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  چكیده
 آموزش برنامه اثربخشی بررسی هدف با پژوهش این هدف:

 انجام شنواکم کودکان و مادران ارتباط نیمرخ بر مثبت فرزندپروری

 -آزمونپیش طرح با آزمایشیهنیم نوع ازحاضر  پژوهش روش: شد.

 که شنواکم آموزاندانش مادران از نفر 40 بود. گواه گروه و آزمونپس

 تهران هایشهرستان مدارس از ساده تصادفی گیرینمونه روش به

 به کنندگانشرکت داشتند. شرکت پژوهش این در ،بودند شده انتخاب

 گروه شدند. تقسیم نفری 20 گواه آزمایش گروه دو به تصادفی صورت

 ایدقیقه 90 جلسه 16 در را فرزندپروری آموزش برنامه آزمایش،

 ابزار نشد. ارائه گواه گروه به آموزش این کهحالیدر ،کردند دریافت

 استفاده با هاداده بود. پیانتا کودک-مادر ابطهر مقیاس حاضر پژوهش

 داد نشان نتایج ها:یافته شد. تحلیل چندمتغیری کوواریانس تحلیل از

 رابطه هایمقیاسخرده از یکی در حداقل گواه و آزمایش گروه که

 کوواریانس تحلیل نهایی نتایج دارند. معناداری تفاوت کودک-مادر

 نیمرخ بر فرزندپروری آموزش برنامه هک بود آن از حاکی چندمتغیری

 داشت معناداری و مثبت اثر شنواکم انکودک و انمادر ارتباط

(001/0P<). هایمهارت آموزش اینکه به توجه با گیری:نتیجه 

 شنواکم کودک با والدین ارتباط نیمرخ بهبود به منجر فرزندپروری

 ایویژه همیتا مثبت فرزندپروری آموزش برای ریزیبرنامه شود،می

 دارد.
 

 ارتباط، نیمرخ ،مثبت فرزندپروری برنامه :کلیدی هایواژه

 .شنواکم انکودک
_________________________________________ 
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Abstract 
Objective: The aim of the present research was o 

the determine the effectiveness of positive 

parenting program (triple-p) on the relationship 

profile of mothers and hearing loss children. 

Methods: Study procedure was semi-experimental 

with pretest-posttest design with control group. 

Forty mothers of hearing loss students were 

selected by random sampling method from the 

schools of Tehran Province. The participants were 

divided into experimental and control groups, each 

of which was consisted of 20 individuals. The 

experimental group received triple-p in 16 sessions 

lasting for 90 minutes, while the control group did 

not. The instrument of the present research was 

parent-child relationship scale (PCRS). Result: The 

results showed that the experimental and control 

groups had significant difference, at least in one of 

the subscales of PCRS. The MANCOVA result 

revealed that triple-p had significant and positive 

effect on the relationship profile of mother-child 

(P<0/001). Conclusion: Since parenting skills 

training can lead to enhancement of relationship 

profile of parent-child, planning for triple-p training 

has particular importance. 
 

Keywords: Positive parenting program, 

Relationship profile, Hearing loss children 
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 مقدمه

 و جاودانه بدیل،بی فطری، طبیعی، نهاد تنها خانواده

 در و است کودک شخصیت تحول بستر تریناصلی

 اسالمی، فرهنگ هایارزش بستر در و الهی بینیجهان

 کرم و لطف از که است ایهدیه مثابه به فرزند

 در (.1392 )افروز، شودمی هبه والدین به خداوندی

 و آموزش بهبود در مهم عوامل از یکی خصوص، این

 و اطالعات گسترش ،1 استثنایی کودکان پرورش

 همچنین، .است ودکانک این به نسبت الدینو آگاهی

 هایگروه از یکی که 2 شنواکم آموزاندانش و کودکان

 در ایعمده مشکالت هستند، استثنایی کودکان

 و کافمن )هاالهان، دارند گفتاری ارتباط برقراری

 بر هم و زبان اکتساب رب هم شنواییکم (.2018 پولن،

 نیز شنواکم کودکان زندگی کیفیت و اجتماعی رشد

 زودهنگام مداخله کهحالیدر گذارد،می نامطلوبی رتأثی

 آنها ارتباط برقراری نحوه و زبان بهبود به منجر

 به مطلوبی عاطفی و اجتماعی پیامدهای و شودمی

 اسمیت، و مورتون امر، شین، )شیرر، دارد همراه

 به نسبت 3 تعامل در شنواکم کودکان والدین .(2019

 روروبه زیادی بسیار هایچالش با خانواده اعضای

 به یا است بیشتر آنها در والدینی استرس و شوندمی

 هستند. استرس نوع این معرض در بیشتری احتمال

 مدیریت برای و است کمتر هاخانواده این سازگاری

 منابع تأثیر تحت زندگی هایچالش و زااسترس عوامل

 زیت،)زیدمن گیرندمی قرار اجتماعی و شخصی مقابله

 کهجاییآن از (.2016 برند، و هادداید تاراچ، ت،موس

 و استی زندگل مراح ترینمهم از کودکی دوران

 شکل و شده ریزیپایه دوران این در فرد شخصیت

 4 کودک -والد روابط که نیست انتظار از دور ،گیردمی

 هر اجتماعی و روانی رشد بر مؤثر عوامل ترینمهم از

 بر عالوه (.1394 عاشوری،) شود محسوب کودکی

 طوربه شناختیروان کنترل و والدین پذیرش این،

 و کندمی کمک اجتماعی شایستگی به غیرمستقیم

 منوئل، و نمویال) شودمی خودتنظیمی بهبود باعث

2017.)  

 نیایش، دعا، متضمن دینی فرهنگ در فرزندپروری

 و تربیتی اندیشه از برخورداری و ریزیبرنامه

 فرهنگی هایآموزه و هاارزش سایه در طلبیکمال

 آرامدل همسران رسالت تریناصلی حقیقت در و است

 یعنی ،ازدواج هدف واالترین دنکرمحقق آرامشگر، و

 (.1392 افروز،) است ماندگار و پایدار آرامش به نیل

 هایسال در فرزندان با ینوالد ارتباط کیفیت واقع، در

 شناختی، درش گذاریپایه موجب کودکی اولیه

 رشد .دشومی کودکی هر آینده هیجانی و اجتماعی

 اساسبر توانمی را کودکی هر هیجانی و اجتماعی

 مشکالت هیجانی، شایستگی اجتماعی، شایستگی

 دارلینگ و هال) کرد بررسی او خودتنظیمی و رفتاری

 فرزندان، و والدین ارتباط و تعامل (.2016 ،چورچیل

 پذیریآسیب تشدید و ریگیشکل در سزاییهب نقش

 در مهم عناصر از یکی .دارد کودکان عاطفی و رفتاری

 که است فرزندپروری هایشیوه خانواده، ساختار

 تأثیر خود فرزند تحول بر توانندمی راه این از والدین

 محمودی و چلسی روشن موسوی، ،)نجاتی بگذارند

 هایمهارت در کودکان برخی اینکه با .(1395 قرائی،

 ،مشارکت مانند رفتارهایی شامل بیشتر که جتماعیا

 زمان در متقابل رفتارهای انجام و همدیگر به کمک

 گرازیانو، و )راس ندارند خوبی عملکرد است، تعامل

 تربیت با رابطه در مادر ویژهبه والدین، ولی (،2018

 هایآسیب تواندمی و دارد مهمی بسیار نقش فرزند،

 روابط بهبود به و دهد شکاه را خانواده در جدی

 غالمی و دانش جدیدی،) کند کمک اجتماعی و فردی

 یک که مثبتی تأثیر بر عالوه .(1398 ،پشتی توران

 نامناسب ارتباط منفی تأثیر از دارد، خوب رابطه

 به مربوط مشکالت به توانمی و شد غافل تواننمی

 و پارسونز ،بارلو) کرد اشاره کودک با مادر تعامل

 رفتاری مشکالت همچنین (.2003 ،براون رتاستوا

 ارتباط و رفتار با زندگی اولیه هایسال در کودکان

 راه این از و است ارتباط در او استرس و مادر منفی

 سالمت کاهش موجب کودک سازمشکل رفتار
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 طهماسیان، ابارشی،) شودمی والدین شناختیروان

 (.1388 ،پناغی و مظاهری

 و شنواییکم بین زیادی اطارتب کهجاییآن زا

 رفع برای شودمی توصیه دارد، وجود روان سالمت

 استفاده هدفمند هایمداخله از شنواکم افراد مشکالت

 آموزش برنامه که (2017 ،هانگ و شین) شود

 شمار به موارد این از یکی 5 مثبت فرزندپروری

 (.2019 ،آبکنارجلیل و نوروزی عاشوری،) رودمی

 هایروش از یکی مثبت فرزندپروری زشآمو برنامه

 هایدرمانگری رفتار براساس که است والدین آموزش

 به بندورا اجتماعی یادگیری اصول بر مبتنی خانوادگی

 ؛2011 ،ساندرز و کاتو فوجیارا،) است آمده وجود

 ارائه با برنامه این (.2011 هال،مک و استالمن ساندرز،

 کودک، و مادر نگوناگو نیازهای درباره اطالعات

 و خانواده کارکرد کودک، -مادر رابطه چگونگی

 کاهش راستای در تواندمی والدگری هایمهارت

 کیفیت یارتقا و کودک هیجانی و رفتاری مشکالت

 به (2008 )ساندرز، شود استفاده کودک -مادر رابطه

 و بخشد غنا را کودکان محافظتی عوامل که نحوی

 هیجانی و رفتاری مشکالت با که را خطرسازی عوامل

 و )فوجیارا دهد کاهش ،است ارتباط در کودکان

 آموزش برنامه از استفاده (.2011 همکاران،

 نیازهای با کودکان والدین برای مثبت فرزندپروری

 سالمت بر و پیشنهاد سالگی 16 تا تولد آغاز از ویژه

 با رفتار و رابطه کنترل و مدیریت ،آنها شناختیروان

 در مادران آموزش راه از که است شده متمرکز کودک

 حس به دستیابی توانمی کودک، تحول یارتقا جهت

 والدین در را خویشتنداری و اجتماعی شایستگی

 زیر اهداف برنامه این (.1394 ،عاشوری) ساخت هموار

 به اعتماد مهارت، دانش، افزایش کند:می دنبال را

 تربیت در والدین فکریخوش و مدیاخودکار نفس،

 حل آموزشی، یادگیری وسیلهبه درمان ارائه کودک؛

 یافتهساختار درمانگری و الگوپردازی واسطهبه لهئمس

 ایجاد و پرورش ایمنی، سرگرمی، گسترش ؛لهئمس حل

 افزایش کودکان؛ برای تعارض حداقل با محیطی

 زبانی، هوشی، رفتاری، مدیاکار شناختی،روان سالمت

 هایمهارت راه از ودکانک اجتماعی و عاطفی

 (.2011 همکاران، و )فوجیارا مثبت فرزندپروری

 را بسیاری مشکالت ،شنواکم نوجوانان و کودکان

 رشد مختلف مراحل زمان در و زندگی گستره در

 (.2015 کولمن، و گاالگر )کرک، ندکنمی تجربه

 این حل و شناسایی برای زیادی هایپژوهش اگرچه

 هایهمداخل از نوعی ولی ستا شده انجام مشکالت

 آموزش برنامه دارد، زیادی شهرت که محورخانواده

 (.2011 همکاران، و فوجیارا) است مثبت فرزندپروری

 آبکنارجلیل و عاشوری پژوهش هاییافته راستا این در

 فرزندپروری برنامه آموزش که داد نشان (2019)

 ثیرتأ آنها ناشنوای فرزند و مادران تعامل بر مثبت

 چن و چن پژوهش نتایج داشت. معناداری و مثبت

 برنامه توجه قابل اثربخشی از حاکی (2017)
 کودکان رفتاری مشکالت کاهش بر مثبت فرزندپروری

 شپیرز، وهشپژ هاییافته بود. کودک با مادر ارتباط و

 بیانگر (2015) لوپز و داویس ماتکاس، شپیرز،

 و کودک با مادر لتعام در فرزندپروری برنامه اثربخشی

 بود. ویژه نیازهای با کودکان رفتاری مشکالت کاهش

 آن از حاکی (2014) ساندرز و تلگن پژوهش نتایج

 مشکالت بر مثبت فرزندپروری برنامه آموزش که بود

 والدین فرزندپروری هایشیوه و کودک رفتاری

 دارد. معناداری و مثبت تأثیر اوتیسم طیف کودکان

 زادهقاسم و زادهحسن پاغنده، پژوهش هاییافته

 کودک با مادر تعامل برنامه اثربخشی بیانگر (1398)

 کودک با والدین رابطه و فرزندپروری تنیدگی بر

 و ارجمندنیا طاهری، پژوهش هاییافته بود. شنواکم

 و مثبت تأثیر از حاکی (1398) قراخانلو جمالی

 نوادهخا کارکرد بر مثبت فرزندپروری برنامه معنادار

 پژوهش نتایج بود. ذهنی توانکم فرزند دارای

 (1396) نژادعلوی و محمودی اکبری، یکتا،شکوهی

 فرایند در فرزندپروری نوین هایبرنامه کاربرد نیز

 پژوهش هاییافته .کردند ییدأت را خانواده در ارتباط

 از نشان نیز (1395) الهیامان و اصالنی وارسته،
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 کیفیت بر مثبت فرزندپروری هبرنام آموزش اثربخشی
 افروز، عاشوری، پژوهش نتایج بود. کودک والد تعامل

 بنابغباری و تجریشی پورمحمدرضای ارجمندنیا،

 بر مثبت فرزندپروری برنامه اثربخشی بیانگر (1394)

 دارای کودک-مادر تعامل و والدینی خودکارامدی

 پورمحمد ،شاپورآبادی یعابد بود. ذهنی توانیکم

 در (1391) فرضی و محمدخانی تجریشی، ضایر

 گروهی آموزش اثربخشی بررسی به پژوهشی

 کودکان در کودک -مادر روابط بر مثبت فرزندپروری

 نتایج پرداختند. فعالیبیش توجه نارسایی اختالل با

 گروهی برنامه این آموزش که داد نشان پژوهش این

 ستگیواب و تعارض معنادار کاهش به منجر مادران به

 رابطه بهبود موجب کلی ورطهب و نزدیکی افزایش و

 و ابارشی پژوهش هاییافته است. شده کودک -مادر

 رشد ارتقای برنامه که بود آن بیانگر (1388) همکاران

 رابطه و والدینی مدیاخودکار توانست اجتماعی روانی

 وابستگی و رابطه هایحوزه در را کودک و مادر مثبت

 نزدیکی و تعارض مثل هاحوزه سایر اما دهد افزایش

 تأثیر ی،کل طوربه و نداشتند معناداری افزایش

 وجود به کودک و مادر مثبت رابطه در معناداری

  .نیامد

 کودک وجود رسدمی نظر به اینکه به توجه با

 سایر و او بین روابط و تعامل تهدید باعث ناشنوا

 هایرنامهب از استفاده بنابراین، .شود خانواده اعضای

 کودک و مادر تعامل ارتقای برای مناسب آموزشی

 .(2019 آبکنار،جلیل و )عاشوری است مهم ناشنوا

 که دهدمی نشان ،شدهگزارش هایپژوهش هاییافته

 در ارتباط بهبود بر مثبت فرزندپروری آموزش برنامه

 فرزندپروری هایشیوه و رفتاری مشکالت خانواده،

 هایپژوهش ولی دارد مثبتی یرتأث استثنایی کودکان

 شنوایکم کودک با والدین ارتباط حوزه در اندکی

 رودمی احتمال دیگر طرف از .است شده انجام خویش

 مشکالت با حوزه این در شنواکم کودکان والدین

 بسیاری، موارد در زیرا شوند مواجه زیادی نسبتبه

 هایمهارت کارگیریبه در شنواکم کودکان والدین

 نیاز و شوندمی مواجه مشکل با نیاز مورد فرزندپروری

 راستا، این در دارند. فرزندپروری آموزش برنامه یک به

 والدین برای مثبت فرزندپروری برنامه آموزش با

 این کارگیریبه تأثیر به توانمی شنواکم کودکان

 عالوه .بردپی کودک با مادر ارتباط حوزه در هاآموزش

 و فرهنگ به توجه و برنامه بودنبومی رتضرو این، بر

 و انمادر ارتباط نیمرخ بر آن اثربخشی بررسی

 احتمال بنابراین شود.می احساس شنواکم انکودک

 را کلیدی نکات این که فرزندپروری آموزش رودمی

 والدین ارتباط در مهمی نقش بتواند ،دهد قرار نظر مد

 حاضر، هشپژو هدف پس .کند ایفا شنواکم کودک با

 بر مثبت فرزندپروری آموزش برنامه اثربخشی بررسی

  است. شنواکم انکودک و انمادر ارتباط نیمرخ

  روش

 در که بود یشیآزماهنیم اتمطالع نوع از پژوهش نیا

 گواه گروه با آزمونپس -آزمونپیش طرح از آن

  شد. استفاده

 این آماری جامعه: یگیرنمونه روش و نمونه جامعه،

 دادندمی تشکیل شنواکم کودکان مادران را وهشپژ

 اول پایه در1397-67 تحصیلی سال در آنها فرزند که

 یآمار نمونه ند.کردمی تحصیل دبستان سوم تا

 شنواکم کودکان مادران از نفر 40 حاضر پژوهش

 ساده تصادفی گیرینمونه روش از استفاده با که بودند

 به الزم شدند. تخابان تهران هایشهرستان مدارس از

 تلفیقی مدارس در آموزاندانش این که است ذکر

 پژوهش به ورود معیارهای بودند. تحصیل به مشغول

 تمایل و همسر با زندگی سال، 44 تا 30 سنی دامنه

 پژوهش از خروج هایمالک بود. پژوهش در شرکت به

 آموزشی هایبرنامه در همزمان شرکت شامل نیز

 و جسمی حسی، معلولیت ونهگ هر وجود مشابه،

 مصرف ،شنواییکم از غیر به فرزند در حرکتی

 شد.می فرزندان یا خود وسیلهبه محرک داروهای

 برای نیاز مورد نمونه حجم حداقل اینکه اساسبر

 از یک هر در آزمایشیهنیم و آزمایشی هایپژوهش

 افت به باید و است نفر 15 ،گواه و آزمایش هایگروه

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

68
26

61
2.

13
99

.2
0.

3.
3.

8 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

ec
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             4 / 10

https://dorl.net/dor/20.1001.1.16826612.1399.20.3.3.8
https://joec.ir/article-1-971-fa.html


 ...ثیر برنامه آموزش فرزندپروری مثبت بر نیمرخ ارتباطأت محمد عاشوری و محسن غفوریان:
__________________________________________________________________________________________ 

83 

 مادران از نفر 40 بنابراین ،شود توجه هم هاآزمودنی

 نفری 20 گواه و آزمایش هایگروه در و انتخاب

 آموزش برنامه آزمایش، گروه شدند. جایگزین

 در ایدقیقه 90 جلسه 16 در را مثبت فرزندپروری

 کهحالیدر کردند دریافت جلسه 2 ایهفته و هفته 16

  .گرفت قرار انتظار فهرست در گواه گروه

 ابزار

 اولین برای مقیاس این :6 کودک -والد رابطه مقیاس

 و است ماده 33 شامل که شد تهیه 1994 سال در بار

 را خود کودک با آنها رابطه بارهدر را والدین ادراک

 17) تعارض هایحوزه شامل مذکور مقیاس سنجد.می

 رابطه و ماده( 6) وابستگی ماده(، 10) نزدیکی ماده(،

 نزدیکى، است. ها(حوزه تمامی مجموع) کلی مثبت

 ارتباط و عاطفى گرم، هرابط از مادر هرابط ادراک بیانگر

 ادراک بیانگر وابستگى، .است خویش فرزند با نزدیک

 والدین به کودک حد از بیش وابستگى میزان از مادر

 احساس مادر که است اىدرجه بیانگر تعارض، .است

 د.دار خویش فرزند با منفى و نامطلوب رابطه کندمی

 از لیکرت ایدرجه 5 اساسبر مقیاس این گذارینمره

 صدق )قطعا   «5» تا کند(نمی صدق )قطعا   «1»

 نمرات مجموع از حوزه هر نمره است. کند(می

 حوزه نمره و آیدمی دست به آن سازنده هایماده

 مجموع از است، کل نمره همان که کلی مثبت رابطه

 و تعارض حوزه نمرات معکوس و نزدیکی حوزه نمرات

 همکاران، و )عاشوری آیدمی دست به وابستگی

 راه از پرسشنامه این پایایی و ییمحتوا روایی (.1394

 مظاهری طهماسیان، ،ابارشی وسیلهبه کرونباخ آلفای

 هایحوزه پایایی آمد. دست به (1388) پناغی و

 کلی مثبت رابطه و وابستگی نزدیکی، تعارض،

 شده گزارش 86/0 و 61/0 ،70/0 ،84/0 یبترتبه

 .ستا

  روش

 به ها،آزمودنی انتخاب از پس پژوهش مرحله اولین در

 و ضرورت اهمیت، پژوهش، اخالقی نکات رعایت جهت

 برای توجیهی ایجلسه در حاضر پژوهش اهداف

 بر عالوه .شد داده توضیح هاآزمودنی و مدارس مدیران

 در شرکت بر مبنی کتبی نامهرضایت هاآزمودنی این،

 اجرای از پس .کردند امضا و تکمیل را پژوهش

 در تصادفی صورت به هاآزمودنی آزمون،پیش

 مرحله در شدند. جایگزین کنترل و آزمایش هایگروه

 از استفاده با مثبت فرزندپروری آموزش برنامه بعدی،

 هایگروه اعضای به گروهی بحث و سخنرانی روش

 گروه به آموزش نوع این کهحالیدر شد ارائه آزمایش

 .گرفتند قرار انتظار فهرست در و شدن ارائه گواه

 زیر شرح به مثبت فرزندپروری آموزش برنامه محتوای

   است.

 شناختیروان سالمت ارتقای دوم: و اول جلسه

 توضیح کنندگان،شرکت حضور از )استقبال والدین

 ،هاهجلس اختارس و برنامه معرفی گروه، مقررات درباره

 و فردی کفایت ،مدیاخودکار احساسات، کالمی ابراز

 اعتماد خودارزشمندی، سالمتی، احساس و خانوادگی

 تا سوم جلسه اجتماعی؛ کارکرد بهبود و نفس به

 اندیشی)مطلوب زوجین مندییترضا بهبود ششم:

 های،فعالیت و مالی امور زناشویی، رضایت همسران،

 اجتماعی و ارتباطی و صیشخ رفتار ،لهئمس حل

 رفتار و احساس فراغت، اوقات تعامل، اقتصادی،

 برنامه اساسی هایپایه معرفی هفتم: جلسه مذهبی؛

 هدف، گروه فرزندان هایویژگی بررسی فرزندپروری،

 چگونگی نگرش، تعریف فرزندان، هایانتظار

 ها؛نگرش اصالح و هدف گروه در نگرش گیریشکل

 جلسه مطلوب؛ رفتار افزایش یهاروش هشتم: جلسه

 دهم: جلسه مطلوب؛ رفتار ایجاد هایروش نهم:

 جلسه مطلوب؛ رفتار گسترش و نگهداری هایروش

 رفتارهای حذف یا کاهش مثبت هایروش یازدهم:

 یا کاهش منفی هایروش دوازدهم: جلسه نامطلوب؛

 و هاچالش سیزدهم: جلسه نامطلوب؛ رفتارهای حذف

 ثیرأت کودک، رفتارهای کنترل گیچگون راهکارهای

 جلسه فرزندان؛ والدین رفتارهای متقابل و ناخواسته

 هایارزش بستر در خانواده شناسیآسیب چهاردهم:

 بستر در خانواده اهمیت پانزدهم: جلسه فرهنگی؛
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 فرزندپروری شانزدهم: جلسه فرهنگی؛ هایارزش

 .(1394)عاشوری،  بندیجمع و مثبت

 مقیاس گروه دو هر پژوهش، مرحله آخرین در

 تکمیل آزمونپس عنوانبه را پیانتا کودک -والد رابطه

 زمونآ موقعیت دو این از آمدهدستبه هایداده .کردند

 تحلیل آماری روش از استفاده با هاگروه برای

 هنسخ SPSS افزارنرم در متغیری چند کوواریانس

 شد. تحلیل 23

 

 هایافته

 گروه در هاآزمودنی سن استاندارد انحراف و میانگین

 ±06/2 و 49/36 ±13/2 ترتیببه گواه و آزمایش

 هاگروه سن میانگین مقایسه اساسبر .بود 97/36

 و آزمونپیش نمرات اختالف که شد مشخص

 (.=61/0P) نبود آنها سن اختالف دلیل به آزمونپس

 کودک -والد رابطه نمرات استاندارد انحراف و میانگین

 و آزمونپیش مراحل در گواه و آزمایش گروه در

 .است شده گزارش 1 جدول در آزمونپس
 گواه و آزمایش هایگروه در کودك -والد رابطه مقیاس توصیفي هایشاخص  1 جدول

 موقعیت متغیرها
  گواه گروه  آزمایش گروه

 معیار انحراف میانگین معیار انحراف میانگین

 63/1 50/46 92/1 70/46 آزمونپیش تعارض

 25/1 65/46 01/2 70/35 آزمونپس

 46/1 45/20 81/1 40/20 آزمونپیش نزدیکی

 33/1 65/20 34/1 30/26 آزمونپس

 96/0 00/15 65/1 05/15 آزمونپیش وابستگی

 11/1 05/15 87/0 65/11 آزمونپس

 

 کلی مثبت رابطه

 87/2 90/62 63/2 15/67 آزمونپیش

 90/2 10/64 80/2 65/88 آزمونپس

 متغیر چند ،مستقل متغیر یک وجود علت به

 تحلیل آماری آزمون از آزمونپیش اثر تعدیل و وابسته

 نتایج .شد استفاده مانکووا یا متغیری چند کوواریانس

 در نمرات توزیع بودننرمال بیانگر شاپیرو آزمون

 -واریانس همگنی فرض باکس آزمون ،بود هاگروه

 رعایت منظور به (.<05/0P) کرد ییدأت را ریانسکووا

 .شد استفاده لون آزمون از هایانسوار همگنی مفروضه

 05/0 از شدهمحاسبه معناداری سطح اینکه به توجه با

 .شد تأیید نیز هاواریانس همگنی فرض ،بود تربزرگ

 کرد. استفاده مانکووا آماری آزمون از توانمی بنابراین

 هایگروه در پژوهش متغیرهای ،منظور همین به

 پیالیی، اثر» آماری هایفرضپیش در گواه و آزمایش

 «روی ریشه ترینبزرگ و هاتلینگ اثر ویلکز، المبدای

  است. شده ارائه 2 جدول در آن نتایج که شد محاسبه
 کودك -والد رابطه مقیاس در مانكووا کلي نتایج 2 جدول

 F P آماره خطا df فرضیه df  مقدار آزمون نام

 >001/0 48/39 31 4 03/3 پیالیی اثر

 >001/0 48/39 31 4 46/1 ویلکز المبدای

 >001/0 48/39 31 4 24/37 هاتلینگ اثر

 >001/0 48/39 31 4 24/37 روی ریشه ترینبزرگ

 آمده 2 جدول در که چهارگانه هایآزمون نتایج

 هگوا و آزمایش هایگروه که دهدمی نشان است،

 دارند معناداری تفاوت متغیرها از یکی در حداقل

(001/0P=.) از تفاوت، این به بردنپی منظور به 

 در آن نتایج که شد استفاده مانکوا آماری آزمون

   است. آمده 3 جدول
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 کودك -والد رابطه مقیاس در مانكووا تفكیكي نتایج  3 جدول

 اتا مجذور F P آماره SS Df MS وابسته متغیرهای

 51/0 001/0 46/119 17/1029 1 17/1029 تعارض

 54/0 001/0 73/97 06/186 1 06/186 نزدیکی

 48/0 001/0 04/161 37/211 1 37/211 وابستگی

 50/0 001/0 59/202 92/3925 1 92/3925 کلی مثبت رابطه

 بر معناداری اثر مداخله ،4 جدول به توجه با

 که (،=001/0P) است داشته آزمونپس نمرات

 تعارض، متغیرهای از یک هر در اتا مجذور اساسبر

 رابطه مقیاس از کلی مثبت رابطه و وابستگی نزدیکی،

 درصد 50 و 48 ،54 ،51 ترتیببه کودک -والد

 است. مداخله تأثیر از ناشی تغییرات

 گیرینتیجه و بحث

 آموزش برنامه اثربخشی بررسی هدف با پژوهش این

 فرزند با انمادر ارتباط نیمرخ بر مثبت فرزندپروری

 از حاکی پژوهش هاییافته شد. انجام آنها یشنواکم

 فرزندپروری آموزش برنامه معنادار و مثبت تأثیر

 در شنواکم کودک با مادر ارتباط نیمرخ بر مثبت

 مثبت رابطه و وابستگی نزدیکی، تعارض، هایحوزه

 و وریعاش پژوهش هاییافته با نتایج این بود. کلی

 برنامه آموزش اثربخشی بر مبنی (2019) آبکنار جلیل

 ناشنوای فرزند و مادران تعامل بر مثبت فرزندپروری

 مثبت اثربخشی خصوص در (2017) چن و چن آنها؛

 با مادر ارتباط بر مثبت فرزندپروری برنامه معنادار و

 اثربخشی بر مبنی (2015) همکاران و شپیرز کودک؛

 و تلگن و کودک؛ با مادر تعامل در ریفرزندپرو برنامه

 آموزش توجه قابل تأثیر خصوص در (2014) ساندرز

 فرزندپروری هایشیوه بر مثبت فرزندپروری برنامه

 اثربخشی بر مبنی (2011) همکاران و فوجیارا والدین؛

 کارکردهای کاهش در مثبت فرزندپروری برنامه

 تمشکال و استرس افسردگی، فرزندپروری، نامطلوب

 مشکالت کاهش والدین؛ شده ادراک فرزندپروری

 همخوانی والدین اطمینان بهبود و کودکان رفتاری

 همکاران و پاغنده پژوهش نتایج با همچنین دارد.

 با مادر تعامل برنامه اثربخشی بر مبنی (1398)

 با والدین رابطه و فرزندپروری تنیدگی بر کودک

 در (1396) همکاران و یکتاشکوهی شنوا؛کم کودک

 فرایند در وریفرزندپر نوین هایبرنامه تأثیر خصوص

 مبنی (1395) همکاران و وارسته خانواده؛ در ارتباط

 بر مثبت یفرزندپرور برنامه آموزش اثربخشی بر

 همکاران و عاشوری کودک؛ والد تعامل کیفیت

 فرزندپروری برنامه اثربخشی خصوص در (1394)

 و ذهنی توانیکم اراید کودک-مادر تعامل بر مثبت

 برنامه اثربخشی بر مبنی (1391) همکاران و عابدی

 در کودک -مادر روابط بر مثبت والدگری گروهی

 افزایش وابستگی، و تعارض معنادار کاهش زمینه

 است. همسو کودک -مادر رابطه بهبود و نزدیکی

 (1388) همکاران و ابارشی پژوهش نتایج با همچنین

 -روانی رشد ارتقای برنامه آموزش تأثیر بیانگر که

 هایحوزه در کودک و مادر رابطه بر کودک اجتماعی

 در اما دارد همخوانی بود، مثبت رابطه و وابستگی

 افزایش و تعارض کاهش جمله از هاحوزه سایر

  داشت. تناقض نزدیکی

 نتایج با متناقض یافته این تبیین خصوصدر

 هایودنیآزم کرد عنوان توانمی حاضر پژوهش

 گروه در مادر 18 (،1388) همکاران و ابارشی پژوهش

 طوربه که بودند کنترل گروه در نفر 25 و آزمایش

 فرزندان بودند، شده انتخاب هامهدکودک از داوطلبانه

 آموزشی جلسه 6 در فقط و بودند سال 3 زیر آنها

 و آزمایش گروه حاضر، پژوهش در ولی داشتند شرکت

 انتخاب تصادفی صورت به که ودهب نفری 20 کنترل

 و داشتند شرکت آموزشی جلسه 16 در ؛شدند

 تفاوت رسدمی نظر به بودند. ساله 9 تا 6 آنها فرزندان

 روش کنترل، و آزمایش گروه در افراد تعداد

 سنی تفاوت و آموزشی هایجلسه تعداد گیری،نمونه

 و ابارشی پژوهش در این، بر عالوه باشد. مؤثر فرزندان
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 شرکت عادی فرزندان دارای مادران (1388) همکاران

 خود فرزند با ارتباط در زیادی مشکل که داشتند

 فرزندان دارای مادران حاضر، مطالعه در ولی نداشتند

 تعامل در زیادی مشکالت که داشتند شرکت شنواکم

 این که نیست بعید بنابراین داشتند. خود فرزند با

 دو این نتایج بودنمتناقض در زیادی سهم موارد

    باشند. داشته پژوهش

 توانمی اخیر یافته با همسو هاییافته تبیین برای

 با را خانواده ،شنواکم کودک حضور که کرد عنوان

 و زیت)زیدمن سازدمی مواجه زیادی مشکالت

 و کمیت بر که تأثیری با که چرا (.2016 ،همکاران

 دارد، نوادهخا اعضای تعامل و والدین روابط کیفیت

 و )هاالهان رساند آسیب خانواده عملکرد به تواندمی

 آموزش برنامه طرفی، از (.2018 همکاران،

 هایدرمانگری رفتار اساسرب که مثبت فرزندپروری

 بندورا اجتماعی یادگیری اصول بر مبتنی خانوادگی

 با که (2011 همکاران، و )ساندرز است آمده پدید

 کودک، و مادر گوناگون نیازهای درباره اطالعات ارائه

 و خانواده کارکرد کودک، -مادر رابطه چگونگی

 کاهش راستای در تواندمی والدگری هایمهارت

 کیفیت ارتقای و کودک هیجانی و رفتاری مشکالت

 (.2008 )ساندرز، باشد مؤثر کودک -مادر رابطه

 فرزندپروری آموزش برنامه که رودمی احتمال بنابراین

 شنواکم کودک با مادر تعامل بر مطلوبی ثیرتأ مثبت

 مثبت رابطه و وابستگی نزدیکی، تعارض، هایحوزه در

 باشد. داشته کلی

 تمام شنواکم فرزند وجود اینکه به توجه با

 را کودک با مادر تعامل ویژهبه فرد زندگی هایجنبه

 از استفاده حال، این با دهدمی قرار تأثیر تحت

 در مطلوبی نتایج با فرزندپروری یآموزش هایبرنامه

 به بنابراین، است. همراه کودک با مادر تعامل بهبود

 است، نیاز ایویژه توانبخشی و آموزشی مدون برنامه

 به مثبتی نگاه فرزندپروری برنامه باید همچنین

 شود حاصل مطلوب نتیجه تا باشد داشته فرزندپروری

 شنوایکم فرزند با مادر تعامل دیگر، عبارت به یا

 با مادر تعامل .کند پیدا توسعه بهتری نحو به خویش

 اثر در و است بُعدی چند و پیچیده پدیده یک کودک

 میزان و نگرش قبیل از متعددی کلیدی عوامل تعامل

 حس رفتار، کنترل و مدیریت نحوه والدین، پذیرش

 و دانش میزان داری،خویشتن و اجتماعی شایستگی

 والدین فکریخوش و نفس به ماداعت والدگری، مهارت

 تعارض، حداقل با محیطی ایجاد و کودک تربیت در

 از مادر عاطفی مراقبت کودک، -والد روابط کیفیت

 چند روابط و والدین شناختیروان سالمت کودک،

 .کندمی پیدا معنا فرزندان و والدین تعاملی و الیه

 نقش که چرا است ضروری امری عوامل، این به توجه

 هایحوزه در کودک با مادر تعامل در مهمی سیارب

 آن بنابراین، .دارد تأثیر وابستگی و نزدیکی تعارض،

 به مثبتی نگاه که والدین آموزش هایبرنامه از دسته

 نظر مد را کلیدی عوامل این بتواند و دارد فرزندپروری

 با مادر تعامل ارتقای در بخشد، بهبود و دهد قرار

 .بود خواهد مؤثر کودک

 نظر از حاضر پژوهش که ییهامحدودیت

 از: عبارتند ،است بوده مواجه آن با شناختیروش

 مادران از خاصی گروه به پژوهش کردنمحدود

 ارتباط ارزیابی برای مشخصی ابزار ،شنواکم کودکان

 زمینه در که هاخانواده فرهنگ مسئله ،کودک با مادر

 عالوه کند،یم ایفا را جدی بسیار نقشی فرزندپروری

 روش نمونه، حجم در محدودیت به توجه با این، بر

 نتایج تعمیم در باید مؤثر عوامل سایر و پژوهش

 ،زمان در محدودیت به توجه با همچنین .کرد احتیاط

  نشد. حاصل نتایج پیگیری برای فرصتی

 که دشومی پیشنهاد بعدی هایپژوهش برای

 دامنه با و یژهو نیازهای با کودکان سایر بر مطالعه

 احتمالی عوامل سایر تأثیر تا شود انجام متفاوت سنی

 فرهنگ مسئله به آینده هایپژوهش در گردد. بررسی

 و شناختی مداخالتی هایبرنامه شود. توجه هاخانواده

 متفاوت الگوهای با دیگری رفتاری -شناختی

 اجرا و طراحی محورمحله و محورمدرسه محور،خانواده

 پیگیری و شود مقایسه هابرنامه اثربخشی یزانم  ؛شود
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 .گیرد قرار مدنظر متفاوت زمانی هایفاصله در نتایج

 هانوشتپي

1. Exceptional children 

2. Hearing loss children 

3. Interaction 

4. Parent-child relationship  

5. Positive parenting program  

6. Piyanta Parent Child Relationship Scale or PCRS 

 منابع
 (.1388) ل. پناغی، ؛.ع م. مظاهری، ؛.ک طهماسیان، ؛.ز ابارشی،

 از کودک اجتماعی -روانی رشد ارتقای برنامه آموزش تأثیر»

 رابطه و والدین خودکفایی بر کودک -مادر تعامل بهبود طریق

 سالمت در پژوهش فصلنامه .«سال سه زیر کودک و مادر
  .57-49 (:3)3 ،یشناختروان

 دوم(. )چاپ همسری شکوه و ازدواج شناسیروان (.1392) غ. افروز،

 تهران. دانشگاه انتشارات تهران:

 آموزش» .(1398) م. ،پشتی توران غالمی ؛.ع ،دانش ؛.س ،جدیدی

 .«مادران خوداثربخشی تقویت جهت مثبت پروریفرزند گروهی

  .28-18 (:4)8 ،بالینی تعالی

 ث. نژاد،علوی ؛.م محمودی، ؛.س زردخانه، اکبری ؛.م یکتا،شکوهی

 ارتباط فرایند در فرزندپروری نوین هایبرنامه کاربرد» (.1396)

  .45-35 (:1)4 ،کودک روانی سالمت فصلنامه .«خانواده در

 برنامه اثربخشی» (1398) س. زادهقاسم ؛.س زادهحسن ؛.م پاغنده،

 با والدین رابطه و ندپروریفرز تنیدگی بر کودک با مادر تعامل

 سالمت در پژوهش فصلنامه .«شنوایی آسیب دارای کودک
 .124-99 :(1)13 ،شناختیروان

 تأثیر» (.1398) .ی قراخانلو، جمالی ؛.ا ع. ارجمندنیا، ف؛ طاهری،

 توانکم فرزند دارای خانواده کارکرد بر مثبت فرزندپروری برنامه

-150 :(3)8 ،وانبخشیت طب پژوهشی علمی فصلنامه .«ذهنی

161.  

 ؛.پ محمدخانی، ؛.م تجریشی، پورمحمدرضای ؛.ث شاپورآبادی، عابدی

 بر مثبت والدگری گروهی برنامه اثربخشی» (.1391) م. فرضی،

 نارسایی فعالی/بیش اختالل با کودکان در کودک مادرـ رابطه

 .75-63 (:15)3 ،بالینی شناسیروان مجله .«توجه

 ؛.م تجریشی، پورمحمدرضای ؛.ا ع. یا،ارجمندن ؛.غ فروز،ا ؛.م عاشوری،

 بر مثبت والدگری برنامه اثربخشی» (.1394) ب. بناب،غباری

 توانیکم دارای کودک-مادر تعامل و والدینی خودکارآمدی

 (:5)23 ،یزد صدوقی شهید پزشکی علوم دانشگاه مجله .«هوشی

489-500. 

 نگاه با یفرزندپرور آموزش امهبرن یسازمتناسب (.1394) .م ،یعاشور
 بر آن یاثربخش یابیارز و یفرهنگ یهاارزش بستر در مثبت

 .ذهنی توانکم کودکان نیوالد یروان سالمت و تیزوج یرضامند

 تربیتی، علوم و شناسیروان دانشکده ،یتخصص یدکترا نامهانیپا

  تهران. دانشگاه

 (.1395) ج. قرائی، یمحمود ؛.ر چلسی، روشن ؛.ر موسوی، ؛.ا نجاتی،

 بهبود بر کودک-والد رابطه بر مبتنی گروهی مداخالت اثربخشی»

 اختالل بهمبتال ساله 11 تا 8 کودکان مادران فرزندپروری
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