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Abstract
The present study was conducted to investigate
the effectiveness of teaching positive parenting
on the parents' stress and child-mother
relationships in mothers of children with
enuresis. Therefore, in a semi-experimental
design with pretest-posttest control group type,
30 mothers of 5-12 year-old children with
enuresis referred to therapy centers were selected
through available sampling method and they
were randomly put into experimental and control
groups (teaching positive parenting). Teaching
positive parenting was administered in 8 ninetyminute sessions on the experimental group. All
subjects responded to parents' stress and motherchild relationships questionnaires before
intervention and at the end of it. The results of
COVARIANCE analyses showed that teaching
positive parenting was effective on parental stress
(p<0.0006) and mother-child relationship
(p<0.0001). According to the achieved results it
can be proposed that teaching positive parenting
leads to the decrease of the intensity of parental
stress and improving child-mother relationships
in the mothers of children with enuresis.
Keywords: positive parenting, parental stress,
child-mother relationship, enuresis
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چکیده
این پژوهش با هدف بررس ی اثربخش ی آم زش فرشن دپروری
ر م ا را
 ک ز-مثبت بر تنی دگی وال دین و رواب م ا ر
کز کا مبتال به اختالل شبا راری ص زر گرفت ه اس تر ب ر
-  ر یک طرح ش به آشمایش ی اش ن ز پ یشآشم ز،این اساس
5-21  نف ر اش م ا را کز ک ا03 ،پسآشمز با گ رو کنت رل
،ساله مبتال به اختالل شبا راری مراجعهکنند به مراکز رمانی
به شیزة ر س ترس انتخ اش ش دند و ب ه ش یزة تص ا فی ر و
گرو آشمایش (آمزش فرشندپروری مثبت) و کنت رل گا ار
 قیق های03  جلسة8 شدندر آمزش فرشندپروری مثبت ر طی
برای گرو آشمایش ارائه شدر کلیه آشمز نیها قبل اش مداخله و
ر پایا مداخل ه ب ه پرسش نامهه ای تنی دگی وال دین و رواب
پاسخ ا ندر نتایج حاصل اش تحلی ل کزواری انس
 کز-ما ر
نش ا ا ک ه آم زش فرشن دپروری مثب ت ب ر روی تنی دگی
)p<3/3332(
 ک ز-) و رواب م ا رp<3/3330( وال دینی
مؤثر بز ر بر اساس نتایج به ستآمد م یت زا مر رح س اخت
که آمزش فرشندپروری مثبت منجر به کاهش ش د تنی دگی
ر ما را کز کا مب تال
 کز-والدینی و بهبز رواب ما ر
به اختالل شبا راری میشز ر
 رواب، تنیدگی والدین، فرشندپروری مثبت:واژههای کلیدی
 شبا راریر،  کز-ما ر
mehrdadk@edu.ui.ac.ir : نویسندۀ مسئول.*

97/06/25 :پذیرش

94/08/30 :وصول

 / 111دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی

مقدمه
شب ادراری از ش ب یعتببرین ش ب ی ت دوران کببودکی اس ب

دادند آموزش فرزنبدپروری مثبب

والدینی م دران هم در قلمرو والبد و هبم در قلمبرو کبودک

کودک ن از  5س لگی ب ید بتوانند بر ادرار خبود کنتبرل داشبت

ب شند (جی کوم ر ،رحم ن و میچل )2012 ،1بوتلر و مک کن
( )2002پژوهشه نش ن میدهند ک والدین کودک ن مبتال بب
اختالل ش ادراری نسب

موجب

کب هش تنیبدگی

2

ب کودک ن ف قد این اختالل سبح

ب التری از استرس را نش ن میدهند (برای ن ،هبو ی ،گ مپبل،

میشود
مورس  ،ت متزیک و سب ندرز ( )2014نشب ن دادنبد کب
5

فرزندپروری مثبب

شبواهد ک رآمبدی هبم بب عنبوان روش

درم ب نی بببرای جمعی ب ه ب ی ب ب لینی و هببم سببح مداخل ب
پیشببگیری دارد و سببب

کب هش شببمگیبری در مشب الت

وربی ن و ب ینس)2009 ،3

رفت ری کودک ن ب طور پ یدار میشبود ،هبم نبین پی مبده ی

در این می ن ،اختالالت و مش الت کودک بب درم نبدگی
والدین دامن می زند و روابط والد -کودک را ب مش ل مواج

والدگری مثل ک هش سببکهب ی والبدگری آشبفت  ،افبزایش
ک رآمدی والدگری و ک هش استرس آن ن منجر میگردد شین

می س زد (ص بری ،بهرامی پور و قمرانبی )1393 ،نشب ن دادن

( )2013نیز طبی مح لعب ای روی والبدین کودکب ن ن شبنوا و

ب کودک در پی ببروز رفتب ر محلبوض ،بمن

کببمشببنوا نشب ن داد آمببوزش والببدین از طریبق برن مب ه ب ی
فرزنببدپروری بببرای بهبببود ارتبب ط والببد -کببودک و کب هش

عواطف مثب

بهبود ارتب ط والد -فرزند انگیزة کودک را برای تالش بیشبتر
برای بهبود مش ل افزایش میدهد و ب عنوان درم ن انگیزشبی
ش ادراری مؤثر اس

(محمودی)1391 ،

بببر ایببن اسبب س برن مبب فرزنببدپروری مثببب
برن م ه ی آموزش والدین اس

4

پژوهش ح ر درصدد پ سخگویی ب این سؤال اس
ی ببی از

ک مبیتوانبد در ایبن زمینب

مؤثر ب شد هدف ایبن برن مب پیشبگیری از ببروز اخبتالالت
رفت ری ،رشدی ،ع طفی در کودک ن از طریق ب ال بردن سبح
دانش ،مه رتهب و اعتم دبب نفبس والبدین اسب

(سب ندرز،

 )2003در این روش ،مو وع مورد توج اسن ده ی والبدین
اس ک بر این اسب س والبدین را تشبویق مبیکننبد تب بب
تبیینه ی تع ملی اجتم عی ج یگزین ببر رفتب ر کبودک خبود
دس

مش الت ارتب طی بین والدین و کودک ن من س

اس

ی بند (س ندرز )2005 ،برن م فرزندپروری مثب

ب عث

افزایش ف کتوره ی حم یتی و ک هش ف کتوره ی خحرس ز کب

آی آموزش برن م گروهبی فرزنبدپروری مثبب

ک

ببر تنیبدگی

والدینی و روابط م در -کودک در مب دران کودکب ن مببتال بب
اختالل ش ادراری مؤثر بوده اسب

فر بی هب ی پبژوهش

انج م گرفت عب رتاند از:
 1آموزش برن م گروهی فرزنبدپروری مثبب
والدگری در قلمرو والد مؤثر بود اس
 2آموزش برن م گروهی فرزندپروری مثب

برتنیبدگی
ببر تنیبدگی

والدگری در قلمرو کودک مؤثر بود اس
 3آموزش برن م گروهی فرزندپروری مثبب

ببر رواببط

والد -کودک مؤثر بود اس

ب مش الت شدید رفت ری و هنج ری در کودک ن و نوجوانب ن
وابست هستند ،میشود
پژوهشی ب مق یس تنیبدگی و رواببط ح بیم ،کمپب نی و

روش
روش پژوهش ،جامعة آماری و نمونه :پژوهش انج م گرفت

به درام ( )1394در بررسی عوامل مستعدکننده ش ادراری در

در ق ل

کودک ن سبنین مدرسب  ،بب ایبن نتیجب رسبیدند کب سب بق

پس آزمون صورت گرفت اس

خ نوادگی و مش الت آن ی بی از عوامبل مهبم شب ادراری
اس

ش مل کلی م دران کودک ن مببتال بب اخبتالل شب ادراری در

عل بیاکبببری ،ک ب کو جویب ب ری ،محتشببمی و ی دل ب پببور
( ،)1393در بررسی اثربخشی برن م فرزنبدپروری مثبب
تنیدگی والدینی در م دران کودک ن بب آسی

ببر

شنبوایی ،نشب ن

2. Butler & Mackenna
4. Postiv Parenting Porogeram

یک طبر نیمب تجرببی همبراه بب پبیشآزمبون و
ج مع آمب ری ایبن پبژوهش

شهر اصفه ن بود ک در س ل  1393-1394ب مراکبز کلینیبک
کودک و کلینیک درم نی عسگری و مح پزش ن متخصص
کودک و ارولوژی مراجع کرده بودند  30نفر از این مب دران
ب صورت در دسترس انتخ ض و سپس افراد ب اخبذ ر ب ی
1. Jeyakumar, Rahman, Armbrecht & Mitchell
3. Brayne, Hoeche, Gomel, Verbeken & Baeyens
5. Moraweska, Tometizk & Sanders

بررسی اثربخشی آموزش گروهی فرزندپروری مثبت بر تنیدگی والدینی و روابط مادر -کودک 117 / ...

ب صبورت تصب دفی در  2گبروه کنتبرل و مداخلب قبرار گرفتنبد

خببردهمقیبب س تعبب رض و وابسببتگی ببب صببورت مع ببوس

( )N=15گببروه آزمبب یش در جریبب ن متغیببر مسببتقل (آمببوزش

نمرهگذاری میشوند روبرتبز و پی هب ت در تحقیقبی ،آلفب ی

فرزندپروری مثب ) قرار گرف  ،درحب لیکب گبروه کنتبرل هبیچ
مداخل ای دری فب ن برد قببل از آن ب مداخلب ببر روی گبروه

خردهمقی س تع رض را  ،0/83رابحة مثب  0/72و وابسبتگی
 0/50ب دس آوردند (روبرتز و پی ه ت1992 ،؛ بب نقبل از

آزم یش صورت بگیرید از هردو گروه پیش آزمون گرفت شد ،پس

ارجیفرد )1387 ،ب منظور ب دس

آوردن روایبی و پ یب یی،

از اعم ل متغیر مستقل نیز از هر دو گروه پسآزمون گرفت شد

پرسشن م بر روی  30نفر اجرا شد و نت یج زیر ب دس

آمد:

آلف ی کل پرسشن م رابح والد -کودک  ،0/72خبردهمقیب س
ابزار سنجش
پرسشنامة شاخص تنیدگی والدینی :این ابزار ک تنیدگی در

تعببب رض  ،0/84رابحبببة مثبببب

 0/59و وابسبببتگی 0/56

همبستگی خردهمقی س تع رض ب نمره کل  ،0/81رابح مثب

نظ م والبدین-کبودک را ارزشبی بی مبیکنبد توسبط آبیبدین

ب نمره کل  0/62و وابستگی ب نمره کل  0/22ب دس

آمبد

آبیبدین مبواد ایبن شب خص را از

در این تحقیق نیز پ ی یی کل پرسشن م  0/82بب دسب

آمبد

( )1997س خت شده اس

 150م ده ب  101مب ده کب هش داد و  11مب ده اختیب ری نیبز
ب عنوان (مقی س تنیدگی زندگی) ب آن افزود نمرهگذاری ببر
اس س مقی س لی رت  5درج ای از ک مالً موافقم= 1ت کب مالً
مخ لفم= 5اس ش خص دارای دو قلمرو کبودک ( 47مب ده)
و قلمرو والبدینی ( 54مب ده) اسب

دو نمون از سؤاالت پرسشن م ب شر زیر اس :
 1رابحة من ب فرزندم ی رابح گرم و صمیمی اس
 2ب نظر می رسد من و فرزندم همیش بب ی بدیگر در
ح ل درگیری هستیم

فبرزاد ،هبومن و فبال

اعتب ر مح سب شده را  0/93گزارش کردند و

روش اجرا و تحلیل دادهها
پببس از اجببرای مراحببل نمون ب گی بری و گم ب رش تص ب دفی،
آزمودنیه ب گروه ه ی آزم یش و کنترل ،عالوه بر پرسشن م

اعتبب ر تف ی بی اببراز نیبز  0/93و

تنیدگی والدینی ،روابط م در و کبودک نیبز در هبر دو گبروه

دامن اعتب ر همزم ن ابزار ب پنج اببزار تنیبدگی مختلبف ببین

اجرا گردید سپس اعض ی گبروه آزمب یش آمبوزش گروهبی

اعتبب ر همسب نی

را ببب مببدت  8جلسبب  120دقیقبب ای

( )1388ری

روایی آزمون درنتیج تحلیل ع ملی بر روی پرسشن م مبورد
ری پ ی یی پرسشن م توسط آبیدین
ت ئید قرار گرفت اس
 0/93ب دس آمده اسب
 0/38ت  0/66ببوده اسب

مقبدار بری

درونی پرسشن م در پبژوهش دادسبت ن ،احمبدی ازقنبدی و
حسن آب دی ( ،)1385برای کلی زیر مقی س ه  0/88و ری
اعتب ر ب زآزم یی آن ب ف صل ده روز  0/94گزارش شده اس

فرزنببدپروری مثببب

ب صورت هفتگی دری ف نمودند در زم ن ارائب مداخلب بب
گروه آزم یش ،گبروه کنتبرل در لیسب انتظب ر قرارگرفتب و
مداخل ای دری ف

ننمودند پس از اجبرای دوره درمب نی ،از

آمبد

آزمودنیه ی هر دو گروه پسآزمون بب عمبل آمبد سب خت ر

دو نمون از سؤاالت پرسشن م ب شر زیر اس :
 1وقتی فرزندم یزی میخواهد معموالً سعی میکند آن

کلی هر جلس از سب بخبش مبرور جلسب قببل و ت ب لیف
انج مشده ،ارائ آموزشه  ،مفب هیم و ت نیبکهب ی جدیبد و

در این تحقیق نیز پ ی یی کل پرسشن م  0/78بب دسب

را ب دس

خالص س زی و تنظیم ت لیف جدید متن س

آورد

 2فرزندم آنقدر فع ل اس

ک مرا ب کلی درم نده میکند

بب آمبوزشهب

تش یل میشد در پ ی ن هر جلس  ،خالص ای از آموزش ه ی

پرسشنامة رابطه والد -کوودک :ایبن پرسشبن م توسبط

هر جلس بب صبورت م تبوض در اختیب ر آزمبودنیهب قبرار

روبرتز و پی ه ت ( )1992در دانشگ ه ویرجینب تهیب شبده و
دارای  30سؤال اسب و گبونگی رابحب والبد -کبودک را

میگرف مداخل گروهی فرزندپروری مثب استف ده شده در
این پژوهش بر اس س دستورالعمل س ندرز ( )2005تهی شده

می سنجد آزمودنی پ سخ خود را نسب

ب هر سؤال در یبک

اس

مو وع هر جلس درم نی در جدول  1ارائ شده اس

تب کب مالً لبط)

ب منظور تجزی وتحلیبل داده هب از تحلیبل کوواریب نس یبک

مشخص مبی نم یبد ایبن پرسشبن م دارای  3خبرده مقیب س

متغیری و تحلیل واری نس و نرم افزار آم ری  SPSS20اسبتف ده
شد

طیف  5گزین ای  1تب ( 5از کب مالً درسب
تع رض ،رابح مثبب

و وابسبتگی اسب

تمب م سبؤال هب ی
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جدول  .1محتوای جلسات آموزشی فرزندپروری
محتوا

جلسه

آشن یی ب اعض ی گروه و تو ی اجم لی والدین در مورد مش الت کودکش ن ،بیب ن مقبررات،
تو ی در مورد اختالل ،توصیف اجم لی در مورد فرزندپروری مثب و هدف از استف ده از آن،
برخی علل مش الت رفت ری کودک ن ،گونگی ثب رفت ر کودک ن و ارائ جداول جه ثبب

اول :مع رف

آنه
تو ی مدل ی دگیری اجتم عی ب م دران ،افزایش آگ هی والدین در مورد نقبش مهمبی کب در
رابح ب تربی کودک دارند ،آموزش استراتژیه یی برای ارتب ط مثب ب کودک (م نند صحب

دوم :ارتق ی رشد کودک 1

کردن ب کودک ،ع طف ب خرج دادن و اختص ص دادن زم ن مفیبد بب کبودک) و تمبرین ایبن
استراتژیه ب ایف ی نقش در گروه
آشن یی ب اصول تقوی

سوم :ارتق ی رشد کودک 2

رفت ری ،تو ی در مورد نگرانیه ی موجود در زمینة پ داش

آموزش استراتژیه ی م نند آموزش اتف قی ،آموزش ت نیک پرسش و پ سخ و آمبوزش الگبوی

ه رم :ارتق ی رشد کودک 3

من س

ب م دران برای ی ددهی رفت ره و مه رته ی جدید ب کودک

آموزش درب ره پی مده ی منفی تنبی و شیوهه ی برخورد ب رفت ره ی مش لآفبرین ایبن روش
پنجم :مدیری

رفت ر ن ک رآمد 1

ششم :مدیری

رفت ر ن ک رآمد 2

هفتم :مدیری

رفت ر ن ک رآمد 3

ش مل مقررات وا

شده ،دسبتور دادن مسبتقیم ،روشبن و ن دیبده

بدون ابه م ،بحث هدای

گرفتن میشود
آموزش استراتژیه ی ج یگزین تنبی ب ش ل پیشرفت (ش مل پی مبد منحقبی ،محبرومسب زی و
زم ن س ک ) برای مق بل مؤثر ب رفت ره ی ن من س
آموزش نحوه ارائ دستورالعمل ،ب توج ب این

روشه ی قببل بب تنهب ئی مبؤثر نمبیشبود

آموزش طر کلی ک ترکیبی از روشه ی قبلی اسب
روزان پیروی و تصحی رفت ر

و تو بی دو برن مب کب ربردی :برن مب

هشببتم :از پببیش برن مبب ریببزی آموزش شن س یی موقعی ه ی پرخحر و آموزش فع لی ه ی برن م ریزی شده در موقعی هب ی
خحرن ک ،جمعبندی جلس ت قبل
کردن

یافتهها
در جدول  2می نگین و انحراف معیب ر متغیرهب در دو گبروه
آزم یش و کنترل و در دو مرحلة پبیشآزمبون و پبسآزمبون
ارائ شده اس
جدول  .2میانگین و انحراف معیار نمرات پیشآزمون ،پسآزمون متغیرهای پژوهش در دو گروه آزمایش و کنترل
متغیر
تنیدگی والدینی
روابط والد کودک

گروه

پسآزمون

پیشآزمون
تعداد

می نگین

انحراف معی ر

می نگین

انحراف معی ر

آزم یش

15

217/66

19/71

206/8

23/56

کنترل

15

280/86

40/91

280/2

46/75

آزم یش

15

89/2

6/24

68/86

11/81

کنترل

15

82/06

8/8

81/53

7/79
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نت یج جدول  2ح کی از بهبود می نگین متغیره ی پژوهش

پیش فرض نرم ل بودن نمرات و تس وی واری نسهب بررسبی

ب گروه کنتبرل

گردد برای آزمون پیشفرض نرم ل ببودن نمبرات از آزمبون

در گروه آزم یش در مرحل پسآزمون نسب
اس

در این پژوهش برای تحلیبل اسبتنب طی نتب یج از تحلیبل
تب

کوواری ب نس اسببتف ده شببده اس ب  ،بن ب براین الزم اس ب

ش پیرو -ویلک استف ده شد نت یج ایبن آزمبون ببرای نمبرات
متغیره ی تنیدگی والدینی و روابط والد -کودک در جدول 3
آمده اس

جدول  .3نتایج آزمون شاپیرو -ویلک در مورد پیشفرض نرمال بودن توزیع نمرات
نرمال بودن توزیع نمرات
تنیدگی والدینی
روابط والد کودک

آزمون شاپیرو -ویلک

گروه

آماره

درجة آزادی

معنیداری

آزم یش

0/913

15

0/153

کنترل

0/922

15

0/209

آزم یش
کنترل

0/944
0/902

15
15

0/442
0/104

هم نگون ک در جدول  3مش هده میشود ،پیشفبرض
نرم ل بودن توزیع نمرات در هر دو گروه تأیید گردید

برای آزمودن پیشفرض تس وی واریب نسهب از آزمبون
لوین استف ده شد نت یج اجرای آزمون لوین در جدول  4ارائ
شده اس

جدول  .4نتایج آزمون لوین در مورد پیشفرض تساوی واریانسهای دو گروه
متغیر

F
2/68
0/949

تنیدگی والدینی
روابط والد-کودک

درجة آزادی صورت

درجة آزادی مخرج

معناداری

1
1

28
28

0/172
0/338

هم ن گون ک در جدول  4مش هده میشبود پبیشفبرض
تس وی واری نسه ی نمرات در هبر دو گبروه تأییبد گردیبد؛
بن براین ب توج ب رع ی

این دو پیشفرض ،ام ب ن اجبرای

تحلیل کوواری نس بر روی نت یج ب منظور بررسی فر ی هب ی
پژوهش بالم نع اس

ب منظور بررسی فر یة اول مبنی بر تأثیر آمبوزش برن مب
گروهی فرزندپروری مثب

بر مؤلف ه ی تنیدگی والدگری در

قلمرو والد ،از تحلیل کوواری نس استف ده شد ک نتب یج آن در
جدول  5آمده اس

جدول  .5نتایج تحلیل کوواریانس تأثیر برنامة آموزش گروهی فرزندپروری مثبت بر تنیدگی والدگری
منبع تغییر
پیشآزمون
عضوی گروهی

شاخص

مجموع

متغیر

مجذورات

تنیدگی والدینی
تنیدگی والدینی

17/851
249/253

Df

1
1

میانگین مجموع

F

Sig

17/851
249/253

0/641
8/944

0/431
0/006

مجذورات

میزان

توان

تأثیر

آماری

0/024
0/25

0/12
0/821
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هم نگون ک نت یج جدول  5نش ن میدهد و ب توجب بب
ری

اشتب ه وجود ندارد ،ب عب رت دیگر ،دقب
تف وته بسی ر ب ال بوده اس

 Fمح سب شده و سح معن داری ،مش هده میشود ک

ب بین نمببرات تنی بدگی والببدینی شببرک کننببدگ ن برحس ب
عضببوی گروه بی (آزم ب یش و کنتببرل) تف ب وت معن ب داری

اس

مش هده میشود ،لذا این فر ی تأیید مبیشبود میبزان تبأثیر

گروهی فرزندپروری مثب

ببر تنیبدگی والبدینی  0/25ببوده

آموزش فرزندپروری مثب

اس ؛ یعنی  25درصد واری نس تنیدگی والبدینی مرببوط بب
بوده اس

آموزش فرزندپروری مثب
 1ب دس آمده بدین معن اس

آزمبون در کشبف

و بی نگر کف یب

حجبم نمونب

ب منظور بررسی فر ی دوم مبنی بر تأثیر آمبوزش برن مب
بر روابط والد-کبودک ،از تحلیبل

کوواری نس استف ده شد ک ب توج ب آزمبون لبوین تسب وی
واری نس نمرات دو گروه ج معب بب هبم مسب وی و تفب وت
معن داری وجود ندارد نت یج آن در جدول ( )6آمده اس

توان آم ری نزدیک ب

ک ام ن تأیید فرض صفر بب

جدول ( :)1نتایج تحلیل کوواریانس تأثیر برنامة آموزش گروهی فرزندپروری مثبت بر روابط والد-کودک
منبع تغییر
پیشآزمون
عضوی گروهی

شاخص
متغیر

میانگین

مجموع

df

مجذورات

روابط والد-کودک
روابط والد-کودک

4/834
1177/727

1
1

بین نمرات روابط والد-کبودک برحسب

0/079
19/274

0/003
0/42

0/05
0/988

ببوده

اس

گروهبی

(آزم یش و کنترل) تف وت معن داری مشب هده مبیشبود ،لبذا
فر یة سوم تأیید میشود میزان تأثیر آمبوزش فرزنبدپروری
مثب

4/834
1177/727

0/781
0/0001

تأثیر

آماری

روابط والد-فرزندمربوط ب آموزش فرزندپروری مثب

 Fمح سب شده و سح معن داری ،مش هده میشود ک
عضبوی

F

مجذورات

هم نگون ک نت یج جدول  6نش ن میدهد و ب توجب بب
ری

مجموع

Sig

میزان

توان

بر روابط  0/42بوده اس ؛ یعنبی  42درصبد واریب نس

برای بررسی فر ی سوم مبنی ببر تبأثیر آمبوزش برن مب
گروهی فرزندپروری مثب بر مؤلف ه ی روابط والد -کودک،
از تحلیل کوواری نس استف ده شد کب نتب یج آن در جبدول 7
آمده اس

جدول  .7نتایج تحلیل کوواریانس تأثیر آموزش گروهی فرزندپروری مثبت بر مؤلفههای روابط والد -کودک
منبع تغییر
عضوی
گروهی

مجموع
مجذورات

df

می نگین مجموع
مجذورات

F

Sig

میزان
تأثیر

توان آم ری

ش خص
تع رض

780/300

1

780/300

33/558

0/001

0/54

1/00

رابح مثب

229/633

1

229/633

10/888

0/003

0/28

0/89

246/533

1

246/533

19/537

0/001

0/41

0/98

متغیر

وابستگی

هم نگون ک نت یج جدول  7نش ن میدهد ،بب توجب بب
ری  Fمح سب شده و سح معن داری ،مش هده میشود
ک ببین نمبرات تعب رض ( ،)0/001رابحبة مثبب
وابستگی ( )0/001برحسب

عضبوی

( )0/03و

گروهبی (آزمب یش و

کنترل) تف وت معن داری مش هده میشبود ،لبذا فر بیة سبوم
تأیید می شود میزان تبأثیر آمبوزش فرزنبدپروری مثبب

ببر

تع ب رض  ،0/54رابح ب مثب ب  0/28و وابسببتگی  0/41بببوده
اس ؛ یعنی  54درصد واری نس تع رض 28 ،درصد واری نس
رابح بة مثب ب

و  41درصببد وابسببتگی مربببوط ب ب آمببوزش

فرزندپروری مثب

ببوده اسب

ب دس آمده بدین معن اس

تبوان آمب ری نزدیبک بب 1
ک ام ن تأیید فبرض صبفر بب

اشتب ه وجود ندارد ،ب عب رت دیگر ،دقب

آزمبون در کشبف
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تف وته بسی ر ب ال بوده اس

و بی نگر کف یب

حجبم نمونب

اس

عالوه بر این نتب یج مح لعب ت

(س ندرز )2005 ،همسو اس

روشنبین ،پوراعتم د و خوش بی ( )1386ح کی از آن اس

بحث و نتیجهگیری
آموزش برن م گروهی فرزندپروری مثب
و روابط والد -کودک مؤثر اسب
برن مب گروه بی فرزنببدپروری مثب ب

ک

آموزش والدین در ک هش تنیدگی مب دران دارای کودکب ن بب
رفت ره ی مش لآفرین مؤثر واقع میشود
بر تنیدگی والدینی

من بع تنیبدگی نظب م والبد -کبودک ،مبیتواننبد بب ابعب د

بب عبب رتیدیگبر آمبوزش

کنشوری (عمل رد) والدین مرتبط ب شند ک در این صورت،

ب عببث بهبببود تنی بدگی

اثربخش ترین روی آورد درم نی ،مداخل متمرکز ببر والبدین

والبدینی و روابببط والبد -کببودک در مب دران کودکب ن دارای

اس

ش ادراری میشود
این نت یج ب ی فت ه ی ح صل از پژوهش سب ندرز ()2005

ب الی تنیدگی در قلمرو والدینی بب ویبژه در زیرمقیب سهب ی
افسردگی ،دلبستگی و سالم

و علی اکببری و هم ب ران ( )1393مبنبی ببر تبأثیر آمبوزش

والببدین در ارتب ب ط ب ب کببودک قببرار دارنببد در تبیببین علببل

ببر کب هش تنیبدگی مب دران و پبژوهش

ببر کب هش

فرزندپروری مثبب

ع ببببدی و هم بب ران ( )1391مبنببی ببببر تبببأثیر آمبببوزش
فرزندپروری مثب بر بهبود رواببط والبد -کبودک همسبو و
همخوان اس

ی فت ه ی پژوهش ح ر مبین این ن ت اند کب سبحو
ب ابع دی از ن رسب کبنشوری

اثربخشی آموزش مه رت ه ی فرزندپروری مثب
تنیدگی م دران میتوان ب موارد زیر اش ره کرد:

مداخالت آموزشی مبیتوانبد بب تصبحی ب زخوردهب و
ادراک ه یی ک م دران نسب

ب رفت ره ی دشوار فرزندانشب ن

عالوه بر این ه هلگ و هم ران ( ،)2010نشب ن دادهانبد

داشت اند ،ب افزایش توان یی مق بل در رویب رویی بب واب یف

ک برن م آمبوزش فرزنبدپروری مثبب  ،مشب الت روانبی و

م درگری منجر می شود و ک هش تنیدگی و مش الت رفت ری

اجتم عی م دران کودک ن دارای مش الت رفتب ری را کب هش
داده اس والدین کودک نی کب د ب ر یب در معبرض خحبر

کودک را ب دنبب ل داشبت ب شبد (الزاروس )2005 ،تنیبدگی
والببدینی بببر رفت رهبب ی مبب درگری تببأثیر منفببی دارد و ببب

اختالالت رفت ری و هیج نی هستند ،کمتر ب نقبش والبدگری

تع مل ه ی ف قد گرمی منجبر مبی شبود در ایبن هب ر وض

خود اطمین ن دارند (سب ندرز )2002 ،و مبیداننبد کب روش

تعب ملی ،نظب م تربیتبی بب صببورت ن پ یبدار درمبیآیببد و در
پیوست ری ک بین اهم لکب ری تب خشبون گسبترده اسب ،

کنونی آنه در کنترل فرزندش ن مؤثر نیس و بن براین مشت ق
آموختن مه رت ه ی جدید میب شند (لویس2002 ،1؛ ب نقبل

اعم ل میشود؛ بنب براین ،شبگف انگیبز نیسب

از فرهمند )1385 ،والدین بب حضبور در ک رگب ه آموزشبی،

مه رته ی برقراری روابط صمیم ن تر ب کودک و ب ک رگیری

شیوه ه ی محلوض فرزندپروری و تع مل ب کودک را آمبوزش

اصول رفت ری پ یدار ،ب مه ر تنیدگی والدینی منجر میشبود

کب هش مش ب الت کببودک و

عالوه بر این ،آموزش مهب رتهب ی فرزنبدپروری مثبب  ،بب

مش الت ارتب طی بین والدین و کودک میشود و ب خصوص
ک هش تنیدگی م دران میگردد

اجتمب عی بب تعبدیل تنیبدگی در

مبیبیننببد و همبین امببر سببب

نت یج ح صل از تحلیل کوواری نس ند متغیبره نشب ن داد
ک آموزش برن م گروهی فرزندپروری مثب

ببر مؤلفب هب ی

تنیببدگی والببدگری در قلمببرو والببد تببأثیر داشببت اسبب
ب عب رتیدیگر آمبوزش برن مب گروهبی فرزنبدپروری مثبب

فراهم کردن ع مل حم ی

کب آمبوزش

رفت ره ی والدگری منجبر مبیشبود ایبن مداخلب آموزشبی
می تواند ب ایج د حس صبالحی

و افبزایش سبح حرمب

خود در ایف ی صحی نقش والدینی ببر اثبر حم یب شبب
اجتم عی ،تنیدگی را ک هش دهد و والدگری را ارتق دهد
پیشینة مح لع ت ینش ن میدهد ک آموزش برن مة گروهبی

ب عث بهبود مؤلفب هب ی تنیبدگی والبدگری در قلمبرو والبد

فرزندپروری مثب

میشود

مش ل کودک و نیز ب دستی بی ب مه رتهب ی کنتبرل کبودک

این ی فت ه ب نت یج پژوهشی پیشبین در زمینبة اثربخشبی
آمبوزش فبرزنبدپبروری مثبب

ببر ک هش تنیدگبی والدیبن

ب عث شده اس

بب کسب

آگب هی و اطالعب ت در مبورد

کب مب دران ویژگبیهب ی کودکب ن را کمتبر

تنیدگیزا بدانند ،یعنی ادراک م دران از گونگی اختاللی کب
1. Lueis
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در فرزندش ن نمود کرده اسب  ،درنه یب
تنیدگی م در شده اس

منجبر بب کب هش

(روشن ببین ،پوراعتمب د و خوشب بی،

 )1386مداخلة آموزشی در پژوهش ح ر سب شده اسب
ک در آن دست از ویژگیه ی م دران ک بب توانب یی مراقبب

همچنین در مورد قلمرو کودک از طرفی کس
نیز دستی بی ب مه رته یی جه

آگب هی و

کنترل کبودک ب عبث شبده

اس  ،مب دران ویژگبیهب ی کودکشب ن را کمتبر اسبترسآور
ارزی بی کنند همچنینی ب تصحی ب زخوردهب و ادراکهب یی

ش یست آن ن از فرزندانش ن مربوط اس  ،تغییر ایجب د شبود و

ک م دران نسب

بدینوسیل تنیدگی والدگری ک هش ی بد

مق بل و روی رویی ب وا یف م دریش ن افزایش پیدا کبرده و

همچنببین نتب یج نشب ن داد کب آمببوزش برن مب گروهبی
فرزندپروری مثب

بر مؤلف ه ی تنیدگی والبدگری در قلمبرو

کودک مؤثر اس

ک هش تنیدگی را ب دنب ل داشت اس

همچنین میتوان بیب ن

کرد ،از آنج یی کب ی بی از بخبشهب ی اصبلی ایبن برن مب
آموزشی ،تقوی

این ی فت ه ب نت یج پژوهشی پیشین مبنی بر تأثیر آموزش

ب رفت ره ی فرزندشب ن داشبت انبد ،توانب یی

تقوی

رفت ره ی مثب

رفت رهب ی مثبب

در کودک ن اس  ،تشبویق و

توسبط مب در ب عبث وقبوع بیشبتر

والدین ببر کب هش سبحو تنیبدگی مب دران همخبوانی دارد

اینگون رفت ره ی در کودک ن میشبود بب زخورد مثبتبی کب

(س ندرز2005 ،؛ و روشنببین و هم ب ران )1386 ،تنیبدگی
والدین ب ایج د ا حراض و افسردگی ،ب نظ م تربیتی سب خ

خود این م دران از رفت ره ی کودک دری فب مبیکننبد روی
تقوی خلق کودک و همچنین در روحی م در مؤثر اس

ن ی فت و انتظ ره ی یرواقع نگبر از کبودک منجبر مبیشبود

نت یج ح صل از تحلیل کوواری نس ندمتغیره نشب ن داد

متن س

کردن انتظ رهب بب سبح تحبول کبودک و هبدای

ک آموزش برن م گروهی فرزندپروری مثب

ق ب نونمببدار رفت ره ب ی کببودک ک ب از هببدفه ب ی آمببوزش

روابط والد -کودک تأثیر داشت اس

مه رت ه ی فرزنبدپروری اسب  ،کب هش تنیبدگی مب دران و

برن م گروهی فرزندپروری مثبب

مدیری

رفت ره ی دشوار کودک ن را در پی دارد

ببر مؤلفب هب ی

ب عب رتیدیگر آمبوزش
ب عبث بهببود مؤلفب هب ی

روابط والد -کودک میشبود ع ببدی و هم ب ران ( )1391و

در زنجیببره اتصبب الت تنیببدگی والببدینی و کببنشوری

شین ( )2013دری فت ه ی خود ب اثربخش بودن برن مب هب ی

ک رفت ره ی فرزنبدپروری

آموزش والبدین در بهببود رواببط والبدین وکودکب ن اشب ره

کودک ن ،این مفرو

محر اس

عیف ب ن س زگ ری در کودک ن همراه اس ؛ ب عب رتیدیگبر،
تنیدگی در آن دسبت از رفت رهب ی والبدگری اخبتالل ایجب د

کردهاند
ی ی از عوامل و مفرو

می کند ک ب رفت ره و هیج نه ی کبودک نظبم مبیبخشبد

والد -کودک ،عف مه رت والدین در نحوة برخورد بب ایبن

والدین ب کب ربرد قبوانین و

کب مبیتبوان بب آمبوزش

مداخل آموزشی ب هدف تر ی

کودک ن در نظر گرفت شده اسب

ه ی ب وجود آمبدن تعب رض

س خت ره ی ق طع ن و کمک ب تحول مهب رت و اسبتقالل در

والدین و استف ده از روشه و فنون رفتب ری من سب  ،وقبوع

کببودک ،ببعف مهبب رتهبب ی مق بلبب ای والببدین را در

روابببط تع ب رضآمیبز را در زمین ب هب ی جسببم نی و ع ب طفی

خودنظمبخشی هیج نی مؤثر جبران میکند و ک هش تنیبدگی

کودک ن ک هش داد ی ی از دالیل احتم لی بهبود روابط م در-

را در پی دارد

کودک را میتوان ب اقدام ت آموزشی و تمرین هب یی نسبب

از آنج ک برخی محرکه ی محیحی ن من س

م نند عبدم

داد ک م دران در طول جلس ت مداخلب  ،خبود را متعهبد بب

پذیرش کبودک و عبدم حم یب کب فی از طبرف والبدین و
داشتن توقع ت ن من س از کودک ب میزان مش الت رفتب ری

انج م آن ه میدانستند ب این ترتیب  ،توجب مب دران بیشبتر
صرف برقراری ارتب ط من س تر ب کودک مبی شبد و متع قبب ً

(پ نبدین  ،بیلبدر ،کفبی،

می بزان اسببترس ن ش بی از تحمببل رفت ره ب ی ک بودک ک ب هش

ب ایجب د

و رخة معیوض رابحب مب در -کبودک بب بهببودی

کودک و استرس والدین مرتبط اس

آم ن و هم ران ،)2008 ،1برن م فرزندپروری مثب

محیط مثب

ی دگیری و آموزش ب والدین بب منظبور داشبتن

توقع ت منحقی از کودک میزان پذیرندگی و مح بقب
ب آرم نه ی والدین را افزایش میدهد

کبودک

میی ف

میگرایید همچنین این برن م از طریق آموزش والدین ببرای
صرف وق
و تقوی

ک فی و داشتن روابط صمیمی ب کودک و توجب
من س

رفت ره ی مثب

کودک و ن صبرف ً توجب و

1. Pandina, Bilder, Harvey, Keefe & Aman et al

بررسی اثربخشی آموزش گروهی فرزندپروری مثبت بر تنیدگی والدینی و روابط مادر -کودک 123 / ...

تنبی رفت ره ی منفی کودک ،ب عث تقوی
کودک میشود و میزان پ سخ مثب

کیفی

رابحة والد-

ع طفی در روابط آنهب را

افزایش میدهد
از سوی دیگبر ،انتظب ر مبیرود کب بب دنبب ل افبزایش
اطالع ت و آگ هی م دران در خصوص اخبتالل شب ادراری،
در نگرش و متع قب ً رفت ر آنه ب کودک ن تغییراتی ایج د شود
اگر  ،هنوز پذیرش و درک ویژگیه و رفت رهب ی کودکب ن
از سوی مب دران دشبوار اسب  ،مب دران پبس از شبرک

منابع
ارجیفر ،آ ( )1387بررسبی رابحب ای الگوهب ی ارتبب طی والبد-
کودک ب هوی جنسی در کودک ن  7تب  11سب ل پ یب نن مبة
ک رشن سی روانشن سی دانشگ ه فردوسی مشهد
استوار و بنج مین جین ( )1377تنیدگی ی استرس (بیم ری جدید
تمدن) ترجمة پریرخ دادست ن ،تهران :انتش رات رشد( ،سب ل
انتش ر ب زب ن اصلی )1994
پریشبب ن ،س ،اشببرفیزاده ،م ،بصببیریمقببدم ،م ،قهرمبب نی ،مببو

در

جلس ت مداخل راح تر میتوانستند رفتب ر کبودک خبود را

منزری ،ه ( )1385ارزی بی رشبد فیزی بی و ارتبب ط آن بب

تبیین کنند و ب احتم ل کمتری رفت ری را ن شبی از ن فرمب نی

بیاختی ری ادراری اولی در کودکب ن بب ببیاختیب ری ادراری
مجلة دانشگ ه گن ب د5 ،10 ،

عمدی کودک در نظر میگرفتند بب سبخن دیگبر ،بب نظبر

ح یم ،آ ،کمپ نی ،ف و بهب درام ،م ( )1394عوامبل مسبتعدکننده

می رسد ک در طی جلس ت مداخلب ای ،اسبن ده ی ن درسب
م دران اصال شبده انبد کب اسبتن د بب ایبن تبیبین ،نی زمنبد

ش ادراری در کودک ن سنین مدرس  :گبزارش کوتب ه مجلبة
دانش ده پزش ی دانشگ ه علوم پزش ی تهران60-64 ،73 ،1 ،

بررسیه ی عمیقتر در خصوص اسن ده ی م دران اس
درنه ی  ،می توان ااه ر داش

ک آموزش بب مب دران،

ب آن ه و درنتیج کودک ن آنهب کمبک مبیکنبد تب

رخب

معیوض تع ملش ک سبت شبود و الگوهب ی تعب ملی و تقب بلی
حم ی کننده و مثب

ب وجود آید ن نچ پیش تر نیز اشب ره

شد ،در بسی ری از موارد ،تغییر رفت ر مب دران وقب

و هزینب

دادسببت ن ، ،احمببدی ازقنببدی ،ع و حسببنآب ب دی)1385( ،
تنیدگی والدین و سالم عمومی مجل روانشن سی ایبران2 ،
(171-184 :)7
داودی ،آ ،بس ب کنببژاد س و زارعزادگ ب ن ،ض ( )1391اثربخش بی
آموزش فرزندپروری مثب بر ک هش مش الت سلوک کودک ن

 4ت  6س ل و کب هش تنیبدگی مب دران دو فصبلن مة مشب وره
ک ربردی45-2،59 ،2 ،

کمتری را میطلبد و حتی گ هی ب ید تغییر را از آن ه شبروع
کرد؛ ب ویژه اگر مش الت ارتب طی بر خب نواده سب ی اف نبده
ب شد ی خود م دران از اختالل روانشن ختی رنج ببرند

روشببنب بین ،م ،پوراعتم ب د ، ،ر و خوش ب بی ،ک ( )1386تببأثیر

ب توجب بب اثبربخش ببودن آمبوزش برن مب گروهبی

آموزش برن مة گروهی فرزندپروری مثب بر استرس والدگری
م دران کودک ن مبتال ب  ADHDخ نواده پژوهبی-10،572 ،3 ،
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بر تنیدگی والدینی و روابط والد -کودک،

شفیعپور ،ز ،شیخی ،ع ،میرزایی ،م و ک امنبژاد لیلبی ،آ ()1394
سبببکهبب ی فرزنببدپروری وارتببب ط آن ب مشبب الت رفتبب ری

توصی می گردد کب بب مب دران دارای تنیبدگی و مشب الت

کودک ن مجلة پرست ری وم م یی ج مع نگر49-56 :76 ،
ص بری ،ج ،بهرامبیپبور ،م ،قمرانبی ،آ و ی رمحمبدی ن ،آ ()1393

فرزندپروری مثب

این روش آموزشی ب متخصص ن و مش وران کلینیک کبودک
ارتب طی بب کبودک خبود ،آمبوزش دهنبد همچنبین توصبی
میشود این روش را در مدارس ،مهدکودک و مراکز آموزشی
و نگ داری کودک ن م نند خ ن کودک بب مربیب ن ،معلمب ن و
همچنین ب م دران آموزش داده شود این پژوهش نیبز م ننبد
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این پژوهش ،شهر اصبفه ن ببوده و مم بن اسب

در تعمبیم

نت یج تف وته ی فرهنگی نقش داشت ب شد عبدم اسبتف ده از
جنسی

مرد ،حجم کم نمون و عدم وجود مرحل پیگیری از

جمل محدودی ه ی این پژوهش بود

اثربخشی برن م گروهی فرزندپروری مثب

بر ک هش اسبترس

والدگری م دران دارای کودک ن مبتالب اختالل اوتیسم دانش و
پژوهش در روانشن سی ک ربردی69-77 ،15 ،2،
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محمدخ نی ،و فر ی ،م ( )1391اثربخشی برن مب گبروه
والببدگری مثبتبررابح ب م ب در -ک بودک درکودک ب ن ب ب اختالل
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ی دل پور ،ن ( )1393اثربخشبی برن مبة فرزنبدپروری مثبب
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