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The Effectiveness of Positive Parenting Education to Parents of 

Preschool Children on Children's Self-Control and Self-Efficacy 

ARTICLE INFO  ABSTRACT 

Article Type 
Research Article 

 Purpose: The present research examines the analysis of the content of the 

researches of the Islamic Lifestyle Quarterly with a focus on health as one 

of the authoritative publications of the Ministry of Health. 

Materials and Methods: The statistical society of scientific and research 

articles from the winter of 2018 to the spring of 2021, the number of 418 

articles have been published in the scientific-research quarterly of Islamic 

lifestyle with a focus on health in 18 periods and three special issues. In 

such a way that by examining each article, necessary data were collected 

and data analysis was done using Excel software. Also, descriptive 

statistics methods, such as data classification according to distribution and 

frequency percentage, as well as drawing graphs and tables, have been used 
in data analysis. Sampling was not used and all elements of the society 

were investigated by census. 

Findings: After examining each article, their content in terms of the 

number of articles published in the quarterly, author's gender, academic 

rank, field/trend and subjects and axes of interest of the authors, 

participating universities/organizations, statistical population, approach, 

type, The level of analysis, the strategy and time period of the researches, 

the type of data and the method of data collection were analyzed. 

Purpose: Preschool children often have deficiencies and weaknesses in 

self-control and self-efficacy. Therefore, the aim of this study was 

determine the effectiveness of positive parenting education to parents of 

preschool children on children's self-control and self-efficacy. 
Materials and Methods: This study was a quasi-experimental with pre-

test, post-test and one-month follow-up with a control group. The research 

population was the parents of preschool children and their children in 

District 3 of Tehran city in the 2019-20 academic years, which from them 

number of 30 children and their parents were selected as a sample by 

available sampling method and randomly replaced into two equal groups. 

The parents of experimental group received 8 sessions of 90 minutes the 

Sanders positive parenting education and during this period the parents of 

control group did not receive any education. Data were collected whit using 

the Humphrey self-control scale and Morris self-efficacy questionnaire and 

analyzed by methods of chi-square, analysis of variance with repeated 
measures and Bonferroni post hoc test in SPSS-19 software. 

Findings: The results showed that the experimental and control groups did 

not significant difference in terms of parental education and age of the 

children (P>0.05). Other results showed that the positive parenting 

education to parents of preschool children in compared to the control group 

led to increase children's self-control and self-efficacy and the results were 

maintained in the one-month follow-up phase (P<0.001). 

Conclusion: The results indicated the effectiveness of positive parenting 

education to parents of preschool children on increasing children's self-

control and self-efficacy. Therefore, to improve the characteristics of 

preschool children, can be used the positive parenting education method 

along with other educational methods, especially to increase self-control 
and self-efficacy. 
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 261... والدین به مثبت فرزندپروری آموزش اثربخشی  

Journal of Islamic Life Style Volume 6, Issue 2, Summer 2022 

 والدین به مثبت فرزندپروری آموزش اثربخشی
 خودکارآمدی و خودکنترلی بر دبستانیپیش کودکان

 فرزندان
 

 1 فالح شیرین
 ادآز دانشگاه رودهن، واحد تربیتی، روانشناسی گروه دکتری، دانشجوی
 .ایران رودهن، اسالمی،

 
 *2الحسینی ابوالمعالی خدیجه
 اسالمی، آزاد دانشگاه رودهن، واحد روانشناسی، گروه دانشیار،
 .(مسئول نویسنده) ایران رودهن،

 
 3 ثابت مهرداد

 رودهن، واحد اسالمی آزاد دانشگاه شناسی، روان گروه استادیار،
 .ایران رودهن،

 
 

 چکیده

 رد هاییضعف و هاکاستی دچار معموال دبستانیپیش کودکان: هدف
 حاضر پژوهش هدف بنابراین،. هستند خودکارآمدی و خودکنترلی

 انکودک والدین به مثبت فرزندپروری آموزش اثربخشی تعیین
 .بود فرزندان خودکارآمدی و خودکنترلی بر دبستانیپیش
 آزمون،پیش طرح با تجربینیمه مطالعه این :ها روش و مواد
 شپژوه جامعه. بود کنترل گروه با ماهه یک پیگیری و آزمونپس

 تهران شهر 3 منطقه در آنها فرزندان و دبستانیپیش کودکان والدین
 کودک 30 تعداد آنها میان از که بودند 1398-99 تحصیلی سال در
 ابانتخ نمونه عنوانبه دسترس در گیرینمونه روش با آنها والدین و
 والدین. شدند جایگزین مساوی گروه دو در تصادفی صورتبه و

 فرزندپروری آموزش تحت ایدقیقه 90 جلسه 8 آزمایش گروه
 کنترل گروه والدین مدت این در و گرفتند قرار ساندرز مثبت

 و هامفری خودکنترلی مقیاس از استفاده با هاداده. ندید آموزشی
 دو،خی هایروش با و گردآوری موریس خودکارآمدی پرسشنامه

 در یبونفرون تعقیبی آزمون و مکرر گیریاندازه با واریانس تحلیل
 .شدند تحلیل SPSS-19 افزارنرم

 نظر از کنترل و آزمایش هایگروه که داد نشان نتایج :هایافته
 نداشتند معناداری تفاوت کودکان سن و والدین تحصیالت

(05/0P>). مثبت فرزندپروری آموزش که داد نشان نتایج دیگر 
 اعثب کنترل گروه با مقایسه در دبستانیپیش کودکان والدین به

 همرحل در نتایج و شد فرزندان خودکارآمدی و خودکنترلی افزایش
 .(>001/0P) شد حفظ ماهه یک پیگیری

 ثبتم فرزندپروری آموزش اثربخشی دهندهنشان نتایج :گیرینتیجه
 و خودکنترلی افزایش بر دبستانیپیش کودکان والدین به

 ودکانک هایویژگی بهبود برای بنابراین،. بود فرزندان خودکارآمدی
 نارک در مثبت فرزندپروری آموزش روش از توانمی دبستانیپیش
 و خودکنترلی افزایش برای ویژهبه آموزشی هایروش سایر

 .کرد استفاده خودکارآمدی
 

 خودکنترلی، مثبت، فرزندپروری آموزش :کلیدی واژگان
 .دبستانیپیش کودکان والدین، خودکارآمدی،

 

 13/06/1400تاریخ دریافت: 
 26/10/1401تاریخ پذیرش:  

نویسنده مسئول abolmaali@riau.ac.ir   

 مقدمه
دبستانی حساسیت و های آموزشی، دوره پیشدر میان همه دوره

های شناختی، هیجانی و اجتماعی اهمیت خاصی دارد. زیرا بنیان
آینده و شکوفایی کودکان برای یادگیری مفاهیم گوناگون در 

دبستانی دوره (. دوره پیش1شود )ریزی میاستعدادهای آنها پایه
شود و گیری شخصیت محسوب میحساسی در رشد برای شکل

کودکان در این سنین حساسیت باالیی به محیط دارند و یک محیط 
تواند نقش موثری در افزایش توانایی محرک و برانگیزاننده می

دبستانی نقش مهمی در (. دوره پیش2باشد ) یادگیری آنها داشته
تکامل کودک در ابعاد مختلف از جمله جسمی، روانی، اجتماعی، 

عنوان دوره آمادگی هیجانی، اخالقی و شناختی دارد و این دوره به
دبستانی (. کودکان پیش3شود )جهت ورود به دبستان محسوب می

(. خودکنترلی به 4هایی در خودکنترلی هستند )معموال دارای ضعف
معنای توانایی افراد در کنترل و مدیریت غرایز، رفتارها، باورها و 

شدن آنها و تمایل به عمل به آنها است ها با وجود برانگیختهاحساس
های خود دهنده میزان شناخت فرد از توانایی(. خودکنترلی نشان5)

ها ا و هیجانها، رفتارها، نیازهو استفاده از آنها برای کنترل احساس
باشد که مطابقت رفتارهای فرد با در ارتباط با خود و جامعه می

(. خودکنترلی 6گذارد )شرایط و موقعیت واقعی را به نمایش می
ای از فرایندهای توجه، انگیزه و رفتار است که شامل مجموعه

شود تا با توجه به موانع به اهداف سطح باال توسط افراد تنظیم می
(. افراد دارای خودکنترلی باال برخالف افراد دارای 7) دست یابند

گی عالقخودکنترلی پایین کمتر احساس ناامیدی، افسردگی و بی
نفس باالتری دارند، نقاط قوت و ضعف خود را بهتر کنند، عزتمی
توانند زا بهتر میشناسند، در صورت مواجهه با رویدادهای تنشمی

مت و کیفیت زندگی باالتری با آنها مقابله کنند و از سال
 (.8برخوردارند )

ش دبستانی، کاههای کودکان پیشها و کاستییکی دیگر از ضعف
(. خودکارآمدی به معنای ادراک، قضاوت و 9خودکارآمدی است )
های خود برای سازماندهی، اجرای یک سری ارزیابی فرد از توانایی

تعریفی دیگر (. در 10باشد )ها میها و انجام وظیفهفعالیت
خودکارآمدی ادراک شایستگی، کفایت و قابلیت کنارآمدن با 
زندگی یا ادراک فرد از درجه کنترلی است که بر زندگی دارد 

دهنده باور فرد به (. خودکارآمدی یک فرایند شناختی و نشان11)
ای در میزان تالش، کنندههای خود است و نقش تعیینتوانمندی

(. 12برای انجام یک عمل یا رفتار دارد ) پشتکار و استقامت فرد
انجام موفق یک تکلیف عالوه بر داشتن دانش و مهارت نیاز به 

اشد بخودکارآمدی یا سطح قابل قبولی از انتظار برای موفقیت می
شود که افراد قبل از رسیدن به (. خودکارآمدی پایین سبب می13)

چنین افرادی در  کنند وپیامدهای مطلوب، تالش خود را متوقف می
زندگی با مشکالت فراوانی مواجه هستند و غالبا در حل آنها ناموفق 
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 و همکاران  فالح شیرین  262

 1401تابستان ، 2، شماره 6 دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

باشند، اما افراد با خودکارآمدی باال دارای پشتکار و استقامت می
زیادی هستند و تا رسیدن به پیامدهای مطلوب به تالش خود ادامه 

رت صوها بهها و چالشدهند و چنین افرادی غالبا در حل مشکلمی
 (.14کنند )موفق عمل می

خودکنترلی و خودکارآمدی کودکان تا حدود زیادی به کیفیت 
های کودکی اول بستگی دارد تربیت کودک توسط والدین در سال

های کودکان وجود دارد های بسیاری جهت بهبود ویژگی(. روش15)
که یکی از آنها روش آموزش فرزندپروری مثبت به والدین است 

روش یک شیوه مداخله خانوادگی رفتاری چندسطحی  (. این16)
است که از طریق پنج اصل فرزندپروری مثبت شامل اطمینان از 
محیطی امن و جذاب، خلق محیط آموزشی مثبت، کاربرد انضباط 

عنوان گرایانه و مراقبت از خود بهمقتدرانه، وجود انتظارات واقع
کاهش عوامل یک والد سبب بهبود عوامل محفاظتی کودکان و 

ود شخطرساز مرتبط با مشکالت رفتاری و هیجانی در کودکان می
های آموزش والدین (. آموزش فرزندپروری مثبت یکی از روش17)

مبتنی بر رفتار درمانگری خانوادگی بر اساس نظریه یادگیری 
رفتاری است که راهبردهای علمی وموثر  -اجتماعی و اصول شناختی

اعی و زبانی، خودتنظیمی هیجانی، استقالل های اجتمپرورش مهارت
دهد تا در ارتباط با فرزندان و حل مساله را به والدین آموزش می

(. فرزندپروری مثبت دارای سه هدف عمده 18از آنها استفاده کنند )
نفس، خودکارآمدی و شامل افزایش دانش، مهارت، اعتمادبه

نی، می، ایمفکری والدین در تربیت کودکان، گسترش سرگرخوش
هایی با تعارض کمتر و افزاش کارآمدی پرورش و ایجاد محیط

رفتاری، هوشی، زبانی، عاطفی و اجتماعی کودکان از طریق افزایش 
(. برنامه فرزندپروری مثبت سبب 19باشد )های والدینی میمهارت

شود و به والدین کمک ایجاد رابطه مثبت بین والدین و فرزندان می
راهبردهای موثر مدیریت در برخورد با انواع مسائل و  کند تا ازمی

طور مشکالت رشدی و رفتاری کودک را یادبگیرند و در زندگی به
(. آموزش فرزندپروری مثبت باعث 20موثری از آنها استفاده نمایند )

تغییر عملکرد انضباطی والدین و احساس رضایت و شایستگی در 
نفس ارتباطی و اعتمادبه هایشود و از یک سو مهارتآنان می

های کودکان و از سوی دیگر جو عاطفی مثبت خانواده، شیوه
دهد گرایانه والدین را افزایش میمراقبت از خود و انتظارهای واقع

(21.) 
های نسبتا زیادی درباره آموزش فرزندپروری مثبت با اینکه پژوهش

و  خودکنترلیها کمتر به اثربخشی آن بر شده، اما این پژوهشانجام
خودکارآمدی توجه داشتند و نتایج این زمینه متفاوت یا متناقض 
بوده است. برای مثال نتایج پژوهش هاتچ نشان داد که رفتارهای 
فرزندپروری مثبت اثر معناداری بر خودکنترلی فرزندان با سطوح 

شده در دوران کودکی داشت سازیمختلف مشکالت رفتاری برونی
ن پژوهشی به این نتیجه رسید که برنامه آموزش (. ساندرز ضم22)

والدگری مثبت باعث کاهش مشکالت رفتاری و عاطفی کودکان و 
نژاد و (. در پژوهشی دیگر عیسی23افزایش خودتنظیمی آنها شد )

همکاران گزارش کردند که آموزش فرزندپروری مثبت به والدین 
باعث کاهش پرخاشگری و مشکالت رفتاری و افزایش 

کان در(. محمدپناه ا24رخاشگر آنها شد )پذیری فرزندان پئولیتمس
و همکاران ضمن پژوهشی به این نتیجه رسیدند که آموزش 

فرزندپروری مثبت باعث افزایش خودکارآمدی والدگری والدین 
(. در 25داری فرزندان نداشت )شد، اما اثر معناداری بر خویشتن

ردند که برنامه پژوهشی دیگر طاهری و همکاران گزارش ک
های آن شامل حل فرزندپروری مثبت بر کارکرد خانواده و مولفه

ها، پاسخگویی عاطفی، دلبستگی عاطفی و مساله، ارتباطات، نقش
توان ذهنی های دارای فرزند کمکارکرد عمومی خانواده در خانواده

(. 26موثر بود، اما بر مولفه کنترل رفتار آنها اثر معناداری نداشت )
زالدیبار و همکاران نشان داد که -مچنین، نتایج پژوهش ریوزه

برنامه والدگری مثبت نقش موثری در افزایش خودکارآمدی والدین 
(. موراوسکا و 27های فرزندپروری آنها داشت )و بهبود سبک

همکاران ضمن پژوهشی به این نتیجه رسیدند که برنامه آموزش 
فرزندپروری منفی، های فرزندپروری مثبت باعث کاهش سبک

فرزند و مشکالت سازگاری و  -تعارضات والدین، تعارضات والد
نفس والدین شذ، اما اثر معناداری افزایش خودکارآمدی و اعتمادبه

(. در 28بر کیفیت روابط زناشویی و رضایت والدین نداشت )
پژوهشی دیگر رحیمی و همکاران گزارش کردند که برنامه 

افزایش خودکارآمدی والدگری و تغییر  فرزندپروری مثبت باعث
 شده وسازیهای والدگری مادران کودکان با اختالالت درونیسبک
(. دهقان منشادی و همکاران ضمن پژوهشی 29شده شد )سازیبرونی

های فرزندپروری مثبت به این نتیجه رسیدند که آموزش مهارت
شد،  باعث افزایش خودکارآمدی والدگری زنان سرپرست خانوار
(. 30اما بر مشکالت رفتاری کودکان آنها تاثیر معناداری نداشت )

در پژوهشی دیگر عاشوری و همکاران گزارش کردند که برنامه 
 -والدگری مثبت باعث افزایش خودکارآمدی والدینی و تعامل مادر

 (.31توانی هوشی شد )کودک دارای کودکان کم
شد و تاثیرگذار بر سایر های مهم ردبستانی یکی از دورهدوره پیش

های رشدی است و معموال کودکان در دوره دارای مشکالتی دوره
در زمینه خودکنترلی و خودکارآمدی هستند. بنابراین، برای بهبود 

های آموزشی مناسب استفاده کرد که آنها نیاز است که از روش
های آموزش به والدین روش آموزش فرزندپروری یکی از روش

ته های کودکان شود. نکتواند سبب بهبود ویژگیکه میمثبت است 
حائز اهمیت دیگر اینکه درباره آموزش فرزندپروری مثبت 

ها شده، اما از یک سو این پژوهشهای نسبتا زیادی انجامپژوهش
کمتر به اثربخشی آن بر خودکنترلی و خودکارآمدی توجه داشتند 

گر، ه است. به عبارت دیو از سوی دیگر نتایج متفاوت یا متناقض بود
ها حاکی از اثربخشی روش آموزش گاهی نتایج پژوهش

فرزندپروری مثبت و گاهی حاکی از عدم اثربخشی آن بر متغیرهای 
بندی درباره روش روانشناختی بوده است. در نتیجه، برای جمع

آموزش فرزندپروری مثبت بر خودکنترلی و خودکارآمدی نیازی 
یکی دیگر از نقاط قوت پژوهش  یشتری است.های ببه انجام پژوهش

های حاضر بررسی پایداری نتایج در بلندمدت است که اکثر پژوهش
قبلی آن را بررسی نکردند و این مساله باعث ایجاد تفاوت برجسته 

عالوه بر آن، نتایج  شود.های قبلی میبین پژوهش حاضر با پژوهش
و روانشناسان  تواند به متخصصان، درمانگراناین پژوهش می

های خانواده در استفاده از یک روش آموزشی جهت بهبود ویژگی
روانشناختی خانواده کمک کند. در نتیجه، هدف پژوهش حاضر 
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تعیین اثربخشی آموزش فرزندپروری مثبت به والدین کودکان 
 دبستانی بر خودکنترلی و خودکارآمدی فرزندان بود.پیش

 
 و روش هاواد م

آزمون و پیگیری آزمون، پستجربی با طرح پیشاین مطالعه نیمه
یک ماهه با گروه کنترل بود. جامعه پژوهش والدین کودکان 

شهر تهران در سال تحصیلی  3دبستانی و فرزندان آنها در منطقه پیش
کودک و والدین آنها با  30بودند که از میان آنها تعداد  99-1398

عنوان نمونه انتخاب شدند. در این س بهگیری در دسترروش نمونه
دبستانی که به مراکز پیش 4گیری پژوهشگر از میان روش نمونه

کودک و والدین آنها را بر اساس  30آنها دسترسی داشت تعداد 
های ورود به های ورود به مطالعه انتخاب کرد. مالکمالک

ه مطالعه شامل حداقل تحصیالت دیپلم برای والدین، عدم سابق
دریافت آموزش فرزندپروری مثبت در هیچ یک از والدین، عدم 

صورت های درمانی بهاستفاده کودک یا والدین از سایر روش
پزشکی از جمله همزمان، عدم اعتیاد و مصرف داروهای روان
های روانشناختی ضداضطراب و ضدافسردگی، عدم وجود اختالل

گ و طالق نزدیکان زا مانند مرشدید و عدم وقوع رخدادهای تنش
های خروج از مطالعه در سه ماه گذشته بودند. همچنین، مالک

شامل انصراف از ادامه همکاری، غیبت بیشتر از یک جلسه و عدم 
 همکاری در جلسات مداخله بودند.

های الزم برای انجام این پژوهش پس از کسب مجوزها و هماهنگی
دبستانی اقدام به ز پیشاز دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن و مراک

نام در دوره آموزشی فرزندپروری مثبت شد و تبلیغ جهت ثبت
کودک و والدین آنها رسید،  30ها به گیری تا زمانی که نمونهنمونه

عنوان نمونه برای آنها اهمیت پایان یافت. قبل از انتخاب والدین به
ه و ضرورت پژوهش بیان و درباره رعایت نکات اخالقی از جمل

ماندن اطالعات شخصی و ها، محرمانهرازداری، حفظ حریم نمونه
ها به روش تصادفی با کمک خاطر داده شد. سپس نمونهغیره اطمینان

 عنوانها بهکشی به دو گروه مساوی تقسیم و یکی از گروهقرعه
عنوان گروه کنترل انتخاب شد. گروه آزمایش و گروه دیگر به

ای تحت آموزش دقیقه 90سه جل 8والدین گروه آزمایش 
( قرار گرفتند و در این مدت والدین 32فرزندپروری مثبت ساندرز )

گروه کنترل آموزشی ندید و در لیست انتظار برای آموزش قرار 
 گرفت.

شناختی شامل ها عالوه بر فرم اطالعات جمعیتبرای گردآوری داده
نامه رسشتحصیالت والدین و سن کودکان از مقیاس خودکنترلی و پ

 خودکارآمدی استفاده شد.
گویه طراحی  11این مقیاس توسط هامفری با  مقیاس خودکنترلی:

ای شامل بله صورت طیف دو درجهکه هر گویه بهطوریشد؛ به
و  7، 6، 4، 3، 2های گذاری و گویه( نمره0( و خیر )نمره 1)نمره 

ریق شوند. نمره ابزار از طگذاری میصورت معکوس نمرهبه 10
است  11الی  0ها محاسبه، لذا دامنه نمرات بین مجموع نمره گویه
رای باشد. روایی همگدهنده خودکنترلی بیشتر میو نمره باالتر نشان

مقیاس خودکنترلی هامفری با دیگر ابزارهای خودکنترلی در دامنه 
 71/0ای و پایایی آن با روش بازآزمایی سه هفته 71/0الی  65/0

(. در ایران، مقدار پایایی مقیاس خودکنترلی با روش 33بدست آمد )
(. در پژوهش حاضر مقدار 15گزارش شد ) 83/0آلفای کرونباخ 

 بدست آمد. 79/0پایایی با روش آلفای کرونباخ 
گویه  23این پرسشنامه توسط موریس با  پرسشنامه خودکارآمدی:

ای صورت طیف پنج درجهکه هر گویه بهطوریطراحی شد؛ به
( 4(، زیاد )نمره 3(، متوسط )نمره 2(، کم )نمره 1شامل اصال )نمره 

شوند. نمره ابزار از طریق گذاری می( نمره5و بسیار زیاد )نمره 
 115الی  23ها محاسبه، لذا دامنه نمرات بین مجموع نمره گویه

 باشد. رواییدهنده خودکارآمدی بیشتر میاست و نمره باالتر نشان
گزارش که در  -40/0را با سیاهه افسردگی کودکان واگرای ابزار 
معنادار بود و پایایی کل آن با روش آلفای  05/0تر از سطح کوچک

(. در ایران، مقدار پایایی پرسشنامه 34بدست آمد ) 88/0کرونباخ 
(. در 35گزارش شد ) 77/0خودکارآمدی با روش آلفای کرونباخ 

بدست  86/0کرونباخ  پژوهش حاضر مقدار پایایی با روش آلفای
 آمد.

برنامه مداخله آموزش فرزندپروری مثبت بر اساس پکیج ساندرز 
جلسه  8( برای 36اکبری دهکردی و همکاران )( توسط علی32)

گزارش  1طور خالصه در جدول طراحی که هدف و محتوی آن به
 شد.

 
 

 . هدف و محتوی آموزش فرزندپروری مثبت به تفکیک جلسات1جدول 

 ثمحتوی هدف جلسه

آشنایی با یکدیگر، بیان قوانین گروه، تشریح اهداف و محتوی کلی جلسات، تشویق والدین به  معارفه اول
 مشاهده، ارزیابی و پیگیری رفتارهای کودکان با هدف تغییر رفتار آنها

ن  کودکان، عاطفه به خرج دادهایی برای ایجاد ارتباط مثبت با کودک )صحبت با آموزش استراتژی 1ارتقای رشد کودکان  دوم
 اختصاص زمان مفید به کودک( و تمرین آنها با ایفای نقش در گروه

های کردن فعالیتهایی برای افزایش رفتارهای مثبت )تحسین توصیفی، فراهمآموزش استراتژی 2ارتقای رشد کودکان  سوم
 هاکننده و غیره( و آموزش زمان و چگونگی کاربست آموزشسرگرم

 3ارتقای رشد کودکان  چهارم
ن دادن و غیره به والدیهایی همانند آموزش اتفاقی، تکنیک پرسیدن، گفتنع انجامآموزش استراتژی

 های جدید به کودکانبرای یاددهی رفتارها و مهارت

 پنجم
مدیریت رفتارهای ناکارآمد 

1 
گذاشتن، فتار کودک شامل قانونهایی برای مقابله با سوءرآموزش پیامدهای منفی تنبیه و استراتژی

 گرفتنبحث مستقیم، دستور مستقیم و روشن و نادیده
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 و همکاران  فالح شیرین  264

 1401تابستان ، 2، شماره 6 دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 ششم
مدیریت رفتارهای ناکارآمد 

2 
اکت سازی و زمان سهای جایگزین تنبیه شکل پیشرفته شامل پیامد منطقی، محرومآموزش استراتژی

 برای مقابله موثر با رفتارهای نامناسب

 هفتم
ارآمد مدیریت رفتارهای ناک

3 
آموزش سه برنامه کاربردی شامل برنامه روزانه پیروی، برنامه تصحیح رفتار و چارت رفتاری با 

 صورت روزانههدف مدیریت سوءرفتار کودک توسط والدین به

 کردنریزیاز پیش برنامه هشتم
 هایهایی در قالب تکنیک فعالیتهای پرخطر و بکارگیری استراتژیآموزش شناسایی موقعیت

های پرخطر در خانه و خارج از آن و رهنمودهایی برای بقا و دوام شده در موقعیتریزیبرنامه
 خانواده

دو، تحلیل واریانس با های خیها پس از گردآوری با روشداده
-SPSSافزار گیری مکرر و آزمون تعقیبی بونفرونی در نرماندازه

 تحلیل شدند. 05/0در سطح معناداری  19
 

 هایافته

دبستانی و والدین آنها در کودک پیش 30های پژوهش حاضر نمونه
های هیچ یک از دو دو گروه مساوی بودند که ریزشی در نمونه

های دو نشان داد که گروهگروه اتفاق نیفتاد. نتایج آزمون خی
آزمایش و کنترل از نظر تحصیالت والدین و سن کودکان تفاوت 

 (.2)جدول  (<05/0Pمعناداری نداشتند )
 

 های آزمایش و کنترل از نظر تحصیالت والدین و سن کودکاندو برای مقایسه گروه. نتایج آزمون خی2جدول 

 سطوح متغیرها
 گروه کنترل گروه آزمایش

 معناداری
 درصد تعداد درصد تعداد

 تحصیالت
 000/1 33/73 22 33/73 22 دیپلم

  33/13 4 33/13 4 کاردانی
  33/13 4 33/13 4 کارشناسی و باالتر

 سن
 680/0 33/53 8 67/46 7 سال 5
  67/46 7 33/53 8 سال 6

نتایج میانگین و انحراف معیار خودکنترلی و خودکارآمدی فرزندان 
آزمون، های آزمایش و کنترل در مراحل ارزیابی )پیشگروه

میانگین هر آزمون و پیگیری یک ماهه( حاکی از آن بود که پس

دو متغیر در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل افزایش بیشتری 
 (.3داشت )جدول 

 
 

 های آزمایش و کنترل در مراحل ارزیابی. نتایج میانگین و انحراف معیار خودکنترلی و خودکارآمدی فرزندان گروه3جدول 

 مراحل متغیرها
 گروه کنترل گروه آزمایش

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

 خودکنترلی
 26/1 80/6 09/2 93/6 آزمونپیش
 44/1 93/5 96/0 93/9 آزمونپس

 40/1 60/6 83/0 40/10 پیگیری

 خودکارآمدی
 41/8 27/56 29/8 40/58 آزمونپیش
 66/9 60/53 79/6 20/67 آزمونپس

 28/8 93/54 04/7 20/67 پیگیری

گیری مکرر تحلیل واریانس با اندازههای روش فرضبررسی پیش
بودن متغیرهای خودکنترلی و خودکارآمدی نشان داد که فرض نرمال

اسمیرنوف  -در مراحل ارزیابی بر اساس مقادیر آزمون کولموگروف
های متغیرهای خودکنترلی ویلک، فرض همگنی واریانس -و شاپیرو

نی و خودکارآمدی بر اساس مقادیر آزمون لوین و فرض همگ
کوواریانس بر اساس مقادیر آزمون ام.باکس  -های واریانسماتریس

ها بر اساس (، اما فرض همگنی کوواریانس<05/0Pرد نشدند )
ها (. بنابراین، در تحلیل>05/0Pآزمون کرویت موخلی رد شد )

 گیسر استفاده شود. -هاوسباید از شاخص گرین

، ان داد که اثر گروهگیری مکرر نشنتایج تحلیل واریانس با اندازه
زمان و تعامل زمان و گروه برای هر دو متغیر خودکنترلی و 

(. معناداربودن گروه یعنی >001/0Pخودکارآمدی معنادار است )
روش مداخله باعث بهبود هر دو متغیر شد و معناداربودن زمان و 

های متغیرها در مراحل تعامل زمان و گروه یعنی بین میانگین
ت معناداری وجود داشت. همچنین، با توجه به اندازه ارزیابی تفاو

 56تغییرات گروه،  61توان گفت که در متغیر خودکنترلی اثر می
تغییرات تعامل زمان و گروه و در متغیر  51تغییرات زمان و 

تغییرات  25تغییرات زمان و  25تغییرات گروه،  30خودکارآمدی 
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عنی آموزش تعامل زمان و گروه ناشی از روش مداخله ی
 (.4)جدول فرزندپروری مثبت بود 

 

 
 گیری مکرر برای تعیین اثربخشی آموزش فرزندپروری مثبت بر خودکنترلی و خودکارآمدی. نتایج تحلیل واریانس با اندازه4جدول 

 اندازه اثر معناداری Fآماره  میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات منبع متغیرها

 خودکنترلی
 61/0 001/0 84/32 39/95 00/2 77/190 گروه
 56/0 001/0 00/53 11/73 46/1 50/106 زمان

 51/0 001/0 51/21 66/29 91/2 43/86 زمان*گروه

 خودکارآمدی
 30/0 001/0 13/9 34/1010 00/2 68/2020 گروه
 25/0 001/0 93/13 87/477 43/1 62/683 زمان

 25/0 001/0 08/7 99/242 86/2 23/695 زمان*گروه

نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی برای مقایسه میانگین خودکنترلی و 
خودکارآمدی در مراحل ارزیابی نشان داد که در هر دو متغیر 

آزمون و پیگیری معنادار بود آزمون با پساختالف میانگین پیش
(001/0P<اما اختالف میانگین پس ،) آزمون و پیگیری معنادار

به عبارت دیگر، روش مداخله آموزش (. <05/0Pنبود )
فرزندپروری مثبت باعث بهبود خودکنترلی شد و نتایج در مرحله 

 (.5پیگیری نیز حفظ شد )جدول 
 

 
 . نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی برای مقایسه میانگین خودکنترلی و خودکارآمدی در مراحل ارزیابی5جدول 

 معناداری خطای معیار هااختالف میانگین مراحل متغیرها

 خودکنترلی
 001/0 57/0 -94/2 آزمونپس آزمونپیش
 001/0 59/0 -11/3 پیگیری آزمونپیش
 428/0 62/0 -17/0 پیگیری آزمونپس

 خودکارآمدی
 001/0 37/0 -59/8 آزمونپس آزمونپیش
 001/0 36/0 -59/8 پیگیری آزمونپیش
 000/1 46/0 00/0 پیگیری آزمونپس

 گیریتیجه ن
های شخصیتی و روانشناختی دبستانی بسیاری از ویژگیپیش
هایی در زمینه خودکنترلی شود و کودکان دارای ضعفریزی میپایه

و خودکارآمدی هستند. بنابراین، هدف پژوهش حاضر تعیین 
دبستانی اثربخشی آموزش فرزندپروری مثبت به والدین کودکان پیش

 بود.بر خودکنترلی و خودکارآمدی فرزندان 
نتایج این پژوهش نشان داد که آموزش فرزندپروری مثبت به والدین 

دبستانی باعث افزایش خودکنترلی فرزندان آنها شد و کودکان پیش
ا این نتایج ب این نتایج در مرحله پیگیری یک ماهه نیز حفظ شد.

نژاد و همکاران ( و عیسی23(، ساندرز )22هاتچ )های نتایج پژوهش
کان و همکاران درمحمدپناه اهای همسو و با نتایج پژوهش( 24)
ناهمسو بود. در تبیین ناهمسویی ( 26( و طاهری و همکاران )25)

وت توان به تفاهای گذشته مینتایج پژوهش حاضر با نتایج پژوهش
در پژوهش حاضر فرزندپروری اشاره کرد.  روش اجرا جامعه و در

ن را بر خودکنترلی فرزندان مثبت را به والدین آموزش و اثر آ
( 25بررسی کرد، اما در پژوهش محمدپناه اردکان و همکاران )
داری فرزندپروری به مادران آموزش داده شد و اثر آن بر خویشتن

( فرزندپروری مثبت 26فرزندان و در پژوهش طاهری و همکاران )
 آموزش داده شد و اثر آن بر توان ذهنیآموزان کمبه والدین دانش

های آن کنترل رفتار( سنجیده شد. کارکرد خانواده )یکی از مولفه

شاید این تفاوت که پژوهش حاضر بر روی والدین )هم پدر و هم 
( 25مادر( کودکان عادی، اما پژوهش محمدپناه اردکان و همکاران )

( بر روی 26فقط بر روی مادران و پژوهش طاهری و همکاران )
شده باعث تفاوت در نتایج ن ذهنی انجامتواوالدین دارای فرزند کم

شده باشد. هنگامی که هر دو والد در یک روش آموزش با هم 
شرکت داشته باشند در مقایسه با زمانی که فقط یکی از والدین در 

مثل پژوهش محمدپناه اردکان و  پژوهش حضور داشته باشد
. عالوه بر آن، ( آموزش نقش موثرتری خواهد داشت25همکاران )

های دارای فرزند مبتال به یک اختالل دیرتر آموزش در خانواده
رسد که اختالل فرزندان دهد و به نظر مینتایج خود را نشان می

تری به جلسات مداخله وارد شود که والدین با نگرش منفیسبب می
شود که مداخله بر روی والدین عادی شوند و همین امر سبب میمی

( حاکی 26ژوهش طاهری و همکاران ))پژوهش حاضر( برخالف پ
از اثربخشی آموزش فرزندپروری مثبت بر خودکنترلی فرزندان 

. همچنین، در تبیین اثربخشی آموزش فرزندپروری مثبت بر باشد
توان استنباط می( 23ساندرز )افزایش خودکنترلی بر مبنای پژوهش 

ه اینکآموزش فرزندپروری مثبت با آموزش به والدین از کرد که 
مدت بر رفتار، عملکرد، های تربیتی والدین اثرات طوالنیروش

انتظارات و شخصیت کودکان در آینده دارد سبب افزایش آگاهی 
های صحیح مقابله با مشکالت رفتاری شود. والدین اگر شیوهآنان می
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ن که ای پردازندفرزندان را ندانند به انتخاب راهبردهای نامناسب می
. بنابراین، دهدشکالت کودکان را افزایش میانتخاب خود م

فرزندپروری مثبت به والدین از طریق آگاهی از مشکالت شایع در 
کودکان، مشاهده و پیگیری رفتار آنها توسط والدین، آموزش 
راهبردهای ارتباط مثبت با کودک، تحسین کالمی و غیرکالمی 
 رفتارهای مطلوب و مدیریت رفتار ناکارآمد موجب شد که

هایی که والدین نسبت به رفتارهای دشوار بازخوردها و ادراک
کودکان خود دارند تصحیح شود و به افزایش توانایی مقابله در 
رویارویی با وظایف والدگری در قبال فرزندان منجر شود که این 
خود کاهش مشکالت کودکان را در پی خواهد داشت. در نتیجه، 

الدین سبب شود که فرزندان منطقی است که این شیوه برخورد و
توان ها، باورها و غرایز خود را کنترل نمایند و میبتوانند بهتر هیجان

استنباط کرد که آموزش فرزندپروری مثبت به والدین کودکان نقش 
 .موثری در افزایش خودکنترلی فرزندان داشته باشد

دیگر نتایج این پژوهش نشان داد که آموزش فرزندپروری مثبت به 
دبستانی باعث افزایش خودکارآمدی فرزندان الدین کودکان پیشو

آنها شد و این نتایج در مرحله پیگیری یک ماهه نیز حفظ شد. این 
-(، ریوز25و همکاران )اردکان محمدپناه های نتایج با نتایج پژوهش

(، رحیمی و 28(، موراوسکا و همکاران )27زالدیبار و همکاران )
( و عاشوری و 30منشادی و همکاران )(، دهقان 29همکاران )
همسو بود. در تبیین اثربخشی آموزش فرزندپروری ( 31همکاران )

رحیمی و همکاران مثبت بر افزایش خودکارآمدی بر مبنای پژوهش 
از اهداف مداخله فرزندپروری مثبت توان استنباط کرد که می (29)

های هارتافزایش توانمندی والدین و قدرت خودتنظیمی آنها در م
صورت مستقل اصلی زندگی و کمک به توانایی حل مشکالت به

توان به ارتقای رشد های مهم این شیوه مداخله میاست. از بخش
کودکان و مدیریت رفتارهای ناکارآمد اشاره کرد که برای این 

 شود. تشویق ومنظور عموما از تقویت رفتارهای مثبت استفاده می
دکان توسط والدین باعث افزایش وقوع تقویت رفتارهای مثبت کو

شود و والدین نیز بازخورد رفتارهای مثبت و سازگار در کودکان می
بب تواند سکنند که این امر میهای خود دریافت میمثبتی از تقویت

افزایش خودکارآمدی هم در والدین و هم در کودکان شود. همچنین، 
هایی برای انجام از طریق ایجاد فرصتآموزش فرزندپروری مثبت 

شیوه صحیح  موفق رفتارهای مربوط به نقش والدینی و آموزش
تواند از طریق بهبود ایفای نقش والدینی و تمرین صحیح والدگری می

در نتیجه، منطقی  .آن باعث افزایش خودکارآمدی در فرزندان شود
است که آموزش فرزندپروری مثبت به والدین سبب بهبود رفتارهای 
کودکان و احساس کارآمدی بیشتری در آنان شود و روش مداخله 
مذکور بتواند نقش موثری در افزایش خودکارآمدی فرزندان ایفا 

 کند.
ترین نقطه قوت پژوهش حاضر پیگیری نتایج در نخستین و مهم

های قبلی مورد غفلت د؛ موردی که در اکثر پژوهشبلندمدت بو
های پژوهش حاضر ترین محدودیتقرار گرفته بود. همچنین، از مهم

رای ب در دسترس غیرتصادفی گیریتوان به استفاده از روش نمونهمی
گیری و متقاعدکردن والدین به ، دشواری نمونههاانتخاب نمونه

-ت به دلیل شیوع کوویدشرکت در دوره آموزش فرزندپروری مثب
دبستانی ، محدودشدن جامعه پژوهش به والدین و کودکان پیش19

برای  دهیمنطقه سه شهر تهران و استفاده از ابزارهای خودگزارش
ها پیشنهاد با توجه به محدودیت اشاره کرد. هاگردآوری داده

گیری تصادفی های نمونهشود که در صورت امکان از روشمی
ژوهش بر روی والدین و کودکان سایر مناطق شهر تهران استفاده، پ

ها از مصاحبه و حتی سایر شهرها انجام و برای گردآوری داده
ساختاریافته یا مشاهده استفاده شود. از آنجایی که پژوهش نیمه

ود شحاضر نتایج را یک ماه پس از مداخله بررسی کرد، پیشنهاد می
تری مانند دو ماهه، ی بلندمدتهاهای آتی از پیگیریکه در پژوهش

عنوان آخرین پیشنهاد چهار ماهه و حتی شش ماهه استفاده شود. به
توان به مقایسه اثربخش روش آموزش فرزندپروری پژوهشی می

مدیریت  آموزش های آموزش به والدین مثلمثبت با سایر روش
، آموزش تربیت سازنده به والدین، آموزش والدین هایرفتار

 نتایج پژوهش و غیره اشاره کرد. آگاهانه به والدینوری ذهنفرزندپر
دهنده اثربخشی آموزش فرزندپروری مثبت به والدین حاضر نشان

دبستانی بر افزایش خودکنترلی و خودکارآمدی کودکان پیش
وزه ریزان حفرزندان بود. نتایج این پژوهش برای متخصصان و برنامه

ان حوزه سالمت خانواده تلویحات خانواده و درمانگران و روانشناس
بود ریزی برای بهکاربردی دارد. با توجه به نتایج این پژوهش برنامه

های کودکان از طریق آموزش به والدین ضروری است که ویژگی
های موثر در این زمینه آموزش فرزندپروری مثبت یکی از روش

تانی سدبهای کودکان پیشباشد. بنابراین، برای بهبود ویژگیمی
 هایتوان از روش آموزش فرزندپروری مثبت در کنار سایر روشمی

ویژه برای افزایش خودکنترلی و خودکارآمدی استفاده آموزشی به
 کرد.
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