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انتخاب بر  هیبر نظر دیبا تأک یفرزند پرور یبرنامه آموزش یاثربخش
 مادران یاز زندگ تیو رضا یفرزند-بهبود رابطه والد
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 چکیده
هر فرد است.  یزندگ هایدوران نیو مؤثرتر نتریفرد، از مهم تیشخص یرگیشکل لیبه دل یدوران کودک

انتخاب، بر بهبود  هیبر نظر دیبا تأک یفرزند پرور یبرنامه آموزش یاثربخش یپژوهش، هدف، بررس نیدر ا
با  یبود که آموزش برنامه فرزند پرور نیمادران بود و فرض بر ا یاز زندگ تیو رضا یفرزند-رابطه والد

جامعه هدف مؤثر است. روش  یاز زندگ تیو رضا یفرزند-انتخاب، بر بهبود رابطه والد هیبر نظر دیتأک
 در. بود کنترل گروه با آزمونپس-آزمونشیاز نوع پ یشیآزما مهیپژوهش، ن نیپژوهش مورداستفاده در ا

از روش  ،یشش سال و نمونه آمار ریز ندانفرز یران داراشامل کلیه ماد یپژوهش، جامعه آمار نای
سالمت  های خانه به کنندهشش سال مراجعه ریفرزندان ز یمادران دارا هیدر دسترس و شامل کل یریگ نمونه

 نیبود. ابزار مورداستفاده در ا 4386مهر و آبان  هایدر ماه 52و  41، 2، 3تهران در مناطق  یشهردار
 نری( داSWLS) یاز زندگ تی( و رضا4881) انتای( پCPRS) یفرزند-درابطه وال هایپژوهش، پرسشنامه

استفاده  انسیکوار لیاز آزمون تحل ها، افتهی متعمی و هاداده لیوتحل هیمنظور تجز ( بود. به4892و همکاران )
-دانتخاب، بر بهبود رابطه وال هیبر نظر دیبا تأک یپژوهش نشان داد که آموزش فرزند پرور هایافتهیشد. 

درصد از  65دارد. مقدار اتا محاسبه شده نشان داد که  یمعنادار ریمادران تأث یاز زندگ تیو رضا یفرزند
 باشد؛یمربوط به عامل آموزش م ،یاز زندگ تیرضا راتییدرصد از تغ 48و  یفرزند-رابطه والد راتییتغ

 مؤثر باشد. ،یاز زندگ تیو رضا یزندفر-در بهبود رابطه والد واندتیبرنامه م نیگفت که ا توانیم نیبنابرا

 .یاز زندگ تیرضا ،یفرزند-انتخاب، رابطه والد هینظر ،یبرنامه آموزش ،یفرزند پرور :ها کلیدواژه
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 مقدمه

گذارد و ترین کانونی است که نوزاد بعد از تولد، به آن پا میخانواده، نخستین و بادوام
آورد. است که پیوند بین کودک و محیط اطراف او را به وجود مینخستین پایگاهی 

اجتماعی فرزندان -ترین عوامل در رشد روانی های فرزند پروری، از مهم خانواده و سبک
ترین و مؤثرترین  (. همچنین یکی از مهم5245 4آربیول،-سواست )گاالرین و آلون

شخصیت فرد در همین دوران شکل های زندگی هر فرد، دوران کودکی است؛ زیرا  دوران
اند  (. روانشناسان و محققان از این فرضیه حمایت کرده4385گیرد )عنبری و همکاران، می

که تجارب فرد در طول دوران کودکی و نوجوانی، نقش مهمی در رشد شخصیت فرد ایفا 
ت (. تحقیقاتی که پیرامون تجارب دوران کودکی صور5228، 5کند )بندر و همکارانمی

های آن دوران را در سالمت فیزیکی و گرفته است، تأثیر تجارب دوران کودکی و ناکامی
(. اغلب اختالالت و سازش 5242، 3روانی در سراسر عمر مشخص کرد )دیوب و همکاران

های رفتاری پس از دوران کودکی در خانواده، ناشی از کمبود توجه به این دوران  نایافتگی
توجهی، منجر به عدم  ح در روند رشد و تحول است. این بیحساس و عدم هدایت صحی

سازش و انطباق با محیط و بروز انحرافات گوناگون در ابعاد مختلف برای کودک و 
(. اسمارت 5226، 2؛ دمپستر و همکاران5226، 1شود )دو جنا و همکارانخانواده می

( در پژوهشی به این نتیجه 4385؛ به نقل از عابری کمال، 5221؛ به نقل از هالنشتاین، 5224)
بینی کننده قوی برای تواند یک پیشوالد اغلب می-رسید که نحوه تعامل کودک

 مشکالت رفتاری کودکان به شمار بیاید.
های فرزند پروری والدین، بیانگر نحوه ارتباط کلی والدین با فرزندان  طورکلی، شیوه به

که والدین برای تربیت فرزندان خود به هایی است های فرزند پروری، روشاست. شیوه
ها نسبت به فرزندان خود دارند  ها و رفتارهایی است که آنگیرند و بیانگر نگرشکار می

های خاصی (. هر خانواده، شیوه4389؛ به نقل از خانجانی و همکاران، 5242)لین و وایلی، 
ها که سبک فرزند  ین شیوهگیرد. ارا در تربیت فردی و اجتماعی فرزندان خویش به کار می

شوند، متأثر از عوامل مختلفی از جمله عوامل فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، پروری نامیده می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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باشد که بر کیفیت زندگی اعضای خانواده و ماهیت تعامل والدین با اقتصادی و غیره می
ای منظومه(. سبک فرزند پروری را 4883، 4فرزندان تأثیر بسزایی دارد )هاردی و همکاران

کند که ماهیت اند که فضای عاطفی فراگیری ایجاد میها و رفتارها تعریف کردهاز نگرش
؛ به نقل از الوندی و نوری، 5223سازد )شیفر، های والد و کودک را مشخص میتعامل
ای از های فرزند پروری، مجموعه( معتقدند که سبک5242) 5(. هوور و همکاران4381

های متفاوت و گسترده فرزند در موقعیت-کننده ارتباطات متقابل والدیینرفتارهاست که تع
گردد. شود که موجب ایجاد یک فضای تعاملی گسترده میگونه فرض می است و این
فرزندی به ماهیت کلی رابطه بین فرزند و والد، در قالب درجات رضایت، -رابطه والد

عاطفه بدنی )نوازش(، تجارب عشق و دوستی تأیید، نزدیکی، ابراز محبت، فراوانی گفتگو، 
(؛ بنابراین تعامل میان والدین و فرزندان، با 5222، 3و تعارض در میان رابطه دارد )هجیپت

گیرد، روش فرزند پروری آنان ارتباط دارد و به دلیل انطباق مداومی که در آن صورت می
دی کسرینه و همکاران، ؛ به نقل از زاه4899است )فورهند و النگ،  1ای پویاپدیده
4382.) 

مشهورترین مطالعات در حوزه فرزند پروری، مربوط به بامریند است. بامریند در 
کند )دویری، های فرزند پروری، به دو بعد اساسی محبت و کنترل اشاره میتوصیف سبک

های فرزند پروری را به  ( و بر این اساس، سبک4382؛ به نقل از خشکدار طارسی، 5226
(. 5223، 9کند )مانداراتقسیم می 2گیرو سهل 6، آمرانه )استبدادی(2سبک اقتداری سه

کند که والدین سختگیر، روابط سردی را بر فرزندان خود اعمال ( بیان می4884بامریند )
کنند. والدین مقتدر، کنترل خود را همراه با رابطه گرم و پاسخگویی بر فرزندان خود می

گونه  گیر، انتظارات اندکی از فرزندان خود داشته و هیچلدین سهلکه وا دارند. درحالی
های کنترلی  که روش ها ندارند. والدین مقتدر درحالی کنترل و پاسخگویی هم نسبت به آن

های  دهند و همچنین روشکنند، در مورد انجام آن توضیح میرا بر فرزندان خود اعمال می
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ای از گیرند. در این سبک، مجموعهخود به کار میتقویتی را برای تغییر رفتار کودکان 
حمایت اجتماعی، ارتباط دوسویه، پذیرندگی، پاسخگویی، شکیبایی و خشنودی نسبت به 

 شود.فرزندان دیده می
گونه که گفته شد، نظریه بامریند، بر دو بعد اساسی یعنی محبت )پذیرندگی( و نیز همان

ست. بعد اول محبت )پذیرندگی( والدین است. گذاری شده اداری( پایهکنترل )توقع
کننده هستند. این گروه، با  گروهی از والدین نسبت به فرزندان خود پذیرنده و اجابت

پردازند. برخی دیگر، طرد ها به بحث آزاد می فرزندان خود تبادل کالمی دارند و با آن
منتقد بوده و به نیازهای آنان، کننده و ناپذیرنده هستند. این والدین نسبت به فرزندان خود، 

داری( والدین است. به این معنا که (. بعد دوم کنترل )توقع5222، 4باشند )دیازتوجه میبی
کنند و تأکید دارند که برخی والدین، استانداردهای باالیی را برای فرزندان خود تعیین می

ن از فرزندان خود توقع فرزندان، به آن استانداردها دست یابند و برخی دیگر از والدی
ها  کند در رفتار فرزندان خود نفوذ داشته باشند و به آنکمتری دارند و به ندرت سعی می

 (.5226، 5دهند )برنزاجازه خودمختاری می
( بر ایجاد و نگهداری رابطه 4385؛ ترجمه صاحبی، 4889اما گالسر در نظریه انتخاب )

کارگیری رفتارهای پیوند دهنده  ندان با بهبخش والدین با فرز خوب، صمیمی و رضایت
کند و معتقد است که رابطه کننده رابطه تأکید می رابطه و خودداری از رفتارهای تخریب
شود که فرزند بتواند بدون اعمال کنترل بیرونی، خوب والدین با فرزندان موجب می

دارد که رد. او بیان میانتخاب کند که چه رفتاری را انجام دهد و مسئولیت رفتارش را بپذی
اند. والدین، معلمین ایم که همه سعی در کنترل کردن ما داشتهما در دنیایی رشد و نمو یافته

ایم و از توان خود برای  و ... بر این اساس ما کنترل کردن و کنترل شدن را یاد گرفته
ایم که  کرده ایم. ما چنان به کنترل کردن و کنترل شدن عادتانتخاب کردن غافل مانده

توانیم انتخاب کنیم. تئوری انتخاب، یک روانشناسی کنترل درونی ایم می فراموش کرده
کننده اصلی  است که معتقد است اگرچه گذشته بر رفتار فعلی ما اثر گذاشته است، اما تعیین

دهیم، رفتار هایی که انجام می پذیری و نوع انتخاب رفتار فعلی ما نیست، بلکه مسئولیت
کند. معنای تئوری انتخاب، اختیار است. آموزش و یادگیری تئوری علی ما را تعیین میف

 شود.های زندگی منتهی می انتخاب به آزادی و اختیار شخصی ما در تمام جنبه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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های پس های متقابل میان والدین و فرزندان که از لحظه گونه که گفته شد کنشهمان
دهد و کیفیت اجتماعی کودک را تشکیل می-انیشود، اساس رشد رواز تولد شروع می

؛ به نقل 5222این کنش متقابل، در تمام مراحل زندگی، تأثیرگذار است. بنا بر عقیده بیرن )
سالمت و  شان، بهتوجهی و فقدان ارتباط مناسب والدین با فرزندان ( بی4383از نصیری، 

زند و فرزندان را با کمبودهای امنیت محیط روانی و عاطفی کودکان و نوجوانان لطمه می
سازد. عالوه بر این، والدین را با مشکالت و عاطفی، انگیزشی و مشکالت روانی روبرو می

های عدیده مواجه کرده و در نتیجه، بر احساس رضایت از زندگی آنان تأثیرگذار چالش
 است.

است رضایت از زندگی، ادراک یا احساس کلی مثبت در مورد کیفیت زندگی فرد 
ای مهم برای بهزیستی موردتوجه قرار گرفته است.  عنوان جنبه ( و به5225، 4)کورسینی

عنوان نگرش مساعد فرد  توان رضایت از زندگی را بهکند که می( اظهار می5222) 5هیبرون
رسد که این نگرش، نوعی قضاوت طورکلی( تعریف کرد. به نظر می به زندگی خود )به

های آلکشد. در واقع رضایت از زندگی، بازتاب فاصله میان ایدهکلی را به تصویر می
های شخص و وضعیت آلشخص و وضعیت فعلی اوست و لذا، هرچه شکاف میان ایده

(. در واقع 5244، 3یابد )یالسینمندی وی نیز کاهش میفعلی فرد بیشتر گردد، رضایت
تی و عاطفی( فرد از کل رضایت از زندگی، مفهوم کلی و ناشی از نحوه ادراک )شناخ

زندگی است. به همین دلیل، افراد با رضایت از زندگی باال، هیجان مثبت بیشتری احساس 
ها را خوشایند  تری دارند و آن کنند، از گذشته و آینده خود و دیگران ارزیابی مثبتمی

خود و  که افراد با رضایت از زندگی پایین، خود، گذشته و آینده کنند. درحالیتوصیف می
کنند و هیجان منفی بیشتری مثل افسردگی و رویدادهای زندگی را نامطلوب ارزیابی می

 (.5242، 1کنند )تیماضطراب را تجربه می
شدت تحت تأثیر  توان گفت در جوامع امروزی، ارتباطات درون خانواده، بهاما می

های بیشتر و چالش ها در مقایسه با گذشته، باتغییرات اجتماعی قرار دارد و خانواده
تر در امر فرزند پروری مواجه هستند. این در حالی است که در بسیاری از موارد،  پیچیده

اجتماعی شخصیت، پدر و مادر شدن -بدیل فرزند پروری در رشد روانیعلیرغم نقش بی
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ترین آموزشی  رسد و افراد برای آن کوچکباره از راه می یک فرایندی است که به
و باید گفت که فرزند پروری فرایندی است که نیاز به مهارت کافی دارد و حتی اند  ندیده

؛ به نقل از 4888ترین والدین هم نیاز به کمک و حمایت دارند )پیتر،  ترین و قابل پرتوان
عنوان عامل تغییر در (. آموزش والدین به معنی در نظر گرفتن والدین به4399بیرامی، 

؛ به نقل 4383باشد )ساندرز؛ ترجمه شمس، ها می مشکالت آن شان و رفعزندگی فرزندان
(. نداشتن مهارت کافی در چگونگی برخورد صحیح با فرزند، به کاهش 4382از وارسته، 

گردد و باعث کاهش رضایت از زندگی فرزندی می-کیفیت فرزند پروری و رابطه والد
به بافت جوان کشور و مواجهه آنان گردد. لذا با توجه به این و همچنین با توجه والدین می

های درست تعامل والدین با کودک با نقش والدینی، ضرورت دارد که آموزش شیوه
 موردتوجه قرار گیرد.

های داخلی و خارجی در زمینه الزم به گفتن است که پژوهشگر با مراجعه به پژوهش
ی با تأکید بر نظریه فرزند پروری، به پژوهش مشابهی که به اثربخشی آموزش فرزند پرور

ها به بررسی اثربخشی آموزش انتخاب پرداخته باشد، دست نیافت. بسیاری از پژوهش
فرزند پروری در افزایش یا کاهش عاملی خاص و یا به بررسی اثربخشی آموزشی خاص 

ها به بررسی بودند. همچنین تعداد بسیار زیادی از پژوهشبر بهبود فرزند پروری پرداخته
های فرزند پروری و یا ( بر بهبود مهارت3Pبرنامه آموزشی فرزند پروری مثبت ) اثربخشی

نوعی به اثربخشی  هایی که بهفرزندی پرداخته بودند. ازجمله پژوهش-بهبود رابطه والد
های فرزند پروری فرزندی و بهبود شیوه-آموزش فرزند پروری بر بهبود رابطه والد

های  ( که به بررسی اثربخشی آموزش مهارت4382غریبی )توان از پژوهش اند، می پرداخته
( که اثربخشی 4383فرزند پروری بر پیوند والدینی پرداخت، بشردوست و همکاران )

های فرزند پروری موردبررسی قرار دادند، های فرزند پروری را بر شیوهآموزش شیوه
های فرزند پروری وه( که به بررسی تأثیر آموزش بر بهبود شی4382بهمنی و علیزاده )

( که تأثیر آموزش والدین مبتنی بر رویکرد آدلر درایکورس بر 4382پرداختند، حریری )
( که به 4399های فرزند پروری والدین را موردبررسی قرار داده است، بیرامی )بهبود شیوه

که ( 4392های تربیتی مادران پرداخت، شکوهی یکتا و پرند )تأثیر آموزش بر تغییر شیوه
های فرزند پروری های فرزند پروری بر بهبود مهارتبررسی اثربخشی آموزش شیوه

( که به تأثیر 4382؛ به نقل از وارسته و همکاران، 4889پرداختند، گلداستین و همکاران )
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( که 4399فرزندی پرداختند و ابارشی و همکاران )-آموزش والدین بر بهبود رابطه والد
اند، نام برد. همچنین از فرزندی را موردبررسی قرار داده-رابطه والد تأثیر آموزش والدین بر

( که به مقایسه تأثیر آموزش فردی و مهارت گروهی فرزند 4381پژوهش الوندی و نوری )
 اند، نام برد.پروری بر رضایت از زندگی مادران پرداخته

تأکید بر نظریه  در این پژوهش سعی شده است با مراجعه به منابع فرزند پروری و با
انتخاب، اصول برنامه فرزند پروری را استخراج نماید و سپس با آموزش این برنامه و 
پاسخگویی به سؤاالت مادران با توجه به نظر انتخاب، به بررسی اثربخشی این برنامه، بر 

ر، الذکفرزندی و رضایت از زندگی مادران بپردازد. لذا بنا بر مسائل فوق-بهبود رابطه والد
ویژه  ی والدین، بهتواند برای همهاین پژوهش حائز اهمیت بوده و نتایج حاصله از آن، می

والدین دارای کودکان زیر شش سال، راهگشا باشد؛ بنابراین سؤال اصلی پژوهش این است 
فرزندی و رضایت از -شده فرزند پروری، بر بهبود رابطه والد که آیا برنامه آموزشی تدوین

 ان اثربخش است؟زندگی مادر

 روش پژوهش
آزمون با گروه آزمون پسروش مورداستفاده در این پژوهش، نیمه آزمایشی از نوع پیش

کنترل است. در این پژوهش، جامعه آماری شامل کلیه مادران دارای فرزندان زیر شش 
گیری در دسترس و شامل کلیه مادران دارای باشد و نمونه آماری، از روش نمونه سال می

و  41، 2، 3های سالمت شهر تهران در مناطق کننده به خانهفرزندان زیر شش سال مراجعه
صورت که در  باشد. بدیننفر می 32باشد. تعداد نمونه می 4386های مهر و آبان در ماه 52

های فرزند پروری و شرایط  های سالمت مناطق مذکور، در مورد تشکیل کالسخانه
ها، با منظور تشکیل گروه رسانی شد. سپس بهزیر شش سال( اطالعداوطلبین )داشتن فرزند 

ها را در گروه آزمایشی که متغیر استفاده از روش جایگزینی تصادفی، نیمی از آزمودنی
گونه  ها را، در گروه کنترل که هیچها اعمال شد و نیم دیگر آزمودنی مستقل در مورد آن

 قرار گرفتند. ها اعمال نشد، متغیر مستقلی در مورد آن

کننده در این پژوهش، از  فرزندی اعضای شرکت-جهت برآورد میزان رابطه والد
CPRSفرزندی )-پرسشنامه رابطه والد

( و جهت برآورد میزان رضایت از 4881( پیانتا )4

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1.Child-Parent Relationship Scale 
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4زندگی آنان در این پژوهش، از پرسشنامه رضایت از زندگی )
SWLS داینر و همکاران )

های آماری توصیفی مانند ها، از شاخصوتحلیل داده منظور تجزیه ه( استفاده شد. ب4892)
ها، از آزمون تحلیل کواریانس منظور تعمیم یافته فراوانی، میانگین و انحراف استاندارد و به

 استفاده شده است.
 برنامه آموزش فرزند پروری با تأکید بر نظریه انتخاب

صورت استخراج شد که ابتدا  جلسه، بدین 45گام و  1برنامه آموزش فرزند پروری در 
؛ ترجمه صاحبی، 4888( و )گالسر، 4385؛ ترجمه صاحبی، 4889نظریه انتخاب )گالسر، 

طور عمیق موردبررسی قرار گرفت و اصول این نظریه در مورد فرزند پروری ( به4386
ه از منابع عنوان اهداف کلی این برنامه در نظر گرفته شد. سپس با استفادشناسایی و به

تا؛ برگ )بی(، اشتاین4385(، سیف )4382؛ ترجمه شهرآرای، 5228کی و فنینگ ) مک
(، بازارت 4386؛ ترجمه فرشچی و ایزدی، 4882(، نلسن و همکاران )4383ترجمه عابر، 

؛ ترجمه معتکف و عباسی 5245(، فابر و مازلیش )4396نیا و حسینی، تا؛ ترجمه آرام)بی
؛ ترجمه 5222(، گوردون )4386؛ ترجمه ثقفی، 5221اف و یونل )(، وایک4385فر، 

؛ 4882(، دینک مایر و مکی )4386؛ ترجمه اندرودی، 5222(، کوهن )4386فرجادی، 
(، محتوا و تکالیف 4392تا؛ ترجمه تجلی، (، پوپ و همکاران )بی4385ترجمه فیروزبخت، 

 استخراج گردید.
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Satisfaction with Life Scale 
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 با تأکید بر نظریه انتخاب . برنامه آموزش فرزند پروری1جدول 

 تکلیف محتوا هدف جلسه گام

گام اول: 
مقدمات ورود 
به برنامه فرزند 
پروری )تغییر 

 نگرش(

 اول

فرزند پروری 
و نقش والدین 

گیری در شکل
 نفس عزت

آشنایی اعضای گروه با یکدیگر و با 
پژوهشگر، ایجاد جو اعتماد و رابطه 
حسنه، آشنایی اعضا با چارچوب و 
فرایند کارگروه، تبیین معنای فرزند 

ترین دوران زندگی و پروری، مهم
ترین افراد زندگی، نقش مهم

تعامالت اولیه والدین با فرزند 
عنوان منشأ اصلی گفتار درونی و  به

نفس )تبیین مفهوم  ریزی عزتپایه
نفس(، بررسی ابعاد انسان  عزت

)افکار، احساسات، بدن و رفتار( و 
رابطه این ابعاد با  بررسی چگونگی

های متعدد(،  یکدیگر )در قالب مثال
افکار شامل گفتار درونی و تصاویر 

های  )تبیین خودگویی در قالب مثال
مختلف(، آشنایی با گفتار درونی و 
نقش آن، بررسی پیامدهای گفتار 
درونی مثبت و منفی، چگونگی 
ارتباط تعامالت اولیه والدین با فرزند 

 منفی فرزند با افکار مثبت و

به دوران کودکی 
خود فکر کنید و 
ببینید والدین شما، 
چگونه با شما تعامل 
داشتند و چقدر این 
تعامالت در قالب 
گفتار درونی، در 
شما درونی شده 

 است؟
 

گام دوم: 
چگونگی 

برقراری رابطه 
خوب با فرزند 
)تغییر نگرش و 
مقابله با افکار 
غیرمنطقی، 

 آموزی(مهارت

 دوم

مفاهیم  تبیین
اصلی نظریه 

انتخاب، رابطه 
بد و 

 راهبردهای آن

گر بودن انسان  تبیین مفهوم انتخاب
)باتوجه به شرایط(، تبیین مفهوم 
کنترل درونی و بیرونی و بررسی 

توان دیگران را کنترل اینکه آیا می
کرد؟ بررسی چگونگی تأثیر گذشته 

های رفتار و  بر حال، بررسی مؤلفه
ها، تبیین  ان بر آنچگونگی کنترل انس

رابطه خوب و بد، تعریف رابطه بد و 
بررسی تأثیرات کنترل رفتار دیگران 

های  بر خود و دیگران، معرفی شیوه
کنترل کردن رفتار دیگران )انتقاد، 
سرزنش، غر، شکایت، تهدید، تنبیه و 

های کنترل  دهی(، بررسی شیوهباج

به راهبردهای کنترل 
کردن رفتار فکر 
کنید و بررسی کنید 
که چقدر و چگونه 
از این راهبردها 

کنید و استفاده می
چه تأثیراتی بر 
اطرافیان داشته است؟ 
در طول هفته آینده، 
هر شب، بررسی 
کنید که چقدر و 

نتقاد مؤثر چگونه از ا
و غیر مؤثر استفاده 
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طور مبسوط، بررسی تفاوت  رفتار به
ر و غیر مؤثر، بررسی قوانین انتقاد مؤث

 های مختلف انتقاد مؤثر در قالب مثال

ها را  اید و آنکرده
 بنویسید؟

 سوم
رابطه خوب و 
ورود به دنیای 
 مطلوب فرزند

های رابطه خوب،  تعریف و ویژگی
تبیین ارتباط رابطه خوب با فعال 
شدن خودتنظیمی و کنترل درونی 
رفتار، دنیای مطلوب و چگونگی 
پررنگ شدن والدین در دنیای 

فرزندان، تأثیر تصویر مطلوب 
قدرتمند والدین در دنیای مطلوب، 
برخورد درست با اشتباه فرزندان، 
معرفی راهبردهای برقراری رابطه 
خوب )پذیرش، احترام، اعتماد، 
حمایت، گوش دادن، تشویق و 

 گفتگو(

در مورد ارتباط رابطه 
خوب با خودتنظیمی 
و کنترل درونی رفتار 
در خود و اطرافیان 

د و فرایند فکر کنی
آن را تبیین کنید. 
بررسی کنید که 
چقدر و چگونه از 
راهبردهای برقراری 
رابطه خوب استفاده 

 کنید؟می

 

 چهارم

بررسی 
راهبردهای 

برقراری رابطه 
 خوب

توضیح و بحث در مورد راهبردهای 
برقراری رابطه خوب، تبیین پذیرش 

نفس،  و اهمیت آن در رشد عزت
آن، تبیین تبیین احترام و مصادیق 

اعتماد و مصادیق آن و اهمیت آن در 
روابط بین فردی، توضیح در 
خصوص حمایت و انواع آن، تبیین 

دادن و اهمیت آن چگونگی گوش
در روابط بین فردی، تبیین تشویق در 

های مختلف و قوانین آن،  قالب مثال
 تفاوت تحسین و تشویق

در طول هفته، هر 
شب، تعداد جمالتی 

-به که در طی روز
عنوان تشویق به 

اید را فرزندتان گفته
بشمارید و چگونگی 

کارگیری آن را  به
 بنویسید.

 پنجم

بررسی 
راهبردهای 

برقراری رابطه 
 خوب )ادامه(

اهمیت گفتگو و شرایط مطلوب آن، 
چگونگی گفتگو در خصوص وضع 

ها، چگونگی مقررات و محدودیت
طور مطلوب،  درخواست کردن به

پاسخگویی به انتقاد، چگونگی 
بررسی چگونگی برخورد مؤثر با 

نظر، چگونگی حل یک  اختالف
 مسئله

 

با فرزند خود، در 
مورد تعیین یک 
مقررات در خانه 
گفتگو و به توافق 
برسید و فرایند توافق 

 را بنویسید.
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گام سوم: بهبود 
های فرزند شیوه

پروری در ابعاد 
مختلف 
-)مهارت

 آموزی(

 ششم

مقدماتی 
درباره رشد در 
ابعاد مختلف 

فرزند، تقویت 
 بعد ذهنی

بررسی مجدد ابعاد انسان و لزوم 
جانبه  فرزند پروری مبتنی بر رشد همه

شخصیت با تأکید بر افزایش 
نفس، تعریف هوش و بررسی  عزت

چگونگی تقویت رشد آن، تعریف 
خالقیت و بررسی چگونگی تقویت 

 آن

بررسی کنید که از 
 چه راهبردهایی در

جهت تقویت رشد 
هوش و خالقیت 
فرزند خود استفاده 

کنید و در اجرای می
کدام موارد، 

 ضعف دارید؟ نقطه

 هفتم
تقویت بعد 
 ذهنی )ادامه(

بررسی چگونگی تسهیل آموزش و 
یادگیری )واگذاری تدریجی 
مسئولیت با توجه به منطقه تقریبی 

دار صورت معنی رشد و فرایند کار به
یعنی مربوط کردن کردن یادگیری 

مطالب جدید با دانش فعلی 
یادگیرنده، به سه صورت حرکتی، 
کالمی و تصویری(، بررسی 
راهبردهای ایجاد و افزایش انگیزه در 

خوانی و چگونگی یادگیری، کتاب
 ایجاد انگیزه برای آن

بررسی کنید که 
توانید چگونه می

یادگیری را برای 
-فرزند خود مهیج 

 کنید؟

 هشتم
تقویت بعد 
احساسی و 

 اجتماعی

های اجتماعی و  لزوم کسب مهارت
نفس،  تأثیر آن بر افزایش عزت

های  بررسی چگونگی کسب مهارت
اجتماعی )الگوپذیری و آموزش(، 
معرفی موضوعات آموزش 

های اجتماعی )آداب  مهارت
معاشرت، تمیزی و نظافت، استفاده از 
تلویزیون و تلفن، مسائل ایمنی، خرج 

انداز کردن، استفاده از و پس کردن
زیست، غذا  وسایط نقلیه، محیط

ها و اصول اخالقی و  خوردن، ارزش
غیره(، بررسی چگونگی تنظیم 

عنوان یک مهارت  احساسات به
 اجتماعی و راهبردهای آن

 
 

در طول هفته، 
بررسی کنید که 
چگونه در خصوص 
تنظیم احساسات، به 
فرزند خود کمک 

 اید؟ کرده
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چهارم: گام 
اختتام برنامه 
 فرزند پروری

 نهم
تقویت بعد 

 رفتاری

بررسی فرایند کسب استقالل از 
کودکی و مزایای آن، بررسی هدف 

-اصلی مستقل شدن و مسئولیت

پذیری، بررسی چگونگی کسب 
پذیری، بررسی استقالل و مسئولیت

چگونگی برخورد با شکست 
 فرزندان

در طول هفته آینده، 
بررسی کنید که 

ور به فرزندتان چط
اید که کمک کرده

-احساس مسئولیت

 پذیری بیشتری کند؟

 دهم
تقویت بعد 

 رفتاری )ادامه(

های متناسب با سنین  بررسی مسئولیت
های متناسب با  سال، مسئولیت 3زیر 

های  سال، مسئولیت 6کودکان زیر 
های سال )در بخش 6کودکان باالی 

مراقبت از خود، مراقبت از وسایل 
شخصی، مراقبت از اتاق، انجام 
کارهای ساده خانه، امور تحصیلی و 
امور مالی مثل خرج کردن و 

 انداز کردن( پس

بررسی کنید که 
فرزند شما در کدام 

-بخش، مسئولیت

پذیری بیشتری دارد 
توان در و چگونه می

های دیگر، بخش
پذیری او را مسئولیت

 تقویت کرد.

 یازدهم
تقویت بعد 

 جسمی

فرایند خودآگاهی جسمی و  بررسی
لزوم پذیرش بدن، بررسی فرایند 

یابی جنسی و نقش جنسیتی،  هویت
بررسی چگونگی آموزش جنسی و 

 حفظ امنیت جنسی

به فرزند خود، در 
خصوص حفظ 
امنیت جنسی، 

 آموزش دهید.

 دوازدهم 
اختتام برنامه 
 فرزند پروری

بندی مروری بر کلیه جلسات و جمع
پاسخ به سؤاالت، شده،  مطالب مطرح

 آزموناجرای پس

دفترچه یادداشت 
ای تهیه کنید روزانه

که روزانه تجارب، 
تصمیمات، 

ها یا  پیشرفت
های خود را  شکست

در آن بنویسید. 
همچنین تجارب 
خود را، با دیگر 
اعضای گروه، از 
طریق تلگرام در میان 

 بگذارید.
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 های پژوهشیافته
فرزندی، در دو گروه پژوهشی، قبل و -پرسشنامه رابطه والددر جدول زیر، میانگین نمره 

 بعد از آموزش نشان داده شده است.

فرزندی در دو گروه پژوهش -. میانگین نمره پرسشنامه رابطه والد2جدول شماره 
 )آزمایشی و کنترل( قبل و بعد از آموزش

 گروه آزمون پیش آزمون پس
 
 

انحراف 
 استاندارد

 میانگین
انحراف 
 استاندارد

   میانگین

6/43 452 46 2/422 
گروه 

 آزمایشی

نمره کلی 
-رابطه والد
 گروه کنترل 5/422 49 9/422 2/42 فرزندی

فرزندی در دو -شود، میانگین نمرات رابطه والد گونه که در جدول فوق مالحظه میهمان
است، اما در مرحله آزمون، تقریباً مشابه یکدیگر  گروه آزمایشی و کنترل در مرحله پیش

 آزمون، میانگین نمرات در گروه آزمایشی افزایش یافته است. پس
، میانگین نمره پرسشنامه رضایت از زندگی در دو گروه پژوهش 3در جدول شماره 

 )آزمایشی و کنترل(، در قبل و پس از آموزش نشان داده شده است.

در دو گروه پژوهش  . میانگین نمره پرسشنامه رضایت از زندگی3جدول شماره 
 )آزمایشی و کنترل( قبل و بعد از آموزش

 گروه آزمون پیش آزمون پس
 
 

انحراف 
 استاندارد

 میانگین
انحراف 
 استاندارد

   میانگین

نمره کلی  گروه آزمایشی 2/46 1 48 1
رضایت از 

 گروه کنترل 46 5/1 46 9/3 زندگی
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میانگین نمرات رضایت از زندگی در  شود، مالحظه می 3گونه که در جدول شماره همان
آزمون، تقریباً مشابه یکدیگر است، اما در  دو گروه آزمایشی و کنترل در مرحله پیش

 آزمون، میانگین نمرات در گروه آزمایشی افزایش یافته است. مرحله پس

ها و  های تحلیل کوواریانس یعنی همگنی واریانس در دو جدول زیر، ابتدا مفروضه
گردد، سپس خالصه اطالعات و قدرت  فرزندی بررسی می-ها در رابطه والد شیبهمگنی 

آزمون و  های پیش تأثیر تحلیل کوواریانس برای بررسی معناداری تفاوت بین میانگین
 گیرد.فرزندی مورد بررسی قرار می-آزمون رابطه والد پس

 
ها و  نسهای تحلیل کوواریانس )همگنی واریا. بررسی مفروضه4جدول شماره 

 فرزندی-ها( رابطه والد همگنی شیب

 هاهمگنی شیب
 آزمون لوین

 ها()همگنی واریانس
 مقیاس

سطح 
 معناداری

F سطح معناداری آزمون F آزمون 

 فرزندی-نمره کلی رابطه والد 83/2 2/32 252/23 2/49

)همگنی های تحلیل کوواریانس  دهد که مفروضه نشان می 1نتایج حاصل از جدول شماره 
توان از ها( برای بررسی فرضیه پژوهش برقرار است؛ بنابراین میها و همگنی شیب واریانس

آزمون و های پیشمنظور بررسی معناداری تفاوت بین میانگین تحلیل کوواریانس به
 آزمون استفاده کرد. پس

داری تفاوت بین خالصه اطالعات و قدرت تأثیر تحلیل کوواریانس برای بررسی معنا 5جدول شماره 
 فرزندی-آزمون رابطه والد آزمون و پس های پیش میانگین

 مقیاس
 تحلیل کوواریانس

 مجذور اتا
F سطح معناداری آزمون 

 65/2 222/2 649/11 فرزندی-نمره کلی رابطه والد

 
محاسبه شده در نمره کلی رابطه  Fشود، مقدار  گونه که در جدول فوق مشاهده می همان
گردد.  توان گفت که فرضیه پژوهش تأیید می باشد، بنابراین می فرزندی معنادار می-والد
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-درصد از تغییرات نمره رابطه والد 65دهد که  همچنین مقدار اتا محاسبه شده نشان می
ریانس کلی درصد از وا 65باشد. این بدین معناست که  فرزندی مربوط به عامل آموزش می

 شود.فرزندی، به عامل آموزش مربوط می-رابطه والد

ها و همگنی  های تحلیل کوواریانس یعنی همگنی واریانس در دو جدول زیر، ابتدا مفروضه
گردد، سپس خالصه اطالعات و قدرت تأثیر ها در رضایت از زندگی بررسی می شیب

آزمون  آزمون و پس های پیش نگینتحلیل کوواریانس برای بررسی معناداری تفاوت بین میا
 گیرد.رضایت از زندگی مورد بررسی قرار می

ها و همگنی  های تحلیل کوواریانس )همگنی واریانسبررسی مفروضه 6جدول شماره 
 ها( رضایت از زندگی شیب

 هاهمگنی شیب
 آزمون لوین

 ها()همگنی واریانس
 مقیاس

سطح 
 معناداری

F آزمون 
سطح 

 معناداری
F آزمون 

 نمره کلی رضایت از زندگی 463/2 99/2 598/56 14/2

های تحلیل کوواریانس )همگنی  دهد که مفروضه نشان می 6نتایج حاصل از جدول شماره 
توان از ها( برای بررسی فرضیه پژوهش برقرار است؛ بنابراین میها و همگنی شیب واریانس

آزمون و های پیشبین میانگینمنظور بررسی معناداری تفاوت  تحلیل کوواریانس به
 آزمون استفاده کرد. پس

خالصه اطالعات و قدرت تأثیر تحلیل کوواریانس برای بررسی معناداری تفاوت بین  7جدول شماره 
 آزمون رضایت از زندگی آزمون و پس های پیش میانگین

 مقیاس

 تحلیل کوواریانس

 مجذور اتا
F سطح معناداری آزمون 

 48/2 249/2 341/6 از زندگینمره کلی رضایت 

محاسبه شده در نمره کلی  Fدهد که مقدار  نشان می 2نتایج حاصل از جدول شماره 
گردد.  توان گفت که فرضیه دوم تأیید می باشد، بنابراین می رضایت از زندگی معنادار می
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 درصد از تغییرات نمره رضایت از 48دهد که  همچنین مقدار اتا محاسبه شده نشان می
درصد از واریانس کلی  48باشد. این بدین معناست که  زندگی مربوط به عامل آموزش می

 شود.رضایت از زندگی، به عامل آموزش مربوط می

 گیریبحث و نتیجه
هدف اصلی از انجام پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی برنامه آموزشی فرزند پروری با 

باشد. فرزندی و رضایت از زندگی مادران می-والدتأکید بر نظریه انتخاب بر بهبود رابطه 
شود، نتایج تحلیل کوواریانس در هر دو جدول گونه که در جداول باال دیده می همان

آزمون، تفاوت  آزمون و پس های پیشمعنادار است و این بیانگر آن است که میان میانگین
تأکید بر نظریه انتخاب بر داری وجود دارد؛ یعنی برنامه آموزشی فرزند پروری با معنی

 فرزندی و رضایت از زندگی جامعه هدف مؤثر بوده است.-بهبود رابطه والد
این بدان معناست که شرکت مادران در برنامه آموزش فرزند پروری با تأکید بر نظریه 

شود مادران درباره اهمیت دوران کودکی و نقش مهم تعامالت اولیه انتخاب موجب می
شوند. در ادامه، نفس فرزندان آگاه می ریزی شخصیت و عزتکان در پایهوالدین با کود

ها، با مفهوم  ضمن تغییر نگرش نسبت به عدم کنترل رفتار فرزندان و دادن حق انتخاب به آن
شوند و در مورد چگونگی ایجاد و نگهداری ها آشنا می رابطه بد و خوب و راهبردهای آن
با فرزندان بدون اعمال کنترل بیرونی، از طریق بخش  رابطه خوب، صمیمی و رضایت

کننده رابطه و کارگیری رفتارهای پیونددهنده رابطه و خودداری از رفتارهای تخریب به
آموزی در این درنهایت پررنگ شدن در دنیای مطلوب فرزندان آگاه شده و به مهارت

ختلف فرزندان را های چگونگی رشد ابعاد مها مهارت پردازند. همچنین آن زمینه می
های تعامل آموزی در خصوص شیوهگیرند که در نتیجه، تغییر نگرش و نیز مهارت فرامی

فرزندی و افزایش جو صمیمیت در خانه -خوب و فرزند پروری، به بهبود رابطه والد
کننده، سبب آرامش اعضای خانواده شده و در نهایت،  عنوان نقش تعدیل انجامد که به می

 و رضایت از زندگی را در بردارد. احساس آرامش
های داخلی و خارجی گونه که قبالً هم گفته شد، پژوهشگر با مراجعه به پژوهشهمان

در زمینه فرزند پروری، به پژوهش مشابهی که به اثربخشی آموزش فرزند پروری با تأکید 
اثربخشی ها به بررسی بر نظریه انتخاب پرداخته باشد، دست نیافت. بسیاری از پژوهش

آموزش فرزند پروری در افزایش یا کاهش عاملی خاص و یا به بررسی اثربخشی آموزشی 
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های های پژوهشهای این پژوهش با یافتهبودند. یافتهخاص بر بهبود فرزند پروری پرداخته
های فرزند پروری بر پیوند والدینی  ( که به بررسی اثربخشی آموزش مهارت4382غریبی )

های فرزند پروری را ( که اثربخشی آموزش شیوه4383وست و همکاران )پرداخت، بشرد
( که به بررسی 4382های فرزند پروری مورد بررسی قرار دادند، بهمنی و علیزاده )بر شیوه

( که تأثیر آموزش 4382های فرزند پروری پرداختند، حریری )تأثیر آموزش بر بهبود شیوه
های فرزند پروری والدین را مورد کورس بر بهبود شیوهوالدین مبتنی بر رویکرد آدلر درای

های تربیتی مادران ( که به تأثیر آموزش بر تغییر شیوه4399بررسی قرار داد، بیرامی )
های فرزند ( که بررسی اثربخشی آموزش شیوه4392پرداختند، شکوهی یکتا و پرند )

گلداستین و  با پژوهش های فرزند پروری پرداختند، همچنینپروری بر بهبود مهارت
( که به تأثیر آموزش والدین بر بهبود 4382؛ به نقل از وارسته و همکاران، 4889همکاران )
( که به 4399فرزندی پرداختند، همخوان و با پژوهش ابارشی و همکاران )-رابطه والد

نیافتند،  فرزندی پرداختند و به نتیجه مثبتی دست-بررسی تأثیر آموزش والدین بر رابطه والد
( که 4381الوندی و نوری ) های پژوهشهای این پژوهش با یافتهناهمخوان است و نیز یافته

های گروهی فرزند پروری بر رضایت از زندگی  به مقایسه تأثیر آموزش فردی و مهارت
 اند، همخوانی دارد.مادران پرداخته

های موجود در زمینه پژوهش های تعداد زیادی ازهای این پژوهش با یافتههمچنین یافته
اند، همسو  ( پرداخته3Pفرزند پروری که به بررسی تأثیر برنامه آموزش فرزند پروری مثبت )

( که به 5241، 4؛ به نقل از واکیمیزو5245اند از: ساندرز ) ها عبارتاست. این پژوهش
، ویگینز و های والدینی پرداخت اثربخشی برنامه آموزش والدگری مثبت بر افزایش مهارت

( که بر اساس آن، والدینی که برنامه فرزند پروری مثبت را دریافت کرده 5228) 5همکاران
ای را در روابط با فرزندشان از خود به نمایش گذاشتند، ساندرز و  مالحظه بودند، بهبود قابل

-( که اثربخشی برنامه آموزش والدگری مثبت بربهبود رابطه والد5226) 3مک فارلند
( که به بررسی اثربخشی 5226) 1دی را مورد بررسی قرار دادند، دنفورث و همکارانفرزن

آموزش رفتارهای فرزند پروری مثبت بر بهبود رفتارهای فرزند پروری پرداختند، بار و 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Wakimizu et al 
2. Wiggins T L et al 
3. Sanders and McFarland 
4. Danforth J S et al 
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( که تأثیر آموزش فرزند پروری مثبت را در کاهش مشکالت رفتاری 5225) 4همکاران
فعالی مورد بررسی قرار دادند، ختالل توجه و بیشهای دارای مشکالت رفتاری و ابچه

های فرزند  ( که نشان دادند که شیوه4399؛ به نقل از پوراحمدی، 5223لئونگ و همکاران )
پروری ناکارآمد والدین، تحت تأثیر مداخله مبتنی بر آموزش برنامه فرزند پروری مثبت، 

های فرزند  ( نشان داد که شیوه4399؛ به نقل پوراحمدی 5224یابد، زوبریک، ) کاهش می
پروری والدین، تحت تأثیر مداخله مبتنی بر آموزش برنامه فرزند پروری مثبت، بهبود 

( که به اثربخشی آموزش برنامه والدگری مثبت بر 4382یابد، وارسته و همکاران ) می
( که به بررسی اثربخشی 4385کودک پرداختند، صالحی شیجانی )-کیفیت تعامل والد

فرزندی پرداخت، پورمحمدرضای تجریشی -نامه فرزند پروری مثبت بر بهبود رابطه والدبر
( که به بررسی تأثیر برنامه فرزند پروری مثبت بر تعامل مادر و کودک 4381و همکاران )

( که به اثربخشی برنامه گروهی والدگری 4384پرداختند، عابدی شاپورآبادی و همکاران )
؛ به 4889و تاکر و همکاران،  4882دک پرداختند، تاکر و گراس،کو-مثبت بر رابطه مادر

های آموزش فرزند پروری مثبت بر  ( که اثربخشی تکنیک4385نقل از صالحی شیجانی، 
 کودک را مورد بررسی قرار دادند.-افزایش تعامالت مثبت والد

بر توان گفت که آموزش فرزند پروری  های آورده شده در فوق، میبنا بر پژوهش
فرزندی و نهایتاً بر افزایش رضایت از زندگی، -های فرزند پروری و رابطه والدبهبود شیوه

گونه که در قبل گفته شد، اثربخش است و این با نتایج پژوهش حاضر همسو است. همان
ریزی عنوان یک دوران مهم و تأثیرگذار در تمام زندگی، به جهت پایه دوران کودکی، به

صورت که اثرات تجارب کودکی و رابطه فرزند با والدین خود،  شخصیت است. بدین
سالی تأثیرگذار است، بلکه عملکرد فرزندان او را  تنها بر عملکرد فرد در دوران بزرگ نه

های فرزند پروری، ای در شیوهصورت چرخه دهد و تداوم این اثرات، به تحت تأثیر قرار می
افزایی در این زمینه هستند ویژه مادران نیازمند دانش ن، بهیابد. لذا والدیها ادامه می میان نسل

آموزی در این زمینه، ضمن های مطلوب تعامل با فرزند و مهارتکه با آگاهی از شیوه
های روانی فرزندان های پیدایش و تداوم آسیبتقویت رابطه با فرزند، از ایجاد زمینه

رزند پروری، در زندگی خود های مرتبط با فجلوگیری کنند و ضمن کاهش چالش
 احساس آرامش و رضایت کنند.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Bar W et al 
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های این پژوهش مبنی بر اثربخش بودن این آموزش در بهبود در پایان، باتوجه به یافته
عنوان  شود این آموزش بهفرزندی و افزایش رضایت از زندگی، پیشنهاد می-رابطه والد

موزش والدین در ارتباط هستند، یک بسته آموزشی فرزند پروری، از سوی مراکزی که با آ
موردتوجه قرار گیرد. الزم به گفتن است مادرانی که در برنامه آموزشی فرزند پروری با 
تأکید بر نظریه انتخاب شرکت داشتند، با نشان دادن استقبال زیاد برای شرکت در این 

ین کالس را به اند ا داشتند که مایلجلسات، مصرا خواستار ادامه جلسات بودند و اظهار می
چنین شد که تاکنون دو دوره دیگر از این آموزش تکرار شده  دیگران معرفی کنند و این

 است.
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 منابع
تأثیر (. 4399ابارشی، زهره؛ طهماسبیان، کارینه؛ مظاهری، محمدعلی و پناغی، لیلی )

-اجتماعی کودک از طریق بهبود تعامل مادر -آموزش برنامه ارتقای رشد روانی
. پژوهش در بر خوداثرمندی والدگری و رابطه مادر و کودک زیر سه سال کودک

 .18-22، ص 3، شماره 3شناختی، دوره  سالمت روان
(. 4383) ده اصل ثابت فرزند پروری. ترجمه مهرنوش عابرتا(. برگ، الرنس )بیاشتاین

 تهران: انتشارات رشد.
های تأثیر آموزش فردی و مهارتمقایسه (. 4381الوندی، حمیرا و نوری، ابوالقاسم )

دانش و پژوهش در روانشناسی  گروهی فرزند پروری بر رضایت از زندگی مادران.
 .25-12، ص 1، دوره 46کاربردی، سال 

الدین حسینی نیا و سید شمس. ترجمه الهام آرامنفس سالم عزتتا(. بازارت، مالنی )بی
 (. تهران: نشر پیکان.4396)

های  تأثیر آموزش سبک(. 4383پور، طیبه و رضائیان، حمید )دیبشردوست، نرگس؛ زن
های والدینی( بر نگرش مادران باردار نوبت اول به مقوله فرزند پروری )مهارت

 .62-83، ص 5، شماره 5مطالعات زن و خانواده، دوره  فرزند پروری.
ران بر بهبود بررسی اثر آموزش مدیریت به ماد(. 4382بهمنی، طاهره و علیزاده، حمید )

. های اختالل نارسایی توجه/بیش فعالی های فرزند پروری و کاهش نشانه شیوه
 .52-11، ص 4، شماره 4روانشناسی افراد استثنایی، سال 

های فرزند پروری به مادران پسران دبستانی  تأثیر آموزش مهارت(. 4399بیرامی، منصور )
. ها های تربیتی آن وانی و شیوهسازی شده بر سالمت ر مبتال به اختالالت برونی

 .422-441، ص 5، شماره 44اصول بهداشت روانی، سال 
تا(. افزایش احترام به خود در کودکان هیل، سوزان و کریهد، ادوارد )بیپوپ، آلیس؛ مک

 (. تهران: انتشارات رشد.4392و نوجوانان. ترجمه پریسا تجلی )
بررسی (. 4399درضا و طهماسیان، کارینه )پوراحمدی، الناز؛ جاللی، محسن؛ شعیری، محم

های فرزند  ( بر تغییر شیوه3Pمدت آموزش برنامه فرزند پروری مثبت ) اثر کوتاه
، 2. خانواده پژوهی، سال ای پروری مادران کودکان مبتال به اختالل نافرمانی مقابله

 .248-235، ص 52شماره 
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اکبر ز، غالمعلی؛ ارجمندنیا، علیپورمحمدرضای تجریشی، معصومه؛ عاشوری، محمد؛ افرو
اثربخشی آموزش برنامه والدگری مثبت بر تعامل مادر (. 4381و غباری بناب، باقر )

 .459-432، ص 5، شماره 46بخشی، دوره  توان توان ذهنی.بر کودک کم
آموزش والدین مبتنی بر رویکرد آدلر درایکورس بر بهبود (. 4382حریری، پرستو )

 نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه عالمه طباطبایی. . پایانپروری والدین های فرزند شیوه
بررسی ارتباط کارکرد خانواده، (. 4389خانجانی، مهدی؛ قنبری، فرشته و نعیمی، ابراهیم )

 های تربیتی والدین با اعتیاد به اینترنت در نوجوانان.بستگی و سبک سبک دل
 .454-415، ص 32ماره ، ش42درمانی، دوره فرهنگ مشاوره و روان

بررسی انتقادی (. 4382خشکدار طارسی، معصومه؛ سلحشوری، احمد و وکیلی، هادی )
پژوهش در مسائل  سبک فرزند پروری مقتدرانه بر اساس دیدگاه ائمه اطهار )ع(.

 .62-83، ص 33، شماره 51تعلیم و تربیت اسالمی، سال 

. ترجمه مهرداد تربیت اثربخشراهنمای (. 4882دینک مایر، دان و مکی، گری د )
 (. تهران: نشر دانژه.4385فیروزبخت )

السادات زاده، مریم؛ بهرامی، فاطمه و جزایری، رضوانزاهدی کسرینه، کیوان؛ فاتحی
حل مدار بر مشکالت های فرزند پروری به شیوه راهتأثیر آموزش مهارت(. 4382)

-322، ص 3، دوره 41رفتاری، سال . تحقیقات علوم دبستانی رفتاری کودکان پیش
319. 
 . تهران: نشر دوران.روانشناسی پرورشی نوین(. 4385اکبر )سیف، علی

های نوین فرزند بخشی آموزش شیوه(. اثر4392شکوهی یکتا، محسن و پرند، اکرم )
 .24، ص 5های تربیتی، شماره پژوهش پروری به والدین.
برنامه فرزند پروری مثبت به مادران بر کاهش آموزش (. 4385صالحی شیجانی، اکرم )

نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه عالمه  پایان ای فرزندان. عالئم اختالل نافرمانی مقابله
 طباطبایی.

عابدی شاپورآبادی، ثریا؛ پورمحمدرضای تجریشی، معصومه؛ محمدخانی، پروانه و 
-ت بر رابطه مادراثربخشی برنامه گروهی والدگری مثب(. 4384فرضی، مرجان )

، 1روانشناسی بالینی، سال  کودک در کودکان با اختالل بیش فعالی/نارسایی توجه.
 .63-23، ص 3شماره 
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رفتاری بر اضطراب و پذیرش -اثربخشی فنون شناختی(. 4385عابری کمال، محمد )
نامه کارشناسی ارشد.  . پایاناجتماعی نوجوانان با سبک فرزند پروری استبدادی

 ه عالمه طباطبایی.دانشگا
کننده الگوهای عوامل پیشگویی(. 4385عنبری، خاطره؛ مهدویان، عباس و ندری، ستار )

آباد در سال ارتباطی مادر و کودک در مراجعین به بیمارستان شهید مدنی شهر خرم
 .43-55. ص 2، 42فصلنامه یافته،  .4384

های ثربخشی آموزش مهارت(. ا4382غریبی، حسن؛ شیدایی، آزاده و رستمی، چنگیز )
فرزند پروری بر پیوند والدینی، استرس درک شده و کیفیت زندگی مادران دارای 

 .585-322، ص 1، شماره 49سالمت و مراقبت، سال  دبستانی. کودک پیش
فر ترجمه فاطمه عباسی ها شنیدن.ها گفتن، از بچهبه بچه(. 4845فابر، آدل و مازلیش، الین )

 (. تهران: نشر دایره.4385) و نفیسه معتکف
. ترجمه اصغر اندرودی هوش اجتماعی فرزند خود را افزایش دهیم(. 5222کوهن، کتی )

 (. تهران: نشر دایره.4386)
(. تهران: انتشارات سایه 4385) تئوری انتخاب. ترجمه علی صاحبی(. 4889گالسر، ویلیام )

 سخن.
(. تهران: انتشارات 4386رجمه علی صاحبی )ت زبان نظریه انتخاب.(. 4888گالسر، ویلیام )

 سایه سخن.
 (. نشر فرزان.4386. ترجمه پریچهر فرجادی )فرهنگ تفاهم(. 5222گوردون، تامس )

. ترجمه مهرناز نفس رشد و افزایش عزت(. 5228کی، ماتیو و فنینگ، پاتریک )مک
 (. تهران: نشر آسیم.4382شهرآرای )

فرزندی -شورت آدلری با والدین بر بهبود رابطه والداثربخشی م(. 4383نصیری، کبری )
. پایان نامه کارشناسی دانش آموزان دختر پایه اول دبیرستان شهرستان کوهدشت

 ارشد. دانشگاه عالمه طباطبایی.
. ترجمه فرشچی، تربیت سالم(. 4882نلسن، جین؛ الت، لین و گلن، اچ. استیفن )

 ان: انتشارات سازوکار.(. تهر4386محمدجواد و ایزدی، ریحانه )
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اثربخشی آموزش برنامه (. 4382الهی، عباس )وارسته، مرضیه؛ اصالنی، خالد و امان
فصلنامه فرهنگ مشاوره و  کودک.-والدگری مثبت بر کیفیت تعامل والد

 .493-524، ص 59، شماره 2درمانی، سال  روان
گوید نه چگونه او را با ی کودکتان می(. وقت5221وایکاف، جری و یونل، باربارا سی )

 (. تهران: انتشارات ققنوس.4386. ترجمه فرناز ثقفی )خود همراه کنید
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