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Abstract
Background: Enhancement of parenting skills can increase the level of mothers' quality of
life by increasing their self-confidence and thus improve their children's coping with stress.
Objective: This study aimed to investigate the effect of the psycho-educational intervention
of positive and safe parenting skills on mothers' quality of life and children's resilience.
Method: Current applied research had an experimental method with a pre-test, post-test,
and one-month follow-up design with a control group. The statistical population included
mothers of preschool children who were referred to GOLHA Kindergarten in Tehran in 2021.
From this statistical population, 30 mothers with preschool children were selected by a
Purposeful sampling method and then randomly assigned to two experimental groups of 15
people and a control group of 15 people. Data were collected using the scale of the world
health organization's quality of life (Nejat, Montazeri, Holakouie, Mohammad, Majdzadeh, 2007)
and the scale of the child and youth resilience measure (CYRM) – 28 (Liebenberg, Ungar, &
Vijver, 2012). The experimental group participated in eight 45-minute sessions of the psychoeducational intervention of positive and safe parenting skills (Alipour, Aliakbari Dehkordi &
Barghi Irani, 2018) and the control group did not receive any intervention at that time. To test
the hypotheses of this study, multiple analysis of covariance was used to evaluate the effect
of the intervention and repeated measures analysis of variance was used to evaluate the
stability of the effect of the intervention in the follow-up stage. The results: The results
showed that the psycho-educational intervention of positive and safe parenting skills
significantly increased the positive quality of life of mothers and the resilience of children in
the experimental group compared to the control group in post-test and follow-up tests.
Conclusion: Based on finding of this study, it can be concluded the psycho-educational
intervention of positive and safe parenting skills can be used in educational spaces.
Keywords: psycho-educational, parenting, quality of life, resilience
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Introduction
Childhood is a critical and sensitive Period in development in all dimensions, s deserves
efficient and sensitive parenting, and a secure family atmosphere ( Schertz, Odom, Baggett,
& Sideris, 2013 ).

Many psychosocial problems are rooted in the family atmosphere and

parenting style (Shabahang, Khosrojavid, & Ahmadi, 2018 ). Promoting the level of psychosocial
health of children requires paying attention to the parenting style of the mother in the
first years of the child's life; Therefore, the mother's training as an essential element in
improving the child's psychosocial life should be considered by psychologists. (Barlow,
Cullen, Foster, Harrison, & Wade, 1999 ).

Due to this necessity, the present study was

conducted to investigate the effect of the psycho-educational intervention of positive
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and safe parenting skills on mothers' quality of life and children's resilience.
Quality of life is an important part of general health and a multidimensional concept
that encompasses the psychological, emotional, and physical aspects of each
individual's life. Quality of life is a concept that can be measured by any objective or
subjective method; Objective measurement includes living conditions, number of
friends, and severity of problems, while mental dimensions include perceived
happiness or satisfaction (Sheykholeslami, Hir, Ghojabeyglou, & Moradiyan, 2020 ). Quality of life
affects mothers' parenting experience ( Hartley, Barker, Seltzer, Greenberg, & Floyd, 2012 ).
Resilience involves efficient patterns of coping with problems and tensions.
Resilience can occur at any age and can be promoted with proper interventions (Arabian,
& Abolmaali, 2018).

One of the appropriate interventions to increase the level of resilience

of children is the intervention of the parenting style of their parents ( Rahimi, Vahedi, &
[ DOR: 20.1001.1.24234850.1400.7.1.2.8 ]

Imanzadeh, 2020 ).

Positive and safe parenting intervention is based on the emotional and physical
needs of the child and appropriate responses to these needs. The main focus of this
model is on the child's relationship with their parents. Safe and positive parenting is a
strategy to improve an intimate and empathetic relationship with the child to better
understand his or her needs and feelings as well as increase the child's emotional
security. Parenting based on secure attachment not only covers the infant period but
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also has a perspective on the whole of life and helps parents to develop the child. (Ali
Akbari DehkordiKakojojbari, Mohtashami. & Yekdalehpour, 2014 ).

The study background showed the effect of the psycho-educational intervention of
positive and safe parenting skills on the psycho-social health of mothers and children;
Amirtahmaseb, Bagheri, & Abolmaali (2018 )

confirmed the effectiveness of the positive

parenting method on emotional-behavioral problems of children with learning
disabilities. Rincón, Cova, Saldivia, Bustos, & et al (2018) confirmed the effectiveness of a
positive parenting program in reducing corporal punishment and increasing parental
participation, as well as reducing children's behavioral problems .Alipour, Aliakbari Dehkordi,
& Barghi Irani (2018)

confirmed the effectiveness of psycho-educational intervention of

[ Downloaded from fpcej.ir on 2023-01-10 ]

positive and safe parenting skills in Parenting styles of mothers of children with
pathological signs of internalization and externalization. Ali Akbari Dehkordi, Kakojojbari,
Mohtashami &

Yekdalehpour (2014)

showed the effectiveness of a positive parenting

program on parental stress in mothers of children with hearing impairment. Aliakbari
Dehkordi, Alipour, Esmaeilzadeh Kiabani, & Mohtashami (2014) showed the effect of
positive parenting education on the stress of mothers of children with ADHD.
Considering that the psycho-educational intervention of positive and safe parenting
skills can improve the parenting styles of parents and since no research has been done
in Iran on the quality of life of mothers and its effect on child resilience, the present
study follows The answer to this question is whether the psycho-educational
intervention of positive and safe parenting skills affects the quality of life of mothers

[ DOR: 20.1001.1.24234850.1400.7.1.2.8 ]

and resilience?

Methodology
Current applied research had an experimental method with a pre-test, post-test, and
one-month follow-up design with a control group. The statistical population in cluded
mothers of preschool children who were referred to GOLHA Kindergarten in Tehran in
2021. From this statistical population, 30 mothers with preschool children were
selected by a Purposeful sampling method and then randomly assigned to two
experimental groups of 15 people and a control group of 15 people. The experimental
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group participated

in

eight 45-minute sessions of the psycho-educational

intervention of positive and safe parenting skills (Alipour, Aliakbari Dehkordi & Barghi Irani,
2018)

and the control group did not receive any intervention at that time. To test the

hypotheses of this study, multiple analysis of covariance was used to evaluate the
effect of the intervention and repeated measures analysis of variance was used to
evaluate the stability of the effect of the intervention in the follow -up stage. Criteria
for entering the study: scoring less than the cut line of mothers participating in the
quality of life test, participating in most sessions (absence of more than two sessions
of experimental group members would be eliminated) and correct and complete
response of mothers to the quality of life and participation scale Was in response to

[ Downloaded from fpcej.ir on 2023-01-10 ]

the children's resilience scale. Data were collected using the scale of the world health
organization's quality of life (Nejat, Montazeri, Holakouie, Mohammad, Majdzadeh, 2007) and
the scale of the child and youth resilience measure (CYRM) – 28 (Liebenberg, Ungar, &
Vijver, 2012).

Results
The results showed that the psycho-educational intervention of positive and safe parenting
skills significantly increased the positive quality of life of mothers and the resilience of children
in the experimental group compared to the control group in post-test and follow-up tests. The
defining findings can be seen in Tables 1 and 2
Table1 Results of Bonferroni post hoc test of the quality of life components in pairwise
comparison stages in the experimental group

[ DOR: 20.1001.1.24234850.1400.7.1.2.8 ]

steps
Variable

pre-test - post-test

pre-test - follow-up

post-test - follow-up

mean

mean

mean

difference

p

difference

p

difference

p

Physical health

-1.07

0.001

-1.73

0.001

-0.67

0.19

mental health

-1.47

0.001

-1.73

0.001

-0.27

0.99

social relationship

-1.33

0.001

-2.20

0.001

-0.87

0.001

environmental health

-1.99

0.001

-1.76

0.001

0.27

0.99

33

Paniri & Ali Akbari Dehkordi

Family Pathology, Counseling and Enrichment Journal
Table2 Results of Bonferroni post hoc test of resilience components in pairwise comparison
of test stages in the experimental group
steps
Variable

pre-test - post-test
mean
difference

p

pre-test - follow-up
mean
difference

p

post-test - follow-up
mean
difference

p

individual

-1.67

0.001

-2.20

0.001

-0.53

0.21

communicational

-1.60

0.001

-2.67

0.001

-1.70

0.06

contexture

-1.53

0.001

-2.7

0.001

-0.53

0.12

Discussion and Conclusion
This study aimed to investigate the effect of the psycho-educational intervention of

[ Downloaded from fpcej.ir on 2023-01-10 ]

positive and safe parenting skills on mothers' quality of life and chi ldren's resilience.
The results showed that the psycho-educational intervention of positive and safe
parenting skills significantly increased the positive quality of life of mothers and the
resilience of children in the experimental group compared to the control group in posttest and follow-up tests. The first part of the findings of the present study on the
effectiveness of the psycho-educational intervention of positive and safe parenting
skills in improving the quality of life with the results of research by Ali Akbari Dehkordi,
Kakojojbari, and Mohtashami. & Yekdalehpour (2014); Aliakbari Dehkordi, Alipour, Esmaeilzadeh Kiabani, &
Mohtashami, (2014)

and Alipour, Aliakbari Dehkordi, & Barghi Irani (2018) were coordinated .The

second part of the research findings on the effectiveness of the psycho -educational
intervention of positive and safe parenting skills in increasing resilience were
coordinated with the results of the present study with the results of Amirtahmaseb,

[ DOR: 20.1001.1.24234850.1400.7.1.2.8 ]

Bagheri, & Abolmaali (2018) and

the study results of Rincón, Cova, Saldivia, & et al (2018)

Based on the findings of this study It is suggested that the psycho-educational
intervention of positive and safe parenting skills be conducted in person in subsequent
studies. It is also recommended to implement a psycho-educational intervention of
positive and safe parenting skills for parents with other age groups, to hold training
workshops for parents, and also to use a psycho-educational intervention of positive
and safe parenting skills in schools. So, Based on the findings of this study, it can be
concluded the psycho-educational intervention of positive and safe parenting skills can
be used in educational spaces.
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تأثیر مداخله روان-آموزشی مهارتهای فرزند پروری مثبت و ایمن بر کیفیت
زندگی مادران و تابآوری کودکان
دریافت14-03-1400 :

شهین پنیری

کارشناسی ارشد ،روان شناسی عمومی ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه پیام نور .تهران ،ایران.
Shahin.paniri@gmail.com

استاد روانشناسی بالینی ،گروه روانشناسی ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه پیام نور تهران،
تهران ،ایران.

چکیده
زمینه :ارتقای مهارتهای فرزند پروری میتواند بهواسطه افزایش اعتماد به خود ،تراز کیفیت زندگی مادران را افزایش و درنتیجه
مقابله با استرس فرزندان را بهبود بخشد .هدف :پژوهش حاضر با هدف تأثیر مداخله روان-آموزشی مهارتهای فرزند پروری
مثبت و ایمن بر کیفیت زندگی مادران و تابآوری کودکان انجام شد .روش :روش این پژوهش کاربردی آزمایشی و دارای طرح
آزمایشی پیشآزمون ،پسآزمون و آزمون پیگیری یک ماهه با گروه کنترل بود .جامعه آماری شامل مادران کودکان
پیشدبستانی بود مراجعهکننده به مهدکودک گلها در شهر تهران طی سال  1400بود .از میان جامعه آماری 30 ،نفر از مادران
دارای کودک پیشدبستانی با به روش نمونهگیری هدفمند انتخاب و بهصورت تصادفی در دو گروه آزمایشی  15نفری و گروه
کنترل  15نفری گمارش شدند .برای گردآوری دادهها از ابزارهای مقیاس کیفیت زندگی سازمان سالمت جهانی ( Nejat ,

] [ Downloaded from fpcej.ir on 2023-01-10

مهناز علیاکبری دهکردی

پذیرش25-06-1400 :

 )Montazeri, Holakouie , Mohammad , Majdzadeh, 2007و مقیاس اندازهگیری تابآوری کودک و نوجوان Liebenberg,

) )Ungar, & Vijver, 2012استفاده شد .گروه آزمایش در هشت جلسه  45دقیقهای مداخله روان-آموزشی مهارتهای فرزند
پروری مثبت و ایمن ( ).Alipour , Aliakbari Dehkordi & Barghi Irani , 2018شرکت کردند و اعضای گروه کنترل در آن هنگام
تحلیل واریانس اندازهگیریهای مکرر برای بررسی ثبات تأثیر مداخله در مرحله پیگیری استفاده شد .یافتهها :نتایج نشان داد
مداخله روان-آموزشی مهارتهای فرزند پروری مثبت و ایمن کیفیت زندگی مادران و تابآوری کودکان گروه آزمایشی را در
مقایسه با گروه کنترل در پسآزمون و آزمون پیگیری له طور معنیدار افزایش داد .نتیجهگیری :بر اساس این پژوهش میتوان
نتیجه گرفت مداخله روان-آموزشی مهارتهای فرزند پروری مثبت و ایمن شایان بهکارگیری در فضاهای آموزشی و پرورشی
است.

کلیدواژهها :روان-آموزشی ،فرزند پروری ،کیفیت زندگی ،تابآوری

] [ DOR: 20.1001.1.24234850.1400.7.1.2.8

مداخلهای دریافت نکردند .جهت آزمون فرضیههای این پژوهش از تحلیل کوواریانس چندگانه برای بررسی تأثیر مداخله و از
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مقدمه
کیفیت تحول کودک مهم ترین عامل تعیین کننده سالمت و دوران فرصت ارزنده ای برای این تحول و
پیشگیری از مشکالت روانی -اجتماعی است

( .)Anderson, & Reidy2012

دوره ی خردسالی دوره حساس

تحول در همه ابعاد است و شایان پرورش صحیح و جو خانوادگی ایمن است

( & Schertz, Odom, Baggett,

 .)Sideris, 2013خانواده نخستین و بادوام ترین عاملی است که به عنوان سازنده و زیربنای شخصیت
رفتارهای بعدی کودک شناخته شده و حتی به عقیده بسیاری از روانشناسان باید ریشه بسیاری از
مشکالت روانی -اجتماعی را در جو خانواده و نحوۀ فرزند پروری والدین جستجو کرد (

Shabahang,

 .)Khosrojavid, & Ahmadi, 2018ارتقای سالمت روانی -اجتماعی کودکان مستلزم توجه به فرزند پروری

بهبود زندگی فرزندان باید موردتوجه قرار گیرد .البته ،مادران به دلیل مسئولیت بیشتر در مراقبت و
نگهداری از کودکان ،نقش مؤثرتر و مهم تری در پرورش آن ها دارند (

Barlow, Cullen, Foster, Harrison,

 .)& Wade, 1999ازاینرو ،پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثــــــیر مداخله روان-آموزشی مهارت های
فرزند پروری مثبت و ایمن بر کیفیت زندگی مادران و تابآوری کودکان انجام شد.
کیفیت زندگی بخش مهمی از احساس سالمت عمومی و مفهومی پویا و چندبعدی است که
جنبه های روان شناختی ،هیجانی و بدنی زندگی هر فرد را در برمی گیرد .کیفیت زندگی مفهومی

] [ Downloaded from fpcej.ir on 2023-01-10

والدین در سال های نخستین زندگی کودک است؛ پس آموزشِ والدین به عنوان اصلی ضروری در

گسترده است که می تواند تو سط هر روشی عینی یا ذهنی اندازه گیری شود؛ اندازه گیری عینی شامل:
شرایط زندگی ،تعداد دوستان و شدت معلولیت ،درحالیکه ابعاد ذهنی که به عنوان بهزیستی هیجانی

 .)Moradiyan, 2020کیفیت زندگی بر تجربه فرزند پروری مادران اثر می گذارد

( Hartley, Barker, Seltzer,

.)Greenberg, & Floyd, 2012

تاب آوری در برگیرندۀ الگوهای کارآمد سازگاری در رویارویی با مشکالت و تنش ها است.
تاب آوری در هر سن می تواند رخ دهد و با پرورش مناسب قابل ارتقا است (

Arabian, & Abolmaali,

 .)2018ازجمله مداخالت مناسب برای افزایش سطح تاب آوری کودکان ،مداخله در شیوه فرزند پروری

] [ DOR: 20.1001.1.24234850.1400.7.1.2.8

اشاره شده است که شامل میزان شادی یا رضایت ادراکشده است

( & Sheykholeslami, Hir, Ghojabeyglou,
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والدین آنان است ( )Rahimi, Vahedi, & Imanzadeh, 2020؛ والدین از روش های گوناگونی برای پرورش
کودکان خود استفاده می کنند که سبک های فرزند پروری 1نام دارد ( .)Hardy, Power, & Jaedicke, 1993
دیانا بامریند )1991( 2سبک فرزند پروری را به عنوان کارکرد کنترلی والدین معرفی می کند و با توجه
به ابعاد ،رفتاری گرمی و کنترل ،آن را به انواع مستبدانه ،3مقتدر 4و آسان گیر 5تقسیم می کند .سبک
فرزند پروری مستبدانه ،با کنترل سخت ،سطح محدودیت باال ،انضباط ناپایدار و خشن ،میزان پایین
حمایت عاطفی و گرمی مشخص می گردد ( .)Rubin, & Kelly, 2015سبک فرزند پروری مقتدر با ترکیبی
از مهارگری و حمایت عاطفی باال ،سطح مناسب خودپیروی و روابط دوسویه میان والدین و کودک
شناسایی می شود ( .) Arifiyanti, 2019والدینی که از سبک فرزند پروری آسان گیر استفاده می کنند از

شکست آن ها در نظم دهی به رفتار کودکانشان می تواند به حرمت -خود پایین منجر شود ،زیرا
کودکان نیز در یادگیری شکل های مناسب خود نظم بخشی با شکست مواجه می شوند

& Sahithya,

.)Raman, (2021
به تازگی عالقه تازه ای نسبت به فرزند پروری مبتنی بر دل بستگی ایمن در جوامع مدرن ایجادشده
است .مداخلۀ فرزند پروری مثبت و ایمن بر مبتنی بر نیازهای هیجانی و بدنی کودک و پاسخ های
مناسب به این نیازها شکل گرفته است .تمرکز اصلی این مدل بر رابطه کودک با والدین است .فرزند
پروری ایمن و مثبت راهبردی برای بهبود رابطه صمیمی و همدالنه با کودک جهت درک بیشتر نیازها و
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قواعد ناپایدار یا فاقد ساختار استفاده می کنند .هرچند ممکن است این والدین ،مهربان باشند ،ولی

احساسات او و همچنین افزایش امنیت هیجانی کودک است .فرزند پروری بر اساس دل بستگی ایمن

رشد و پرورش کودک کمک می کند (

&

Mohtashami.

DehkordiKakojojbari,

Akbari

Ali

 .)Yekdalehpour2014بررسی پیشینه ی پژوهش نشانگر تأثیر مداخله روان-آموزشی مهارت های فرزند
1. parenting
2 . Diana Baumrind
3 .authoritarian
4 .authoritative
5 .permissive
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پروری مثبت و ایمن روی سالمت روای -اجتماعی مادران و کودکان بود؛ امیر طهماسب ،باقری ،ابو
المعالی ( ) 2018اثربخش بودن روش فرزند پروری مثبت بر مشکالت عاطفی-رفتاری کودکان با
اختالل یادگیری را تائید کردند .رینکون ،کووا ،سالدیویا و همکاران )2018( 1اثربخش بودن برنامه
فرزند پروری مثبت در کاهش تنبیه بدنی و افزایش مشارکت والدین و همچنین کاهش مشکالت
رفتاری کودکان را تائید کردند .علی پور ،علی اکبری برقی ایرانی ( )2018مؤثر بودن برنامه آموزش
مهارت های فرزند پروری مثبت و ایمن بر شیوه های فرزند پروری مادران کودکان با عالئم مشکالت
رفتاری درونی سازی و برونی سازی را تائید کردند .علی اکبری  ،کاکوجویباری ،محتشمی ،یکدله پور
( ) 2014در پژوهش خود اثربخشی برنامه فرزند پروری مثبت بر ت نیدگی والدینی در مادران کودکان با

پژوهشی تأثیر آموزش فرزند پروری مثبت بر تنیدگی مادران کودکان د ارای اختالل بیش فعالی/نقص
توجه در شهر کرج نشان دادند.
بنا بر آنچه گفته شد ،همچنین با در نظر گرفتن اینکه مداخله روان -آموزشی مهارت های فرزند
پروری مثبت و ایمن میتواند بر بهبود شیوه های فرزند پروری والدین تأثیر بگذارد و ازآنجاکه
پژوهشی تاکنون در ایران بر روی کیفیت زندگی مادران و تأثیر آن بر روی تابآوری کودکان صورت
نگرفته است ،پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به این سؤال است که:
آیا مداخله روان -آموزشی مهارت های فرزند پروری مثبت و ایمن بر کیفیت زندگی مادران و
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آسیب شنوایی نشان دادند .علی اکبری دهکردی ،علی پور ،اسماعیل زاده کیابانی و محتشمی ( )2014در

تاب آوری کودکان در شهر تهران تأثیر دارد؟

روش این پژوهش کاربردی آزمایشی و دارای طرح آزمایشی پیش آزمون ،پس آزمون و آزمون پیگیری
یک ماهه با گروه کنترل بود .جامعه آماری شامل مادران کودکان بود مراجعه کننده به مهدکودک
گل ها در شهر تهران طی سال  1400بود .از میان جامعه آماری 30 ،نفر از مادران دارای کودک با به

1 . Rincón, P., Cova, F., Saldivia, S., & et al

] [ DOR: 20.1001.1.24234850.1400.7.1.2.8
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روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و بهصورت تصادفی در دو گروه آزمایشی  15نفری و گروه کنترل
 15نفر ی گمارش شدند .گروه آزمایشی در هشت جلسه  45دقیقه ای مداخله روان-آموزشی
مهارت های فرزند پروری مثبت و ایمن شرکت کردند و اعضای گروه کنترل مداخله ای دریافت
نکردند .مالک های ورود به پژوهش کسب امتیاز کمتر از خط برش مادران شرکت کننده در آزمون
کیفیت زندگی ،شرکت در بیشتر جلسات (غیبت بیش از دو جلسه اعضای گروه آزمایشی سبب حذف
می شد) و پاسخ گویی درست و کامل مادران به مقیاس کیفیت زندگی و مشارکت در پاسخگویی به
مقیاس تاب آوری کودکان بود.
ابزارها

)Holakouie , Mohammad , Majdzadeh, 2007

و مقیاس اندازه گیری تابآوری کودک و نوجوان

) )Liebenberg, Ungar, & Vijver, 2012استفاده شد.
.1

مقیاس اندازهگیری تاب آوری کودک و نوجوان

این مقیاس به عنوان یک ابزار تفکیک برای کشف منابع ( فردی ،ارتباطی ،بافتی) تاب آوری طراحی شده
است .پاسخ گویی کودکان به این مقیاس مستلزم مشارکت والدین و مربیان است .این مقیاس دارای 28
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برای گردآوری داده ها از ابزارهای مقیاس کیفیت زندگی سازمان سالمت جهانی

( Nejat , Montazeri,

ماده بوده که پاسخ دهندگان میزان توافقشان را با هرکدام از ماده ها در مقیاس لیکرت که از دامنه
(اصالً= ) 1تا (خیلی زیاد=  ) 5گسترده است را نمایان می کند .شیوه نمره گذاری به این صورت است:

 26-24-17مقیاس ارتباطی را نشان می دهد .ماده های  28-27-23- 22-19- 16-13- 10-9- 1مقیاس
بافتی را مشخص می کند .کازرونی زند ،سپهری شاملو ،میرزائیان ( ) 2013برای ارزیابی قابلیت اعتماد
مقیاس اندازه گیری تابآوری کودک و نوجوان ،ضریب آلفای کرونباخ و روش دونیمه سازی محاسبه
کردند که ضریب آلفای کرونباخ  0/71تا  0/85متغیر است و نشانه پایایی خوب این مقیاس بود.

] [ DOR: 20.1001.1.24234850.1400.7.1.2.8

ماده های  25-21-20- 18-15-14-11-4-2مقیاس فردی را نشان می دهد :.ماده های -12-7-6-5-3
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 .2مقیاس کیفیت زندگی سازمان سالمت جهانی

چهار حیطه سالمت بدنی ،سالمت روانی ،روابط اجتماعی و سالمت محیط را میسنجد که هر یک به
ترتیب داراي  8 ،3 ،6 ،7ماده است .دو ماده نخست این پرسشنامه به هیچیک از حیطهها تعلق ندارد و
وضعیت سالمت و کیفیت زندگی را به شکل کلی مورد ارزیابی قرار میدهد ،ازاینرو مقیاس درمجموع
 26سؤال دارد .پاسخگویی روي مقیاس پنجدرجهاي از ( 1خیلی ضعیف) تا (5خیلی خوب) انجام
میشود .در هر حیطه امتیازي معادل  4تا  20به تفکیک به دست خواهد آمد؛ که در آن  4نشانه بدترین و
 20نشانه بهترین و ضعیف است .آلفاي کرونباخ نسخه فارسی در همه زیر مقیاسها بهجز حیطه رابط
اجتماعی باالتر از  0/70و سازگاري درونی این مقیاس صرفنظر از دو سؤال اول  0/83است .قابلیت

()Nejat , Montazeri, Holakouie , Mohammad , Majdzadeh, 2007

مداخله
مداخله روان-آموزشی مهارتهای فرزند پروری مثبت و ایمن طبق بسته آموزشی علی پور ،مهناز علیاکبری
دهکردی و ایرانی ( )2018بهصورت برخط ،طبق محدودیتهای ایجادشده به دلیل جنجال رسانهای همهگیری
ویروس کرونا ،اجرا گردید؛ گروه آزمایشی در هشت جلسه  45دقیقهای مداخله روان-آموزشی مهارتهای
فرزند پروری مثبت و ایمن شرکت کردند و اعضای گروه کنترل در آن هنگام مداخلهای دریافت نکردند.
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اعتماد ابزار با کمک روش آزمون-باز آزمون بعد از دو هفته ،در هر چهار حیطه ،باالي  0/70بوده است.

جلسه اول :بیان اهداف جلسات و ضرورت داشتن یک تعامل مثبت و ایمن میان مادر و کودک ،هماهنگی در
پرورش و چگونگی تأثیر آن بر رشد روانی اجتماعی کودک و تأثیر نوع کیفیت تعامل مادر – پدر بر فرزندان.

جلسه سوم :بیان نیازهای کودکان ،توضیح چگونگی استفاده از روش قانونگذاری ،آموزش نحوه صحیح
تشویق کردن ،شرح مختصری از انواع روش فرزند پروری و تأثیر آن بر کودکان.
جلسه چهارم :انواع روشها و نحوه صحیح تنبیه کردن و آموزش اصالح و شناسایی واکنشهای غیر مؤثر و
نادرست والدین به رفتار غلط کودکان.

] [ DOR: 20.1001.1.24234850.1400.7.1.2.8

جلسه دوم :معرفی مختصری از نحوه فکر کردن کودکان ،انواع مشکالت رفتاری و دالیل بروز آن.
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جلسه پنجم :شرح دلبستگی و انواع آن و اهمیت فرزند پروری بر پایه دلبستگی ،بیان اصلهای راهنما جهت
ایجاد تعامل خوب میان مادر و کودک و تشکیل امنیت عاطفی در کودک ،آموزش نحوهی صحیح پاسخ به
نیازهای عاطفی کودک با استفاده از فن سناریوسازی.
جلسه ششم :ادامه آموزش سناریوسازی و فن ارتباط کالمی و تماس بدنی به مادران.
جلسه هفتم :ادامه فن سناریوسازی ،استفاده از فن مشارکت دادن کودک در فعالیتهای گروهی جهت باال
بردن حرمت-خود کودک و ایجاد ارتباط قوی میان اعضای خانواده و بخصوص مادر و فرزند ،باال بردن
تابآوری و شاد و جذاب کردن محیط زندگی کودک.
جلسه هشتم :مرور فنها و آموزشهای دادهشده در جلسات گذشته و شیوهی نگهداری تغییرات .بعد از اتمام

شیوه اجرای پژوهش
ابتدا هر دو گروه آزمایشی و کنترل ،پرسشنامه کیفیت زندگی و تابآوری کودک و نوجوانان را تکمیل
نمودند ،سپس گروه آزمایشی در هشت جلسه  45دقیقهای مداخله روان-آموزشی مهارتهای فرزند پروری
مثبت و ایمن شرکت کردند و اعضای گروه کنترل در آن هنگام مداخلهای دریافت نکردند .بعد از پایان
مداخله ،مجدداً افراد هر دو گروه آزمایشی و کنترل ،توسط همان ابزارها در پسآزمون و آزمون پیگیری
یکماهه مورد آزمون قرار گرفتند .جهت آزمون فرضیههای این پژوهش از تحلیل کوواریانس چندگانه
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جلسات آموزش از هر دو گروه پسآزمون گرفته شد و یک ماه بعد آزمون پی گیری تکمیل شد.

برای بررسی تأثیر مداخله و از تحلیل واریانس اندازهگیریهای مکرر برای بررسی ثبات تأثیر مداخله در
مرحله پیگیری استفاده شد.

اطالعات جمعیت شناختی بدینصورت بود :از مجموع  30نفر آزمودنی 15 ،نفر گروه آزمایشی و  15نفر
گروه کنترل را تشکیل میدادند .سن مادران بدینصورت بود که در گروه آزمایشی  3نفر ( 20درصد) میان
 20تا  24سال؛  4نفر ( 26/7درصد) میان  25تا  29سال 3 ،نفر ( 20درصد) میان  30تا  34سال 4 ،نفر (26/7
درصد) میان  35تا  39سال و  1نفر ( 6/7درصد) باالی  40سال در گروه کنترل  1نفر ( 13/3درصد) میان 20
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تا  24سال؛  4نفر ( 26/7درصد) میان  25تا  29سال 3 ،نفر ( 20درصد) میان  30تا  34سال 4 ،نفر (26/7
درصد) میان  35تا  39سال و  2نفر ( 13/3درصد) باالی  40سال بودند.
در جدول  1میانگین و انحراف استاندارد نمرات متغیرهای کیفیت زندگی و تابآوری در سه مرحله
پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری به تفکیک گروهها ارائهشده است .در این جدول میانگین نمرات
مؤلفههای کیفیت زندگی به تفکیک گروه و مراحل آزمون مشاهده میشود؛ که بیانگر آن است میان
میانگین مؤلفههای کیفیت زندگی در گروه آزمایشی در پسآزمون نسبت به پیشآزمون تفاوت وجود دارد
و میان پسآزمون رابطه اجتماعی با پیگیری آن نیز تفاوت وجود دارد؛ اما سایر مؤلفهها تفاوت چندانی در
این مرحله ندارند .از طرفی میان میانگین نمرات مؤلفههای تابآوری در گروه آزمایشی در پسآزمون نسبت
به پیشآزمون تفاوت وجود دارد و میان پسآزمون با پیگیری نیز تا حدودی تفاوت وجود دارد.

متغیر

سالمت بدنی
سالمت روانی

رابطه اجتماعی

سالمت محیط

ارتباطی

بافتی

میانگین ±انحراف معیار

میانگین ±انحراف معیار

میانگین ±انحراف معیار

آزمایشی

2/93 ± 15/27

2/94 ± 16/33

3/33 ± 17

کنترل

2/18 ± 15/73

2/5 ±15/60

2/49 ±15/67

آزمایشی

1/69 ± 13/00

1/76 ± 14/47

1/9 ± 14/73

کنترل

1/58 ± 13/07

1/38 ±12/93

1/63 ±12/40

آزمایشی

1/68 ± 7/47

1/56 ± 8/80

1/87 ± 9/67

کنترل

1/59 ± 7/60

1/83 ±7/67

1/79 ±7/73

آزمایشی

1/79 ± 18/67

1/84 ± 20/60

2/46 ± 20/33

کنترل

2/16 ± 18/33

2/12 ±18/27

1/68 ±18/13

آزمایشی

1/98 ± 20/67

2/05 ± 22/33

2/03 ± 22/87

کنترل

1/93 ± 20/80

2/07 ±21/00

1/90 ±20/93

آزمایشی

1/44 ± 18/67

1/58 ± 20/27

1/34 ± 21/33

کنترل

1/43 ± 18/27

1/59 ±18/47

1/62 ±18/73

آزمایشی

2/15 ± 21/27

2/27 ± 22/80

2/32 ± 23/33

کنترل

1/89 ± 21/20

1/99 ±21/13

1/37 ±21/07

گروه

] [ DOR: 20.1001.1.24234850.1400.7.1.2.8

فردی

پیشآزمون

پسآزمون

پیگیری
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 .جهت آزمون فرضیههای این پژوهش از تحلیل کوواریانس چندگانه بهمنظور بررسی تأثیر مداخله و از
تحلیل واریانس اندازهگیریهای مکرر بهمنظور بررسی ثبات تأثیر مداخله استفاده شد .در این راستا قبل از
تحلیل کوواریانس ،مفروضههای آن موردبررسی قرار گرفتند .جهت رعایت پیشفرضها به بررسی نرمال
بودن توزیع دادهها (آزمون شاپیرو ویلک ،)1همگنی واریانسها (آزمون لون )2و همگنی شیبخط
رگرسیون پرداخته شد .سطوح معنیداری شاپیرو ویلک و آزمون لون برای همه متغیرها بیشتر از میزان 0/05
به دست آمد ( ،)P>0/05لذا مفروضات نرمال بودن و همگنی واریانسها مورد تأیید قرار گرفت .مفروضه
دیگر تحلیل کوواریانس ،همگنی شیبخط رگرسیون در گروههاست .اگر خطوط رگرسیون ناهمگن
باشند ،آنگاه کوواریانس تحلیل مناسبی برای دادهها نخواهد بود .در این پژوهش ،میان متغیرهای کمکی و
متغیرهای وابسته در همه سطوح عامل (گروههای آزمایش و کنترل) برابری حاکم بود ( .)p>0/05همچنین

نتایج حاصل از تحلیل کوواریانس چندگانه ( )MANCOVAبر روی میانگین نمرات پسآزمون مؤلفههای
کیفیت زندگی در گروههای موردپژوهش با کنترل پیشآزمون بر اساس میزان اثر پیالیی و المبدای ویلکز
( ،)P≤ 0/01 ،F=40/12با اندازه اثر  0/88و توان آزمون  ،1نشان داد که بین گروههای آزمایشی و کنترل
در میزان نمرات پسآزمون مؤلفههای کیفیت زندگی تفاوت معنیداری وجود دارد ( .)P≤ 0/01بر این
اساس میتوان بیان داشت که دستکم در یکی از متغیرها ،بین گروههای موردپژوهش ،تفاوت معنیداری
وجود دارد .برای تشخیص اینکه در کدامیک از متغیرها تفاوت وجود دارد از کوواریانسهای یکراهه در

] [ Downloaded from fpcej.ir on 2023-01-10

تعاملی غیر معنیدار بین متغیرهای وابسته و کمکی (کوواریت ها) مشاهده شد.

متن مانکوا استفادهشده است که نتایج آن در جدول  2ارائه گردیده است.
همانگونه که در جدول  2مشاهده میشود ،با نتایجی که براي سالمت بدنی با (،)P≤ 0/01 ،F=33/24
( )P≤ 0/01 ،F=54/71به دست آمد میتوان گفت که تفاوت میزان همه مؤلفههاي کیفیت زندگی گروههاي
موردپژوهش معنیدار بوده است ،این نتایج حاکی از تأثیر مداخله روان-آموزشی مهارتهاي فرزند پروري مثبت
و ایمن بر کیفیت زندگی مادران بود.

1

. Shapiro-Wilk
. Levine’s test

2

] [ DOR: 20.1001.1.24234850.1400.7.1.2.8

سالمت روانی با ( )P≤0/01 ،F=42/37رابطه اجتماعی با ( )P≤ 0/01 ،F=33/24و سالمت محیط با
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جدول  2خالصه نتایج تحلیل کوواریانسهای یکراهه در متن مانکوا بر روی میانگین نمرات پسآزمون
مؤلفههای کیفیت زندگی
مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

سالمت بدنی

10/67

1

10/67

33/24

سالمت روانی

19/86

1

19/86

42/37

رابطه اجتماعی

12/69

1

12/69

37/26

0/001

سالمت محیط

31/44

1

31/44

54/71

0/001

شاخصها

توان

F

P

ضریب اتا

0/001

0/58

1

0/001

0/64

1

0/61

1

0/69

1

آزمون

بهمنظور بررسی مرور زمان در تأثیر مداخله ،تحلیل واریانس اندازهگیري مکرر بر روي نمرات مؤلفههاي
کیفیت زندگی گروه آزمایشی در سه مرحله (پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیري) انجام شد .بر این اساس نتایج

آن در جدول  3ارائه گردیده است .بر اساس نتایج جدول  ،3در گروه آزمایشی میان میانگین نمرات
مؤلفههای کیفیت زندگی در مقایسه مراحل پیشآزمون -پسآزمون و همچنین پیشآزمون -پیگیری تفاوت
معنیداری وجود دارد ( .)p≤0/01به این معنی که میزان نمرات مؤلفههای کیفیت زندگی در گروه آزمایشی
بهطور معنیداری افزایش پیداکرده است؛ معنیدار نشدن تفاوت مراحل پسآزمون -پیگیری در مؤلفههای
سالمت بدنی ،سالمت روانی و سالمت محیط نشان از ثبات آموزش مهارتهای فرزند پروری مثبت و ایمن
بر کیفیت زندگی مادران دارای کودکان است ( .)p>0/05البته الزم به ذکر است که معنیدار شدن تفاوت
مراحل پسآزمون -پیگیری در مؤلفه رابطه اجتماعی باز حاکی از ثبات تأثیر مداخله پژوهش حاضر است ،به

] [ Downloaded from fpcej.ir on 2023-01-10

آزمون تعقیبی بونفرونی با رعایت شرط همگنی واریانسها بهمنظور مقایسه دوبهدو میانگینها انجام شد که نتایج

این دلیل که میزان نمرات رابطه اجتماعی در مرحله پیگیری افزایش بیشتری داشته است.

مراحل←
متغیر

پیشآزمون ـ پسآزمون
تفاوت
میانگینها

p

پیشآزمون -پیگیری
تفاوت
میانگینها

p

پسآزمون ـ پیگیری
تفاوت
میانگینها

p

سالمت بدنی

-1/07

0/001

-1/73

0/001

-0/67

0/19

سالمت روانی

-1/47

0/001

-1/73

0/001

-0/27

0/99

رابطه اجتماعی

-1/33

0/001

-2/20

0/001

-0/87

0/001

سالمت محیط

-1/93

0/001

-1/67

0/001

0/27

0/99
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جدول  3نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی مؤلفههای کیفیت زندگی در مقایسه زوجی مراحل در گروه آزمایشی
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نتایج حاصل از تحلیل کوواریانس چندگانه

()MANCOVA

بر روی میانگین نمرات پسآزمون مؤلفههای

تابآوری نیز در گروههای موردپژوهش با کنترل پیشآزمون بر اساس میزان اثر پیالیی و المبدای ویلکز
( ،)P≤ 0/01 ،F=53/88با اندازه اثر  0/87و توان آزمون  ،1نشان داد که بین گروههای آزمایشی و کنترل در
میزان نمرات پسآزمون مؤلفههای تابآوری تفاوت معنیداری وجود دارد ( .)P≤ 0/01بر این اساس
میتوان بیان داشت که دستکم در یکی از متغیرها ،بین گروههای موردپژوهش ،تفاوت معنیداری وجود
دارد .برای تشخیص اینکه در کدامیک از متغیرها تفاوت وجود دارد از کوواریانسهای یکراهه در متن
مانکوا استفادهشده است که نتایج آن در جدول  4ارائه گردیده است.
همانگونه که در جدول  4مشاهده میشود ،با نتایجی که برای تابآوری فردی با (،)P≤ 0/01 ،F=21/71
تابآوری ارتباطی با ( )P≤0/01 ،F=30/56و تابآوری بافتی با ( )P≤ 0/01 ،F=79/48به دست آمد ،میتوان گفت

مداخله روان-آموزشی مهارتهای فرزند پروری مثبت و ایمن بر تابآوری مادران دارای کودکان است.
جدول  .4خالصه نتایج تحلیل کوواریانسهای یکراهه در متن مانکوا بر روی میانگین نمرات پسآزمون
مؤلفههای تابآوری
مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

فردی

15/28

1

15/28

21/71

ارتباطی

14/49

1

14/49

30/56

0/001

بافتی

19/57

1

19/57

79/48

0/001

شاخصها

توان

F

P

ضریب اتا

0/001

0/46

0/99

0/55

1

0/76

1

آزمون

] [ Downloaded from fpcej.ir on 2023-01-10

که تفاوت میزان همه مؤلفههای تابآوری در گروههای موردپژوهش معنیدار بوده است ،این نتایج حاکی از تأثیر

بهمنظور بررسی ثبات تأثیر مداخله با مرور زمان ،تحلیل واریانس اندازهگیری مکرر بر روی نمرات

اساس نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی با رعایت شرط همگنی واریانسها بهمنظور مقایسه دوبهدو میانگینها
انجام شد که نتایج آن در جدول  5ارائه گردیده است .بر اساس نتایج جدول  ،5در گروه آزمایشی میان
میانگین نمرات مؤلفههای تابآوری در مقایسه مراحل پیشآزمون -پسآزمون و همچنین پیشآزمون-
پیگیری تفاوت معنیداری وجود دارد ( .)p≤0/01به این معنی که میزان نمرات مؤلفههای تابآوری در

] [ DOR: 20.1001.1.24234850.1400.7.1.2.8

مؤلفههای تابآوری گروه آزمایشی در سه مرحله (پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری) انجام شد .بر این

48

The Effect of Psycho-educational Intervention of Positive and Safe Parenting Skills on ….

Family Pathology, Counseling and Enrichment Journal

گروه آزمایشی بهطور معنیداری افزایش پیداکرده است؛ معنیدار نشدن تفاوت مراحل پسآزمون -پیگیری
در همه مؤلفههای تابآوری نشان از ثبات آموزش مهارتهای فرزند پروری مثبت و ایمن بر تابآوری
مادران دارای کودکان است (.)p>0/05
جدول  5نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی مؤلفههای تابآوری در مقایسه دوبهدوی مراحل آزمون در گروه
آزمایشی
مراحل←
متغیر

تفاوت
میانگینها
-1/67
-1/60
-1/53

p
0/001
0/001
0/001

تفاوت
میانگینها

p

-2/20
-2/67
-2/07

0/001
0/001
0/001

تفاوت
میانگینها
-0/53
-1/07
-0/53

p
0/21
0/06
0/12

بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر مداخله روان-آموزشی مهارت های فرزند پروری مثبت و ایمن بر
کیفیت زندگی مادران و تابآوری کودکان انجام شد .بخش نخست یافتهها نشان داد که مداخله
روان -آموزشی مهارت های فرزند پروری مثبت و ایمن بر کیفیت زندگی مادران دارای کودکان تأثیر
دارد .نتایج پژوهش حاضر با نتایج پژوهش های علی اکبری ،کاکوجویباری ،محتشمی ،یکدله پور
() 2014؛ علی اکبری دهکردی ،علی پور ،اسماعیل زاده کیابانی و محتشمی ( )2014و علی پور،
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فردی
ارتباطی
بافتی

پیشآزمون ـ پسآزمون

پیشآزمون -پیگیری

پسآزمون ـ پیگیری

علی اکبری برقی ایرانی ( )2018هم سو بود .در تبیین اثربخشی مداخله بر کیفیت زندگی مادران می توان
گفت برخی از نگرانی های مادران به دلیل نبود آگاهی و شناخت علمی آن ها از فرزند پروری است و

وضعیت روانی مادران و نیز فراهم نمودن حمایت های آموزشی و باال بردن تراز مهارت های فرزند
پروری برای این مادران جهت بهبود کیفیت زندگی و تأمین سالمت روان آن ها کارساز به نظر
می رسد .مادرانی که فاقد مهارت های فرز ند پروری هستند ،کودک از بعد روانی احساس فشار و تنش
بیشتری را تجربه میکنند تا آنجا که کارکرد آن ها را از ابعاد گوناگون ضعیف کرده و کیفیت
زندگی آن ها از همه جوانب به خطر می اندازد .مادران نیازمند راهبردهایی می باشند تا بتواند قدرت

] [ DOR: 20.1001.1.24234850.1400.7.1.2.8

برخی نیز به علت تنش های برآمده از رفتارهای ناسازگارانه کودکان است .بر این اساس شناخت
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سازگاری و توان رویارویی خود را حفظ نماید .در همین راستا ،این آموزش به این مادران کمک
نمود تا خود را به عنوان شکست خورده ،آسیب دیده و یا ناامید گمان نکرده و زندگی دارای معنا و
ارزش شود .همه این موارد می تواند به عنوان عاملی برای بهبود سالمت روان شناختی ،ارتباطات و در
مجموع بهبود کیفیت زندگی فرد شود.
بخش دوم یافته ها نشان داد که مداخله روان-آموزشی مهارت های فرزند پروری مثبت و ایمن بر
تاب آوری کودکان تأثیر دارد .نتایج پژوهش حاضر با نتیجه پژوهش امیر طهماسب ،باقری ،ابو المعالی
( )2018و نتایج پژوهش رینکون ،کووا ،سالدیویا و همکاران ( )2018هم سو بود .در تبیین این یافته
باید گفت یکی از مفروضه ها و عواملی که مایه ایجاد چالش در روابط والد -کودک می شود ،با
ضعف مهارت والدین در شیوه برخورد با این کودکان پیوند دارد که با برداشتن بخشی از مشکالت و

روابط تعارض آمیز هم در زمینه بدنی و هم عاطفی ،با کودکان کاهش می یابد .بنابراین یکی از دالیل
بهبود روابط میان والد -کودک می تواند به خاطر اقدامات آموزشی و تمریناتی باشد که در این
جلسات دریافت کرده اند.چهبسا دگرگونی هایی که در نگرش مادران نسبت به رفتارهای فرزندانشان به
دنبال در اختیار داشتن دانستنی ها و افزایش آگاهی آن ها درباره کودکان ایجادشده اثربخشی برنامه
فرزند پروری پدیدآورنده دگرگونی ها در رفتار آن ها با فرزندانشان باشد ،به گونه ای که علت این
رفتارها را کمتر برآمده از رفتار عمدی کودک خود می دانند .برنامه ای مداخله ای آموزش فرزند
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ضعف های مادران در شیوه برخورد با فرزندانشان و آموزش روش ها و فن های رفتاری فراخور ،رخداد

پروری مثبت و ایمن باعث می شود تا کودکان احساسات مثبت تر و بهتری نسبت به خود و خانواده خود
داشته باشند .همچنین ،ایجاد دگرگونی های مثبت شناختی ،حمایت های اجتماعی و انتظارات تعدیل شده

درمانی نشان می دهد ،این توانایی های در این مداخله گنجانده شده است .همچنین ،از تأثیرات آموزش
سبک فرزند پروری مثبت و ایمن به مادران ،روش های پرورشی صحیح والدین در خانواده باعث شد
که فرصت هایی برای فرزندان فراهم شود که قابلیت ها و استعدادهای فرزندان خود را بشناسند و در
جهت خودشکوفایی گام بردارند .این مسئله عالوه بر افزایش تاب آوری فرزندان باعث می شود که
وقت و انرژی آن ها به گونه بهینه صرف امور مثبت گردد .پرداختن به امور مثبت و داشتن احساس

] [ DOR: 20.1001.1.24234850.1400.7.1.2.8

در کودکان می تواند به افزایش تاب آوری آن ها کمک کند و نگاهی به محتوی این برنامه آموزش و
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این که والدین همواره نقش حمایتی دارند ،به نوبه خود باعث می شود که احساس شادکامی در
فرزندان شکل بگیرد و باعث تاب آوری بیشتر کودکان گردد .در برنامه فرزند پروری مثبت و ایمن با
آموزش مهارت ها ،توجه و اذعان به پیشرفت ها به وسیله تقدیر از تالشهای خاص کودک ،اصالح
رفتارها و نه شخصیت کودک ،الگو قرار دادن همدلی ،مسئولیت پذیری و همچنین تعیین شیوه های
رفتاری کارآمد و مشخص کردن پیامدها ،دعوت از کودک برای مشارکت در وضع قواعد خانوادگی،
توجه و اذعان به رفتارهای مناسب ،افزایش کارکرد و ارائه کمک و تشویق برای رسیدن به هدف فوق،
نشان دادن به این کودک مستحق اعتماد و احترام است ،محول کردن تکالیف به کودک که مستلزم
رفتار مسئوال نه است و قدردانی از او و دادن فرصت به او برای همکنش با هم ساالن باعث شد که
تاب آوری در کودکان ایجاد شود.
این پژوهش نیز مانند پژوهشهای دیگر داری محدودیتهایی است .به علت شرایط مربوط به جنجال
رسانهای ویروس کرونا موجود در کشور ،این جلسات بهصورت برخط برگزار شد ،انتخاب نمونه بهصورت
در مبتنی بر هدف ،آزمودنیهای این پژوهش مادران دارای کودک بودند ،بنابراین نتایج تعمیم آن در مورد
پدران باید بااحتیاط صورت گیرد ،نتایج تعمیم پژوهش در شهرها دیگر بااحتیاط صورت گیرد.
پیشنهادها
پیشنهاد میشود که انتخاب افراد نمونه بهصورت تصادفی ،اجرای پژوهش در گروه دیگر ،شهرهای دیگر و

] [ Downloaded from fpcej.ir on 2023-01-10

محدودیت های پژوهش

بهصورت حضوری برگزار گردد .اجرای مداخله روان-آموزشی مهارتهای فرزند پروری مثبت و ایمن
برای والدین با سایر گروه سنی ،برگزاری کارگاههای آموزش برای والدین در مراکز و مؤسسات بهزیستی و

مدارس نیز توصیه می شود.
اخالق پژوهش
در این پژوهش ،به شرکتکنندگان اعالم گردید که برای حضور در پژوهش اختیار تام داشته و در صورت تمایل نتایج
آزمون در اختیار آنها قرار خواهد گرفت .همچنین توضیح اهداف پژوهش برای آنها ،کسب رضایت آگاهانه ،حق
خروج از مطالعه ،بدون ضرر بودن درمان ،پاسخ به سؤاالت و رعایت امانتداری و صداقت حین گردآوری دادهها از

] [ DOR: 20.1001.1.24234850.1400.7.1.2.8

دولتی و نیز به کارگیری مداخله روان-آموزشی مهارتهای فرزند پروری مثبت و ایمن فرزند پروری در

51

Paniri & Ali Akbari Dehkordi

Family Pathology, Counseling and Enrichment Journal

 همچنین به شرکتکنندگان اطمینان خاطر داده شد که نحوه.دیگر اصول اخالقی رعایت شده در این پژوهش بود
، در هیچیک از مراحل پژوهش.گزارش نتایج پژوهش ضامن حقوق مادی و غیرمادی آنان و مربوط به تحقیق است
.هزینهای به فرد شرکتکننده تحمیل نشد
منابع مالی
.این مطالعه با هزینه شخصی پژوهشگران انجامگرفته است
دسترسی به مواد و دادهها
.ابزارهای پژوهش بهصورت برخط در اختیار عموم قرار دارد
رضایت برای انتشار

[ Downloaded from fpcej.ir on 2023-01-10 ]

.نویسندگان برای انتشار این مقاله رضایت کامل دارند
تصریح درباره تعارض منافع
.این پژوهش با منافع شخص یا سازمانی درتعارض نیست
سپاسگزاری
ً خصوصا،نویسندگان بر خود الزم میبینند از تمام کسانی که با آنها در انجام هرچه بهتر این مطالعه یاری رساندهاند
. تقدیر و تشکر نمایند،کارکنان مهدکودک گلها
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