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 و کیفیت روابط موضوعی مادران یفرزند پرور یها سبک مقایسه
 و مادران کودکان عادی اضطراب جدایی  اختاللکودکان با 

 5نورعلی فرخی، 4احمدبرجعلی، 3حسین اسکندری، 2، فرامرز سهرابی1سودابه میرصادقی

 02/10/96تاریخ دریافت: 

 27/02/97تاریخ پذیرش: 

 چکیده
 یدر مادران دارا یروابط موضوع تیفیو ک یفرزند پرور هایسبک سهیمقا هدف از انجام پژوهش حاضر

است.  یاسهیمقا -یاز  نوع عل یفیبود. روش پژوهش، توص یو عاد ییاضطراب جدا  کودکان با اختالل
مشاوره و  کزمراجعه کننده به مرا ییجامعه آماری پژوهش شامل مادران کودکان با اختالل اضطراب جدا

 60در دسترس تعداد  یریگ جامعه با استفاده از روش نمونه نیان عادی شهر تهران بود که از امادران کودک
 یفرزندپرور های¬پژوهش شامل پرسشنامه سبک یهر گروه( انتخاب شدند. ابزارها ینفر برا 30نفر )

 لیو تحل هیتجز ی( بود. برا1985 ر،( و روابط موضوعی )بل، بیلینگتون و بیک1995و همکاران،  نسنی)راب
 نینشان داد که ب جیمستقل استفاده شد. نتا یو آزمون ت رهیچندمتغ انسیوار لیداده ها از آزمون تحل

و مادران  ییاضطراب جدا  مادران کودکان با اختالل یروابط موضوع تیفیو ک یفرزند پرور هایسبک
کرد که وجود  یریگ جهینت توان یم نی(. بنابراp<05/0وجود دارد ) یتفاوت معنادار یکودکان عاد

 تواند یم ییاضطراب جدا  مادران کودکان با اختالل یروابط موضوع تیفیو ک یفرزند پرور هایسبک
 اختالل باشد. نیساز ا نهیزم
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  اختاللی، کیفیت روابط موضوعی، مادران کودکان با فرزند پرور هایسبک :واژگان کلیدی
 اضطراب جدایی

 دمهمق
ها، اضطراب  ختالل اضطراب فراگیر، اضطرب اجتماعی و هراسمشکالت اضطرابی شامل ا

های سالمت روان در کودکان به  ترین اختالل جدایی و اختالل استرس پس از سانحه، رایج
اضطراب دوران روند. در این بین، اختالل اضطراب جدایی رایجترین اختالل  شمار می

آلبن و -شود )هررین، این کودکی است که به طور متوسط در سن هفت سالگی ظاهر می
ها در دوران کودکی معمول بوده و قابل پذیرش است،  (. برخی از اضطراب2013، 1اسنایدر

همین امر تشخیص سطوح اضطراب را مشکل می سازد. اضطراب جدایی به صورت تحولی 
برای نوزادان و کودکان نوپا به هنجار محسوب می شود، اما این امر زمانی می تواند 

اختالل دریافت نماید که به دوران بعد از کودکی ادامه یابد )کلینگمن، استاتون،  تشخیص
را  4( اختالل اضطراب جدایی2014) 3موسسه ملی سالمت .(2015، 2گم، شور و بهرمان

تجربیات ترس شدید، توان فرسا و افراطی می داند که با سطح تحولی کودک تناسب 
های چندگانه  گزارش شود. ک از مراقب خود جدا میندارد و زمانی اتفاق می افتد که کود

شود  ای از شیوع اختالل اضطرابی در بین کودکان وجود دارد، با این وجود، برآورد می
و همکاران،  5درصدی دارد )الوالی 5تا  1سال شیوع  11تا  5که این اختالل در سنین 

زارش کرده اند )سیانی، درصد گ 13تا  2(. منابع دیگری شیوع این اختالل را بین 2011
ها و  (. وجود اختالل اضطراب جدایی چالش2012، 6اوگلیاری، الی، زاووس و باتگلیا

ها شامل  کند. این چالش مشکالتی هم برای کودک و هم برای مراقبان آنها ایجاد می
نگرانی بیش ازحد، مشکالت خواب، پریشانی در زمینه های اجتماعی و تحصیلی و 

(. این مشکالت 2011و همکاران،  7آورد )برند ی متعددی را به همراه مینشانگانی جسمان
تواند به مشکالت روانشناختی در بزرگسالی بیانجامد. همچنین  در صورت عدم درمان، می
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این اختالل در سنین مدرسه به عملکرد تحصیلی ضعیف، جدایی اجتماعی و مشکالت در 
 -شگران کیفیت روابط مراقبان به ویژه مادربرخی از پژوهشود.  زمینه اجتماعی منجر می

(. 2015، 1دانند که می تواند رشد این اختالل را ایجاد نماید )کایل کودک را عاملی می
گیری  کودک را در شکل -( نقش کیفیت روابط مادر2017و همکاران ) 2همچنین ووقان

 دانند. اختالالت اضطرابی حیاتی می
های والدین به ویژه  ن کودکی معتقدند که ویژگیهای مربوط به اضطراب دورا ظریهن

های اضطرابی  مادر مانند درگیری بیش ازحد، بیش حمایتی، طرد و انتقاد با ویژگی
فرزند پروری  سبک(. برای مثال 2012، همکارانو  3کودکان در ارتباط است )ماناسیس

که کودک به اضطراب در ارتباط است. چرا مداخله گرانه با آسیب پذیری کودک برای 
منظور کاهش تهدید و اجتناب از آن نشانه های اضطرابی را نشان می دهد. همچنین 

فرزند پروری نامناسب با اضطراب در کودکان ارتباط معنی داری دارد )گاتمن،  های سبک
تواند  ی میفرزندپرور هایسبککه  دهد یم( نشان 2008) 5هر (.1997، 4کاتز و هوون

تواند در شرایط نامناسب،  ی کودکان را تحت تاثیر قرار دهد که میا مقابلهی ها ییتوانا
فرزند  هایسبک( 2011، به نقل از اندرلیپ ،1982) ندیبامر گاهاز ن اضطراب آمیز باشد.

از رفتار سرد و  نیاست که در آن والد یاستبداد وهیدسته اول ش اند: سه دسته یپرور
اند و از کودک انتظار  ارزش قائل چرا و  نچو یاطاعت ب یبرخوردارند، برا تفاوت یب

و  ینوسان خلق شوند، یم طربمض یسادگ مستبد به نیدارند. کودکان والد تیمسئول
 وهیدارند. دسته دوم ش یفیضع یارتباط یها و معموالً مهارت دهند ینشان م یپرخاشگر

تناب کنترل اج ای یریگ از اعمال هرگونه سخت نیاست که در آن والد رانهیسهل گ
دسته سوم دهند. را هر وقت بخواهند انجام  یهر کار ریسهل گ نیفرزندان والد کنند یم
نسبت به کودکان خود نگران و  نیمقتدرانه است که در آن والد ای کیدمکرات وهیش

،  کنند یم قیرا تشو تیمسئول شیافزا که نیعالوه بر ا نیها همچن آن یحساس هستند ول
طور که ممکن  . همانکنند یها را اعمال م و آن نندیب یدارک مرا ت یقاطع یها تیمحدود
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ها  . آنابندی یپرورش م نیوالد نینظر ا ریوجه ز نیکودکان به بهتر دیباش داشتهاست انتظار 
 برخوردارند. ییباال شرفتیو مستقل هستند و از پ خود به ی متک

 روابط موضوعیکیفیت و  یفرزند پرور هایسبکنزدیکی بین اط ارتب ،ها پژوهش
ی فرزند پرور های سبکدر واقع،  .اند کرده( را مطرح 2010، 1بارثلومئوو )شارف  مادران

خود بر که  باشد یمکیفیت روابط موضوعی وی در دوران کودکی  ریتأثمادر تحت 
ای بنیادین است که  سازهکیفیت روابط موضوعی می گذارد.  اثرفرزند وی سالمت روان 

شناختی و حتی ساختارهای  های آسیب ن سالمت، انواع ریختنقش اساسی در تبیی
از خود و دیگران و عواطف  ،های فرد توان بازنمایی شخصیتی دارد. روابط موضوعی را می

یا به عبارتی ظرفیت افراد برای  (2014، هندلزالتس، فیشر و ناوت) ها همراه با این بازنمایی
، 2)کلی گیرد های نخست زندگی شکل می لبرقراری روابط انسانی تعریف کرد که در سا

 تعیین پیش ای از انتظارات از شده، مجموعه سازی های درونی از آنجا که بازنمایی) .2013
هایی که  کند، وجود بازنمایی می ایجادشده دربارة بازخورد و رفتارهای دیگران را 

ری احساس امنیت و گی های ارضاکننده و باثبات در گذشته باشد، در شکل نمایانگر موضوع
های امنیت  های روابط موضوعی پایه حفاظت در مقابل تهدید مؤثر است. از طرفی آشفتگی

 .شود ذیری در مقابل اضطراب منجر می کند و به افزایش آسیبپ شخصی را متزلزل می
زدگی  نشان داد افرادی که در کودکی طرد شدند، سرزنش یا خجالتها  برخی از پژوهش

 .پیدا کننداشتغال ذهنی  ممکن است به شرایط اضطراب آمیزکنند، در آینده  را تجربه می
، اطالعات تجربی محدودی در و با توجه به اینکه لذا با توجه به مطالبی که ذکر شد

فرزند پروری خاصی با اضطراب در  سبک کیفیت روابط موضوعی و زمینه ارتباط بین
دو متغیر در اختالل اضطراب جدایی را و پژوهشی که مستقیما این  کودکان جود دارد

آیندهای دخیل در اضطراب  بررسی نماید یافت نشد و همچنین ضرورت بررسی پیش
 ، سوال پژوهش حاضر این است که آیا بین(2017و همکاران،  3)ساسوری جدایی کودکان

اضطراب   اختاللی و کیفیت روابط موضوعی مادران کودکان با فرزند پرور هایسبک
  ی و مادران کودکان عادی تفاوت وجود دارد؟جدای
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  روش
جامعه آماری پژوهش شامل  .استای  علی مقایسه توصیفی از نوع حاضر  روش پژوهش

مادران کودکان با اختالل اضطراب جدایی مراجعه کننده به مراکز مشاوره و مادران 
گیری در دسترس  نهکودکان عادی شهر تهران بود که از این جامعه با استفاده از روش نمو

. داشتن 1نفر برای هر گروه( انتخاب شدند. مالک های ورود شامل  30) نفر 60تعداد 
. تشخیص اختالل اضطراب جدایی توسط روانپزشک در کلینیک، 2سال 11تا  5فرزند 

داشتن حداقل سواد خواندن و نوشتن برای مادران. مالک های خروج عبارت بودند از 
ابزارهای  روانی همبود با اختالل اضطراب جدایی در کودکان. داشتن اختالل حسی و

 گردآوری اطالعات در زیر گزارش شده است.
این پرسشنامه برای والدین با : (PSDQپرسشنامه ابعاد و سبک های فرزندپروری )

ماندلکو، السون، و  نسن،یرابتوسط  فرزندان پیش دبستانی و سنین دبستان و راهنمایی
سوال از رفتارهای فرزندپروری  62در ابتدا با  PSDQراحی شده است. ط (1995هارت، 

این (. PSDQ-SVسوال تنظیم شده است ) 32طراحی شد لیکن نسخه کوتاهی از آن در 
 3ماده( و آسان گیر 27) 2ماده(، مستبدانه 20) 1سه شیوه فرزندپروری مقتدرانه پرسشنامه 

بعد را پوشش می دهندکه سپس  7ین سه شیوه ماده( را مورد بررسی قرار می دهد که ا 15)
این ابعاد با هم جمع شده و نمره ای جدا برای هر یک از سه شیوه را فراهم می آورد. 

در پژوهش حاضر قرار دارد.  91/0–75/0در دامنه  PSDQپایایی هر یک از مقیاس های 
ضریب رتیب بدین ت ه است.برای تعیین ضریب پایایی سؤاالت از روش لوپ استفاده شد

 سهل گیرانه 956/0آلفای کرونباخ مؤلفه شیوه فرزندپروری مقتدرانه در پژوهش حاضر 
پرسشنامه شیوه های بدست آمده است که نشان می دهد 841/0و مستبدانه  888/0

( PSDQپرسشنامه ی )برای آزمون ساختار عاملی پرسشنامه و یا به بیانی دیگر  فرزندپرور
 وبی برخوردار است.از پایایی و روایی مطل

این پرسشنامه که توسط بل، بیلینگتون و بیکر در : 4پرسشنامه روابط موضوعی بل
ساخته شده ریشه در سنجش کارکرد من )کیفیت روابط موضوعی  1986و  1985یها سال

                                           
1  . authoritative 

2  . authoritarian 

3  . permissive 

4. Borreti 
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شکل گرفته بود.  1976و واقعیت آزمایی( دارد که پیشتر توسط بلک و همکاران در سال 
آیتم با چارچوب پاسخدهی بله و نه )با توزیع  45از  روایط موضوعیدرقسمت  این آزمون

.در ارزیابی میزان پایایی آزمون، بل و همکاران ضرایب پایایی .( تشکیل شده استTنمره
و با فاصله  90/0تا  58/0هفته، بین  4های روابط موضوعیِ را با فاصله زمانی  زیر مقیاس

های واقعیت  اند. ضرایب پایایی زیر مقیاس رش کردهگزا 81/0تا  65/0هفته بین  13زمانی 
تا  63/0هفته بین  13و با فاصله زمانی  89/0تا  63/0هفته بین  4آزمایی نیز با فاصله زمانی 

های باالیی  آزمون نیز، بل و همکاران همبستگی 1به دست آمده است. در مورد اعتبار 64/0
 3، مقیاس نشانگان مثبت و منفی2زشکیپ بندی فشرده روان و مقیاس درجه BORRTIبین 

(PANSS ،)SCL-90-R ،MMPI ،MCMIهای فیزیولوژیکی گزارش  ، و اندازه
  (.1390)امیری و همکاران، اند کرده

 ها یافته

 و روابط موضوعی در دو گروه  فرزندپروری هایسبکی توصیفی ها شاخص. 1جدول 
 انحراف استاندارد میانگین تعداد گروه متغیر

 دپروری مقتدرانهفرزن
78/62 30 عادی  91/4  

41/41 30 اضطرابی  26/5  

 فرزندپروری مستبدانه
38/31 30 عادی  00/6  

30/50 30 اضطرابی  82/4  

 فرزندپروری سهل گیرانه
82/12 30 عادی  88/2  

40/19 30 اضطرابی  32/5  

 روابط موضوعی
48/23 30 عادی  55/3  

10/15 30 اضطرابی  01/5  

 یفرزندپرور، مقتدرانه یفرزندپرورشود میانگین   مشاهده می 1ه در جدول همانطور ک
و  38/31، 78/62به ترتیب در گروه عادی برابر با  رانهیسهل گ یفرزندپرور، مستبدانه

میانگین . همچنین 40/19و  30/50، 41/41و در گروه با اختالل اضطرابی برابر با  82/12
 10/15و در گروه با اختالل اضطرابی  48/23 کیفیت روابط موضوعی در گروه عادی

                                           
1  . validity 

2. BPRS 

3. positive And Negative Syndrome Scale 
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شود گروه عادی در مقایسه با گروه با اختالل اضطرابی باشد. همانطور که مشاهده می می
اند. به  در فرزندپروری مقتدرانه و کیفیت روابط موضوعی نمرات باالتری کسب کرده

س استفاده شده است از آزمون تحلیل واریانمنظور بررسی معناداری نتایج به دست آمده 
  ادامه گزارش شده است.که نتایج در 

 یشیوه های فرزندپرو و ازمون همگنی واریانس مفروضه نرمال بودن توزیع .2جدول  

 متغیر

 ها نرمال بودن داده آزمون لوین

F 
درجه آزادی 

1 

درجه آزادی 
2 

سطح 
 معناداری

 کالموگروف
 اسمیرنف 

 سطح 
 معناداری

 08/0 25/1 78/0 28 1 36/0 نهفرزندپروری مقتدرا

 10/0 18/1 42/0 28 1 94/0 فرزندپروری مستبدانه

فرزندپروری سهل 
 گیرانه

75/0 1 28 52/0 33/1 06/0 

 11/0 15/1 06/0 28 1 25/2 روابط موضوعی

و کیفیت روابط  های شیوه های فرزندپروری وجه به اینکه سطح معناداری مؤلفهبا ت
آماره سطح معناداری با توجه به اینکه همچنین می باشد،  صدم پنجبزرگتر از  موضوعی

و کیفیت روابط  شیوه های فرزندپروری مقتدرانه، مستبدانه و سهل گیرانهآزمون لوین 
پیش فرض نرمال بودن و  بنابراین می توان گفت که  ،است پنج صدمتر از بزرگ موضوعی

گروه مورد  سه بینه فرزندپروی هر سه شیوواریانس  ها برقرار است. همگنی واریانس
در  است. شدهو بنابراین پیش فرض تساوی واریانس ها رعایت بررسی همگن می باشد، 

و آزمون تی مستقل شیوه های فرزندپروری  برای متغیرجدول زیر نتایج تحلیل واریانس 
اضطرابی و اختالل  گروه مادران با فرزندان عادی دودر برای کیفیت روابط موضوعی 

 گزارش شده است.

 ی پژوهشها گروهفرزندپروری در  هایسبکیانس چند متغیره بر روی وار. نتایج تحلیل 3جدول 
سطح 

 معناداری
F 

میانگین 
 مجذورات

درجه 
 آزادی

مجموع 
  مجذورات

 متغیر

001/0 
 
 

59/20 

66/4231 
10/28 

 

1 
57 
60 

66/4231 
18/1602 
85/27833 

 بین گروهی
 یگروه درون

 کل

 فرزندپروری مقتدرانه

001/0 
 

11/18 
92/6419 

30/46 
1 

57 
92/6419 
16/2639 

 بین گروهی
 یگروه درون

 فرزندپروری مستبدانه
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 کل 08/99059 60  

001/0 
 
 

81/24 

24/5949 
37/104 

 

1 
57 
60 

24/5949 
11/1415 
35/16363 

 بین گروهی
 یگروه درون

 کل

فرزندپروری سهل 
 گیرانه

برای هر سه متغیر  Fشود، مقدار آماره  یممشاهده  3ل که در جدو طور همان
از  تر کوچکفرزندپروری بزرگ بوده و با توجه به اینکه سطح معناداری آن  های سبک

توان گفت که بین دو گروه مادران با فرزندان عادی و  یمدرصد اطمینان  95، با است 05/0
 اختالل اضطراب جدایی تفاوت معناداری وجود دارد. 

 . نتایج تحلیل آزمون تی مستقل بر روی نمرات کیفیت روابط موضوعی در دو گروه4ل جدو
سطح 

 معناداری

آماره 
T 

اختالف 
 ها میانگین

انحراف 
 استاندارد

 متغیر گروه میانگین

001/0 
 
 

25/4 38/8 

48/23  55/3  عادی 
کیفیت روابط 

10/15 موضوعی  01/5  
با اختالل 
 اضطرابی

گروه  دومتغیر کیفیت روابط موضوعی در  آزمون تی مستقل برایج در جدول باال نتای
گزارش شده است. با توجه به اینکه  اضطراب جدایی و اختالل مادران با فرزندان عادی

می باشد، بنابراین می توان گفت بین کیفیت  پنج صدمکوچکتر از  Tسطح معناداری آماره 
  .جود داردگروه مورد بررسی تفاوت معناداری و دوموضوعی 

 بحث و نتیجه گیری
ی و کیفیت روابط موضوعی مادران فرزند پرور هایسبکمقایسه  رهدف از پژوش حاض

اضطراب جدایی و مادران کودکان عادی بود. نتایج پژوهش نشان داد   اختاللکودکان با 
ی و کیفیت روابط موضوعی مادران فرزند پرور هایسبککه تفاوت معناداری بین 

اضطراب جدایی و مادران کودکان عادی وجود دارد. این نتایج با   اختاللا کودکان ب
 ،(2013چازن )  و داویدسون استربروکس،، (2012ا و همکاران )اوگاوپژوهش  های یافته
 .داشت اشاره (2011ل )گامب و شادلر کوباک، و( 2015) کیومینگس و تی چی کی سی

 به خانوادگی سیستم گرفتن نظر در اشت کهدر تبیین نتایج به دست آمده باید اظهار د

 مبتال کودکان که است آن از حاکی کودکان، اضطرابی اختالالت در سهیم عامل عنوان
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 بی کودکان خود خودمختاری و استقالل به نسبت که دارند مادرانی اضطرابی، اختالل به
در  ،در واقع .(2015 ،کندال و اشتاینبرگ سیکوئلند،) هستند  کننده کنترل و بوده میل

 تأکید پروریدفرزن هایسبک و کودک - مادر متقابل روابط بر اختالالت اضطرابی

 یوشیزومی،در تبیین تاثیر سبک فرزندپروری بر مشکالت اضطرابی کودکان،  .شود می

 -دوال مثبت و پایدار روابط که اند داده نشان( 2014) تاکای و موراکامی موریس،

 بدون هم آن طوالنی یدوره برای را مادر از جدایی دککو که شود می باعث کودک

د، باشن طلب سلطه والدین که درصورتی اساس همین بر د.کن تحمل اضطراب و اندوه
اضطراب بیشتری را  و است هدف بی اغالبرفتارشان  و دارند خلقی کج به تمایل کودکان

 تعزمعموال د دارند،که والدین مستب کودکان (.1384 ،جمهری و احدی) کنند تجربه می
 و هیند استونسون و اختالالت اضطرابی هستند. افسردگی مستعد و است پایین شان نفس

 پاسخ و حساس گرم، ارتباط یک ایجاد در مادر شکستمعتقد است  (2015) شولدیس

 ایجاد پایدار نمود ندرو مشکالت کودک تواند در ه، میمقتدران حال عین در و دهنده

نباشد، نتایج  انهاعتنا یا مستبد بی به صورت دپروری به شرط این کهفرزنسبک  د.نمای
تواند  یم والدینمناسب توسط  سبکتخاذ و ا دارد به همراه کودکانمطلوبی را برای 

 مشکالت اضطرابی در کودکان را کاهش دهد.

والدینی که در  توان گفت در تبیینی دیگر برای نتایج به دست آمده از پژوهش می
مناسب و  بهنجارای خود با فرزندان مالیمت و پذیرش بیشتری دارند، فرصت رشد ه تعامل
در دوستانه، غیرطرد کننده و محکم . البته رابطه کنند میرا بیشتر فراهم  شان فرزندان برای

که تحقیق سیگیولند، کندال و استینبرگ گونه  . همانخورد یبه چشم م شتریب یمادران عاد
های اضطرابی، نسبت به کودکان  است، کودکان مبتال به اختالل نشان داده زی( ن2016)

( نشان داد که 2016) مندیهمچنین سالم، پدر و مادران خود را بیشتر طردکننده می دانند. 
اضطراب  به گیرد و این امر کنترل و مداخله بیشتر والدین، استقالل عمل فرزندان را می

حد ومرزی هر قدر والدین  یافته نیز صادق است. البته عکس این زند. فرزندان را دامن می
 باالتریباشند، فرزندان اضطراب  داشته گیر برای کودک نداشته و سبک فرزندپروری سهل

که الگوهای تعامل مادرانِ کودکانِ مضطرب،  توان گفت به طور کلی میخواهند داشت. 
ها،  روابط در این خانواده کیفیت. گیر است و یا بسیار سهل آزارنده و کنترل کننده استیا 

 کودک به خوبی شکل نگرفته است.-ناپایدار، سست و بی هدف است و ارتباط والد
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از جمله هایی همراه بود که  ها با محدودیت این پژوهش نیز مانند سایر پژوهش
توان به نوع طرح تحقیق به کار گرفته شده، تعداد مادران  میحاضر  قیتحق یها تیمحدود

در  شود یم شنهادیپ بنابراین  م شرکت داشتن پدارن در پژوهش اشاره کرد.و اینکه عد
زمان،  یپژوهش حاضر در ط یمورد بررس یرهایثبات متغ یبررس یبرا عای آتی، پژوهش
 یها شود آموزش یم شنهادیها پ افتهیبا توجه به  نیصورت دهند. همچن یطول یها پژوهش

والدین با کودکان به  نهیزم نیکارگاه ها در ا یو برگزار یفرزند پرور هایسبکمربوط به 
شود که در مهد کودک ها و مراکز بهداشت که  یم شنهادیپ نیهمچن. اضطرابی ارائه شود

 ابطهنوع ر تیدر مورد اهم یآموزش یمحل حضور مادران و فرزندان آنهاست کالس ها
از  نید تا والدفرزندان گذاشته شو یدر سالمت روان یفرزندپرور سبککودک و  نیوالد
با توجه به  نیفرزندان شان آگاه شوند. همچن ندهیخود در آ یوالدگر یها وهیش تیاهم

تربیتی ضمن توجه بر آموزش  -شود مداخالت درمانی و روانی های تحقیق پیشنهاد می یافته
تأکید نمایند و در اینگونه  یروابط موضوع تیفیهای فرزندپروری به مادران، بر ک مهارت

مالیمت و وقت گذاشتن  وت به نحوه اعمال مناسب اقتدار والدینی در کنار پذیرش جلسا
 به فرزندان پرداخته شود.  
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