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 دبستانی

 استادیار دانشگاه ازاد اسالمی نجف اباد، دانشکده علوم انسانی، گروه روانشناسی بالینی؛1*دکتر اکرم دهقانی

 استادیار دانشگاه لرستان، دانشکده ادبیاتدکتر فاطمه رضایی؛

 

ی بمعنای کارکرد روانشناختی بهینه است. به بیانی دیگر، بهزیستی روانشناختی را می توان بهزیستی روانشناخت مقدمه:

های عاطفی و شناختی به ادراک ویژگیها و توانمندیهای شخصی، پیشرفت بسنده، تعامل کارامد و موثر با جهان، واکنش

کرد. مفهوم بهزیستی اشاره به حداکثر پیوند و رابطه مطلوب با جمع و اجتماع و پیشرفت مثبت در طول زمان تعریف 

های بهزیستی بر حمایت کودکان از بدرفتاری والدین و مراقبت کنندگان تاکید تجربه و عملکرد روانی دارد. سیستم

دارند. برنامه فرزندپروری مثبت برنامه جدید و جهان شمولی در مورد فرزندپروری است که باعث ایجاد رابطه ایی مثبت 

کند تا والدین راهبردهای موثر مدیریت را در برخورد با انواع مسائل رشدی و فرزندان می شود، و کمک میبین والدین 

سطح درمانی است. تمامی سطوح درمانی بر افزایش خودکفایی و  5رفتاری کودک بیاموزند. این مداخله شامل  –

وزشهای والدین بمنظور ارتقاء تحول کودک، حس کارامدی والدین در کنترل رفتار کودکان تاکید دارند، که از طریق آم

شود. هدف از پژوهش حاضر نیز بررسی اثربخشی برنامه فرزندپروری مثبت صالحیت اجتماعی و خودکنترلی میسر می

 بر بهزیستی کودکان پیش دبستانی شهر اصفهان بود. 

هر اصفهان یک ناحیه انتخاب و از بین ایی از بین نواحی آموزش و پرورش شگیری تصادفی خوشهاز طریق نمونه روش:

 30مهدکودکهای ناحیه مذکور یک مهدکودک به تصادف انتخاب گردید. از کودکان مهدکودک به شیوه تصادفی ساده 

کودک انتخاب، و بطور کامالً تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. مالکهای ورود به پژوهش شامل 

والدین و وجود و حضور پدر و مادر در خانواده بود. بهزیستی کودکان گروه آزمایش و کنترل از تحصیالت باالتر از دیپلم 

( قبل، بعد و سه ماه پس از مداخله )مرحله پیگیری( 1392طریق پرسشنامه بهزیستی کودکان پیش دبستانی )دهقانی،

ش اجرا گردید. البته گروه کنترل هیچ جلسه برای مادران گروه آزمای 8سنجیده شد. برنامه فرزندپروری مثبت در طی 

 ایی دریافت نکردند.مداخله

                                                           
1
ddehghani55@yahoo.com 

mailto:ddehghani55@yahoo.com


 

مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحلیل  SPSS – 20داده های پژوهش حاضر از طریق نرم افزار  ها:یافته

ربخشی برنامه فرزندپروری مثبت بر افزایش نمره کل بهزیستی کودکان در پس آزمون و پیگیری گروه کواریانس بیانگر اث

زیر مقیاس  5(. پرسشنامه بهزیستی کودکان پیش دبستانی دارای p<0/000آزمایش در مقایسه با گروه کنترل بود )

روانشناختی، اجتماعی و آموزشی تفاوت است. نتایج در مورد زیر مقیاسهای پرسشنامه بدین شرح بود: در زیر مقیاس 

بین دو گروه در پس آزمون معنادار، اما در پیگیری معنادار نبود. در زیر  مقیاسهای شناختی و خانوادگی تفاوت 

 معناداری در پس آزمون و پیگیری مشاهده گردید. 

نند رشد فیزیکی و همچنین کودک رشد کودک را در ابعاد قابل مشاهده ما –تعامالت زمینه  بحث و نتیجه گیری:

( نشان دادند که برنامه 2000ابعاد روانشناختی ، شناختی و اجتماعی تحت تاثیر قرار می دهد. سندرز و مک فارلند )

فرزندپروری مثبت عوامل استرس زای والدین را تحت تاثیر قرار داده و عواملی مثل افسردگی، عصبانیت، اضطراب و 

( بر روی والدین 2001های والدگری تقلیل می دهد. نتایج زوبریک )یق بهبود مهارتسطوح باالی استرس را از طر

کودکان پیش دبستانی نشان داد که آموزش برنامه فرزندپروری مثبت باعث کاهش چشمگیری در اختالالت رفتاری 

فرزندپروری مثبت را  ( نیز اثربخشی برنامه2010کودکان و سبک والدگری استبدادی والدین شد. اسپیچکرز و همکاران)

در ارتقاء رضایت، کارامدی، حس کلی صالحیت والدینی، کاهش مشکالت رفتاری و عاطفی کودکان نشان دادند. نتایج 

آزمون است. اما نتایج در مرحله پیگیری بیانگر تداوم تغییرات در فوق الذکر همسو با نتایج پژوهش حاضر در مرحله پس

گی، و عدم تداوم تغییرات در زیرمقیاسهای روانشناختی، اجتماعی و آموزشی بود. در زیرمقیاسهای شناختی و خانواد

تبیین این نتایج می توان اظهار داشت که برنامه فرزندپروری مثبت بر تغییر رفتارهای فعلی والدین، مدیریت رفتار و 

-له پیگیری تداوم نیافتند. به نظر میشیوه های کنترل رفتار در زمان حال تاکید دارد، و به همین علت تغییرات در مرح

رسد تغییرات رفتاری مادران باعث بهبود روابط خانوادگی شده و این عامل سبب افزایش بعد شناختی گردیده است. 

گردد در جلسات برنامه فرزندپروری مثبت، جلساتی با تاکید بر کار مدل بمنظور تداوم یافته ها در پیگیری پیشنهاد می

 تغییرات بنیادی اضافه گردد، و همچنین تعداد جلسات مداخله نیز بیشتر شود.  درونی مادر و

  .برنامه فرزندپروری مثبت، بهزیستی کودکان، کودکان پیش دبستانی واژه های کلیدی:

 

 


