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 زوج مادر و کودک28 .اين پژوهش به منظور تعيين اثربخشي بستة آموزشي گوشدادن احترامآميز به کودکان بر ارتقاي بهزيستي روانشناختي مادران انجام شد
) و پرسشنامه8110 ، با استفاده از سياهة رفتاري براي کودکان (آشنباخ و رسکورال.به صورت در دسترس از يک مرکز پيشدبستاني شهر تهران انتخاب شدند
) براي مادران از نبود اختاللهاي روانشناختي و رفتاري براي شرکتکنندگان اطمينان حاصل شد و به صورت تصادفي0595 ،سالمت عمومي (گلدبرگ و هيلر
شناختي پسآزمون و پيگيري دو ماهه به مقياس بهزيستي روان، مادران هر دو گروه در سه مرحله پيشآزمون.در دوگروه آزمايش و گواه قرار گرفتند
. مادران گروه آزمايش تحت آموزش گوش دادن احترامآميز به کودکان و مادران گروه گواه در ليست انتظار قرار گرفتند.) پاسخ دادند8112 ،ـادينبورو واريک

(
مختلط (درونگروهي و بينگروهي) نشان داد که نمرههاي بهزيستي روانشناختي گروه آزمايش و گواه در مرحله پيشآزمون-نتايج تحليل واريانس چندمتغيري
 بنابراين.تفاوت چنداني نداشت اما پس از مداخله نمرههاي گروه آزمايش در پس آزمون به طور معناداري افزايش يافت و در پيگيري دوماهه نيز همچنان باال بود
کودک به خصوص در زمينه گوشدادن مؤثر به کودکان براي ارتقاي سطح بهزيستي روانشناختي مادران سود-ميتوان از مداخلههاي متمرکز بر ارتباط مادر
.جست و از بروز برخي از اختاللهاي آتي پيشگيري کرد
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Abstract

T

his study aimed to examine the effectiveness of Respectful Listening to Children packageonpromotingmothers’ psychological
well-being. Forty two mother- child dyads were selected by available sampling method from a preschool setting in Tehran. The

lack of psychological and behavioral disorders were examined in the participants: The children completed the CBCL (Achenbach &
Rescorla, 2001) and the mothers completed the GHQ (Goldberg & Hillier, 1979).The participants were randomly assigned into either the
experimental or control group. The mothers in both groups completed the Warwick- Edinburgh Mental Well-Being Scale (2008) at three
stages of pre-test, post-test ,and two-month follow up. The mothers in the experimental group received the respectful listening to children
package. The data were analyzed using multivariate analysis of variance with mixed procedure (between groups and within groups). The
results indicated that in pre-test stage scores of psychological well-being in the two groups were not so different whereas in post-test stage
scores of the experimental group were significantly higher than the scores of the control group, and the differences maintained after two
month follow up. The findings suggested that interventions based on mother-child relationship, especially effective listening to children,
may be used in promotingmothers’psychologicalwell-being, and in preventing future problems in children.
Keywords: psychological well-being, mother-child relationship, Respectful Listening to Children Package
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8109؛ ليو ،لي ،لينگ و کاي 8109 ،؛ سندرز ،کربي ،تلگان و

بهزيستي روانشناختي از ابعاد روانشناختي و عاطفي است

دي8102 ،؛ لنکستر8113 ،؛ دساي8101 ،؛ کالرک.)8100 ،

که سبب شکوفايي 0و کاميابي 8افراد ميشود (لينلي و جوزف،

اگرچه افراد غالباً با خرسندي و هيجان زياد والدگري را

 .)8112بهزيستي روانشناختي کنش روانشناختي ،رضايت از

ميپذيرند ،اما معموالً اين تغيير بزرگ در زندگي ،دلمشغوليهايي

زنـدگـي و توانـايـي ايجـاد و حفـظ روابـط سـودمند متقابل را

بههمراه دارد و افراد را با ترديدهايي در مورد مهارتهاي

دربـرميگيـرد .اين مفهـوم همچنيـن توانايي حفظ استقالل

والدگري خود مواجه ميسازد .اين ترديدها در والديني که زمينة

عمل ،3پذيرش خود 2و رشد فردي 9را نيز شامل ميشود و با

مشکالت رواني ،اجتماعي يا عاطفي دارند ،بيشتر است (ديودي

مؤلفههايي چون حرمت خود ،خودپنداشت و اعتماد به خويشتن

و هارپر )8112 ،و در چنين مواقعي آموزشهاي گروهي به

همبسته است (پوتز ،اوهارا ،تاگارت و استوارت-براون.)8108 ،

افراد سودمند است (بارلو ،پارسونز و استوارت-براون.)8118 ،

پژوهشها در قلمرو بهزيستي روانشناختي اين سازه را از دو

پژوهشها در مورد آموزشهاي مبتني بر ارتباط مؤثر و

رويآورد لـذتجـويـي 9و فضيـلتگـرايـي 9بررسي کردند.

مهارتهاي گوش دادن به والدين نشان ميدهد که اين

لذتجويي شامل تجربة شخصي فرد از شادي بر اساس

آموزشها با افزايش مهارتهاي برقراري ارتباط با کودک و

احساس ،عاطفه 2و رضايت از زندگي و فضيلتگرايي شامل

شناخت بهتر او بر اساس آنچه خودش ميگويد ،حرمت خود و

کنش مثبت روانشناختي ،روابط خوب با ديگران ،تحقق خود،5

بهزيستي روانشناختي مادر و سازگاري او را در مواجهه با

لتگرايي
ظرفيت پيشرفت ،پذيرش خود و استقالل عمل است .فضي 

تغييرات ناشي از حضور کودک در زندگي افزايش ميدهد

بر شکوفايي ظرفيت ذاتي در جهت عملکرد مثبت در زندگي

(مرادي ،شيخاالسالمي ،احمدزاده و چراغي0353 ،؛ ديودي و

تأکيد دارد (استوارت-براون و جانمحمد8112 ،؛ رايان و دسي،

هارپر .)8112 ،پژوهش اندرسون و تلن ( )0558نيز نشان داد

 .)8110ريـف ( )0559با بـررسي ايـن مـفهـوم از رويآورد

مادراني که در مورد ارتباط مؤثر با فرزند و شيوههاي والدگري

فضيلتگرايي معتقد است در نظر گرفتن بهزيستي از منظر

آموزش گروهي ديدهاند ،اعتماد به خويشتن و حرمت خود

لذتجويي و تمرکز صرف بر ابعاد شادي ،لذت و عواطف مثبت،

بيشتري تجربه ميکنند .افزايش بهزيستي روانشناختي به نوبة

جايگاه انسان را تنزل ميبخشد .او براي توصيف و سنجش

خود موجب ارتقاي احساس والد خوب بودن در مادران و در

بهزيستي روانشناختي شش سازة همگرا را مطرح ميکند:

نتيجه بهبود عملکردهاي فردي و اجتماعي آنها ميشود

پذيرش خود ،روابط مثبت با ديگران ،01استقالل عمل ،تسلط

(ديودي و هارپر .)8112 ،پژوهشهاي ديگر (ويليامز8115 ،؛

بر محيط ،00داشتن هدف در زندگي 08و رشد فردي .همچنين،

لنکستر8113 ،؛ موسسه ملي کودکان )8103 ،نيز نشان

سطح بهزيستي روانشناختي افراد را آميزهاي از اين شش

ميدهد مشکالت بنيادي و اساسي در تعامل مادر-کودک،

ويژگي با عوامل جمعيتشناختي سن ،جنس ،نژاد و تحصيالت

ناشي از ناتواني در برقراري ارتباط کالمي مناسب است که

ميداند (ريف و سينگر.)0552 ،

زمينهساز مشکالت ارتباطي و اضطرابي در مادر و کودک

پژوهشگران (براي مثال تورن و سندرز8103 ،؛ کالرک،

ميشود .از سوي ديگر ،بهبود ارتباط متقابل از طريق شيوههاي

 )8100بر اين باورند که اگرچه مؤلفههاي زيادي در ساختار

مؤثر ،به شکلگيري تعامل مثبت بين والد و کودک و ارتقاي

بهزيستي روانشناختي حائز اهميتاند ،امّا کيفيت ارتباط متقابل

سالمت روانشناختي هر دو منجر ميشود و نبود رابطة متقابل

والد-کودک نيز بر ميزان بهزيستي روانشناختي والدين تأثير

گرم و صميمي کودک با والدين و ضعف در والدگري ،احساس

دارد .در همين راستا ،شواهد اثربخشي روابط مناسب مادر-کودک

خـودکارآمـدي و تـوانمـندي را در والـديـن کاهـش ميدهد

را در ارتقاي بهزيستي روانشناختي مادران تأييد ميکنند (لين،

(وبسترـاستراتون و تيلور8110 ،؛ لئوبر ،فارينگتون و پترچاک8113 ،؛

10. positive relations
11. environmental mastery
12. purpose in life

7. eudaimonism
8. affect
9. self -realization

4. self-acceptance
5. personal growth
6. hedonism

1. flourishing
2. thriving
3. autonomy

نازنين عابد ،شهال پاکدامن ،محمدعلي مظاهري ،محمود حيدري ،کارينه طهماسيان

درزون .)8101 ،در همين راستا ،پژوهشگران حوزة بهزيستي

آنها به اختاللهاي عاطفي ،رواني و
 عدم ابتالي کودک 

روانشناختي (کندريک ،بارلو ،همپشير ،ستوارت-براون و پالني،

هيجاني (بر اساس سياهه رفتاري کودکان 8آشنباخ و رسکورال،

8112؛ بارلو و ديگران8118 ،؛ لنکستر8113 ،؛ دساي8101 ،؛

،)8110

کالرک8100 ،؛ سوننس و وانستينکايست8101 ،؛ درزون،

 دامنة سني  89تا  29سال،

يکنند
8101؛ هاويگروا ،اسنوبلوا و تروالروا )8109 ،پيشنهاد م 

 حداقل سطح تحصيالت ديپلم.

يتوان
که با آموزش مهارتهاي ارتباط مؤثر به والدين ،م 

پس از اجراي پرسشنامه سالمت عمومي و سياهة رفتاري

تغييرات مثبتي در سطح بهزيستي روانشناختي والدين و

کودکان و حذف تعداد کمي از آزمودنيها 28 ،مادر به طور

کودکان مشاهده کرد.

تصادفي در دوگروه آزمايش ( 80نفر) و گواه ( 80نفر) قرار

فرض بر آن است که مداخلهگريهايي که با هدف بهبود

گرفتند .مادران گروه آزمايش در دورة آموزشي گوش دادن

ارتباط والد-کودک انجام شدهاند نهتنها ويژگيهاي مثبت

احترامآميز به کودکان شرکت داده شدند و مادران گروه گواه در

روانشنـاختـي والـدين را ارتقـا ميدهند ،بلکه مـوجب کاهش

ليست انتظار باقي ماندند .ميانگين سن مادران هر دو گروه 32/5

افسردگي و اضطراب والدگري و ناکارآمدي والدين ميشوند

با انحراف استاندارد  3/15بود 39 .مادر متأهل (22/0درصد) و 9

(پرزينگ-دراموند ،استيونسون و استيونسون.)8102 ،

نفر مطلقه بودند (00/5درصد) 9 ،نفر مدرک ديپلم (00/3درصد)،

هدف اين پژوهش آزمون اثربخشي بستة آموزشي گوش

 89نفر مدرک کارشناسي ( 9 ،)92/3نفر مدرک کارشناسي ارشد

دادن احترامآميز به کودکان در بهبود تعامل والد-کودک بر

(09/9درصد) و  8نفـر مـدرک دکتـري يـا پـزشکي داشتند

مبناي بهکارگيري مهارتهاي گوش دادن است (عابد.)0359 ،

(2/2درصد).

بنابراين با در نظر داشتن اهميت کيفيت تعامل والد-کودک در

بسته آموزشي گوشدادن احترامآميز به کودکان .اين

بهـزيستي روانشنـاختي آنها ،هـدف ايـن پژوهش تعيين

بسته که توسط عابد ( )0359طراحي و اعتباريابي شده است،

اثربخشي بستة آموزشي گوش دادن احترامآميز به کودکان در

مفاهيم و مصاديق گوشدادن و احترام به کودک را به مادران

ارتقاي بهزيستي روانشناختي مادران است.

آموزش ميدهد .مهارت گوش دادن در اين بسته به دو قسمت
مهارتهاي رفتاري گوشدادن و مهارتهاي گوشدادن عميق

روش

تقسيم ميشود .روايي محتواي اين بسته بر اساس ضريب

پيگيري با گروه گواه است .طرح پژوهش از نوع اندازهگيريهاي

طي يک دوره آموزشي  9جلسهاي (هر جلسه  8ساعت)

مکرر بود و به صورت دو گروهي انجام شد .جامعة آماري اين

گروهي به مادران گروه آزمايش ارائه شد .محتواي جلسههاي

پژوهش مادران کودکان  9-9ساله منطقه يک شهر تهران در

آموزشي به اختصار در جدول  0آمده است.

شدبستاني يک دبستان
سال  53-52بود .مادران دو کالس پي 

مقياس بهزيستي روانشناختي( 3واريک-ادينبورو،

پسرانه به شکل تصادفي به دو گروه آزمايش و گواه تقسيم

 .)8112اين مقياس در دانشگاه واريک و ادينبورو تهيه و

شدند .گروه آزمايش ،طي چند جلسه بستة آموزشي گوش دادن

اجراي آن در انگلستان ،اسکاتلند ،چين ،پاکستان ،ايران و

احترامآميز را دريافت کرد اما گروه گواه هيچ آموزشي دريافت

کشورهاي ديگر نتايج قابل استنادي بهدست داده است (تاگارت

نکرد .پيش از انتخاب گروه آزمايش و گواه ،مالکهاي ورود

و ديگران .)8103 ،نمرهگذاري اين مقياس  02مادّهاي 9

بررسي شد .مالکهاي ورود مادران به پژوهش عبارت بود از:

چگاه ( )0تا هميشه ( )9است .کمينه و بيشينة
درجهاي از هي 

 عدم ابتالي مادر به اختاللهاي عاطفي ،رواني و هيجاني

نمره در اين مقياس از  02تا  91متغير و نمرة باالتر نشانة

(بر اساس پرسشنامه سالمت عمومي 0گلدبرگ و هيلر،)0595 ،

سطح بهزيستي روانشناختي باالتر است .روايي نسخه

3. Psychological Well-Being Scale

)1. General Health Questionnaire (GHQ
)2. Child Behavioral Checklist (CBCL
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آزمونـ
پس 
آزمونـ 
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پژوهش حاضر از نوع تجربي با طرح پي 

توافق ارزيابان  1/99برآورد شده است (عابد .)0359 ،اين بسته
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انگليسي مقياس بهزيستي روانشناختي براساس محاسبه

بود .اعتبار مقياس مناسب بود .ضريب آلفاي کرونباخ 1/25

همبستگي اين مقياس با بهزيستي روانشناختي ريف ،1/93

( )n=322و اعتبار بازآزمايي آن پس از يک هفته 1/23

مقياس رضايت از زندگي( 0دينر ،1/98 )0529 ،8فرم کوتاه

استوارت ـبراون و جانمحمد .)8112 ،يافتهها

( )n=082بود (

مقياس افسردگي-شادي( 3جوزف 2و لينلي،1/99 )8112 ،9

حاکي از آن است که اين مقياس مؤلفههاي بهزيستي

مقياس عواطف مثبت و منفي( 9واتسون 9و کالرک )0522 ،2به

روانشناختي هر دو ديدگاه لذتجويي و فضيلتگرايي را به

ترتيب برابر با  1/93و ،-1/ 99پرسشنامه سالمت عمومي برابر

خوبي پوشش ميدهد (تاگارت و ديگران .)8103 ،در پژوهش

با  ،-1/93مقياس هوش هيجاني( 5مهير )8110 ،01برابر با

عابد ،پاکدامن ،مظاهري ،حيدري و طهماسيان ( )0359نيز

 1/90و راهنماي بهزيستي روانشناختي سازمان بهداشت

مدل تکعاملي اين مقياس با آلفاي کرونباخ  1/51برازش

جهاني( 00بچ 08و اولسون )8113 ،03برابر با  1/99رضايتبخش

قابل قبولي را در جامعة ايران نشان داد.

جدول 0
محتواي جلسههاي آموزشي
جلسه
اول
دوم
سوم
چهارم
پنجم
ششم

محتوا
معارفه و آشنايي ،آشنايي با مفهوم و ماهيت گوش دادن و اهميت آن
آشنايي با گوش دادن پويا ،اجزاي آن ،اشتباهات رايج در مورد گوش دادن پويا
مهارت زبان بدن و عاليم غيرکالمي ،شناسايي اين عاليم در کودک ،به کارگيري زبان بدن مناسب
مفهوم پذيرش و اهميت آن ،راههاي نشان دادن پذيرش در رابطه با کودک
مفهوم و مصاديق احترام به کودک ،شرايط دادن حق انتخاب به کودک
بيان نمونههايي از به کارگيري مهارتهاي جلسههاي قبل در ارتباط ،روشهاي شروع مکالمه

بعد اجرا شد.

پس از تعيين نمونه و تخصيص تصادفي آنها به دو گروه

براي تحليل دادهها نيز از آزمون تحليل واريانس

آزمايش و گواه ،به آزمودنيهاي گروه آزمايش طي  9جلسه 8

چندمتغيري استفاده شد.

ساعته بسته آموزشي گوش دادن احترامآميز به کودکان ارائه شد.
آزمودنيهاي گروه گواه در طول اين زمان در فهرست انتظار قرار

يافتهها
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داده شد .مقياس بهزيستي روانشناختي در هر دو گروه آزمايش و

در جدول  8ميانگين و انحراف استاندارد نمرههاي مادران در

گواه در سه مرحلة قبل از شروع آموزش ،پس از اتمام آن و دو ماه

پرسشنامه بهزيستي روانشناختي در سه مرحله سنجش آمده است.

جدول 8
ميانگين و انحراف استاندارد نمرههاي بهزيستي روانشناختي مادران گروه نمونه

پيشآزمون بهزيستي روانشناختي

پسآزمون بهزيستي روانشناختي

پيگيري بهزيستي روانشناختي
11. WHO-Five Well-Being Index
12. Bech, P.
13. Olsen, L.

گروه
آزمايش
گواه
کل
آزمايش
گواه
کل
آزمايش
گواه
کل

M
24/33
22/35
23/38
83/45
28/33
27/42
84/73
28/64
25/96

6. Positive and Negative Affect Scale
7. Watson, D.
8. Clark, A.
9. Emotional Intelligence Scale
10. Mayer, J.

SD
8/58
2/97
8/35
2/33
8/34
6/48
2/32
2/78
8/25
1. Satisfaction with Life Scale
2. Diener, E.
3. Short Depression Happiness Scale
4. Joseph, S.
5. Linley, P.

نازنين عابد ،شهال پاکدامن ،محمدعلي مظاهري ،محمود حيدري ،کارينه طهماسيان

پيش از اجراي تحليل واريانس يک متغيري به منظور

با توجه به نتايج جدول  3مشخص است که نمرههاي

بررسي اثربخشي آموزش بستة گوشدادن احترامآميز بر

عامل وهله ،بدون توجه به گروهبندي در سه دورة زماني از نظر

بهزيستي روانشناختي مادران ،مفروضه کرويت دادههاي عامل

آمـاري معنـادارنـد کـه به معنـاي تغييـر نمـرههاي بهـزيستي

وهله براي نمره کل بهزيستي روانشناختي مادران بررسي شد.

روانشناختي در سه دورة زماني است .اين تعامل معنادار و به

با توجه به اينکه اندازه آزمون موشلي معنادار نبود ،مفروضه

معناي اثربخشي آموزش بر بهزيستي روانشناختي مادران

کرويت برقرار است .نتيجه تحليل واريانس چندمتغيري با

است .در شکل  0تعامل بين وهله و گروه براي نمرههاي

فرض کرويت در جدول  3نشان داده شده است.

بهزيستي روانشناختي مادران نشان داده شده است.

جدول3
نتايج تحليل واريانس چندمتغيري با فرض کرويت براي بهزيستي روانشناختي مادران
منبع
وهله
تعامل بين وهله و گروه

SS
597/63
633/99

MS
237/54
348/35

df
4
4

F
*64/53
*28/33

مجذور اتا
3/64
3/83

P>1/110

*

گروه آزمايش-------
گروه گواه - - - - -

06
06
06
6
3

1

2

شکل  .0ميانگين بهزيستي روانشناختي مادران در گروه آزمايش و گواه در سه وهله آزمون

مـادران در مرحلـة پيـشآزمون به يکـديگـر نزديک است .به

نتايج اين پژوهش نشاندهندة تأثير آموزش بسته گوش

عبارت ديگر بين نمرههاي بهزيستي روانشناختي دو گروه

دادن احتـرامآميـز بـه کودکـان بـر ارتقـاي نمره بهزيستي

تفاوت معنادار در مرحله پيشآزمون از نظر آماري وجود ندارد.

روانشناختي مادران گروه آزمايش بود .بهزيستي روانشناختي


امّا نمـرههـاي بهـزيستـي روانشنـاختـي گروه آزمايش بعد از

مادران گروه آزمايش و گواه در سه مرحلة پيشآزمون،

جلسههاي آموزشي به طور معناداري نسبت به گروه گواه و

پسآزمون و پيگيري بعد از دو ماه با استفاده از مقياس


همچنين در مرحله پيگيري ،نمرههاي بهزيستي روانشناختي

بهزيستي روانشناختي واريک-ادينبورو ( )8112سنجيده شد.

مادران گروه آزمايش نسبت به گروه گواه افزايش داشته است.

نمـرههاي مـادران هـر دو گـروه آزمايش و گواه در مرحلة

در مجموع ميتوان استباط کرد که آموزش گوشدادن

شآزمون به يکديگر نزديک بود ،اما پس از جلسههاي
پي 

احترامآميز به کودکان موجب افزايش و ثبات نمرههاي

آموزشي ،نمرههاي مادران گروه آزمايش به ميزان معناداري

بهزيستي روانشناختي مادران شرکتکننده در جلسههاي

نسبت به گروه گواه افزايش پيدا کرد و در مرحلة پيگيري نيز

آموزشي شده است.

پايدار ماند .اين نتايج بيانگر آن است که آموزش شيوههاي

روانشناسي تحولي :روانشناسان ايراني -سال سيزدهم /شماره  /25تابستان 6931

شکل  0نشان ميدهد که نمرههاي بهزيستي روانشناختي

بحث
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مؤثر گوش دادن احترامآميز به کودکان ميتواند بهزيستي

تجربه ميکنند (اندرسون و تلين .)0558 ،در اين راستا،

روانشناختي مادر را افزايش دهد که با يافتههاي بسياري از

پژوهش مرادي و ديگران ( )0353نيز نشان داد برخورداري از

پژوهشها که در آنها مهارتهاي مختلف ارتباطي يا والدگري

حمايت اجتماعي و آموزشي ،بهزيستي روانشناختي زنان شاغل

به والدين آموزش داده ميشوند ،همسو است (ديودي و هارپر،

را افزايش ميدهد ،زيرا افراد از طريق دريافت حمايتهاي

8112؛ سندرز0555 ،؛ اندرسون و تلين0558 ،؛ مرادي و

اجتماعي ميتوانند فشارها و تنيدگيها را تحمل يا حتي رفع

ديگران0353 ،؛ لين8109 ،؛ ليو و ديگران8109 ،؛ قائدي و

کنند .در نتيجه ،حمايت اجتماعي براي افراد حکم نيرويي

يعقوبي0329 ،؛ بارلو و ديگران8118 ،؛ سندرز و ديگران،

مقابلهاي هنگام رويارويي با چالشها و تنيدگيها را دارد

8102؛ پرزينگ-دراموند و ديگران8102 ،؛ لنکستر8113 ،؛

(مرادي و ديگران .)0353 ،شواهد نيز حاکي از آن است که

دساي8101 ،؛ کالرک .)8100 ،به گونهاي که نهتنها والدين

زنان برخوردار از سطوح باالي حمايت اجتماعي و آموزشي،

مهارتهاي ارتباطي بيشتري براي ارتباط مؤثر با کودکان

تابآوري بيشتري در مواجهه با مشکالت دارند و از بهزيستي

آموختهاند ،بلکه اعتماد به خويشتن آنها در مورد شيوه تربيتي

روانشناختي بيشتري برخوردارند (لين .)8109 ،همچنين

نهتنها
و والد خوب بودن افزايش پيدا ميکند .اين تغييرات 

پژوهش ديگري در چين نشان داد برخورداري از حمايت

موجب افزايش بهزيستي روانشناختي والد ميشود ،بلکه

اجتماعي ،با ارزيابيهاي مثبت از خود ،تابآوري ،رضايت از

کودک را نيز تحت تأثير قرار ميدهد (عابد ،پاکدامن ،مظاهري،

زندگي و بهزيستي روانشناختي همبستگي مثبت دارد (ليو و

حيدري و طهماسيان .)0359 ،به رغم اهميت زياد رابطه

ديگران .)8109 ،قائدي و يعقوبي ( )0329نيز گزارش کردهاند

والد ـکودک بر سالمت رواني کودکان ،گاهي والدين حمايت


ادراکشده ،بهزيستي روانشناختي و

که حمايت اجتماعي

کافي براي ايفاي اين نقش دريافت نميکنند .عدم تجربه

رضايت از زندگي را در افراد افزايش ميدهد .بررسي فراتحليلي

کافي ،اشتغال والدين بهخصوص مادر و عدم دسترسي به

بارلو و ديگران ( )8113با  83برنامة آموزش گروهي به والدين

حمايتهاي اجتماعي موجب ايجاد اضطراب و ترديد در

با هدف ارتقاي مهارتهاي والدگري و ارتباط با کودک نشان

مهارتهاي والدگري ميشود .سندرز ( )0555با مرور اثربخشي

داد که اين برنامهها نهتنها سالمت رواني اجتماعي مادر را ارتقا

بستههاي آموزش گروهي والدين مشخص ميسازد که هدف

ميدهند ،بلکه برخي از آنها موجب ارتقاي حرمت خود و

اصلي اين آموزشها ارتقاي بهزيستي روانشناختي کودکان و

بهبود روابط مادر با پدر نيز شدهاند .پژوهشهاي انجامشده بر

مهارتهاي مختلف آنان است ،امّا پيامدهاي اين تغييرات در

روي اثربخشي بستههاي آموزشي مبتني بر ارتباط مؤثر والدين

کودکان افـزايـش احساس تـوانمنـدي ،خـودکارآمـدي و

نيز حاکي از آن است که آموزش اين بستهها به مادر موجب

نهايتاً افزايش بهزيستي روانشناختي مادر است .از سوي ديگر،

بهبود ارتباط مادر با کودک و افزايش شناخت مادر از کودک،

به نظر ميرسد حضور مادران در آموزشهاي گروهي ،برقراري

روانشناختي و حرمت خود مادر و سازگاري او
ارتقاي بهزيستي 

روابط مثبت بين آنها و قرار گرفتن در گروهي از مادران با

در موقعيتهاي چالشبرانگيز نيز ميشود (ديودي و هارپر،

شرايط مشابه ،موجب ايجاد احساس همدلي بين اعضا ميشود.

 .)8112ارسکين ( )0553هم که ارتباط با کيفيت مادر و کودک

به نقل از آزمودنيهاي اين پژوهش ،شنيدن تجارب ديگران در

را هماهنگي مينامد ،در پژوهش خود به اين نتيجهگيري اشاره

رابطه با فرزندانشان و دريافت بازخورد در مورد احساسها و

ميکند که به وجود آمدن هماهنگي بين مادر و کودک،

رفتارها در آنها احساس تعلق و حمايتشدگي را در مادران

بهزيستي روانشناختي هر دوي آنها را افزايش ميدهد .نتايج

تهاي
ايجاد ميکند .پژوهشها نشان دادهاند مادراني که از حماي 

اين پژوهش با يافتههاي سندرز و ديگران ( )8102مبني بر

اجتماعي و راهکارهاي آموزشي در مورد ارتباط با کودک

اثربخشي بستههاي آموزش گروهي مهارتهاي ارتباطي با

بهرهمند ميشوند ،اعتماد به خويشتن و حرمت خود بيشتري را


فرزندان بر بهزيستي روانشناختي والدين همسوست .اين

نازنين عابد ،شهال پاکدامن ،محمدعلي مظاهري ،محمود حيدري ،کارينه طهماسيان

مؤلفان نشان دادند که آموزشهاي ارتباط مؤثر با فرزندان،

منابع

موجب افزايش رضايتمندي از والدگري ،احساس خودکارآمدي

عابد ،ن .)0359( .تدوين بسته آموزشي گوشدادن احترامآميز به کودکان و

والدين ،افزايش سازگاري والدين ،بهبود روابط والدين با

تعيين اثربخشي آن بر بهزيستي روانشناختي کودکان  9-9ساله.

يکديگر و افزايش بهزيستي روانشناختي آنها ميشود (سندرز

پاياننامه دکتري .دانشکده علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه

و ديگران .)8102 ،نتايج آموزش گروهي يک برنامة والدگري

شهيد بهشتي.

ديگر با هدف بهبود رابطه والد-کودک نيز نشان داد آموزش

عابد ،ن ،.پاکدامن ،ش ،.مظاهري ،م ،.حيدري ،م .و طهماسيان ،ک.

اين برنامه به والدين موجب کاهش اضطراب و افسردگي

( .)0359تعيين اثربخشي بسته آموزشي گوش دادن احترامآميز به

مربـوط به والـدگـري ،کاهـش والـدگري ناکارآمد و افزايش

کودکان بر بهزيستي روانشناختي آنان .فصلنامه مطالعات

رضايتمنـدي والـدين و کاهـش مشـکالت هيجاني و رفتاري

روانشناسي باليني.89-28 ،89 ،

کودکـان شـده است (پرزينـگ-دراموند و ديگران.)8102 ،

قائدي ،غ .و يعقوبي ،ح .)0329( .بررسي رابطه بين حمايت اجتماعي

پژوهش لنکستر ( )8113در انگلستان نيز نشان داد مادراني

ادراکشده و ابعاد بهزيستي در دانشجويان دختر و پسر .مجله

که شيوههاي گوش دادن فعال به کودکان را آموزش ديدند ،در

ارمغان دانش.95-20 ،91 ،

ارتباط خود با کودک ،احساس کفايت و حرمت خود بيشتري را

مرادي ،م ،.شيخ االسالمي ،ر ،.احمدزاده ،م .و چراغي ،ا .)0353( .حمايت

تجربه ميکنند .دساي ( )8101نيز در پژوهش خود ميگويد

اجتماعي ،نيازهاي اساسي روانشناختي و بهزيستي روانشناختي:

والديني که در برنامههاي آموزش مهارتهاي ارتباطي با

وارسي يک مدل علّي در زنان شاغل .روانشناسي تحولي:

کودک شرکت کردهاند ،اعتماد به خويشتن بيشتري در مورد

روانشناسان ايراني.859-315 ،)35( 01 ،


مهارتهاي والدگري خود پيدا کردهاند .به عبارت ديگر،

Achenbach, T. M., & Rescorla, L. A. (2001). Manual

آموزش مهارتهاي ارتباطي به والدين نهتنها مهارتهاي

for the ASEBA school-aged forms and profiles.

اجتماعي و عاطفي فرزندان را افزايش ميدهد ،بلکه موجب

Burlington: University of Vermont. Research

افزايش احساس خودکارآمدي و حرمت خود والدين ميشود

center for children, youth and families.

(کالرک.)8100 ،

Andresen, P. A., & Tellen, S. L. (1992). The relationship
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