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Abstract
This study investigated the effectiveness of group
training of the reforming parenting styles based
on mothers` maladjustment schemas on
improving behavioral problems among preschool
children in Isfahan city. The study was a semiexperimental research (pre-test and post-test)
with a control group. Its statistical populations
include all mothers whose children suffer from
behavioral disorders in Isfahan city. For this
purpose, based 40 people from among the
mothers whose children had the sign of
behavioral disorders were selected based on
convenient sampling and were categorized into
two experimental and control groups. Rutter`s
child behavior questionnaire was used for data
collection. 8 sessions of reforming the parenting
styles based on reforming maladjustment
schemas were hold for the experimental group
while the control group received no specific
training. To analyze the data, by the use of the
mean and standard deviation of data and also
multivariate covariance, the research hypotheses
have been analyzed. Therefore, based on the total
results of the general research, it can be
concluded that reforming parenting style based
on mother`s maladjustment schemas on
improving has a significant effect in the reduction
of behavioral disorders of their child (p<0.05).
Keywords: behavioral disorders, parenting styles,
maladjustment schemas, preschool children,
mothers.
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فوسی )5015( 1فابطةبین سبک هید فرزنکدپروفد مسکابدانه

به صوف

و م ادفانه بی اسارس والکدین دافلینکگ )5010( 5فابطکة بکی

شدند .میدفا کودکی گروه آزمییش آموزش اصکتد سکبک

سبکهید فرزند پروفد غیط بی ضعف مهیف هید ادامکیعی

فرزندپروفد بر اسیس اصتد فردوافههکید نیسکیزگیف فا دف

شییع پوف و همالیفا ( )1394اثکر سکبکهکید

فی  1دیسه  90دقی هاد دف  5میه دفییفت کردند امکی گکروه

و عز

نی

فرزند پروفد به فوش والدینی مثبت بکر پیگیکرد مشکالت

تصیدفی دف دو گکروه آزمکییش و گکواه دکییگزین

کنارل دف فول این مد

هکی مداخیکهاد دفییفکت نالردنکد.

ففاککیفد کودکککی فوشککنزاده ( )1391فابطککة بککین عتئککم

زم به ذکر است اعضید گروههید آزمکییش و کناکرل قبکل

ففایفد بی سبکهید فرزند پروفد و اسکارسهکید

از آمکوزش دف معکرض پکیشآزمکو و

اخات

بعد و یک مکیه پک

زندگی میدفا فا مطیلعه کرده اند .امی همینگونکه ککه مشکیهده

پ آزمو قراف گرفاند .آموزشهی دف پکیشدبسکاینی مناخکب

میشود مروف پژوهشهی نشی میدهکد ککه تکیکنو پکژوهش

اندیم شد.

چیپ شدهاد به برفسی اثر بخشی سکبکهکید فرزنکدپروفد

ابزار سنجش
دف این پژوهش از ابزاف و برنیمه آموزشی زیر اسکاییده شکده

است.

است:

مبانی بر اصتد فردوافههید نیسیزگیف مکیدفا اندکیم نشکده
دف این پژوهش بی دف نظر گرفان ایکن نالاکه ککه اصکتد

پرسشنیمة اخاتل ففاکیفد فاتکر :ایکن پرسشکنیمه توسکط

فردوافههید نیسیزگیف میدفا دف کنیف آموزش اصتد سکبک

مییالل فاتر دف سیلهید  1963و  1930تدوین شکده اسکت و

ففایفد کمک کند

نسکخة A

فرزندپروفد می تواند به کیهش مشالت

شیمل دو نسخة ( Aوالدین) و ( Bمعیم) است ککه

ایکن پککژوهش بککه برفسککی آمککوزش گروهککی اصککتد سککبک

دافاد  31عبیف

فرزندپروفد بر اسیس اصکتد فکردوافههکید نیسکیزگیف بکه

والدین دود  50دقی ه بی توده به ففایفهید کودککی دف 15

ففاکیفد کودککی پکیشدبسکاینی

میه گذشاه میتوانند به پرسشهی پیس دهند .نسکخة  Bدافاد

میدفا بر بهبکود مشکالت

 56عبیف

پرداخت و فرضیة زیر فا آزمو کرد.
آموزش گروهی اصتد سکبک فرزنکدپروفد بکر اسکیس

است و توسکط والکدین تالمیکل مکیشکود.

است و توسط معیم تالمیل میشکود .نمکرة  13دف

فرم  Aن طه برش است و کودکینی که نمرة  13یی بی تر داشاه

اصتد فردوافههید نیسیزگیف به میدفا بر بهبکود مشکالت

بیشند دافاد مشالل شنیخاه میشوند .دف این پژوهش از فکرم

ففایفد کودکی پیشدبساینی اثر معنیداف دافد.

والدین اساییده شد .بهمنظوف افزییبی پییکییی ایکن پرسشکنیمه

روش
فوش پژوهش دیمعة آمیفد و نمونه :پژوهش یضر نیمکه

فاتککر و همالککیفا ( )1935از فوش آزمککو مدککدد اسککاییده

آزمییشی بود و از فرد پیشآزمکو  -پک آزمکو بکی گکروه
کنارل و پیگیرد اساییده شد .دیمعه آمکیفد پکژوهش شکیمل
کییة کودککی پکیشدبسکاینی دافاد مشکالت

نمودند که پییییی  0/91بعد از یک دوفة سهمیهه نشی دهنکدة
ثبی

نمرهگذافد پرسشنیمه است.
اعابیف و فوایی این پرسشنیمه بکراد اولکین بکیف دف ایکرا

ففاکیفد شکهر

توسط مهرییف  1333بی فوش دونیمه کرد و بیزآزمکییی 0/15

اصیهی دف سیل تحصییی  94-95بود .پژوهشگر از میی کییه

گزافش شد و مهرییف ن طه برش آزمو نسخة والکدین فا 13

پیش دبساینی هید شهر اصیهی یک پیشدبساینی فا به شکیوة

اعتم کرده است (یوسیی  .)1333دف پژوهش یضر مدکدداً

نمونککهگیککرد دف دسککارس اناخککیب و همککة مککیدفا ایککن
پیشدبساینی پرسشنیمه اخاتل ففایفد فاتر ( )1935فا کیمکل
کردند و  40ککودکی ککه نمکره بکی ترد بکر اسکیس افزیکیبی
میدفانشی کسب کردند وافد پژوهش شدند .به این ترتیب که
مککیدفا  40کککودک دافاد مشککالت

همسینی دفونی براد کل پرسشنیمه محیسبه شد (.)0/13 =α

روش اجرا
دف ددول زیر محاواد برنیمة آموزشی آمده است .این محاوا
به تأیید سه ماخص

فوا شنیسی بیلینی فسیده است.

ففاککیفد اناخککیب و
2. Darlling

1. Preethi & Rosa
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جدول  .1محتواي جلسات آموزشی بوگوفته از سبکهاي فوزندپووري بامویند ( )1971و نظویه طوحوار یانگ ()1999
جلسات
جلسة اول

هدف ،محتوا ،تکلیف
-

آشنییی اعضی بی یالدیگر و بی فهبر گروه
ایدید یک فابطه مبانی بر همالیفد
ذکر ختصهاد از مرا ل شاللگیرد گروه و عیت اناخیب آنی
تعیین اهداف گروه
ذکر قوانین گروه
تشریح نحوة تشالیل دیسی و زمی دیسی بعدد
معرفی مهمترین عیمیی که بیعث بروز مشالت ففایفد دف کودکی میشود
معرفی سه سبک فرزندپروفد
تالییف خینگی مبنی بر این که به فوابطای بی کودکینای دقت کنید و به این سؤال پیس دهید که شکمی چکه
سبک فرزندپروفد دافید؟ سپ آ فا دف کیفبرگ مربوفه ییدداشت کنید.
ادراد پیشآزمو

-

مروف مبی ث دیسة قبل
مروفد بر تالیلیف خینگی اندیم شده
معرفی و توضیح بهارین نحوة تربیت فرزندا (سبک فرزندپروفد م ادفانه) .بی افائة مثیل
توضیح اینکه سبک فرزندپروفد سهلگیرانه و مسابدانه بیعث ایدید مشالت ففایفد دف کودکی میشود
بی افائة مثیل.
مروف کیی دیسه و دمعبندد مطیلب
تالییف خینگی مبنی بر اینکه به این سؤال فالر کنید و پیس دهید که چه عوامیی ادیزه نداد که شمی میدف
م ادفد بیشید .سپ آ هی فا دف کیفبرگ مربوفه ییدداشت کنید.

جلسة سوم

-

جلسة چاارم

-

مروف مبی ث دیسة قبل
مروفد بر تالیلیف خینگی اندیم شده
شنیخت موانع ا سیسی فالرد و ففایفد دف سبک فرزندپروفد م ادفانه
افائه تعریف از فردوافههید نیسیزگیف و معرفی فردوافههی
بیی فیشههید اولیه و عیت به ودود آمد فردوافههید نیسیزگیف
مروف کیی دیسه و دمعبندد مطیلب
تالییف خینگی مبنی بر اینکه به این سؤال پیس دهید که کودکی شمی دف کدامیک از دساه تدیفب اولیکه
کودکی دید میگیرد و اینکه خیقوخود شمی دف کودکی دزء کدام دساه از خیقوخکود هیدکینی قکراف
داشاه است و آیی این تدیفب بر فود فرزندپروفد شمی تکأثیر داشکاه اسکت یکی خیکر؟ سکپ آ هکی فا دف
کیفبرگ مربوفه ییدداشت کنید.
مروف مبی ث دیسة قبل
مروفد بر تالیلیف خینگی اندیم شده
بیی پنج نییز هیدینی افراد
معرفی پنج یطه فردوافههید نیسیزگیف بی افائة مثیل
افائة توضیح دف موفد تأثیر فردوافههی بر سبک فرزندپروفد
مروف کیی دیسه و دمعبندد مطیلب
تالییف خینگی مبنی بر اینکه شمی دف کدامیک از این پنج یطه قراف دافید و این فردوافههی چه اثرد بر
فود شیوه فرزندپروفد شمی داشاه و ممالن است فرزند شمی فا دف کدام یطه قراف دهد؟ سکپ آ هکی فا
دف کیفبرگ مربوفه ییدداشت کنید.

جلسة دوم

-
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جلسة پنجم

-

جلسة ششم

-

جلسة ههتم

-

جلسة هشتم

-

جلسة نام



مروف مبی ث دیسة قبل
مروفد بر تالیلیف خینگی اندیم شده
معرفی شش فردوافه از هدده فردوافه نیسیزگیف
اثر هر فردوافه بر سبک فرزندپروفد و افائه مثیلهید
افائة توضیح دف موفد تأثیر فردوافههی بر سبک فرزندپروفد والدین
آموزش تالنیکهید شنیخای دهت اصتد فردوافههی و اثر آ هی بر سبک فرزندپروفد والدین
مروف کیی دیسه و دمعبندد مطیلب
تالییف خینگی مبنی بر این که شمی ممالن است کدامیک از این شش فردوافة نیسیزگیف فا داشاه بیشید و
ایناله بی فرزند خود بهگونهاد ففایف میکنید که مودب ایدید این فردوافههی دف او شود .سپ آ هی فا دف
کیفبرگ مربوفه ییدداشت کنید .تمرین تالنیکهید شنیخای
مروف مبی ث دیسة قبل
مروفد بر تالیلیف خینگی اندیم شده
معرفی شش فردوافه دیگر از هدده فردوافه نیسیزگیف
اثر هریک از این فردوافه بر سبک فرزندپروفد و افائة مثیل
افائة توضیح دف موفد تأثیر فردوافههی بر سبک فرزندپروفد والدین
آموزش تالنیکهید تدربکی (تصویرسکیزد ذهنکی) دهکت اصکتد فکردوافههکی و اثکر آ هکی بکر سکبک
فرزندپروفد والدین
مروف کیی دیسه و دمعبندد مطیلب
تالییف خینگی مبنی بر اینکه شمی ممالن است کدامیک از این شش فردوافة نیسیزگیف فا داشاه بیشید و
ایناله بی فرزند خود بهگونهاد ففایف میکنید که مودب ایدید این فردوافههی دف او شود .سپ آ هی فا دف
کیفبرگ مربوفه ییدداشت کنید .تمرین تالنیک تصویرسیزد ذهنی.
مروف مبی ث دیسة قبل
مروفد بر تالیلیف خینگی اندیم شده
معرفی شش فردوافه دیگر از هدده فردوافه نیسیزگیف
اثر هر فردوافه بر سبک فرزندپروفد و افائة مثیل
افائة توضیح دف موفد تأثیر فردوافههی بر سبک فرزندپروفد والدین
آموزش تالنیکهید تدربی (گیاگود خییلی) براد اصتد فردوافههی و تأثیر آ بکر سکبک فرزنکدپروفد
والدین
مروف کیی دیسه و دمعبندد مطیلب
تالییف خینگی مبنی بر اینکه شمی ممالن است کدامیک از این شش فردوافة نیسیزگیف فا داشاه بیشید و
ایناله بی فرزند خود بهگونهاد ففایف میکنید که مودب ایدید این فردوافههی دف او شود .خییل سپ آ هی
فا دف کیفبرگ مربوفه ییدداشت کنید .تمرین تالنیک گیاگود خییلی
مروف مبی ث دیسة قبل
مروفد بر تالیلیف خینگی اندیم شده
آموزش تالنیک نوشان نیمه به والدین و تأثیر بر سبک فرزندپروفد والدین
آموزش تالنیک برفسی زندگی از چشمانداز یک فردوافه مثبتتر و تأثیر بر سبک فرزندپروفد والدین
تأکید بر کیفبرد دسایوفدهید برنیمه آموزشی از فریق تمرین دف زندگی واقعی
ادراد پ آزمو
قدفدانی از اعضیء به دلیل همالیفد
اعتم تیفی و ییدآوفد دیسة اندیم پیگیرد
اندیم پیگیرد بی اساییده از پرسشنیمه اخات

ففایفد فاتر (فرم والدین) و پیس گویی به سؤا

میدفا
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ددول ( )5میینگین و انحراف اسایندافد عتئم اخکات

یافتهها
بهمنظوف تدزیه وتحییل دادههی از آزمکو تحییکل کووافیکین

ففایفد کودکی فا بر سب گروه نشی میدهد.

اساییده شد که بی توده به فرضیة پژوهش ییفاههید به دسکت
آمده به این شرد است:
جدول  .2میانگین و انحواف استاندارد عالئم اختالالت رفتاري کودکان بو اساس گوو
متغیو
عتئم اخات

ففایفد کودکی

گروه آزمییش
عتئم اخات

ففایفد کودکی

گروه کنارل

گوو

میانگین

انحواف استاندارد

تعداد

پیشآزمو

45/15

9/50

50

پ آزمو

31/30

6/15

50

پیشآزمو

34/50

6/54

50

پ آزمو

36/90

6/11

50

ناییج ددول  5نشی می دهد که میینگین عتئم اخات

برابککر برخوفدافنککد.

انککدازههککید ماغیککر وابسککاه از وافیککین

ففایفد کودکی دف گروه کنارل دف مر یه پ آزمو از گکروه

همچنین ناییج آزمو بکیک

آزمییش بیشار است .بهمنظکوف پیسکخگویی بکه ایکن سکؤال و
کنارل ماغیر پیش آزمو از آزمکو تحییکل کووافیکین چنکد

ففاکیفد کودککی تأییکد
کووافیین هی براد عتئم اخکات
میشود .بنیبراین میتوا از آزمو تحییکل کووافیکین چنکد

عتئکم

ماغیرد اسکاییده ککرد .بنکیبراین بکهمنظکوف م ییسکه دو گکروه

ففایفد کودکی از آزمو شیپیرو وییک اساییده شد

ففایفد کودکی بی توده بکه برابکرد

ماغیرد اساییده شد .دهت برفسی نرمیل بود نمرا
اخات

و ناییج این تحییل نشکی دادههکی ککه دادههکی نرمکیل هسکاند
بهمنظوف برفسی پیشفرض برابرد وافیین هی از آزمو لوین

دفزمینة عتئم اخات

نشکی داد پکیشفکرض برابکرد

وافیکین هکید ایککن ماغیرهکی دف دو گککروه از آزمکو تحییککل
کووافیین چند ماغیره اساییده میشود.

اساییده شد .ناییج ایکن تحییکل نیکز نشکی داد ککه وافیکین
جدول  .3خالصه نتایج تحلیل کوواریانس مقایسه عالئم اختالالت رفتاري کودکان
منبع تغییوات

مجموع

میانگین

F

معناداري

مجذور اتا

توان آزمون

پیشآزمون

111/411

1

111/411

44/555

0/000

0/546

1/00

گوو

195/551

1

195/551

9/161

0/003

0/510

0/164

مجذورات

df

مجذورات

همی فوف که دف ددول  3مت ظه مکیشکود تیکیو دو
ففایفد کودکی معنیدافاست .به این
گروه دف عتئم اخات
ترتیب ناییج نشی میدهد بین افراد گکروه آزمکییش و کناکرل
دف عتئم اخات

ففایفد کودککی تیکیو

معنکیداف ودکود

ففاکیفد
دافد .بی توده بکه اینالکه میکینگین عتئکم اخکات
کودکی دف گروه کنارل دف مر یه پ آزمو از گروه آزمییش
بیشار است .پ

دف گروه آزمییش عتئم اخکات

کودکی بکه فکوف معنکیدافد پک
فرزندپروفد کیهش ییفاه است.

ففاکیفد

از آمکوزش اصکتد سکبک

بحث و نتیجهگیری
ناییج تحییل کووافیین نشی داد که آموزش اصتد سکبک
فرزند پروفد بر اسیس اصتد فکردوافههکید نیسکیزگیف بکه
میدفا بر بهبود اخات

ففایفد کودکی مؤثر بوده است.

ییفاه هید این پژوهش بی ییفاکه هکید یصکل از پکژوهش
سکککییی گنکککدمینی و همالکککیفا ( )1313دف زمینک کة ن کککش
فرزندپروفد م ادفانه دف پییین بکود افسکردگی و اضکطراب
فرزندا و بی پژوهش فطین وف ()1335

سینپکوف ()1311

و کتنارد و همالیفا ( )1314دف زمینة تییو

فرزندپروفد
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میدفا کودکی سیلم و کودکی دافاد اخات

ففایفد و بکی

میکنند و این بیعث لطمه به اعامیدبهنی

آ هکی مکیشکود و

ییفاه هید تهرانکیدوسکت ( )1313ییفمحمکدیی و همالکیفا

دفنایده آ هی نمیتوانند هویت مسا یی براد خکود بکهدسکت

( )1390بتلککی و همالککیفا ( )1390ککیدیسیدفضککی و
همالیفا ( )1391نعمت الیهی و همالکیفا ( )1393دفزمینکة

آوفدند و نمی توانند زندگیشی فا بدو کمک دیگکرا ادافه
کنند .دف یطة سوم یعنی محدودیت هید مخال میدفانی ککه

ن ش آموزش والدینی بر کیهش اخکات

ففاکیفد کودککی

همسو است.

دف این یطه قکراف مکیگیرنکد محکدودیت دفونکی دف مکوفد
ا ارام ما یبل دف آ هی فشد نالرده است .چنین افرادد اغیکب

دف تبیین این ییفاکه مکی تکوا گیکت از آندکی ککه بخکش

لوس خودخواه بکی مسکلولیت یکی خودشکییاه انکد .آ هکی دف

ففاککیفد کودکککی مککرتبط بککی سککبک

خینوادههییی بزفگ شدهاند که خییی سهلانگیف و بکیشاز کد

فرزندپروفد آنی است (فوشنزاده  )1391بنیبراین بی اصتد

مهربی بودهانکد .دف یطکة چهکیفم یعنکی دیگردهکتمنکدد

سبک فرزندپروفد بر اسکیس اصکتد فکردوافههکی مکیدفا

میدفانی که دف این یطه قکراف دافنکد بکهدکید فسکیدگی بکه

موفق شده اند فوش فرزندپروفد خود فا افت ی دهند و به این

نییزهید خودشی به دنبیل افضید نییزهید دیگکرا هسکاند و

وسییه به کیهش مشالت ففایفد فرزندانشکی کمکک کننکد.
دفواقع دف ایکن آمکوزش عکتوه بکر آمکوزش فوش صکحیح

این کیف فا براد فسید به تأیید تداوم فابطکه یکی ادانکیب از
انا یم اندیم میدهنکد و بکهدکید اینالکه خودشکی فا دف نظکر

فرزنکدپروفد یالکی از موانککع مهکم ففاککیف صکحیح از سککود

بگیرند از محیط بیرو تأثیر می پذیرنکد .یطکة پکندم یعنکی

میدفا یعنی فردوافه هید نیسیزگیف مد نظر قرافگرفاه است.

گوشبهزنگی بیش از د و بکیزدافد مکیدفانی ککه دف ایکن

عمککدهاد از مشککالت

میدفا دف دیسی

آموزشی آموخانکد ککه چگونکه م ادفانکه

یطه قراف دافند ا سیسی

خود فا سرکوب میکنند و اغیب

عمل کنند براد مثیل :ففایفهید مسا ل کودک فا تشویق کنند

تتش میکنند تی فبق قواعد خودشکی عمکل کننکد اکی بکه

امی دف عین این تشویق کمیکی محدودیتهی و کنارل خکود فا

قیمت از دست داد خوشحیلی ابراز ع یکده آفامکشخکیفر

به نحود بر ففایف کودک اعمیل کنند فابطة گرمی بی فرزنکدا

فوابط صمیمی و ستمای .دوفا کودکی آ هی پر از خشونت

خود داشاه بیشند .فرزندا خود فا تشویق کنند که اساعدادهی

و سخاگیرد بوده و به تیریح و شیدد تشویق نشدهانکد و دف

و عتیق خود فا دنبیل کنند و خود نیز به نییزهی و توانیییهید
فرزندشککی تودککه کننککد و بککه فرزندانشککی کمککک کننککد تککی

عوض ییدگرفاه اند که دفبیفه کواد منیکی گکوشبکهزنکگ
بیشند که همة این موافد مکینع سکبک فرزنکدپروفد م ادفانکه

مسلولیت اعمیل خود فا بپذیرند و دف موفد پییمکد ففایفشکی

است) معرفی این فردوافه هی و موفد چیلش قکراف گکرفان و

بیندیشند .دف عین یل از آندی که فردوافههید نیسکیزگیف ککه

نحوه اصتد آ هکی بکه مکیدفا آمکوزش داده شکد .از ایکنفو

دف پنج یطه قراف دافند میتوانند عییکرغم عیکم و آگکیهی از

میدفا هکم زمکی هکم فوش صکحیح برخکوفد بکی ککودک فا

سبک فرزندپروفد صحیح مینع ادکراد آ دف عمکل شکوند

آموخاهاند و هم آموخاهاند که مینع اندیم ففایف صحیح فا ففع

(براد مثیل دف یطه اول یعنی بریکدگی و فکرد مکیدفد ککه

کنند و این دو همزمی بیعکث شکدهانکد تکی مکیدفا بکی نحکوه

نمی تواند دلبساگی ایمن و فضییت بخش بکی دیگکرا برقکراف

صحیح فرزنکدپروفد مودکب گردنکد ککه عتئکم اخکات

کنند دف این یطه قراف دافد و فالر مکی کنکد ککه نیکیزش بکه

ففایفد دف کودکی کیهش ییبد.

امنیت ثبی محبت همدلی و  ...برآوفده نخواهد شکد .ایکن
بیعث میشود خینوادههید چنین میدفانی بکیثبکی بکدففایف

هر پژوهشی بی محدودیتهییی همراه است که مکیتوانکد
ناییج پژوهش فا تحت تأثیر قراف دهد .دف این پژوهش به این

سرد و بی عیفیه فردکننده و منکزود بیشکند .دف یطکة دوم

محدودیتهی مکی تکوا اشکیفه ککرد :ایکن پکژوهش دف شکهر

یعنی خودگردانی و عمیالرد مخال میدفانی که دف این یطکه

اصیهی اندیم شده و تعمیم آ به سییر مالی هی بیید بی ا ایی

قراف دافند از خود و محیط افرافشی اناظیفاتی دافند که مینع

صوف

ددا شدنشی از نمید والدین و دساییبی بکه عمیالکرد مسکا ل

شده است و دف تعمیم به دیگکر م کیفع تحصکییی مکیفیبکد

از آ هی مراقبت و مییکت

دینب ا ایی لحیظ شود .فیف ماغیرهکید دمعیکتشنیسکی

از آ هکی مواظبکت و مراقبکت

پکدف و مکیدف شکغل پکدف و مکیدف و هکوش

می شود .والدین آ هی یی به شد
می کنند یی برعال

بکه نکدف

گیرد .پژوهش یضر دف م طع پکیشدبسکاینی اندکیم

مینند تحصیت
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کودکککی محککدود بککود .عوامککل مککؤثر دیگککر میننککد وضککعیت

شیمیو س .)1331( .آسیبشنیسی فوانی .تهرا  :اناشیفا فشد.
شییع پکوف ز .شکیخی ع .میرزایکی م .و ککیظم نکژاد آ.)1394( .

توده به ایناله پرسشنیمه فاتر توسکط مکیدفا تالمیکل شکد و
افتعی توسط میدفا به دست آمده است ا امیل سوگیرد

ففایفد کودککی .

اقاصیدد و فب ة ادامیعی خینواده افزیکیبی نشکده اسکت .بکی

ودود دافد .نمونه به شالل دف دسارس اناخیب شکد .بکدیهی
است که این پژوهش م طعی بوده و ناییج یصل شده تنهکی
نمییینگر معنیداف بود آ دف بین گکروههکید تحکت برفسکی
است .اثبی

عیکت و معیکولی نییزمنکد اندکیم داد مطیلعکی

فولی و کنارلهید بیشار است.
بتلی ف .و آقییوسیی ع .)1390( .اثربخشی برنیمه آموزش والدین

بر کیهش مشکالت ففاکیفد کودککی  .فصکینیمة فوا شنیسکی
کیفبردد .59-33 )50(4
تهرانی دوست م .)1313( .تأثیر آموزش تربیت سیزنده فرزندا بر
کککیهش مشککالت ففاککیفد کودکککی  .مدی کة فوا پزشککالی و
فوا شنیسی بیلینی ایرا .339-331 )55(4
ککیدی سیدفضککی د .ازخککوش م .فهمیسککبی ک .بیککی

م .و

بیگیریککی آ .)1391( .معنککیدافد اثربخشککی آمککوزش کودکککی
ففاکیفد

نیفرمی بر فوش هید فرزندپروفد میدفا و مشالت
کودکی  .فصینیمة خینواده پژوهی .333- 390 35
سینپکوف ک .)1311( .برفسکی تکأثیر شکیوههکید فرزنکدپروفد
میدفا بر میزا بروز نشینه هید اضطراب اسارس و افسردگی
فرزندا آ هی .پییی نیمة کیفشنیسی افشکد دانشکگیه فردوسکی
مشهد.
دینک میر د .)1993( .فاهنمید فرزندپروفد موفق .تردمه :مدیکد
فئی دانی ( .)1316تهرا  :اناشیفا فشد.
ففاکیفد
فوشنزاده آ .)1391( .تعیین فابطة بین عتئم اخکات
بی سبکهید فرزندپروفد و اسکارسهکید زنکدگی مکیدفا دف
دانشآموزا دخاکر م طکع اباکدایی شکهر اصکیهی  .پییکی نیمکة
کیفشنیسی افشد دانشالده عیوم تربیای و فوا شنیسی دانشکگیه
اصیهی .

ففایفد کودککی و

سیف نراقی م .و نیدفد ع .)1310( .اخات
فوشهککید اصککتد و تککرمیم آ  .تهککرا  :دفاککر تح ی ککی و
اناشیفا بدف.
سککیییگنککدمینی م .کتناککرد میبککدد س .و فککاح .)1313( .
سن شنیسی فرزندپروفد (ترکیب فرزندپروفد پدف و میدف ) و
تأثیر آ بر اضطراب و افسردگی نودوانی پسر :فویالردد نکو

به فرزندپروفد .مدیة عیمی پژوهشی اصول بهداشت فوانکی
.115-194 3

مدیة پرسایفد و میمییی دیمعنگر .49-56 36
ففایفد فرزندا بی
فطین وف ش .)1335( .برفسی فابطة اخات
شیوههید فرزندپروفد میدفا دف بین دانشآمکوزا پسکر پییکة
چهیفم و پندم ابادایی شهر افدبیل دف سیل تحصکییی .35-34
پییی نیمة کیفشنیسی افشد دانشالده عیوم تربیای و فوا شنیسی
دانشگیه اصیهی .
کتنارد م .مولود د .و توسکیی م .)1314( .فابطکة شکیوههکید
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