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  مقدمه

 تعیین در مهمی نقش که است یفکر هایارزش و شخصیت گذارپایه اولین خانواده

همچنین  (5931 کیابانی،زادهاسماعیل) دارد فرد آینده زندگی مشیخط و سبک سرنوشت،

روابط والدین و فرزندان و کیفیت زندگی خانواده اصلی اساسی برای سالمت کودکان است 

-مهم از کودکی دوران که آنجایی از (.5931فر، آبادی، زهراکار، بروجردی، محمدیبهرام)

 و والدین شود،می ریزیپایه دوران این در فرد شخصیت و است زندگی مراحل ترین

 یکودک هر اجتماعی روانی رشد بر موثر عوامل ترینمهم از کودک -والد ی رابطه همچنین

 -والد تعامل(. 1550 نژاد،مصلی و نویدیان شاهی، کوالیی، خدابخشی) شودمی محسوب

 از متعددی کلیدی عوامل تعامل اثر در و است بعدی چند و پیچیده یپدیده یک کودک

 تگیشایس حس رفتار، کنترل و مدیریت ی نحوه والدین، پذیرش میزان و نگرش قبیل

 یفکر خوش و نفس به اعتماد والدگری، مهارت و دانش میزان خویشتنداری، و اجتماعی

 و کودک -والد روابط کیفیت تعارض، حداقل با محیطی ایجاد و کودک تربیت در والدین

 و ارجمندیان افروز، عاشوری، تجریشی،) گیردمی شکل کودک، از مادر عاطفی مراقبت

و  ی برقرار ارتباطدر واقع کیفیت تعامل والد کودک به تاثیر نحوه(.5931 بناب، غباری

حرری، کند )منگرش نسبت به کودکان و ایجاد یک جو عاطفی توسط والدین تاکید می

 یدرباره شمولی جهان و جدید والدگری مثبت برنامه (.5935فر، خالصی و اسالمی، سلطانی

 کمک و شودمی شانفرزندان و والدین بین مثبت رابطه ایجاد باعث که است ندپروریفرز

 اریرفت و رشدی مسائل انواع با برخورد در را مدیریت موثر راهبردهای والدین تا کندمی

 و کند ادایج هاخانواده در بزرگی تغییرات تواندمی که ایساده برنامه بیاموزند، او کودکی

 و کنند رفک بزنند، حرف جدیدی هایروش به وقتی که دریابند تا کندمی کمک والدین به

 مدبر کننده،تربیت مراقب، والدین، .داشت خواهد خانواده در بهتری عمل نتایج کنند، عمل

آموزش والدین به معنی  (. 1550ساندرز،) هستند فرزندانشان کردن اجتماعی و تغییر عامل و

-در نظر گرفتن والدین به عنوان عامل تغییر در زندگی فرزندانشان و رفع مشکالت آنها می

 محیطی: است موارد این شامل مثبت فرزندپروری (.5939ی شمس،باشد )ساندرز، ترجمه
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 مراقبت و رایانهگواقع انتظارات داشتن یادگیری، مثبت محیط ایجاد مثبت، رفتار تقویت امن،

 ی،کودک اختالالت پیشگیری و درمان به رویکرد این(. 1551 ساندرز،) والد عنوان به خود از

 است داشته کودکان حوزه در مداخالت سایر به نسبت را تجربی حمایت ترینقوی

 این هایروش و اصول از بسیاری همچنین. (5935؛ به نقل از طاهری نیا، 1559)ساندرز،

 کار هب کودکان بالینی و رفتاری شدید مشکالت درمان در آمیزی موفقیت طور به برنامه

 ،افسردگی شامل که را کننده مضطرب عاطفی هایواکنش برنامه این. میشود گرفته

 راباضط این. دهدمی قرار بررسی مورد را است استرس باالی سطح و اضطراب عصبانیت،

 شکاه را استرس و افسردگی و پناهیبی حس که والدینی هایمهارت بهبود طریق از ها

  (.1559ساندرز،) دهندمی

 مخرب فتارر کاهش برای شواهد بر مبتنی روش یک کودک -والد تعامل کیفیت بهبود 

 9داویس ، 1مونساکس شپریس، ، 5شِپریس) باشدمی والدین رفتار مدیریت بهبود و کودک

 فتاریر مشکالت کاهش کودک، والد تعامل کیفیت بهبود از اصلی هدف. (1550  ، 1لوپز و

 و ظمن جمله از  فرزندپروری هایمهارت بهبود اجتماعی، موافق رفتارهای افزایش و کودک

 طور همان(. 1559  ،0داموداران) است والدینی تنیدگی و استرس کاهش و قاطعانه انظباط

 اجرایی دعملکر و رفتاری اختالالت بر تاثیر با کودک والد تعامل کیفیت شد اشاره که

 برای کودک -والد تعاملی الگوهای تغییر با و( 1550 همکاران، و شِپریس) کودکان

 نفس هب اعتماد افزایش و والدین پروری فرزند هایشیوه تقویت و مشکالت از جلوگیری

 دفرزن به نسبت مادر نگرش تغییر با همچنین(. 1559 داموداران،) است اساسی و مهم آنها

 ار پروری فرزند معیوب یچرخه توانمی کودک، زندگی فرد ترینمهم عنوان به پروری

 اختالالت شکاه سبب پروری، فرزند به نسبت مادر نگرش تغییر کلی طور به کرد، اصالح

                                                           
2. Sheperis, C., 

3. Monceaux, A. 

  4. Davis, J.R. 

5. Lopes. B. 

1. Damodaran, K.D.  

2.positive parenting program 
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 دوست، بشر) شودمی مادران در ناخشنودی و اضطراب عامل برداشتن میان از و کودکان

 ( 5939 رضائیان، و پور زندی

 موثر آنها تعامل کیفیت و والدین و کودکان روابط بر متعددی عوامل اینکه به توجه با

 گروهی آموزش یبرنامه که دارد وجود متفاوتی آموزشی هایبرنامه و هاروش. است

 رفتار اساس بر که است والدین آموزش هایروش این از یکی مثبت والدگری

)ترنر، ستا آمده وجود به بندورا اجتماعی یادگیری اصول بر مبتنی خانوادگی هایدرمانگری

 چند راهبردی یبرنامه یک مثبت پروری فرزند یبرنامه(. 1551ساندرز و مارکی ددز، 

 است ها نوادهخا به نسبت حمایتی و پیشگیرانه رویکرد با و پروری فرزند ی درباره سطحی

 ساندرز،) است شده تدوین استرالیا در  کویینزلند دانشگاه در همکاران و ساندرز توسط که

 و کودکان والدین برای و سطح پنج در مداخله قدرت و شدت حسب بر برنامه این(. 1559

 این بندی سطح برای منطقی دلیل. است شده تدوین سالگی شانزده تا تولد بدو از و نوجوانان

 والدین گوناگون نیازهای نیز و کودکان رفتار و عملکرد در اختالل متفاوت سطوح برنامه،

 و گیریپیش مثبت والدگری یبرنامه هدف(. 5931 همکاران، و تجریشی) باشدمی آنها

 و والدینی هایمهارت ترویج و کودکی دوران رفتاری و عاطفی مشکالت کاهش همچنین

(. 1551 واکیمیز، از نقل به ؛1551 ساندرز،) باشدمی والدین نفس به اعتماد و دانش افزایش

-مادر رابطۀ چگونگى کودک، و مادر گوناگون نیازهاى دربارة اطالعات ارائۀ با برنامه این

 مشکالت کاهش راستاى در تواندمی والدگرى مهارتهاى و خانواده کارکرد کودک،

 گیرد قرار استفاده مورد کودک-مادر رابطۀ کیفیت ارتقاى و کودک هیجانى و رفتارى

 غنا ار کودکان محافظتی عوامل مثبت پروری فرزند یبرنامه کلی طور به ،(1559  ساندر،)

 است ارتباط در کودکان هیجانی و رفتاری مشکالت با که را خطرسازی عوامل و بخشدمی

 به برنامه این(. 5931 همکاران، و تجریشی از نقل به ؛1555 وارا، فوجی) دهدمی کاهش

 خودتنظیمی کودک، زبانی و اجتماعی هایمهارت پرورش موثر و عملی راهبردهای والدین

 ارتقای ببس نیز هامهارت این به دستیابی. آموزدمی را مسئله حل قابلیت و استقالل هیجانی،

 ساالنهم با آمیز موفقیت روابط توسعه والدین، و کودک تعارض کاهش خانواده، هماهنگی

 این رویکرد به درمان و پیشگیری گرددمی تحصیلی کامیابی جهت کودک سازیآماده و
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 یترین حمایت تجربی را نسبت به سایر مداخالت در حوزهاختالالت کودکی، قوی

؛ به نفل از علی اکبری 1550 پرینتز، و ساندرز) کودکان داشته است

 (.5939پور،دهکردی،کاکوجویباری، محتشمی و یکدله

 اما گرفت انجام کودک -والد رابطه مشکالت حل برای زیادی های پژوهش چه اگر

 کاهش: مانند هاییحوزه در و است یافته زیادی شهرت که محور خانواده مداخله از نوعی

 زا فرزندپروری های شیوه و والدینی خودکارآمدی خانواده، کارکرد رفتاری، مشکالت

 ریوالدگ گروهی آموزش برنامه عنوان تحت آن از است، برخوردار محکمی علمی پشتوانه

 از حاکی پژوهشی هاییافته همچنین(. 5939 همکاران، و تجریشی) است شده یاد مثبت

 بودبه فرزندپروری، نامطلوب کارکردهای کاهش در مثبت والدگری آموزش اثربخشی

 التمشک و والدین توسط شده ادراک والدگری مشکالت کودک، -والد یرابطه کیفیت

 اثربخشی هاپژوهش این بر عالوه .(5939 همکاران، و تجریشی) است کودکان رفتاری

 هایشیوه و( 1551 ساندرز،) رفتاری مشکالت درمان در مثبت والدگری یبرنامه

 و( 5939 همکاران، و تجریشی از نقل به ؛1551 اورد،) والدین ناکارآمد فرزندپروری

 قرار تایید مورد( 5939 همکاران، و تجریشی از نقل به ؛1550 ساندرز،) زوجین تعارضات

 و انیمحمدخ تجریشی، پورمحمدرضایی شاپورآبادی، عابدی، رابطه این در .است گرفته

 وابطر بر مثبت والدگرى گروهى برنامۀ اثربخشى بررسى به پژوهشى در( 5935) فرضی

 این جنتای. پرداختند فعالىبیش/  توجه نارسایى اختالالت با کودکان در کودک-مادر

 عنادارم کاهش به منجر مادران به مثبت والدگرى گروهى برنامۀ اجراى که داد نشان پژوهش

 شده ودکک-مادر رابطۀ بهبود موجب طورکلى به و نزدیکى افزایش و وابستگى و تعارض

 نشان خود هایپژوهش در( 5338) 5شریدان و برازول جونز، گلداستین، گلداستین،. است

 در و شودمی کودک قلمرو در والدگری تنیدگی کاهش باعث والدین آموزش که اندداده

 این به گوییپاسخ دنبال به پژوهش این در محقق بنابراین.. دارد مثبتی اثر کودک والد روابط

                                                           
1. Goldstein, Goldstein, Jones, Braswell, & Sheridan 
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-والد تعامل رابطه بر(  Triple P) مثبت والدگری یبرنامه آموزش آیا که است سوال

 گذارد؟می تأثیر کودک

 پژوهش روش

. بود واهگ گروه با پیگیری و آزمونپس آزمون،پیش صورت به آزمایشینیمه  حاضر پژوهش

 شهر ابتدایی مدارس ساله 3-55 کودکان مادران کلیه پژوهش این در مطالعه مورد یجامعه

. جهت نمونه گیری در یکی از مدراس اگهی شد که قرار است یک ودب5931در سال  اهواز

 صورت به که از بین مادرانی کودک برگزار شود. -دوره آموزشی در مورد روابط والد

 به شیوه هدفمند انتخاب شدند. نفر 95 ،کردند شرکت آموزشی یدوره این در داوطلبانه

 یارهای ورود شاملمع .شدند گمارده گواه و آزمایش گروه دو در تصادفی صورت به سپس

 داشتن سواد خواندن و نوشتن، نداشتن پرونده روانپزشکی، نداشتن سابقه اعتیاد بود. 

پس از تایید موضوع پژوهش توسط گروه آموزشی و تحصیالت تکمیلی و گرفتن مجوز 

به اداره کل آموزش و پرورش اهواز مراجعه و پس از معرفی به مدرسه نامبرده یک آگهی 

دوره آموزشی در حوزه رابطه والد کودک نصب شد. پس از ثبت مادران  برای برگزاری

نفر که دارای معیارهای ورود بودند انتخاب و به دو گروه  95دانش آموزان از بین آن 

 آزمایش و گواه تقسیم شدند.

 تجلسا تفکیک به ای مداخله برنامه .1 جدول

 تکالیف محتوا هدف جلسه

5 

 یمعال و مشکل با والدین آشنایی

 پروری فرزند ی برنامه و آن

 دنکر برجسته منظور به مثبت

 و آموزشی هایبرنامه چنین لزوم

 همکاری جلب و انگیزه ایجاد

 آنها

 فتوصی گروه، اعضای با آشنایی

 پروری فرزند مورد در اجمالی

 آن، از استفاده هدف و مثبت

 اساسی قوانین مورد در توضیح

 یاساس قوانین تدوین و گروه برای

 مشکل مورد در توضیح گروه،

 وی مشکل عالیم و کودک

تعیین اهداف والدین و دالیل لزوم 

ی آموزشی شرکت در برنامه

 والدگری مثبت
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 بر موثر عوامل با مادر آشنایی

 فرزند برنامه و کودک رفتار

 واندبت مادر اینکه و مثبت پروری

 رفتار در تغییر برای را اهدافی

 .نماید مشخص کودک و خود

 و توصیف پیش، یجلسه مرور

 هب مثبت فرزندپروری تعریف

 فرزند مهم های جنبه تفصیل،

 مثبت پروری

رفتارهای نادرست کودک با ثبت 

ه داستفاده از جداول و نمودار دا

 شده در طول هفته

9 

 و الدو بین مثبت تعامالت تقویت

 به راهکارهایی ارائه و کودک

 وانعن به ارتباط یک ایجاد منظور

 کنترل در مهم گام نخستین

 آموزش همچنین و کودک

 رفتاری ایجاد برای راهکارهایی

 کودک در مطلوب

 و دوم یجلسه تکالیف بررسی

-رابطه والد تقویت بازخورد، ارائه

 اب مثبت روابط ایجاد با کودک

 کودکان

 و اتفاقی روش آموزش از استفاده

 طول در بده انجام و بگو بپرس،

 ارایه جداول در آن ثبت و هفته

 شده

1 

 به والدین به هاییمهارت آموزش

 بنامطلو رفتارهای کنترل منظور

 کودک شدید و خفیف

 لمشک رفتار با برخورد هایشیوه

 ،(رفتاری بد مدیریت) آفرین

 برای)  رفتار منطقی پیامدهای

 (شدید رفتار

 عوض و خانوادگی جلسه تشکیل-

 منزل در اساسی قانون 1-0

 روش دستوالعمل مورد سه انجام-

 در آنها ثبت و شده داده آموزش

 مربوطه جداول

 زا استفاده موارد از یکی یاداشت-

 در کودک با دار جهت بحث

 شده ارائه جدول

0 

 کنترل چگونگی آموزش

 که هاییموقعیت در کودک

 نیز و رسدمی حداقل به کنترل

 بقای منظور به راهکارهایی ارائه

 خانواده

 خانواده، بقای جهت پندهایی

 دردسر هایموقعیت تشخیص

 یریز برنامه فعالیت گامهای ساز،

 شده

  خانواده بقای پندهای از استفاده-

 شده ارائه جدول در آن ثبت و

 دردسر هایتشخیص موقعیت-

 چگونگی ساز و یادداشت کردن

 شده ارائه جدول در مراحل

0 
ی تعامالت والدین بررسی نحوه

 با کودک

 رد والدین مشکالت جلسه این در

 ینحوه و دستورات اجرای

 مورد کودک با ارتباط برقراری

 گیردمی قرار بررسی

 و شایع مشکالت درمورد تمرین

 نفره دو صورت به نقش ایفای

7 

بررسی اجمالی مسائل و 

موضوعات مطرح شده در 

 جلسات پیشین

 موضوعات مورد در جلسه این در

 بتصح پیشین جلسات شده مطرح

برنامه ریزی برای اجرای مجدد 

ها و تکالیف ناتمام والدین آموزش

 و ثبت آن در جدول ارائه شده
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 و پرسش صورت به جلسات و شد 

 شد انجام پاسخ

8 

حفظ  از مانع که عواملی شرح

 صورت های اصالح و تغییرات 

 راه یارائه و شد خواهد گرفته

 تغییرات حفظ جهت هایی حل

 مذکور

 حفظ موانع گذشته، جلسات مرور

 حفظ برای راهکارهایی تغییر،

 جلسات به دادن پایان تغییرات،

 پژوهش

 از شرحی دادن قرار اختیار در

 هشت در شده مطرح موضوعات

  پروری فرزند آموزش یجلسه

 یراتتغی حفظ بر تأکید و  مثبت

 مذکور

 زیر استفاده شده است:ابزارهای در پژوهش حاضر از 

 ماده 99 شامل و شد ساخته( 5331) 1پیانتا توسط مقیاس این: 5فرزند -والد رابطه مقیاس

 املش مقیاس این. سنجدمی کودک با ها آن ی رابطه مورد در را والدین ادراک که باشد می

. باشدیم( ها حوزه تمام مجموع) کلی مثبت یرابطه و وابستگی نزدیکی، تعارض، هایحوزه

 رب آن گذاری نمره و است دهیگزارش خود پرسشنامه یک کودک -والد ی رابطه مقیاس

 صدق قطعا 0 ی نمره تا کندنمی صدق قطعا 5 ینمره از) لیکرت ای درجه 0 مقیاس اساس

 است دهش استفاده سنین تمام در کودک-والد رابطه سنجش برای مقیاس این. است کند،می

 روایی و ترجمه( 5980) طهماسیان توسط پرسشنامه این(. 5931 همکاران، و تجریشی)

 آلفای طریق از پرسشنامه این پایایی. است شده ارزیابی متخصصین توسط نیز آن محتوایی

 هایحوزه پایایی. آمد دست به( 5988) پناغی و مظاهری طهماسبان، ابارشی، توسط کرونباخ

 80/5 و 05/5 ،75/5 ،81/5 ترتیب به کلی مثبت یرابطه و وابستگی نزدیکی، تعارض،

 ار پرسشنامه این کرونباخ آلفای پژوهشی در( 1555) 9پیانتا و دریکسول. است شده گزارش

 ،70/5 تیبتر به کلی مثبت یرابطه و وابستگی نزدیکی، تعارض، هایمولفه از یک هر در

 این کرونباخ آلفای ضریب حاضر پژوهش در. اند کرده گزارش 85/5 ،03/5 ،71/5

 ترتیب به کلی مثبت یرابطه و وابستگی نزدیکی، تعارض، هایمقیاس خرده در پرسشنامه

 د.آم دست به 89/5 و 71/5 ،03/5 ،85/5

                                                           
1. parent child relationship scale (PCRS)  

2. Pianta, R. C. 

1. Driscoll, K., Pianta, R.C 
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 هایافته

. آموزش 5شود: گیرد که به آن پرداخته میدر این پژوهش چهار فرضیه مورد آزمون قرار می

ی والدگری ه. آموزش برنام1شود ی والدگری مثبت موجب افزایش مولفه نزدیکی میبرنامه

ی والدگری مثبت باعث کاهش . آموزش برنامه9شود مثبت باعث کاهش وابستگی می

ود. شی والدگری مثبت باعث افزایش روابط مثبت کلی می. آموزش برنامه1شود تعارض می

 با سال 01 تا 11 هایدامنه در هاآزمودنی سن بیانگر توصیفی هاییافته پژوهش هاییافته

 فاختال آمده دست به احتمال مقادیر به توجه با که بود 18/1 معیار انحراف و 91/97 میانگین

 سنی اختالف از ناشی کودک-والد رابطه مقیاس آزمونپس و آزمونپیش نمرات

 تعامل رب مثبت والدگری برنامه اثربخشی بررسی حاضر پژوهش هدف. نیست هاآزمودنی

 هایشاخص ،5 جدول در راستا این در. است اهواز شهر دبستانی کودکان در کودک با مادر

 آزمونپیش در کلی مثبت رابطه و وابستگی نزدیکی، تعارض، مقیاس خرده چهار در توصیفی

    .است آمده کنترل و آزمایش هایگروه در پیگیری و آزمونپس و

 شپژوه متغیرهای توصیفی هایشاخص. 2 جدول

 موقعیت متغیرها
 کنترلگروه  گروه آزمایش

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

 نزدیکی

 71/9 85/59 33/0 10/51 آزمونپیش

 59/1 05/59 30/0 80/15 پس آزمون

 51/0 15/50 95/0 79/15 پیگیری

 وابستگی

 15/0 09/15 10/1 50/15 آزمونپیش

 81/1 99/11 95/9 15/17 پس آزمون

 15/1 00/19 85/1 10/13 پیگیری

 تعارض

 59/51 80/18 10/59 99/17 آزمونپیش

 80/50 59/05 15/8 15/15 پس آزمون

 97/51 85/05 51/7 55/11 پیگیری

 رابطه مثبت کلی

 31/58 00/80 51/58 10/89 آزمونپیش

 58/53 50/80 13/50 10/37 پس آزمون

 59/15 59/80 15/50 15/38 پیگیری
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 را نشان می دهد. همان طوراطالعات مرتبط با ویژگی های توصیفی گروه نمونه  1جدول 

کودک -که مالحظه می گردد میانگین و انحراف معیار خرده مقیاس های کیفیت تعامل والد

گروه آزمایش در مرحله پس آزمون و پیگیری تفاوت چشمگیری با مرحله پیش آزمون 

 نسبت به گروه گواه را دارد.

 آماری نآزمو از آزمونپیش اثر تعدیل و وابسته چند و مستقل متغیر یک وجود علت به

 از ها واریانس همگنی برای. شد استفاده( MANCOVA) چندمتغیری کوواریانس تحلیل

 است. شده ارائه 1 جدول در آن نتایج که  است شده استفاده لوین آزمون

  وهشپژ متغیرهای بین لوین های واریانس همگنی آزمون نتایج. 3 جدول

 کنترل و آزمایش های گروه در

 F P 1درجه آزادی 5درجه آزادی متغیر وابسته اثر

 گروه

 71/5 51/5 18 5 نزدیکی

 38/5 555/5 18 5 وابستگی

 53/5 55/9 18 5 تعارض

 00/5 50/5 18 5 روابط مثبت کلی

 50/5 از متغیرها همه در شده محاسبه معناداری سطح 9 جدول آماری اطالعات براساس 

 از وانت می بنابراین. است برقرار لوین هایواریانس همگنی فرض یعنی است؛ تربزرگ

  .کرد استفاده چندمتغیری کوواریانس تحلیل آماری آزمون

  کنترل و آزمایش متغیرهای در چندمتغیری کوواریانس تحلیل چندگانه های آزمون نتایج .4 جدول

   آزمون پس و آزمون پیش در

p اندازه اثر توان آماری dfفرضیه df خطا F نام آزمون مقدار 

 آزمون اثر پیالی 75/5 10/59 15 1 75/5 55/555 555/5

 آزمون المبدای ویکلز 18/5 10/59 15 1 75/5 55/555 555/5

 آزمون اثر هتلینگ 00/1 10/59 15 1 75/5 55/555 555/5

 آزمون بزرگترین ریشه روی 00/1 10/59 15 1 75/5 55/555 555/5
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 رهایمتغی لحاظ از کنترل گروه و آزمایش گروه بین که دهد می نشان 1 جدول مندرجات

 سه تفاوت این به بردن پی جهت. دارد وجود داری معنی تفاوت p<50/5 سطح در وابسته

 شده درج 0 جدول در آن از حاصل نتایج که گرفت انجام مانکوا متن در کواریانس تحلیل

   .باشد می 55/555 آماری توان و 75/5 حاضر پژوهش کل در مداخله اثربخشی اندازه. است

 و وابستگی نزدیکی، آزمونپس هاینمره میانگین روی بر آنکوا تحلیل از حاصل نتایج .5 جدول

 کنترل  و آزمایش های گروه در تعارض

سطح معنی 

 داری

توان 

 آماری

اندازه 

 اثر
F 

میانگین 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

مجموع 

 مجذورات
 نام آزمون

 نزدیکی 58/185 5 58/185 88/50 93/5 30/5 555/5

 وابستگی  11/119 5 11/119 51/57 15/5 37/5 555/5

 تعارض 05/090 5 05/090 88/9 59/5 17/5 513/5

 روابط مثبت و کلی 33/801 5 33/801 30/1 57/5 07 591/5

 و آزمایش های گروه بین تفاوت که شود می مشاهده ،0 جدول مندرجات به توجه با

 بینتفاون . است دارمعنی p<50/5 سطح در نزدیکی متغیر لحاظ از آزمون، پس در کنترل

 p<50/5 سطح در وابستگی متغیر لحاظ از آزمون، پس در کنترل و آزمایش های گروه

 متغیر لحاظ از آزمون، پس در کنترل و آزمایش های گروه بینتفاوت . است دار معنی

 سپ در کنترل و آزمایش های گروه بین تفاوت و. است دار معنی p<50/5 سطح در تعارض

 اطمینان برای. است دار معنی p<50/5 سطح در کلی و مثبت روابط متغیر لحاظ از آزمون،

 کی پیگیری مرحله یک هاآزمودنی از آزمون پس گرفتن از بعد آموزش این اثربخشی از

   .شد خواهند بیان تفصیل به ادامه در که شد گرفته ماهه
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  کنترل و آزمایش متغیرهای در کوواریانس تحلیل چندگانه های آزمون نتایج .6 جدول

   آزمون پیگیری مرحله در

 نام آزمون مقدار F خطا df فرضیهdf اندازه اثر توان آماری سطح معنی داری

 اثر پیالیآزمون  03/5 13/3 15 1 09/5 33/5 555/5

 آزمون المبدای ویکلز 90/5 13/3 15 1 09/5 33/5 555/5

 آزمون اثر هتلینگ 77/5 13/3 15 1 09/5 33/5 555/5

 بزرگترین ریشه روی 77/5 13/3 15 1 09/5 33/5 555/5

تحلیل کواریانس چند متغیری بر روی نمره های  0 جدول براساس اطالعات مندرج

 لحاظ از رلکنت گروه و آزمایش گروه بین کهآزمون نشان می دهدپیگیری با کنترل پیش 

 پژوهش سوال بنابراین. دارد وجود داری معنی تفاوت p<50/5 سطح در وابسته متغیرهای

 غیرهایمت از یکی در کم دست که داشت بیان توان می اساس این بر. گردید تاًیید حاضر

 داری معنی تتفاو گروه دو بین( کلی مثبت روابط و تعارض وابستگی، نزدیکی،) وابسته

 گرفت انجام مانکوا متن در کواریانس تحلیل چهار تفاوت این به بردن پی جهت. دارد وجود

  .است شده درج 0 جدول در آن از حاصل نتایج که

 متغیرهای پژوهش  پیگیری هاینمره میانگین روی بر آنکوا تحلیل از حاصل نتایج. 7 جدول

 کنترل و آزمایش هایگروه در

p 
توان 

 آماری

اندازه 

 اثر
F 

میانگین 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

مجموع 

 مجذورات
 نام آزمون

 نزدیکی 75/500 5 75/500 55/0 15/5 00/5 519/5

 وابستگی  00/175 5 00/175 51/15 10/5 33/5 555/5

 تعارض 05/935 5 01/935 18/0 15/5 08/5 551/5

 روابط مثبت و کلی 33/5587 5 33/5587 89/0 11/5 75/5 551/5

 و آزمایش های گروه بین تفاوت که شود می مشاهده ،7 جدول مندرجات به توجه با

 بین. است دار معنی p<50/5 سطح در نزدیکی متغیر لحاظ از پیگیری، مرحله در کنترل

 معنی p<50/5 سطح در وابستگی متغیر لحاظ از پیگیری، در کنترل و آزمایش های گروه

 طحس در تعارض متغیر لحاظ از پیگیری، در کنترل و آزمایش های گروه ینب. است دار
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50/5>p روابط رمتغی لحاظ از پیگیری، در کنترل و آزمایش های گروه بین و است دار معنی 

  .است دار معنی p<50/5 سطح در کلی و مثبت

 یگیرو نتیجه بحث

ودک در مثبت بر کیفیت تعامل والد کبرنامه والدگری در پژوهش حاضر به تعیین اثربخشی 

 نامهبر که داد نشان حاضر پژوهش هاییافته مادران دارای کودک دبستانی پرداخته شد.

 عارضت وابستگی، نزدیکی، هایحوزه در کودک با مادر تعامل بر مثبت والدگری آموزش

 مک و زاندرس تحقیقات نتایج با یافته این. داشت معناداری و مثبت اثر کلی مثبت روابط و

نیا، ، شکوهی(1557)  9جونز و فلی ،(1551)  1پویننبرگ و بوگلز اوورد، ،(1550) 5فارالند

 وانتمی پژوهش این اثربخشی تبیین در. باشندمی همخوان (5987پور )پرند شهائیان و متولی

 دخیل رکمت دلیل به شاید و کار محل و خانواده بیرون در پدر حضور به توجه با که گفت

 دارد هدهع بر را وی تربیت در اصلی نقش مادر لذا کودک تربیت و تعلیم امر در پدر بودن

-گرىدرمان رفتار براساس که مثبت والدگرى برنامۀ دیگر، طرفى از(. 5980)شیخ سامانی، 

 اساسی ایه پایه و. است آمده پدید بندورا اجتماعى یادگیرى اصول بر مبتنى خانوادگى هاى

 نتظاراتا قاطع، انضباط مثبت، یادگیری محیط جذاب، و ایمن محیط اصل پنج را برنامه این

 یها حوزه در کودک با مادر تعامل بر والدین عنوان به خود نقش به توجه و بینانهواقع

؛ به نقل از 1559)ساندرز، باشد داشته کلی و مثبت روابط و تعارض وابستگی، نزدیکی،

 به آموزش با مثبت والدگری آموزش (.5939پور، دهکردی، جویباری، محتشمی، یکدله

 کودک فتارر با متناسب کالمی هایکنندهتشویق عینی، هایکنندهتقویت مناسب بردن کار

 بتمراق حالت حفظ از کننده،سرگرم هایفعالیت ایجاد در والدین آموزش و موقعیت هر در

 -والد روابط در را حاصل تنش سطح طریق این از و کاهدمی کودک از والدین دایمی

 ودشمی کودک -والد تعامل بهبود موجب و دهدمی کاهش ایمالحظه قابل طرز به کودک

 جادای و مناسب کنترل اعمال برای والدین به مناسب آموزش با برنامه این(. 1559 ساندرز،)

                                                           
1. Sanders, M. R., McFarland, M. C.  

2. Oord, S., Bogels, S. M, & Peijnenburg, D.   

3. Feeley, K., & Jones, E. 
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 با. دهدمی افزایش را والدین خودگردانی و صالحیت حس کودک در سازنده رفتارهای

 کنندهسرگرم هایفعالیت ایجاد و کودک با صمیمانه ارتباط برقراری هایمهارت یادگیری

 وجبم و کاهدمی کودک رفتارهای مورد در والدین نگرانی و دایم مراقبت میزان از او، برای

 به افیک فرصت خود ینوبه به امر این همچنین شودمی کودک -والد تعامل کیفیت بهبود

 رتباطا برقراری جمله از متقاوت اجتماعی هاینقش به رسیدگی برای کنندهمراقبت والد

 (.1559 ساندرز،) شودمی او اجتماعی محیط در دیگر افراد و همسر با مناسب

. است هشد کودک و مادر بین نزدیکی احساس افزایش به منجر مثبت والدگری آموزش

 5شریدان و برازول جونز، گلدستین، گلدستین، ،(1550) ساندرز های یافته با پژوهش این

 توانمی یافته این تبیین در. باشدمی همخوان( 1551) پویننبرگ و بوگلز اوورد، و( 5338)

 یشالوده دککو و مادر بین نزدیکی که معتقدند دلبستگی ینظریه که طورهمان که گفت

 گیزند در نگیرد شکل نزدیکی این اگر و دارد آینده زندگی در را وی اجتماعی ارتباط

-یشپ مثبت والدگری یبرنامه هدف لذا و گیردمی شکل زیادی مشکالت کودک آینده

 ایهمهارت ترویج و کودکی دوران رفتاری و عاطفی مشکالت کاهش همچنین و گیری

 واکیمیز، از نقل به ؛1551ساندرز،) باشدمی والدین نفس به اعتماد و دانش افزایش و والدینی

بهبود ارتباط والد کودک همچنین مشکالت فردی هر  (.1551 ،1میاموتو و لجیما فوجیکو،

دهد )اولیوری، کدام از والدین و تعارضات والدین در مورد مسائل کودک را کاهش می

 و بخشدیم غنا را کودکان محافظتی عوامل مثبت فرزندپروری یبرنامه کلی طور به (.1550

 کاهش است ارتباط در کودکان هیجانی و رفتاری مشکالت با که را خطرسازی عوامل

 دارندن خود فرزندان با نزدیکی ارتباط که هایی خانواده به برنامه این طورهمین و. دهدمی

 .کنند بیشتری نزدیکی احساس که کندمی شایانی کمک

 این .است شده کودک و مادر بین وابستگی کاهش به منجر مثبت والدگری آموزش

 ،(5338) گلداستین و گلداستین ،(1555) زوربریک ،(1550) ساندرز هاییافته با پژوهش

 در. باشدمی همخوان (5931و امیدوار طهرانی و خانی ) (1551) پویننبرگ و بوگلز اوورد،

                                                           
1. Goldstein, S., Goldstein, M., Jones, C. B., Braswell, L., & Sheridan, S. 

2. Wakimizu, R., Fujioko, H. Lejima, A. & Miyamoto, S.  
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 صورت هب کودک ذهن در والدین روابط و اولیه تجارب که گفت توانمی یافته این تبیین

 که یکودک. کند بینیپیش واندتمی را وقایع کودک آن با که کنندمی عمل چهارچوبی

-می نبود داشتنی دوست احساس کندمی دریافت خود مراقب از شدیدی و عاطفی مراقبت

 همکاران، و ابارشی) کنند توجه او به شایسته فردی عنوان به که دارد انتظار دیگران از و کند

 و مادر نبی شدید وابستگی باعث ندازه از بیش عاطفی احساس مواقع بعضی در اما(. 5988

 هب برنامه این. شودمی وی آینده زندگی در متعددی مشکالت باعث که شودمی کودک

 خودتنظیمی کودک، زبانی و اجتماعی هایمهارت پرورش موثر و عملی راهبردهای والدین

 ها مهارت این به دستیابی(. 5931 عابدی،) آموزدمی را مسئله حل قابلیت و استقالل هیجانی،

 وفقیتم روابط توسعه والدین، و کودک تعارض کاهش خانواده، هماهنگی ارتقای سبب نیز

 تگیوابس عدم نهایت در و  تحصیلی کامیابی جهت کودک سازی آماده و همساالن با آمیز

 (.5931 عابدی،) گرددمی مادر بخصوص والدین به

 این. است شده کودک و مادر بین تعارض کاهش به منجر مثبت والدگری آموزش

 ،(5338)  گلداستین و گلداستین ،(1555) زوربریک ،(1550) ساندرز های یافته با پژوهش

 در کودکان.باشدمی همخوان( 5930و کاکابرایی )( 1551) پویننبرگ و بوگلز اوورد،

 خود نبی مشکالت باعث و کنندمی عمل خود والدین نظر خالف بر مواقع برخی در زندگی

 ینا. دارد آنها زندگی بر فراوانی مشکالت تعارض این حل عدم که شودمی شانوالدین و

 نسبت را یتجرب حمایت ترینقوی کودکی، اختالالت پیشگیری و درمان به درمانی رویکرد

 ینا هایروش و اصول از بسیاری همچنین. است داشته کودکان حوزه در مداخالت سایر به

 کار هب کودکان بالینی و رفتاری شدید مشکالت درمان در آمیزی موفقیت طور به برنامه

 ،افسردگی شامل که را کننده مضطرب عاطفی هایواکنش برنامه این. میشود گرفته

 اهشک باعث و. دهدمی قرار بررسی مورد را است استرس باالی سطح و اضطراب عصبانیت،

 (.1559 ساندرز،) شودمی آنها فرزندان و والدین بین تعارضات

 کردن محدود: از اندعبارت است بوده مواجه آن با حاضر پژوهش که را هایىمحدودیت

-دانش این پدران شرکت عدم و مادران براى مداخله اجراى کنندگان،شرکت براى سن
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-انشد براى تحصیلى پایۀ و سن هوش، محدودکردن آنها، اشتغال وضعیت علت به آموزان

 که آزمایشىنیمه  پژوهش روش از استفاده همچنین و نمونه حجم در محدودیت آموزان،

ژوهش های در پ شودمی پیشنهاد آتى هاىپژوهش منظور به. شود احتیاط نتایج تعمیم در باید

 و صادىاقت وضعیت و سواد سن، احتمالى تأثیر نمایند؛ شرکت پژوهش در هم پدران بعدی

  .گردد بررسى والدین اجتماعى

 منابع

 آموزش تاثیر(. 5988) لیلی پناغی، و محمدعلی مظاهری، ؛هکارین طهماسیان، زهره؛ ابارشی،

 خود رب کودک مادر تعامل بهبود طریق از کودک اجتماعی روانی ارتقای ی¬برنامه

 پژوهشی -علمی فصلنامه. سال سه زیر کودک و مادر رابطه و والدگری اثرمندی

 05-01،(9) 9. روانشناختی سالمت در پژوهش

 ریوالدگ استرس بر مثبت فرزندپروری آموزش تاثیر(. 5931. )مریم ،کیابانی زاده اسماعیل

 نامه پایان. کرج شهر ADHD به مبتال پسران هیجانی رفتاری های نشانه و مادران

 .  کرج نور پیام دانشگاه. ارشد کارشناسی

( تحلیل کانونی رابطه بین والدگری پدر 5931امیدوار طهرانی، آسیه و خانی، محمد حسین )

  551-87(. 11) 0. فصلنامه فرهنگ مشاورهو استقالل عاطفی فرزند. 

(. 5931. )محمدعلی فر، محمدی هانیه، کیانوش،بروجردی، زهراکار، مهدی، آبادی، بهرام

 دختر نوجوانان رد فرزندی -والد رابطه کیفیت بر ارتباط بخشی بهبود برنامه اثربخشی

 .51-50،(1)0. بالینی روانشناسی مجله سرپرست، مادر والدینی تک های خانواده

 های¬سبک آموزش تاثیر(. 5939) حمید رضائیان، و طیبه پور، زندی نرگس؛ بشردوست،

 هب اول نوبت باردار مادران نگرش تغییر بر( والدینی های مهارت) فرزندپروری

 00-71،(1)1. خانواده و زن مطالعات فصلنامه فرزندپروری، ی¬مقوله

 اب،بن غباری اکبر، عای ارجمندیان، غالمعلی، افروز، محمد، عاشوری، معصومه، تجریشی،

 دککو با مادر تعامل بر مثبت والدگری ی برنامه آموزش بخشی اثر(. 5931. )باقر

  .513-595 ،(50)1. توانبخشی یفصلنامه ذهنی، توان کم
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جمه ی پدر و مادران، ترای مثبت برای رسیدگی به رفتار کودکان برای همهساندرز. شیوه

  . تهران: انتشارات آسیم.(5939)نوشین شمس

 -الدو رایطه بهبود بر والدینی های¬مهارت آموزش تاثیر بررسی(. 5980. )الهام سامانی، شیخ

   .الزهرا دانشگاه. ارشد کارشناسی نامه پایان. کودک

 آموزش تاثیر(. 5987. )عباس پور، متولی و آمنه اکرم،شهائیان، پرند، محسن، نیا، شکوهی

 برانگیز چالش رفتارهای بهبود و کودک -والد تعامل بر مسئله حل های مهارت

 50-55 ،(1)1. پژوهش و خانواده فصلنامه کودکان،

 بر نگر مثبت رویکرد با فرزندپروری آموزش اثربخشی(. 5935. )سمانه نیا، طاهری

 .کودکان رفتاری مشکالت و کودک-مادر رابطه بهبود و مادران خودکارآمدی

 مشهد فردوسی دانشگاه. ارشد کارشناسی نامه پایان

 .  95-97 ،(1)51.استثنایی تربیت و تعلیم فصلنامه .مثبت والدگری برنامه(. 5931) ثریا عابدی،

 فرضی، و پروانه محمدخانی، معصومه؛ تجریشی، پورمحمدرضایی ؛ثریا شاپورآبادی، عابدی

 در کودک -مادر رابطه بر مثبت والدگری گروهی برنامه اثربخشی(. 5935) مرجان

 پاییز هارمچ سال بالینی شناسی روان. توجه نارسایی/فعالی بیش اختالل با کودکان

   .79-01 ،(50 پیاپی) 9 شماره 5935

ور، پمهناز، کاکوجویباری، علی اصغر، محتشمی، طیبه و یکدلهعلی اکبری دهکردی، 

(. اثربخشی برنامه فرزندپروری مثبت بر تنیدگی والدینی در مادران 5939نرگس. )

 .00-79(، 19)0. ی شنوایی شناسیفصلنامه، کودکان با آسیب شنوایی

 کودک -ارتباط والدتأثیر آموزش حل مسئله خانواده محور بر (. 5930کاکابرایی، کیوان )

  505-5، (10) 7. فصلنامه فرهنگ مشاوره. دانش آموزان دوره ابتدایی

(. بررسی تاثیر 5935محرری، فاطمه، سلطانی فر، عاطفه، خالصی، حمید و اسالمی، نجمه. )

صلنامه فآموزش برنامه تربیت سازنده به مادران در بهبود روابط با فرزندان نوجوان، 

 .550-519(، 1)00. شگاه علوم پزشکی مشهددانشکده پزشکی دان
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