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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.
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فصلنامه فرهنگ مشاوره و رواندرمانی

بررسی اثربخشی برنامه توانمندسازی مادران ( )MEPبر
خانگی
شیرین نقیب الساداتی
امید عیسی نژاد



کارشناسی ارشد مشاوره ،دانشگاه کردستان ،کردستان ،ایران.
دانشیار گروه مشاوره ،پژوهشگر آسیب شناسی خانواده و گروه آموزشی

تاریخ ارسال1011/11/11 :

کاهش استفاده از تنبیه بدنی در مادران در معرض خشونت

تربیتی ،دانشگاه کردستان ،کردستان ،ایران.

میزان استفاده از تنبیه بدنی در میان مادران در معرض خشونت خانگی شایعتر است .ارزیابی کودکان از
خشونت خانگی و توانایی کم آنها برای مقابله با این پدیده ،عامل بروز مشکالت رفتاری ،عاطفی و
سازگاری در کودکان است .هدف این پژوهش بررسی اثربخشی برنامه توانمندسازی مادران ( )MEPبر
کاهش استفاده از تنبیه بدنی در مادران در معرض خشونت خانگی بود .این پژوهش به روش طرح تک

تاریخ پذیرش1011/11/8 :

چکیده

موردی  A-B-Aانجام شد .جامعه آماری این پژوهش شامل تمام مادرانی بود که در طی دوسال گذشته
تجربه خشونت خانگی داشتند .برنامه توانمندسازی مادران بر اساس پروتکل ساندرا گراهامبرمن در 01
پژوهش از پرسشنامه والدگری آالباما ( )APQاستفاده شد .نتایج شاخصها با استفاده از ( )d cohenکه
در دامنه  0/01تا  0/88قرار دارد نشان داد که برنامه توانمندسازی مادران بر کاهش استفاده از تنبیه بدنی در
میان مادران در معرض خشونت خانگی مؤثر بوده است .یافتههای پژوهش حاضر نشان میدهد که برنامه
توانمندسازی مادران میتواند استفاده از مجازات فیزیکی را در میان جمعیتهای محروم نیز کاهش دهد.
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کلیدواژهها : :توانمندسازی مادران ،تنبیه بدنی ،خشونت خانگی

ISSN: 2345-6051

جلسه  01دقیقهای به  8نفر از مادران خشونت دیده آموزش داده شد .برای جمعآوری دادهها در این
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مقدمه
خشونت شریک زندگی )IPV( 0یک نگرانی اجتماعی مهم و قابلتوجه است (آستین و
همکاران .)8181 ،8خشونت شریک زندگی کارکرد کل خانواده را تحت تأثیر قرار
میدهد و بهنوعی همه اعضای خانواده را درگیر میکند (اصالنی و همکاران .)0108 ،این
پدیده را اگرچه بهعنوان تابعی از هنجارها و ارزشهای هر جامعه در نظر گرفتهاند (نامنی و
خدادادی .)0108 ،ولی نمیتوان بههیچعنوان آن را مخصوص یک جامعه یا محدود به
یک طبقهی خاص در نظر گرفت .بلکه این امر مهم ،یک پدیدهجهانی است که کشورهای
پیشرفته نیز با این مسئله همهروزه درگیر هستند (خاقانیفرد و خسروی .)0181 ،خشونت
شریک زندگی بهعنوان یک مسئله بهداشت عمومی در ایاالتمتحده و در سرتاسر جهان
تعریف شده است (ویلی و کرشاو .)8100 ،1نظرسنجیهای ملی در میان زنان آمریکایی
نشان میدهد که  %88/1خشونت جسمی %01/8 ،اجبار جنسی و  %88پرخاشگری
روانشناختی را تجربه کردهاند (اسکرافورد و همکاران .)8100 ،8تحقیقات نشان داده است
که میزان خشونت خانگی علیه زنان از  %11تا  %15در نوسان است (آستین و همکاران،1
 .)8180در طول یک طرح ملی در ایران که در  88استان کشور انجام شد شیوع خشونت
در بین زنان ایرانی  %55گزارش شد (صادقی و همکاران .)0108 ،همچنین در مطالعه که
توسط قراچه و همکاران در سال  0100انجام شد؛ یافتهها نشان داد که  %88/7خشونت
فیزیکی %08/1 ،خشونت جنسی %71/5 ،خشونت روانی %11/8 ،خشونت کالمی و %10/5
خشونت منجر به صدمه را تجربه کردهاند (قراچه و همکاران .)0100 ،خشونت عاطفی یا
روانی بهعنوان شایعترین نوع خشونت شناخته شده است (مصطفی و همکاران.)0811 ،
)1. Intimate Partner Violence (IPV
& ;2. Stein, S. F; Prakken, K; Grogan-Kaylor, A; Galano, M. M; Clark, H. M
Graham-Bermann, S. A
3. Willie, T. C; & Kershaw, T. S
& ;4. Schaefer, L. M; Howell, K. H; Sheddan, H. C; Napier, T. R; Shoemaker, H. L
Miller-Graff, L. E
& ;5. Stein, S. F; Galano, M. M; Grogan‐Kaylor, A; Clark, H. M; Ribaudo, J. M
Graham‐Bermann, S. A

 | 16فصلنامه فرهنگ مشاوره و رواندرمانی | سال سیزدهم| شمارة  | 16پاییز 6416

آمارهای موجود نشان میدهد که پدیده خشونت خانگی بهعنوان یک معضل اجتماعی در
ایران و جهان به شمار میآید (ترکاشوند و همکاران.)0108 ،
خشونت شریک زندگی یک نوع تعامل اجتماعی پیچیده و خارج از مضمون در
میان افرادی است که درگیر رابطه نزدیکی با یکدیگر شدهاند و اپیزودهای خشونت را از
خود نشان میدهند (کوتی و همکاران .)8100 ،0خشونت شریک زندگی لزوماً یک طرفه
نیست .هر یک از شرکا ممکن است در شرایط و موقعیتهای متفاوت نقش متخلف را
بازی کنند (الرسن و همبرگر .)8101 ،8خشونت شریک زندگی انواع گوناگونی از آزار و
اذیت (آزار جسمی ،جنسی ،روانشناختی ،محرومیت اقتصادی یا عاطفی) اعمالشده بر
همسر را در بر میگیرد (رولرو .)8181 ،1تحقیقات نشان داده است که حدود  %50از زنان
در طول یک سال گذشته حداقل یکی از پنچ نوع خشونتخانگی را تجربه کردهاند که
بسیاری از آنها مادران هستند (اوگونباجو و همکاران .)8181 ،8عالوه بر این تقریباً  %81از
کودکان در خانوادههای هستند که خشونت خانگی را تجربه کردهاند (گاالنو و همکاران،1
 .)8180خشونت خانگی دارای طیف گستردهای از آثار مخرب جسمی و روانی
شناختهشده بر سالمت مادران و کودکان است؛ که بهخوبی مستند شده است (چاترجی و
همکاران8181 ،5؛ کالرک و همکاران .)8180 ،7جو عاطفی خانواده ،نحوه روابط و تعامل
اعضاء در درون خانواده بر عملکرد اعضای خانواده تأثیرگذار است (کاظمیان و کریمی،
 .)0107تحقیقات نشان داده است که قرار گرفتن مادران در معرض خشونت خانگی ،با
نتایج منفی فرزندپروری ازجمله مشارکت مادرانه کمتر و استفاده بیشتری از تنبیه بدنی
همراه است (آستین و همکاران8181 ،8؛ کوارتاس و همکاران.)8100 ،0
1. Cotti, C; Foster, J; Haley, M. R; & Rawski, S. L
2. Larsen, S. E; & Hamberger, L. K
3. Rollero, C
4. Ogunbajo, A; Oginni, O. A; Iwuagwu, S; Williams, R; Biello, K; & Mimiaga, M. J
5. Galano, M. M; Grogan-Kaylor, A; Clark, H. M; Stein, S. F; & Graham-Bermann, S. A
6. Chatterji, S; Heise, L; Gibbs, A; & Dunkle, K
7. Clark, H. M; Galano, M. M; Grogan-Kaylor, A; Stein, S. F; & Graham-Bermann, S. A
& ;8. Stein, S. F; Hunter, E. C; Graham-Bermann, S. A; Galano, M. M; Clark, H. M
Grogan-Kaylor, A. C
9. Cuartas, J; Grogan-Kaylor, A; Ma, J; & Castillo, B
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تنبیه یا مجازات بدنی به معنای استفاده از نیروی فیزیکی جهت ایجاد درد بدون
آسیب برای تصحیح یا کنترل رفتار کودکان میباشد (فلکمن و همکاران8180 ،0؛ آوینون
و همکاران .)8108 ،8مجازات جسمی علیه کودکان شامل تنبیه ،ضربه زدن ،کتککاری با
استفاده از یکشی مانند میله یا چوب ،کشیدن مو و چرخاندن گوش میباشد و همچنین
مجازات چهره (اخم کردن) نیز بهعنوان یک خشونت ،علیه کودکان محسوب میشود
(برلین و همکاران .)8110 ،1کنوانسیون سازمان ملل متحد ،)U.N( 8اهداف توسعه پایدار

1

( ،)SGDsسازمانهای حرفهای و دانشمندان در مورد حقوق کودکان بهصراحت اعالم
کردهاند که مجازات فجیع و سایر اشکال مجازات ،بیرحمانه و خشونتآمیز است و باید
در همه زمینهها ممنوع شود (کوارتاس8180 ،5؛ روسی و بوورنـ دیبی .)8117 ،7بهطور
عمده در پاسخ به این نگرانیهای حقوق بشر ،یک جنبش رو به رشد برای منع انواع
مجازاتهای بدنی اعمالشده برعلیه کودکان توسط  18کشور در نوامبر  8108تشکیل شده
است و از والدین خواستهاند تا از اشکال جایگزین ،برای ایجاد نظم و انضباط استفاده کنند
(ابتکار جهانی برای پایان دادن به تمام مجازاتهای بدنی کودکان .)8108 ،8تحقیقات نشان
داده است که میزان استفاده از تنبیه بدنی در میان مادران بیشتر از پدران است؛  %71/1از
پسران و  %51/5از دختران توسط مادران خود تنبیه بدنی شدهاند (لئو و یانگ8108 ،0؛
یانگ8100 ،01؛ لئو و همکاران .)8180 ،00کاهش استفاده والدین از تنبیه بدنی ممکن است
یک راه طوالنی در مسیر کاهش تعداد کودکانی که هرساله رنج میکشند ،باشد (مک
1. Fleckman, J. M; Scholer, S. J; Branco, N; & Taylor, C. A
2. Avinun, R; Davidov, M; Mankuta, D; & Knafo‐Noam, A
3. Berlin, L. J; Ispa, J. M; Fine, M. A; Malone, P. S; Brooks‐Gunn, J; Brady‐Smith,
C; & Bai, Y
)4. United Nations (U.N
5. Sustainable Development Goals - SGDs
6. Cuartas, J
7. Roose, R; & Bouverne‐de bie, m
8. Global Initiative to End All Corporal Punishment of Children
9. Liu, L; & Wang, M
10. Wang, M
11. Liu, W; Guo, S; Qiu, G; & Zhang, S. X
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دونالد و همکاران.)8115 ،
در حال حاضر پژوهشگران به این نتیجه رسیدهاند که مجازات یا تنبیه در بهترین
حالت ناکارآمد است و در بدترین حالت مضر میباشد .نتایج منفی تنبیه بدنی در سراسر
جهان مشابه است (گریشاف .)8101 ،0عالوه بر ناکارآمدی تنبیه بدنی در تغییر رفتار
کودکان ،دارای پیامدهای نامطلوب بسیاری نیز میباشد (فلکمن و همکاران.)8100 ،8
کودکان در معرض خشونت خانگی ،مشکالت روانی بسیاری را تجربه میکنند (گراهام-
برمن و همکاران .)8180 ،1نتایج یک سری از فراتحلیلها نشان داد که تنبیه با افزایش
مشکالت سالمت روان در کودکی و بزرگسالی ،رفتار ضداجتماعی در کودکی ،رفتار
جنایی در دوران بزرگسالی ،مشکالت روانی بهویژه افسردگی ،رابطه منفی والدـفرزند
تحت عنوان فرایند انتقال بین نسلی و افزایش خطر ابتال به مخاطرات جسمی همراه است
(برنز و همکاران8180 ،8؛ آدیا و جونگ8100 ،1؛ گروگانکایلور می و گراهامبرمن،5
8108؛ گراهامبرمن و همکاران .)8101 ،7این یافتهها باعث شد که آکادمی اطفال آمریکا

8

( )AAPدر نوامبر  8108بیانیه جدیدی را صادر کند و از پزشکان اطفال بخواهد تا به
والدین و سایر مراقبین توصیه کنند که از تنبیه بدنی استفاده نکنند؛ نه در حالت عصبانیت و
نه بهعنوان مجازات رفتار نادرست (فینکلهور و همکاران .)8100 ،0تا به امروز چندین
مداخله مؤثر در جهت کاهش اثرات خشونت خانگی اعمالشده بر زنان و فرزندان و
افزایش فرزندپروری مثبت مادران شناسایی شده است (ویتفیلد و همکاران.)8111 ،01
1. Gershoff, E. T
2. Fleckman, J. M; Taylor, C. A; Theall, K. P; & Andrinopoulos, K
& ;3. Graham-Bermann, S. A; Roberts, A; Osbourne, M; Shaughnessy, S
Finkelstein, S
& ;4. Burns, K; Helland, H. S; Križ, K; Sánchez-Cabezudo, S. S; Skivenes, M
Strömpl, J
5. Adhia, A; & Jeong, J
6. Grogan-Kaylor, Ma, J; & Graham-Bermann, S. A
7. Graham‐Bermann, S. A; Miller-Graff, L. E; Howell, K. H; & Grogan-Kaylor, A
)8. American Academy of Pediatrics (AAP
9. Finkelhor, D; Turner, H; Wormuth, B. K; Vanderminden, J; & Hamby, S
10. Whitfield, C. L; Anda, R. F; Dube, S. R; & Felitti, V. J
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در این راستا یکی از مداخلههای کوتاهمدت برای تغییر نگرش به مجازاتهای بدنی،
یک برنامه تعاملی است که راهبردهای انضباطی را در برابر استفاده از مجازات و تنبیه قرار
میدهد (چاویس و همکاران .)8101 ،0این برنامه تحت عنوان برنامه توانمندسازی مادران

8

( ،)MEPکه توسط سندارا گراهامبرمن در سال  8108تدوین شده است (گراهامبرمن،
 .)8108روشهای جدیدی برای درک فرزندان و نیازهای آنها ارائه میدهد .همچنین
مهارتهایی برای کنترل کردن آنها دارد (گراهامبرمن و همکاران .)8108 ،1این برنامه با
رویکردی تلفیقی بر مبنای نظریه فمینیسم ،نظریه درماندگی آموختهشده و نظریه انتقال بین
نسلی بوئن )0051( 8تدوین شده است .نظریه انتقال بین نسلی بوئن بیان میکند که شوهر-
های زن آزار اصوالً از خانوادههای خشن میآیند .این نظریه به بررسی تأثیر تعامالت
والدین در خانواده پدریشان بر تعامالت آنان با فرزندانشان میپردازد .تأکید اصلی این
دیدگاه بر نظام هیجانی خانواده و پیشینه آن است .این نظریه از محدوده نظام فعلی خانواده
فراتر رفته و نسلهای گذشته و آینده را پوشش میدهد (شارف ،0058 ،ترجمه:
فیروزبخت.)0180 ،
هدف در رویکرد بوئن ( )0075آگاه کردن والدین از الگوهای که نسل به نسل
انتقالیافته ،کمک کردن به اعضای خانواده برای آگاه شدن از روابطی که دیگر کارساز
نیستند و به وجودآوردن روشهای تازه تعامل کردن برای کاستن از پریشانیها است
(بوئن.)0075 ،
برنامه توانمندسازی مادران بهمنظور ارتقای سازگاری اجتماعی و عاطفی مادرانی که
در دوسال گذشته خشونت خانگی را تجربه کردهاند ،طراحیشده است تا از این طریق
اثرات مخرب خشونت خانگی را بر سالمت روان آنها کاهش دهد (هاول و همکاران،1
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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 .)8101بهطور مشخص این برنامه «چشمانداز نقاط قوت» را در برمیگیرد .هدف این
رویکرد برگرداندن احترامی است که ممکن است در یک رابطه خشونتآمیز و تحقیرآمیز
ازدسترفته باشد (گروگان کایلور و همکاران .)8181 ،0برنامه توانمندسازی مادران با
اتخاذ رویکرد نقاط قوت خانوادگی ،به دنبال برگرداندن امید آنها به یک زندگی خوب و
شاد هم برای خودشان و هم فرزندانشان و کاهش اثرات حوادث آسیبزا در طول مسیر
است .همچنین گروه توانمندسازی مادران بر تقویت جنبههای محافظتی در زندگی زنان
ازجمله پشتیبانی اجتماعی ،منابع جامعه و مهارتهای والدین متمرکز شده است (گروگان
کایلور و همکاران.)8181 ،
پژوهشهای بسیاری به بررسی اثربخشی برنامه توانمندسازی مادران پرداختهاند.
ازجمله پژوهش گروگانکایلور و همکاران )8105( 8که نشان میدهد شرکت در مداخله
توانمندسازی مادران باعث کاهش استفاده مادران از تنبیه بدنی در کودکان پیشدبستانی
شده است؛ پژوهش موزیک و همکاران )8101( 1که به بررسی اثربخشی برنامه
توانمندسازی مادران بر افزایش کیفیت فرزندپروری پرداخته است؛ پژوهش هاول و
همکاران ( )8101که نشان میدهد شرکت در مداخله توانمندسازی مادران باعث تقویت
فرزندپروری مثبت در میان مادران در معرض خشونت خانگی میشود؛ پژوهش آستین و
همکاران ( )8181که نشان داد مادران در معرض خشونت شریک زندگی ،میزان باالی
استفاده از تنبیه بدنی در رابطه با کودکان خود گزارش دادهاند؛ و همچنین پژوهش
گروگان کایلور و همکاران )8100( 8نشان داد که متغیرهای اقتصادی ـ اجتماعی سهم
کمی در شیوههای فرزندپروری مثبت یا منفی دارند .بااینوجود سن کودک ،افسردگی و
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; & GrahamBermann, S. A
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استرس مزمن باعث تغییر شیوهی فرزندپروری مثبت به منفی در خانوادههای مبتال به
خشونت خانگی میباشد.
همچنین بررسی پیشینه پژوهشی در ایران نشان داد که علیرغم کاربردها و مزایایی
فراوانی که این روش مداخله دارد .در ایران کار پژوهشی در این زمینه انجام نشده است؛
بنابراین مهمترین جنبه نوآوری این پژوهش ،مربوط به نوآوری در جامعه موردبررسی
است .نتایج این پژوهش ازنظر علمی و عملی میتواند برای جامعه ،خانوادهها و کلیه
ترجمانهای که بهطور مستقیم و غیرمستقیم با کودکان و مادران سروکار دارند ازجمله
سازمان آموزشوپرورش ،مراکز بهزیستی ،مراکز اورژانس اجتماعی ،مراکز توانبخشی
مفید و کاربردی باشد.
لذا مسئله اساسی پژوهش حاضر ضمن تدوین برنامهی جدید با حیطه گسترده برای
آموزش به مادران خشونت دیده؛ این است که آیا آموزش برنامه توانمندسازی مادران می-
تواند تغییراتی در کاهش استفاده از تنبیه بدنی در مادران در معرض خشونت خانگی ایجاد
کند؟

روش
روش پژوهش حاضر از نوع کاربردی با طرح پژوهش تک موردی و طرح  A-B-Aهمراه
با خط پایهی و دورهی پیگیری بود .در این طرح پژوهشی برنامه توانمندسازی مادران
بهعنوان متغیر مستقل و تنبیه بدنی بهعنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است .دادهها در
سه بازه زمانی جمعآوری شد .در این طرح ،سری سنجشهای اول یعنی خط پایهی A

شامل  1بار اندازهگیری رفتار هدف در شرایط قبل از مداخله .سری سنجشهای موقعیت
دوم  Bشامل  1بار اندازهگیری در طول اجرای مداخله درمانی .بعد از اتمام مداخله ،سری
سنجشهای موقعیت سوم شامل  1بار اندازهگیری رفتار هدف در شرایط بعد از مداخله
صورت گرفته است .بعد از آخرین جلسهی درمان پیگیری اول در ماه اول ،پیگیری دوم در
ماه دوم و پیگیری سوم در ماه سوم انجام شد.
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جامعه آماری این پژوهش شامل تمام مادران خشونت دیده ساکن در مراکز وابسته به
بهزیستی شهرستان سنندج در سال  0108بود که شامل  81نفر بود.
برای نمونهگیری در گام اول به مراکز بهزیستی حاضر به همکاری مراجعه شد .سپس
بعد از بررسی پرونده مادران خشونت دیده و گفتوگو با مسئولین و مشاوران مراکز لیستی
از افراد واجد شرایط و حاضر به همکاری تهیه شد که شامل  11نفر بود.
تعداد  01نفر بهصورت تصادفی انتخاب شد .از این تعداد  7نفر از ادامه پژوهش
منصرف شدند و  8نفر تا پیگیری سوم حضور داشتند .مالکهای ورود شامل :زنانی که در
دوسال گذشته تجربه خشونت خانگی داشتهاند ،امکان ایاب و ذهاب دارند ،تحصیالت
حداقل ابتدایی دارند ،متعهد به رازداری باشند ،رضایتنامه کتبی را تکمیل کنند ،سابقه
سوءمصرف مواد نداشته باشند ،کمتر از  11سال سن داشته باشند ،همزمان داروهای
اعصاب و روان مصرف نکنند ،در دورههای آموزشی مشابه در طول یک سال گذشته
شرکت نکرده باشند ،کودکان معلول ذهنی و جسمی نداشته باشند و مالک خروج نقض
تعهدات جلسات بود .این مالکها بهصورت خوداظهاری بررسی شد .بهصورت مختصر
ویژگیهای مشارکتکنندگان به شرح زیر است:
مشارکتکننده اول :اظهار داشت که وجود تعارضات و اختالفات عقیدتی ـ مذهبی
بسیار با همسر ،عاملی برای شروع و ادامهدار شدن اختالفات خانوادگی آنها بوده است.
ایشان پس از مدتی قهر و آشتی تقاضای طالق داده که اکنون پس از گرفتن طالق به همراه
دو دخترش زندگی میکند.
مشارکتکننده دوم :اظهار داشت که اعتیاد به الکل ،کتککاریهای فراوان،
عدمحمایت و مسائل خاص خانواده مبدأ منجر به بروز مشکالت فردی و بین فردی ایشان
شده است که درنهایت با طالق گرفتن از همسر ،قطع رابطه با خانواده اصلی خود و تنها
زندگی کردن کنار آمده است.
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مشارکتکننده سوم :اظهار داشت که ارتباط و ازدواج پنهانی همسر ،عاملی برای
شروع آزار و اذیت خانگی در بین خانواده آنها بوده است .همسرش وی را تحتفشار قرار
داده که خانه را ترک کند.
مشارکتکننده چهارم :اظهار داشت که در خانواده اصلی بهشدت مورد خشونت
قرارگرفته است .پس از فوت پدر و ازدواج مجدد مادر آزار و اذیتهای ناپدری بسیار
طاقتفرسا بوده است .پس از چندی مجبور به ازدواج با یکی از بستگان شده است .ایشان
در تاریخچه مشکل خود اشاره به این دارد که خشونت تنها مختص خانه ناپدری نبود؛ پس
از چند سال تحمل درد و رنج به همراه فرزندش از همسرش جدا شده است.
مشارکتکننده پنجم :اظهار داشت که در خانواده مبدأ مورد خشونت فیزیکی و
جسمانی فراوان قرار گرفته است .پس از ازدواج با پسر فامیل در سن  08سالگی ،مورد آزار
و اذیت و شکنجههای سخت همسر هم قرار داشت.
مشارکتکننده ششم :اظهار داشت که همسر معتادش او و فرزندش را مجبور به انجام
کارهایی میکرد که کامالً در تضاد با اصول اخالقی ایشان بوده است .تحمل این شرایط و
نگرانی در مورد آینده فرزند تحت سرپرستی پدر معتاد منجر به تقاضای طالق از همسر
شد.
مشارکتکننده هفتم :اظهار داشت که اختالف سنی بیش از  81سال ،عاملی برای
بروز اختالف میان آنها شده است .همسرش دائماً گمان میکند که خانمش روزی به او
خیانت خواهد کرد .شکاکیت همسر به حدی است که وی حتی با اقوام نزدیک خود و
همسرش نمیتواند رابطه اجتماعی هم برقرار کند.
مشارکتکننده هشتم :اظهار داشت که از ازدواج اولش فرزند پسری دارد که بعد از
ازدواج با همسر فعلی و گذشت چند ماه خشونتها و آزار و اذیتها به بهانه فرزندش
شروع میشود .ایشان پس از ترک خانه همسر ،درخواست طالق داده اما همسرش حاضر
به طالق دادن وی نمیباشد .وی را تهدید کرده که هرکجا ببیندش او را خواهد کشت.
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بیوگرافی مشارکتکنندگان

جدول  .5اطالاعا
اول

دوم

سوم

چهارم

پنجم

ششم

هفتم

هشتم

سن

88

11

85

85

81

87

81

18

تحصیالت

سیکل

دیپلم

سیکل

ابتدایی

ابتدایی

دیپلم

ابتدایی

سیکل

مدت ازدواج

 81سال

 0سال

 88سال

 5سال

 00سال

 8سال

 10سال

 08سال

وضعیت

مطلقه

مطلقه

متأهل

مطلقه

مطلقه

مطلقه

متأهل

مطلقه

تعداد فرزند

 8فرزند

 0فرزند

 8فرزند

 0فرزند

 1فرزند

 0فرزند

 8فرزند

 0فرزند

اطالعات بیوگرافی مربوط به هر مشارکتکننده در جدول  0ذکر شده است .موضوعات
مطرحشده در جلسات در جدول  8ذکر شده است.
جدول  .2روش مداخله برنامه توانمندسازی مادران بر اساس پروتکل گراهامبرمن و همکاران
()2451
جلسا
اول
دوم
سوم

چهارم

پنجم
ششم

هفتم

شرح جلسا
تبدیلشدن به گروه.

اهداف
ایجاد گروه بهعنوان منبع حمایت و مکانی امن با تمرکز بر توانمندسازی
زنان بازمانده از آزار و اذیت خانگی.

ترسها و نگرانیهای مادران،

بحث و بررسی در مورد نگرانیها و دغدغههای فرزندپروری و ارتباط

فرزند پروری تحت استرس.

دادن تاکتیکهای خشونت خانگی به استرس فرزندپروری.

رشد کودک :چه چیزی معمول

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

است ،چه چیزی نیست؟

اجتماعی ،عاطفی و شناختی کودکان و رفتار معمول و غیرمعمول آنها.

گفتوگو کردن در مورد
خشونت خانگی.

کمک کردن به مادران برای یافتن راهی در جهت برقراری ارتباط مثبت با
فرزند بهمنظور افزایش توان مقابله در فرزندان و کاهش مشکالت
فرزندپروری مادران.

برنامه توانمندسازی مادران اصل ارائه آموزشهای الزم به مادرانی که میخواهند با فرزندان خود به شیوهی
و نسب خانواده و خانواده مبدأ.

متفاوتی با آنچه از خانواده مبدأ خود آموختهاند ،برخورد کنند.

استراتژیهای نظم دهی ـ چه

شناسایی مشکالت مربوط به مدیریت رفتار کودکان و

چیزی مؤثر است؟

به اشتراک گذاشتن اطالعات در مورد راهکارهای ممکن.

طرحهای ایمنی پاسخهای
اجتماع و منابع.

منبع اصلی استرس برای مادران در معرض خشونت به دست آوردن
خدمات اجتماعی و منابع موجود ازجمله حمایتهای معنوی و اقتصادی
موردنیاز است.

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

شرح جلسا
کودکان.

اهداف
منفی مقابله با استرس مربوط به فرزندپروری که در اینجا اغلب به
معنویت و مذهب اشاره میشود.

نهم

دهم

زمانی برای مادر بودن و خوش
گذراندن با بچهها.
مرور کلی برنامه توانمندسازی
مادران و اختتام.

ایده تقویت مثبت ،با تأکید بر تشویق و توجه به نقاط قوت کودک که
بهنوبه خود باعث کاهش رفتار منفی کودک شده و فرزندپروری را آسانتر
میکند.
بهمنظور تقویت برنامه و تطبیق آن با گروههای دیگر ،به بررسی و پردازش
دستاوردهای گروه میپردازند .خداحافظی با اعضای گروه و شرکت در
مراسم اهدای جوایز به مادران.

روش اجرای برنامه توانمندسازی مادران ( :)MEPبرنامه توانمندسازی مادران یک مداخله
مبتنی بر گروه ،مداخلهای ده جلسهای برای مادران در معرض خشونت خانگی است؛ که
هر هفته به مدت  51تا  01دقیقه اجرا شد .برنامه توانمندسازی مادران برای ایجاد
اعتمادبهنفس و کاهش پریشانی از طریق ارائه منابع و حمایت از مادران در معرض خشونت
در تالش است .عالوه بر این ،این برنامه به دنبال تقویت مهارتهای فرزندپروری برای
کاهش استرس در ارتباط مادرـ فرزند است .برنامه توانمندسازی مادران بهطور خاص
رفتارهای فرزندپروری مادران را هدف قرار میدهد.
اخالق در پژوهش :پروتکل این پژوهش پس از مکاتبه و کسب مجوز از مالک
معنوی رویکرد برنامه توانمندسازی مادران ،ساندرا گراهام برمن انجام گرفته است .بیانیه
هلسینکی و کدهای اخالق در پژوهشهای انسانی کمیته اخالق رعایت شد و تعهدنامه
مربوطه تکمیلشده است .در همین راستا اهداف پژوهشی مداخله برای شرکتکنندگان
تبیین شد ،روال کار گامبهگام تشریح شد ،رضایتنامه جهت شرکت در جلسات اخذ شد،
رازداری توجیه شد .پروپوزال طرح این پژوهش در «کمیته اخالق در پژوهش» بررسی و
با شناسه  IR.UOK.REC. 1398.046در سامانه کمیته ملی اخالق در پژوهش ایران ثبت
شد.
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تجزیهوتحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار اکسل و پکیج  SCVAدر نرمافزار R

(بولته و همکاران )8101 ،0انجام شد.
پرسشنامه والدگری آالباما :)APQ( 8در این پژوهش از بعد تنبیهبدنی پرسشنامه
خودگزارشی والدگری آالباما که توسط فریک )0000( 1استفاده شده است .این پرسشنامه
دارای  88گویه و پنج خرده مقیاس است .ضریب آلفای کرونباخ خرده مقیاس مشارکت
والدین ،عدم ثبات در نحوه برخورد با فرزند ،ضعف در نظارت و راهنمایی ،تنبیه بدنی و
فرزندپروری مثبت به ترتیب  1/70 ،1/81 ،1/18 ،1/80و  1/88گزارش شده است .ضریب
آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه  1/58گزارش شده است (فریک .)0000 ،شیوه
نمرهگذاری این پرسشنامه بر اساس مقیاس پنج درجهی لیکرتی ( :0هرگز تا  :1همیشه)

درجهبندیشده است (اسائو و همکاران.)8115 ،8
در ایران نسخه فارسی این مقیاس توسط سامانی ( )0101موردمطالعه و بررسی
قرارگرفته است .ضریب آلفای کرونباخ برای خرده مقیاس مشارکت والدین ،عدم ثبات در
نحوه برخورد با فرزند ،ضعف در نظارت و راهنمایی ،تنبیه بدنی و فرزندپروری مثبت به
ترتیب  1/75 ،1/70 ،1/78 ،1/81و  1/78گزارش شده است (سامانی.)0101 ،

یافتهها
نمرات خام اندازهگیریهای مکرر و شاخصهای توصیفی در مرحلـه خـط پایـه ،مداخلـه و
پیگیری مربوط به متغیر تنبیه بدنی در جدول شماره  8آمده است:

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

بررسی اثربخشی برنامه توانمندسازی مادران ( )MEPبر  ...؛ نقیب الساداتی و عیسینژاد | 66

جدول  .3نمرا

اندازهگیریهای خط پایه ،درمان و پیگیری و شاخصهای اندازه

آزمودنی آزمودنی آزمودنی آزمودنی آزمودنی آزمودنی آزمودنی آزمودنی

مراحل
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0/87

0/78

0/78

0/01

انحراف استاندارد
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همچنان که در جدول  8مشاهده میشود برای بررسی اندازه اثر برنامه توانمندسازی مـادران
بر کاهش استفاده از تنبیه بدنی از شاخص  dکـوهن ،شـاخص درصـد دادههـای نـاهمپوش

0

( ،)PNDشاخص درصد کـل دادههـای نـاهمپوش )PAND( 8و شـاخص درصـد دادههـای
بهینه از میانه )PEM( 1استفاده شد که از مهـمتـرین شـاخصهـای انـدازه اثـر در طـرحهـای
 ABAهستند (لنز .)8101 ،8مقـادیر  dکـوهن در بـاالتر از  0و میـانگین آن  0/15بـه دسـت
آمد .همچنین مقادیر  PNDبرابر با  0به دست آمـد .مقـادیر بـاالی  1/01در هـر دو نشـانگر
اندازه اثر باال و قابلقبول است.
یافتههای حاصل از تحلیل تغییرات دادههای مربوط به اثربخشـی برنامـه توانمندسـازی
مادران بر کاهش استفاده از تنبیه بدنی در شکل  0نمایش داده شـده اسـت .نمودارهـا نشـان
میدهند روند تغییرات نمرات  8شرکتکننده در پـژوهش در سـه مرحلـه خـط پایـه ،دوره
درمان و دوره پیگیری درمجموع روند نزولی داشته است.
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4 .Lenz, A. S
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 تحلیل چشمی روند تغییرا.5 شکل
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بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر باهدف بررسی میزان اثربخشی برنامه توانمندسازی مادران ( )MEPبر
کاهش استفاده از تنبیهبدنی در میان مادران در معرض خشونت خانگی انجام گرفت.
یافتههای حاصل از نمودار تحلیل چشمی مرتبط با متغیر تنبیه بدنی در میان  8نفر
مشارکتکننده ،حاکی از آن است که مشارکت در برنامه توانمندسازی منجر به کاهش
استفاده مادران از تنبیه بدنی شده است .این میزان کاهش بالفاصله پس از مداخله و در
دوره پیگیری هم قابلمالحظه و چشمگیر بود.
نتایج پژوهش حاضر با یافتههای پژوهش آستین و همکاران ()8181؛ گروگان کایلور
و همکاران)8100( 0؛ گروگانکایلور و همکاران ()8105؛ موزیک و همکاران ( )8101و
همچنین پژوهش هاول و همکاران ( )8101همسو و همخوان است.
بخشی از آموزشهای برنامه توانمندسازی مادران بر اساس مدل انتقال بین نسلی،
بررسی بیشتر این نکته است که آنچه افراد در مورد کنار آمدن با استرس و فرزندپروری
میدانند از خانوادههای مبدأ کسب نمودهاند .ازنظر ساندراگراهام برمن ( )8101بسیاری از
زنانی که در برنامه توانمندسازی مادران شرکت میکنند دارای الگوهای نقش منفی،
خشونت در خانواده مبدأ ،آزار و اذیت یا میخوارگی بودهاند .بااینحال میخواهند در
رابطه با فرزندان خود بهصورت متفاوتی عمل کنند؛ اما بیشتر اوقات مطمئن نیستند که
چگونه آن را انجام دهند (گروگان کایلور و همکاران.)8181 ،
در تبیین اثربخشی برنامه توانمندسازی مادران بر کاهش استفاده مادران از تنبیه بدنی
کودکان میتوان به عوامل زیر اشاره نمود:
بر اساس پروتکل ارائهشده ( )8108در جلسه سوم ،ششم و نهم برنامه که بهطور
اختصاصی به مبحث فرزندپروری بهعنوان یکی از مشکلترین و با ارزشترین کارها
میپردازد .در این جلسات ضمن آگاهیبخشی و بحث در مورد اثرات خشونت خانگی بر
1. Grogan-Kaylor, A; Galano, M. M; Howell, K. H; Miller-Graff, L; & GrahamBermann, S. A
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رشد اجتماعی ،عاطفی و شناختی کودکان و همچنین گفتوگو در مورد انتظارات مادران
از نحوهی رفتار و درک نیازهای کودکان ،به والدین گزینههای بیشتری برای کنترل و
مدیریت رفتار کودکان (نظیر با فرزندتان در مورد انتظاراتتان ،نقلمکان کردن و اینکه چرا
خشونت رخ داد؛ صحبت کنید .با همکاری آنها قوانینی برای فرزندتان تعیین کنید .همراه
با فرزندتان تعیین کنید که اگر قانونشکنی کنند؟ چه اتفاقی خواهد افتاد .فقط چند تا
محدودیت داشته باشید .هرگز چیزی را که فرزندتان واقعاً به آن نیاز دارد مانند وعده
غذایی بهعنوان تنبیه از وی نگیرید .در ارتباط با فرزندتان رک بودن و صداقت را فراموش
نکنید و امثالهم) و همچنین لیستی از تقویتهای مثبت فرزندپروری (نظیرآغوش گرفتن،
داستان گفتن ،تماشای فیلم ،شگفتزده کردن آنها با نهار در مدرسه ،دیدار با دوستان و
خانواده ،رفتن به پارک ،کتابخانه یا موزه و امثالهم) توسط گروه ارائه شده است.
درمجموع یافتههای این پژوهش نشان داد که آموزش برنامه توانمندسازی مادران
منجر به کاهش استفاده مادران از تنبیه بدنی در این نمونه جمعیتی شد .این یافتهها مقدمهای
برای انجام پژوهشهای گستردهتر در گروههای جمعیتی ،فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی
متفاوت است .این پژوهش اطالعات ارزشمندی را در رابطه با تأثیرگذاری  MEPبر
شیوه های فرزندپروری در میان مادران در معرض خشونت خانگی ارائه میدهد .بااینحال
محدودیتهای مهمی وجود دارد که باید در هنگام تفسیر نتایج این پژوهش در نظر گرفته
شود.
اولین محدودیت مربوط به نوع ابزار و نحوهی سنجش سازه است که با میزان
اثربخشی مشاهدهشده تعامل دارد .پرسشنامههایی که به سنجش رفتار و فراوانی وقوع رفتار
میپردازند در مقابل تغییر حساسترند .چراکه رفتار هدف ،مشخصتر است و تغییرات
عینیترند .پرسشنامهی این پژوهش از نوع پرسشنامههای رفتار سنج بوده است و گویههای
آن حیطههای عینی رفتار را سنجش میکنند .این گویهها صرفنظر از ماهیت مداخله به
اکثر مداخلهها ،حساس هستند .عالوه بر این ابزار مورداستفاده در این پژوهش بسیار کلی و
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نسبتاً کوتاه است ،چراکه ابزارهای فارسی معتبر دیگری برای سنجش این متغیر در دسترس
نبود.
همچنین محدودیت در قابلیت تعمیم یافتههای این پژوهش نیز مشهود است.
مشارکتکنندگان از یک منطقه جغرافیایی محدود ،با درآمد کم ،تحصیالت زیر دیپلم و
اکثراً مطلقه بودند .پیشنهاد میشود مطالعات آینده شامل ابزارهای جامعتر و کاملتری باشد
که اطالعات دقیقتری کسب شود .همچنین الزم است برنامه  MEPمجدداً با نمونههای
دیگر نیز تکرار شود تا در مورد اثربخشی آن شواهد بیشتری به دست آید.
باوجود محدودیتها نتایج این پژوهش نشان میدهد که برنامه توانمندسازی مادران
روشی مؤثر برای کاهش استفاده از تنبیه بدنی در مادران در معرض خشونت خانگی است.

تعارض منافع
تعارض منافع ندارد.

سپاسگزاری
بهرسم اخالق و امانتداری علمی بدینوسیله از ساندرا گراهامبرمن از موسسه میشیگان
برای در اختیار گذاشتن پروتکل مداخله و دادن اجازه برای مطالعه و بهکارگیری این
پروتکل بهصورت کامالً رایگان بر روی نمونه ایرانی تشکر میگردد .همچنین از تمام
حمایتکنندگان و افراد مشارکتکننده در پژوهش سپاسگزاریم.
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صادقی ،رسول؛ ویژه ،مریم؛ رنجبری ،نسیبه .)0108( ،عوامل مرتبط با خشونت خانگی علیه زنان در
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