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Abstract  
Objective: The aim of this study was to compare 

the effect of two methods of  positive parenting 

training and bibliotherapy using a schema approach 

on children’s anxiety. Method: The research design 

was pretest – posttest with a control group. The 

statistical population included 7-10 year old male 

students in schools in district 2 of Kerman in 2010. 

Through the child behavior list (CBCL), 45 of them 

were selected by available sampling method and 

randomly divided into three groups of 15 people; 

two experimental groups (positive parenting 

training and bibliotherapy) and one control group. 

Positive parenting was performed in 8 sessions of 

90 minutes and bibliotherapy in 4 sessions of 60 

minutes for the mothers of these children. Then the 

behavior list of Achen-Bach children (CBCL) was 

completed by the mothers of all the three groups; 

the control group did not receive any intervention. 

SPSS – 20 software and multivariate analysis of 

covariance were used to analyze the data. Results: 

The results showed the effectiveness of both 

methods on reducing anxiety in children; however, 

positive parenting training was more effective than 

bibliotherapy. Conclusion: Therefore, these two 

methods seem to be effective strategies that can be 

considered in the development of psychotherapy 

plans for children with anxiety.  
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   مقدمه

  حیاتي   ارزش   كه   است  طبیعي  پديده   يک  اباضطر

  ،ددار مي  وا  را  انسان  اضطراب  و  ترس  .دارد  جاندار  برای

  . هستند  ضروری   او   بقای  برای  كه   كند   رفتارهايي 

  اضطراب   و  وحشت  ، ترس  دچار  كودكان   بیشتر

  ، شديد  كه  زماني  اضطراب  و  ترس  اين  و  شوندمي

  تي شناخروان  اختالل  نشانه  ،باشد  زاردهندهآ  و  طولني

  حالت   يک   اضطراب   .(42  :1385  ،فردخداياری)  ستا

  و   منفي  عواطف  وسیلهبه  كه  است  هیجاني  يا  خلقي

 برخي   كه  تصور  اين  با   توأم  تنیدگي  تني  نشانگان

  مشخص ، داد  خواهد رخ آينده  در  ناگوار  و  بد  های اتفاق

 . (119  :1392  ،سهرابي  ، فردیخدايار )  دشومي

  ،قراریبي  از   تند ارعب  اضطراب  فیزيولوژيک  هاینشانه

  ، شرودر)   عضالني   تنیدگي   و  قلب   ضربان  شدن تند

  فرد   ، اضطرابي  هایاختالل  در   .(384  :1389  ، گوردون

  ، اهمیت  كم  خطری   وجود  با   يا   خطر   وجود  بدون

  به  .اوست  كمین   در  بزرگي   خطر   كند مي  احساس 

  طور به  هیجاني  و   فیزيولوژيک   نظر  از   دلیل   همین

   .شودمي برانگیخته یشديد

  درصد   15-8  كودكان  در   هااختالل  اين  شیوع

  ، اكرمي  ،ناژواني  شیراني  ،زماني)  است  شده  گزارش

  پیشرفت   ، كودكان  اضطرابي  هایاختالل  .(1398

  بیشتر  و   هیجاني  ، اجتماعي  ،شناختي  تحول  ،تحصیلي

  بیشتر   .دكنمي  مختل   را  خانواده  و   كودک   عملکردهای 

  داپی   كاهش   زمان   گذر  با  اضطرابي  هایاختالل

  درمان   بدون   هااختالل  اين  اگر  كهطوریبه  كنند نمي

  به  منجر   است   ممکن  جواني  در   ،بمانند  باقي 

  شوند   مزمن  هیجاني   مشکالت  و  گیر چشم  هایآسیب

  اين  شروع  معمولا   .(1395  ، طبیبي  ، مشهدی  ، علیزاده)

  دوره   در  و   است   دبستان   از   پیش   سن   از   هااختالل

  درخشانپور، )  كندمي  پیدا   بیشتری  تظاهر  دبستان 

  هایاختالل  (.1395  وكیلي،   ،شاهیني  ايزديار،

  مشکالتي   و  هاختاللا   با  باليي  همبودی  اضطرابي

  سلوک،  اختالل  ،مواد  مصرف   سوء  ،افسردگي  چون

  ،نافرماني   اختالل  ،توجه   كمبود  و  فعاليبیش

  و   تحصیلي   مشکالت   ، خود  به  زدن آسیب  ، خودكشي

  بزرگسالي  و  كودكي   در  خواب   مشکالت  و  مدرسه  کتر

  در  .(1398  ،علیزاده  حاجي  و  محمدی   حاج  )  دارد

  متعددی   عوامل   به  اضطرابي  های تاللاخ   شناسيسبب

  والدين   كه   باورند  اين  بر  روانشناسان   .است  شده   اشاره

  ای برجسته  نقش   كودكان   هیجاني  سالمت  ايجاد   در

 .(1398  ،اكرمي  ،ناژواني  شیراني  ،زماني)  دارند

  وجود   اضطراب   م ي عال  كاهش   برای  مختلفي   هایروش

  ، والدين  آموزش  ، دارو  ويزتج  آنها   جمله  از  كه   دارد 

  كافي  كودک  سن  اگر)  شناختي درمان  و  رفتار   اصالح

  ،ديگران  و  رجبي  ،الهي  امان   ،تردست)  است  باشد(

  نوعي   ، والدين  آموزش  با   ارتباط   در  .(1399

  مطرح   «مثبت  فرزندپروری»  عنوان  با  فرزندپروری

  های روش  از   يکي  مثبت  روریندپفرز  برنامه  .است

  هایدرمانگری  رفتار   براساس  كه  است  والدين  آموزش

  دورا بن  جتماعي ا  يادگیری  اصول   بر  مبتني   خانوادگي 

  حمايتي   و  پیشگیرانه  رويکرد   با  و  پروریفرزند  درباره

  برنامه  اين   .است  آمده  وجود   به  هاخانواده  به  نسبت

  استرالیا  لند كوئینز  دانشگاه در  همکاران  ساندرزو توسط

  از   پیشگیری  ،برنامه  اين  از  فهد  .است  شده  تدوين

  كودكان  در   عاطفي   و   رشدی  ، رفتاری  های اختالل  بروز

  نفس  به  اعتماد  و   هامهارت  ،دانش  سطح  بردنبال  راه  از

  قدرت  و  شدت   حسببر  برنامه  اين  . است  والدين

  ،وجوانانن  و  كودكان   والدين  برای  و   سطح  5  در  مداخله

  )نوری  است   شده   تدوين  سالگي   16  تا   لد وت  آغاز   از

  برنامه  اين  بخشي   اثر  . (1394  ،حسینیان  و  پورلیاولي 

  از   برنامه  اين   . است  شده  يید أت  مختلف   های همطالع  در

  رفتاری   های اختالل  درمان  در  خوبي  تجربي   پشتوانه

  ،نژادعیسي  ؛1397  ابوالمعالي   ، باقری  ، طهماسب  )امیر

  ساندرز،   ،فیلوس  ،كوبام  ؛13  98  ،علیپور  ،سعیدی

  ؛2018  ،ديگران  و  سیمونز  ، كسل  ، مکلن  ون  ؛2017

  ، توپام  اسپنسر،  ؛2017  ،ديگران  و  ترنر  ،ساندرز  ،بیکر

  ،ديگران  و   فرانک   ،ساندرز  ،كئون  ؛2020  ،كینگ 

  مکلن   ون)  والدين  كارآمدنا  هایبک س  كاهش  ،(2018

  والدين  اضطراب  و  افسردگي  كاهش ، (2018 ،ديگران و
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  ،ديگران  و  مکلن   ون  ؛2020  ،رانديگ  و  اسپنسر)

  و  )اسپنسر  والدين  نفس  به  اعتماد   افزايش  (2018

  كاركرد   بهبود  (،2017  ،ديگران  و  بیکر  ؛2020  ،ديگران

  ،(1397  ،قراخانلو  جمالي  ،ارجمندنیا  طاهری،)  خانواده

  98  ،ديگران  و  جديدی )  مادر   بخشي اثرخود  تقويت

  كودک  و  والدين  منفي  هایتعامل  كاهش  ،(13

  و  والدين   مديريت   بهبود  ،(2020  ،ديگران  و  اسپنسر)

  ، خندان  و  نژادعیسي)   مثبت   والدگری  های سبک 

  بیتتر  مورد  در   والدين  بین  تعارض   كاهش  ،(1396

 است.  بوده برخوردار ( 2018 ،ديگران و  )كئون كودک

  انعکاس   برای  را  طرحواره  مفهوم   (1999)  يانگ

  عنوان   كودكي  دوران   در   افراد   ارتباطي   هایربه تج

  هایاعتقاد  و  افکار  اولیه  ناسازگار  هایطرحواره   .ساخت

  كه   هستند  جهان   و  ديگران  ،خود  مورد   در   مقاوم   منفي

  تنظیم   وی  رفتارهای   و  حوادث   از   را  فرد   یرتفس

  اين  (.1394  ،احمدی  ،موللي  ،)دمهری  كنندمي

  نیازهای   نشدنارضا  علت  به   ناسازگار  هایطرحواره 

  .آيندمي  وجود   به   يدك كو  دوران   اساسي   هیجاني 

  ، ديگران  به  ايمن  دلبستگي  همچون  يبنیادين   نیازهای

  سالم،   هایهیجان  و  نیازها  بیان   در   آزادی   ،خودگراني

  و  )كاظمي  بینانهواقع  هایمحدوديت  و  خودانگیختگي

  حاصل   اولیه  ناسازگار   هایطرحواره  .  (1392،مطهری

  ه رفترفته  كه  است  كودكي   دوران   زایآسیب  هایربه تج

  تثبیت   ناكارآمد   رفتارهای  از  الگوهايي  صورتبه

  ها آن  از  فرد  اينکه  ونبد  هاطرحواره  اين.  شوندمي

  پیدا   تسلط  او  شناختي  نظام  در  باشد،  داشته  آگاهي

  تغییر   برابر  در  و   هستند  بخش خودتداوم  ؛ كنندمي

  يايچي،  )مجیدی  دهندمي  نشان  زيادی  مقاومت

  چهاگر  يانگ  نظر  از  . (1397  ،فرامرزی  ،زادهحسن

  در   همسالن   و   مدرسه  ،جامعه   به  مربوط  عوامل

  آنها  اثر  اما   ، هستند  مؤثر  هاطرحواره  اين  گیری شکل

  اعتقاد   به   .ندارد  را   خانوادگي   عوامل  اثر   ثبات   و  وسعت

  همین در  ناسازگار  هایطرحواره از  بسیاری  ريشه  يانگ

  ها شیوه  اين   از   كدامهر   و  است   فرزندپروری  هایشیوه

  دارند  اساسي  نقش   متفاوت  یهاطرحواره  دجااي  در

  توان مي  بنابراين  .(1396  ، يوسفي  و   )خوراسگاني

  زمینه  در   والدين   نگرش  اصالح  با   را   مشکالت 

  با  تعامل   جديد   هایروش  آموزش   و  پروری فرزند

  هایطرحواره  گیری شکل  مانع  و  داد  كاهش  فرزندان

 .شد ناسازگار

 بــه  يــاریخود  ندرمــا  نعنوابه  درمانيكتاب  اربردك

 مراجعان  برای  فرصتي  درمانيكتاب  .است  جديد  نسبت

 را  ایتــازه  رفتــار  و  احساســات  ،افکار  كه  كندمي  فراهم

ــل و شناســايي ــايگزيني عوام ــه را ج ــد وجــود ب  ؛آورن

 را تــازه رفتارهــای و بگیرنــد يــاد را  جديــد  هایمهارت

 در  درمــانيكتاب  .(104  :1397  ،شچمن)  كنند  تمرين

 رســانيكمک »  از  است  عبارت  ممکن  تعريف  ترينساده

 اســت  عبارت  تريافتهتکامل  صورتبه  و  «كتاب  وسیلهبه

 يــک  بــا همیشــه كه  مطالعه  از  شدههدايت  استفاده»  از

 درمــانيكتاب  واژه  .«است  همراه  ذهن  در  درمانينتیجه

 ايــن  و  درمان  و  كتاب  است:  شده  تشکیل  سمتق   دو  از

ــا دو ــم ب ــي ،ه ــان يعن ــیلهبه درم ــاب وس ــوم .كت  مفه

 تواندمي  مطالعه  كه  شودمي  ناشي  آنجا  از  درمانيكتاب

 وسیله  يک   بنابراين  .بگذارد  تأثیر  فرد  نگرش  و  رفتار  بر

 نیــارياحي) شودمي  تلقي  هاارزش  دادنتغییر  برای  مهم

 (.1391  ،عظیمي و

  اين  .است  گروه  و  فرد  راهنمايي  درماني   كلي  هدف

  بلوغ  ،صیتخش  رشد  جمله  از   مواردی  راهنمايي

  و  گیرد مي  بر  در  را  زندگي  فلسفه  تغییر  و  هیجاني

  است   شده  ريزیپي  پويايي  يندافر  از   آگاهي  اساسبر 

  زارع  ، سلیمي)  دهد مي  رخ   فرد  درون   در   كه

  امروز   جهان  در  .(1395  ،ديگران  و  سموعي  ،فراشبندی 

  با   اقتصادی  و  هزينهكم  ،فراگیر  هایشیوه  گیری كاربه

  تواند مي  محدود   زماني  در   آموزشي   و   فرهنگي  محتوای

  اين   جمله  از  درمانيكتاب  كه  باشد  مناسبي  گزينه

  نتايج   .(1388  ،تبريزی  ،تبريزی)  هاستروش

  درماني كتاب  كه  دهدمي  نشان  شدهانجام  هایپژوهش

  جمله   از  ،است  داشته  مشکالت   حل  در  مثبتي  ثیرأت

امیني  و   سهامي )  اضطراب  و  استرس   ،افسردگي   كاهش

  يلنا،   ،هالي  ، هازلت  ؛2018  پترسون،   ؛1398  ،منش
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 ... اضطراب بر  درمانی کتاب و  مثبت پروری فرزند آموزش بخشی اثر مقایسه :همکاران  و فاطمه دهقانی

__________________________________________________________________________________________ 

 

 ،(2019  سوينس،  ؛2018  ،ديگران  و  مالیبیران  ؛2017

  ،(1395  ،ديگران  و  )سلیمي   نفس   عزت   سطح   افزايش

  افزايش  ،(1394،  مشرف)  شناختيروان  سرمايه  افزايش

  ، اسماعیل  محمد  و  عامری)   سالمندان  روان  سالمت

  ، ریظن)  مسئله  حل  مهارت  توانايي  افزايش  ،(1397

  تعارض   كاهش   و  زناشويي  ايترض   افزايش  ،(1396

 .  (1394 ، كرمي  ،قربانپور ، )رضايي

  اين   ،شد  بیان  آنچه  مجموع  به  توجه  با  بنابراين

  آيا   كه   دهد   پاسخ   سؤال  اين   به  دارد   قصد   پژوهش

  رويکرد   با   درماني كتاب  و  مثبت   پروریفرزند  برنامه

 است؟  مؤثر كودكان   اضطراب كاهش در طرحواره

   روش
  طرح   با   آزمايشينیمه  مطالعه  يک  حاضر  پژوهش

  جامعه  است.  كنترل   گروه  با   آزمون پس    _آزمونپیش

  اول   سال   پسر   آموزاندانش  تمام  شامل   پژوهش   آماری

  سال   در  كرمان   شهر  2  ناحیه    ابتدايي   مدارس  سوم   تا

  ا ب  نفر  45  حجم   به  اینمونه  آنها  میان   از  كه  بود  1398

  اين   به  ،شد  انتخاب   دسترس در  گیرینمونه  روش

  از   لزم   مجوزهای   كسب   از   پس   كه   صورت 

  ناحیه   ابتدايي   مدرسه  6  به  مراجعه   با   پرورشو آموزش

  ،مدرسه  ن مسئول  با   لزم  های هماهنگي  از  بعد  و  2

  توضیحاتي   با   همراه   ، ((CBCL  كودكان   رفتاری   فهرست

  سپس   و   شد  ارسال   والدين  برای  هشپژو  مورد   در

  های پرسشنامه  از  شدهكسب  های هنمر  اساسبر 

  ند شد  انتخاب   نمونه  افراد  عنوانبه  نفر  45  ،شدهتکمیل

  قرار  گواه  و   آزمايش  هایگروه  در   تصادفي   صورتبه  و

  آموزش  های هجلس  در  آزمايش   گروه  دو  .گرفتند

  جداگانه   درمانيكتاب  و   مثبت  پروری فرزند  گروهي

  پروریفرزند  گروهي   آموزش  های هجلس  . كردند  شركت

  ( جلسه  يک   هفته  هر)  ای دقیقه  90  جلسه  8  رد  مثبت

  كافي  ای حرفه  و  علمي  صالحیت  كه   فردی  وسیلهبه

  جلسه   4  درمانيكتاب  بخش   در  .دش   اجرا  ،   داشت

  جلسه   در  كه  شد  برگزار  آزمايش   گروه  برای  ساعتهيک 

  رويکرد   با  كفايت با  پروریفرزند)  نظرمورد  كتاب   اول

  مک   كارن   و   لويیس   فیلیپ   جان  از   درمانيطرحواره 

  در   و  معرفي   (موحد  موسوی  ترجمه   لويیس  دونالد

  پروریفرزند  حوزه   در   طرحواره   جديد   رويکرد   مورد

  سه   به  كتاب   محتوای  سپس   ، شد  داده  توضیحاتي 

  از   پس  كننده شركت  افراد  كه   شد  قرار  و  تقسیم  بخش

  را  شدهمشخص  محتوای  جلسه   هر   برای  كتاب  تهیه

  بحث  شده لعهمطا   مباحث  پیرامون  و  كرده   مطالعه 

  تحت  پژوهش   اجرای  زمان   در   كنترل  گروه   . كنند

  دوره  طي  از  پس  .نگرفت  قرار  ایمداخله  گونههیچ

  آموزش   يندافر  تأثیرگذاری   بررسي  منظور   به  آموزشي

  هر  وسیله به  پرسشنامه   باره ود  درماني كتاب  و   گروهي

  های آزمون  راه  از  و  تکمیل  شاهد(   و  آزمون)  گروه  سه

  .شد  تحلیل  و  تجزيه  (نس رياكوا)  مرتبط  آماری

  تا  7 سني  دامنه   شامل  پژوهش اين  در   ورود  هایمالک

  سیاهه   اساس بر  رفتاری   مشکالت   وجود   ، سال  10

  های مداخله  انجام   عدم   و  باخ   آخن   كودكان   رفتاری 

  از   بیش   حضور  عدم   شامل  خروج  های مالک  و   همزمان

  به  تمايل  عدم  ابراز  و  تکالیف   ندادنانجام  و  جلسه  دو

  آوری جمع  برای  پژوهش  اين   در   . بود  همکاری  هادام

  ( 2001)  آخنباخ  كودکِ  رفتاری  فهرست  از  اطالعات

  كه   است   سؤال  113  شامل  فهرست   اين   .شد  استفاده

  های آزمودني  در  و  مقیاس  شش  در   را   كودک  وضعیت

  فردی   يا  والدين  وسیلهبه  كه  سنجدمي  سال  18  تا  6

  مراقبت   و ا  از  و  دارد   عهده  به  را  كودک  سرپرستي  كه

  گذشته   ماه   6  در  كودک  وضعیت   اساس بر  ،كندمي

  كودک   وضعیت   اساسبر  دهندهپاسخ  .شودمي  تکمیل 

  نادرست     =  0  صورتبه  را   سؤال   هر  ، گذشته  ماه   6در

  يا   كامالا  =   2  ؛است  درست  گاهي  يا   حدی  تا  =  1  ؛است

  های سؤال  .كندمي  بندیدرجه  ، است  درست  اغلب

  امل ش  نشانگان   نیمرخ   ر د  آخنباخ   نشانگان   هایمقیاس

  ، افسردگي  /ب اضطرا  تجربه  بر  مبتني  نشانگان  8

  ، جسماني  های تشکاي  ، افسردگي  / گیریگوشه

  ،توجه  مشکالت  ،تفکر  مشکالت  ،اجتماعي  مشکالت

  در.  است  پرخاشگرانه  رفتار   و  شکنانهقانون  رفتارهای

  مینايي   توسط   ايران  در   آزمون   اين   هنجاريابي

  و  ها مقیاس  ي وندر  همساني   ضرايب  ،(1384)
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 69-78 ،  1401زمستان  ، 4 شماره ، دومبیست و  سال، استثنایی کودکان فصلنامه

___________________________________________________________________________________________ 

 

  87/0  بین   كودک  رفتاری  فهرست   های زيرمقیاس

  مشکالت   برای  )   73/0  و   ( سازیبروني  مقیاس   برای)

  ،مظاهری  ،اسالم  معین  )  دارد   قرار  ( اجتماعي

   .(2 و  1های)جدول  (1395 ، ديگران و طهماسبیان 
 

 مثبت  فرزندپروری آموزش ایهجلسه محتوای و هاجلسه  1 جدول

 ها هجلس یمحتوا ها هجلس

  به  تشويق  والدين  گروه.  قوانین  بررسي  برنامه،  محتوای  و  اهداف  درباره  توضیح  يکديگر،  با  آشنايي )معارفه(  اول

 . شوندمي كودک رفتار تغییر هدف  با خود  كودک رفتارهای رديابي   و مشاهده

  به  عاطفه  كودک،  با   كردنصحبت  نند )ما  كودک  با  مثبت  ارتباط   ايجاد  برای  هاييراهبرد  آموزش ( 1 كودک  رشد ی)ارتقا دوم

 گروه   در نقش  ايفای با   راهبردها  اين تمرين  و كودک( به مفید  زمان  دادناختصاص  دادن،خرج

  های   فعالیت  كردن  فراهم   توصیفي،  )تحسین  مثبت  رفتارهای  يشافزا   برای  هايي  استراتژی   آموزش ( 2 كودک  رشد )ارتقای  سوم

 بست. كار   به را  ها  آموزش  اين  توان مي چگونه و وقت  چه اينکه آموزش  و غیره( و كننده سرگرم 

  برای   والدين  به  یرهغ  و  دادنانجام  گفتن،  پرسیدن،  روش  اتفاقي،  آموزش  مانند  هاييراهبرد  آموزش ( 3 كودک رشد )ارتقای   چهارم

 كودک به   جديد هایمهارت و رفتارها  دهيياد

  ها  روش  اين  كودک.  رفتار   سوء  با  مقابله  برای   هاييراهبرد  و  تنبیه  منفي   ایمده پیا  درباره  آموزش ( 1 ناكارآمد رفتار   )مديريت پنجم

 است. گرفتنناديده و روشن  و مستقیم دادندستور مستقیم، بحث گذاشتن،قانون شامل

  زمان   و   سازی محروم  منطقي،   پیامد   )شامل   پیشرفته   شکل  به   تنبیه  جايگزين   ی هاراهبرد  آموزش ( 2 ناكارآمد   رفتار )مديريت  ششم

 نامناسب  رفتارهای  با ثر ؤم مقابله برای   ساكت(

  هدف  با  رفتاری  چارت   و  رفتار   تصحیح   برنامه  پیروی،  روزانه   برنامه   لشام  كاربردی   برنامه   سه  آموزش ( 3 ناكارآمد  رفتار )مديريت هفتم

 روزانه  صورتبه والدين وسیلهبه  كودک رفتار   سوء مديريت 

  ایه فعالیت  روش  قالب  در  هاييراهبرد  كارگیریبه  آموزش  و   پرخطر  هایموقعیت  شناسايي  وزشمآ كردن( ريزیبرنامه  پیش )از هشتم

   آن(  از خارج  و خانه )در  خطر  پر هایموقعیت در شدهريزیبرنامه

 طرحواره  رویکرد با درمانیکتاب  هایهجلس  محتوای  2  جدول

 ها هجلس محتوای ها هجلس

 )معارفه(  اول
  رويکرد   با  فرزندپروری   معرفي  .وهگر  قوانین   بررسي  برنامه،  محتوای  و  اهداف  درباره   ح ضیتو  يکديگر،   با  آشنايي

   طرحواره 

 دوم
  چرا   ،خشم  به  منجر  هایواكنش  ،مقابله  هایسبک  ،زندگي  هایتله  يا   طرحواره  ،عاطفي  نیازهای  برای  مثالي

 اند؟ مهم زندگي  هایتله

 سوم 

  وقت   ، كیفیت  با  زمان   ، گيشدطرد  و   رابطه   قطع   دامنه   ، پذيرش  و   رابطه)  پذيرش  و  رابطه   اساس   عاطفي  نیاز 

 ( احساسات يید أت و همدلي  ،خواهدمي

  عملکرد   و   خودگرداني  دامنه  ،سالم  عملکرد  و   خودگرداني)  سالم  عملکرد  و  خودگرداني   اساسي  عاطفي  نیاز

 سن(   با  متناسب توانمندسازی ،مختل

 چهارم 

  چه   ، معیوب  های محدوديت  دامنه   ، معقول  هایيتمحدود)  ولمعق  هایمحدوديت  پذيرش  اساسي   عاطفي  نیاز

 گردباد(  از  نجات ؟  كندمي مهار را  هامحدوديت چیزی

  _  والدين  دخالت  ،آمیزمبالغه  هایانتظار  دامنه  ، بینانهواقع  هایانتظار  ) بینانهواقع  های انتظار  اساسي   عاطفي  نیاز

 ( قوت؟   يا ضعف 

 تر سالم  نتیجه سوی به حركت 
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 69-78، 1401 زمستان   ،4شماره  ،دومت و بیس  سال، استثنايي كودكانفصلنامه 

 

  هایافته 
   انحراف و میانگین  توصیفي هایشاخص 3 جدول

 

  در   اضطراب  زمونآپس  و   زمونآپیش  های هنمر  معیار 

   دهد.مي  نشان را  مداخله و  مقايسه گروه

 مداخله  و  مقایسه گروه در اضطراب  زمون آپس  و زمونآپیش هایه نمر  معیار  انحراف  و میانگین توصیفی هایشاخص   3 جدول
 گروه درماني كتاب مثبت  فرزندپروری كنترل

  انحراف متغیر

 استاندارد 
 میانگین 

  انحراف

 استاندارد 
 میانگین 

  انحراف

 استاندارد 
 شاخص  میانگین 

 آزمون پیش 05/15 84/4 20/16 17/4 65/15 72/4
 اضطراب 

 آزمون پس 97/12 35/4 54/12 59/4 07/15 59/4

  همگني  بررسي  برای:  كواريانس  تحلیل  هایمفروضه

 بررسي  برای  و  لوين  آزمون  از  متغیرها  انسواري

  در  آزمودني   بین   آثار   رگرسیوني   های شیب  مفروضه 

   .(4 )جدول د ش استفاده آزمون پس  *  گروه تعامل
 هامفروضه   بررسی برای  آزمودنی بین   آثار و  لوین آزمون  از  آمدهدسته ب نتایج   4 جدول

  ها واريانس همگني مفروضه  رگرسیوني  هایشیب مفروضه 

 گروه لوين  آزمون آزمون پیش *  گروه تعامل

 شاخص  F داری امعن سطح F داری امعن سطح

 اضطراب  57/0 42/0 89/0 25/0

  است.   شده   ارائه  4  جدول   در   آمده دستهب  نتايج 

  در  لوين  آزمون  از   آمدهدستهب  نتايج   كه  گونههمان

  كه   دهد مي  نشان   وابسته   متغیر  عنوان به  آزمونپس

  سطح  از   بالتر  اضطراب  متغیر  در  داریا معن  سطح

  بررسي   از   حاصل  نتايج  ، است  (  P>05/0)  سنجش

  كه   دهد مي  نشان   نیز  رگرسیوني   هایشیب  مفروضه

  برقراری   بیانگر  (P>05/0)  آمده دستهب  دارا معن  سطح

  است   گروه  دو   در   رگرسیوني  های شیب  مفروضه

 .(5 )جدول

 اضطراب  آزمونپس  مقایسه برای متغیرهتک کواریانس  تحلیل  5 جدول

 اثر  اندازه معناداری  سطح F وراتمجذ میانگین آزادی  درجه مجذورات  مجموع اثر منبع

  p<05/0 45/7 02/115 1 02/15 آزمون پیش

 p 37/0<05/0 68/12 77/195 2 54/391 گروه

    44/15 41 04/633 خطا 

     44 60/1039 كل

  كه   دهندمي  شان  5  جدول   در   آمده دستهب  نتايج

  F=68/12)  اضطراب  آزمونپس  در  كوواريانس  تحلیل

  نتیجه  به  توجه  با  است.   معنادار  (P=0.01  و

  مداخله   های گروه  در  كه   گفت   توانمي  آمدهدستهب

  آزمون پس  در  اضطراب  هایهنمر  در   داریا معن  تغییر

  وجودهب  هاهمداخل  ثیرأت   تحت  كنترل   گروه  به  نسبت

  ، هامداخله  ثربخشي ا  مقايسه  و   بررسي  برای  است.  آمده

  متغیرهای  مقايسه  برای  تعقیبي  آزمون  نتايج   ادامه  در

  است  دهش  ارائه  ،شدهبررسي  هایگروه  در  پژوهش

 .(6 )جدول
 شدهبررسی هایگروه  در  آزمونپس  مقایسه برای تعقیبی آزمون تایج  6 جدول

 داری امعن سطح تاندارداس خطای تفاوت  میانگین ها گروه متغیر

 

    اضطراب

 P<05/0 78/0 49/3 فرزندپروری  درماني كتاب

 P<05/0 94/0 -97/5 كنترل

 P<05/0 17/1 14/6 كنترل فرزندپروی 
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 69-78، 1401 زمستان   ،4شماره  ،دومت و بیس  سال، استثنايي كودكانفصلنامه 

 

  زمون آپس  در   دهدمي  نشان   نتايج   كه   گونههمان

  و   درمانيكتاب  بر  مبتني  مداخله  اثربخشي  بین  تفاوتي

  اضطراب   متغیرهای   در  فرزندپروری   بر  مبتني   مداخله

  میانگین  براساس  همچنین  (.P<05/0)  دارد  وجود

  مثبت   فرزندپروری  اثربخشي  گفت   توانمي  تفاوت 

  بوده  بیشتر   اضطراب   بهبود  در  درماني كتاب  به  نسبت

  است.

 گیرینتیجه  و بحث
  پروری ندزفر  اثربخشي   مقايسه   هدف   با   حاضر   پژوهش

  . شد  انجام   كودكان   اضطراب  بر  درماني كتاب  و   مثبت

  و  مثبت  پروریفرزند  روش  كه  داد  نشان   پژوهش  نتايج

  در  اضطراب   كاهش  موجب  دو   هر  درماني كتاب  روش

  در   مثبت  پروریفرزند  روش   ثیرأت  ولي  اندشده  كودكان 

  بنابراين  . باشدمي  بیشتر  درماني كتاب  روش   با   مقايسه

  آموزش كه  گفت توانمي آمده دستبه نتايج  به توجه با

  در   طراب اض  كاهش  باعث  مادران   به  مثبت   پروریفرزند

  شده مطرح  هایپژوهش   با   يافته  اين   .شودمي  كودكان 

  آموزش  بخشي اثر  تبیین  در   .است  همسو  پیشینه  در

  گفت  توانمي  اضطراب  كاهش  بر  مثبت  پروریفرزند

 بنابراين   .است  سويهدو  فرزندان  و  والدين  روابط  كه

  ، والدين  رفتار  در  تغییر  با  ما   كه   است   طبیعي  كامالا

  برنامه  .باشیم  فرزندان  تار رف   در  تغییر  شاهد

  رفتاری  های مهارت آموزش دلیل  به  مثبت  پروری فرزند

  و   هاتعل  ،  هانشانه  از  والدين   آگاهي  همچون  مناسب

  رفتار   مشاهده   زمان   مجازات   ، آن  درمان   هایروش

  و   مناسب  رفتار   مشاهده  زمان  ،تقويت  و  نامناسب

  اجرای   نحوه  و  كودكان   برای  قوانین  اعمال   با  همچنین 

  سبب   (  1396  ،خندان  و  نژادعیسي  )   لزم   های دستور

  رفتار   در  یرتغی  درنهايت  و  والدين   رفتار   در   تغییر

  راه   از   والدگری  های مهارت  افزايش  با   .شودمي  فرزندان

  والدين   در  استرس  و  درماندگي   احساس  ،برنامه  اين

  پژوهش   نتیجه   به  توجه  با )  كند مي  پیدا  كاهش

  توان مي  آن   تبع  به  و  (2020  ، كینگ   ، توپام  اسپنسر، 

  پیدا   كاهش  نیز   كودكان   اضطراب   كه   داشت   انتظار 

  سبب  تواندمي  آموزش  اين  دريافت  طرفي  از  .كند

  )   شود  كودک  تربیت  امر  در  والدين  بین   تعارض  كاهش

  و   (2018  ديگران،  و  كئون  پژوهش  نتیجه   به  بنا

  قطع  طور به  روزه  هر  هایكشمکش  و  تعارض   كاهش 

  . بود   نخواهد  تأثیربي  ان كودك  اضطراب  كاهش  در

  شیراني   ، زماني)  شدهانجام  هایپژوهش  اساسبر 

  و  گری والد  سبک   بین  ( 1398  ،اكرمي  ،ناژواني

  شیوه   .دارد  وجود   دارمعنا  رابطه  كودكان   اضطراب

  و   اضطراب   كاهش   سبب   مقتدرانه   پروری فرزند

  سبب   رانهگیسهل  و  مستبدانه  پروریفرزند  هایشیوه

  برنامه  پیامدهای   از  يکي  و   شودمي  اضطراب   افزايش

  والدين  كارآمدنا  هایسبک   كاهش  ،مثبت  پروریفرزند

  و   (2018  ،   ديگران   و   مکلن  ون   پژوهش  نتیجه   به  بنا )

  بنا )  مثبت  والدگری  هایسبک   و  والدين  مديريت  بهبود

  باشدمي  ( 1396  ،خندان  نژادويعیس   پژوهش  نتیجه  به

  اين   .دارد  دنبال   به   فرزندان  در   را   اضطراب   كاهش   كه

  و   خانه  محیط  تغییر  سبب  ،خود  هایآموزش   با  برنامه

  و شود مي فرزندان  و  والدين بین  مثبت  تعامالت  تقويت

  را   زمان   بیشترين  كه  كساني  آموزش   كه  است  طبیعي 

  خواهد  آنها  بر  را   تأثیر  بیشترين   ،نند گذرامي  كودک   با

 داشت.

  توان مي  آمدهدستبه  نتايج   به  توجه  با  همچنین

  به   درمانيكتاب  روش  به  پروری فرزند  آموزش  كه  گفت

  كه  شودمي  كودكان  در  اضطراب   كاهش   باعث  مادران 

  در   شدهمطرح  پژوهش  های يافته  با   نیز  يافته  اين

  روش   بخشياثر  تبیین  در  .است  همسو  پیشینه

  از   گفت  توانمي  اضطراب  كاهش   بر  درمانيكتاب

  و   است  شناختي  رويکردی  ،درمانيكتاب  كهييجاآن

  ، )رضايي  دارد   افزاييشناخت  و  دهي آگاهي  جنبه

  در   تغییر  ،شناخت  در  تغییر  و  (1394  ، كرمي  ،قربانپور

  و   علمي   راهبردهای   ارائه  ،دارد  مراه ه  به  نیز   را  رفتار

  ه شد  سبب  شده معرفي  كتاب   راه   از   گويا   های مثال

  ببینند   بهتر  را  خود  رفتاری  های اشتباه  والدين  تا  است

  رابطه  ، آگاهي  سطح  فزايش ا   و  آنها  درک  با  و

  رو ايناز  .سازند  برقرار  خود   فرزندان  با  را  تریمطلوب

  تغییر  ،فرزندان  و  والدين  روابط  بودنسويهدو  واسطهبه
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  دنبال   به  را  فرزندان   رفتار  در   تغییر  ،والدين  رفتار  در

  فرزندان  از  حد  از   بیش  مراقبت  و  نظارت   .است  هداشت

  تواند  مي  دو  هر  ،آنها  فرزندان  طرد  يا  والدين  وسیلهبه

  یزن  فرزندان   در  اضطراب  بروز  در   و   باشد  رسانآسیب

  زمینه   اين  در  والدين  نگرش  تغییر  البته   كه  است  مؤثر

  واقع در  .شد  آنها  فرزندان  در   اضطراب   كاهش  سبب

  كمک  والدين  به  كه  است  جديدی  ديدگاه  ،طرحواره

  فرزندان   در   تغییر  بستر  ،خود  در   تغییر  با  تا   كندمي

  التیام   ،درمانيطرحواره   هدف  .كنند  فراهم  را  دخو

 به   والدين  توجه  نقص  از  ناشي  هایآسیب  و  هازخم

  با   كه   است   فرزندان   اساسي   عاطفي   نیازهای  تأمین

  رفتاری   مشکالت   شدنطرفبر  شاهد   نیازها   اين  مینأت

   .بود خواهیم  هاآن در

  مثبت   فرزندپروری   روش   بیشتر  اثربخشي  تبیین  در

  :  گفت   توانمي  درمانيكتاب  روش   به  نسبت

  و   مستقیم   روش  يک   بیشتر  ، مثبت  فرزندپروری 

  و   ارد د  فعالي   نقش   آن  در   درمانگر  كه   است   رهنمودی

  مشخص  را  درمان   و  آموزش   يندافر  سوی  و  سمت

  مطیع  و  رو دنباله  بیشتر  كننده شركت  افراد   و   كندمي

  جمله  از  خوديار  هایروش  اما  ،هستند  او  رهنمودهای

  محسوب   مستقیم غیر  های روش  از   ي درمانكتاب

  زمینه   در  خود  آگاهي  و  بینش  ی ارتقا  با  فرد  و  شودمي

  خود  را  تغییر  روند  و  بوده  هدايتگر  خود  ،نظرمورد

  يدرمان كتاب  روش   در   فرد   بنابراين  .كندمي  دهيجهت

  تا  بوده  برخوردار  بیشتری  پشتکار   و   انگیزه  از   بايد

 .باشد بیشتری تغییرات شاهد

  با   ديگر  علمي  پژوهش  هر  مانند  عهمطال  ينا

  جمله از  ،است  بوده  روروبه  هاييمحدوديت

  آوری جمع  به  توانمي  حاضر  پژوهش  های محدوديت

  همین   به  ،كرد  اشاره  پرسشنامه   از   استفاده  با  هاداده

  سوگیری   آمدهدستبه  اطالعات   در  اينکه   امکان   دلیل

  بر   پیشنهاد  بنابراين  .شودمي  ديد   ، باشد  داشته   وجود

  مشاهده  و   مصاحبه  مانند  ديگر  ابزارهای  از   تا  است  اين

  مشکالت   به  مربوط  های داده  گردآوری   منظوربه

  به  توجه   با  همچنین   شود.   استفاده  كودكان   رفتاری 

  داخته پر  مادران  آموزش  به  تنها  حاضر  پژوهش  اينکه

  جهت   در  هاييپژوهش   كه  شودمي  پیشنهاد   است،

  اثربخشي  تا  دهش  انجام  والد  دو  هر  فعالنه  شركت

  اين  در   .شود  حاصل  پژوهش  نتايج  در  بیشتری

  دو   به  فرزندپروری   آموزش  اثربخشي  فقط   پژوهش

  كه   اند شده  بررسي   درماني كتاب  و   مثبت  روش

  اثربخشي   آينده  هایپژوهش  در  شودمي  پیشنهاد

  جمله از  هاروش  ساير  با  مقايسه  در  فرزندپروری  آموزش

  بررسي  و...  رفتاری   -  شناختي درمان  ، درمانيدارو

  ،كرونا  پاندمي  شیوع  به  توجه  با   نیز  پايان   در   شوند.

  مشکالت   بروز  افزايش  احتمال  و  ها محدوديت  اعمال 

  توصیه  ،كودكان  در   اضطراب   خصوصبه  رفتاری 

 برنامه  آموزش  هایدوره  كالن  سطح  در  شودمي

  بهداشت  ی ارتقا  جهت  هارسانه  وسیلهبه  فرزندپروری

 به   حوزه  اين  نامتخصص  يا  شود  اجرا  كودكان  رواني

  دچار   كودكان  تا   ند كن  اقدام   مناسب   هایكتاب  معرفي 

 .شوند كمتری آسیب

 نوشت پی 
1. Positive parenting  

2. Bandura 

3. Sanders 

4. Young 

5. Schema 

6. Bibliotherapy 

7. Child behavior checklist 

8. John Philip Louis 

9. Karen McDonald Louis  

10. Achenbach 

 سپاسگزاری و  تشکر
  اين   انجام  در  كه  افرادی  و  كنندگانشركت   تمام  از  وسیله  ينا  به

 شود. مي  قدرداني  و  تشکر  دند،كر  همکاری  پژوهش

  منابع
  روش   اثربخشي»  (1397)  .خ  ابوالمعالي  .،ف  باقری  .،گ  امیرطهماسب

  اختالل  با  كودكان  رفتاری-عاطفي  مشکالت  بر  مثبت  فرزندپروری

  علوم   پژوهشي  علمي   فصلنامه   «،ابتدايي  دوره  در   ادگیری ي
 .609- 601 (:69)17 ،روانشناختي

  از   دهاستفا  با  انيدرم  روان   درماني:  كتاب   ، (1388).  ا   تبريزی  ،م  تبريزی

 .روانفرا نشر   كتر ش :تهران خواندن،  كتاب فن

  .خ  نیا شیرالي  ، .خ  صالنيا  .،غ  رجبي   ، ععبا  الهي   امان  .،ک  تردست

  تعهد  و   پذيرش  بر  مبتني  فرزندپروری   آموزش   اثربخشي »  ( 1399)
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 69-78 ،  1401زمستان  ، 4 شماره ، دومبیست و  سال، استثنایی کودکان فصلنامه

___________________________________________________________________________________________ 

 

  ، پايش  «، مادران  فرزندپروری  استرس   و  كودكان   اضطراب  بر 

20(1:) 91- 107. 

  گروهي  آموزش »  ( 1398)  . م  پشتي   .،ت  غالمي  .،ع  دانش   ،.س  جديدی 

  تعالي  ، «مادران  خوداثربخشي   تقويت  جهت   مثبت  پروری فرزند

 . 28-18(:4)8 ،بالیني

  گربه   برنامه   اثربخشي »  (1399)  .،ک  علیزاده حاجي  ،.ز  محمدی اجح

  در  ياجتماع  هراس   و  فراگیر  اضطراب  اختالل  نشانگان  بر  مبارز

  علمي   مجله  «،اضطرابي  اختاللت   دارای   پسر   و  دختر  كودكان 
 . 38-27 (:1)28 ،ارديبهشت  ،ايالم  پزشکي علوم  دانشگاه 

  ، واننوج   و  كودک  مرضي   شناسيروان   (1385)  محمد   فردخداياری

 .تهران دانشگاه  :تهران

  كودک   بالیني  روانشناسي   (1392)  فرامرز  سهرابي   ، محمد  فردخداياری
 نور. آوای :تهران ، نوجوان و

  گروهي  آموزش  اثربخشي»  (1396)  .ز  يوسفي  ،.م  خوراسگاني  دانشمند

  به   ناسازگار  هایوارهطرح  اصالح  اساسبر  فرزندپروری  سبک  اصالح

  و  دانش ، «يدبستان پیش كودكان  رفتاری   مشکالت بهبود  بر مادران 
 . 71-62 (:4 )  18 ،كاربردی شناسيروان   در پژوهش

  بررسي »   (1395)  .ع  . م  وكیلي  .، ن  شاهیني  .، ح  ايزديار   .،ف  درخشانپور 

  شهر   مدارس   ابتدايي   مقطع  آموزاندانش  در   اضطراب   سطح 

 . 30-34:(1)21 ،پژوهنده «،گرگان

  بین   همبستگي  بررسي»  (1394)  .و  احمدی  ،.گ  موللي   .،ف  دمهری

  نوجوانان   رفتاری  مشکالت  و  پندارهخود  اولیه،  ناكارآمد   طرحواره

  علوم   دانشگاه  علمي  مجله  «،يزد  شهر  ناشنوا  نوجوانان  و  نابینا
 .201-191 :(4)23 ،(ايالم  پزشکي

  حل    های مهارت  آموزش  ثیرأت»  (1394)  .م  كرمي   ، .ا  قربانپور   ،.آ  رضايي 

  زناشويي   رضايت  میزان  بر   درمانيابكت  شیوه  بر  مبتني  مسئله

  ، خانواده  و  زنان  تربیتي  فرهنگي   فصلنامه  ،«شاهد  فرزند   زوجین

 . 111-95 (:29 )9 ،زمستان

  كاربرد   و  هانظريه  ،مباني  (1391)  علي  يعظیم  نصرت،   نیارياحي
 چاپار. :تهران ،درمانيكتاب

  معادلت   مدل»  ( 1399)  .ن  اكرمي   .، م  ناژواني   شیراني  .، س  زماني 

  با   ارتباط  براساس  كودكان   اضطرابي  اختاللت   بینيپیش  ساختاری

  كنترل  و  نفس   عزت  گریمیانجي  با  خدا  به   دلبستگي  والدين،

  ، تابستان  و  بهار  ،شخصیت  و  بالیني  روانشناسي  «،شدهادراک

18(1:) 99-113. 

  ( 1395)  .ا  زادهحسن  ،.ر  سموعي  .،ف  فراشبندی  زارع  .،س  سلیمي

  ساكن   دختر  دانشجويان  نفس   عزت  بر  گروهي  درمانيكتاب  تأثیر»

 . 82-73 (:64) 19 ،تسالم   تمديري  فصلنامه  «،خوابگاه

  بر  درماني كتاب  اثربخشي   بررسي»  ( 1398)  . س  منشامیني  .، م  سهامي 

  فرهنگسرای   به  كنندهمراجعه  زنان  افسردگي  و  اضطراب  استرس،

  :(2)16  مرداد،  ،سالمت  اطالعات  مديريت  ،«شیراز  شهر  شهرداری 

82-87. 

  و  كودكان  با  گروهي  درمانيروان  و  مشاوره  (1397)  زيپرا  شچمن
  ، علیرضا  نظری  ،كاوه  مرادی  صید  ،كیومرث  بخشفرح  ،نوجوانان

 نور.   آوای :تهران

  درمان   و  سنجش   (1389)  . ان  بتي  گوردون   ،.اس  كارولین   شرودر
 دانژه.  :تهران ،بختفیروز مهرداد ترجمه ،يكودك دوران مشکالت

  برنامه   اثربخشي »  (1399)  . ح  داوودی  .،ح  حیدری   .،ا  ادر  صابری

  و   مادران  هیجان  تنظیم  بر   ساندرز  مدل  براساس  فرزندپروری 

  ، ناتواني  مطالعات   مجله  ،«رفتاری  اختالل   با   كودک  و  مادر   تعامل

 . 7-1:(1)10 ،آذر

  برنامه   ثیرأت  (1398)  .ی  قراخانلو  جمالي  .،ا  .ع  ارجمندنیا  .،ف  طاهری

  ،ذهني  توانكم  فرزند  دارای  خانواده  كاركرد  بر  بتمث  فرزندپروری 

-150  (:4)8  ، پايیز  ،توانبخشي  طب  پژوهشي   -  علمي   دوماهنامه

161. 

  بر   شنیداری  كتاب   ثیرأت»  (1397)  . ص  محمداسماعیل  .،ف  عامری

  و   بهزيستي  سازمان  پوشش  تحت  سالمندان   روان   سالمت 

  ,شيتوانبخ  طب  پژوهشي  -  علمي  دوماهنامه  «،كشور  توانبخشي

 . 109-100 (:1)7 ، ارديبهشت و فروردين

  برنامه   اثربخشي»  (1395)  .ز  طبیبي  .،ع  مشهدی   ،.ز  بیرجندی   علیزاده

  كودكان   هیجاني  شناختي  جويينظم  بهبود  بر  كندال  درمانگری

  ،پايیز  ،بالیني  شناسي روان   مطالعات   ،اضطرابي  هایاختالل  به   مبتال

6(24:) 153-173. 

  آموزش   ثیرأت»  (1398)  .ا  علیپور  .،ت  سعیدی   .،ا  نژاد عیسي 

  و  رفتاری   مشکالت  بر   والدين  به   مثبت  فرزندپروری

  مجله   ، ابتدايي  دوره   پرخاشگر  آموزان دانش  پذيری مسئولیت
 . 210 -191 (:35)16  ،پايیز ،يتربیت روانشناسي  مطالعات

  آموزش   ياثربخش  مقايسه»  (1396)  .ف  خندان  .،ا  نژادعیسي 

  مثبت  والدگری   های سبک  بر   والدين  مديريت   و   مثبت  فرزندپروری 

  علمي   فصلنامه  «،كودكان  هیجاني  -رفتاری  مشکالت  و
 .125-98 (:62)16 ،رهمشاو هایپژوهش

  و   اولیه  ناسازگار  هایطرحواره  رابطه »  (1392)  .س  مطهری   .،ح  كاظمي

  هایپژوهش  «پسر  و  دختر  آموزاندانش  در  ناختيفراش  حالت
 . 22-11 (:1)3  ،تابستان و بهار  ،رفتاری و شناختي علوم

  (1397)  .ر  ع  همايوني   .،م  فرامرزی  .،ر  زادهحسن  .،ن  يايچي  مجیدی

  گری میانجي  با  اولیه   ناسازگار  هایطرحواره  رابطه  يابيمدل»

  «، آموزاندانش  رواني   سالمت  با   سالمت   ارتقادهنده   رفتارهای 

 .8-1 (:43)8 ، آبان ،نيناتوا   مطالعات مجله 

  .ا  زاده حسن  .،ر  سموعي   .،ف  فراشبندی   ع زار  .،ا  پاپي   .، ز  مشرف

  ن كاركنا  روانشناختي   سرمايه  بر  درماني كتاب  تأثیر»  ( 1394)

  پزشکي   علوم  دانشگاه   پزشکي  رساني اطالع  و   مديريت   دانشکده 

 . 466 -455 (:4)  12 ، سالمت اطالعات  مديريت «،اصفهان

  (1395)  .ج  آبادیفتح  .،ک  طهماسیان  .،ع  .م  مظاهری  .،م  اسالممعین

  بر   كودک -والد  بر   متمركز   رفتاری -شناختي  مداخله  اثربخشي »

  «،والديني  هایشیوه  و  جسمي  آزارديده  كودكان  رفتاری  مشکالت

-169  :50(:13)   ،زمستان  ، ايراني  روانشناسان  تحولي:  روانشناسي 

182. 

  و   مسئله  حل  آموزش  اثربخشي  ایمقايسه  بررسي  (1396)  زينب  نظری
  دانشجويان   در   مسئله   حل  مهارت   يي انا تو  افزايش   بر  درماني كتاب

  ، يروانشناس  دانشکده  ،ارشد   كارشناسي  نامه پايان  ،كارشناسي

 . يخوارزم دانشگاه 
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