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Abstract 
 

    With the birth of the children, the family foundation will require major changes, parents, 

especially mothers, have to take effective steps toward effective parenting and parents to 

improve self-efficacy, are best implemented the child's educational strategies, and on the path to 

development with their children. Accordingly, the present study aims to investigate method 

Group training Positive Parenting In children to strengthen mother's Self Effectiveness. 

The present review study was conducted through a search in data base in the Google Scholar, 

Scopus, Iran index, ISI, Pubmed, Elsevier, Proquest databases in the years 2000-2018. 
Finding articles using group education, parenting, mother's self-efficacy, positive parenting was 

done. The result of the original search was 145 articles. After screening the titles of abstracts, 48 

articles were selected and finally 37 articles had the criteria for inclusion in the study. 

The results of the findings indicated that mothers -The closest person to the child- need to 

receive education and promotion of knowledge, knowledge and skills in the direction of 

childbirth. 

Therefore, by using effective educational methods, especially group training, a positive 

parenting approach can be promoted in families. 
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 یـالینــی بــالــتع 
 پژوهشی -آموزشی

 (81-81)4شماره   هشتم دوره

 مادران خوداثربخشی تقویت جهت مثبت پروری فرزند گروهی آموزش
 3پشتی، مرضیه غالمی توران*2، عصمت دانش1ما جدیدیس

 چكيده

مادران بایستی در راستای  خصوصاًبا به دنیا آمدن کودکان بنیان خانواده نیازمند تغییرات اساسی خواهد شد والدین        

گام بردارند تا با تقویت خوداثربخشی راهکارهای تربیتی کودک را به بهترین شکل  مؤثروری ی نحوه فرزند پرریکارگبه

روش  یاساس مطالعه حاضر با هدف بررس نیبر اعملی نمایند و در مسیر رشد و تکامل پا به پای کودکان قدم بردارند. 

 صورت گرفته است.مادران  یخود اثربخش یدر راستا یریعنوان مسبه یفرزند پرور یآموزش گروه

، Google Scholar  ،Scopus  ،Iran indexمطالعه مروری حاضر ، از طریق جستجو در مجالت، بررسی در پایگاه اطالعاتی

ISI  ،Pubmed ،Elsevier  ،Proquest  استفاده شد.  8111-8102ی هاسالدر محدوده 

ی مادر، فرزند پروری مثبت اثربخشد پروری، خود های آموزشی گروهی، فرزنجستجوی مقاالت با استفاده از کلیدواژه

مقاله انتخاب و در  42ها، مقاله بوده است که پس از غربالگری عناوین چکیده 041صورت گرفته است. حاصل جستجو اولیه 

 . اندداشتهورود به مطالعه  ارهایمعمقاله واجد  73نهایت 

ی دانش، آگاهی و ارتقافرد به کودک نیازمند دریافت آموزش و  نیترکینزد عنوانبهنشان داد که مادران  هاافتهنتایج ی

آموزش گروهی  خصوصاًآموزشی  مؤثری هاروشی ریکارگبه. بنابراین با باشندیممهارت در راستای نحوه فرزند پروری 

 ارتقا داد.  هاخانوادهرویکرد فرزند پروری مثبت را در  توانیم
 

 پروری مثبت.ی، فرزنداثربخش، خود پروری، فرزندآموزش گروهی :یديکل یهاواژه
 

 

 

 
 

 

 مقدمه

 شدتبهرویکردهای عصر حاضر بنیان خانواده را    

ی مدیریتی خانواده هاسبکقرار داده است و  ریتأثتحت 

ی مختلف فرهنگی، اجتماعی و سیاسی به هاتیموقعدر 

دچار تغییر شده  شدتبهی فنّاورهمراه رشد سریع علم و 

ی خاصی را در وهیشی اخانوادههر  کهیطوربه است.

. این بردیمتربیت فردی و اجتماعی فرزندان خود به کار 

از  متأثر شودیمشیوه که شیوه فرزندپروری نامیده 

عوامل مختلف همانند؛ عوامل فرهنگی، اجتماعی، 

ک ـسب، (0)باشدمییره ـسیاسی اقتصادی و غ

 ی ـاط کلـبیانگر روابط عاطفی و نحوه ارتبی رورـفرزندپ

 
 

 

 

فرزندان است و عامل مهمی برای تحول و والدین با 

با وجود انواع  (8-7)دیآیم حساببهیادگیری کودکان 

 هاآنی نقطه مشترک همگی فرزندپروری هاسبک

 .باشدیمکه یکسان  باشدیمهدف تربیتی 

ی برای کودکان اهمیت بسزایی فرزندپروری ریکارگبه

زندگی  دوران نیمؤثرترو  نیترمهمزیرا یکی از  ؛دارد

کی است زیرا شخصیت فرد در همین فرد، دوران کود

بسیاری از اختالالت  منشأو  (4)ردیگیمدوران شکل 

روانی در پرورش اولیه  – شخصیتی و مشکالت روحی

 .(1)کودکان در خانواده است
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سطح ارتباطی  نیترکینزدلت والدین به ع نیبنابرا

و  دارند رانقش  نیترمهمکودک  در فرآیند فرزند پروی 

در این بین مادر و کیفیت ارتباط مادر با کودک، نقش 

ی شخصیت کودک و ریگشکلی در کنندگنییتع

 نیبنابرا، (6)ی داردسالبزرگبهداشت روانی وی در 

ی و ادراک ایشان از فرزندپرورتوانمندی مادران در 

ی خویش از ارزش زیادی برخوردار است زیرا هاییتوانا

توانمند  شانمادرانهمادرانی که خود را در انجام وظایف 

در مقایسه با مادرانی که چنین احساسی  کنندیمارزیابی 

قتدرانه سبک م کنندیمندارند، موفقیت بیشتری را تجربه 

ی و ارتباطات گرم را بهتر از سایرین فرزندپرور

 مؤثرمادران دارای باورهای  واقعبه، (3)رندیپذیم

 . گرددیمخوداثربخشی توانمند تلقی 

به  تواندیماعتقاد یک فرد مبنی بر اینکه  0خوداثربخشی

ی عمل نموده تا پیامدها و نتایج دلخواه و زیآمتیموفقنحو 

بنابراین  .(2)مورد انتظار برسد، تعریف نموده است

در کودکان منجر به  مؤثری فرزندپروری سبک ریکارگبه

بر  مؤثر، یکی از مداخالت گرددیم مؤثراثربخشی 

ی فرزند پروی و ارتباط والدین با فرزندان، برنامه وهیش

و  7است که توسط ساندرس 8ی مثبتندپرورفرز

است این  افتهیگسترشو  شدهیزیربرنامههمکارانش 

است  مؤثرنوعی روش تربیتی  واقعبهی فرزندپرورروش 

  .(1-01)کندیمی ناپایدار جلوگیری فرزندپرورکه از 

و ایجاد  انمادر خصوصاًبرای توانمندسازی والدین 

باورهای صحیح خوداثربخشی در آنان بایستی از 

 یهاروشی فرزندپروری بهره برد که البته هاسبک

مختلفی جهت آموزش فرزندپروری به والدین وجود دارد 

یا جمعی است،  4آموزش گروهی هاروشیکی از این 

روشی رایج و معمول است زیرا آموزش گروهی منجر به 

 واقعبهو  گرددیماجتماعی افزایش سطح سازگاری 

که منجر به  آوردیمآموزش گروهی شرایطی را فراهم 

، کاهش افسردگی و افزایش سطح نفساعتمادبهباال رفتن 

                                                 
1. Self-Efficacy 
2. Positive Parenting Program 
3. Sanders 
4. Social adjustment 

ضمن اینکه  ،(00)سازگاری اجتماعی خواهد شد

کارگروهی دارای جاذبه بیشتری است و نوعی بازخورد 

مثبت به اعضا گروه داده، انگیزه شرکت در گروه را 

د بیشتری نسبت به انجام وظایف . اعضا تعهدهدیمافزایش 

و انجام با وظایف محول،  کنندیمگروهی احساس 

بنابراین آموزش  .(08)ابندییبازمخود را  نفساعتمادبه

گروهی به مادران به علت جاذبه فراگیر و مورد دلخواه، 

ماندگار در انجام ، فراگیری نفساعتمادبهباال بردن 

 خصوصاً باشدیمی آموزشی مناسب بسترسازوظایف و 

زمانی که آموزش گروهی در راستای افزایش 

خوداثربخشی در فرآیند تعلیم و تربیت فرزندان باشد 

 بهتری واقع خواهد شد. رشیموردپذ

با توجه به اینکه سنین کودکی سنین در معرض تغییرات 

مادران بسیاری دانش و و  باشدیمشدید رشد و تکاملی 

ی مختلف مراقبتی و هاتیموقعآگاهی الزم جهت مقابله با 

بسیار  یهاروشتربیتی کودکان را ندارند نیاز است از 

بهره گیرند. آموزش والدین یکی از  مؤثرمناسب و 

ی برای کاهش تنیدگی امداخلهراهبردهای  نیتریعمل

آموزش  است. هاآنوالدین و افزایش رضایت از زندگی 

مبتنی  یدرمانروانمدیریت صحیح خانواده به نسبت انواع 

 .(07)بر خانواده برتری دارد

 وپرورشآموزشاهمیت بنیان خانواده در راستای  بر بنا

تربیتی در خانواده و  یهاهیپای بعدی و تقویت هانسل

ی هاسبکیادگیری  ضرورتجامعه و همچنین 

ی در راستای ارتقاء خوداثربخشی، مطالعه فرزندپرور

 مادرانرایج آموزش به  یهاروشحاضر با هدف بررسی 

 صورت گرفته است. جهت تعلیم و تربیت کودکان 

  

 روش کار 

 یادادهبا جستجو در پایگاه  در مطالعه مروری حاضر،   

 ,Google Scholar, Elsevier انگلیسیو  فارسیمجالت 

Pubmed, ISI, Iran Medex, Scopus  در محدوده

جستجوی مقاالت با استفاده شد.  8111-8102 یهاسال

ی، فرزندپرورهای آموزشی گروهی، استفاده از کلیدواژه

ی مثبت صورت گرفته فرزندپروری مادر، خوداثربخش
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فرآیند انتخاب مقاالت بر اساس این راهبرد انجام است. 

از  آمد و دست به مقاله 041جستجو، تعداد  یدر انتهاشد:  

مقاله  78، چکیده و عنوانمقاله پس از غربالگری  21بین 

تن کامل مقاله پس از بررسی م 42پس از مطالعه چکیده و 

مقاله واجد  73کنار گذاشته شدند و در نهایت الت مقا

 شد.شناخته  معیارهای ورود به مطالعه

 

 ها یافته

 یرگذاریتأثبا توجه به اینکه مطالعات اندکی در راستای    

برنامه آموزش گروهی فرزندپروری مثبت با رویکرد 

با  توانیمایجاد باور خوداثربخشی صورت گرفته است اما 

حلیل موضوعات و مقاالت مرتبط و نزدیک اقدام به ت

تحلیل محتوایی پرداخت. برخی از مقاالتی که بر 

ی فرزندپروری مثبت با هریک از ریرپذیتأثی و رگذاریتأث

رایج و معمول بر مادران در ذیل آورده شده  یهاروش

 است؛

 

الف: اثربخشی آموزش گروهی فرزندپروری 

 مثبت 

ش گروهی فرزندپروری مثبت بر ی از آموزریگبهره   

مستقیمی دارد که  ریتأثکیفیت تعامل والدین کودکان 

 ؛انددهیورزبرخی از مطالعات مختلف بر این نتیجه اهتمام 

مطالعه اسدی و همکاران نشان داد که اثربخشی آموزش 

 یهانشانهگروهی فرزندپروری مثبت به مادران بر کاهش 

داشته است. یرگذار تأث فعالیبیش-توجهنقصاختالل 

 برای مناسب رویکردی مثبت فرزندپروریبرنامه بنابراین 

 .(04)فعالی استبیش-توجههای اختالل نقصنشانه کاهش

های بینی سبکعه رفاهی و همکاران با عنوان پیشمطال

های اولیه و فرزندپروری مادران براساس طرحواره

های آنان نشان داده است که سبک یبستگدل یهاسبک

های اولیه و از طرحواره متأثرفرزندپروری مادران، 

  .(01)آنان است یبستگدل یهاسبک

اکبری دهکردی و همکاران در شهر کرج،  لعه علیمطا

مطالعه عابدی، دو مطالعه سادات جعفری و همکاران و 

مطالعه خدابخشی و همکاران نیز نتیجه یکسانی با مطالعه 

 .(06-81)اسدی داشته است

مطالعه اصالنی و همکاران در پژوهشی به بررسی 

شی آموزش برنامه والدگری مثبت بر کیفیت تعامل اثربخ

کودک پرداختند. نتایج این پژوهش نشان داد که -والد

برنامه آموزش والدگری مثبت سبب بهبود تعامل مادر با 

مطالعه طالئی نیز نتیجه یکسانی با  .(80)کودک شده است

 .(88)مطالعه اصالنی داشته است

آموزش برنامه  ریتأثمطالعه جاللی و همکاران با عنوان 

ی شده سازیبرونفرزندپروری مثبت بر کاهش اختالالت 

ساله به این نتیجه دست یافتند که  3-01در کودکان 

ندپروری مثبت سبب کاهش اختالالت آموزش برنامه فرز

 .(87)شودیمی شده در کودکان مبتال سازیبرون

خیریه و همکاران در پژوهشی اثربخشی روش آموزش 

کودکان مبتال به اختالل نافرمانی فرزندپروری مثبت بر 

. نتایج این پژوهش دادند قراری موردبررسی را امقابله

مشخص کرد، آموزش فرزندپروری مثبت به والدین 

 رغمبهی امقابلهکودکان مبتال به اختالل نافرمانی 

ی فرهنگی همانند جوامع غربی نتایج مثبت هاتفاوت

 .(84)دارد

در پژوهشی اثربخشی آموزش برنامه و همکاران  جاللی

ی مادران شناختروانفرزندپروری مثبت بر سالمت 

ی موردبررسی را امقابلهکودکان مبتال به اختالل نافرمانی 

. نتایج این پژوهش نشان داد، نمره کلی سالمت قراردادند

جسمانی،  یهانشانهی هااسیمقی زیر نمرهروانی و نیز 

ی و افسردگی مادران گروه آزمایش خوابیبو اضطراب 

پس از پایان جلسات آموزش برنامه فرزندپروری مثبت، با 

، آزمونشیپنسبت به  آزمونپستوجه به تغییرات 

که آموزش  کنندیماست. این نتایج بیان  افتهیکاهش

ی مادران شناختروانبرنامه فرزندپروری مثبت، سالمت 

ی را افزایش امقابلهفرمانی اختالل نا مبتالبهکودکان 

  .(81)دهدیم
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 شدهکنترلو همکاران در پژوهشی با عنوان سنجش  1تلگن

دین کودکان دچار تصادفی اثرات مراقبت اولیه در وال

، نشان دادند آموزش برنامه 6اختالالت طیف اوتیسم

فرزندپروری مثبت بر مشکالت رفتاری کودک و 

فرزندپروری والدین کودکان طیف اوتیسم  یهاوهیش

   .(86)باشدیماثربخش 

ی با عنوان برنامه لیتحل فراساندرز و همکاران در پژوهشی 

فرزندپروری مثبت: دیدگاه سیستمی و فراتحلیلی نظام 

 فراو  دارنظامچندسطحی حمایت فرزندپروری به بررسی 

ی هابرنامهی سطح چندپژوهش درباره نظام  006ی لیتحل

سال گذشته پرداختند. نتایج  77فرزندپروری مثبت در طی 

ی هامهارتژوهش نشان داد، این برنامه در بهبود این پ

اجتماعی، هیجانی و رفتاری کودکان؛ رضایتمندی 

والدینی و خودکارآمدی مانند شادکامی والدینی و 

؛ سازگاری والدینی، ارتباط هاآنکاهش تعارض بین 

والدین و مشاهده مستقل رفتارهای مطلوب و نامطلوب 

وه بر این، نتایج این داشت. عال یتوجهقابلکودک تأثیر 

ی سطح چندی هابرنامهمطالعه حاکی از آن بود که 

فرزندپروری مثبت در سراسر دنیا از حمایت تجربی باالیی 

بهزیستی کودک، والدین و  یطورکلبهبرخوردار است و 

 .(83)دهدیمخانواده را افزایش 

و همکاران در پژوهش خود با عنوان اثربخشی  3اسپیجکرز

ی بر زمینه سالمت عمومی، اثربخشی فرزندپروربرنامه 

برنامه فرزندپروری را در ارتقای رضایت و کارآمدی و 

کاهش مشکالت عاطفی و  نیچنهمصالحیت والدین، 

 .(82)رفتاری کودکان نشان دادند

سنجش  بلندمدتدر پژوهشی با عنوان نتیجه  2هاهلوگ

تصادفی از طریق برنامه  شدهکنترلپیشگیری همگانی 

فرزندپروری مثبت: ارزش تالش کردن دارد؟ به این نتایج 

دست یافتند که برنامه فرزندپروری مثبت در کاهش 

 مؤثرو مشکالت رفتاری کودکان  یوالدگاسترس 

 .(81)است

                                                 
5. Tellegen 
6. Autism Spectrum Disorders 
7. Spijkers 
8. Hahlweg 

در پژوهشی به بررسی اثربخشی  و همکاران 1درتزک

ی فرزندپروری متفاوت بر کودکان دارای هابرنامهبالینی 

مشکالت سلوک پرداختند. نتایج این پژوهش نشان داد، 

مثبتی بر روی مشکالت  ریتأثی فرزندپروری مثبت هابرنامه

 .(71)رفتاری کودکان و وضعیت سالمت روان والدین دارد

برنامه  ریتأثدر پژوهش خود با عنوان  01بودنمن

فرزندپروری مثبت در بهبود فرزندپروری و رفتار کودک: 

جه دست یافتند که در مقایسه با دو درمان دیگر به این نتی

برنامه آموزش فرزندپروری مثبت در کاهش استرس 

 .(70)باشدیم مؤثرفرزندپروری 

ین و بو مطالعه روشن (78)و همکاران یاکبریعلمطالعه 

ی سبک ریکارگبهنیز نشان دادند که  (77)همکاران

ی منجر به کاهش تنیدگی مادران و بهبود فرزندپرور

 .گرددیمکودک  _روابط والد

 

 ب: خوداثربخشی مادران

ایجاد باور خوداثربخشی در والدین منجر به ارتقاء    

مادران  خصوصاًو کاهش تنیدگی والدین  نفساعتمادبه

که مطالعات ذیل بر رویکرد  باشدیمدر تربیت فرزندان 

 ؛کنندیمخودباوری اشاره  رگذاریتأث

 ریتأثسرابی جماب و همکاران در پژوهش خود با عنوان 

زش والدین بر خودکارآمدی مادران کودکان مبتال به آمو

به این نتیجه دست یافتند که آموزش  یدرخودماندگ

در  هاآنمادران موجب افزایش معنادار خودکارآمدی 

  .(74)و پیگیری نشد آزمونپسدوره 

با عنوان بررسی رابطه باورهای  00در پژوهش میکلوسی

گری خوداثربخشی والدین با اضطراب با نقش تعدیل

ی تنظیم شناختی هیجان والدین بعد از عمل هاسبک

جراحی فرزندشان دو مدل را پیشنهاد کرد. نتایج مطالعه از 

از مدل  کهیدرحالی حمایت کرد، گریانجیممدل 

ی هاسبک، هاافتهراساس یحمایت نکرد. ب ترلیتعد

ناسازگار تنظیم شناختی هیجان در رابطه با باورهای 

خوداثربخشی هیجان در رابطه با باورهای خوداثربخشی 

                                                 
9. Dretzke 
10. Bodenmanna 
11. Miklósi 
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. کنندیموالدین و اضطراب نقش میانجی گر را بازی 

باالی باورهای خوداثربخشی فقط زمانی  سطوح نیچنهم

ستفاده از که ا کندیمی نیبشیپسطوح پایین اضطراب را 

 . (1)تنظیم شناختی هیجان کم باشد ناسازگارهای استراتژی

نشان داده است که باورهای  08پژوهش میکلوسی

از  هانمونهخوداثربخشی والدین ممکن است در برخی از 

اضطراب والدین جلوگیری کنند یا موجب کاهش آن 

  .(71)شوند

خیر و  ،(76) 8101ی موری در سال هاافتهضمن اینکه ی

هانسدویتر و آلندیک در سال  ،(73) 0723 سالهمکاران در 

موریس در  ،(71) 8114کاشان و رابرتز در سال  ،(72) 8113

ویلر و  (40) 0112ماتسو و همکاران در سال  ،(41) 8118سال 

نشان داد که با افزایش  (48) 0128و همکاران در سال 

به واقع  ابدییمخوداثربخشی، اضطراب اجتماعی کاهش 

باشد،  ترمثبتهرچه عقاید و انتظارات فرد از خود 

، کمتر خواهد کندیماضطراب اجتماعی که تجربه 

  .(47)بود

 

الف: آموزش گروهی  فرزندپروری مثبت و 

 خوداثربخشی مادران

مطالعه پاکزاد و همکاران که به بررسی اثربخشی    

آموزش مادران براساس مدل فرزندپروری مثبت بر میزان 

آموزان ناشنوا پرداخته عالئم اختالالت رفتاری دانش

است. نشان داد که آموزش مادران براساس مدل 

بر کاهش اختالالت رفتاری کودک فرزندپروری مثبت 

یک  عنوانبه تواندیمدارد و بنابراین  ریتأث هاآنناشنوای 

نتایج مطالعه  .(44)به کار گرفته شود مؤثری امداخلهروش 

کاران نیز در ارتباط نزدیک با مطالعه پاکزاد موللی و هم

 یهانشانهنشان داد که برنامه فرزندپروری بر کاهش 

جسمانی، اضطراب، بدکارکردی اجتماعی و افسردگی 

 هاآنشنوایی و افزایش سالمت روانی  دهیدبیآسمادران 

نیز  یاکبریعلمطالعه  طورنیهمتأثیر معنادار داشته است. 

 .(78)است افتهیستدبه همین نتایج 

                                                 
12. Miklósi 

وهشی با عنوان اثربخشی دهقان منشادی و همکاران در پژ

ی فرزندپروری مثبت بر خودکارآمدی هامهارتآموزش 

والدگری و مشکالت رفتاری کودکان در زنان سرپرست 

خانوار شهر یزد به این نتیجه دست یافتند که آموزش 

ی فرزندپروری مثبت بر خودکارآمدی هامهارت

 نیچنهمدارد.  ریتأثوالدگری زنان سرپرست خانوار 

ی هامهارتی پژوهش حاضر نشان داد آموزش اهافتهی

 ریتأثفرزندپروری مثبت بر مشکالت رفتاری کودکان 

  .(41)ندارد

طالعی و همکاران در پژوهش خود، اثربخشی آموزش 

برنامه فرزندپروری مثبت بر خوداثرمندی والدینی مادران 

. نتایج این پژوهش نشان داد که قراردادندی موردبررسرا 

میانگین نمرات در دو گروه آزمایش و گواه بعد از برنامه 

آموزش فرزندپروری مثبت دارای تفاوت معناداری در 

واقع مداخله توانسته بود از طریق  است و در p<11/1سطح 

مادر،  یلهیوسبهتقویت رفتارهای مثبت کودکان 

الگوسازی والدگری مناسب، تلفیق دانش و توانایی 

کودک و فراهم آوردن -والد مؤثرمادران، ایجاد تعامالت 

حمایت اجتماعی، سطح خوداثرمندی والدینی مادران را 

 .(88)ارتقا بخشد

و همکاران در پژوهش خود با عنوان  07مورواسکا

گیرشناختی عوامل ی اطالعات بررسی همهریکارگبه

ی آموزش والدین هابرنامهی که مشارکت در موردسنجش

، به این نتایج دست یافتند که دهندیمقرار  ریتأثرا تحت 

روش  عنوانبهفرزندپروری مثبت شواهد کارآمدی هم 

ی بالینی و هم سطوح مداخله هاتیجمعدرمانی برای 

پیشگیری دارد و سبب کاهش چشمگیری در مشکالت 

به  نیچنهم، شودیمپایدار  طوربهرفتاری کودکان 

ی والدگری هاسبکپیامدهای والدگری مثل کاهش 

آشفته، افزایش کارآمدی والدگری و کاهش استرس آنان 

      .(46)گرددیممنجر 

اختالل  یهانشانهدر پژوهشی با عنوان  04لویی و همکاران

ی فرزندپروری هایگزارش خودبیش فعالی/ نقص توجه و 

                                                 
13. Morawska 
14. Lui 
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یافتند آموزش فرزندپروری مثبت بر تخفیف مثبت در

عالئم بیش فعالی در کودکان سنین دبستان  توجهقابل

  .(43)باشدیماثرگذار 

ی آموزش اثربخشمطالعه ناظمیان و همکاران که با هدف 

ی مثبت با توجه به فرهنگ ایرانی بر فرزندپرورگروهی 

کودک صورت -پیشرفت تحصیلی و بهبود ارتباط مادر

ی فرزندپرورگرفته نشان داد که رویکرد آموزش برنامه 

 -مثبت با توجه به فرهنگ ایرانی موجب بهبود ارتباط مادر

 هش تعارضات مادران با کودکان کودک و کا

 .(42)گرددیم

 ریتأثبررسی  باهدفمطالعه صادق خانی و همکاران، 

ابتالی دانش آموزان پسر ی مادران بر فرزندپرور یهاوهیش

 هاافتهنافرمانی بوده است. ی دوره ابتدائی به اختالل لجبازی

 یهاگروهی مادران فرزندپرور یهاوهیشنشان داد که بین 

 ، مستبدانه و مقتدرانهپژوهش در الگوهای تربیتی 

ی وجود داشته است. مادران داریمعنگیرانه تفاوت سهل

نافرمانی نسبت به مادران  کودکان با اختالل لجبازی

ی مستبدانه و فرزندپرور یوهیشکودکان عادی بیشتر از 

ی مقتدرانه فرزندپرور یوهیشگیرانه و کمتر از سهل

 .(41)کنندیماستفاده 

ی مطالعه، باورهای خوداثربخشی والدین هاافتهبا توجه به ی

ی از سبک ریگبهرهو  طرفکیازمادران  خصوصاً

از طرف دیگر منجر به استحکام  مؤثری مثبت و فرزندپرور

عاطفی خانواده و بهبود روابط خانوادگی خواهد شد. 

مختلف سبک  یهاروشستفاده از بنابراین با ا

تحت  شدتبهفرزندپروری رویکرد والدین و فرزندان 

 قرار خواهد گرفت. ریتأث

 

 یريگجهينتو  بحث

کودک و  پزشکانروانبراساس مطالعاتی که توسط   

است، مشخص گردیده که علت اثر  شدهانجامنوجوان 

اختالالت عاطفی کودک به دلیل محرومیت از مادر یا 

کودک است . باید توجه  – ل در نحوه تعامل مادراختال

از  متأثرکودک نیز خود  – داشت که الگوی ارتباط مادر

خصوصیات اخالقی مادر، سن و تحصیالت مادر، حمایت 

عاطفی از مادر، موقعیت خانه و تصور مادر از  – اجتماعی

از طرف دیگر  ،(11-10، 1)هستی کودک خود وخوخلق

از میان اعضای خانواده، مادر اولین کسی است که نوزاد با 

نقش را در پرورش  نیترمهملذا  کندیماو رابطه برقرار 

ی روانی و عاطفی کودک به عهده دارد و هایژگیو

 .(18)گرددیمکانون سالمتی یا بیماری محسوب 

یی که بتوان مادران را در راستای هاروشی ریکارگبه

نحوه نگهداری، مراقبت و تربیت کودکانشان آموزش داد 

-کمک شایانی به بهبود، تقویت و ارتقاء ارتباط مادر

-کودک خواهد شد. الزمه ایجاد و تقویت ارتباط مادر

ی است. فرزندپرورن در کودک توانمند کردن مادرا

ی کارا  در ارتباطات اثربخشتوانمند کردن مادران منجر به 

با کودکان خواهد شد.  خصوصاًبین اعضاء خانواده 

ی فردی، اجتماعی مادر و تزریق دانش هاییتواناتقویت 

چشمگیری  ریتأثبر رویکرد تربیتی  تواندیمالزم به آنان 

ی هاسالرتباط مادر در آن منجر به تقویت ا تبعبهگذارد و 

ی خواهد سالانیمزندگی فرزند همانند نوجوانی، جوانی و 

ی برنامه ریکارگبهمداخله آموزشی با رویکرد  نیبنابراشد. 

ی مثبت منجر به کاهش تنیدگی فرزندپرورگروهی 

و  مؤثروالدین در روابط با کودک و ایجاد ارتقا تعامل 

 . گرددیمپایدار بین آنان 

زند پروی مثبت منجر به، تقویت مهارت تربیت مهارت فر

مادر، کاهش اضطراب  نفساعتمادبهکودک، افزایش 

والد و کودک، کاهش افسردگی مادران، تقلیل 

والدین، توانمند ساز کردن کودک،  بهبود  نظراختالف

روابط والد و کودک،  تقویت ارتباط مادر و کودک،  

بط گرم و کاهش سردرگمی نقش، ایجاد و تقویت روا

 درصمیمی بین اعضای خانواده،  کاهش مشکالت رفتاری 

،  کاهش تعارضات خانوادگی، افزایش احساس فرزندان

کفایت والدین، ارتقا یادگیری اجتماعی،  کاهش شدت 

 . گرددیمتنیدگی والدین و ... 

مادران در  خصوصاًبه علت اهمیت همبستگی والدین 

بایستی  مؤثرب و راستای تربیت فرزند به شکل مطلو

، تحصیل، مانند کارروانی ) -آمیختگی فشارهای روحی 

ی هاآموزششغل و ...( عدم آگاهی مادران، عدم دریافت 
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در برخی از موارد منجر به  ،تربیتی مؤثردر دسترس 

که در  گرددیمی جدی تربیتی در خانواده هابیآس

اثرات مخرب فردی، خانوادگی و اجتماعی  مدتیطوالن

ی آموزشی هاروشارائه انواع  نیبنابرابار خواهد آورد. به 

)فردی، مادران خصوصاًی والدین ریگبهرهبرای 

ی، سالم یا ربومیغتحصیالت مادر، طبقه اجتماعی، بومی و 

بیمار و ...( در راستای تربیت کودکان اولویت مهم تربیتی 

ی کالسیک، هاروشاست گاهی حتی نیاز نیست از 

ضرورت در اختیار نهادن  صرفاًاده نمود سخت و ... استف

دانش الزم به مادران جهت بهبود روند تربیتی گاهی حتی 

ی آموزشی اولویت دارد. بسترسازی هنگفت هانهیهزاز 

آموزش  اثرگذاری رایج مرسوم و هاروشیکی از 

ی در مادران آموزش گروهی و تیمی است. فرزندپرور

. گرددیمادران ی متوانمندسازآموزش گروهی منجر به 

روانی مادران در جامعه  –ارتقا و افزایش قدرت روحی 

و با توجه به  گرددیممنجر به افزایش قدرت خانواده 

ی خانواده و اقتدار هاسازهاینکه مادران نقش مهمی در 

جامعه دارند تقویت قدرت آنان رویکرد مهم اجتماعی 

رتباط . این خود منجر به تقویت و تداوم اگرددیمتلقی 

 کودک، والدین خواهد شد. 

ی فرزندپروری آموزش برنامه گروهی ریکارگبه نیبنابرا

 . شودیممثبت برای مادران و حتی والدین توصیه 

حوزه تعلیم و تربیت، نظام  گذاراناستیس رودیمانتظار 

بردارند.  هاخانوادهی در آموزش مؤثری هاگامسالمت 

سطح ارتباطی کودک  نیترکینزدزیرا والدین اولین، 

ی بستر الزم جهت ایجاد و تقویت سازفراهمو  باشدیم

اثر مثبت خواهد داشت. البته  مدتیطوالندر  مؤثرارتباط 

از مقوله تربیت کودک  هاارگان، هاسازماناز  کیچیه

 وستهیپهمبهی زنجیری هاحلقهزیرا همانند  باشندینممجزا 

همگانی در راستای  بسیج نیبنابرا. باشندیمو مرتبط 

ی مثبت منجر به تقویت قوای فردی ، فرزندپرورآموزش 

 خانوادگی و اجتماعی خواهد شد. 

ی، ارائه فرزندپروری تحول هابستهآموزش مادران، تولید 

رایگان آموزشی به مادران، آموزش به مادران شاغل و 

، هامهدکودکی در فرزندپرور، درج برنامه دارخانه

، آموزش مربیان کودکان، هادبستان، اهیدبستانشیپ

آموزش پدران، ایجاد قوانین و منشور تربیتی و اخالقی، 

در راستای دریافت آموزش، پرورش  هاخانوادهحمایت از 

متخصصان و کارشناسان امر تربیتی حمایت پدر از مادر و 

 اثرگذاری در دسترس و هاروشکودک و ... یکی از 

 اثرگذار مدتیطوالندر  هاشروگر چه برخی از  باشدیم

و جامعه نیازمند  هاخانوادهی بسترسازاما برای  باشدیم

 .باشدیمشروع هر چه زودتر 
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