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فرزندی  -آورد ساندرز بر شادزیستی و تعارض والدمبتنی بر روی مثبت والدگریآموزش تأثیر 

 آموزاندانش

 
 3، فرزاد شنبدی2، سمانه نجارپوریان1*محمدرضا فرشاد

 . دانشجوی دکترای مشاوره، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران1

 . استادیار گروه مشاوره، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران2

 تربیتی، دانشگاه عالمه طباطبایی، تهران، ایرانشناسی و علوم شناسی عمومی، دانشکده روان. کارشناسی ارشد روان9

 40/40/59تاریخ پذیرش:  40/40/59تاریخ دریافت: 

 

 چکیده

ایأن پأهوهش بأا  ای دارد،تأأثیر عمأده بسیاری از جوانب زندگی فرزندان آنهابر  والدین والدگریک سبکه از آنجاییزمینه و هدف: 

            یفرزنأد -والأدض تعأارکأاهش شادزیسأتی و افأزایش بأر  آورد سأاندرزیبأر رو یمثبأت مبتنأوالأدگری آمأوزش  تأثیرهدف بررسی 

 صورت گرفت. آموزان دانش

آموزان دانش تمامیآماری شامل  جامعهبود.  با گروه کنترل آزمونپس -آزمونطرح پیشبا آزمایشی روش پهوهش از نوع نیمه روش:

  94ای تعأداد مرحلهگیری چندبا استفاده از روش نمونه آنها نیاز ببود که  1959-59 یلیتحصسال شیراز در شهر  مقطع متوسطه دوم پسر

، انتخأا  و بأه تصأادف در دو داشأتندفرزنأدی  -نفر از مادرانی که فرزندانشان نمره پایینی در شادزیستی و نمره باالیی در تعارض والأد

( و تعأارض 1554شادزیسأتی آکسأفورد آرگیأل و لأو   ها شامل پرسشأنامهابزار گردآوری داده .شدند جایدهیگروه آزمایش و کنترل 

هأا بأا ساعته به گروه آزمأایش آمأوزش داده شأد. تحلیأل داده 2جلسه  0 درمثبت والدگری روش  ( بود.1559فرزندی اشتروس   -والد

 شد.انجام استفاده از تحلیل کوواریانس 

 یفرزنأد -تعأارض والأدکاهش شادزیستی و افزایش بر  آورد ساندرزبر روی یمثبت مبتنوالدگری نشان داد که آموزش : نتایج هایافته

 (.>49/4P  ردداری داتأثیر معنیآموزان دانش

مثبت را بأه دلیأل نقشأی کأه در سأالمت و والدگری نتایج به دست آمده از این پهوهش، سودمندی آموزش  در مجموع گیری:نتیجه 

 دهد. فرزندی بر عهده دارد مورد تأیید و تأکید قرار می -زیستی و کاهش تعارض والدشاد

 فرزندی، شادزیستی -مثبت، تعارض والدوالدگری آموزش ها: واژهکلید
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 مقدمه
های فکأری و معنأوی آن موزان هر کشأوری از سأرمایهآدانش

آموزان . بررسی مسائل خاص دانش(1 روند کشور به شمار می

و  ،، روانأأیاز جملأأه تحصأأیل موفأأم و تأأأمین سأأالمت جسأأمی

ها ریزان آموزش دولتترین اهداف برنامهها از مهمآناجتماعی 

      کأأه  اسأأتهأأای اجتمأأاعی خأأانواده یکأأی از شأأبکه (.2  اسأأت

هأای نگأاهی بأه پأهوهش .با آن مشکالتی دارنأدآموزان دانش

خأانواده در بررسأی  مسأللهدهأد کأه توجأه بأه اخیر نشأان مأی

ورد توجه ای مفزایندهناختی فرزندان به طور شانهای روآسیب

در دوره نوجأوانی تیییأر و  (.9شناسان قرار گرفتأه اسأت  روان

روابأأ  افتأأد و چنان أأه تحأأوالت مربأأو  بأأه بلأأوم اتفأأا  مأأی

والأدین  لب با رنجأش و خصأومت همأراه باشأد،خانوادگی اغ

تمایل به استقالل طلبی انند شناختی و اجتماعی متحوالت روان

فأردی و تمایأل بأه همسأاالن را بأینها در رواب  و تضادورزی

عمدی  نوجوانتمامی رفتارهای  کنندسوءتعبیر کرده و فکر می

بأا فرزندی  -والدتعارض مطالعات نشان می دهد که  .(0است  

 (،9  افسأردگیاز جملأه  آموزاندانش روانی مسائلبسیاری از 

مشأأکالت و (، 1 پزشأأکی روان هأأایاخأأتالل(، 9 بهزیسأأتی 

 اند.مرتب ( 0 انطباقی 

هأای قابأل تأمأل در حیطأه یکأی از مللفأهاز سوی دیگأر، 

 .اسأت 1شادزیسأتی ،آموزانگذار بر دانشسالمت روان و تأثیر

انأأد قلمأأرو کرده ترئأأجشناسأأی روان پهوهشأأگرانتعأأدادی از 

و شأأفای روانأأی  شادزیسأأتیهأأای روانأأی را بأأه تاریأأک بیماری

نأام دارد،  2نگأرشناسأی مثبأتتبدیل کنند. این جنبش که روان

ها بأه سأوی بهینأه کأردن خواهان تیییر از پأرداختن بأه آسأیب

ن اسأت کأه از آاین جنأبش در پأی (. 5  کیفیت زندگی است

روانأی بهأره  ها به منزلة سپری در برابر بیمارینقا  قوت انسان

نگر بأأه مطالعأأة علمأأی شناسأأی مثبأأتگیأأرد. در واقأأع، روان

       هأا و آن أأه بأرای مأردم مناسأب اسأأت،ها و قابلیأتمنأدیتوان

عتقدنأد علأم و عمأل م نگرشناسان مثبأتروان(. 14  پردازدمی

                                                            
1. Happiness 

2. Positive psychology 

شناسی باید درک رنج کشأیدن و شأادمانی، تعامأل کامل روان

آنها و مداخالت معتبری کأه هأم رنأج را کأاهش دهأد و هأم 

 های اخیأرپهوهش (.11  را افزایش دهد، دربرگیرد شادزیستی

 دربأأاره     مفهأأومی قابأأل بحأأ   شادزیسأأتیانأأد کأأه نشأأان داده

شأناختی بأر های روانها و آموزشو درمان استآموزان دانش

 (.19 -12  استگذار آموزان تأثیرمرتب  با دانش یمسائل روان

به تنهأایی که تأکید بر درمان فردی  خالف گذشتهبراما امروزه 

در بسأتر خأانواده  هأافزونی بر درمأان اخأتاللتأکید روزابوده، 

سأأازی هأایی بأرای یکپارچأهیأن راسأتا تأالششأده اسأت. در ا

       هأأای فأأردی و خأأانوادگی و مشأأارکت خأأانواده در درمأأان

و در میأان گسأتره  (11های درمانی صورت گرفته است  برنامه

ان عامأل کلیأدی وسیعی از مداخالت درمانی، والأدین بأه عنأو

بنأابراین  ؛شأونداجتماعی در نظر گرفته مأیتیییر رفتارهای ضد

حل و فصل مشکالت تنیدگی والدینی به خصوص مادر منجأر 

به ارتقاء بهداشت روانأی وی و عملکأرد بهتأر در ایفأای نقأش 

 پأنجکأی از ی مثبأتوالأدگری برنامأة (. 10شود  والدگری می

مأوزانی آدانأشسطح مداخلأه درمانی خأانواده بأرای والأأدین 

رفتأاری  هاییا در معرض خطأر ابأتال بأه اختالل مبتالاست که 

 پهوهشأیو عاطفی هستند. این روش برگرفتأأه از یأک برنامأه 

تأأأوان بأأأه کأأأاهش و از اهأأداف آن مأأأی( 15بأأالینی اسأأت  

ویأهه تنیأدگی  و تنیدگی باال بأه ،افسأردگی، خشأم، اضطرا 

 در ایفای نقأش والدگری اشاره کرد. در ایأن روش بأه والدین

 فرزندانشأانشود که چگونه تعامالت مثبت بأا آموزش داده می

های نامناسأب بکاهند و از روش هاتعارضرا افزایش داده و از 

 (.24  بپرهیزندوالدگری 

و اهمیأت والأدگری توجه به  انکارناپذیر با توجه به اهمیت

 دربأارهنکأه یو بأا توجأه بأه ا ،والأدگریدر بح   مادراننقش 

و  مأادرانمثبأت بأه والأدگری آمأوزش تأثیرگأذاری شناسایی 

 فرزنأدی دارد -هأای والأدتأثیری که بر شادزیسأتی و تعأارض

درصأأدد  ایأأن پأأهوهش هأأای محأأدودی وجأأود داردپأأهوهش

اسأاس  مثبت بر والدگری که آیا  استسلال پاسخدهی به این 

ر فرزنأأد د -و تعأأارض والأأد شادزیسأأتیبأأر  سأأاندرزآورد روی
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 .؟تأثیر دارد شیراز شهر دوممقطع متوسطه آموزان دانش

 روش 
ایأن پأهوهش از در  کنندگان:الف( طرح پژوهش و شرکت

        أأأ آزمأأونپأأیشگروهأأی طأأرح دو بأأا  یشأأیآزمانیمأأه روش

آمأاری شأامل  . جامعأهاسأتفاده شأدبا گروه کنترل آزمون پس

در سال  رازشی شهر دوم متوسطه مقطع پسر آموزاندانشتمامی 

نفأر از  94شأاملمأورد مطالعأه نمونأه  .دبأو1959-59 یلیتحص

کأه  نفر گروه کنترل( بود 19آزمایش و نفر گروه  19مادرانی  

ای انتخأا  مرحلأهای چندگیری تصادفی خوشأهبه روش نمونه

گانأه شدند. به ایأن صأورت کأه در ابتأدا از بأین نأواحی شأش

 2از، به صورت تصأادفی دو ناحیأه آموزش و پرورش شهر شیر

ایأن دو  دوممدارس مقطع متوسأطه انتخا  و سپس از بین  0 و

ه، شأش مدرسأه بأه صأورت تصأادفی انتخأا  شأدند. در ناحی

فرزندی در بأین  -مرحله بعد، آزمون شادزیستی و تعارض والد

نفأر   94آموزان، د. سپس از بین این دانششآموزان اجرا دانش

 -و تعأأارض والأأد (04تأأر از کم  نمأأره زیسأأتی پأأایینکأأه شاد

 داشأتند مشأخش شأدند و ( 00 نمره بأاالتر از  فرزندی باالیی

مداخله در نظر گرفته شأدند و  مادران آنها به عنوان گروه مورد

ش و کنتأرل جایأدهی به صورت تصأادفی در دو گأروه آزمأای

  . شدمشخش  یحجم نمونه بر اساس توان آمار تیکفاشدند. 

 ها از ابزارهای زیر استفاده شد: آوری دادهبرای جمع :ابزارب( 

 سأال رپرسشأنامه د ایأن :1آکسأفورد شادزیستی پرسشنامه. 1

 مقیاس مواد کردن معکوس با( 21 و لو  آرگیل توس  1554

 بأا رایزنأی از پأس آرگیأل .است شده ساخته بک افسردگی

 را معکأوس بک افسردگی مقیاس جمالت تا شد آن بر بک

 مقیأاس بأه دیگأر گویأه 11 کأار ایأن انجأام از پأس کنأد.

 شادزیستی هایجنبه سایر تا افزودندبک  سلالی 21 افسردگی

 سأه سألال سألالی 92 نسخه این مطالعه از پس د.برگیررد را

 دارد گویأه 25 آن نهأایی نسخه بنابراین د.کردنحذف را آن

                                                            
1. Oxford happiness inventory 

            9 تأا 4 زا لیکأرت یاچهأار درجأه طیأ  براسأاس کأه

 نمأره گانأه، 25 هأایگویه نمره جمع و شودمی گذاریمرهن

 هأر نمأره حأداقل بنأابراین .دهأدمأی را تشأکیل مقیأاس کل

 (1554 لأو و آرگیأل .اسأت 01 آن حداکثر و صفر آزمودنی

نها آ .آوردند دست به آزمودنی 901  با را 54/4لفایآب ضری

 اسأاس بأر را دوستانشأان تأا دانشجویان خواسأتند ازهم نین 

 بنأدی کننأددرجه نظر شادزیستی از ایدرجه ده مقیاس یک

زیسأتی شاد پرسشأنامه و بنأدیدرجأه ایأن میان همبستگی که

پور و نوربأاال (. در ایران علی22 به نقل از  بود 09/4 آکسفورد

بعد  را بازآزمایی پرسشنامه اعتبار و 59/4( آلفای کرونباخ 29 

 به دست آوردند. 15/4از سه هفته 

 19 این پرسشأنامه :2اشتراس فرزند -تعارض والد پرسشنامه. 2

 سأنجش کأه بأرای( ساخته شده 1559توس  اشتراس   سوالی

 و کالمأی، پرخاشأگری  اسأتدالل، تعأارض راهبرد حأل سه

 والأدین و فرزنأدان بأین خشأونت( یأا فیزیکأی پرخاشأگری

 رفتارهأایی گویأای مقیأاس، هأایپرسأش .اسأت تدوین شده

     دسأت آنهأا بأه والدین با تعارض شرای  فرد در که است

 مللفأه، 19/4تأا  02/4از  اسأتدالل مللفأه اعتبأار زنأد.مأی

پرخاشأگری  مللفأهو  ،00/4تأا  92/4از  کالمأی پرخاشأگری

 گزارش شده است. اطالعات بسأیاری 59/4تا  02/4فیزیکی از 

. (20  سأازه ایأن پرسشأنامه گأزارش شأده اسأت رواییدرباره 

 12/4را با استفاده از آلفای کرونباخ  آزمون اعتبار( 29مرادی  

پرخاشگری  ،91/4های استدالل مللفهبرای کل آزمون و برای 

گأأزارش کأأرده  19/4ی فیزیکأأی شأأگرپرخا، و 95/4کالمأأی 

راهبردهأأای توافأأم اعضأأای مختلأأ  خأأانواده در مأأورد  .اسأأت

عأارض، گأأواه بأأر روایأأی همزمأأان اسأأت. هم نأأین اطالعأأات ت

مأی  سازه در اختیار است، که از آن جملهزیادی درباره روایی 

خشونت خانوادگی و  عارض بات فنون همبستگی نمراتتوان به 

نأام  حرمت خأودسطوح محبت بین اعضای خانواده و هم نین 

 (.20  برد

                                                            
2. Strauss's parent-child conflict questionnaire 
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ایأن مثبأت در والأدگری آموزش  برایای: ج( برنامه مداخله

 (29  بأود سأاعته 2جلسه  0که شامل از بسته آموزشی پهوهش 

شد اسأتفاده میبرگزار  یک بار و به صورت گروهی ایو  هفته

تادان تیأار دو نفأر از اسأقبل از اجأرا، برنامأه مداخلأه در اخ. شد

قأرار  سنجیاسی دانشگاه هرمزگان، جهت رواییشنگروه روان

خالصأه جلسأات داده شد و مورد تأیید نظر ایشان قرار گرفت. 

و توضیح اجمأالی معارفه  :آموزشی عبارت بودند از: جلسه اول

بررسأأی  :جلسأأه دوم؛ فرزندانشأأانوالأأدین در مأأورد مشأأکالت 

 -دارائأأة بأأازخورد، تقویأأت رابطأأة والأأ تکأأالی  جلسأأة اول و

هأا و کودک، چگونگی ارائأة دسأتورالعمل، آمأوزش مهأارت

 سی تکالی  و دادن بازخورد،برر :جلسه سوم ؛رفتارهای جدید

نحأو  ارائأة تحسأین و  هأاکننأدهانواع تقویأت توضیح در مورد

ورد، بررسأأی تکأأالی  و دادن بأأازخ :جلسأأه چهأأارم؛ کالمأأی

. آنهأا؛ پیامأدهای منطقأی و کاهش رفتارهای نامطلو  خفیأ 

بررسأی تکأالی  و دادن بأازخورد، رهنمودهأایی  :جلسه پنجم

جلسأه ز؛ سرسأأابأرای بقأای خأانواده، تشأخیش موقعیأأت درد

 ؛موانأع حفأت تیییأرو بررسی تکالی  و دادن بأازخورد،  :ششم

شویم، رابطة بین رفتار مطلو  و تتوضیح در مورد  :جلسه هفتم

اصأول  و ،نوع تشویم، تأثیرات تشویم بأر رفتأار، انأواع تشأویم

تنبیأه، هأدف از تنبیأه، توضیح در مورد  :و جلسه هشتم؛ تشویم

 . تنبیهاصول و های تنبیه، تأثیرات منفی تنبیه، روش

هأای الزم همأاهنگیابتأدا برای انجام پهوهش : روش اجراد( 

بأا مراجعأه بأه با آموزش و پأرورش شأیراز صأورت گرفأت و 

مأأدارس و انتخأأا  نمونأأه آمأأاری و مشأأخش شأأدن دو گأأروه 

 -زیسأتی و تعأارض والأدهأای شادآزمایش و کنترل پرسشنامه

و آزمون بأرای هأر دو گأروه اجأرا شأد فرزندی به عنوان پیش

والأدگری ه آزمایش تحأت برنامأه آمأوزش سپس مادران گرو

سأأاندرز قأأرار گرفتنأأد و گأأروه کنتأأرل  روی آوردمبتنأأی بأأر 

   ای دریافت نکرد.همداخل

ل رعایأت بأه طأور کامأ یاخالقأ اصول در پهوهش حاضر

گأرفتن مجوزهأای الزم از کمیتأه  کأه عأالوه بأرطأوریشد. به

کنندگان بأا شرکتعلمی و اخالقی آموزش و پرورش، تمامی 

ها را تکمیأل کردنأد. هم نأین ایأن رضایت آگاهانه پرسشنامه

هأا، محرمانأه اطمینان داده شد که اطالعات حاصل از پرسشنامه

ی هأر دو گأروه مأورد بعد از اجرای برنامه آموزش خواهد ماند.

بأه هأای زم بأه ککأر اسأت کأه دادهالگرفتنأد.  آزمون قرارپس

های آمأار توصأیفی  میأانگین و با استفاده از روش دست آمده

آزمأأأون تحلیأأأل ف معیأأأار اسأأأتاندارد( و اسأأأتنباطی  انحأأأرا

 SPSSافأزار نرم بوسیله( متییریو چند متییرهکوواریانس تک

 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. 29نسخه 

 هایافته
 اسأمیرن  -لمأوگروفوو نتایج آزمون ک توصیفی مشخصات

به تفکیک دو گأروه آزمأایش و کنتأرل در  پهوهش متییرهای

ارائأه شأده  1در جأدول  آزمأونآزمأون و پأسدو مرحله پیش

 .است

   

 (N=33تعداد)متغیرهای پژوهش اسمیرنف -کولموگروفآزمون و نتیجه  یفیاطالعات توص: 1جدول 

 کنترل آزمایش 

 M SD Z P M SD Z P گروه متییر

 شادزیستی
 11/4 92/4 91/2 19/24 90/4 11/4 54/9 01/21 آزمونپیش

99/2 59/21 09/4 02/4 42/9 09/20 آزمونپس  14/4 14/4 

 فرزندی -های تعارض والدمللفه

 استدالل
 29/4 02/4 92/1 59/92 49/4 92/1 09/1 44/99 آزمونپیش

19/4 11/1 29/09 آزمونپس  91/4  19/90  19/4  92/1 40/4 

 پرخاشگری کالمی
09/4 99/1 99/01 41/4 99/1 49/1 44/99 آزمونپیش  11/4  

19/4 12/1 14/09 آزمونپس  99/4  19/04  19/4  15/1 45/4 

 پرخاشگری فیزیکی
29/4 10/1 59/99 19/4 10/1 09/4 24/91 آزمونپیش  19/4  

09/4 51/4 01/91 آزمونپس  00/4  59/91  09/4  14/1 20/4 
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 -نتأأایج آزمأأون کولمأأوگروف ،1بأأا توجأأه بأأه جأأدول 

هأا در همأه متییرهأای دهأد کأه توزیأع دادهاسمیرن  نشان می

 (. P>49/4پهوهش نرمال است  

بأر  یمثبأت مبتنأوالدگری اثربخشی آموزش برای سنجش 

 یفرزنأأد -والأأدتعأأارض و  شادزیسأأتیسأأاندرز بأأر  آوردروی

متییأره تأکآماری تحلیأل کواریأانس  آزموناز آموزان دانش

قابل مشأاهده اسأت.  9و  2شده که نتایج آن در جدول ده ااستف

ن هأای آفأرضتحلیل کوواریانس، پأیش اجرای آزمون از قبل

 -لمأوگرافونتایج آزمأون کمورد بررسی و تأیید قرار گرفت. 

 ن توزیأعفأرض نرمأال بأوداسمیرن  بیانگر آن بأود کأه پأیش

از آزمأأون تحلیأأل قأأرار اسأأت. هم نأأین هأأا برای دادهنمونأأه

 آزمأأون و گأأروهجهأأت بررسأأی اثأأر تعأأاملی پأأیشواریأأانس 

 19/4<p , 99/1=F)،  کأأه حأأاکی از برقأأراری  شأأداسأأتفاده

نیأز آزمأون لأوین مفروضه همگنی ضأرایب رگرسأیون اسأت. 

 . (p  , 11/4=F>10/4 ها بود از همگنی واریانس حاکی

  زیستیون گروه آزمایش و کنترل برای شادآزمآزمون و پسهای پیشهای نمرهبرای میانگینمتغیری تککواریانس تحلیل ایج آزمون نت :2جدول

 ضریب اِتا معنی داریسطح  Fشاخص  تمیانگین مجذورا درجه آزادی مجموع مجذورات شاخص آماری متغیر

 زیستیشاد

 442/4 441/4 90/9 90/199 1 90/199 آزمونپیش

 09/4 441/4 11/01 11/0155 1 44/0155 گروه

    00/110 21 19/9141 خطا

 

زیسأتی تفأاوت بین دو گروه در میأزان شاد 2ل با توجه به جدو

دهد که این نیز نشان می 09/4وجود دارد. اندازه اثر داری معنی

آمأده دسأتبنأابراین نتأایج بأهتفاوت در جامعه بأزر  اسأت 

 آوردرویبأر  یمثبأت مبتنأوالأدگری آمأوزش حاکی از تأثیر 

 است. آموزاندانش یستیشادزافزایش بر  ساندرز

 فرزند  -آزمایش و کنترل برای تعارض والد هایآزمون گروهآزمون و پسهای پیشنمره متغیریتککواریانس تحلیل نتایج آزمون  :3جدول

 ضریب اِتا داریسطح معنی Fشاخص  میانگین مجذورات درجه آزادی تمجموع مجذورا شاخص آماری متغیر

   تعارض 

 فرزندی-والد

 14/4 41/4 10/99 90/105 1 90/105 آزمونپیش

 92/4 441/4 14/20 44/149 1 44/149 گروه

    29/0 21 19/110 خطا 

 

بأر  یمثبأت مبتنأوالأدگری آمأوزش  9با توجه بأه جأدول 

       فرزنأأأدی -کأأأاهش تعأأأارض والأأأدآورد سأأأاندرز بأأأر روی

دهأد کأه نیز نشان می 92/4ندازه اثر ملثر است. ا آموزاندانش

 این تفاوت در جامعه بزر  است. 

مثبأت بأر والدگری ای به منظور بررسی تأثیر برنامه مداخله

فرزنأأدی  اسأأتدالل، پرخاشأأگری  -تعأأارض والأأد هأأایمللفأأه

آمأأوزان از تحلیأأل و پرخاشأأگری فیزیکأأی( دانأأش، کالمأأی

متییری اسأأتفاده شأأد. نتأأایج آزمأأون بررسأأی واریأأانس چنأأدکو

 هأایمللفأهآزمأون آزمون و پسپیشهمگنی شیب رگرسیون 

فرزندی گروه آزمأایش و کنتأرل نشأان داد کأه  -تعارض والد

، >10/4pشأأیب رگرسأأیون در هأأر دو گأأروه برابأأر اسأأت  

41/2=3,34(F نتأأایج آزمأأون لأأوین بأأرای بررسأأی همگنأأی .

هأا نشأان داد کأه واریأانس واریانس متییرهای وابسته در گروه

 ی، پرخاشأأگر21/4p< ،00/1=1,28(F  هأأای اسأأتداللمللفأأه

پرخاشأأأگری فیزیکأأأی و ، 99/4p< ،40/1=1,28(F کالمأأأی  

 09/4p< ،14/2=1,28(F  آزمون  نتایج. استگروه ها برابر در

باکس نشان داد که ماتریس کوواریأانس متییرهأای وابسأته در 

 (p ،20/4=F ،15/0=M BOX<90/4دو گروه برابأر اسأت  

داری کرویت یا معنأیبارتلت برای بررسی دوج آزمون خینتای

فرزندی نشان داد که رابطأه  -های تعارض والدمللفهرابطه بین 
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 (p ،9=d.f ،00/11=2x<49/4 دار اسأأت معنأأیهأأا مللفأأهبأأین 

متییری، های تحلیل کوواریانس چنأدفرضس از بررسی پیشپ

هأای تعأارض نتایج آزمون نشان داد که بین دو گروه در مللفه

، p<441/4 دارد داری وجأأود فرزنأأدی تفأأاوت معنأأی -والأأد

51/19=3,25F ،02/4 =Wilks's Lambda.)  بأرای بررسأی

هأای این که گروه آزمایش و کنتأرل در کأدام یأک از مللفأه

از آزمأون  فرزنأدی بأا یکأدیگر تفأاوت دارنأد -تعارض والأد

در  تحلیل کوواریانس چنأدمتییری اسأتفاده شأد کأه نتأایج آن

 شده است.ارائه  0دول ج

     تعارض های مؤلفه آورد ساندرز برروی بر یمثبت مبتنوالدگری آموزش برای تعیین تأثیر متغیری چندکواریانس تحلیل نتایج آزمون  :4جدول

 آموزان دانش یفرزند-والد

 Eta داریمعنیسطح  F میانگین مجذورات Df مجموع مجذورات شاخص آماری مؤلفه

 01/4 441/4 90/11 20/90 1 20/90 گروه استدالل

 94/4 441/4 42/19 19/09 1 19/09 گروه پرخاشگری کالمی

 99/4 441/4 29/09 92/115 1 92/115 گروه پرخاشگری فیزیکی
 

بأر  یمثبأت مبتنأوالأدگری آمأوزش ، 0توجه به جدول  با 

 یفرزنأأد -سأأاندرز بأأر شادزیسأأتی  و تعأأارض والأأد آوردروی

در هأر داری دارد. تأثیر معنأی دومآموزان مقطع متوسطه دانش

دهنده اثربخشی نسأبتا  آمده نشاندستاندازه اثر به ،چهار مللفه

هأا بأوده مللفه آموزان در دانش مداخله بر روی عملکرد االیب

 است. 

 گیریو نتیجهبحث 
والأدگری اثربخشأی آمأوزش پأهوهش حاضأر بررسأی هدف 

و شادزیسأأتی افأأزایش سأأاندرز بأأر  آوردرویبأأر  یمثبأأت مبتنأأ

هأای یافتأهبأود. آمأوزان دانأش یفرزنأد -والدتعارض کاهش 

آزمأأون هأأای نمأأرات پأأسپأأهوهش نشأأان داد بأأین میأأانگین

فرزنأدی در دو گأروه آزمأایش و  -والأدتعارض و  شادزیستی

به مأادران  مثبتوالدگری گواه پس از آموزش برنامه گروهی 

رفأت کأه داری وجأود دارد و مأی تأوان نتیجأه گتفاوت معنی

 شادزیسأتی مثبت بأر افأزایش والدگری آموزش برنامه گروهی 

مألثر اسأت.  آمأوزانفرزنأدی دانأش -والأدتعارض و کاهش 

، 12  هأا دیگأر پأهوهش هأاییافتأههای پهوهش حاضر با یافته

 ،مثبتوالدگری آموزش اثربخشی  زمینهدر  (24و  15، 11، 19

 .استهمسو 

( 12 مطالعأه دایهأای با یافتهبه دست آمده  نتایج هم نین

مثبت در سبک زندگی والدین، والدگری اینکه برنامه  زمینهدر 

        و  دک مأأألثر اسأأأتی و مراقبأأأت از کأأأوپنأأأدارخودکارآمد

گیری کأأارکأأه نشأأان داد ب( 11 سأأادات و آشأأتیانی هأأای یافتأأه

مثبت سبب کاهش چشمگیری در مشکالت رفتأاری والدگری 

هأأای والأأدگری آشأأفته و کأأاهش فرزنأأدان و کأأاهش سأأبک

نشأان که   (24  ساندرز و همکاران و پهوهش شودتنیدگی می

مثبت باع  تخفی  قابل توجه عالئأم والدگری آموزش  ندداد

 .  همسو است ،شودمی شناختی در فرزندانمشکالت روانو 

تأوان گفأت مداخلأه های پهوهش حاضر میدر تبیین یافته

      آن دسأأته از  شأأودمأأی مثبأأت موجأأبوالأأدگری آموزشأأی 

آنهأا مألثر اسأت، والأدگری های مادران که بر توانایی ویهگی

بأه  دهأد و را افأزایش مأی نتیییر کند و این امر قابلیأت مأادرا

و بر میزان سالمت و شود منجر میفرزندانشان ارتبا  صحیح با 

گأذارد. هم نأین مأیآنهأا تأأثیر  شادزیسأتیبهزیستی و بالطبع 

ادران مثبأت بأه مأوالدگری گروهی  کارگیری برنامه آموزشب

ها و دانأش خأویش را ، مهارتکند تا اعتماد به خودکمک می

روزانأأه بأأا تربیأأت فرزنأأد افأأزایش دهنأأد؛ در تعامأأل  دربأأاره

های بیشتری را بأه بأودن بأا ، زمانتر عمل کنندفرزندشان مثبت

والأدگری  مسأتبدانههای هفرزند اختصاص دهند و کمتر از شیو

یأأت هأأای ترب(، و دانأأش خأأود را در مهارت24کننأأد  اسأأتفاده

تر و مثبأتها بأا کأودک خأود فرزند گسترش دهند و رابطه آن

درک مأادران از  شأودباعأ  مأی. ایأن موضأوع شودبیشتر می
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شان باال بأرود و  شناختی فرزندانها و مشکالت روانرفتاریبد

مشأابه ی فرزنأدی و مشأکالت -بر کاهش تعارض والد در نتیجه

کننأد در احسأاس می والأدین و کنأدکمک شایان توجهی می

تر هسأتند و از ایأن رو کمتأر و موفأم ترتربیت فرزند خود الیم

 شأأوند.در ارتبأأا  بأأا فرزنأأد خأأود دچأأار تأأنش و تعأأارض مأأی

کند تأا به مادران کمک می مثبتوالدگری های شیوه آموزش

با فرزندان خود تعامالت خأوبی داشأته باشأند و زمینأه کأاهش 

کنأأد و مأأیدر کودکأأان کأأاهش پیأأدا  آمیأأزهأای تعأأارضرفتار

زیسأأتی و بهزیسأأتی و بأأالطبع شاد اس سأأالمتفرزنأأدان احسأأ

( 24و  15هأا  پأهوهشبرخأی از سوی دیگأر  .ندنکبیشتری می

 در مقایسأه بأامثبأت والدگری ی هاآموزش مللفه اندنشان داده

خودافشأایی، دریافأت حمایأت، والأدگری هأای سایر آموزش

نظر را بیشتر مد همدلی و هم نین احساس داشتن درد مشترک

قأرار  آوردروی نیأتحت آمأوزش ا مادرانی کهو  دهدقرار می

بأه فهأم و زنأدگی توانند در مورد خأود و مسأائل می رندیگیم

 نیأتری دسأت یافتأه و بهتأر بأا آن کنأار آینأد، و ابینش وسیع

       هأأای آنهأأا بأأا فرزندانشأأان تأأأثیرکأأاهش تعأأارضبأأر  وضأأوعم

و علأل  یشأناختروان یهأامللفأه ییشناسأا بنابراین ؛گذاردمی

در ارتبا  والدین به طأور کلأی و مأادران بأه طأور ملثر بر آن 

و قرار دادن آنها جزء دارد  فراوانیاخش با فرزندانشان اهمیت 

سالمت و کیفیأت ر بهبود ب یدرمانروانمشاوره و  یاصول اصل

 .است هاآموزان و توانمند کردن آندانشزندگی 

دسترسی بأه  عدم توان به پهوهش می این هایاز محدویت

برخی از پهوهش های انجام شأده بأه خأاطر عأدم پاسأخگویی 

انجأام محأدودیت در سندگان به ایمیل ارسالی پهوهشأگر و نوی

کأه شود پیشنهاد می .ا بیان کردمطالعه بر روری هر دو جنس ر

شأده در دختأران های ککرپهوهش حاضر بر اساس محدودیت

بر اساس یافته های این تحقیم مبنی بر نیز انجام شود و هم نین 

سأاندرز بأر  آوردیبأر رو یمثبت مبتنأ یآموزش والدگر ریتأث

     پیشأأنهاد  نآمأأوزادانأأش یفرزنأأد -و تعأأارض والأأد یسأأتیشادز

در مأأدارس بأأا والأأدگری ی هأأاقبیأأل شأأیوه شأأود کأأه ایأأن مأأی

اهی و بیأنش والأدین همکاری مربیان به کار گرفته شود تا آگأ

فرزندی   -های والدارضکاهش تعافزایش شادزیستی و  درباره

 افزایش پیدا کند. 

این پهوهش به صورت مستقل انجأام شأد و : تشکر و قدردانی

داره آمأوزش و مجوز اجرای آن بر روی افأراد نمونأه توسأ  ا

با شأماره و  2ناحیه از  149/09/09091با شماره مجوز  پرورش

یله از وسأبأدینصأادر شأد.  0ناحیأه از  921/99/90491مجأوز 

در انجأام ایأن پأهوهش مادرانشأان کأه آمأوزان و تمامی دانش

 آید.تشکر به عمل مییاری رساندند صمیمانه 

این پهوهش برای نویسندگان هیچ گونه تضاد تضاد منافع: 

  منافع به دنبال نداشته است.
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Abstract 

Background and Purpose: The parenting style has a significant impact on many aspects of 

children's lives. The aim of this study was to investigate the effectiveness of the positive 

parenting education based on Sanders' approach on happiness and parent-child conflict of 

students.  

Method The research method is semi-experimental with pre-test, post-test design with control 

group. The statistical population consisted of all male secondary school students in Shiraz during 

the academic year of 2016-2017. Using a multi-stage sampling method, 30 mothers whose 

children had low score in the happiness and a high score in parent-child conflict, were selected 

and assigned into experimental and control groups randomly. Data were collected by Oxford 

Happiness Inventory (Argyll and Levy, 1990) and Strauss's parent-child conflict questionnaire 

(1996). The positive parenting style was taught to the experimental group in 8 sessions. Data 

analysis was performed by using covariance analysis. 

Results: The results showed that positive parenting education based on Saunders' approach had a 

significant effect on increasing happiness and reducing parent-child conflict in students (P 

<0.05). 

Conclusion: Overall, the results of this study confirm and emphasize the usefulness of positive 

parenting education because of its role in health and happiness and reduction of parent-child 

conflict. 

Keywords: Positive parenting style teaching, parent-child conflict, happiness 
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