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آموزش فرزندپروری و تعامل مثبت والد و کودک به شیوه بازی بر  تأثیرمقایسه 

 خانواده، صمیمیت رابطه مادر و کودک و استرس مادران آوری تاب

 

 2، مریم انصاری میشامندانی1فائزه جهان

 ، سمنان، ایران.سمناناستادیار گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسالمی، واحد   2

 سی بالینی،  دانشگاه آزاد اسالمی، واحد سمنان، سمنان، ایران. )نویسنده مسئول(روانشنا کارشناس ارشد  1

 

 چکیده

با هم تعامل دارند. و فرزندپروری نقش  دوسویهاز ارتباطات است که در آن والدین و کودکان در فرآیندی  ای شبکهخانواده 

آموزش فرزندپروری و تعامل  تأثیرهدف مقایسه  با ین پژوهش، صمیمت و سالمت روان فرزندان دارد. اآوری تابمهمی در 

پژوهش نیمه  طرح خانواده، صمیمیت رابطه مادر و کودک و استرس مادران با آوری تابمثبت والد و کودک به شیوه بازی بر 

 8تا  6نش آموزان مادران دا کلیه پژوهش شامل آماری است. جامعه شده با گروه کنترل انجام آزمون پس – آزمون پیشتجربی 

نفری  24در دسترس انتخاب شدند و در سه گروه  گیری نمونهنفر از آنان به روش  04سال دبستانی شهر کرج بودند که 

 اجرا گردید. برای ای دقیقه 214جلسه  24به مادران در  cprtو  pmtآموزش  های شیوهآزمایش و کنترل قرار گرفتند. 

و مقیاس صمیمیت  (2781آبدین ) والدین (، تنیدگی1444خانواده سیکبی ) آوری تابمقیاس ی پرسشنامه از ها داده گردآوری

از  ها فرضیهو برای تحلیل  SPSS افزار نرمروش آماری  وسیله بهی این پژوهش ها دادهشد.  ( استفاده2781میلر و لفکورت )

د طبق نظر والدین هردو روش آموزش فرزندپروری این پژوهش نشان دا های یافتهاستفاده شد.  راهه یکآزمون تحلیل واریانس 

خانواده، صمیمیت رابطه مادر و  آوری تاب، باعث افزایش آزمون پس و تعامل مثبت والد و کودک به شیوه بازی در هر سه گروه

پروری  تعامل مثبت والد و کودک به شیوه بازی بیش از روش فرزند تأثیر. ضمن اینکه شود میکودک و کاهش استرس مادران 

خانواده،  آوری تابشود آموزش فرزندپروری و تعامل مثبت والد و کودک به شیوه بازی،  می گیری نتیجهبوده است. بنابراین 

 بخشد. صمیمیت رابطه مادر و کودک و استرس مادران را بهبود می

 

 بطه مادر و کودک و استرس مادرانخانواده، صمیمیت را آوری تابفرزندپروری، تعامل مثبت والد و کودک، های کلیدی:  واژه
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 مقدمه

ترین بنیان جوامع است که افراد هر اجتماعی در بستر آن رشد و نمو پیدا کرده، از آن  خانواده نخستین هسته اجتماع و اساسی 

ودن عشق به ها و برقرار ب شوند. از جمله مظاهر زندگی اجتماعی انسان، وجود تعامل سازنده میان انسان طریق وارد جامعه می

 (.1424، 2همنوع و ابراز صمیمیت و همدلی به یکدیگر است )عدالتی و رِدزوان

ظرفیت افراد برای سالم  آوری تاب(. 1414، 1)سیمون و پاتریک شود میاجتماعی به ویژه در زمان های دشوار آشکار  آوری تاب

تنها بر آن شرایط دشوار غلبه پیدا کنند، بلکه در نه  شود میماندن و مقاومت کردن در شرایط سخت و پرخطر است که موجب 

که یک ویژگی، ابعاد و یا خاصیت  شود میخانواده اینطور تعریف  آوری تاب(. 1446، 1طی آن و با وجود آن قویتر نیز شوند )روتر

داشته باشد  آوری تابخانواده است که به خانواده کمک می کند تا در مقابل شکست برای تغییر و انطباق در شرایط بحرانی 

 بحرانی، موقعیت های در تغییرات با مواجهه، برای خانواده توانایی عنوان به را خانواده تاب آوری (. محققان1422، 0)پالمب

(. 2778، 4مک کوبین و کوبین )مک می کنند تعریف بحران، از یک بعد خود تعادل نمودن فعال دوباره و مجدد احیای توانایی

 و زوجین والدینی، برادری، ارتباطی )خواهر/ شبکه های که همه است مبتنی سیستمی رویکرد بر خانواده تاب آوری نظریه

فردی،  سیستم های تأثیرات زیرا است، محیطی زیست/ رویکرد دارای همچنین گیرد، را در بر می خانوادگی( گسترده تر روابط

الگوی  (.1441)والش،  نظر می گیرد در هم با پشتیبانی( را یها آژانس و اجتماع )مانند گسترده تر سیستمهای و خانوادگی

توسط والش  شود میدارد و باعث کاهش شش استرس در شرایط بحرانی  تأثیرخانواده که بر کیفیت زندگی  آوری تابفرآیند 

نظام  است. مسالهبخشِ نظام باوری خانواده، الگوی سازمانی خانواده و ارتباط و حل  طراحی شده است. این الگو شامل سه

باوری خانواده شامل ارزش ها، نگرش ها، تعصب ها و نگرانی ها است. الگوی سازمانی به این اشاره دارد که قوانین در خانواده 

باید قابل پیش بینی و انعطاف پذیر باشد. همچنین تأکید می کند که خانواده باید به طور مداوم سطح ارتباط خود را ارزیابی 

ان پیدا نماید که نیاز تمام اعضای خانواده تأمین شده است. ارتباط و حل مساله اشاره به این دارد که ارتباط روشن کند و اطمین

خانواده راهبرد مقابله ای قوی تری را در برابر سختی ها اتخاذ کند و به راه حل های بالقوه برای  شود میو حس همدردی باعث 

 آوری تابخانواده شناسایی عواملی است که به  آوری تاب(. هدف رویکرد 1424، 2روبرو شدن با یک مشکل پی ببرد )والش

خانواده کمک می کند و در نتیجه خانواده در مواجهه با تغییرات در موقعیت های بحرانی، توانایی بازسازی و ایجاد تعادل در 

باال  آوری تابر زیست شناختی، افراد با (. از منظ2171خود را پس از یک بحران به دست می آورد )حسینی و حسین چاری، 

توانایی نگهداری آدرنالین در هیپوفیز و هیپوتاالموس را در محدوده ی بهینه ای از عملکرد دارند که این باعث سازگاری بهتر 

 (.  1420، 9)رویزروبلدیو و همکاران شود میاین افراد در مواقع استرس زا 

، انسانها در توانایی ایجاد صمیمیت با دیگران است، برخی راحت تر می توانند با دیگران یکی از ابعاد تفاوت های فردی، تفاوت

صمیمی شوند و بعضی به راحتی نمی توانند با دیگران رابطه ای صمیمی برقرار کنند. تحقیقات نشان داده کسانی که قابلیت 

ن برقرار می کنند و نسبت به کسانی که این توانایی را ایجاد صمیمیت با دیگران را دارند، روابط رضایت بخش تری را با دیگرا
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آموزش بر آن مورد  تأثیر(. یکی دیگر از متغیرهایی که 2178ندارند با مشکالت عاطفی کمتری مواجه می شوند )باگاروزی، 

الً بررسی قرار می گیرد صمیمیت رابطه مادر و کودک است. صمیمیت عبارت است از رابطه نزدیک، خودمانی و معمو

ای عاشقانه و شخصی با فرد دیگری که مستلزم داشتن اطالعات بسیار جزیی یا شناخت عمیق وی است  آمیز یا رابطه محبت

(. صمیمیت فرآیندی تعاملی و شامل ابعادی مرتبط به هم است. محور این فرایند، شناخت، درک، پذیرش، 2186)باگاروزی، 

تواند از بحث درباره  یرش دیدگاه اوست. صمیمیت مفهوم وسیعی است که میهمدلی با احساسات فرد دیگر، قدردانی و پذ

گوید، در بر بگیرد )بک،  ها سخن نمی جزئیات زندگی تا افشای خصوصی ترین احساسات را که کسی به راحتی در مورد آن

 هاتن (. تن2179
کند و آن را حق مسلم و  ف می( هم صمیمیت را توانایی برقراری ارتباط با دیگری و بیان عواطف تعری1449)8

(. در این راستا پژوهش هایی نشان داده اند که صمیمت و 2187داند )به نقل از نصر اصفهانی،  های طبیعی انسان می از حالت

، 24؛ کوچندرفر و کرنس1429، 7ارتباط مناسب با والدین نقش مهمی در سالمت روان فرزندان دارد )هولستاین، تای و الویید

( نشان داد که 2170به نقل از به نقل از جوانی، شریعتمدار و فرخی،  1440، 22عنوان مثال، مطالعه بردلی و کوروین ( به1429

، 21حمایت اجتماعی هیجانی از سوی والدین با رضایت زندگی ارتباط دارد. در همین راستا، استورکسن، رویزم، موم و تامز

( نشان دادند که که بین رضایت از زندگی و ساختار خانواده رابطه مثبت و 2170به نقل از جوانی، شریعتمدار و فرخی،  1444

 .معنادار وجود دارد

زا ایجاد می شود.  های تنش استرس یا فشار روانی حالتی فیزیولوژیک یا روانشناختی ناخوشایندی است که در پاسخ به مُحرّک

 -واکنش ها آلرژیک و یا به صورت تغییر در جّو روانی ها، های فیزیکی، عفونت فشار روانی ممکن است به صورت مُحرّک

شود که موجود زنده را  ای تعریف می (. به طور کلی استرس به عنوان فرایند یا واقعه1441، 13اجتماعی باشد)برمنر و داگالس

(. 2171هیم رسول، ، نقل از ابرا15، کسلر و گوردن14زا می کند )کوهن ای در پاسخ به عوامل استرس نیازمند سازگاری فزاینده

رابطه بین استرس والدین و عملکرد کودک احتماالً دو طرفه است. از یک طرف ، استرس والدین منجر به افزایش مشکالت 

 (. 1414، 18و ایوانز، سیبراس و مولرانی 1429، 17؛ گوردون و هین شو1428، 16)بروکس و هاروی شود میرفتاری در فرزندان 

صمیمیت رابطه مادر و تواند بر  شده و به نوبه خود میخانواده  آوری تابشی که منجر به بهبود های آموز یکی از انواع روش

باشد. آموزش مدیریت  می  (PMT)19تأثیرات مثبتی بر جای گذارد، روش آموزش مدیریت والدین کودک و استرس مادران

رمانگری کودکان و نوجوانان با هدف آموزش شناختی برای مشکالت بالینی در زمینه روان د والدین، یک نوع مداخله روان

عاطفی پدر و  -(. این برنامه باعث تغییر شناختی1444مدیریت والدین در کاهش مشکالت کودکان و نوجوانان است )کازدین ،
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ا ( و منجر به افزایش آگاهی والدین از طرز برخورد ب14،1422مادر و تغییر متقابل رفتار کودک شده است )پروت، تتی و کول

کودکان، مهارت کنترل عواطف در مقابل رفتار کودکان و گذاشتن قوانین و مقررات مناسب در خانه شده است )هاویگوست و 

این راستا عظیمی فر، جزایری، فاتحی زاده در  (.2176؛ عیسی نژاد و خندان،1421، 11؛ فورهند، جونز و پَرِنت12،1421همکاران

زندپروری مبتنی بر پذیرش و تعهد موجب کاهش تعارضات و افزایش رابطة مثبت ( نشان داد که آموزش فر2176و عابدی )

 کودک شده است. -کلی در رابطه مادر

کارگیری درمان های  تازگی گرایش زیادی به سمت درمان مشکالت رفتاری کودکان از طریق مشارکت والدین و به همچنین به

دانند. بر  عنوان شکلی از درمان متناسب با رشد و تحول کودک می ی را بهدرمان مدار ایجادشده است. پژوهشگران بازی خانواده

سالگی توانایی شناختی برای تفکر انتزاعی را ندارند و تفکرات خود را در بازی نشان   22پایه دیدگاه پیاژه تا پیش از سن 

11کودک ) -د(. مداخالت مبتنی بر روابط وال2172دهند )رجب پور، مکوند حسینی و رافعی نیا،  می
cprt متمرکز بر بهبود )

رابطه والد و کودک از طریق بازی بوده و بر این فرض استوار است که بهبود این رابطه موجب بهبود مشکالت رفتاری و عاطفی 

 -ها، درمان رابطه والد یکی از این درمان (. 1441، 10)لندرث کند کودک گردیده و سالمت روان والد و کودک را تضمین می

درمانی است. این روش  درمانی با محوریت والدین توأم با بازی   و خانواده است. این درمان در واقع نوعی از درمان تباری ندفرز

(. در این روش دو دسته از مهارت ها در دو مرحله 1446، 14شده است)لندرث و براتون  از مبانی دیدگاه کارل راجرز گرفته

درمانی را به  یرد. در مرحله تعامل کودک محور، والدین استفاده از مهارتهای معمول بازی متوالی درمان مورد توجه قرار می گ

کودک می آموزند. در مرحله تعامل والدمحور، والدین برای افزایش فرمان پذیری و کاهش مشکالت  -منظور ارتقاء ارتباط والد 

(.  استفاده از این مهارت ها توسط 1442، 16و مک نیلگیرند )گرکو، سورل  رفتاری فرزندشان، مهارت های الزم را فرا می

(. همچنین سبب 1446، 19)لندرث و براتون شود میوالدین موجب ایجاد احساس ایمنی و رشد منبع کنترل درونی کودکان 

 (.1441، 18)برینک مییر و آیبرگشود میافزایش مهارت های والدینی و کاهش تنیدگی والدگری 

 تأثیرموضوع، مرور پیشینه پژوهشی و عدم وجود پژوهشی یکپارچه و منسجم در زمینة مقایسه  بنابراین، با توجه اهمیت

خانواده ، صمیمیت رابطه مادر و کودک و استرس مادران  آوری تابآموزش فرزندپروری و تعامل مثبت والد و کودک بر 

پایین، وجود  آوری تابارای مادران با های د صورت تحلیل مورد منفرد، همچنین در معرض خطر قرار گرفتن خانواده به

های غیر دارویی، انجام چنین پژوهش  ها به درمان صمیمیت محدود و استرس زا بودن محیط خانواده و نیاز ضروری این خانواده

این پژوهش از عواملی است که  های یافتههایی را در سطح خرد و کالن  ضروری به نظر می رسد. بطوری که کاربردی بودن 

آموزش همیت و ضرورت این پژوهش را گوشزد می کند. در مجموع با توجه به شواهد موجود، چنین به نظر می رسد که ا

خانواده ، صمیمیت رابطه مادر و کودک و استرس مادران که نقش  آوری تابو نوع تعامالت والد کودک بر  مدیریت والدین

آموزش  تأثیراز این رو با توجه به نبود پژوهشی جامع با عنوان مقایسه  گذار هستد. تأثیرموثری در رشدو پرورش کودکان دارد 
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خانواده، صمیمیت رابطه مادر و کودک و استرس مادران، برای پاسخ به  آوری تابفرزندپروری و تعامل مثبت والد و کودک بر 

آموزش فرزندپروری و تعامل مثبت این سوال و با توجه به اهمیت موضوع، هدف تحقیق حاضر مطالعه بررسی مقایسه اثربخشی 

 خانواده ، صمیمیت رابطه مادر و کودک و استرس مادران می باشد.   آوری تابوالد و کودک بر 

 

 شناسی پژوهش روش

با گروه کنترل )دو گروه آزمایش و یک گروه  مونآز پس - آزمون پیشنیمه تجربی بوده و از طرح روش تحقیق این پژوهش 

بودند. که از میان  سال دبستانی شهر کرج 8تا  6مادران دانش آموزان معه آماری این تحقیق شامل کلیه می باشد. جاکنترل( 

نفر در گروه کنترل( بعنوان شرکت کننده در این پژوهش انتخاب  24نفری آزمایش و  24نفر در دو گروه 14) مادر 04آنها 

مادر در دو گروه  04سال دبستانی شهر کرج  8تا  6آموزان  شدند. بدین منظور بررسی نمونه آماری از میان مادران دانش

آزمایش و یک کنترل به روش غیرتصادفی در دسترس انتخاب شدند. سپس با اعضای گروه ها راجع به اهداف اجرای طرح و 

به گروه  برای هر سه آزمون پیشوظایف و نقشهای محوله صحبت، و رضایتشان جهت همکاری هر چه بهتر جلب شد. بعد 

جلسه دو  24منظور اندازه گیری متغیر وابسته در یک زمان و تحت شرایط مشابه و یکسان اجرا گردید. گروه آزمایش به مدت 

ی زمانی یک جلسه در هفته، در معرض متغیر مستقل قرار داده شد. گروه کنترل در طی این مدت آموزشی را  ساعته و با فاصله

اجرا گردید و نتایج گردآوری شده مورد تحلیل  آزمون پسبر روی گروه آزمایش و کنترل، دریافت نکرد و پس از اتمام جلسات 

  :قرار گرفت که محتوای جلسات آموزشی به شرح زیر بود

 

 :pmtالف( مداخالت 

( که توسط هزاردستان، موسوی مدنی، 1444پروتکل آموزش مدیریت والدین براساس کتاب آموزش مدیریت والدین کازدین )

 ( ترجمه شده است  خالصه محتوای آنها در زیر آمده است:2170ی و کنعانی  )عابد

 جلسه اول: آشنایی و معارفه با اعضای گروه، اجرای پیش آزمون، ارائة الگویی به منظور فهم بهتر بدرفتاری کودک

ار، تعیین رفتارهای مشکل جلسة دوم: آشنا کردن والدین با مدل آموزش مدیریت والدین، آموزش تعریف، مشاهده و ثبت رفت

 ساز و مثبت معکوس

جلسة سوم: طراحی برنامة تقویت مثبت برای تغییر رفتار کودک در خانه، آموزش نحوة تشویق کودک هنگام انجام یک رفتار 

 مثبت

 جلسة چهارم: آموزش تکنیک محرومیت از تقویت، تعیین بد رفتاری های احتمالی و تعمیم محروم سازی به آنها

 پنجم: آموزش توجه به رفتارهای مثبت، آموزش بی توجهی برنامه ریزی شدهجلسة 

جلسة ششم: آموزش مدیریت رفتار کودک در مکان های عمومی، آموزش نحوة مدیریت سراسیمگی والدین، پیشبینی مشکالت 

 رفتاری در زندگی روزانه

 والدین برای مواجهه با موقعیت های خاصجلسة هفتم: آموزش مدیریت رفتارهای پرخطر ولی کم تکرار، آماده کردن 

جلسة هشتم: آموزش نحوة استفادة مؤثر از نکوهش های کالمی به والدین، قواعد به کارگیری نکوهش، بررسی رفتارهای ناپسند 

 قابل نکوهش

 جلسة نهم: آموزش نحوة حل و فصل اختالفات خانوادگی به والدین، آموزش مراحل و قواعد سازش و توافق
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 آزمون پسمرور مهارت های مدیریت مشکالت رفتاری، رفع اشکال و جمع بندی، اجرای  دهم: جلسة 

 

 :cprtب( مداخالت 

فرزند شامل ایجاد همدلی و پذیرش از جانب والدین برای کودک است برنامه  -ی خالصه نشستهای درمان رابطة والدامحتو

شده است و  اقتباس (1446که از پروتکل درمانی براتون ) .درمانی شامل، ده نشست آموزشی است عملی در این روش بازی

درمان رابطه  تأثیر( ترجمه و هنجاریابی شده است و در پژوهشی با عنوان 2179زاده، احمدی و جزایری ) توسط عزیزی، فاتحی

 استفاده نموده اند.فرزند بر تنیدگی و توانمندی والدین دارای فرزند دچار اختالل کاستی توجه/ فزون کنشی از آن  -والد

 برای آزمودنی ها و شروع مداخله، بیان اهمیت بازی.« خط پایه» نشست نخست. اجرای آزمون 

نشست دوم. قوانین و نحوه اجرای نشستهای بازی والدین با کودک در منزل، بایدونبایدهای نشستهای بازی و معرفی نوع 

 زی با کودک.های موردنیاز در نشستها، مکان و زمان با بازی اسباب

 نشست سوم و چهارم. شامل آموزش شیوه پاسخگویی انعکاسی والدین نسبت به احساسات و عواطف کودک.

 شده به والدین در ارتباط با بازی کودک. نشست پنجم. مرور مهارتهای آموخته

وانین بازی و آموزش نشست ششم و هفتم. آموزش مهارت محدودیت گذاری برای رفتارهای نامناسب کودکان یا سرپیچی از ق

 دادن حق انتخاب به کودک در قبال اطاعت یا سرپیچی از قوانین.

ها به موقعیتهایی خارج از  شده در نشستهای قبل و تعمیم آن نشست هشتم. مرور تمرین مربوط به اجرای مهارتهای آموخته

 نفس ساز در قبال رفتارها و تالشهای کودک. نشستهای بازی، پاسخهای عزت

صورت هفتگی و تعمیم بیشتر  نهم. رفع مشکالت عمده والدین در برخی مهارتها و تأکید بر ادامه جلسات بازی بهنشست 

 مهارتها. عروسک بازی و قصه گویی.

اند. نظرسنجی  نشست نهایی. بیان نقاط قوت والدین نسبت به نشست اول، مرور مشکالت اولیه والدین و بهبودهایی که پیداکرده

خشی روش مذکور برای والدین و تنظیم برنامه ای برای پیگیری ادامه نشست های گروهی والدین و ارتباط با در باب اثرب

 .آزمون پسدرمانگر در صورت نیاز، جمع بندی و اجرای 

 ابزار پژوهش عبارتند از:

کرت از کامالً مخالفم تا درجه ای لی 0سوال 66با  (FRAS) این مقیاس یک ابزار استاندارد :خانواده آوری تابالف( مقیاس 

( ساخته شده است و 1441خانواده والش ) آوری تاب( بر اساس نظریه سیستمی 1444سیکبی ) وسیله بهکامالً موافقم است که 

 آوری تاب( ترجمه و اعتباریابی شد روایی مقیاس 2171در طی یک بررسی در ایران توسط سادات حسینی و حسین چاری )

(. در پژوهش 2170ز پرسشنامه های معنای زندگی و آبدیدگی و به شیوه روایی همزمان تأیید شد)همدمی، خانواده با استفاده ا

( آلفای 1424) 17(. در پژوهش دوکا2176ارزیابی شد )همدمی و همکاران، 76/4( نمره ی کل پایایی مقیاس 1444سیکبی )

گزارش شده است. در پژوهش صیدی،  81/4اوتیسم نفر از والدین کودکان داری اختالل های طیف  244کرونباخ بر روی 

محاسبه شده  74/4خانواده با روش آلفای کرونباخ در کل  آوری تاب( پایایی پرسشنامه 2174پورابراهیم، باقریان و منصور )

کرونباخ  و آلفای 84/4و در پذیرش  84/4،در منابع مذهبی/اجتماعی  71/4است. آلفای کرونباخ در مقیاس ارتباط و حل مساله 

 بوده است.   71/4برای کل پرسشنامه 

                                                           
29

 . Duca 
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برای ارزیابی صمیمیت دریافتی از روابط  12این مقیاس را میلر و لفکورت :MSI))30ب( مقیاس صمیمیت اجتماعی میلر

 2پرسش ده درجه ای لیکرت با درجه گذاری  6مختلف، طراحی نمودند. این مقیاس دربردارنده دو گروه پرسش می باشد که 

پرسش دیگر به شدت صمیمیت تجربه شده در زمان کنونی اختصاص داده شده اند و  22برای توصیف روانی صمیمیت و  24تا 

(، ضریب آلفای کرونباخ را در اجراهای 2781به طور معکوس نمره گذاری می شوند. میلر و لفکورت ) 20و  1سواالت 

 ./ گزارش کرده اند. 72/. تا 86گوناگون

تهیه شده  2781این پرسشنامه مستقیماً از فرم بلند این مقیاس که توسط آبدین در سال  والدینی:ج( پرسشنامه استرس 

هایی که مستقیماً در  سؤالی است که شامل سؤاالتی است با همان عبارت 16بود، گرفته شد. فرم کوتاه مقیاس استرس والدین 

 4تا  2گذاری روی طیف لیکرت از (. شیوه نمره2174برجعلی، سؤالی وجود دارد )کاوه، علیزاده، دالور و 242فرم اصلی بلند 

های  گذاری این پرسشنامه باید توجه کرد که ترتیب قرار گرفتن سؤالشود. در نمره)کامالً موافق تا کامالً مخالف( انجام می

دهقانی، طهماسیان و  گذاری همه سؤاالت یکسان نیست )فدایی،اند و روش نمرهها در طول کل مقیاس پخش شدهزیرمقیاس

نفر از مادران با فاصله زمانی شش ماه انجام شد. ضریب همسانی درونی  414آزمایی روی(. پایایی از طریق باز2188فرهادی، 

 (. 2174( به دست آمد )کاوه و همکاران، 80/4برای استرس کلی )

محاسبه پایایی آن از تکنیک آلفای کرونباخ پرسشنامه در جامعه مورد بررسی توزیع و برای  24همچنین در این تحقیق 

، برای صمیمیت  96/4خانواده  آوری تاباستفاده گردید. پایایی محاسبه شده در این تحقیق نیز به ترتیب برای پرسشنامه 

با  ها فرضیهو آزمون  بدست آمده است که این مقدار در سطح قابل قبولی می باشد 91/4  و برای استرس 81/4اجتماعی  

 مورد تجزیه تحلیل قرار گرفته اند. کواریانسستفاده از تحلیل ا

 

 ها یافته

 توصیف آماری و مقایسه ای میانگین متغیر های تحقیق

 های آماری مربوط به متغیر های تحقیق آورده شده است: ( شاخص2نتایج در جدول شماره )

 : شاخص های توصیفی متغیرهای تحقیق 1جدول شماره 

 دتعدا گروه متغیر
 آزمون پس آزمون پیش

 میانگین و انحراف استاندارد و انحراف استانداردمیانگین 

 خانواده آوری تاب

 ±  9/687و     287/40 ±  18/263و     223/33 24 فرزندپروری

 ±  12/007و     287/80 ±  21/495و     220/20 24 تعامل مثبت

 ±  18/248و     242/53 ±  16/656و     216 24 کنترل

 صمیمیت رابطه مادر و کودک

 ±  11/300و     104/87 ±  11/386و     84/07 24 فرزندپروری

 ±  11/548و     105/27 ±  11/703و     82/40 24 تعامل مثبت

 ±  13/876و     87/13 ±  12/005و     85/60 24 کنترل

                                                           
 Miller Social Intimacy Scale.6 

Lefcourt .5 
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 استرس مادران

 ±  10/823و   109 ±  10/069و     144/67 24 فرزندپروری

 ±  11/943و     108/27 ±  10/752و     142/20 24 تعامل مثبت

 ±  10/173و     119/93 ±  18/809و     123/93 24 کنترل

 

ها، برابری  های تحلیل کواریانس، نرمال بودن توزیع داده ی تحقیق ابتدا مفروضهها فرضیهقبل از آزمون  :ها فرضیهآزمون 

 یکسان بودن شیب خط رگرسیون برررسی گردید که نتایج آنها در ادامه آورده شده است.  و ها واریانس

خانواده ، صمیمیت رابطه مادر و کودک و استرس مادران پرداخته  آوری تابابتدا به بررسی نرمال بودن توزیع نمرات متغیر م 

سطح معنی  شود میمشاهده  1که در جدول شماره  شده، به این منظور از آزمون شاپیرو ویلکز استفاده شده است. همانطور

و  آزمون پیشخانواده ، صمیمیت رابطه مادر و کودک و استرس مادران به تفکیک گروه آزمایش و کنترل و  آوری تابداری 

ی توزیع در هر دو گروه کنترل و آزمایش دارا ها دادهدرصد می توان گفت  74می باشد و با اطمینان  44/4بزرگتر از  آزمون پس

 نرمال هستند. 

 : نتایج آزمون شاپیرو ویلکز در مورد پیش فرض نرمال بودن توزیع نمرات2جدول شماره 

های دو گروه بزرگتر نسنتیجه آزمون لون جهت بررسی همسانی واریانسها آورده شده است. که تجانس واریا 1در جدول شماره 

گردد. با توجه به برقراری مفروضه های تحلیل کوواریانس می  می تائید( برقرار است و فرض برابری واریانس ها =α 44/4از )

 ی تحقیق استفاده کرد.ها فرضیهتوان از تحلیل کواریانس جهت تحلیل 

 آزمون پس : نتیجه آزمون لون جهت بررسی همسانی واریانسها در 3جدول شماره 

 سطح معناداری  2درجه آزادی   1درجه آزادی  Fآماره  متغیر

 860/4 01 1 208/4 خانواده آوری تاب

 044/4 01 1 820/4 صمیمیت رابطه مادر و کودک

 947/4 01 1 198/4 استرس والدین

 

میت رابطه مادر و کودک و استرس خانواده و صمی آوری تابآموزش فرزندپروری و تعامل مثبت والد و کودک به شیوه بازی بر 

 دارد. تأثیرمادران 

 گروه ها متغیر
    شاپیرو ویلک

 معنی داری آماره  معنی داری آماره تعداد

 خانواده آوری تاب

 149/4 718/4 24 فرزندپروری

 استرس مادران

764/4 990/4 

 271/4 714/4 096/4 709/4 24 تعامل مثبت

 474/4 740/4 494/4 879/4 24 کنترل

 صمیمیت رابطه مادر و کودک

 284/4 728/4 24 فرزندپروری

 977/4 766/4 24 تعامل مثبت 

 211/4 747/4 24 کنترل
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 خانواده آوری تابعضویت گروهی بر میزان نمرات  تأثیر: نتایج تحلیل کوواریانس 4جدول شماره 

 روش 
متغیرهای 

 پژوهش

مجموع  

 مجذورات

درجه  

 آزادی

 میانگین

 مجذورات
F 

سطح 

 داری معنی

مجذور 

 اتا

 آوری تاب

 خانواده

آموزش  

 وریفرزندپر

عضویت 

 گروهی
15097/6 1 15097/63 70/746 442/4  926/4  

 - - - 213/405 28 5975/33 خطا

تعامل مثبت 

 والد و کودک

عضویت 

 گروهی
15368/03 1 15368/03 64/416 442/4  679/4  

 - - - 238/576 18 6680/133 خطا

صمیمیت 

رابطه مادر و 

 کودک

آموزش  

 فرزندپروری

عضویت 

 گروهی
2358/53 1 2358/533 14/729 442/4  104/4  

    160/124 28 4483/467 خطا

تعامل مثبت 

 والد و کودک

عضویت 

 گروهی
2466/13 1 2466/133 15/134 442/4  142/4  

 - - - 162/952 28 4562/66 خطا

استرس 

 مادران

آموزش  

 فرزندپروری

عضویت 

 گروهی
896/533 1 896/533 8/127 448/4 114/4 

    110/319 28 3088/93 خطا

تعامل مثبت 

 والد و کودک

عضویت 

 گروهی
1020/83 1 1020/83 8/295 448/4 117/4 

    123/067 28 3445/86 خطا

 

آزمون بر روی متغیر وابسته و با توجه به  نشان داده شده است، پس از حذف تأثیر پیش 0همان طور که در جدول شماره  

خانواده در مادران در مقابل تغییر  آوری تابهای تعدیل شده نمرات  شود که بین میانگین ده میمحاسبه شده مشاه Fضریب 

خانواده در گروه  آوری تابآزمون برای  کنندگان بر حسب عضویت گروهی )گروه آزمایش و کنترل( در مرحله پس شرکت

ش با آموزش تعامل مثبت والد و کودک به شیوه ( و در گروه آزمایsig=  442/4و  F=906/94آزمایش با آموزش فرزندپروری )

 آوری تابآزمون برای  (. شدت این تأثیر در مرحله پس=44/4P( تفاوت معنادار وجود دارد )sig=  442/4و  F=026/60بازی )

به شیوه %  و در گروه آزمایش با آموزش تعامل مثبت والد و کودک 71/6خانواده در گروه گروه آزمایش با آموزش فرزندپروری 

 باشد.  % می9/67بازی 

کنندگان بر  های تعدیل شده نمرات صمیمیت رابطه مادر و کودک در مادران در مقابل تغییر شرکت همچنین بین میانگین 

آزمون برای صمیمیت رابطه مادر و کودک در گروه آزمایش با  حسب عضویت گروهی )گروه آزمایش و کنترل( در مرحله پس
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( و در گروه آزمایش با آموزش تعامل مثبت والد و کودک به شیوه بازی sig=  442/4و  F=917/20)آموزش فرزندپروری 

(210/24=F  442/4و  =sig( تفاوت معنادار وجود دارد )44/4P=شدت این تأثیر در مرحله پس .)  آزمون برای صمیمیت رابطه

روه گروه آزمایش با آموزش تعامل مثبت والد و کودک به %  و در گ34/5مادر و کودک در گروه آزمایش با آموزش فرزندپروری 

 باشد.  % می2/14شیوه بازی 

کنندگان بر حسب عضویت گروهی )گروه  های تعدیل شده نمرات استرس مادران در مقابل تغییر شرکت همچنین بین میانگین

=  448/4و  F=219/8ش فرزندپروری )آزمون برای استرس مادران در گروه آزمایش با آموز آزمایش و کنترل( در مرحله پس

sig( و در گروه آزمایش با آموزش تعامل مثبت والد و کودک به شیوه بازی )174/8=F  448/4و  =sig تفاوت معنادار وجود )

آزمون برای استرس مادران در گروه گروه آزمایش با آموزش فرزندپروری  (. شدت این تأثیر در مرحله پس=44/4Pدارد )

 باشد.  % می9/67در گروه گروه آزمایش با آموزش تعامل مثبت والد و کودک به شیوه بازی %  و 71/6

 

  گیری نتیجهبحث و 

خانواده در مادران  آوری تابهمانطور که در یافته ها ذکر شد آموزش فرزندپروری و تعامل مثبت والد و کودک به شیوه بازی بر 

ثیر داشته است که نتایج بدست آمده منطقی بوده و با نظریه ها و همچنین تأ آزمون پسدر مقابل تغییر گروه آزمایش در 

آوری   تاباشاره نمود که بیان می دارد  (1447)11پین کوارت توان به دیدگاه که  در این راستا میتحقیقات پیشین همسو است. 

تاثیرات روان شناختی مشکل زا مصون نگه از مشکالت روان شناختی بین نوجوانان و جوانان جلوگیری کرده و آنها را در برابر 

این موضوع را پوشش می دهد که فرد علیرغم قرار گرفتن در معرض فشارهای شدید و عوامل خطر ممکن  آوری تابدارد.  می

( که همسو با 1429، 11است توانش اجتماعی خود را بهبود بخشد، بر مشکالت غلبه کند و به موفقیت نائل گردد )گونزاله و پرز

جانکو، ووتریچ و ، (1429) 10کیال، ناتالی، جک و همکارانبا نتایج تحقیقات  این پژوهش های یافته باشند. تایج این پژوهش مین

رانی (، طه2179) صبریو  اکبری، خرمایی، اهلل نادری (،2178کوسه غراوی )، (، 1420)16کورنت و براتون(، 1420) 14راپه

 علی اکبری دهکردی ؛انمهمان نواز(، 2174(، قاسمی )2174(، همتی و غفاری )2174(، نوری پور و حسینیان )2176مقدم )

( هم خوانی دارد و در راستای تأیید نتایج این تحقیق می باشند. یک تحلیل 2171( و رامینه )2171افشون ) اکوجویباری و

در نوجوانانی که تاریخچه  آوری تابدهد که همخوانی مثبتی بین عوامل محافظتی مانند رفتار والدین و رشد  ی نشان میعامل

( که همسو با نتایج این پژوهش است. در 2179، به نقل از صحرائی، 1442 ،19قومی مختلفی دارند، وجود دارد)کارانتی بورژیو

خانواده، تعامل مثبت والدین و کودک به شیوه بازی است بطوری  تأثیرهای اساسی  یکی از جنبهتبیین نتایج می توان گفت که 

که والدین اولین کسانی هستند که محیط اجتماعی کودک را تشکیل می دهند و رفتار و تعامالت آنها جزء اصلی و بحرانی 

ت رفتاری و در نتیجه مشکالت شکل گیری رفتار کودک است و اگر مشکالت و تعامالت منفی والدین کاهش یابد، مشکال

 خانواده در والدین خواهد شد. آوری تاباجتماعی کودک کاهش خواهد یافت و در نتیجه منجر به افزایش 

                                                           
32. Pinquart 

33. González & Pérez 
34

 . Kayla, Natalie, Jack and et al. 

35 . Johnco, Wuthrich & Rapee 
36

 . Cornett and Bratton 
37

 . Cuaranti Burgio 

http://jsli.shirazu.ac.ir/?_action=article&au=54885&_au=%D8%AD%D8%A8%DB%8C%D8%A8+%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87++%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DB%8C
http://jsli.shirazu.ac.ir/?_action=article&au=54885&_au=%D8%AD%D8%A8%DB%8C%D8%A8+%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87++%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DB%8C
http://jsli.shirazu.ac.ir/?_action=article&au=31349&_au=%D9%81%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%AF++%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://jsli.shirazu.ac.ir/?_action=article&au=27802&_au=%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3++%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%B1%DB%8C
http://jsli.shirazu.ac.ir/?_action=article&au=31350&_au=%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%DB%8C++%D8%B5%D8%A8%D8%B1%DB%8C
http://jwsps.alzahra.ac.ir/?_action=article&au=15194&_au=%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D9%81++%D9%85%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%86+%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86
http://jwsps.alzahra.ac.ir/?_action=article&au=15193&_au=%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A7%D8%B2++%D8%B9%D9%84%DB%8C+%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%B1%DB%8C+%D8%AF%D9%87%DA%A9%D8%B1%D8%AF%DB%8C
http://jwsps.alzahra.ac.ir/?_action=article&au=15787&_au=%D8%B9%D9%84%DB%8C+%D8%A7%D8%B5%D8%BA%D8%B1++%DA%A9%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C
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در خصوص معنی دار بودن اثربخشی آموزش فرزندپروری و تعامل مثبت والد و کودک به شیوه بازی بر صمیمیت رابطه مادر و 

ه نتایج بدست آمده منطقی بوده و با نظریه ها و همچنین تحقیقات پیشین همسو است. کودک در مادران  می توان گفت ک

 17دمپسی، مک کیولین، باتلر و آکسلراد (،1428) 18خالید، قادر، چان و شوانواور با نتایج تحقیقات این پژوهش های یافته

نژاد و  (، سعادتمند، بساک2176(، عیسی نژاد و خندان )2179(، عبداله زاده )2179(، خرمی )2179) زارع زردینی(، 1426)

( همخوانی دارد و در راستای تأیید نتایج این تحقیق می باشند. که می توان 2171یی )قرامرادزاده ( و 2176)  الهی امان

تعامل درست با کودکان و پیدایش صمیمیت رابطه مادر و کودک در مادران، به ایجاد  های شیوهاستنباط نمود که، یادگیری 

می کند. برای تببین این یافته باید توجه داشت که فرزندپروری ناکارآمد مادران کمک  های شیوهبا کودکان و تغییر  روابط بهتر

اصولی که برنامه فرزندپروری بر آن بنا شده است، تئوری هایی است که نقش آنها در تبیین بخشی از رفتارهای آدمی غیرقابل 

همچنین در تبیین و  .انکار است. بدین خاطر نتایج این تحقیق شباهت قابل توجهی با دیگر تحقیقات به دست آمده، دارد

آموزش فرزند پروری و تعامل مثبت والدین نحوه ارتباط و طرز برخورد افراد یک خانواده با  توجیه نتایج کسب شده می توان گفت که

 یکدیگر است. نظر افراد خانواده نسبت به هم، احساسات و عالقه آنها به یکدیگر، چگونگی دخالت یا عدم دخالت آنها در کارهای هم و

تربیتی خانواده از این لحاظ دارای اهمیت است که جامعه  های شیوههمکاری و رقابت آنها با یکدیگر، نشانگر ارتباط افراد خانواده است. 

نتیجه روابط درون خانواده یعنی  درامروزی خانواده دستخوش تغییرات ناهماهنگی شده به تدریج  شکل حیات خود را از دست می دهد؛ 

شرایط اجتماعی جامعه قرار  تأثیرمادران و فرزندان از یک سو و نیز روابط میان فرزندان با یکدیگر و با اولیاء خود تحت  روابط پدران،

گرفته است و در آن دگرگونی ها به وجود آمده است. از این نظر ممکن است در معرض آسیب پذیری باشد و دچار از هم پاشیدگی گردد 

 . والد و کودک به شیوه بازی بر صمیمیت رابطه مادر و کودک در مادران منطقی به نظر می رسد آموزش تعامل مثبت تأثیرلذا 

در بخشی دیگر از یافته ها که حاکی از اثربخشی آموزش فرزندپروری و تعامل مثبت والد و کودک به شیوه بازی بر استرس 

 مادر مانند ابراز عالقه، محبت، پذیرش و توجه به نیازهایبیشتر روان شناسان بر این باورند که واکنشهای هیجانی  مادران بود

و مثبت نسبت به  روشن تصویریتا  شود میکودک، اساس احساس ایمنی و خود ارزشمندی درونی را بنیان می نهد و موجب 

تایج تحقیقات با ن این پژوهش های یافته این پژوهش است. های یافتهکه موید  (1447، 04رویدادهای محیطش پیدا کند )هاکمن 

(، ارده 2174) محمدی ملکوتی (،2174(، نوری پور و حسینیان )2174(، جوشن پوش )1424) 02آالتی نجمن و ویلیامز، بتس

( همخوانی دارد و در راستای تأیید نتایج این تحقیق می باشند. همچنین 2187( و طالبی )2170) مقدم میرشکاری(، 2174)

سال،  21تا  1دک خانوادة دارای کو 41( در پژوهشی برنامة آموزش مدیریت والدین را بر روی 1426) 01کاللیلو و جانسون

دارای مشکالت رفتاری اجرا کردند. پیامد این آموزش بهبود عملکرد والدین، کاهش استرس و افسردگی والدین و کاهش 

نتایج بدست آمده از  در پژوهشی دیگر این پژوهش است. های یافتهمشکالت رفتاری کودکان گزارش شد که در راستای تائید 

پروری والدین و ( نشان داد که آموزش مهارت های فرزند پروری مثبت توانسته از استرس فرزند 2179) موالئی نژادپژوهش 

که  ابعاد آن در مادران و همچنین مشکالت رفتاری کودکان بکاهد، و تنها در نشانه های بیش فعالی نتوانست موثر واقع گردد

( در پژوهشی که با عنوان 2178) مرتضوی مهریزینشان داد که  های یافتهاین پژوهش می باشد. همچنین  های یافتهمؤیّد 
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 . Khalid, Qadir, Chan, & Schwannauer 
39
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40

 . Hakman 
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42
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https://ganj.irandoc.ac.ir/#/search?keywords=%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%AF%20%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B9%20%D8%B2%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86%DB%8C&basicscope=5&item_id=1070765
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https://ganj.irandoc.ac.ir/#/search?keywords=%D8%B3%DA%A9%DB%8C%D9%86%D9%87%20%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%20%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C&basicscope=5&item_id=699943
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/search?keywords=%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D9%85%20%D9%85%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%A6%DB%8C%20%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF&basicscope=5&item_id=971359
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/search?keywords=%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A7%D8%B2%20%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%D9%88%DB%8C%20%D9%85%D9%87%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C&basicscope=5&item_id=1181269
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فرزند شهر  ان و پیوند والدینی دختران تکفرزند بر استرس مادر-تدوین بسته انجام داده اند نشان داد که آموزش تعامل مادر

  این تحقیق همسویی دارند. های یافتهکه با یزد در گروه آزمایش، کاهش قابل توجهی نسبت به گروه کنترل داشته است 

ن نتایج پژوهش های انجام شده بیانگر این است که مادرانی که فاقد مهارت های صحیح فرزندپروری و تعامل مثبت با فرزندانشا

هستند زندگی نابسامان خانوادگی را تجربه می کنند و جو خانواده آنها مملو از مشاجرات و نزاع است. ناکارآمدی والدین در 

رویارویی با چالش های فرزندپروری زمینه تنش و آشفتگی را در تعامالت بین فردی تشدید می کند. بدرفتاری والدین و 

ادی را به خانواده تحمیل می نماید. از طرف دیگر نتایج مطالعات مختلف بیانگر تنش و کودکان در خانواده، فشارهای روانی زی

درگیری ارتباطی بین مادران کم مهارت و کودک می باشد. براساس این یافته به نظر می رسد بی توجهی کودکان به فرامین و 

انضباط شخصی و بدرفتاری آنها کودک را مخدوش عدم توجه به نظم و  -قواعد، باعث رنجش مادر شده و کانال ارتباطی مادر 

می نماید. اکثر مادران در چنین وضعیتی متوسل به ضرب و شتم کودک و پرخاش شده اند )غریبی، شیدایی و رستمی، 

مادران با حضور در جلسات آموزشی تعامل مثبت والد و کودک  (. در تبیین و توجیه نتایج کسب شده می توان گفت که2174

ه بازی را آموزش می بینند این والدین معموالً فرزندانشان را تشویق می کنند که مستقل باشند و عالقه زیادی به به شیو

پیشرفت فرزندانشان دارند و بازخورد های مثبتی نسبت به پیشرفت آنان نشان می دهند. همچنین فرزندان خود را حمایت و 

و صریح بیان کرده و فرزندان را در دستیابی به اهدافی که خود برای آنان هدایت می کنند، با استدالل منظور خود را روشن 

 تعیین کرده اند کمک و هدایت می کنند و همین امر سبب کاهش فشارهای روانی در مادران می گردد.

تشان ریشه با عنایت به معنی دار بودن اثر بخشی آموزش های ارائه شده پیشنهاد می گردد برای مادرانی که به نوعی مشکال 

های آموزشی تعامل مثبت والد و کودک به شیوه بازی بیشتر از فرزندپروری در  باشد، دوره خانواده می آوری تابدر تحمل و 

شود با رویکرد پیشگیرانه به منظور تقویت رشد شخصی و تقویت احساس کنترل  مادران انجام شود. هم چنین توسصه می

ای برای دانش آموزان برگزار های آموزشی مبتنی بر تحلیل ارتباط محاوره بط اجتماعی، کارگاهبیشتر بر امور شخصی و ارتقاء روا

شود. مشاوران و افراد متخصص در حوزه جلسات انجمن اولیاء و مربیان که هرماه و یا بصورت ادواری، در سطح مدارس برگزار 

ه بازی را برای اولیاء روشن سازند تا این مهم در خانه و نقش آموزش فرزندپروری و تعامل مثبت والد و کودک به شیو شود می

خانواده و صمیمیت رابطه  آوری تابمؤثر ارتقای  های شیوهخانواده نیز بسط داده شود. و اینکه این آموزش ها به عنوان یکی از 

 مادر و کودک و کاهش استرس مادران توسط مشاورین مورد استفاده قرار گیرد. 

 

  منابع و مآخذ:

رابطه فشار روانی مربوط به  برنامه درسی با موفقیت تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی شهر (. 2171ابراهیم رسول، رسول) .2

 پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه بین المللی قزوین. (.1424-1420سلیمانیه در سال )

استرس و افسردگی والدین تثبیت شده در  آموزش مهارت فرزندپروری بر رضایت زناشویی، تأثیر(. 2174ارده، اعظم ) .1

 واحد انار. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی . درمان اختالالت مصرف مواد در شهر یزد

طهرانی، تهران:   . ترجمه محمدرضا رضازاده، سعید پورنقاشبخشی صمیمیت در ازدواج  بهبود (.2186باگاروزی، دنیس ) .1

 .دانشگاه الزهراء )س(

 . ترجمه زهرا اندوز، تهرانی، تهران: ناشر ارجمند.تکنیک های افزایش صمیمیت در زوج درمانی (.2178باگاروزی، دنیس ) .0

نو برای حل مشکالت زناشویی و خانوادگی بر اساس شناخت  های شیوهعشق هرگز کافی نیست،  (.2179بک، آرون تی ) .4

 آویز.ترجمه مهدی قراچه داغی، تهران: نشر ذهن  درمانی.
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فرزند و خودپنداره تحصیلی دانش  -(. بررسی رابطه تعارض والد2170جوانی، لیال؛ شریعتمدار، آسیه و فرخی، نورعلی ) .6

 .04- 16(، 46)20، فصلنامه پژوهش های مشاورهآموزان با رضایت زندگی آنها. 

نوجوان،  -بر تعارض والد   ACT فرزند مبتنی بر -بررسی اثربخشی آموزش روابط والد (. 2174جوشن پوش، شریفه ) .9

. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه نگرش های والدینی و افسردگی، اضطراب و استرس مادران دارای فرزند مصروع

 شهیدباهنر کرمان. 

مجله (. بررسی شواهد مرتبط با روایی و پایایی مقیاس تاب آوری خانواده. 2171حسینی، فریده و حسین چاری، مسعود ) .8

 282 -148، 7، وره و روان درمانی خانوادهمشا

بررسی مقایسه بین صمیمیت، انسجام خانوادگی و رابطه ولی فرزندی در بین زنان دارای همسر (. 2179خرمی، هادی ) .7

 واحد مرودشت. . پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی نظامی و غیر نظامی شهر اهواز

آوری  گیری همنوایی(، و تاب وشنود و جهت گیری گفت نقش الگوی ارتباطی خانواده) جهت بررسی(. 2171رامینه، مریم ) .24

 . پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان.در سازگاری تحصیلی

کودک بر _(. اثربخشی گروه درمانی رابطه والد2172نیا، پروین ) مکوند حسینی، شاهرخ. رفیعی.پور، مجتبی رجب .22

 .90-64(، 1)2، مجله روانشناسی بالینیشگری کودکان پیش دبستانی. پرخا

رابطه راهبردهای تنظیم هیجان و نگرش والدین به فرزندپروری با صمیمیت زناشویی افراد (. 2179، عماد )یزارع زردین .21

 واحد اردکان. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی  متاًهل شهرستان یزد.

ذیرش و تعهد بر صمیمیت و درمانی مبتنی بر پ الهی عباس. اثربخشی زوج نژاد سودابه، امان سعادتمند خدیجه، بساک .21

 . 41-02( ،2) 0، روانشناسی خانوادهها.  بخشش زوج

با تعلل ورزی تحصیلی دانشجویان  آوری تابهیجان های تحصیلی، باورهای معرفت شناختی و  (.2179صحرائی، محمد ) .20

 دانشگاه پیام نور تبریز.پایان نامه کارشناسی ارشد، . دانشگاه پیام نور مراغه

 آوری تاب(. رابطه ی بین معنویت خانواده با 2174سجاد؛ پورابراهیم، تقی؛ باقریان، فاطمه و منصور، الدن ) صیدی، محمد .24

 .70-69(،4)1، روشها و مدل های روانشناختیآن، با واسطه گری کیفیت ارتباط در خانواده. 

پایان کاهش استرس مادران آنها.  بر پرخاشگری کودکان و آموزش مدیریت مادرانه تأثیربررسی (. 2187طالبی، آزیتا ) .26

 نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور تهران.

 آوری تابرابطه سبک فرزند پروری مادران با کیفیت زندگی وابسته به سالمت، اضافه وزن و (. 2176طهرانی مقدم، مهدیه) .29

 . پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه عالمه طباطبایی.تحصیلی فرزندان آنان

تدوین و بررسی اثربخشی برنامه ی آموزش والدین مبتنی بر منظومه ی رشد قرآنی بر رابطه (. 2179داله زاده، حسنا )عب .28

 ساله و مقایسه آن با اثربخشی برنامه ی آموزش مدیریت والدین. 4تا  1کودک، کاهش پرخاشگری و نافرمانی کودکان  -مادر

 تی تهران.پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهش

فرزند بر  -والد ۀدرمان رابط تأثیر(. 2179عزیزی، آرمان؛ فاتحی زاده، مریم؛ احمدی، سید احمد و جزایری، رضوان) .27

  46-71.،  9، خانواده مشاوره و روان درمانیتنیدگی و توانمندی والدین دارای فرزند دچار اختالل کاستی توجه/ فزون کنشی. 

(. هم سنجی تاثیر 2176احمد ) عابدی، ، مریم السادات و وان السادات؛ فاتحی زادهرض شیرین؛ جزایری، عظیمی فر، .14

مشاوره و روان کودک. -آموزش مدیریت والدین و آموزش فرزندپروی با روش درمانگری متمرکز بر پذیرش و تعهد بر رابطه مادر

 .211-77، 10(، پیاپی 1)9 ،درمانی خانواده

ی مدیریت والدین  ی فرزندپروری مثبت و برنامه آموزش برنامه تأثیری  (. مقایسه2176عیسی نژاد، امید و خندان، فریده ) .12

 .214-78(، 18)61 پژوهش های مشاوره،بر مشکالت رفتاری کودکان و سبک والدگری. 

(. اثربخشی آموزش مهارتهای فرزندپروری بر پیوند والدینی، 2174ی، چنگیز )غریبی، حسن؛ شیدایی، آزاده و رستم .11

 . 144-171( ،0) 28مجله سالمت و مراقبت، استرس درک شده و کیفیت زندگی مادران دارای کودک پیش دبستانی. 

https://ganj.irandoc.ac.ir/#/search?keywords=%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%AF%20%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B9%20%D8%B2%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86%DB%8C&basicscope=5&item_id=1070765
https://www.sid.ir/fa/journal/JournalList.aspx?ID=4966
https://www.sid.ir/fa/journal/JournalList.aspx?ID=4966
https://www.sid.ir/fa/journal/JournalList.aspx?ID=4966
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املی فررم کوتراه شراخص    (. بررسی روایی، پایایی و ساختار ع2188فدایی، ز.، دهقانی، م.، طهماسبیان، ک.، و فرهادی، م. ) .11

 . 82-72، 8 مجله تحقیقات علوم رفتاری،ساله.  21تا  9استرس فرزندپروری در مادران کودکان دارای کودک 

های آن در  با مدرسه و مولفه آوری تحصیلی با پیوند انسجام خانواده، حمایت تحصیلی و تاب  ابطةر (.2174قاسمی، زهرا ) .10

 . پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید چران اهواز.آموزان دختر پایة یازدهم متوسطه شهرستان دزفول دانش

آوری در برابر استرس و ترأثیر  (. تدوین برنامه افزایش تاب2174کاوه، منیژَه؛ علیزاده، حمید؛ دالور، علی و برجعلی، احمد ) .14

، 1، 22 فصلنامه ایرانری کودکران اسرتثنایی،   توان ذهنی خفیف.  های کیفیت زندگی والدین دارای کودک کمر مؤلفهآموزش آن ب

204-227 . 

بین والدین کودکان  آوری تابمقایسه سبک های فرزندپروری، باورهای غیرمنطقی و (. 2178کوسه غراوی، آمنه ) .16

پایان نامه کارشناسی ارشد،  وشش بهزیستی شهرستان گنبد.اتیستیک و والدین کودکان معلول جسمی و حرکتی تحت پ

 موسسه آموزش عالی شمس گنبد.

 در خانواده ارتباطی الگوهای علی (. نقش2179، مصطفی )صبری، عباس و اکبری، فرهاد؛ خرمایی، حبیب؛ اهلل نادری .19

(، پیاپی 2)24، سابق( انسانی و اجتماعی علوم مطالعات آموزش و یادگیری )آموزان. دانش  تحصیلی تاب آوری و خودکارآمدی

2/90 ،70-224. 

مقایسه اثر بخشی آموزش مهارت های فرزند پروری بر بهبود سبک فرزند ( 2174)السادات  سعیده ،محمدی ملکوتی .18

. پایان سال شهرستان شاهرود 22تا 6پروری و کاهش استرس والدگری مادران تک فرزند و مادران چند فرزند دارای کودکان 

 واحد شاهرود. نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی 

بررسی رابطه میزان تنیدگی والد کودک مادران با میزان هوش هیجانی مادران و کودکان (. 2171یبا. )زقرایی،  مرادزاده .17

 .2171آبان  12اه آزاد اسالمی واحد تربت جام، دومین همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی، دانشگآنان. 

بر میزان استرس والدگری « برنامه گروهی فرزند پروری مثبت»بررسی اثر بخشی (. 2170، سکینه )اریمقدم میرشک .14

واحد  پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی  .هسال مبتال به اختالل بیش فعالی/ کمبود توج 21-6مادران کودکان 

 مرودشت.

های دلبستگی  سبک تأثیر(. بررسی 2171، علی اصغر )اکوجویباری و علی اکبری، مهناز و دهکردی مهمان نوازان، اشرف؛ .12

س غم غربت در میان دانشجویان سال اول مقیم آوری و رابطة آن با احسا بر میزان تاب پذیری و پیوستگی در خانواده  و انطباق 

، 0، شماره 21دوره  ،فصلنامه مطالعات اجتماعی روانشناختی زنان. 71 -2171خوابگاه دانشگاه الزهرا)س( در سال تحصیلی 

173-204. 

بررسی اثر بخشی آموزش مهارت های فرزندپروری مثبت بر استرس فرزندپروری مادران و (. 2179) موالئی نژاد، الهام .11

 پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علم و هنر یزد. .مشکالت رفتاری کودکان دارای اختالل نقص توجه/ بیش فعالی

آموزش مفاهیم نظریه انتخاب به شیوه گروهی بر افزایش صمیمیت زناشویی  تأثیر(. بررسی 2187نصراصفهانی، نرگس ) .11

 .244-220، 1(8، )زن و مطالعات خانواده زنان.

(. بررسی بررسی اثربخشی برنامه گروهی فرزند پروری مثبت بر سازگاری 2174نوری پور، راضیه و حسینیان، سیمین ) .10

، 14سال هفتم، شماره  استثنایی، کودکان توانمندسازی فصلنامه تهران.اجتماعی و اضطراب امتحان کودکان ناسازگار شهر 

74-249. 

آوری تحصیلی)مورد مطالعه: دانش آموزان  (. تحلیل چند سطحی عوامل مؤثّر بر تاب2174مسعود ) همتی، رضا و غفاری، .14

 .246-89، 10، پیاپی (1) 22رویکردهای نوین آموزشی،مقطع متوسّطة مناطق کمتر توسعه یافتة شهرستان مبارکه. 

 ارشد، کارشناسی نامه . پایانآوری خانواده و بلوغ هیجانی در افراد وابسته و غیروابسته مقایسه تاب(. 2170میثم) همدمی، .16

 گیالن. دانشگاه

https://ganj.irandoc.ac.ir/articles/933528
https://ganj.irandoc.ac.ir/articles/933528
http://jsli.shirazu.ac.ir/?_action=article&au=54885&_au=%D8%AD%D8%A8%DB%8C%D8%A8+%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87++%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DB%8C
http://jsli.shirazu.ac.ir/?_action=article&au=54885&_au=%D8%AD%D8%A8%DB%8C%D8%A8+%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87++%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DB%8C
http://jsli.shirazu.ac.ir/?_action=article&au=31349&_au=%D9%81%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%AF++%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://jsli.shirazu.ac.ir/?_action=article&au=27802&_au=%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3++%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%B1%DB%8C
http://jsli.shirazu.ac.ir/?_action=article&au=31350&_au=%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%DB%8C++%D8%B5%D8%A8%D8%B1%DB%8C
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/search?keywords=%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C%20%D9%85%D9%84%DA%A9%D9%88%D8%AA%DB%8C&basicscope=5&item_id=794392
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/search?keywords=%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C%20%D9%85%D9%84%DA%A9%D9%88%D8%AA%DB%8C&basicscope=5&item_id=794392
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/search?keywords=%D8%B3%DA%A9%DB%8C%D9%86%D9%87%20%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%20%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C&basicscope=5&item_id=699943
http://jwsps.alzahra.ac.ir/?_action=article&au=15193&_au=%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A7%D8%B2++%D8%B9%D9%84%DB%8C+%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%B1%DB%8C+%D8%AF%D9%87%DA%A9%D8%B1%D8%AF%DB%8C
http://jwsps.alzahra.ac.ir/?_action=article&au=15787&_au=%D8%B9%D9%84%DB%8C+%D8%A7%D8%B5%D8%BA%D8%B1++%DA%A9%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://jwsps.alzahra.ac.ir/issue_274_278_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87+12%D8%8C+%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87+4%D8%8C+%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+1393.html
http://jwsps.alzahra.ac.ir/issue_274_278_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87+12%D8%8C+%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87+4%D8%8C+%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+1393.html
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/search?keywords=%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D9%85%20%D9%85%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%A6%DB%8C%20%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF&basicscope=5&item_id=971359
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