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Abstract
Introduction: Parenting is a major factor in the development of children, which is inappropriate alongside 
family conflicts and lacks of warm and positive relationship with parents a strong prediction to create and 
stay. Behavioral problems are in children. On the other hand, the issue of self-restraint in childbearing and 
raising it at an early age is very important that mothers should receive the necessary training and raise their 
children. In this research, self-efficacy of the mother refers to the beliefs and differences of a mother from her 
abilities to regulate and execute a series of child-rearing tasks. The purpose of this study was to determine the 
effectiveness of positive parenting education in the development of self-restraint in children and its effect on 
the effectiveness of mothers of primary school children. 
Methods: The quasi-experimental research is a pretest-posttest with control group The sample of the study 
consisted of 30 mothers of elementary school children (second grade elementary schools) in Yazd province 
in the academic year of 2017-2018, which were matched based on age and gender characteristics and were 
randomly assigned to experimental and control groups Both groups completed the parental self-efficacy and 
perceived self-control questionnaire in the pre-test. The members of the experimental group received a positive 
psychological approach for 3 weeks, 2 weeks each week and each session for 2 hours in the child's educational 
program, and finally, after the intervention, both questionnaires were divided into two experimental and control 
groups Post-test was carried out. 
Results: The results of single-variable covariance analysis showed that the F (F1, 27=2.44, P=0.16) for 
independent variable (group) effect on self-restraint score was not statistically significant. As a result, this 
research hypothesis is rejected. That is, teaching the principles of parenting with the positive psychological 
approach does not improve the restraint of the children, but the results of the single-variable covariance 
analysis show that the F (F1,27=35.31, P=0.000002) for the independent variable (group) effect on the score 
Self-efficacy of parental parenting has been statistically significant. 
Conclusions: That is, the teaching of parenting principles with positive psychological approach improves the 
parenting self-efficacy of primary school children, therefore, positive psychology is a more effective method 
for increasing parent self-efficacy and can be used.
Keywords: Positive parenting, Restraint, Parenting self-efficacy of mothers.
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چکیده
مقدمــه: کیفیــت فرزندپــروري یــک عامــل عمــده اي در رشــد و تکامــل کــودکان اســت در ایــن میــان خویشــتن داری و پــرورش آن 
در کودکــی از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت بــه همیــن دلیــل والدیــن بــه خصــوص مــادران بایــد در ایــن زمینــه آمــوزش  ببیننــد. 
ایــن مطالعــه بــا هــدف اثــر بخشــي آمــوزش فرزندپــروري مثبت نگــر در راســتای شــکل گیــری خویشــتن داری در فرزنــدان و تأثیــر 

آن برخودکارآمــدی مــادران کــودکان دبســتانی صــورت گرفتــه اســت. 
ــق شــامل30  ــه تحقی ــرل اســت. نمون ــروه کنت ــا گ ــون ب ــس آزم ــش آزمون-پ ــوع پی ــق نیمــه آزمایشــي از ن روش کار: روش تحقی
نفــر از مــادران کــودکان دوره دبســتاني )مــدارس ابتدایــی دوره دوم( اســتان یــزد در ســال تحصیلــی 97-1396 اســت، کــه بــر اســاس 
ــن شــدند. هــر دو  ــرل جایگزی ــش و کنت ــروه آزمای ــي در دو گ ــه صــورت تصادف ــا شــده و ب ــی چــون ســن و جنســیت همت ویژگیهای
گــروه در مرحلــه پیــش آزمــون، پرسشــنامه های خودکارآمــدی والدگــری و خودکنترلــی ادراک شــده کــودکان را تکمیــل کردنــد. اعضــا 
گــروه آزمایــش بــه مــدت 3 هفتــه، در جلســات برنامــه آموزشــي فرزندپــروروی در راســتای شــکل گیــری خویشــتن داری بــا رویکــرد 
روانشناســی مثبت نگــر قــرار گرفتنــد و در نهایــت بعــد از اجــرای مداخلــه، هــر دو پرسشــنامه توســط دو گــروه آزمایــش و کنتــرل بــه 

عنــوان پــس آزمــون اجــرا گردیــد. 
یافتــه هــا: نتایــج آزمــون تحلیــل کواریانــس تــک متغیــری نشــان می دهــد کــه مقــدار P =0/16( F، 2/44 =27 و F 1( بــرای اثــر 
ــا  ــروری ب ــی آمــوزش اصــول فرزندپ ــوده اســت. یعن ــادار نب ــاری معن ــه لحــاظ آم ــر نمــره خویشــتن داری ب ــر مســتقل )گــروه( ب متغی
ــری  ــک متغی ــس ت ــل کواریان ــج آزمــون تحلی ــا نتای ــود نمی بخشــد ام ــدان را بهب رویکــرد روانشناســی مثبت نگــر، خویشــتنداری فرزن
نشــان می دهــد کــه مقــدارP =0/000002( F، 35/31 =27 و F 1( بــرای اثــر متغیــر مســتقل )گــروه( بــر نمــره خودکارآمــدی والدگــری 

والدیــن بــه لحــاظ آمــاری معنــادار بــوده اســت. 
ــودکان  ــن ک ــری والدی ــدی والدگ ــر، خودکارآم ــت نگ ــرد روانشناســی مثب ــا رویک ــروری ب ــوزش اصــول فرزندپ ــری: آم ــه گی نتیج
ــد محســوب  ــدی وال ــش خودکارآم ــرای افزای ــری ب ــن روانشناســی مثبت نگــر روش بســیار موث ــود می بخشــد، بنابرای دبســتانی را بهب

ــرد.  ــه کار ب ــوان آن را ب ــود و می ت می ش
کلیدواژه ها: فرزندپروری مثبت نگر، خویشتن داری، خودکارآمدی والدگری مادران.

 

مقدمه 
خانــواده اولیــن پایــه گــذار شــخصیت و ارزش هــای فکــری اســت 
ــی  ــط مش ــبک و خ ــت، س ــن سرنوش ــی در تعیی ــش مهم ــه نق ک
زندگــی و آینــده فــرد دارد )1(. هرچنــد دوره هــای زندگــی انســان 
از تولــد تــا مــرگ هــر کــدام از اهمیــت خاصــی برخــوردار اســت، 

ــن  ــی مهم تری ــه دوره کودک ــد ک ــان معتقدن ــر روانشناس ــا اکث ام
ــود )2(.  ــده می ش ــدن« نامی ــت و دوره »ش ــر اس ــی بش دوره زندگ
ــی ترین  ــی از اساس ــی یک ــای اخالق ــرش فضیلت ه ــی پذی از طرف
راه هــای رســیدن انســان بــه کمــال اســت. برای رســیدن بــه چنین 
هدفــی بایــد راهــی بــه درازای عمــر رفــت امــا پایه هــای اصلــی 
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ــود. ــته می ش ــی گذاش آن از دوران کودک
خویشــتن داری یــک از مباحــث مهــم اخالقــی در تربیــت 
ــا  ــه کــودک کمــک می کنــد ت ــدان اســت. خویشــتن داری ب فرزن
وسوســه های رفتــاری خــود را تنظیــم و مهــار کنــد تــا واقعــا آن 
ــد.  ــام ده ــد، انج ــش درســت می دان ــب و ذهن ــه در قل ــه را ک چ
ــت.  ــودکان اس ــس در ک ــه نف ــاد ب ــور اعتم ــتنداری، مح خویش
ــد حــق انتخــاب دارد و  کودکــی کــه خویشــتن دار اســت، می دان
می توانــد رفتارهایــش را کنتــرل کنــد. ایــن نیــک خویــی کــودک 
ــادر  ــرا او را ق ــد، زی ــی و بخشــندگی تشــویق می کن ــه مهربان را ب
ــدای  ــن ن ــی صــرف نظــر و بنابرای ــذت هــای آن مــی ســازد از ل

ــد )3(. ــر ســوق ده ــش را در جهــت خی وجدان
ــد در ســالمت کــودکان  از طرفــی ماهیــت ارتبــاط مــادر – فرزن
در حــال و آینــده آن هــا مهم تریــن نقــش را دارد. در واقــع 
ــراری  ــوه ی برق ــر نح ــه تاثی ــودک ب ــل والد_ک ــت تعام کیفی
ارتبــاط و نگــرش نســبت بــه کــودکان و ایجــاد یــک جــو عاطفی 
ــد )4(. پــس روشــن اســت اگــر  ــد مــی کن ــن تاکی توســط والدی
ــر  ــده تأثی ــاالن آین ــت بزرگس ــالمت روان جمعی ــم برس بخواهی
مثبتــی بگذاریــم بایــد بــرای ارتقــاء ســالمت روان تمامــی 
ــدر  ــر پ ــم. اکث ــورت دهی ــتری را ص ــای بیش ــودکان تالش ه ک
ــي در  ــي و تخصص ــات علم ــب اطالع ــال کس ــه دنب ــا ب و مادره
ــه  ــا ب ــتند. ام ــود هس ــدان خ ــا فرزن ــاط ب ــي ارتب ــه چگونگ زمین
دلیــل وجــود خالءهایــي در آموزش هــاي مذکــور همــه والدیــن 
ــد. عــدم اطــالع  ــات را ندارن ــن اطالع ــه ای ــي دسترســي ب توانای
ــاري در  ــن مهارت هــا باعــث ایجــاد مشــکالت رفت ــح از ای صحی
کــودکان مي شــود و ایــن امــر باعــث کاهــش اعتمــاد بــه نفــس 
والدیــن در امــور والدگــري خواهــد شــد. هــرگاه در ارتبــاط والــد-
فرزنــدی مشــکلی پیــش بیایــد و اوضــاع رو بــه راه نباشــد، والدین 
ــد  ــوان وال ــه عن ــود را ب ــت خ ــد و کفای ــود را ســرزنش می کنن خ
ــات نشــان می دهــد کــه  ــد. تحقیق ــرار مــی دهن ــد ق ــورد تردی م
احســاس کارایــی در والدیــن بــر تمامــی ابعــاد تحــول کــودکان 
اثــر می گــذارد و عامــل عمــده ای در ارتبــاط بــا نگــرش پــدر یــا 
مــادر در مــورد خــود و درک خــود بــه لحــاظ پــدر یــا مــادر و درک 

ــودن اســت )5(. ــرل ب ــه لحــاظ خواســتگاه کنت خــود ب
ــن  ــن معضــل عــدم اطــالع و آگاهــي والدی ــي در ای ــل اصل عام
ــا دخالــت هــا و  ــروري اســت. آن هــا ب از مهــارت هــاي فرزندپ
ــگام مواجــه ي  ــه هن ــي مــورد و اشــتباه خــود ب کمــک هــاي ب
فرزندشــان بــا مســائل مختلــف از یــک طــرف و ناتوانــي در »نه« 
گفتــن و تعییــن مــرز بــراي آن هــا از طــرف دیگــر، بنــاي ایــن 
ــای  ــن باوره ــه ای ــه ب ــا توج ــد. ب ــزی می کنن ــی ری مشــکل را پ

گاهــا نادرســت و اشــتباه والدیــن مخصوصــا مــادران بــه عنــوان 
ــی  ــد در پ ــای جدی ــدان رویکرد ه ــت فرزن ــی تربی ــئول اصل مس
افزایــش اعتمــاد بــه نفــس و بــاال بــردن احســاس خودکارآمــدی 
ــه  ــت ک ــردی اس ــر رویک ــی مثبت نگ ــد. روانشناس ــراد می باش اف
ــد دارد و  ــانی تاکی ــای انس ــا و فضیلت ه ــش توانایی ه ــر افزای ب
ــه  ــراد و جوامــع فراهــم مــی آورد کــه ب ــرای اف ــن امــکان را ب ای
ــش  ــی، نق ــت در زندگ ــای مثب ــد. هیجان ه ــت یابن ــت دس موفقی
مهمــی در بهزیســتی روانشــناختی و جســمانی دارنــد و روان 
ــی  ــای علم ــاس روش ه ــر اس ــل، ب ــر در عم ــت  نگ ــی مثب درمان
ــده  ــی ش ــار طراح ــی رفت ــی روان ــیب  شناس ــم و آس ــت فه جه
اســت، همچنیــن ایــن رویکــرد بــر فرایندهــای مثبــت و آن دســته 
ــان دارد،  ــی جری ــدرت در زندگ ــه ن ــه ب ــراد ک ــای اف از توانایی ه

تاکیــد مــی کنــد )5(. 
ــت  ــروری مثب ــام فرزندپ ــه ن ــی ب ــر بحث ــی مثبت نگ روانشناس
ــالت  ــي از مداخ ــر یک ــروري مثبت نگ ــد، فرزندپ ــان می کن را بی
رفتــاري در خانــواده اســت کــه بــه شــکل جامــع در چنــد ســطح 
ــه  ــن برنام ــا رویکــردي پیشــگیرانه طراحــي شــده اســت. ای و ب
توســط ســاندرز، روانشــناس اســترالیایي و همکارانش در دانشــگاه 

ــي شــده اســت. ــد اســترالیا معرف کوئیزلن
ــه دنبــال آمــوزش  ــا موضوعــات مطــرح شــده، مــا ب ــا توجــه ب ب
برنامه هایــی همســو بــا رویکــرد روانشناســی مثبــت گــرا هســتیم 
تــا خودکارآمــدی والدیــن افزایــش یابــد. ایــن برنامــه بــر اســاس 
ــری  ــر اصــول یادگی ــی ب ــی مبتن ــای خانوادگ رفتاردرمانگــری ه
اجتماعــی بنــدورا بــه وجــود آمــده اســت. ایــن برنامــه بــا ارایــه 
ــد  ــاره نیاز هــای گوناگــون مادر-کــودک، مــی توان اطالعــات درب
کارکــرد خانــواده و مهارت هــای والدگــری را در راســتای کاهــش 
مشــکالت رفتــاری و هیجانــی کــودک و ارتقــاء کیفیــت رابطــه 
ــوزش  ــق آم ــه از طری ــن برنام ــد. ای ــش ده ــودک افزای مادر-ک
ــودک،  ــول ک ــاء تح ــه ارتق ــتیابی ب ــیر دس ــد مس ــادران می توان م
ــوار  ــودکان هم ــتن داری ک ــی و خویش ــتگی اجتماع ــس شایس ح

ســازد.
دانــش تحــول کــودک نشــان می دهــد کــه پایه هــای ســالمت 
روانــی و ظرفیتهــای یادگیــری کــودکان در ســالهای اولیــه 
زندگــی بنــا می شــود همــه والدیــن خواســتار خوشــبختي و رفــاه 
و امنیــت کودکانشــان هســتند. بــه همیــن دلیــل امــروزه کشــورها 
ــراد معطــوف  ــی اف ــی زندگ ــای ابتدای ــه ســال ه توجهشــان را ب
ــی  ــی م ــی زندگ ــروزه در جهان ــا ام ــر م ــرف دیگ ــد. از ط کرده ان
کنیــم کــه بــه ســرعت در حــال تغییــر اســت و در آن کودکانمــان 
بــرای آن کــه فــردی شایســته، خــالق و کارآمــد باشــند نیــاز بــه 
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کســب مهــارت هــای اجتماعــی، هیجانــی و شــناختی بســیاری 
دارنــد و بــه نظــر می رســد الزم اســت والدیــن نقــش فعالــی در 
کمــک بــه رشــد کــودکان و شــکوفایی پتانســیل های یادگیــری 
ــیاری  ــه بس ــد ک ــان می ده ــات نش ــند. تحقیق ــته باش ــان داش آن
از عملکردهــای نامناســب والدیــن ناشــی از عــدم آگاهــی 
آن¬هاســت، بــه همیــن دلیــل در بســیاری از کشــورها خانواده هــا 
ــروری  ــای فرزندپ ــد و برنامه ه ــی می بینن ــای تخصص آموزش ه
در ســطوح گســترده اجــرا می شــوند. در مــورد اثربخشــی آمــوزش 
فرزندپــروری بــا رویکــرد روانشناســی مثبــت نگــر، بــا متغیرهــای 

گوناگــون، بررســی هــای متعــددی صــورت گرفتــه اســت )6(.
همچنیــن در پژوهشــی بــا عنــوان اثربخشــی روانشناســی 
مثبت نگــر بــر بهزیســتی روان درمانــی مــادران کــودکان اوتیســم 
بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه آمــوزش روانشناســی مثبت نگــر بــر 
بهزیســتی روانشناســی مــادران دارای فرزنــد اوتیســم تأثیــر دارد 

 .)6(
افــزون برایــن، بــا بررســی اثربخشــی آمــوزش برنامــه والدگــری 
ــه دســت  ــه ب ــن یافت ــر کیفیــت تعامــل والد-کــودک ای مثبــت ب
آمــد کــه برنامــه آمــوزش والدگــری مثبــت بــر تعــارض، 
ــاداری  ــت و معن ــر مثب ــت اث ــه مثب ــتگی و رابط ــی، وابس نزدیک
داشــته و برنامــه آمــوزش والدگــری مثبــت باعــث بهبــود تعامــل 

ــده اســت )7(.  ــودک ش ــا ک ــادر ب م
ــروری  ــوزش فرزندپ ــی آم ــوان اثربخش ــا عن ــر ب ــی دیگ پژوهش
مثبــت بــر خودکارآمــدی والدگــری و مشــکالت رفتــاری کــودکان 
ــوزش  ــوان آم ــه می ت ــان داد ک ــوار نش ــت خان ــان سرپرس در زن
فرزندپــروری مثبــت را بــه عنــوان روش انتخابــی افزایــش 
ــن روش  ــا از ای ــرد، ام ــه کار ب ــان ب ــری زن ــدی والدگ خودکارآم
ــوان  ــی نمی ت ــه تنهای ــودکان ب ــاری ک درکاهــش مشــکالت رفت

ــرد )8(.  ــتفاده ک اس
بــا توجــه بــه ایــن مطالعــات و اینکــه پژوهــش جامعــی در رابــط 
ــکل گیری  ــتای ش ــروری در راس ــوزش فرزندپ ــی آم ــا اثربخش ب
بــر  مثبت نگــر  روانشناســی  رویکــرد  بــا  خویشــتن داری 
ــن  ــگر ای ــد، پژوهش ــت نش ــادران یاف ــری م ــدی والدگ خودکارآم
ــه  ــه ب ــن برنام ــوان از ای ــا بت ــرار داده ت ــر ق ــد نظ ــوع را م موض
ــودکان در  ــخصیت ک ــی ش ــد و بالندگ ــترده در رش ــورت گس ص
مهدکــودک هــا، مــدارس و کلینیــک هــای روانشناســی کــودک 

ــود. ــتفاده نم اس

روش کار 
پژوهــش حاضــر نیمــه آزمایشــی و بــه صــورت پیــش آزمــون _ 

پــس آزمــون و پیگیــری بــا گــروه گــواه بــود. جامعــه آمــاری ایــن 
تحقیــق شــامل مــادران کــودکان دبســتانی کــه بــه صــورت نمونه 
گیــری خوشــه ای از بیــن مــدارس ابتدایــی دوره دوم اســتان یــزد 
در ســال تحصیلــی 97-1396 انتخــاب شــدند تشــکیل مــی داد. 
حجــم نمونــه شــامل30 نفــر )15 نفــر گــروه آزمایــش و 15 نفــر 
ــا  ــای همت ــاس مالک ه ــر اس ــه ب ــن جامع ــرل( از ای ــروه کنت گ
ــتانی  ــد دبس ــک فرزن ــل ی ــودن حداق ــد از: 1- دارا ب ــه عبارتن ک
ــه  ــات کارگاه 3– عالق ــوری در جلس ــرکت حض ــی ش 2- توانای
منــد بــودن بــه انجــام تکالیــف ارایــه شــده در جلســات انتخــاب 
ــرل  ــش و کنت ــای آزمای ــی در گروه ه ــیوه تصادف ــه ش ــده و ب ش

جایگزیــن شــدند. 
ابزار گردآوری داده ها

ــری :  ــده هومف ــی ادراک ش ــاس خودکنترل ــنامه مقی 1- پرسش
ــن  ــط اورامی ــده )CPSC( توس ــی ادراک ش ــاس خودکنترل مقی
ــه  ــه از 11گوی ــت ک ــده اس ــاخته ش ــال 1982س ــری در س هومف
و 3 خــرده مقیــاس خودکنترلــی میــان فــردی )ISC( )4ســوال(، 
 )SE( و خودســنجی )3ســوال( )PSC( خودکنترلــی فــردی
)2ســوال( تشــکیل شــده اســت کــه بــه منظــور ســنجش 
ــه کار مــی رود. )ایــن  ادراک کــودکان از خودکنترلــی خودشــان ب
ــه  ــود(. هرگزین ــل ش ــد تکمی ــی توان ــادر م ــنامه توســط م پرسش
ــه درســتی  ــه کــودک را ب ــوای گزین ــا محت ــر حســب اینکــه آی ب
توصیــف می کنــد، یــا بــه صــورت 1 )معمــواًل بلــه( یــا 0 
ــن 0  ــاز ممک ــل امتی ــود. حداق ــخ داده می ش ــه( پاس ــواًل ن )معم
وحداکثــر 11 خواهــد بــود. نمــره بیــن 0 تــا 4 بیانگــر خودکنترلــی 
پاییــن، نمــره بیــن 4 تــا 6: خودکنترلــی متوســط و نمــره باالتــر 
از 6: خودکنترلــی بــاال را نشــان مــی دهــد. در تحقیــق هومفــری 
ــا  ــی ب ــتفاده از روش همبســتگی بازآزمای ــا اس ــاس ب ــی مقی پایای
ــدازه  ــا، ان ــرای آزمون ه ــن اج ــه بی ــا 3 هفت ــدت 2 ت ــول م ط
گیــری و تعییــن شــده اســت. نمــره همبســتگی کل 0/71 بــود، در 
 ،ISC =0/63 ــه صــورت حالیکــه همبســتگی خــرده مقیاســها ب
PSC=0/63 و SE=0/56 بودنــد. همچنیــن پایایــی ایــن آزمون 

ــد )9(. ــه دســت آم ــاخ 0/83 ب ــای کرونب ــق آلف از طری
پرسشــنامه  دومــکا:  والدگــری  خودکارآمــدی  مقیــاس   -2
ــال  ــکاران در س ــکا و هم ــط دوم ــری توس ــدی والدگ خودکارآم
1996 بــرای ارزیابــی ســطوح کلــی خوداثرمنــدی و خودکارآمــدی 
ــی و ناامیــدی  ــن آزمــون کارای والدینــی معرفــی شــده اســت. ای
والدیــن را هنــگام مواجهــه بــا موقعیتهــای کــودک، توانایــی حــل 
تعارضــات والــد- کــودک و تــالش و مقاومتشــان را در والدگــری 
ارزیابــی مــی کنــد. پرسشــنامه شــامل 10 ســوال اســت و پاســخ 
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ــه ایــن پرسشــنامه طبــق طیــف لیکــرت هفــت درجــه ای از 1  ب
ــه هــای  ــی گوی ــه یعن ــج گوی ــدی می شــود کــه پن ــا 7 امتیازبن ت
1، 3، 5، 6 و 8 بــه صــورت معکــوس و بقیــه بــه صــورت مســتقیم 
نمــره داده مــی شــود. نمــره بــاال در ایــن آزمــون خودکارامــدی 
بــاال و نمــره پاییــن خودکارآمــدی پاییــن را نشــان مــی دهــد؛ و 
ــادر  ــرای م ــم ب ــدر و ه ــرای پ ــم ب ــن پرسشــنامه ه ســواالت ای
قابــل اســتفاده مــی باشــد )10(. در )6( روایــی پرسشــنامه توســط 
ــن  ــنامه در ای ــی پرسش ــد. پایای ــگارش ش ــوب ن ــاتید، مطل اس

ــد.  ــاخ 80% محاســبه گردی ــای کرونب ــق آلف پژوهــش از طری
روش اجرا

ــای  ــی از روش ه ــر )تلفیق ــی مثبت نگ ــی روانشناس ــج آموزش پکی
فرزندپــروری در راســتای شــکل گیــری خویشــتن داری بــا 
ــن  ــر در ای ــه مثبت نگ ــر(: مداخل ــی مثبت نگ ــرد روانشناس رویک

تحقیــق شــامل یــک مــدل درمانــی مثبت نگــر اســت )5(، 
پیشــنهاد شــده اســت کــه در یــک بســته آموزشــی کــه در ایــن 
ــری  ــکل گی ــتای ش ــروری در راس ــای فرزندپ ــا روش ه ــته ب بس
خویشــتن داری از نظریــه بوربــا  )2010( از کتــاب کلیدهــای رفتــار 
و ارزش هــای اخالقــی )3( تلفیــق شــده و در اختیــار مــادران قــرار 
گرفتــه اســت. ایــن بســته آموزشــی حــاوی 6 جلســه و هرجلســه 
طــی 60 دقیقــه طــول می کشــد ضمــن اینکــه در ایــن 6 
ــده  ــرای جلســه آین ــی ب ــوزش، تکنیک های ــر آم جلســه عــالوه ب
ــای  ــوب و زیربن ــن، چهارچ ــه شــد. همچنی ــادران ارای ــه م ــز ب نی
ایــن برنامــه آموزشــی دســتورالعمل ســاندرز و همــکاران )1993(                      
مــی باشــد )11(. خالصــه محتــوای کارگاه فرزندپــروروی در 
ــده  ــل آورده ش ــدول ذی ــودکان در ج ــتن داری ک ــتای خویش راس

اســت: 
جدول 1: خالصه محتوای کارگاه فرزندپروروی در راستای خویشتن داری کودکان

شرح جلساتجلسات

جلسه اول
معارفه، ارایه برنامه زمان بندی شده مداخله آموزشی، بیان تعداد و زمان جلسات برگزاری به اعضای گروه، انتظارات ازگروه وهمکاری بین اعضا، 
ارایه پرسشنامه خودکارآمدی والدین، توضیح مختصری در مورد روان شناسی مثبت نگرو تعریف شادمانی اصیل و شادکامی در زندگی، تعریف 

خویشتن داری، بیان و بررسی احساسات والدین در مورد حس خودکارآمدی خود.

جلسه دوم
بیان و توضیح معنا و هدف زندگی و توجه به احساس مثبت به خود، ارایه گام های مهارت ترغیب، کمک به مادر در جهت شناسایی نقاط قوت 

فرزند خود، پیدایش احساس مطلوب در مادران، تحکیم رابطه والد-فرزند و بیان مختصراز مباحث خویشتن داری فرزندان، ایفاء نقش نوسط 
مربی و سپس اعضا، وارایه تکلیف خانگی.

ارایه گام های مهارت تو می توانی و توجه به صفات مثبت، موهبت ها و استعدادها و توانایی ها مادران، ارایه گام اولیه خویشتن داری و ارایه جلسه سوم
راهکارهایی در این زمینه به مادران و ارایه تکلیف.

قدردانی از خود وپذیرش توانمندی های خود و موهبت بخشیدن خود، کمک به مادردر چگونگی عمل کردن در مورد روش های جایگزینی رفتار جلسه چهارم
فرزند، بیان موفقیت توسط اعضا، ارایه گام دوم خویشتن داری و ارایه راهکارهایی به والدین، و ارایه تکلیف خانگی.

بیان و توضیح غنای درونی زندگی، لزوم دانستن تفریح و سرگرمی در زندگی، آموزش به مادردر جهت کمک به تصمیم گیری مسئله ای فرزند، جلسه پنجم
فن بارش مغزی، حل مسئله، ارائه گام سوم در خویشتن داری و ارایه راهکارهایی به والدین وارایه تکلیف خانگی.

مرور اجمالی یر شناخت ها، راه کارهاو تکالیف ارایه شده در طول جلسات، ارایه گام های خودمهارگری، حساس کردن مادرنسبت به پیام های جلسه ششم
بدنی در هنگام خشم و عصبانیت، فنون مهارکردن خود در مواقع تنش زاکه الگویی برای فرزند خود نیز باشند، نمایش سرمشق گیری.

ــد IRCT35881 در  ــالق 390006 و ک ــد اخ ــذ ک ــس از اخ پ
مرکــز ثبــت کارآزمایــی بالینــی، و  انتخــاب گــروه نمونــه و قــرار 
دادن آنهــا بــه شــکل گمارشــی تصادفــی در دو گــروه آزمایشــی و 
گــواه یــک جلســه توجیهــی، بــراي آزمودنی هــا برگــزار گردیــد و از 
نحــوه برگــزاري جلســات و اهــداف آن توضیحــات کاملی داده شــد. 
بــا گــروه گــواه نیــز هماهنــگ گردیــد تــا بــه عنــوان گــروه انتظــار 
ــی  ــات درمان ــه اقدام ــان پژوهشــی در جلســات جداگان ــس از پای پ
ــر مبنــای اخــالق  بــراي آنهــا نیــز اجــرا خواهــد شــد چــرا کــه ب
پژوهشــی می بایســت ایــن کار انجــام می گرفــت. پــس از کســب 
مجوزهــاي الزم و مشــخص شــدن اعضــاي نمونــه و هماهنگــی 
ــا مســئولین ذیربــط، طبــق برنامــه ریــزي قبلــی، محقــق پــس  ب
ــاط  ــراري ارتب ــه در محــل مناســب و برق از حضــور اعضــاي نمون

ــن  ــه در ای ــرکت داوطلبان ــت ش ــت جه ــب رضای ــا و کس ــا آنه ب
دوره آموزشــی، آزمودنی هــا راجــع بــه پرسشــنامه ها و دالیــل 
انتخــاب کــودکان آن هــا، توضیحــات الزم راجــع بــه نحــوه تکمیل 
ــل  ــه تکمی ــدام ب ــادران اق ــد و م ــت نمودن ــنامه ها را دریاف پرسش
پرسشــنامه ها نمودنــد؛ ســپس از آنهــا خواســته شــد اگــر در تکمیل 
ــد  ــگر بخواهن ــده از پژوهش ــه ش ــی مواج ــا ابهام ــنامه ها ب پرسش
ــر از همــکاري  ــح بیشــتري بدهــد. در خاتمــه ضمــن  تقدی توضی
آزمودنــی در مــورد محرمانــه بــودن اطالعــات موجــود توضیــح داده 

شــد.
ــی و  ــطح توصیف ــا در دو س ــل داده ه ــه و تحلی ــن، تجزی همچنی
ــرم افــزار Spss-22 انجــام شــد. در ســطح  اســتنباطی توســط ن
توصیفــی از آمار هــای میانگیــن، انحــراف معیــار، فراوانــی و 
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ــرای  ــز ب ــتنباطی نی ــطح اس ــد. در س ــتفاده ش ــی اس ــد فراوان درص
ــه  ــرای مقایس ــس ب ــل کوواریان ــون تحلی ــه از آزم ــون فرضی آزم
میانگین هــای دوگــروه در پیــش آزمــون و پــس آزمــون اســتفاده و 

ــد.  ــی ش ــر بررس ــورد نظ ــای م ــش فرض ه پی

یافته ها
ــر از  ــامل 30 نف ــق ش ــن تحقی ــی در ای ــورد بررس ــای م نمونه ه
مــادران کــودکان دبســتانی دوره دوم ابتدایــی بودنــد کــه بــه طــور 
تصادفــی در دو گــروه آزمایــش و کنتــرل تقســیم شــدند. فراوانــی 
ــدان آنهــا بدیــن شــرح  ــی ســن فرزن رده ســنی مــادران و فراوان

اســت. 

 جدول2: فراوانی رده سنی مادران
درصدفراوانیرده سنی مادرگروه

آزمایشی

30-35960
36-40426/7
41-4516/7
46-5016/7
15100جمع

کنترل

30-351066/7
36-40320
41-4516/7
50-4616/7
15100جمع

جدول 3: فراوانی سن کودکان
درصدفراوانیسن کودکگروه

فرزندان مادران در گروه 
آزمایشی

10213/3
11853/3
12533/3
15100جمع

فرزندان مادران در گروه 
کنترل

10320
111066/7
12213/3
15100جمع

جدول 4: آمار توصیفی متغیرهای تحقیق
گروه کنترل گروه آزمایش

پس آزمون پیش آزمون پس آزمون پیش آزمون متغیر
انحراف استاندارد میانگین انحراف استاندارد میانگین انحراف استاندارد میانگین انحراف استاندارد میانگین

1/38 7/06 1/46 6/46 1/55 7/6 2/16 6/4 خودکنترلی 
فرزندان

8/13 49/36 8/92 47/67 4/7 55/8 7/77 46/87 خودکارآمدی 
والدگری مادران
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ــدی  ــود کارآم ــامل خ ــته ش ــای وابس ــق متغیره ــن تحقی در ای
ــر  ــن اث ــرای تعیی ــن ب ــت. همچنی ــی اس ــری و خودکنترل والدگ
مداخلــه الزم اســت تــا تفاوت هــای اولیــه در پس آزمــون از 
ــس  ــل کواریان ــون تحلی ــن از آزم ــم شــود. بنابرای ــون ک پیش آزم
جهــت بررســی اســتفاده می شــود. ولــی قبــل از انجــام آن، الزم 
ــن  ــد. از ای ــی باش ــون م ــن آزم ــای ای ــه ه ــی مفروض ــه بررس ب
رو، ابتــدا پیش فرض هــای شــامل نرمــال بــودن داده هــا )از 
ــب رگرســیون  ــی ضری ــک(، همگن ــون شــاپیرو- ویل ــق آزم طری

ــون  ــق آزم ــته )از طری ــر وابس ــراش روی متغی ــای همپ متغیره
ــون  ــق آزم ــا )ازطری ــری واریانس ه ــی(، براب ــن آزمودن ــرات بی اث
ــن متغیرهــای وابســته  ــن(، مفروضــه جــود رابطــه خطــی بی لوی
ــق  ــا )ازطری ــس داده ه ــس کواریان ــی ماتری ــراش و همگون و همپ
ــود  ــن ب ــی از ای ــج حاک ــد؛ و نتای ــی ش ــس( بررس ــون ام باک آزم
کــه پژوهشــگر مجــاز بــه اســتفاده از آزمــون تحلیــل کواریانــس 

مــی باشــد.

جدول 5: آزمون تحلیل کواریانس تک متغیری برای متغیر خودکنترلی فرزندان
اندازه اثرسطح معناداریFمیانگین مجذوراتدرجه آزادیمجموع مجذوراتمتغیر وابستهمنبع اثرگروه

گنترل
پیش آزمون 
خودکنترلی 

فرزندان

پس آزمون 
خودکنترلی 

فرزندان
29/39129/3925/480/0000270/49

آزمایشی
پیش آزمون 
خودکنترلی 

فرزندان

پس آزمون 
خودکنترلی 

فرزندان
2/4412/442/110/160/07

271/15خطا

نتایــج آزمــون تحلیــل کواریانــس تــک متغیــری نشــان می دهــد 
کــه مقــدار P =0/16( F، 2/44 =27 و F 1( بــرای اثــر متغیر مســتقل 
ــادار  ــاری معن ــاظ آم ــه لح ــتن داری ب ــره خویش ــر نم ــروه( ب )گ
ــی  ــق رد می شــود. یعن ــه تحقی ــن فرضی نبوده اســت. در نتیجــه ای
آمــوزش اصــول فرزندپــروری بــا رویکــرد روانشناســی مثبت نگــر، 

ــد.  ــود نمی بخش ــدان را بهب ــتن داری فرزن خویش
آمــوزش اصــول فرزندپــروری بــا رویکــرد روانشناســی مثبت نگــر، 
خودکارآمــدی والدگــری والدیــن کــودکان پیش دبســتانی را بهبــود 

می بخشــد. 

جدول 6: آزمون تحلیل کواریانس تک متغیری برای متغیر خودکارآمدی والدگری
اندازه اثرسطح معناداریFمیانگین مجذوراتدرجه آزادیمجموع مجذوراتمتغیر وابستهمنبع اثرگروه

کنترل
پیش آزمون 

خودکارآمدی 
والدگری

پس آزمون 
خودکارآمدی 

والدگری
956/531956/5391/990/0000000340/77

آزمایشی
پیش آزمون 

خودکارآمدی 
والدگری

پس آزمون 
خودکارآمدی 

والدگری
367/11367/135/310/0000020/57

2710/4خطا

نتایــج آزمــون تحلیــل کواریانــس تــک متغیــری نشــان می دهــد 
کــه مقــدار P =0/000002( F، 35/31 =27 و F 1( بــرای اثــر متغیــر 
مســتقل )گــروه( بــر نمــره خودکارآمــدی والدگــری والدیــن 
ــول  ــوزش اص ــی آم ــت. یعن ــادار بوده اس ــاری معن ــاظ آم ــه لح ب
ــدی  ــر، خودکارآم ــی مثبت نگ ــرد روانشناس ــا رویک ــروری ب فرزندپ

ــد.  ــود می بخش ــتانی را بهب ــودکان دبس ــن ک ــری والدی والدگ

بحث
بــر اســاس یافتــه های ایــن پژوهــش آمــوزش اصــول فرزندپروری 

ــدان  ــتنداری فرزن ــا خویش ــر ب ــی مثبت نگ ــرد روانشناس ــا رویک ب
ــوان  ــی ت ــت م ــن یاف ــن ای ــد. در تبیی ــاداری ندارن ــاط معن ارتب
گفــت؛ کــه شــکل گیــری خویشــتن داری در کــودکان آن هــم بــا 
ــی و  ــه یــک زمــان طوالن ــاز ب رویکــرد روانشناســی مثبت نگــر نی
اساســی دارد کــه بتــوان بــه صــورت ریشــه ای و عمیــق در کــودک 
نهادینــه کــرد و نمی تــوان اطمینــان حاصــل کــرد کــه بــا جلســات 
ــی  ــوزش داد و از طرف ــروی را آم ــی فرزندپ ــدت و مقطع ــاه م کوت
ــت  ــک فضیل ــوان ی ــن بت ــا عــدم همــکاری والدی ــا همــکاری ی ب
اخالقــی اساســی بــه اســم خویشــتن داری را در کــودکان بــه طــور 
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ــد  ــی بای ــت اخالق ــن فضیل ــه نوعــی ای غیرمســتقیم شــکل داد. ب
ــود  ــه خ ــن ب ــه والدی ــوزش ب ــر از آم ــه غی ــد ک ــی باش ــه صورت ب
کــودکان نیــز بــه صــورت مســتقیم آمــوزش دهنــد. بــه نوعــی هم 
ــی و ضــروری اســت و  ــودکان الزام ــن ک ــن ای ــه والدی ــوزش ب آم
ــن کار  ــرای ای ــه ب ــودکان، ک ــود ک ــه خ ــوزش مســتقیم ب ــم آم ه
موسســات آموزشــی، مــدارس، جامعــه بایــد ایــن فضیلــت اخالقــی 
ــدارس و  اساســی را جــزو دروس آموزشــی و ضــروری خــود در م
محیط هــای آموزشــی قــرار دهنــد و از همــان ابتــدا بــه یادگیــری 
و آمــوزش ایــن خصوصیــات اخالقــی در خــود بپردازنــد و والدیــن 
ــه  ــوص ب ــن خص ــه در ای ــه ک ــژه ای ک ــای وی ــا آموزش ه ــم ب ه
ــک  ــا ی ــند ت ــته باش ــکاری الزم را داش ــود، هم ــا داده می ش آنه
فرزنــد خویشــتن دار تحویــل جامعــه دهنــد. می تــوان اظهــار 
داشــت از آن جایــی کــه روانشناســی مثبت نگــر توانســته بــر امیــد، 
معنویــت، شــادکامی، اضطــراب، ناامیــدی... تأثیربــه ســزایی داشــته 
ــه صــورت  ــوان انتظــار داشــت کــه اگــر آموزش هــا ب باشــد، می ت
ــد  ــا می توان ــی مــدت کار شــود؛ مطمئن ــی و طوالن ریشــه ای، درون
تأثیــر بــه ســزایی بــر روی پــرورش خویشــتن داری کــودکان نیــز 
ــا )12( همســو مــی باشــد،  ــه ب ــن یافت ــده داشــته باشــد. ای در آین
ولــی بــا توجــه بــه ایــن کــه تحقیقــی در ایــن زمینــه انجــام نشــده 
ــات  ــا تحقیق ــا غیرهمســو ب ــه رد شــده همســو ی ــوان فرضی نمی ت

پیشــین عنــوان کــرد.

نتیجه گیری
بــر اســاس یافتــه دیگــر ایــن پژوهــش آمــوزش اصــول 
ــدی  ــر، خودکارآم ــی مثبت نگ ــرد روانشناس ــا رویک ــروری ب فرزندپ
والدگــری مــادران کــودکان پیــش دبســتانی را بهبــود می بخشــد. 
نتایــج ایــن پژوهــش بــا )6،8،13،14(  همســو مــی باشــد. در تبیین 
ایــن یافتــه مــی تــوان گفــت؛ بــا توجــه بــه حضــور پــدر در بیــرون 
ــودن  ــل ب ــر دخی ــل کمت ــه دلی ــاید ب ــل کار و ش ــواده و مح خان
ــذا مــادر نقــش اصلــی در  پــدر در امــر تعلیــم و تربیــت کــودک ل
تربیــت فرزنــدان بــر عهــده دارد )15(. بنابرایــن می تــوان آمــوزش 
ــوان  ــه عن ــا رویکــرد روانشناســی مثبــت نگــر را ب ــروری ب فرزندپ
ــه کار  ــان ب ــری زن ــدی والدگ ــش خودکارآم ــی افزای روش انتخاب
بــرد )8(. یکــی از بخــش هــای اصلــی ایــن برنامــه آموزشــی کــه 
چندیــن جلســه بــدان اختصــاص میابد، تقویــت رفتارهــای مثبت در 
کــودکان اســت. تشــویق و تقویــت رفتارهــای مثبــت توســط مــادر، 
باعــث وقــوع بیشــتر ایــن رفتارهــا در کــودکان مــی شــود. بازخورد 
مثبتــی کــه خــود مــادران از ایــن رفتارهــای کــودک دریافــت مــی 
کننــد، بــر ســطح خودکارآمــدی والدینــی آن هــا تاثیــر مــی گــذارد. 

بدیــن ترتیــب آن گونــه کــه )16( بیــان مــی کنــد، ایــن حلقــه ی 
بازخــوردی مــی توانــد بــه طــور فزاینــده ای منجــر بــه افزایــش 

رفتارهــای مثبــت و خودکارآمــدی والدینــی شــود.
بنابرایــن بــا توجــه بــه ایــن یافتــه ها مــی تــوان نتیجه گیــری کرد 
کــه؛ محتــوای جلســات روان درمانــی مثبــت گــرا بــه فعالیت هایــی 
از قبیــل زیــر کمــک زیــادی مــی کنــد: بررســی شــادمانی اصیــل 
و شــادکامی در زندگــی، بیــان و بررســی احساســات والدیــن، بیــان 
و توضیــح معنــا و هــدف زندگــی و توجــه بــه احســاس مثبــت بــه 
ــروری و بحــث  ــورد اصــول فرزندپ ــی در م ــه توضیحات ــود، ارای خ
ــی  ــه گام اصل ــه س ــل و ارائ ــه طورکام ــودکان ب ــتن داری ک خویش
خویشــتن داری در کــودکان، ارائــه راهکارهــا و مراحــل هــر گام بــه 
صــورت کامــل بــه مــادران، ارائــه ی گام هــای مهــارت ترغیــب، 
ــد خــود،  ــه مــادر در جهــت شناســایی نقــاط قــوت فرزن کمــک ب
ــد- ــه وال ــم رابط ــادران، تحکی ــوب در م ــاس مطل ــش احس پیدای
فرزنــد، قدردانــی از خــود و پذیــرش توانمندی هــای خــود و موهبت 
بخشــیدن خــود، کمــک بــه مــادر در چگونگــی عمــل کــردن در 
مــورد روش هــای جایگزینــی رفتــار فرزنــد، بیــان و توضیــح غنــای 
ــرگرمی در  ــح و س ــد تفری ــتن فوای ــزوم دانس ــی، ل ــی زندگ درون
زندگــی، آمــوزش بــه مــادر در جهــت کمــک بــه تصمیــم گیــری 
مســئله ای فرزنــد، فــن بــارش مغــزی و حــل مســئله. همچنیــن، 
ــدودی  ــا ح ــری را ت ــترس والدگ ــزان اس ــی می ــن دوره آموزش ای
کاهــش داده و اعتمــاد بــه نفــس والدگــری را افزایــش مــی دهــد 

 .)18 ،17(
ــده از  ــه دســت آم ــج ب ــات پیشــین و نتای ــج تحقیق ــا توجــه نتای ب
تحقیــق حاضــر، می تــوان گفــت کــه مثبت نگــری و مثبــت 
اندیشــی می توانــد برخودکارآمــدی والدگــری مــادران تأثیــر مثبتــی 
ــادی  ــر زی ــد تأثی ــر نمی توان ــی مثبت نگ ــی روان شناس ــذارد ول بگ
ــد  ــاه مــدت و غیرمســتقیم از طریــق وال ــه صــورت کوت آن هــم ب
ــوان انتظــار  ــر خویشــتن داری کــودکان بگــذارد در نتیجــه نمی ت ب
شــگرفی در چنــد جلســه کارگاه بــر روی خویشــتن داری کــودکان 
داشــت و ایــن رویکــرد بایــد بــه صــورت ریشــه ای و بلنــد مــدت 
در مــدارس، موسســات پــرورش کــودک، مهدهــا و.... بــه صــورت 
پایــه ای و آن هــم مســتقیم بــه کــودکان از همــان اوایــل کودکــی 
آمــوزش داده و بــه صــورت نهادینــه در آن هــا پــرورش داد. ایــن 
پژوهــش دارای محدویــت هایــی نیــز بــود از جملــه می تــوان بــه 
ــوزش  ــات کارگاه و آم ــدان در جلس ــتقیم فرزن ــور مس ــدم حض ع
غیرمســتقیم بــه آن هــا از طریــق والدیــن و یــا عــدم حضــور هردو 
والــد در جلســات آموزشــی اشــاره کــرد. لــذا پیشــنهاد مــی شــود 
ــودکان  ــه ک ــه صــورت مســتقیم ب ــوزش خویشــتن داری ب ــه آم ک
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ــی و  ــه درمان ــی، قص ــازی درمان ــد ب ــی مانن ــا روش های ــم ب آن ه
ــد،  ــودک می باش ــه ک ــب روحی ــه مناس ــری ک ــی دیگ روش های
ــه  ــق ب ــن تحقی ــردد ای ــنهاد می گ ــن پیش ــود. همچنی ــزار ش برگ
ــم  ــدارس، ه ــم در م ــه ه ــورت ک ــن ص ــترده تر بدی ــورت گس ص
ــی  ــز درمان ــتی، مراک ــا، بهزیس ــی، مهدکودک ه ــز آموزش در مراک
و... )هــم بــه کــودکان هــم بــه والدیــن(، آمــوزش داده شــود، تــا 
بــه والدیــن کمــک شــود نقششــان را بــه عنــوان موثرتریــن معلــم 
تمــام دوران زندگــی فرزندشــان بپذیرنــد و دوران طالیــی کودکــی 
فرزندشــان را از دســت ندهنــد، والدینــی اندیشــمند و فعــال باشــند 
و بــرای فرزندانشــان محیطــی را فراهــم کننــد کــه بــه رشــد همــه 
ــالوه  ــه ع ــد. ب ــک را بنمای ــترین کم ــا بیش ــه آن ه ــه و بهین جانب

ــد موجبــات آشــنایی اســاتید و دانشــجویان  ایــن پژوهــش می توان
ــورمان را  ــاوره کش ــی و مش ــوم تربیت ــی، عل ــته های روانشناس رش
بــا رویکردهــای جدیــد در فرزندپــروری در راســتای خویشــتن داری 

کــودکان فراهــم آورد.
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ایــن پژوهــش بــا کــد 390006 توســط دانشــکده علــوم انســانی و 
اجتماعــی دانشــگاه اردکان بــه تصویــب رســیده اســت. در نهایــت، 
از کلیــه مــادران عزیــزی کــه در ایــن پژوهــش مســاعدت نمودنــد 
ــه تشــکر و  و همــکاری الزم را در ایــن تحقیــق داشــتند، صمیمان

قدردانــی مــی شــود.
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