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Abstract
Background: Increasing the psychological well-being of mothers guarantees an increase in
their performance in parenting and reduces the abnormal behaviors of their children.
Objective: This study aimed to investigate the effect of the educational intervention of positive
and safe parenting skills on the psychological well-being of mothers with an aggressive
adolescent girl. Method: The method of the present study was experimental with a pre-test
and post-test design with the control group and a one-month follow-up test. The statistical
population of mothers with an aggressive adolescent girl who studied at Bu Ali Sina High
School located in district one of Tehran. Sampling among the volunteers was done by simple
random and their assignment in experimental and control groups of 15 persons was done
randomly with replacement. The experimental group received 8 sessions of 45 minutes of
positive and safe parenting skills training intervention (Alipour, Aliakbari Dehkordi & Barghi
Irani, 2018), but the control group did not receive any intervention. To collect data, Riff's
psychological well-being scale (1989) and Bass and Perry's aggression scale (1992) were used.
Data were analyzed using one-way repeated measures analysis of variance in SPSS software.
The results: The results of statistical analysis showed that the educational intervention of
positive and safe parenting skills significantly increased the psychological well-being of mothers
with aggressive adolescents in the experimental group compared to the control group in the
post-test and follow-up stages. Conclusion: Based on the findings of this study, it can be
concluded that the use of educational intervention of positive and safe parenting skills can be
tested as an effective psychological intervention to increase the psychological well-being of
mothers with aggressive adolescents.
Keywords: parenting, positive and safe, psychological well-being, aggression, adolescents
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Introduction
During adolescence, changes occur in the body and mind of adolescents, some of which
manifest as behavioral problems (Arnett, 2007). Based on the changes in adolescence, some
aggressive behaviors increase in adolescents (Sattarpour Iranaghi, Jamali Gharakhanlou, Moradikia,
& Hemmati, 2018).

Aggression and violent behavior during adolescence have a significant

prevalence in schools (Kazemi, Bayrami, & Movahedi 2015). The manifestation and persistence
of aggression among high school adolescents are influenced by factors such as
personality, and interpersonal and family relationships (Cleveland, 2014). Comparing the
level of psychological well-being among parents with children involved in aggressive
behaviors with its level in parents of normal children has shown that the level of
psychological well-being of mothers with aggressive children is significantly lower (Kazemi,
Bayrami, & Movahedi 2015 ).

In addition, ineffective parenting is correlated with negative

behavioral outcomes such as children's aggression (Webster-Stratton, 2005). The lack of
balanced and positive parenting practices is correlated with identity confusion, behavior
problems, and aggression in adolescents (Finzi-Dottan, Bilu, & Golubchik, P. 2011). Improving
parenting practices increases the satisfaction and psychological adjustment of parents.
Therefore, it is important to investigate the effect of the educational intervention of
parenting skills on the psychological well-being of mothers of aggressive adolescents
(Zhou, Chew, Lee, Zhou, J., Chong, Quah, S. & Tan, 2017).

Ryff (1989) considered psychological well-being beyond the absence of disease, from
this point of view, psychological well-being is the realization of all the individual's talents,
which includes six components of autonomy, environmental mastery, personal growth,
[ Downloaded from fpcej.ir on 2023-01-10 ]

positive relationships with others, purpose in life, and self-acceptance (Keyes, Shmotkin, &
Ryff, 2002);

A group of researchers following the views of positive psychology have

considered mental health as equivalent to positive psychological functioning and have
conceptualized it with a variable called psychological well-being. This group believes that
having a feeling of satisfaction with life, efficient and effective interaction with the world,
energy and positive mood, good connection and relationship with society and positive
progress are the characteristics of a healthy person. Having a positive relatio nship with
others means having a quality and satisfying relationship with others. People with this
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characteristic are mostly pleasant, altruistic, and capable of loving others and try to
create warm relationships based on mutual trust with others. The purposeful component
in life means having long-term and short-term goals in life and considering them
meaningful. A purposeful person shows interest in life activities and events and
effectively engages with them ( Qiyasi, 2021).
Positive and safe parenting, which is also called parenting based on healthy nature, is
based on old beliefs and attitudes that have recently been rekindled. Parenting based on
safe attachment is based on paying attention to various biological, psychological, and
social needs of the child and appropriate responses to these needs. The main focus of this
method is on the relationship between parents and children. This method does not
include dry and inflexible rules and its applications are a means to improve a close and
empathetic relationship with the child to better understand his needs and feelings and
also increase the emotional security of the child. Parenting based on safe and positive
attachment does not include only the period of infancy and childhood, but has a
perspective on the whole life and helps parents in the growth and upbringing of their
children (Ali Akbari Dehkordi, Kakojojbari, Mohtashami, & Yekdalehpour2014). The review of
the background of the research shows the effectiveness of the educational intervention
of parenting skills on the psych-social health of mothers and children; Ali Akbari Dehkordi, &
et al (2014)

confirmed the effectiveness of a positive parenting program on parental stress

of mothers of children with hearing loss. Aliakbari Dehkordi, Alipour, Esmaeilzadeh Kiabani, &
Mohtashami (2014)

showed in research the effect of positive parenting training on the stress

of mothers of children with attention-deficit/hyperactivity disorder. In addition to these;
[ Downloaded from fpcej.ir on 2023-01-10 ]

the research findings of Azad Yekta (2021) showed that positive psychological
interventions have a positive effect on the psychological well-being of mothers of
abnormal children. Bagheri, Latifi, & Abdulahi (2022) by examining the effect of teaching
Islamic parenting skills on the psychological well-being of mothers, showed that this
intervention has a significant positive effect on improving the level of psychological well being of mothers of students. Aghajan, Mousavi & Asadi (2018) investigated the effect of
positive psychological intervention on the psychological well-being of mothers and

4

The Effect of the Educational Intervention of Positive and Safe Parenting Skills on ….

Family Pathology, Counseling and Enrichment Journal
showed that this intervention was able to increase the psychological well-being of
mothers of abnormal children.
Considering that the educational intervention of positive and safe parenting skills is
likely to affect the improvement of parents' parenting practices and since research in Iran
about the effect of the educational intervention of positive and safe parenting skills on
psychological well-being is very limited, therefore, the question of the current research is:
Is the educational intervention of positive and safe parenting skills effectively in the
increase of psychological well-being of mothers of aggressive adolescents?

Methodology
An experimental method with a pre-test and post-test design with a control group and a
one-month follow-up test was used in this research. The statistical population of this
research included mothers with aggressive adolescents in Bo Ali Sina High School, located in
district one of Tehran. Sampling among the volunteers was done by simple random and
their assignment in experimental and control groups was done with replacement randomly
sampling. Members of the experimental group participated in eight 45-minute sessions of
intervention of positive and safe parenting skills ( Alipour, Aliakbari Dehkordi & Barghi Irani,
2018), but the control group did not receive any intervention during this time. The criteria

for entering the research include having an aggressive adolescents child according to the
tool of aggression scale screening by Buss, & Perry (1992); Willingness to participate in
research and informed consent; Having sufficient reading and writing literacy to participate
in the tests during the data collection process; Not receiving any parallel educational
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program during the interventions and having an average level of physical and mental health
of the participating mothers. The exit criteria included the absence of more than two
sessions in sessions, failure to follow the relevant instructions and exercises in the sessions,
and lack of desire and consent to continue participating in the sessions.

Results
The results of descriptive and inferential statistical analyzes showed that the educational
intervention of positive and safe parenting skills significantly and sustainably (according to the
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result of the follow-up test) increased the psychological well-being of mothers with aggressive
adolescents; Comparing the mean and standard deviation of psychological well-being scores
and its components in the experimental and control groups in the pre-test, post-test, and
follow-up test showed a positive effect of the educational intervention of positive and safe
parenting skills. Then the significance was confirmed by examining the analysis of variance
and pairwise comparison through the one-way repeated measures analysis of variance.

Discussion and Conclusion
The present study was conducted to investigate the effectiveness of the educational
intervention of positive and safe parenting skills on the psychological well -being of
mothers with aggressive teenage daughters. The results of descriptive and inferential
statistical analyzes indicate that the educational intervention of positive and safe
parenting skills has a significant and stable increase (according to the test follow -up) in
the psychological well-being of mothers with aggressive teenagers; Comparing the
mean and standard deviation of psychological well-being scores and its components in
the experimental and control groups in the pre-test, post-test, and follow-up test
showed a positive effect of the intervention (Table 1). Then the significance was
confirmed by examining the analysis of variance and pairwise comparison through the
analysis of variance test with repeated measurements (Tables 2 and 3). The validity of
the findings of the current study has been confirmed in advance and with the findings
of the study conducted by Ali Akbari, Kakojoybari, Mohtashmi, & Yekdelepour ( 2014);
Ali Akbari, Esmailzadeh, &Mohtashmi ( 2014); Azad Yekta ( 2021); Bagheri, Latifi, &

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

Abdulahi ( 2022). Aghajan, Mousavi, & Asadi (2018) are consistent.
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چکیده
آنهادرفرزندپروریوسببکاهشرفتارهاینابهنجار
روانشناختی مادرانپشتوانه افزایشبهبودکارکرد  
زمینه :افزایشبهزیستی 
فرزندان آنها است .هدف :پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی مداخلۀ آموزشی مهارتهای فرزند پروری مثبت و ایمن بر
پیشآزمونو
روانشناختی مادران دارایدختر نوجوان پرخاشگر انجام شد.روش :روشپژوهشحاضرآزمایشیباطرح  
بهزیستی  
آزمونباگروهکنترلوآزمونپیگیرییکماههبود.جامعهآماریمادراندارای نوجواندختردرگیردرپرخاشگری دبیرستان


پس
گروههای15
آنها در 
نمونهگیریازمیان داوطلبان بهصورت تصادفیسادهوگمارش  
بوعلیسیناواقعدرمنطقهیکشهرتهرانبود . 
ایمداخلۀآموزشیمهارتهای

نفریآزمایشیوکنترلبهصورتتصادفیواجدجایگزینیانجامشد.گروهآزمایش8جلسه45دقیقه
فرزندپروریمثبتوایمن) (Alipour, Aliakbari Dehkordi & Barghi Irani, 2018رادریافتکرد،ولی گروهکنترلهیچ
روانشناختیریف ) (1989وپرخاشگریباسوپری )(1992
ایرادریافتنکرد.برایگردآوریدادههاازابزارهایبهزیستی 

مداخله

طورمعنیدارسببافزایش


هایفرزندپروریمثبتوایمنبه

نتایجتحلیلآمارینشاندادکهمداخلۀآموزشیمهارت
گرفت.یافتهها:
پسآزمونوآزمونپیگیری
بهزیستیروانشناختیمادرانداراینوجوانپرخاشگرگروهآزمایشدرهمسنجیباگروهکنترلدرمرحلۀ 
تواننتیجهگرفتکهبهکارگیریمداخلۀآموزشیمهارتهایفرزندپروریمثبتو

یافتههایاینپژوهشمی
بود .نتیجهگیری:برپایه 
روانشناختی مادران دارای نوجوان پرخاشگر آزموده
روانشناختی کارآمدجهت افزایشبهزیستی  
تواندبهعنوانیکمداخلۀ 

ایمنمی
شود.

کلیدواژهها :فرزندپروری،مثبتوایمن،بهزیستیروانشناختی،پرخاشگری،نوجوانان
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موردتجزیهوتحلیلقرار

یکطرفهدرنرمافزارSPSS
گیریهایمکرر 
اندازه 
بهرهبرداریشد.دادههابااستفادهازآزمونتحلیلواریانس 
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مقدمه
در دوره نوجوانی دگرگونیهایی در بدن و روان نوجوانان رخ میدهد كه بسا برخی به شکل نابسامانیهای
رفتاری نمود دهد ( .)Arnett, 2007بر پایه دگرگونیهای دورۀ نوجوانی ،برخی رفتارهای پرخاشگرانه در نوجوانان
رو به افزایش میگذارد

(.)Sattarpour Iranaghi, Jamali Gharakhanlou, Moradikia, & Hemmati, 2018

پرخاشگری و رفتارهای خشونتآمیز در دوران نوجوانی همهگیری شایان توجهی در آموزشگاهها دارد ( Kazemi,

 .)Bayrami, & Movahedi 2015آشکار شدن و ادامه داشتن پرخاشگری دانشآموزان نوجوان ،تحت تأثیر عواملی
همچون شخصیت ،روابط میان فردی و خانوادگی است ( .)Cleveland, 2014مقایسۀ تراز بهزیستی روانشناختی

1

پدرومادر فرزندان درگیر در رفتارهای پرخاشگرانه با تراز آن در پدرومادر فرزندان بهنجار نشان داد كه تراز
بهزیستی روانشناختی مادران دارای فرزند پرخاشگر به شکل معنیداری كمتر است
.)Movahedi 2015

( & Kazemi, Bayrami,

بهعالوه ،فرزند پروری ناكارآمد با پیامدهای رفتاری منفی همچون پرخاشگری فرزندان

همبستگی دارد ( .)Webster-Stratton, 2005نبود شیوههای فرزند پروری متعادل و مثبت با آشفتگی هویت ،مشکالت
رفتاری و پرخاشگری نوجوانان همبستگی دارد ( .)Finzi-Dottan, Bilu, & Golubchik, P. 2011بهبود شیوههای فرزند
پروری سبب افزایش خوشنودی و سازگاری روانشناختی پدرومادر است .پس بررسی تأثیر مداخلۀ آموزشی
مهارتهای فرزند پروری در بهزیستی روانشناختی مادران نوجوانان پرخاشگر شایان ارزش است

( Zhou, Chew,

.)Lee, Zhou, J., Chong, Quah, S. & Tan, 2017
ریف

2

()1989

بهزیستی روانشناختی را فراتر از عدم دچار شدن به بیماری تلقی میكرد ،از این دیدگاه

بهزیستی روانشناختی شکوفایی همۀ توانشهای فرد است كه شش مؤلفه خود-پیروی ،3چیرگی بر محیط،4
رشد شخصی ،5روابط مثبت با دیگران ،6زندگی هدفمند  7و پذیرش خود  8را در

برمیگیرد ( & Keyes, Shmotkin,

1. psychological well-being
2. Ryff
3. autonomy
4. environmental mastery
5. personal growth
6. positive relation with others
7. purpose in life
8. self-acceptance

] [ Downloaded from fpcej.ir on 2023-01-10
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روانشناختی در نظر گرفته و آن را با متغیری به نام بهزیستی روانشناختی مفهومسازی كردهاند .این گروه معتقدند
كه داشتن احساس خوشنودی از زندگی ،همکنش كارآمد و كارساز با جهان ،انرژی و آفرینش مثبت ،پیوند و
رابطه شایسته با جمع و اجتماع و پیشرفت مثبت ،از شناسههای فرد سالم است .داشتن ارتباط مثبت با دیگران به
معنی داشتن رابطه باكیفیت و ارضاكننده با دیگران است .افراد با این ویژگی بیشتر آدمهایی مطبوع ،نوعدوست و
توانا در دوست داشتن دیگران هستند و میكوشند رابطهای گرم بر پایه هم باوری با دیگران ،ایجاد كنند .مؤلفه
هدفمندی در زندگی ،به مفهوم دارا بودن اهداف درازمدت و كوتاهمدت در زندگی و معنیدار شمردن آن است.
فرد هدفمند درباره به كُنشگریها و رویدادهای زندگی دلبستگی نشان میدهد و به شکل كارساز با آنها ،درگیر
میشود (.)Qiyasi, 2021

فرزند پروری مثبت و ایمن كه فرزند پروری مبتنی بر سرشت سالم نیز خوانده میشود ،مبتنی بر باورها و
نگرشهای كهنی است كه دوباره بهتازگی عالقه تازهای نسبت به آن ایجادشده است .فرزند پروری بر پایه
دلبستگی ایمن بر پایه توجه به نیازهای گوناگون زیستی ،روانی و اجتماعی كودک و پاسخهای درخور این نیازها
شکلگرفته است .تمركز اصلی این شیوه بر رابطه والدین و فرزندان است .این شیوه دربرگیرنده قوانین خشک و نا
منعطف نبوده و كاربستهای آن وسیلهای برای بهبود رابطه نزدیک و همدالنه با فرزند جهت درک بیشتر نیازها و
احساسات او و همچنین افزایش امنیت هیجانی فرزند است .فرزند پروری بر پایه دلبستگی ایمن و مثبت تنها دوره
نوزادی و كودكی را در برنمیگیرد ،بلکه چشماندازی به كل زندگی دارد و به پدر و مادر در رشد و پرورش
فرزند خود كمک میكند ( .)Ali Akbari Dehkordi, Kakojojbari, Mohtashami, & Yekdalehpour2014بررسی
پیشینهی پژوهش نشانگر كارآمدی مداخلۀ آموزشی مهارتهای فرزند پروری روی سالمت روای-اجتماعی
مادران و فرزندان است.

پروری مثبت بر تنیدگی پدرومادری مادران كودكان با آسیب شنوایی بودند .در یک پژوهش همسان دیگر تأثیر
آموزش فرزند پروری مثبت در تنیدگی مادران كودكان دارای اختالل فزون كنشی -كاستی توجه تائید شد
)& Mohtashami, 2014

 .)Aliakbari Dehkordi, Alipour, Esmaeilzadeh Kiabani,افزون بر اینها؛ یافتههای پژوهش آزاد

یکتا ( )2021نشان داد كه مداخالت روانشناسی مثبت نگر بر بهزیستی روانشناختی مادران فرزندان نابهنجار تأثیر
مثبت دارد .باقری ،لطیفی و عبدالهی ( )2022با بررسی تأثیر آموزش دهی مهارتهای فرزند پروری اسالمی بر
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بهزیستی روانشناختی مادران نشان دادند كه این مداخله بر باال بردن تراز بهزیستی روانشناختی مادران
دانشآموزان ،دارای تأثیر مثبت معنیدار است .آقاجان ،موسوی و اسدی ( )2018با بررسی تأثیر مداخلۀ
روانشناختی مثبتگرا بر بهزیستی روانشناختی مادران نشان دادند كه این مداخله توانسته بهزیستی
روانشناختی را در مادران كودكان نابهنجار افزایش دهد.
نظر به اینكه مداخلۀ آموزشی مهارتهای فرزند پروری مثبت و ایمن مستعد است بر بهبود شیوههای
فرزند پروری والدین تأثیر بگذارد و ازآنجاكه پژوهشی در ایران دربارۀ تأثیر آموزش مهارتهای فرزند
پروری مثبت و ایمن در بهزیستی روانشناختی بسیار محدود است ،لذا ،پرسش پژوهش حاضر این است كه
آیا كه مداخلۀ آموزشی مهارتهای فرزند پروری مثبت و ایمن در بهزیستی روانشناختی مادران نوجوانان
پرخاشگر مؤثر است؟
روش
روش آزمایشی با برنامه پیشآزمون و پسآزمون با گروه كنترل و آزمون پیگیری یکماهه در این پژوهش
به كاربسته شد .جامعه آماری این پژوهش دربرگیرنده مادران دارای نوجوان دختر درگیر در پرخاشگری
دبیرستان بوعلی سینا واقع در منطقه یک شهر تهران بود .نمونهگیری از میان داوطلبان بهصورت تصادفی
ساده و گمارش آنها در گروههای  15نفری آزمایشی و كنترل بهصورت تصادفی واجد جایگزینی انجام
شد .اعضای گروه آزمایشی در هشت جلسه  45دقیقهای مداخلۀ آموزشی مهارتهای فرزند پروری مثبت و
ایمن)(Alipour, Aliakbari Dehkordi & Barghi Irani, 2018شركت كردند ،ولی گروه كنترل در این زمان هیچ
مداخلهای را دریافت نکرد .مالکهای ورود به پژوهش دربرگیرنده داشتن فرزند پرخاشگر بر پایه ابزار

برخورداری از سواد خواندن و نوشتن كافی جهت شركت در آزمونها طی مراحل گردآوری دادهها؛ عدم
دریافت هرگونه برنامه آموزشی موازی در حین مداخالت و برخورداری از سطح متوسط سالمت بدنی و
روانی مادران طبق مصاحبه و مشاهده شركتكننده بود .معیارهای خروج دربرگیرنده غیبت بیش از دو جلسه
در جلسات ،عدم انجام شیوهنامهها و تمرینات وابسته در جلسات و عدم تمایل و خوشنودی برای ادامه
همکاری در جلسات بود.
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ابزارهای پژوهش
در این پژوهش جهت گردآوری دادهها از ابزارهای بهزیستی روانشناختی ریف ) (1989و پرخاشگری باس
و پری )(1992استفاده شد.
مقیاس بهزیستی روانشناختی ریف.1

فرم اصلی این مقیاس دارای  120ماده بود ولی در بررسیهای بعدی فرمهای كوتاهتر  84مادهای 54 ،مادهای
و  18مادهای نیز تدوین شد .در این پژوهش از فرم  18مادهای استفادهشده است كه توسط ریف ()1989
طراحی و در سال  2002مورد تجدیدنظر قرارگرفته است ( .)Keyes, Shmotkin, & Ryff, 2002ترجمه به فارسی و
استانداردسازی این مقیاس ریف توسط شکری و همکاران ( )2008انجامگرفته است .این نسخه ،مشتمل بر 6
عامل دربرگیرنده خود-پیروی ،چیرگی بر محیط ،رشد شخصی ،روابط مثبت با دیگران ،زندگی هدفمند و
پذیرش خود است .در این مقیاس پاسخ به هر ماده بر روی یک طیف ششدرجهای لیکرت (از كامالً
مخالف تا كامالً موافق) ارائه میگردد؛ آزمودنی مشخص میسازد كه تا چه حد با هر یک از عبارات موافق
یا مخالف است .عبارات ( )17-16-13-10- 9 – 5 -4-3بهصورت معکوس نمرهگذاری میشوند .روایی و
پایایی این مقیاس در پژوهشهای متعدد گزارش گردیده است

( Khanjani, Shahidi, Fathabadi , Mazaheri,

 ..)Shokri, 2014روایی و پایایی این مقیاس در یک گروه نمونه به حجم  322دانشآموز با دو روش باز
آزمایی و همسانی درونی توسط

Moltafet

( )2017بررسی شد .نتایج همسانی درونی برای  3مؤلفه

هدفمندی ،رشد شخصی و چیرگی بر محیط با بهرهبرداری از آلفای كرونباخ به ترتیب ضرایب 0/91 ،0/92
و  0/89به دست آمد .همچنین پایایی این مقیاس با شیوه دوباره سنجی بر روی یک گروه  30نفری با فاصله
زمانی  15روز برآورد شد كه برآیندها دامنه همبستگی میان  0/81تا 0/89را برای مؤلفههای بهزیستی به

درصد واریانس مقیاس توسط این سه عامل تبیین شده است .با توجه به بار عاملی مادهها مقیاس یادشده از
روایی مناسبی برخوردار است .درمجموع مقیاس بهزیستی روانشناختی ریف دارای اعتبار و روایی مناسبی
است.

1 .psychological well-being scale
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مقیاس پرخاشگری باس و پری

1

برای غربالگری سطح پرخاشگری نوجوانان از پرسشنامه باس و پری ( )1992استفاده شد .این مقیاس ابزاری
خودگزارشی بوده كه  29گویه و  4زیرمقیاس پرخاشگری بدنی ،پرخاشگری كالمی ،خشم و خصومت دارد.
نمرهگذاری در طیف لیکرت پنجدرجهای از شبیه من نیست ( )1تا كامالً شبیه من است ( )5انجام میشود .دو
گویه ی  9و  16بهصورت معکوس نمرهگذاری شده و نمرهی كل برای پرخاشگری با مجموع نمرات
زیرمقیاس ها به دست میآید .باس و پری ضریب همسانی درونی این پرسشنامه را  0/89و پایایی آن را با روش
بازآزمایی  0/80گزارش كردند ( .)1992ضریب آلفای كرونباخ برای این مقیاس توسط  0/78است .همبستگی
قوی عوامل با نمرهی كل مقیاس و همبستگی ضعیف عوامل با یکدیگر و مقادیر ضریب آلفا همگی بیانگر
كفایت و كارایی این پرسشنامه برای كاربرد پژوهشگران و متخصصان و روانشناسان در ایران است

( Samani,

.)2007

مداخله
خالصۀ محتوای جلسات مداخلۀ آموزشی مهارتهای فرزند پروری مثبت و ایمن & (Alipour, Aliakbari Dehkordi

)Barghi Irani, 2018به شرح زیر بود؛ جلسات بهصورت برخط اجرا گردید.
جلسهاول:بیاناهدافجلساتوضرورتداشتنیکتعاملمثبتوایمنبینمادروفرزند،هماهنگیدر
تربیتوچگونگیتأثیرآنبررشدروانیاجتماعیوتأثیرنوعکیفیتتعاملمادر–پدربرفرزندان .
جلسهدوم:معرفیمختصریازنحوهتفکرکودکانونوجوانان،انواعمشکالترفتاریودالیلبروزآن .
جلسهسوم:بیاننیازهایفرزندان،توضیحچگونگیاستفادهازروشقانونگذاری،آموزشنحوهصحیحتشویق
کردن،شرحمختصریازانواعروشفرزندپروریوتأثیرآنبرفرزندان .

نادرستوالدینبهرفتارنامطلوبفرزندان .
اصلهای راهنماجهت
دلبستگی،بیان 
دلبستگی وانواعآنواهمیتفرزندپروریبرپایه  
جلسهپنجم:شرح 
ایجادتعاملخوببینمادروفرزندوتشکیلامنیتعاطفی،آموزشنحوهیصحیحپاسخبهنیازهایعاطفیکودک
ونوجوانبااستفادهازفنسناریوسازی .
1. Buss, A. H., & Perry, M.
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جلسهششم:ادامهآموزشسناریوسازیوفنارتباطکالمیوتماسصمیمیبافرزند .
تهایگروهیجهتباالبردن
جلسههفتم:ادامهفنسناریوسازی،استفادهازفنمشارکتدادنفرزنددرفعالی 
تابآوریوشادوجذاب
عزتنفساووایجادارتباطقویبیناعضایخانوادهوبخصوصمادروفرزند،باالبردن 

کردنمحیطزندگیفرزند .
وهینگهداریتغییرات .
دادهشدهدرجلساتگذشتهوشی 
جلسههشتم:مرورتکنیکهاوآموزشهای 

شیوۀ اجرای پژوهش
به منظور اجرای پژوهش حاضر ،از بین مدارس متوسطه دخترانه منطقه یک شهر تهران ،یک مدرسه به روش مبتنی
بر هدف انتخاب شد و از میان مادرانی كه فرزندشان در این مدرسه مشغول تحصیل بوده و در آزمون پرخاشگری
نمره پایینتر از خط برش كسب كردند 30 ،نفر برگزیده شدند كه در  2گروه  15نفری آزمایش و  15نفری گروه
گواه گمار شدند .ابتدا هر دو گروه آزمایشی و گواه در پیشآزمون شركت كرده و به مقیاس بهزیستی
روانشناختی ریف ( )1989پاسخ دادند ،سپس گروه آزمایشی در جلسات مداخلۀ آموزشی مهارتهای فرزند
پروری مثبت و ایمن را در یک دوره هشت جلسه  45دقیقهای شركت كردند ،اما گروه شاهد آموزشی را دریافت
نکردند .بعد از پایان دوره ،مجدداً افراد هر دو گروه آزمایشی و گواه ،توسط همان مقیاس در پسآزمون و آزمون
پیگیری یکماهه مورد آزمون قرار گرفتند .دادهها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس اندازهگیریهای مکرر
یکطرفه در نرمافزار  SPSSمورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت.
یافتهها
در جدول  1میانگین و انحراف معیار نمرات متغیر بهزیستی روانشناختی در سه مرحله پیشآزمون ،پسآزمون و

پیشآزمون و پسآزمون و پیگیری بهزیستی روانشناختی و ابعاد آن در گروه آزمایشی و گواه نشان میدهد كه
گروه آزمایش در پسآزمون و پیگیری نسب به پیشآزمون عملکرد بهتری داشتهاند و بهزیستی روانشناختی
آنها در اثر مداخلۀ آموزشی مهارتهای فرزند پروری مثبت و ایمن بهبودیافته است .در ادامه جهت بررسی
معنیداری آماری این مقدار تفاوت از روشهای آماری درخور استفادهشده و نتیجه گزارششده است.
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جدول 1
مقایسه میانگین و انحراف معیار نمرات بهزیستی روانشناختی و مؤلفههای آن در گروههای آزمایشی و
گواه در پیشآزمون ،پسآزمون و آزمون پیگیری
آزمایش
متغیر
پذیرش خود

ارتباط مثبت

خودپیروی

تسلط بر محیط

هدفمندی

رشد شخصی

بهزیستی
روانشناختی

کنترل

گروه

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

پیشآزمون

9/53

1/80

9.73

1/66

پسآزمون

11/27

1/83

9/60

1/63

پیگیری

12/00

1/89

9.53

1/80

پیشآزمون

9/93

1/58

10/07

1/66

پسآزمون

11/20

1/69

10/13

1/64

پیگیری

11/67

1/79

10/00

1/55

پیشآزمون

9/67

1/44

9/80

1/74

پسآزمون

10/87

1/30

10/00

1/73

پیگیری

11/27

1/38

10/13

1/68

پیشآزمون

10/60

1/35

9/80

1/85

پسآزمون

11/87

1/45

9/73

1/48

پیگیری

12/40

1/35

9/93

1/53

پیشآزمون

10/80

1/47

11/00

1/46

پسآزمون

12/27

1/53

11/13

1/68

پیگیری

12/80

1/56

11/07

1/58

پیشآزمون

10/13

2/03

10/67

1/95

پسآزمون

11/40

2/02

10/80

1/78

پیگیری

12/27

2/18

10/87

1/84

پیشآزمون

60/67

4/18

61/07

4/83

پسآزمون

68/87

4/40

61/40

5/15

پیگیری

72/40

4/64

61/53

5/29

گرفت .در بکار گیری تحلیل واریانس با اندازهگیری مکرر ،ضروری است مفروضات آزمون موردبررسی قرار
گیرد تا بتوان از آزمون موردنظر استفاده كرد؛ جهت رعایت پیشفرضها از آزمون شاپیرو ویلک برای بررسی
نرمال بودن ،لوین 1برای بررسی همگنی واریانسها و آزمون كرویت موخلی 1برای بررسی برابری همگنی
كوواریانس استفاده شد كه مؤید مجاز بودن به كارگیری این آزمون بود.
1. Levene,s test
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همانگونه كه در جدول  2مشاهده میشود ،نتایج آزمون تحلیل واریانس بیانگر آن است كه اثر مداخلۀ
آموزشی مهارتهای فرزند پروری مثبت و ایمن بر مؤلفههای بهزیستی روانشناختی معنیدار است درنتیجه بین
نمرههای عامل (پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری) در میزان بهبود پذیرش خود ،ارتباط مثبت ،خودپیروی ،تسلط
بر محیط ،هدفمندی و رشد شخصی تفاوت معنیداری مشاهده شد ( .)p≤0/05این نتایج بیانگر تأثیر مداخلۀ
آموزشی مهارتهای فرزند پروری مثبت و ایمن بر پذیرش خود ،ارتباط مثبت ،خودپیروی ،تسلط بر محیط،
هدفمندی و رشد شخصی نوجوانان است.
بهمنظور مشخص نمودن اینکه هركدام از متغیرها در كدام مرحله آزمون باهم تفاوت معنیدار دارند ،مقایسه
دوبهدو میانگینها انجام شد كه نتایج آن در جدول شماره  3نشان دادهشده است.
جدول 2
خالصه تحلیل واریانس بررسی اثر مداخلۀ آموزشی مهارتهای فرزند پروری مثبت و ایمن بر بهزیستی
روانشناختی
تغییرات

مجذورات

آزادی

مجذورات

اثر گروه

28/08

1/33

21/09

اثر خطا

22/22

37/27

0/59

اثر گروه

12/60

2

6/30

اثر خطا

9/06

56

0/16

اثر گروه

6/68

2

3/34

اثر خطا

7/02

56

0/12

تسلط بر

اثر گروه

11/66

1/56

7/47

محیط

اثر خطا

13/378

43/71

0/30

اثر گروه

14/68

2

7/34

اثر خطا

8/35

56

0/14

اثر گروه

14/15

1/50

3/38

اثر خطا

7/82

24/42

0/18

متغیر

پذیرش خود

ارتباط مثبت
خودپیروی

هدفمندی
رشد شخصی

35/39

38/91

معنیداری
0/000

0/000

0/5

0/58

0/000
26/67

0/000

0/48

0/000
24/41

0/000

0/46

0/000
49/22

0/000

0/63

0/000
50/67

0/000

0/64

1. Mauchly,s test of Sphericity
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مقایسه زوجی آزمودنیها در سه زمان متفاوت (جدول  )3نشان میدهد ،در مؤلفههای خودپیروی ،تسلط
بر محیط و رشد شخصی بین پیشآزمون با پسآزمون و پیگیری و بین پسآزمون با پیگیری تفاوت معنیدار
وجود دارد ( )P0/05درنتیجه می توان گفت كه میزان خودپیروی ،تسلط بر محیط و رشد شخصی
نوجوانان بهطور معنیداری افزایش پیداكرده است و این افزایش بهمرورزمان پایدار مانده است .همچنین
مقایسه زوجی آزمودنیها در مؤلفههای پذیرش خود ،ارتباط مثبت ،هدفمندی نشان میدهد بین پیشآزمون
با پسآزمون و بین پیشآزمون با پیگیری تفاوت معنیدار وجود دارد ) )P0/ 05اما بین پسآزمون با
پیگیری تفاوت معنیداری وجود ندارد ( .)P>0/05درنتیجه میتوان گفت كه میزان ارتباط مثبت،
خودپیروی ،هدفمندی و رشد شخصی بهطور معنیداری افزایش پیداكرده است و این افزایش بهمرورزمان
ثابت مانده است.
جدول 3
مقایسه زوجی مراحل آزمون برای بررسی بهزیستی روانشناختی
مراحل←
متغیر

پیشآزمون ـ پسآزمون
تفاوت میانگینها

سطح معنیداری

پیشآزمون -پیگیری
تفاوت میانگینها

سطح
معنیداری

پسآزمون -پیگیری
تفاوت میانگینها

سطح
معنیداری

پذیرش خود

-0/80

0/001

-1/13

0/001

-0/33

0/23

ارتباط مثبت

-0/66

0/001

-0/83

0/001

-0/16

0/38

خودپیروی

-0/70

0/001

-0/96

0/001

-0/26

0/007

تسلط بر محیط

-0/60

0/001

-0/97

0/001

-0/36

0/003

هدفمندی

-0/80

0/001

-1/03

0/001

-0/23

0/14

رشد شخصی

-0/70

0/001

-1/16

0/001

-0/46

0/001

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی مداخلۀ آموزشی مهارتهای فرزند پروری مثبت و ایمن بر
بهزیستی روانشناختی مادران دارای دختر نوجوان پرخاشگر انجام شد نتیجه تحلیلهای آماری توصیفی و
استنباطی نشانگر تأثیر مداخلۀ آموزشی مهارتهای فرزند پروری مثبت و ایمن در افزایش معنیدار و پایدار
(طبق آزمون پیگیری) بهزیستی روانشناختیمادران دارای نوجوان پرخاشگر بود؛ مقایسه میانگین و انحراف
معیار نمرات بهزیستی روانشناختی و مؤلفههای آن در گروههای آزمایشی و كنترل در پیشآزمون،
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پسآزمون و آزمون پیگیری نشانگر تأثیر مثبت مداخله بود (جدول  .)1سپس معنیداری با بررسی تحلیل
واریانس و مقایسۀ زوجی از طریق آزمون تحلیل واریانس با اندازهگیریهای مکرر تائید شد (جدول  2و .)3
اعتبار یافتههای پژوهش حاضر از پیش تائید شده و با یافتههای پژوهشهای انجامشده توسط علیاكبری،
كاكوجویباری ،محتشمی ،یکدله پور ()2014؛ علی اكبری ،اسماعیل زاده و محتشمی ()2014؛ آزاد یکتا
()2021؛ باقری ،لطیفی و عبدالهی ( .)2022آقاجان ،موسوی و اسدی ( )2018هماهنگ است.
در تبیین یافتههای پژوهش حاضر میتوان گفت كه برخی از اركان اساسی و با ارزش ایمنی در سالهای
نخستین رشد پایهریزی شده و در سالهای نوجوانی و جوانی استواری مییابد .اگر این پایهها درست بنا
نشوند ،بهاحتمالزیاد كودک در سالهای رشد با مشکالت گوناگونی روبرو میشود و اگر شالودهای محکم
و استوار بنا شود رشد عاطفی حال و آینده و امنیت درونی فرد بر پایه آن شکل میگیرد .این اركان در
كودكان دربرگیرنده  ،آرام گرفتن و توجه به دنیای اطراف ،احساس صمیمیت و نزدیکی با دیگران ،ارتباط
غیركالمی ،تأثیرگذاری بر محیط و اطرافیان ،ابراز عواطف به كمک كلمات و استفاده از تصور ،است.
مشکل رفتاری میتواند هنگامی بروز كند كه رابطه یک زوج نابه سامان است و تنش و ناسازگاری
فراوانی در خانه وجود دارد .هنگامی كودكان كشمکش و ناسازگاری فراوانی میان پدرومادر خود میبینند،
بسا رو به واكنش پرخاشگرانه آورند .احساسات پدرومادر مثل خشم ،افسردگی یا شوریدگی میتواند راهبند
آنها برای باثبات بودن و اداره كارآمد رفتار كودكشان باشد .برای نمونه هنگامی پدرومادر احساس
اندوهگینی یا افسردگی میكنند ،احتمال دارد تحریکپذیر و كمتحمل شود ،افکار غیرمفید درباره كودكش
داشته باشد ،بخواهد زمان كمتری با فرزندش سپری كند و نظارت كمتری بر كودک داشته باشد .همه
پدرومادر زمانی تحت تنیدگی قرار میگیرند مثل زمان اسبابكشی ،مشکالت مالی یا فشار كاری .كودكان

آزرده میشوند .در همین راستا ،مداخالت فرزند پروری مثبت و ایمن افزون بر اینکه مادران از دالیل
رفتارهای ناشایست فرزندان خود آگاه میشوند و همچنین ،باورها و راهکارهای شایستهتر و بهتری به هنگام
رویارویی با رفتارهای مشکلساز و دشواریهای رفتاری فرزندانشان به دست بیاورند ،پدرومادر میآموزند
كه چگونه به تعامالت مثبت با كودكان خود دست یابند ،پدرومادر میآموزند كه چگونه رفتارهای پسندیده
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فرزندانشان را افزایش دهند و تقویت كنند ،چه هنگام به تنبیه متوسل شوند و چگونه رفتارهای فرزندان
خود را در بیرون از چهارچوب خانواده اداره نمایند.
بهزیستی روانشناختی را میتوان واكنشهای هیجانی و شناختی به ادراک ویژگیها و توانمندیهای
شخصی ،پیشرفت بسنده ،همکنش كارآمد و كارساز با جهان پیوند و رابطه شایسته با جمع و اجتماع و
پیشرفت مثبت در طول زمان تعریف كرد .ازاینرو با آموزش اصول شیوههای فرزند پروری مثبت و ایمن
كارآمد در جهت افزایش رفتارهای دلپذیر و كاهش رفتارهای نادرست در فرزندان انتظار میرود تا
مادران نیز از نگرانیهای تعامالت میان خود و فرزندانشان كاسته شده و تراز باالی بهزیستی روانشناختی را
تجربه نمایند .معموالً پدر و مادران به دلیل عدم آشنایی و آگاهی نداشتن با فنون و اصول دانشوارانه تالش
دارند با روشهای پرورشی سنتی فرزندان خود را مدیریت نمایند ،ولی بیشتر شکستخورده و با
بهكارگیری راه غیرمتعارف بر تنیدگیهایشان افزوده میشود؛ بنابراین با توجه به نتایج بهدستآمده،
آموزش شیوه فرزند پروری مثبت و ایمن به والدین میتواند محیط پرتنش خانواده را به محیطی آرام كند
و زمینهساز اصالح كودک و خانواده شود و موجبات بهزیستی روانشناختی مادران گردد.
در تبیین فرضیهی پژوهش میتوان اظهار داشت ازآنجاكه بیشتر مشکالت رفتاری فرزندان با سبک فرزند
پروری ارتباط دارد؛ بنابراین با اصالح سبک فرزند پروری مادران توانستند روش فرزند پروری خود را بهبود
بخشند و یه آن ارتقاء دهند و به این وسیله كمک نمایند تا مشکالت رفتاری فرزندان خویش كاهش یابد.
مادران در این جلسات آموختند كه چطور مقتدرانه عمل نمایند و همزمان رابطه گرمی با فرزندان خویش
داشته باشند و این خود باعث شد تا تعامل و رابطه مادر و فرزند بهبود یابد و به شیوه مناسب با یکدیگر
ارتباط داشته باشند و این نیز به توبه خود باعث گردید كه در فرزندان حس بهتر ایجاد شود و كمتر خشم

طریق درگیری میان مادر و فرزند كاهش یافت كه این خود باعث افزایش روابط مثبت در رابطه میان
مادر و فرزندان میگردد
به نظر میرسد مادران به دلیل كاربرد روشهای فرزند پروری نامناسبی كه در ارتباط با فرزندان به كار
میگیرند ،نیاز مبرمی به آگاهی از شناخت این چرخه منفی ارتباطی و نقش تعیینكننده خود در این
چرخه و نیز آموزش شیوههای ارتباطی مناسب در قالب رویکردهای نوین فرزند پروری دارند.
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محدودیتهای پژوهش
این پژوهش نیز مانند سایر تحقیقات دارای محدودیتهایی بود .ازجملهی محدودیتها؛ برگزاری و اجرای
این مداخله با توجه شرایط موجود در كشور و كویید  19بهصورت آنالین صورت گرفت ،اجرای این
پژوهش بر روی مادران بود و نتایج تعمیم در مورد پدران بااحتیاط توصیه میشود ،نتایج این پژوهش در
شهرهای دیگر بااحتیاط صورت گیرد.
پیشنهادها
به پژوهشگرانی كه قصد تحقیق در زمینه فرزند پروری مثبت و ایمن را دارند پیشنهاد میشود ،جلسات
مداخله بهصورت حضوری اجرا نمایند ،اجرای پژوهش بر روی پدران ،برگزاری این جلسات مداخله در
شهرهای دیگر .برگزاری كارگاههای روشهای فرزند پروری جهت آشنایی و آگاهی والدین با روشهای
صحیح تربیت فرزندانشان برای والدین ،معلمان ،مشاور مدارس و روانشناسان خانواده از نتایج این پژوهش
بهمنظور شناخت و شناساندن شیوههای مناسب فرزند پروری به والدین و تأثیر آن بر روی بهزیستی مادران و
پرخاشگری فرزندانشان.
اخالق پژوهش
شفافسازیاهدافپژوهش،کسبرضایتآگاهانه،حقخروجازمطالعه،بدون
محرمانهنگهداشتناطالعاتشخصی، 
ضرربودنمداخله،پاسخبهسؤاالتورعایتامانتداریحینگردآوریدادههامصادیقرعایتاصولاخالقیدراین
پژوهشبود .
منابع مالی
انجامشد .
پژوهشحاضرباهزینهشخصیپژوهشگران 
ابزارهایپژوهشدرفضایاینترنتبهسادگیدردسترسپژوهشگراناست .
رضایت برای انتشار
نویسندگانبرایانتشاراینمقالهرضایتکاملدارند .
تصریح درباره تعارض منافع
اینپژوهشبامنافعشخصیاسازمانیپرتعارضنیست.
سپاسگزاری

شرکتکنندگانمحترموسایرکسانیکهانجاماینپژوهشراممکنساختندسپاسگزاریم .
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