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تأثیر آموزش والدگری مثبت مبتنی بر شادی بر خودکارآمدی دختران
*

اعظم بهرامی

دکترای روانشناسی عمومی ،دانشگاه پردیس فرهنگیان حضرت معصومه (ع) ،قم ،ایران
چکیده
هدف این پژوهش اثربخشی والدگری مثبت مبتنی بر شادی بر خودکارآمدی نوجوانان دختر  12تا  14ساله بود .روش پژوهش شبه
تجربی بود .جامعه پژوهش شامل کلیه مادران نوجوانان دختر  12تا  14ساله شهر قم و نمونه پژوهش شامل  30نفر از این مادران
بودند که به شیوه تصادفی ساده در دو گروه آزمایش ( 15نفر) و کنترل ( 15نفر) جایگزین و به پرسشنامه خودکارآمدی پاسخ دادند.
آموزش والدگری مثبت در  8جلسه به گروه آزمایش ،آموزش داده شد درحالیکه گروه گواه هیچ مداخلهای دریافت نکرد .یافتههای
پژوهش نشان داد که مداخالت باعث بهبود و ارتقاء خودکارآمدی در بین دانش آموزان دختر دبیرستانی شده است و نتایج مرحله
پیگیری پس از دو ماه نیز نشان داد که اثربخشی مداخله باقیمانده بود.
کلیدواژهها :والدگری مثبت؛ شادی؛ خودکارآمدی؛ نوجوان

مقدمه
اخیراً تالشها برای بررسی مفاهیمی از قبیل شادی ،تواناییهای فردی و خودشکوفایی ،با هدف کمک به فهم کاملتر تجارب انسانی رو به
افزایش است که این جنبش ایجاد شده ،روانشناسی مثبت گرا نام گرفته است (سلیگمن و سیکزنتمیهالی .)2000 ،روانشناسی مثبتگرا اصطالحی
است که همانند یک چتر مطالعه هیجانهای مثبت ،ویژگیهای شخصیتی مثبت و روابط سالم و قوی ازجمله خانواده را دربرمیگیرد (سلیگمن،
استن ،پارک و پترسون .)2005 ،این رویکرد مطرح میکند که افزایش بهزیستی از مشکالت سالمتی روان در آینده پیشگیری کرده و برای دیگر
حوزه های زندگی نیز مفید خواهد بود (نوریش ،برودریک )2009 ،و به افراد کمک میکند تا تواناییهای خود را تشخیص داده و به کار گیرند و در
مواجهه با ناکامیهای زندگی ،ارزشمندی زندگی را احساس کنند .و نهایتاً با معرفت به این تواناییهای درونی ،بهزیستیشان افزایش یابد و نسبت
به مشکالت و چالشهای زندگی به مقاومت بیشتری دست یابند (نوریش و برودریک؛  .)2009سلیگمن ( )2004معتقد است که موضوع روانشناسی
مثبت گرا دربارهی سعادتمندی و شادکامی انسان بوده و زندگیای شادمانه است که افراد در آن رضایت دارند و روانشناسان مثبتگرا ،آن را زندگی
کامل میدانند (سلیگمن و همکاران .)2005 ،درواقع روانشناسی مثبتگرا رویکردی علمی و کاربردی به نیرومندیهای کشف نشده و ارتقای
عملکرد مثبت انسان است (اشنایدر و لوپز.)2007 ،
از آنجا که نخستین تجربهی سازندهی کارآمدی در والدین متمرکز است ،اگر مادر یا مراقب اصلی ،محبت و امنیت کافی را تامین کند ،من،
به طور منظم و کامل رشد خواهد کرد ،کودک به رشد روانشناختی مثبت دست خواهد یافت و انگیزههای کودکی آزاد خواهند بود تا به تالشهای
خودمختار بزرگسالی تبدیل شوند (شولتز و شولتز .)2005 ،همچنین پژوهشها نشان داده است که استرس والدین سبب کاهش خودکارآمدی
فرزندان خواهد شد (مظاهری ،قاسم زاده ،سعادت ،کرمی و پورشهریاری2011 ،؛ جین و داوسون .)2009 ،والدین از طریق سبکهای فرزندپروری
خود اثرات بسیار مهم و چشمگیری در پیشرفت فرزندان در سطوح مختلف دارند .نوجوانان و جوانان ،برای موفقیت در زندگی نیازمند اعتماد ،حمایت
و روابط نزدیک با خانوانده خود خصوصاً والدین هستند (رایس ،کول و الپسلی .)1990 ،لورد ،اسِلز و مککارتی ( )1994اشاره کردهاند که روابط و
تعامالت بین والدین و نوجوانان نقش مهمی در رشد اعتماد به خود ،حرمت خود ،خودکارآمدی و تصویر خود در نوجوانان هم به شکل مثبت و هم
به شکل منفی دارد.

* پست الکترونیک نویسنده مسئولazam_bahrami_51@yahoo.com :
این مقاله برگرفته از رساله دکتری اعظم بهرامی است.
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بنابراین آموزش والدین یکی از عملیترین راهبردهای مداخلهای برای کاهش تنیدگی والدین و افزایش رضایت از زندگی آنهاست .در حال
حاضر شیوههای فرزندپروری را میتوان بهصورت فردی و گروهی به والدین آموزش داد که یکی از این مداخالت ،والدگری مثبت است .ساندرز
( ،) 2005برنامه تربیت فرزند چندوجهی و مبتنی بر شواهد را برای آموزش والدین و حمایت از آنها تدوین نمود .این برنامه بر پایه الگوی یادگیری
اجتماعی تدوین شده است .هدف این برنامه ،افزایش کفایتهای والدین در سطح گستردهای از جامعه است (ساندرز ،ترنر و مارکیددز.)2002 ،
ارزیابی تأثیر این شیوه گروهی سبب کاهش چشمگیر مشکالت رفتاری کودکان شده است (ترنر و ساندرز .)2006 ،ویژگی این روش آن است که
به کمک ارائه اطالعات به آموزشگیرندگان و تبادل اطالعات ،معلومات آنها افزایش یافته و با توجه به آشنایی با خصوصیات دوره رشدی فرزندان،
قادر به درک بهتر شرایط و چگونگی برخورد با موقعیتها خواهند بود .در برنامه آموزش والدگری مثبت ،آموزش به والدین باعث کاهش مشکالت
رفتاری کودکان نیز میشود (ساندرز و مکفالند.)2006 ،
برند ،هاتزینگر ،بک و هولسبویر -تراشلر ( )2009بیان داشتند که پدران و مادرانی که از شیوه های مثبت فرزندپروری استفاده می کنند،
زمینه مساعدی برای بهزیستی ذهنی ،احساسات مثبت و وضعیت خوب جسمانی فرزندانشان ایجاد خواهد شد .هافمن و همکاران ( )2011نیز در
پژوهشهای خود پی برد که آموزش شیوههای فرزندپروری صحیح به والدین تأثیر مثبتی بر بهبود رابطهی بین والدین و فرزندان دارد.
تاکنون برنامههای والدگری متعددی توسط پژوهشگران خارج از کشور تدوین و بهکار گرفته شده ،اما بر اساس جستجوهای انجامگرفته در
حیطه پژوهشهای داخلی ،در زمینه تأثیر برنامه والدگری مثبت مبتنی بر شادی روی کودکان و نوجوانان ،پیشینه پژوهشی وجود ندارد .از سوی
دیگر بسیاری از پژوهشهایی که به تدوین برنامههای والدگری مناسب و کارآمد پرداختهاند ،اختالالت هیجانی و رفتاری کودکان را مد نظر قرار
داده و الگویی در قالب آموزش شادی والدین و تأثیر آن در مولفههای مورد نظر این پژوهش اجرا نشده است .با توجه به مطالب باال ،هدف پژوهش
حاضر ،تعیین اثربخشی والدگری مثبت مبتنی بر شادی بر خودکارآمدی نوجوانان دختر  12تا  14ساله بود.

روش

شرکتکنندگان
جامعه پژوهش شامل کلیه نوجوانان دختر  12تا  14ساله شهر قم و نمونه پژوهش شامل  30نفر از این نوجانان بود که به شیوه ت صادفی
ساده و از روی فهرست افراد ناشاد انتخاب و در دو گروه آزمایش (15نفر) و کنترل ( 15نفر) به طور تصادفی جایگزین شدند .روش پژوهش نیمه
تجربی با طرح پیش آزمون-پس آزمون و گروه کنترل بود.

ابزار
پرسشنامه خودکارآمدی عمومی از آلبرت بندورا :این پرسشنامه شامل  17سوال می باشد و هر مولفه  1تا  5امتیاز و مولفه های (-15-17
 )1-3-8-10-9-11-13از راست به چپ و بقیه مولفه ها به صورت معکوس یعنی از چپ به راست امتیاز میگیرند .برای تعیین روایی صوری
پرسشنامه خودکارآمدی عمومی در اختیار پنج تن از اعضای هیات علمی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه اصفهان قرار گرفت و روایی
محتوایی پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفت .ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه خودکارآمدی عمومی  0/77به دست آمد که بیانگر دقت و اعتبار باالی
پرسشنامه میباشد (میرحیدری.)1391 ،

شیوهی اجرا
پژوهشگران پرسشنامه خودکارآمدی عمومی را روی نمونه اجرا و نتایج را تجزیه و تحلیل کردند.
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نتایج
جدول 1
مقایسه نمره خودکارآمدی در دو گروه آزمایش و کنترل در چهار زمان اندازه گیری
دو گروه کنترل و آزمایش زمان میانگین خطای انحراف معیار فاصله اطمینان %95
حدپایین حد باال
46/767 41/900
1/188
44/333 1
آزمایش
58/896 50/438
2/065
54/667 2
61/843 57/091
1/160
59/467 3
61/870 56/930
1/206
59/400 4
47/767 42/900
1/188
45/333 1
کنترل
49/496 41/038
2/065
45/267 2
48/043 43/291
1/160
45/667 3
47/736 42/797
1/206
45/267 4

نتایج جدول ن شان می دهد در پیش آزمون میانگین گروه آزمایش و کنترل به لحاظ آماری با هم تفاوت معنی داری ندارند .در حالیکه عدم
ا شتراک فا صله اطمینان ها در سه زمان پس آزمون ،پیگیری اول و پیگیری دوم به معنی عدم وجود تفاوت معنی دار بین میانگین های آنها ست.
این امر نشان دهنده این نتیجه است که آموزش بسته در گروه آزمایش باعث اثربخشی در خودکارآمدی گردیده است.

شکل  1مقایسه تغییرات میانگین متغیر خودکارآمدی در دو گروه آزمایش و کنترل در  4زمان اندازه گیری
شکل  1وضعیت متغیر خودکارآمدی را در گروه آزمایش و کنترل نشان می دهد .در گروه آزمایش نمره خودکارآمدی در پس آزمون کاهش
قابل مالحظه ای را نشااان می دهد و تغییری در زمان های پیگیری مشاااهده نمی شااود .در گروه کنترل نمره خودکارآمدی در پس آزمون کمی
افزایش نشان می دهد .نتایج نشان داد در مرحله ی پیش ازمون بین دو گروه تفاوت معناداری وجود ندارد اما در بین دو گروه در سه مرحله اندازه
گیری بعد تفاوت معناداری وجود دارد و میانگین گروه مداخله باالتر است.
با توجه به نتایج به د ست آمده ن شان می دهد ب سته آموز شی مبتنی بر الگوی بومی والدگری مثبت مبتنی بر شادی بر خودکارآمدی دانش
آموزان دختر دبیر ستانی مؤثر ا ست ،به عبارت دیگر ب سته آموز شی مبتنی بر الگوی بومی والدگری مثبت مبتنی بر شادی منجر به کاهش نمره
خودکارآمدی دانشآموزان در را ستای مولفههای در نظر گرفته برای این متغیر شده ا ست و عدم تغییر نمره در پیگیری اول و دوم ن شان از ثبات
عملکرد دارد .عالوه بر این کاهش نمره خودکارآمدی در گروه آزمایش و عدم تغییر در گروه کنترل تأییدی بر مؤثر بودن بسااته آموزشاای طراحی
شده است.

356

www.SID.ir

Archive of SID
تأثیر آموزش والدگری مثبت مبتنی بر شادی بر خودکارآمدی دختران
بحث
هدف این پژوهش اثربخشی والدگری مثبت مبتنی بر شادی بر خودکارآمدی نوجوانان دختر  12تا  14ساله بود .نتایج نشان داد بسته طراحی
شده بر خودکارآمدی تاثیر دارد .یافتههای پژوهش حاضر همسو با نتایج حاصل از پژوهش روتمن و همکاران ( )2010و یوسف زاده و همکاران
( )1393است که اظهار داشتند آموزش سبک فرزندپروری به والدین میتواند موجب ایجاد خودکارآمدی در فرزندان شود و خودکارآمدی در افزایش
بهزیستی موثر است.
تحقیقات بیانگر آن است که روابط و تعامالت بین والدین و نوجوانان نقش مهمی در رشد اعتماد به خود ،حرمت خود و خودکارآمدی در
نوجوانان دارد .از آنجا که در بسته آموزشی مبتنی بر الگوی بومی والدگری مثبت مبتنی بر شادی به آموزش شیوههای فرزندپروری و همچنین
والدگری مثبت مبتنی بر شادی و آموزش دو برنامه شادی سلیگمن و فوردایس توجه شده بود ،لذا میتوان با استناد به محتوای جلسات و نتایج
پژوهشهای همسو ،اثرگذاری بسته را بر خودکارآمدی دانش آموزان دختر اذعان نمود.
تأکید بسته تدوین شده بر شیوه فرزندپروری مقتدرانه به دلیل ارتباط این سبک با افزایش خودکارایی فرزندان و کاهش افسردگی و پرخاشگری
که از مقیاسهای سالمت روان می باشند ،است .شیوه فرزندپروری از نوع مقتدرانه در پرورش خودکارآمدی باال در فرزندان بسیار نقش دارد (لیم و
لیم )2004 ،و میتوان اذعان داشت وجود محتوای آموزشی سبکهای فرزندپروری و به ویژه تأکید بر سبک مقتدرانه با افزایش خودکارآمدی ارتباط
مستقیم داشته باشد .پژوهش اسمیت ( )2007نیز در این زمینه با نتایج این تحقیق همسو میباشد که فرزندان والدین مستبد ،ازعزت نفس و
خودکارآمدی پایینی برخوردارند.
تحقیقات نشان میدهد والدین مقتدر دارای فرزندانی با عزت نفس باال ،امید بیشتر ،مهارتهای اجتماعی باالتر و در نهایت شادتر و سرزنده
تر هستند (بامریند1991 ،؛ برک1381،؛ جعفری .)1383 ،برنامه آموزشی والدگری مثبت سبب افزایش دانش ،مهارت و اطمینان و خودکارآمدی
والدین و در نتیجه کاهش افسردگی و اضطراب فرزندان میگردد (ساندرز )2003،و افزایش خودکارآمدی سبب خودکنترلی فرزندان میگردد (مک
فارلند .)200 ،نکته مهم اینکه خودکارآمدی یکی از پیشبینکنندههای عواطف مثبت و شادی است (ادینگتون و همکاران .)2004 ،بسته آموزشی
با هدف قرار دادن هوش هیجانی و والدگری مثبت به این مهم دست یافته است.
پژوهش کان ،راجرز و ورلی ( )2003نشان داد که با آموزش برنامه والدگری مثبت مبتنی بر شادی روشهای فرزندپروری و انطباق والدین
بهبود یافته است .از آنجا که کیفیت رابطه والد-فرزند به عنوان مهمترین عامل موثر بر خودکارآمدی نوجوانان عنوان گردیده لذا در بسته آموزشی
توجه به سبک فرزندپروری و آموزش والدگری مثبت سبب تأثیر بسته بر خودکارآمدی نوجوانان دختر شده است .همپنین ،با افزایش شادی مادران
خودکارآمدی فرزندانشان افزایش مییابد .پژوهشها نشان میدهد استرس والدین سبب کاهش خودکارآمدی فرزندانشان خواهد شد (مظاهری و
همکاران2011 ،؛ جین و داوسون .) 2009 ،زمانی که والدین فرزندانشان را حمایت نموده و یا آنها را تشویق و ترغیب نمایند ،باور و اعتقاد به
تواناییها در فرزندان شکل گرفته و سبب میشود خودکارآمدی در آنها افزایش یابد .از پژوهشهای مرتبط با این موضوع میتوان به تحقیقات
بندورا ( )2001اشاره نمود.
با توجه به جدید بودن موضااوع در حوزه والدگری مثبت مبتنی بر شااادی و بومی بودن الگو ،پیشاانهاد میشااود که در سااایر شااهرها چنین
پژوه شی صورت گیرد و یافتههای آن با پژوهش حا ضر مقای سه شود .در این صورت میتوانیم الگویی ایرانی دا شته با شیم .همچنین پی شنهاد
می شود اثربخشی بسته آموزشی مبتنی بر مدل بر سایر گروههای سنی یا دورههای رشدی آزمون گردد .با توجه به اینکه پژوهش مورد نظر شامل
گروه سنی نوجوان بود ،به نظر میرسد سایر عوامل مربوط به دوران بلوغ در اثربخشی یا عدم اثربخشی الگو تأثیرگذار باشد.
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