و هاول) دهد کاهشها  آن روان سالمت بر را خانگی خشونت مخرب اثرات
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Chavis, A; Hudnut-Beumler, J; Webb, M. W; Neely, J. A; Bickman, L; Dietrich, 

M. S; & Scholer, S. J 

2. Moms Empowerment Program (MEP) 

3. Graham‐Bermann, S. A; Castor, L. E; Miller, L. E; & Howell, K. H 

4. Bowen, M 

5. Howell, K. H; Miller, L. E; Lilly, M. M; Burlaka, V; Grogan-Kaylor, A. C; & 

Graham-Bermann, S. A 
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 این هدف. ردیگ یبرم در را« قوت نقاط اندازشمچ» برنامه این مشخصطور  (. به8101

 آمیزتحقیر و آمیزخشونت رابطه یک در است ممکن که است احترامی برگرداندن رویکرد

 با مادران توانمندسازی برنامه(. 8181 ،0همکاران و کایلور گروگان) باشدرفته  ازدست

 و خوب زندگی یک بهها  آن امید برگرداندن دنبال به خانوادگی، قوت نقاط رویکرد اتخاذ

 مسیر طول در زاآسیب حوادث اثرات کاهش و فرزندانشان هم و خودشان برای هم شاد

 زنان زندگی در محافظتی هایجنبه تقویت بر سازی مادرانتوانمند همچنین گروه. است

 گروگان) است شده متمرکز والدین هایمهارت و جامعه منابع اجتماعی، پشتیبانیازجمله 

 (.8181 یلور و همکاران،کا

اند. های بسیاری به بررسی اثربخشی برنامه توانمندسازی مادران پرداختهپژوهش

مداخله  در شرکت دهدمی نشان که( 8105) 8همکاران و کایلورازجمله پژوهش گروگان

 دبستانیپیش کودکان در بدنی تنبیه از مادران استفاده کاهش باعث مادران توانمندسازی

اثربخشی برنامه  که به بررسی (8101) 1همکاران و پژوهش موزیک است؛ شده

 و پروری پرداخته است؛ پژوهش هاولفرزند افزایش کیفیت توانمندسازی مادران بر

 تقویت باعث مادران توانمندسازی مداخله در شرکت دهدمی نشان که( 8101) همکاران

و  نیآستشود؛ پژوهش خانگی میخشونت  معرض در در میان مادران مثبت فرزندپروری

 باالی میزان زندگی، شریک خشونت معرض در مادران ( که نشان داد8181همکاران )

اند؛ و همچنین پژوهش داده گزارش خود کودکان با رابطه در تنبیه بدنی از استفاده

 سهم اجتماعی ـ اقتصادی ( نشان داد که متغیرهای8100) 8گروگان کایلور و همکاران

 و افسردگی کودک، سن وجود نی. باادارند منفی یا مثبت فرزندپروری هایشیوه رد کمی

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Grogan-Kaylor, A; Galano, M. M; Stein, S. F; Clark, H. M; & Graham-Bermann, 

S. A 
2.Grogan-Kaylor, A; Galano, M. M; Howell, K. H; Miller-Graff, L; & 

GrahamBermann, S. A 

3. Muzik, M; Rosenblum, K. L; Alfafara, E. A; Schuster, M. M; Miller, N. M; 

Waddell, R. M; & Kohler, E. S 
4. Grogan-Kaylor, A; Galano, M. M; Howell, K. H; Miller-Graff, L; & Graham-

Bermann, S. A 
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 به مبتال هایخانواده در منفی به مثبت فرزندپروری یشیوه تغییر باعث مزمن استرس

 .باشدمی خانگی خشونت

 مزایایی و کاربردها رغمعلی که داد نشان ایران در پژوهشی پیشینه همچنین بررسی

؛ است پژوهشی در این زمینه انجام نشده کار ایران در. دارد مداخله روش این که فراوانی

 یموردبررس جامعه در نوآوری به مربوط پژوهش، این نوآوری جنبه نیتر مهم بنابراین

 کلیه و هاخانواده جامعه، برای تواندمی عملی و علمیازنظر  پژوهش این نتایج. است

ازجمله  دارند سروکار مادران و کودکان با میرمستقیغ و مستقیمطور  به که یها ترجمان

 یبخش توان مراکز اجتماعی،اورژانس  مراکز بهزیستی، مراکز ،وپرورش آموزش سازمان

 .باشد کاربردی و مفید

 برای حیطه گسترده جدید با یبرنامه تدوین ضمن حاضر پژوهش اساسی مسئله لذا

-می مادران توانمندسازی برنامه آموزش اآی که است این دیده؛ خشونت مادران به آموزش

 ایجاد خانگی خشونت معرض در مادران در بدنی تنبیه از استفاده کاهش در تغییراتی تواند

 کند؟

 روش

 همراه A-B-A طرح و موردی تک پژوهش طرح با کاربردی نوع از حاضر روش پژوهش

 مادران سازیتوانمند برنامه پژوهشی طرح این در. بود پیگیری ی دوره و ی پایه خط با

 در هاداده. است شده گرفته نظر در وابسته متغیرعنوان  به و تنبیه بدنی مستقل متغیرعنوان  به

 A ی پایه خط یعنی اول هایسری سنجش طرح، این در. شد آوریجمع زمانی بازه سه

 عیتهای موقسری سنجش. مداخله از قبل شرایط در هدف رفتار گیریاندازه بار 1شامل 

سری  مداخله، اتمام از بعد. درمانی مداخله گیری در طول اجرایبار اندازه 1شامل  B دوم

بعد از مداخله  شرایط در هدف رفتار گیریاندازه بار 1سوم شامل  های موقعیتسنجش

 در دوم پیگیری اول، ماه در اول پیگیری درمان ی جلسه آخرین از بعد است. گرفته صورت

 .شد انجام سوم ماه در سوم یپیگیر و دوم ماه
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به  مادران خشونت دیده ساکن در مراکز وابسته تمام شامل پژوهش این آماری جامعه

 .نفر بود 81بود که شامل  0108سنندج در سال  شهرستان بهزیستی

سپس  .شد حاضر به همکاری مراجعه بهزیستی مراکز گیری در گام اول بهبرای نمونه

 لیستی مراکز مشاوران و مسئولین با گووگفت و دهیخشونت د رانماد پرونده بعد از بررسی

 .نفر بود 11شد که شامل  تهیه همکاری به واجد شرایط و حاضر افراد از

ادامه پژوهش  از نفر 7 تعداد این از. شد انتخاب تصادفیصورت  به نفر 01 تعداد

 در که د شامل: زنانیهای وروداشتند. مالک حضور سوم پیگیری تا نفر 8 و منصرف شدند

 تحصیالت دارند، ذهاب و ایاب امکان اند،داشته خشونت خانگی تجربه گذشتهدوسال 

 سابقه کنند، تکمیل را کتبی نامهرضایت باشند، رازداری به متعهد دارند، ابتدایی حداقل

 داروهایزمان  همداشته باشند،  سال سن 11کمتر از  نداشته باشند، موادسوءمصرف 

گذشته  سال یک طول در مشابه های آموزشیدوره در روان مصرف نکنند، و اعصاب

 خروج نقض مالک نداشته باشند و جسمی و ذهنی معلول کودکان شرکت نکرده باشند،

مختصر  صورت به .شد بررسی خوداظهاریصورت  به هامالک این. جلسات بود تعهدات

 کنندگان به شرح زیر است:های مشارکتویژگی

 عقیدتی ـ مذهبی اختالفات و تعارضات وجود که داشت اظهار کننده اول:مشارکت

 بوده است. ها آندار شدن اختالفات خانوادگی همسر، عاملی برای شروع و ادامه با بسیار

 همراه به طالق گرفتن از اکنون پس داده که طالق تقاضای آشتی و قهر مدتی از ایشان پس

 .کندمی زندگی دخترش دو

فراوان،  هایکاری، کتکالکل به اعتیاد که داشت اظهار کننده دوم:مشارکت

به بروز مشکالت فردی و بین فردی ایشان  منجر مبدأخانواده  خاص و مسائل تیحما عدم

قطع رابطه با خانواده اصلی خود و تنها  گرفتن از همسر، با طالق تیدرنهاشده است که 

 زندگی کردن کنار آمده است.
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و ازدواج پنهانی همسر، عاملی برای  ارتباط که داشت اظهار ه سوم:کنندمشارکت

 قرارفشار  تحت بوده است. همسرش وی را ها آندر بین خانواده  خانگی اذیت و شروع آزار

 .کند ترک را خانه که داده

 خشونت موردشدت  به اصلی خانواده در که داشت اظهار کننده چهارم:مشارکت

 بسیار ناپدری هایآزار و اذیت مادر مجدد ازدواج و پدر وتف از پس. استقرارگرفته 

ایشان . شده است بستگان از یکی با ازدواج به مجبور چندی از پس. بوده است فرساطاقت

 ناپدری نبود؛ پس خانه مختص تنها در تاریخچه مشکل خود اشاره به این دارد که خشونت

 .شده است جدا همسرش از فرزندش همراه به رنج و درد تحمل سال چند از

فیزیکی و  خشونت مورد مبدأ خانواده در که داشت اظهار کننده پنجم:مشارکت

 آزار مورد سالگی، 08 سن فامیل در پسر با ازدواج از پس. است جسمانی فراوان قرار گرفته

 .داشت همسر هم قرار سخت یها شکنجه و اذیت و

 انجام به مجبور را او و فرزندش اظهار داشت که همسر معتادش کننده ششم:مشارکت

تحمل این شرایط و  در تضاد با اصول اخالقی ایشان بوده است. کامالً که کردمی کارهایی

نگرانی در مورد آینده فرزند تحت سرپرستی پدر معتاد منجر به تقاضای طالق از همسر 

 شد.

ی برای عامل سال، 81 از بیش سنی اختالف که داشت اظهار کننده هفتم:مشارکت

 او به خانمش روزی که کندمی گماندائماً همسرش . است شدهها  آن میان اختالف بروز

 و خود نزدیک اقوام با حتی وی که است حدی به همسر شکاکیت. کرد خواهد خیانت

 .کند برقرار هم اجتماعی رابطه تواندنمی همسرش

ری دارد که بعد از که از ازدواج اولش فرزند پس داشت کننده هشتم: اظهارمشارکت

ها به بهانه فرزندش و آزار و اذیت هاخشونت ماه گذشت چند ازدواج با همسر فعلی و

 حاضر داده اما همسرش طالق درخواست شود. ایشان پس از ترک خانه همسر،شروع می

 .کشت خواهد را او ببیندشهرکجا  که کرده تهدید را وی. باشدنمی وی دادن طالق به
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 کنندگانبیوگرافی مشارکت اعا اطال .5 جدول

 هشتم هفتم ششم پنجم چهارم سوم دوم اول 

 18 81 87 81 85 85 11 88 سن

 سیکل ابتدایی دیپلم ابتدایی ابتدایی سیکل دیپلم سیکل تحصیالت

 سال 08 سال 10 سال 8 سال 00 سال 5 سال 88 سال 0 سال 81 مدت ازدواج

 مطلقه متأهل مطلقه مطلقه مطلقه متأهل مطلقه مطلقه وضعیت

 فرزند 0 فرزند 8 فرزند 0 فرزند 1 فرزند 0 فرزند 8 فرزند 0 فرزند 8 تعداد فرزند

 موضوعات .است شده ذکر 0 جدول در کنندهاطالعات بیوگرافی مربوط به هر مشارکت

 ذکر شده است. 8در جدول  جلسات درشده  مطرح

همکاران  و برمنبر اساس پروتکل گراهام مادران توانمندسازی برنامه مداخله . روش2جدول 

(2451) 

 اهداف شرح جلسا  جلسا 

 .گروه به شدن لیتبد اول
 توانمندسازی بر تمرکز با امن و مکانی حمایت منبععنوان  به گروه ایجاد

 خانگی. آزار و اذیت از بازمانده زنان

 دوم
های مادران، ها و نگرانیترس

 فرزند پروری تحت استرس.

 و ارتباط پروریهای فرزنددغدغه و هانگرانی بررسی در موردبحث و 

 فرزندپروری. استرس به خانگی خشونت هایتاکتیک دادن

 سوم
 معمول چیزی چه: کودک رشد

 نیست؟ چیزی چه است،

 رشد بر خانگی خشونت اثرات کردن و آگاهی بخشی در مورد بحث

 .ها آن رمعمولیغ و معمول کودکان و رفتار شناختی و عاطفی اجتماعی،

 چهارم
 مورد در کردن گووگفت

 .خانگی خشونت

 مثبت با ارتباط در جهت برقراری راهی یافتن برای مادران به کردن کمک

 مشکالت کاهش و مقابله در فرزندان توان افزایشمنظور  به فرزند

 مادران. فرزندپروری

 پنجم
 اصل مادران توانمندسازی برنامه

 مبدأ. وادهخان و خانواده نسب و

 یبه شیوه خود فرزندان با خواهندمی های الزم به مادرانی کهارائه آموزش

 اند، برخورد کنند.خود آموخته مبدأمتفاوتی با آنچه از خانواده 

 ششم
 چه ـ دهی نظم هایاستراتژی

 است؟مؤثر  چیزی

 کودکان و رفتار مدیریت به مربوط مشکالت شناسایی

 .ممکن راهکارهای مورد در اتاطالع گذاشتن اشتراک به

 هفتم
 هایپاسخ ایمنی هایطرح

 .منابع و اجتماع

 آوردن دست به مادران در معرض خشونت برای استرس اصلی منبع

های معنوی و اقتصادی حمایت ازجملهاجتماعی و منابع موجود  خدمات

 .است ازیموردن

 و مثبت مختلف هایروش در رابطه با گفتگوی گروهی و ایجاد بحث و مادران برای استرس مدیریت هشتم



 66 | نژاد  یسیعو  یالسادات بینق... ؛  ( برMEPمادران ) یبرنامه توانمندساز یاثربخش یبررس

 اهداف شرح جلسا  جلسا 

 به اغلب اینجا که در فرزندپروری به مربوط استرس با مقابله منفی .کودکان

 .شودمی اشاره مذهب و معنویت

 نهم
 خوش و بودن مادر برای زمانی

 .هابچه با گذراندن

 که کودک قوت نقاط به توجه و تشویق بر دیتأک با مثبت، تقویت ایده

تر  آسان را فرزندپروری و شده کودک منفی رفتار کاهش باعث خودنوبه  به

 .کندمی

 دهم
 توانمندسازی برنامه کلی مرور

 .مادران و اختتام

به بررسی و پردازش  دیگر، هایگروه با آن تطبیق و برنامه تقویتمنظور  به

 و شرکت در گروه اعضای با پردازند. خداحافظیدستاوردهای گروه می

 مادران. به جوایز ایاهد مراسم

(: برنامه توانمندسازی مادران یک مداخله MEPمادران ) توانمندسازی روش اجرای برنامه

 ؛ کهای برای مادران در معرض خشونت خانگی استای ده جلسهمبتنی بر گروه، مداخله

 ایجاد برای برنامه توانمندسازی مادران دقیقه اجرا شد. 01تا  51هر هفته به مدت 

 خشونت معرض در مادران از حمایت و منابع ارائه طریق از پریشانی کاهش ونفس  مادبهاعت

 برای فرزندپروری هایمهارت تقویت دنبال برنامه به این این، بر عالوه .تالش است در

 خاصطور  به برنامه توانمندسازی مادران .است ارتباط مادرـ فرزند در استرس کاهش

 .دهدن را هدف قرار میمادرا فرزندپروری رفتارهای

 مالک از مجوز کسب و مکاتبه از پس پژوهش این پروتکل: پژوهش در اخالق

 بیانیه .است گرفته انجام برمن گراهام ساندرا ،برنامه توانمندسازی مادران معنوی رویکرد

 نامه تعهد و شد رعایت اخالق کمیته انسانی های پژوهش در اخالق های کد و هلسینکی

 کنندگان شرکت برای مداخله پژوهشی اهداف راستا همین در. است شده لیتکم مربوطه

 شد، اخذ جلسات در شرکت جهت نامه رضایت شد، تشریحگام  به گام کار روال شد، تبیین

بررسی و  «کمیته اخالق در پژوهش»پروپوزال طرح این پژوهش در  .شد توجیه رازداری

 کمیته ملی اخالق در پژوهش ایران ثبتدر سامانه  IR.UOK.REC. 1398.046 شناسه با

 .شد
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 Rافزار  نرم در SCVA پکیج و اکسلافزار  نرم از استفاده با هاداده لیوتحل هیتجز

 شد. ( انجام8101، 0)بولته و همکاران

 بدنی پرسشنامهدر این پژوهش از بعد تنبیه(: APQ) 8آالباما والدگری پرسشنامه

 . این پرسشنامهاستفاده شده است( 0000) 1فریک طکه توس آالباما والدگری خودگزارشی

خرده مقیاس مشارکت  کرونباخ آلفای ضریب است. مقیاس خرده پنج و گویه 88 دارای

والدین، عدم ثبات در نحوه برخورد با فرزند، ضعف در نظارت و راهنمایی، تنبیه بدنی و 

 ضریب شده است. رشگزا 88/1و  70/1، 81/1، 18/1، 80/1فرزندپروری مثبت به ترتیب 

 شیوه(. 0000 فریک،)است  شده گزارش 58/1 پرسشنامه کل برای کرونباخ آلفای

( همیشه: 1 تا هرگز: 0) لیکرتی یدرجه پنج مقیاس اساس بر این پرسشنامه گذارینمره

 (.8115 ،8همکاران و اسائو)است  شده یبند درجه

و بررسی موردمطالعه  (0101) سامانی توسط مقیاس این فارسی نسخه ایران در

برای خرده مقیاس مشارکت والدین، عدم ثبات در  کرونباخ آلفای ضریب است. قرارگرفته

نحوه برخورد با فرزند، ضعف در نظارت و راهنمایی، تنبیه بدنی و فرزندپروری مثبت به 

 (.0101 سامانی،)شده است  گزارش 78/1و  75/1، 70/1، 78/1، 81/1ترتیب 

 ها یافته

های توصیفی در مرحلـه خـط پایـه، مداخلـه و     های مکرر و شاخصگیریخام اندازه نمرات

  آمده است: 8پیگیری مربوط به متغیر تنبیه بدنی در جدول شماره 
  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Bulte, I; Onghena, P; & Michiels, M. B 

2. Alabama Parenting Questionnaire (APQ) 

3. Frick, P 

4. Essau, C. A; Sasagawa, S; & Frick, P. J 
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 های اندازهخط پایه، درمان و پیگیری و شاخص هایگیریاندازه نمرا . 3جدول 

آزمودنی 

 8شماره 

آزمودنی 

 7شماره 

آزمودنی 

 6شماره 

نی آزمود

 5شماره 

آزمودنی 

 4شماره 

آزمودنی 

 3شماره 

آزمودنی 

 2شماره 

آزمودنی 

 1شماره 
 مراحل

081 081 010 008 080 017 081 085 A1 دوره پایه 
 (A1) 088 081 011 088 088 017 081 085 A2 

081 081 018 088 088 011 081 085 A3 

080 088 018 005 081 017 011 088 B1  دوره

 مداخله
(B) 

080 080 010 001 010 015 018 088 B2 

088 081 018 008 088 011 018 088 B3 

088 080 080 000 080 011 018 080 B4 

080 017 080 008 080 088 011 008 B5 

010 018 011 001 080 087 080 000 A1  دوره

 پیگیری
(A2) 

081 017 088 005 080 080 080 008 A2 

080 018 080 008 018 018 087 007 A3 

 حداقل دوره پایه 085 081 011 080 008 011 081 081

 دوره پایه حداکثر 085 081 017 080 088 010 081 081

 دوره پایه میانه 085 081 017 088 088 018 081 088

 دوره پایه میانگین 085 081 11/015 57/080 57/081 11/017 081 57/080

11/0 11/1 18/8 10/8 18/1 01/0 11/1 11/1 
انحراف استاندارد 

 دوره پایه

81/080 51/081 18/010 51/001 51/080 81/011 81/017 81/088 
دوره میانگین 

 مداخله

11/0 10/8 71/1 17/8 01/0 05/1 10/7 58/8 
انحراف استاندارد 

 دوره مداخله

081 1/015 080 1/005 081 1/080 1/088 008 
دوره میانگین 

 پیگیری

11/0 18/8 11/0 10/1 71/0 18/8 01/0 11/0 
انحراف استاندارد 

 پیگیری دوره

11/1 11/0 11/0 57/1 11/1 11/0 11/0 11/0 PND 

07/1 11/1 11/1 11/1 07/1 11/1 11/1 11/1 PAND 

11/0 11/0 11/0 11/0 11/0 11/0 11/0 11/0 PEM 

01/0 78/0 78/0 87/0 01/0 55/0 88/0 80/0 d.Cohen. 
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 برنامه توانمندسازی مـادران برای بررسی اندازه اثر  شود یممشاهده  8در جدول  همچنان که

 0ی نـاهمپوش هـا  دادهدرصـد   کـوهن، شـاخص   dاز شاخص  استفاده از تنبیه بدنیبر کاهش 

(PND ،)8ی نـاهمپوش هـا  دادهدرصد کـل   شاخص (PANDو )  ی هـا  دادهدرصـد   شـاخص

ی هـا  طـرح ی انـدازه اثـر در   هـا  شـاخص  نیتـر  مهـم د که از ( استفاده شPEM) 1بهینه از میانه

ABA ( 8101، 8لنزهستند .)  مقـادیرd    بـه دسـت    15/0و میـانگین آن   0کـوهن در بـاالتر از

در هـر دو نشـانگر    01/1به دست آمـد. مقـادیر بـاالی     0برابر با  PNDآمد. همچنین مقادیر 

 است. قبول قابلاندازه اثر باال و 

برنامـه توانمندسـازی    های مربوط به اثربخشـی دادهتغییرات تحلیل  های حاصل ازیافته

داده شـده اسـت. نمودارهـا نشـان      نمایش 0شکل در  استفاده از تنبیه بدنیبر کاهش  مادران

ایـه، دوره  پکننده در پـژوهش در سـه مرحلـه خـط     شرکت 8د روند تغییرات نمرات نده می

 شته است.درمان و دوره پیگیری درمجموع روند نزولی دا

 

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. percentage of nonoverlapping data (PND) 

2 .percentage of all non overlapping data (PAND) 

3 .percentage of data exceeding the median (PEM) 

4 .Lenz, A. S 
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 تنبیه بدنی متغیر در کنندههشت نفر مشارکت تغییرا  روند چشمی تحلیل. 5 شکل
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 گیری نتیجه و بحث

 بر( MEP) مادران توانمندسازی برنامه اثربخشی میزان بررسیباهدف  حاضر پژوهش

 .گرفت انجام خانگی خشونت معرض در میان مادران در بدنیتنبیه از استفاده کاهش

 نفر 8 میان در بدنی تنبیه متغیر با مرتبط چشمی تحلیل نمودار از حاصل هاییافته

منجر به کاهش  توانمندسازی برنامه در کننده، حاکی از آن است که مشارکتمشارکت

این میزان کاهش بالفاصله پس از مداخله و در . بدنی شده است استفاده مادران از تنبیه

 گیر بود.و چشم مالحظه قابل دوره پیگیری هم

(؛ گروگان کایلور 8181و همکاران ) نیآستپژوهش  هاییافته با حاضر پژوهش نتایج

و  (8101) همکاران و ؛ موزیک(8105) همکاران و کایلور(؛ گروگان8100) 0همکارانو 

 همسو و همخوان است.( 8101) همکاران و همچنین پژوهش هاول

توانمندسازی مادران بر اساس مدل انتقال بین نسلی،  های برنامهبخشی از آموزش

 فرزندپروری و استرس با آمدن کنار مورد افراد در آنچه بررسی بیشتر این نکته است که

 از ( بسیاری8101ساندراگراهام برمن ) ازنظر اند.کسب نمودهمبدأ های خانواده از دانندمی

 منفی، نقش الگوهای دارای کنند می شرکت مادران توانمندسازی برنامه در که زنانی

در  خواهندمی حال نی. باااندبوده یخوارگ یم یا آزار و اذیت ،مبدأخشونت در خانواده 

 که نیستند مطمئن اوقات بیشتر اما؛ متفاوتی عمل کنند صورت به خود فرزندان با رابطه

 (.8181 کایلور و همکاران، گروگان)دهند  انجام را آن چگونه

 بدنیتنبیه  از مادران استفاده کاهش بر مادران توانمندسازی برنامه اثربخشی تبیین در

 :نمود اشاره زیر عوامل به توانمی کودکان

طور  به که و نهم برنامه جلسه سوم، ششم در (8108)شده  ارائه پروتکل اساس بر

 رهاکا ترینارزش با و ترینمشکل از یکیعنوان  به پروریفرزند مبحث به اختصاصی

بخشی و بحث در مورد اثرات خشونت خانگی بر جلسات ضمن آگاهی این پردازد. در می
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Grogan-Kaylor, A; Galano, M. M; Howell, K. H; Miller-Graff, L; & Graham-

Bermann, S. A 
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گو در مورد انتظارات مادران ورشد اجتماعی، عاطفی و شناختی کودکان و همچنین گفت

 و کنترل برای بیشتری هایگزینه والدین به ی رفتار و درک نیازهای کودکان،از نحوه

کردن و اینکه چرا  مکان نقلانتظاراتتان،  مورد در فرزندتان یر با)نظ کودکان رفتار مدیریت

 همراه. کنید تعیین فرزندتان برای قوانینیها  آن همکاری با. کنید صحبت خشونت رخ داد؛

 تا چند فقط. افتاد خواهد اتفاقی چه کنند؟ یشکن قانون اگر که کنید تعیین فرزندتان با

 وعده مانند دارد نیاز آن بهواقعاً  فرزندتان که را چیزی هرگز. باشید داشته محدودیت

نگیرید. در ارتباط با فرزندتان رک بودن و صداقت را فراموش  وی از تنبیهعنوان  به غذایی

 گرفتن، مثبت فرزندپروری )نظیرآغوش هایتقویت از همچنین لیستی نکنید و امثالهم( و

با نهار در مدرسه، دیدار با دوستان و  ها آنزده کردن گفتن، تماشای فیلم، شگفت داستان

 .شده است ارائه گروه توسط امثالهم( و پارک، کتابخانه یا موزه به رفتن خانواده،

 مادران توانمندسازی برنامه آموزش که داد نشان پژوهش این هاییافتهدرمجموع 

 ایمقدمه هافتهیا این. شد جمعیتی نمونه این در بدنی تنبیه از مادران استفاده کاهش به منجر

 اقتصادی و اجتماعی فرهنگی، جمعیتی، هایگروه در ترگسترده هایپژوهش انجام برای

بر  MEPی رگذاریتأثاین پژوهش اطالعات ارزشمندی را در رابطه با . است متفاوت

 حال نیباادهد. های فرزندپروری در میان مادران در معرض خشونت خانگی ارائه می شیوه

مهمی وجود دارد که باید در هنگام تفسیر نتایج این پژوهش در نظر گرفته های محدودیت

 شود.

 میزان با که است سازه سنجش ینحوه و ابزار نوع اولین محدودیت مربوط به

 رفتار وقوع فراوانی و رفتار سنجش به که هاییپرسشنامه دارد. تعاملشده  مشاهده اثربخشی

 تغییرات و است ترمشخص هدف، رفتار. چراکه ندترحساس تغییر مقابل در پردازندمی

 هایگویه و است بوده سنج رفتار هایپرسشنامه نوع از پژوهش این یپرسشنامه. ترندعینی

 به مداخله ماهیت از نظرصرف هاگویه این. کنندمی سنجش را رفتار عینی هایحیطه آن

در این پژوهش بسیار کلی و  استفادهموردعالوه بر این ابزار . هستند حساس ها،مداخله اکثر
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ابزارهای فارسی معتبر دیگری برای سنجش این متغیر در دسترس  چراکهکوتاه است،  نسبتاً

 نبود.

 مشهود است. نیز این پژوهش های یافته تعمیم همچنین محدودیت در قابلیت

پلم و کم، تحصیالت زیر دی درآمد محدود، با جغرافیایی منطقه یک از کنندگانمشارکت

تری باشد تر و کاملشود مطالعات آینده شامل ابزارهای جامعمطلقه بودند. پیشنهاد می اکثراً

های با نمونه مجدداً MEPتری کسب شود. همچنین الزم است برنامه که اطالعات دقیق

 دیگر نیز تکرار شود تا در مورد اثربخشی آن شواهد بیشتری به دست آید.

دهد که برنامه توانمندسازی مادران یج این پژوهش نشان میها نتامحدودیت باوجود

 برای کاهش استفاده از تنبیه بدنی در مادران در معرض خشونت خانگی است. مؤثرروشی 

 تعارض منافع

 تعارض منافع ندارد.

 سپاسگزاری

میشیگان  موسسه از برمنساندرا گراهام از لهیوس نیبد علمی داریامانت و اخالقرسم  به

 این یریکارگ به و مطالعه برای اجازه دادن و پروتکل مداخله گذاشتن اختیار در یبرا

تمام  از همچنین. گرددمی تشکر ایرانی نمونه روی بر رایگان کامالً صورت بهپروتکل 

 .سپاسگزاریم پژوهش در کنندهافراد مشارکت و کنندگانحمایت
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 منابع
(. 0108الهی، عباس؛ رجبی، غالمرضا؛ اسـتیس ام، سـندرا، )  ناصالنی، خالد؛ خدادادی اندریه، فریده؛ اما

رابطـه   در مداخلـه  زنـان؛  علیـه  خشـونت  در خـانگی  خشـونت  بـر  متمرکز درمانیزوج اثربخشی

 .801-818(، 8) 0درمانی خانواده، مشاوره و رواناهواز.  شهر ساکن ناسازگار زوجین
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