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چکیده
هدف این پژوهش تعیین تأثیر آموزش برنامه والدگری مثبت ( )Triple Pبر کیفیت تعامل والد-کودک
مادران کودکان دبستانی شهر اهواز بود .پژوهش حاضر ،یک مطالعه نیمه آزمایشی با طرح پیشآزمون،
پسآزمون و پیگیری با گروه آزمایش و کنترل بود .جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مادران کودکان
مدارس ابتدایی شهر اهواز بود که  95نفر از آنها به روش نمونهگیری هدفمند انتخاب شدند .شرکتکنندگان
به صورت تصادفی به دو گروه  50نفری تقسیم شدند (یک گروه آزمایش و یک گروه کنترل) .گروه
آزمایش ،برنامه آموزشی والدگری مثبت را در  8جلسه دریافت کردند در حالی که به گروه کنترل این
آموزش ارائه نشد .ابزار استفاده شده در این پژوهش ،مقیاس رابطهی والد-کودک پیانتا ( )5331بود .اطالعات
جمعآوری شده با استفاده از تحلیل کوواریانس چندمتغیری ،با استفاده از نسخه  15نرمافزار آماری SPSS
تحلیل شد .نتایج تحلیل کواریانس چندمتغیری نشان داد که گروه آزمایش و کنترل حداقل در یکی از مولفه-
های تعامل والد-کودک تفاوت معناداری داشتند ( )P>5/555و آموزش برنامهی والدگری مثبت بر تعارض،
نزدیکی ،وابستگی و رابطه مثبت کلی اثر مثبت و معناداری داشت ( .)P>5/555نتایج حاکی از آن بود که
برنامهی آموزش والدگری مثبت سبب بهبود تعامل مادر با کودک شده است.

واژگان کلیدی :برنامه آموزش والدگری مثبت ،تعامل مادر کودک ،تعارض

 .1دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مشاوره خانواده ،ایمیلv.marziyyeh@gmail.com :
 .2استادیار رشته مشاوره دانشگاه شهید چمران اهواز( ،نویسنده مسئول) ،ایمیلkh.aslani@scu.ac.ir :
 .9استادیار رشته مشاوره دانشگاه شهید چمران اهواز ،ایمیلa.amanelahi@yahoo.com :
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مقدمه
خانواده اولین پایهگذار شخصیت و ارزشهای فکری است که نقش مهمی در تعیین
سرنوشت ،سبک و خطمشی زندگی آینده فرد دارد (اسماعیلزادهکیابانی )5931 ،همچنین
روابط والدین و فرزندان و کیفیت زندگی خانواده اصلی اساسی برای سالمت کودکان است
(بهرامآبادی ،زهراکار ،بروجردی ،محمدیفر .)5931 ،از آنجایی که دوران کودکی از مهم-
ترین مراحل زندگی است و شخصیت فرد در این دوران پایهریزی میشود ،والدین و
همچنین رابطه ی والد -کودک از مهمترین عوامل موثر بر رشد روانی اجتماعی هر کودکی
محسوب میشود (خدابخشی کوالیی ،شاهی ،نویدیان و مصلینژاد .)1550 ،تعامل والد-
کودک یک پدیدهی پیچیده و چند بعدی است و در اثر تعامل عوامل کلیدی متعددی از
قبیل نگرش و میزان پذیرش والدین ،نحوه ی مدیریت و کنترل رفتار ،حس شایستگی
اجتماعی و خویشتنداری ،میزان دانش و مهارت والدگری ،اعتماد به نفس و خوش فکری
والدین در تربیت کودک و ایجاد محیطی با حداقل تعارض ،کیفیت روابط والد -کودک و
مراقبت عاطفی مادر از کودک ،شکل میگیرد (تجریشی ،عاشوری ،افروز ،ارجمندیان و
غباری بناب.)5931 ،در واقع کیفیت تعامل والد کودک به تاثیر نحوهی برقرار ارتباط و
نگرش نسبت به کودکان و ایجاد یک جو عاطفی توسط والدین تاکید میکند (محرری،
سلطانیفر ،خالصی و اسالمی .)5935 ،والدگری مثبت برنامه جدید و جهان شمولی دربارهی
فرزندپروری است که باعث ایجاد رابطه مثبت بین والدین و فرزندانشان میشود و کمک
میکند تا والدین راهبردهای موثر مدیریت را در برخورد با انواع مسائل رشدی و رفتاری
کودکی او بیاموزند ،برنامه سادهای که میتواند تغییرات بزرگی در خانوادهها ایجاد کند و
به والدین کمک میکند تا دریابند که وقتی به روشهای جدیدی حرف بزنند ،فکر کنند و
عمل کنند ،نتایج عمل بهتری در خانواده خواهد داشت .والدین ،مراقب ،تربیتکننده ،مدبر
و عامل تغییر و اجتماعی کردن فرزندانشان هستند (ساندرز .)1550،آموزش والدین به معنی
در نظر گرفتن والدین به عنوان عامل تغییر در زندگی فرزندانشان و رفع مشکالت آنها می-
باشد (ساندرز ،ترجمهی شمس .)5939،فرزندپروری مثبت شامل این موارد است :محیطی
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امن ،تقویت رفتار مثبت ،ایجاد محیط مثبت یادگیری ،داشتن انتظارات واقعگرایانه و مراقبت
از خود به عنوان والد (ساندرز .)1551 ،این رویکرد به درمان و پیشگیری اختالالت کودکی،
قویترین حمایت تجربی را نسبت به سایر مداخالت در حوزه کودکان داشته است
(ساندرز1559،؛ به نقل از طاهری نیا .)5935 ،همچنین بسیاری از اصول و روشهای این
برنامه به طور موفقیت آمیزی در درمان مشکالت شدید رفتاری و بالینی کودکان به کار
گرفته میشود .این برنامه واکنشهای عاطفی مضطرب کننده را که شامل افسردگی،
عصبانیت ،اضطراب و سطح باالی استرس است را مورد بررسی قرار میدهد .این اضطراب
ها از طریق بهبود مهارتهای والدینی که حس بیپناهی و افسردگی و استرس را کاهش
میدهند (ساندرز.)1559،
بهبود کیفیت تعامل والد -کودک یک روش مبتنی بر شواهد برای کاهش رفتار مخرب
کودک و بهبود مدیریت رفتار والدین میباشد (شِپریس ، 5شپریس ،مونساکس ، 1داویس

9

و لوپز .)1550 ، 1هدف اصلی از بهبود کیفیت تعامل والد کودک ،کاهش مشکالت رفتاری
کودک و افزایش رفتارهای موافق اجتماعی ،بهبود مهارتهای فرزندپروری از جمله نظم و
انظباط قاطعانه و کاهش استرس و تنیدگی والدینی است (داموداران .)1559 ،0همان طور
که اشاره شد کیفیت تعامل والد کودک با تاثیر بر اختالالت رفتاری و عملکرد اجرایی
کودکان (شِپریس و همکاران )1550 ،و با تغییر الگوهای تعاملی والد -کودک برای
جلوگیری از مشکالت و تقویت شیوههای فرزند پروری والدین و افزایش اعتماد به نفس
آنها مهم و اساسی است (داموداران .)1559 ،همچنین با تغییر نگرش مادر نسبت به فرزند
پروری به عنوان مهمترین فرد زندگی کودک ،میتوان چرخهی معیوب فرزند پروری را
اصالح کرد ،به طور کلی تغییر نگرش مادر نسبت به فرزند پروری ،سبب کاهش اختالالت

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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کودکان و از میان برداشتن عامل اضطراب و ناخشنودی در مادران میشود (بشر دوست،
زندی پور و رضائیان)5939 ،
با توجه به اینکه عوامل متعددی بر روابط کودکان و والدین و کیفیت تعامل آنها موثر
است .روشها و برنامههای آموزشی متفاوتی وجود دارد که برنامهی آموزش گروهی
والدگری مثبت یکی از این روشهای آموزش والدین است که بر اساس رفتار
درمانگریهای خانوادگی مبتنی بر اصول یادگیری اجتماعی بندورا به وجود آمده است(ترنر،
ساندرز و مارکی ددز .)1551 ،برنامهی فرزند پروری مثبت یک برنامهی راهبردی چند
سطحی درباره ی فرزند پروری و با رویکرد پیشگیرانه و حمایتی نسبت به خانواده ها است
که توسط ساندرز و همکاران در دانشگاه کویینزلند در استرالیا تدوین شده است (ساندرز،
 .)1559این برنامه بر حسب شدت و قدرت مداخله در پنج سطح و برای والدین کودکان و
نوجوانان و از بدو تولد تا شانزده سالگی تدوین شده است .دلیل منطقی برای سطح بندی این
برنامه ،سطوح متفاوت اختالل در عملکرد و رفتار کودکان و نیز نیازهای گوناگون والدین
آنها میباشد (تجریشی و همکاران .)5931 ،هدف برنامهی والدگری مثبت پیشگیری و
همچنین کاهش مشکالت عاطفی و رفتاری دوران کودکی و ترویج مهارتهای والدینی و
افزایش دانش و اعتماد به نفس والدین میباشد (ساندرز1551 ،؛ به نقل از واکیمیز.)1551 ،
این برنامه با ارائۀ اطالعات دربارة نیازهاى گوناگون مادر و کودک ،چگونگى رابطۀ مادر-
کودک ،کارکرد خانواده و مهارتهاى والدگرى میتواند در راستاى کاهش مشکالت
رفتارى و هیجانى کودک و ارتقاى کیفیت رابطۀ مادر-کودک مورد استفاده قرار گیرد
(ساندر ،)1559 ،به طور کلی برنامهی فرزند پروری مثبت عوامل محافظتی کودکان را غنا
میبخشد و عوامل خطرسازی را که با مشکالت رفتاری و هیجانی کودکان در ارتباط است
کاهش میدهد (فوجی وارا1555 ،؛ به نقل از تجریشی و همکاران .)5931 ،این برنامه به
والدین راهبردهای عملی و موثر پرورش مهارتهای اجتماعی و زبانی کودک ،خودتنظیمی
هیجانی ،استقالل و قابلیت حل مسئله را میآموزد .دستیابی به این مهارتها نیز سبب ارتقای
هماهنگی خانواده ،کاهش تعارض کودک و والدین ،توسعه روابط موفقیت آمیز با همساالن
و آمادهسازی کودک جهت کامیابی تحصیلی میگردد این رویکرد به درمان و پیشگیری
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اختالالت کودکی ،قویترین حمایت تجربی را نسبت به سایر مداخالت در حوزهی
کودکان داشته است (ساندرز و پرینتز1550 ،؛ به نفل از علی اکبری
دهکردی،کاکوجویباری ،محتشمی و یکدلهپور.)5939،
اگر چه پژوهش های زیادی برای حل مشکالت رابطه والد -کودک انجام گرفت اما
نوعی از مداخله خانواده محور که شهرت زیادی یافته است و در حوزههایی مانند :کاهش
مشکالت رفتاری ،کارکرد خانواده ،خودکارآمدی والدینی و شیوه های فرزندپروری از
پشتوانه علمی محکمی برخوردار است ،از آن تحت عنوان برنامه آموزش گروهی والدگری
مثبت یاد شده است (تجریشی و همکاران .)5939 ،همچنین یافتههای پژوهشی حاکی از
اثربخشی آموزش والدگری مثبت در کاهش کارکردهای نامطلوب فرزندپروری ،بهبود
کیفیت رابطهی والد -کودک ،مشکالت والدگری ادراک شده توسط والدین و مشکالت
رفتاری کودکان است (تجریشی و همکاران .)5939 ،عالوه بر این پژوهشها اثربخشی
برنامهی والدگری مثبت در درمان مشکالت رفتاری (ساندرز )1551 ،و شیوههای
فرزندپروری ناکارآمد والدین (اورد1551 ،؛ به نقل از تجریشی و همکاران )5939 ،و
تعارضات زوجین (ساندرز1550 ،؛ به نقل از تجریشی و همکاران )5939 ،مورد تایید قرار
گرفته است .در این رابطه عابدی ،شاپورآبادی ،پورمحمدرضایی تجریشی ،محمدخانی و
فرضی ( )5935در پژوهشى به بررسى اثربخشى برنامۀ گروهى والدگرى مثبت بر روابط
مادر-کودک در کودکان با اختالالت نارسایى توجه  /بیشفعالى پرداختند .نتایج این
پژوهش نشان داد که اجراى برنامۀ گروهى والدگرى مثبت به مادران منجر به کاهش معنادار
تعارض و وابستگى و افزایش نزدیکى و به طورکلى موجب بهبود رابطۀ مادر-کودک شده
است .گلداستین ،گلداستین ،جونز ،برازول و شریدان )5338( 5در پژوهشهای خود نشان
دادهاند که آموزش والدین باعث کاهش تنیدگی والدگری در قلمرو کودک میشود و در
روابط والد کودک اثر مثبتی دارد ..بنابراین محقق در این پژوهش به دنبال پاسخگویی به این

1. Goldstein, Goldstein, Jones, Braswell, & Sheridan
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سوال است که آیا آموزش برنامهی والدگری مثبت ( ) Triple Pبر رابطه تعامل والد-
کودک تأثیر میگذارد؟

روش پژوهش
پژوهش حاضر نیمه آزمایشی به صورت پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری با گروه گواه بود.
جامعهی مورد مطالعه در این پژوهش کلیه مادران کودکان  3-55ساله مدارس ابتدایی شهر
اهواز در سال 5931بود .جهت نمونه گیری در یکی از مدراس اگهی شد که قرار است یک
دوره آموزشی در مورد روابط والد -کودک برگزار شود .از بین مادرانی که به صورت
داوطلبانه در این دورهی آموزشی شرکت کردند 95 ،نفر به شیوه هدفمند انتخاب شدند.
سپس به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه گمارده شدند .معیارهای ورود شامل
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
برای برگزاری دوره آموزشی در حوزه رابطه والد کودک نصب شد .پس از ثبت مادران
دانش آموزان از بین آن  95نفر که دارای معیارهای ورود بودند انتخاب و به دو گروه
آزمایش و گواه تقسیم شدند.
جدول  .1برنامه مداخله ای به تفکیک جلسات
جلسه

هدف
آشنایی والدین با مشکل و عالیم
آن و برنامه ی فرزند پروری

5

مثبت به منظور برجسته کردن
لزوم چنین برنامههای آموزشی و
ایجاد انگیزه و جلب همکاری
آنها

محتوا

تکالیف

آشنایی با اعضای گروه ،توصیف
اجمالی در مورد فرزند پروری
مثبت و هدف استفاده از آن،

تعیین اهداف والدین و دالیل لزوم

توضیح در مورد قوانین اساسی

شرکت در برنامهی آموزشی

برای گروه و تدوین قوانین اساسی

والدگری مثبت

گروه ،توضیح در مورد مشکل
کودک و عالیم مشکل وی

اثربخشی آموزش برنامه والدگری مثبت بر کیفیت تعامل والد  -کودک
آشنایی مادر با عوامل موثر بر
رفتار کودک و برنامه فرزند
1

پروری مثبت و اینکه مادر بتواند
اهدافی را برای تغییر در رفتار
خود و کودک مشخص نماید.

مرور جلسهی پیش ،توصیف و
تعریف فرزندپروری مثبت به
تفصیل ،جنبه های مهم فرزند
پروری مثبت
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ثبت رفتارهای نادرست کودک با
استفاده از جداول و نمودار داده
شده در طول هفته

تقویت تعامالت مثبت بین والد و
کودک و ارائه راهکارهایی به
منظور ایجاد یک ارتباط به عنوان
9

نخستین گام مهم در کنترل
کودک و همچنین آموزش
راهکارهایی برای ایجاد رفتاری

بررسی تکالیف جلسهی دوم و

استفاده از روش آموزش اتفاقی و

ارائه بازخورد ،تقویت رابطه والد-

بپرس ،بگو و انجام بده در طول

کودک با ایجاد روابط مثبت با

هفته و ثبت آن در جداول ارایه

کودکان

شده

مطلوب در کودک
تشکیل جلسه خانوادگی و وضع 0-1قانون اساسی در منزل
آموزش مهارتهایی به والدین به
1

منظور کنترل رفتارهای نامطلوب
خفیف و شدید کودک

شیوههای برخورد با رفتار مشکل

-انجام سه مورد دستوالعمل روش

آفرین( مدیریت بد رفتاری)،

آموزش داده شده و ثبت آنها در

پیامدهای منطقی رفتار ( برای

جداول مربوطه

رفتار شدید)

یاداشت یکی از موارد استفاده ازبحث جهت دار با کودک در
جدول ارائه شده

آموزش چگونگی کنترل
کودک در موقعیتهایی که
0

کنترل به حداقل میرسد و نیز
ارائه راهکارهایی به منظور بقای
خانواده

پندهایی جهت بقای خانواده،
تشخیص موقعیتهای دردسر
ساز ،گامهای فعالیت برنامه ریزی
شده

استفاده از پندهای بقای خانوادهو ثبت آن در جدول ارائه شده
تشخیص موقعیتهای دردسرساز و یادداشت کردن چگونگی
مراحل در جدول ارائه شده

در این جلسه مشکالت والدین در
0

بررسی نحوهی تعامالت والدین

اجرای دستورات و نحوهی

تمرین درمورد مشکالت شایع و

با کودک

برقراری ارتباط با کودک مورد

ایفای نقش به صورت دو نفره

بررسی قرار میگیرد
بررسی اجمالی مسائل و
7

موضوعات مطرح شده در
جلسات پیشین

در این جلسه در مورد موضوعات
مطرح شده جلسات پیشین صحبت

برنامه ریزی برای اجرای مجدد
آموزشها و تکالیف ناتمام والدین
و ثبت آن در جدول ارائه شده
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شد و جلسات به صورت پرسش و
پاسخ انجام شد
شرح عواملی که مانع از حفظ
تغییرات و اصالح های صورت
8

گرفته خواهد شد و ارائهی راه
حل هایی جهت حفظ تغییرات

مرور جلسات گذشته ،موانع حفظ
تغییر ،راهکارهایی برای حفظ
تغییرات ،پایان دادن به جلسات

مذکور

پژوهش

در اختیار قرار دادن شرحی از
موضوعات مطرح شده در هشت
جلسهی آموزش فرزند پروری
مثبت و تأکید بر حفظ تغییرات
مذکور

در پژوهش حاضر از ابزارهای زیر استفاده شده است:
مقیاس رابطه والد -فرزند :5این مقیاس توسط پیانتا )5331( 1ساخته شد و شامل  99ماده
می باشد که ادراک والدین را در مورد رابطه ی آن ها با کودک میسنجد .این مقیاس شامل
حوزههای تعارض ،نزدیکی ،وابستگی و رابطهی مثبت کلی (مجموع تمام حوزه ها) میباشد.
مقیاس رابطه ی والد -کودک یک پرسشنامه خود گزارشدهی است و نمره گذاری آن بر
اساس مقیاس  0درجه ای لیکرت (از نمرهی  5قطعا صدق نمیکند تا نمره ی  0قطعا صدق
میکند ،است .این مقیاس برای سنجش رابطه والد-کودک در تمام سنین استفاده شده است
(تجریشی و همکاران .)5931 ،این پرسشنامه توسط طهماسیان ( )5980ترجمه و روایی
محتوایی آن نیز توسط متخصصین ارزیابی شده است .پایایی این پرسشنامه از طریق آلفای
کرونباخ توسط ابارشی ،طهماسبان ،مظاهری و پناغی ( )5988به دست آمد .پایایی حوزههای
تعارض ،نزدیکی ،وابستگی و رابطهی مثبت کلی به ترتیب  5/05 ،5/75 ،5/81و 5/80
گزارش شده است .دریکسول و پیانتا )1555( 9در پژوهشی آلفای کرونباخ این پرسشنامه را
در هر یک از مولفههای تعارض ،نزدیکی ،وابستگی و رابطهی مثبت کلی به ترتیب ،5/70
 5/85 ،5/03 ،5/71گزارش کرده اند .در پژوهش حاضر ضریب آلفای کرونباخ این
پرسشنامه در خرده مقیاسهای تعارض ،نزدیکی ،وابستگی و رابطهی مثبت کلی به ترتیب
 5/71 ،5/03 ،5/85و  5/89به دست آمد.

)1. parent child relationship scale (PCRS
2. Pianta, R. C.
1. Driscoll, K., Pianta, R.C
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یافتهها
در این پژوهش چهار فرضیه مورد آزمون قرار میگیرد که به آن پرداخته میشود .5 :آموزش
برنامهی والدگری مثبت موجب افزایش مولفه نزدیکی میشود  .1آموزش برنامهی والدگری
مثبت باعث کاهش وابستگی میشود  .9آموزش برنامهی والدگری مثبت باعث کاهش
تعارض میشود  .1آموزش برنامهی والدگری مثبت باعث افزایش روابط مثبت کلی میشود.
یافتههای پژوهش یافتههای توصیفی بیانگر سن آزمودنیها در دامنههای  11تا  01سال با
میانگین  97/91و انحراف معیار  1/18بود که با توجه به مقادیر احتمال به دست آمده اختالف
نمرات پیشآزمون و پسآزمون مقیاس رابطه والد-کودک ناشی از اختالف سنی
آزمودنیها نیست .هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی برنامه والدگری مثبت بر تعامل
مادر با کودک در کودکان دبستانی شهر اهواز است .در این راستا در جدول  ،5شاخصهای
توصیفی در چهار خرده مقیاس تعارض ،نزدیکی ،وابستگی و رابطه مثبت کلی در پیشآزمون
و پسآزمون و پیگیری در گروههای آزمایش و کنترل آمده است.
جدول  .2شاخصهای توصیفی متغیرهای پژوهش
متغیرها

نزدیکی

وابستگی

تعارض

رابطه مثبت کلی

موقعیت

گروه کنترل

گروه آزمایش
میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

پیشآزمون

51/10

0/33

59/85

9/71

پس آزمون

15/80

0/30

59/05

1/59

پیگیری

15/79

0/95

50/15

0/51

پیشآزمون

15/50

1/10

15/09

0/15

پس آزمون

17/15

9/95

11/99

1/81

پیگیری

13/10

1/85

19/00

1/15

پیشآزمون

17/99

59/10

18/80

51/59

پس آزمون

15/15

8/15

05/59

50/80

پیگیری

11/55

7/51

05/85

51/97

پیشآزمون

89/10

58/51

80/00

58/31

پس آزمون

37/10

50/13

80/50

53/58

پیگیری

38/15

50/15

80/59

15/59
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جدول  1اطالعات مرتبط با ویژگی های توصیفی گروه نمونه را نشان می دهد .همان طور
که مالحظه می گردد میانگین و انحراف معیار خرده مقیاس های کیفیت تعامل والد-کودک
گروه آزمایش در مرحله پس آزمون و پیگیری تفاوت چشمگیری با مرحله پیش آزمون
نسبت به گروه گواه را دارد.
به علت وجود یک متغیر مستقل و چند وابسته و تعدیل اثر پیشآزمون از آزمون آماری
تحلیل کوواریانس چندمتغیری ( )MANCOVAاستفاده شد .برای همگنی واریانس ها از
آزمون لوین استفاده شده است که نتایج آن در جدول  1ارائه شده است.
جدول  .3نتایج آزمون همگنی واریانس های لوین بین متغیرهای پژوهش
در گروه های آزمایش و کنترل
اثر

گروه

متغیر وابسته

درجه آزادی5

درجه آزادی1

F

P

نزدیکی

5

18

5/51

5/71

وابستگی

5

18

5/555

5/38

تعارض

5

18

9/55

5/53

روابط مثبت کلی

5

18

5/50

5/00

براساس اطالعات آماری جدول  9سطح معناداری محاسبه شده در همه متغیرها از 5/50
بزرگتر است؛ یعنی فرض همگنی واریانسهای لوین برقرار است .بنابراین می توان از
آزمون آماری تحلیل کوواریانس چندمتغیری استفاده کرد.
جدول  .4نتایج آزمون های چندگانه تحلیل کوواریانس چندمتغیری در متغیرهای آزمایش و کنترل
در پیش آزمون و پس آزمون
نام آزمون

مقدار

F

 dfخطا

dfفرضیه

اندازه اثر

توان آماری

p

آزمون اثر پیالی

5/75

59/10

15

1

5/75

555/55

5/555

آزمون المبدای ویکلز

5/18

59/10

15

1

5/75

555/55

5/555

آزمون اثر هتلینگ

1/00

59/10

15

1

5/75

555/55

5/555

آزمون بزرگترین ریشه روی

1/00

59/10

15

1

5/75

555/55

5/555
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مندرجات جدول  1نشان می دهد که بین گروه آزمایش و گروه کنترل از لحاظ متغیرهای
وابسته در سطح  p>5/50تفاوت معنی داری وجود دارد .جهت پی بردن به این تفاوت سه
تحلیل کواریانس در متن مانکوا انجام گرفت که نتایج حاصل از آن در جدول  0درج شده
است .اندازه اثربخشی مداخله در کل پژوهش حاضر  5/75و توان آماری  555/55می باشد.
جدول  .5نتایج حاصل از تحلیل آنکوا بر روی میانگین نمرههای پسآزمون نزدیکی ،وابستگی و
تعارض در گروه های آزمایش و کنترل
مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

نزدیکی

185/58

5

185/58

50/88

وابستگی

119/11

5

119/11

57/51

5/15

تعارض

090/05

5

090/05

9/88

5/59

5/17

روابط مثبت و کلی

801/33

5

801/33

1/30

5/57

07

نام آزمون

F

اندازه

توان

سطح معنی

اثر

آماری

داری

5/93

5/30

5/555

5/37

5/555
5/513
5/591

با توجه به مندرجات جدول  ،0مشاهده می شود که تفاوت بین گروه های آزمایش و
کنترل در پس آزمون ،از لحاظ متغیر نزدیکی در سطح  p>5/50معنیدار است .تفاون بین
گروه های آزمایش و کنترل در پس آزمون ،از لحاظ متغیر وابستگی در سطح p>5/50
معنی دار است .تفاوت بین گروه های آزمایش و کنترل در پس آزمون ،از لحاظ متغیر
تعارض در سطح  p>5/50معنی دار است .و تفاوت بین گروه های آزمایش و کنترل در پس
آزمون ،از لحاظ متغیر روابط مثبت و کلی در سطح  p>5/50معنی دار است .برای اطمینان
از اثربخشی این آموزش بعد از گرفتن پس آزمون از آزمودنیها یک مرحله پیگیری یک
ماهه گرفته شد که در ادامه به تفصیل بیان خواهند شد.
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جدول  .6نتایج آزمون های چندگانه تحلیل کوواریانس در متغیرهای آزمایش و کنترل
در مرحله پیگیری آزمون
نام آزمون

مقدار

F

 dfخطا

dfفرضیه

اندازه اثر

توان آماری

سطح معنی داری

آزمون اثر پیالی

5/03

3/13

15

1

5/09

5/33

5/555

آزمون المبدای ویکلز

5/90

3/13

15

1

5/09

5/33

5/555

آزمون اثر هتلینگ

5/77

3/13

15

1

5/09

5/33

5/555

بزرگترین ریشه روی

5/77

3/13

15

1

5/09

5/33

5/555

براساس اطالعات مندرج جدول  0تحلیل کواریانس چند متغیری بر روی نمره های
پیگیری با کنترل پیش آزمون نشان می دهدکه بین گروه آزمایش و گروه کنترل از لحاظ
متغیرهای وابسته در سطح  p>5/50تفاوت معنی داری وجود دارد .بنابراین سوال پژوهش
حاضر تاًیید گردید .بر این اساس می توان بیان داشت که دست کم در یکی از متغیرهای
وابسته (نزدیکی ،وابستگی ،تعارض و روابط مثبت کلی) بین دو گروه تفاوت معنی داری
وجود دارد .جهت پی بردن به این تفاوت چهار تحلیل کواریانس در متن مانکوا انجام گرفت
که نتایج حاصل از آن در جدول  0درج شده است.
جدول  .7نتایج حاصل از تحلیل آنکوا بر روی میانگین نمرههای پیگیری متغیرهای پژوهش
در گروههای آزمایش و کنترل
مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

نزدیکی

500/75

5

500/75

0/55

وابستگی

175/00

5

175/00

15/51

5/10

تعارض

935/05

5

935/01

0/18

5/15

5/08

روابط مثبت و کلی

5587/33

5

5587/33

0/89

5/11

5/75

نام آزمون

F

اندازه

توان

اثر

آماری

5/15

5/00

5/519

5/33

5/555
5/551
5/551

p

با توجه به مندرجات جدول  ،7مشاهده می شود که تفاوت بین گروه های آزمایش و
کنترل در مرحله پیگیری ،از لحاظ متغیر نزدیکی در سطح  p>5/50معنی دار است .بین
گروه های آزمایش و کنترل در پیگیری ،از لحاظ متغیر وابستگی در سطح  p>5/50معنی
دار است .بین گروه های آزمایش و کنترل در پیگیری ،از لحاظ متغیر تعارض در سطح
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 p>5/50معنی دار است و بین گروه های آزمایش و کنترل در پیگیری ،از لحاظ متغیر روابط
مثبت و کلی در سطح  p>5/50معنی دار است.

بحث و نتیجهگیری
در پژوهش حاضر به تعیین اثربخشی برنامه والدگری مثبت بر کیفیت تعامل والد کودک در
مادران دارای کودک دبستانی پرداخته شد .یافتههای پژوهش حاضر نشان داد که برنامه
آموزش والدگری مثبت بر تعامل مادر با کودک در حوزههای نزدیکی ،وابستگی ،تعارض
و روابط مثبت کلی اثر مثبت و معناداری داشت .این یافته با نتایج تحقیقات ساندرز و مک
فارالند ،)1550( 5اوورد ،بوگلز و پویننبرگ ،)1551( 1فلی و جونز ،)1557( 9شکوهینیا،
پرند شهائیان و متولیپور ( )5987همخوان میباشند .در تبیین اثربخشی این پژوهش میتوان
گفت که با توجه به حضور پدر در بیرون خانواده و محل کار و شاید به دلیل کمتر دخیل
بودن پدر در امر تعلیم و تربیت کودک لذا مادر نقش اصلی در تربیت وی را بر عهده دارد
(شیخ سامانی .)5980 ،از طرفى دیگر ،برنامۀ والدگرى مثبت که براساس رفتار درمانگرى-
هاى خانوادگى مبتنى بر اصول یادگیرى اجتماعى بندورا پدید آمده است .و پایه های اساسی
این برنامه را پنج اصل محیط ایمن و جذاب ،محیط یادگیری مثبت ،انضباط قاطع ،انتظارات
واقعبینانه و توجه به نقش خود به عنوان والدین بر تعامل مادر با کودک در حوزه های
نزدیکی ،وابستگی ،تعارض و روابط مثبت و کلی داشته باشد (ساندرز1559،؛ به نقل از
دهکردی ،جویباری ،محتشمی ،یکدلهپور .)5939 ،آموزش والدگری مثبت با آموزش به
کار بردن مناسب تقویتکنندههای عینی ،تشویقکنندههای کالمی متناسب با رفتار کودک
در هر موقعیت و آموزش والدین در ایجاد فعالیتهای سرگرمکننده ،از حفظ حالت مراقبت
دایمی والدین از کودک میکاهد و از این طریق سطح تنش حاصل را در روابط والد-
کودک به طرز قابل مالحظهای کاهش میدهد و موجب بهبود تعامل والد -کودک میشود
(ساندرز .)1559 ،این برنامه با آموزش مناسب به والدین برای اعمال کنترل مناسب و ایجاد
1. Sanders, M. R., McFarland, M. C.
2. Oord, S., Bogels, S. M, & Peijnenburg, D.
3. Feeley, K., & Jones, E.
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رفتارهای سازنده در کودک حس صالحیت و خودگردانی والدین را افزایش میدهد .با
یادگیری مهارتهای برقراری ارتباط صمیمانه با کودک و ایجاد فعالیتهای سرگرمکننده
برای او ،از میزان مراقبت دایم و نگرانی والدین در مورد رفتارهای کودک میکاهد و موجب
بهبود کیفیت تعامل والد -کودک میشود همچنین این امر به نوبهی خود فرصت کافی به
والد مراقبتکننده برای رسیدگی به نقشهای اجتماعی متقاوت از جمله برقراری ارتباط
مناسب با همسر و افراد دیگر در محیط اجتماعی او میشود (ساندرز.)1559 ،
آموزش والدگری مثبت منجر به افزایش احساس نزدیکی بین مادر و کودک شده است.
این پژوهش با یافته های ساندرز ( ،)1550گلدستین ،گلدستین ،جونز ،برازول و شریدان

5

( )5338و اوورد ،بوگلز و پویننبرگ ( )1551همخوان میباشد .در تبیین این یافته میتوان
گفت که همانطور که نظریهی دلبستگی معتقدند که نزدیکی بین مادر و کودک شالودهی
ارتباط اجتماعی وی را در زندگی آینده دارد و اگر این نزدیکی شکل نگیرد در زندگی
آینده کودک مشکالت زیادی شکل میگیرد و لذا هدف برنامهی والدگری مثبت پیش-
گیری و همچنین کاهش مشکالت عاطفی و رفتاری دوران کودکی و ترویج مهارتهای
والدینی و افزایش دانش و اعتماد به نفس والدین میباشد (ساندرز1551،؛ به نقل از واکیمیز،
فوجیکو ،لجیما و میاموتو .)1551 ،1بهبود ارتباط والد کودک همچنین مشکالت فردی هر
کدام از والدین و تعارضات والدین در مورد مسائل کودک را کاهش میدهد (اولیوری،
 .)1550به طور کلی برنامهی فرزندپروری مثبت عوامل محافظتی کودکان را غنا میبخشد و
عوامل خطرسازی را که با مشکالت رفتاری و هیجانی کودکان در ارتباط است کاهش
میدهد .و همینطور این برنامه به خانواده هایی که ارتباط نزدیکی با فرزندان خود ندارند
کمک شایانی میکند که احساس نزدیکی بیشتری کنند.
آموزش والدگری مثبت منجر به کاهش وابستگی بین مادر و کودک شده است .این
پژوهش با یافتههای ساندرز ( ،)1550زوربریک ( ،)1555گلداستین و گلداستین (،)5338
اوورد ،بوگلز و پویننبرگ ( )1551و امیدوار طهرانی و خانی ( )5931همخوان میباشد .در
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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تبیین این یافته میتوان گفت که تجارب اولیه و روابط والدین در ذهن کودک به صورت
چهارچوبی عمل میکنند که با آن کودک وقایع را میتواند پیشبینی کند .کودکی که
مراقبت عاطفی و شدیدی از مراقب خود دریافت میکند احساس دوست داشتنی بودن می-
کند و از دیگران انتظار دارد که به عنوان فردی شایسته به او توجه کنند (ابارشی و همکاران،
 .)5988اما در بعضی مواقع احساس عاطفی بیش از ندازه باعث وابستگی شدید بین مادر و
کودک میشود که باعث مشکالت متعددی در زندگی آینده وی میشود .این برنامه به
والدین راهبردهای عملی و موثر پرورش مهارتهای اجتماعی و زبانی کودک ،خودتنظیمی
هیجانی ،استقالل و قابلیت حل مسئله را میآموزد (عابدی .)5931 ،دستیابی به این مهارت ها
نیز سبب ارتقای هماهنگی خانواده ،کاهش تعارض کودک و والدین ،توسعه روابط موفقیت
آمیز با همساالن و آماده سازی کودک جهت کامیابی تحصیلی و در نهایت عدم وابستگی
به والدین بخصوص مادر میگردد (عابدی.)5931 ،
آموزش والدگری مثبت منجر به کاهش تعارض بین مادر و کودک شده است .این
پژوهش با یافته های ساندرز ( ،)1550زوربریک ( ،)1555گلداستین و گلداستین (،)5338
اوورد ،بوگلز و پویننبرگ ( )1551و کاکابرایی ( )5930همخوان میباشد.کودکان در
زندگی در برخی مواقع بر خالف نظر والدین خود عمل میکنند و باعث مشکالت بین خود
و والدینشان میشود که عدم حل این تعارض مشکالت فراوانی بر زندگی آنها دارد .این
رویکرد درمانی به درمان و پیشگیری اختالالت کودکی ،قویترین حمایت تجربی را نسبت
به سایر مداخالت در حوزه کودکان داشته است .همچنین بسیاری از اصول و روشهای این
برنامه به طور موفقیت آمیزی در درمان مشکالت شدید رفتاری و بالینی کودکان به کار
گرفته میشود .این برنامه واکنشهای عاطفی مضطرب کننده را که شامل افسردگی،
عصبانیت ،اضطراب و سطح باالی استرس است را مورد بررسی قرار میدهد .و باعث کاهش
تعارضات بین والدین و فرزندان آنها میشود (ساندرز.)1559 ،
محدودیتهایى را که پژوهش حاضر با آن مواجه بوده است عبارتاند از :محدود کردن
سن براى شرکتکنندگان ،اجراى مداخله براى مادران و عدم شرکت پدران این دانش-
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آموزان به علت وضعیت اشتغال آنها ،محدودکردن هوش ،سن و پایۀ تحصیلى براى دانش-
آموزان ،محدودیت در حجم نمونه و همچنین استفاده از روش پژوهش نیمه آزمایشى که
باید در تعمیم نتایج احتیاط شود .به منظور پژوهشهاى آتى پیشنهاد میشود در پژوهش های
بعدی پدران هم در پژوهش شرکت نمایند؛ تأثیر احتمالى سن ،سواد و وضعیت اقتصادى و
اجتماعى والدین بررسى گردد.
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