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Aims Positive parent-child interactions promote children’s social, cognitive, and emotional 
skills development. Therefore, the purpose of this study was to investigate the factors affecting 
parent-child interactions.
Participants & Method The present study was conducted with a qualitative method and 
inductive approach. Participants were parents (15 people) and specialists (3 people) in 
Isfahan who were selected by purposive sampling method according to the inclusion criteria. 
Individuals’ experiences were assessed using a semi-structured interview tool. Data were 
saturated with 18 interviews and coded and analyzed by Atridesterling (2001) thematic 
analysis method.
Findings In the first stage of coding, 79 basic themes were extracted from the interviews. In 
the second stage, based on the maximum consistency of the obtained concepts were abstracted 
15 organizing themes. In the third stage, 4 themes including positive parenting; authoritative 
parenting; resilience; environmental diversity were identified as comprehensive themes related 
to the effective factors in positive parent-child interactions. Data validation was performed 
by the participants’ feedback and independent coders methods. Also, in order to validate the 
topics, a group of experts (3experts) was used and the criteria for determining the accuracy 
and robustness of the data were reviewed and approved.
Conclusions The results show that parents’ awareness of parenting practices, how to use 
positive coping strategies, and enrich children by increasing environmental attractiveness, 
are important and effective factors in improving parent-child interactions. Therefore, it is 
suggested that these factors be considered in the development of special education programs 
for parents and children.
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 چکیده

 ی واجتماعیهاکودک موجبات رشد مهارت-تعامالت مثبت والد :مقدمه

هش پژو نی؛ بنابراین هدف از ادینمایکودکان را فراهم م یجانیه-یشناختمیتنظ

 کودک بود. -مثبت والد عوامل موثر در تعامالت یواکاو

 ییاستقرا کردیو رو یفیک پژوهش حاضر با روش ها:کنندگان و روشمشارکت

نفر) و متخصصان حوزه کودک  ١٥( نیشامل والد عهانجام شد. جامعه مورد مطال

فمند هد یر یگکنندگان با روش نمونهنفر) شهر اصفهان بود. مشارکت ٣و خانواده (

و  قیانتخاب شدند. تجارب افراد با ابزار مصاحبه عم یورود یهاو طبق مالک

 .دیمصاحبه به اشباع رس ١٨ اها بداده و قرار گرفت یمورد بررس افتهیساختارمهین

 لیو تحل یکدگذار  نگیاسترل-دیمضمون آترا لیبا استفاده از روش تحلها داده

 شد. 

ها استخراج از متن مصاحبه هیمضمون پا ٧٩ ،یاول کدگذار  در مرحله :هاافتهی

 ١٥ اددست آمده، تعدبه میمفاه تیسنخ زانیشد. در مرحله دوم بر اساس م

 یمضمون شامل: فرزندپرور  ٤دهنده انتزاع شد. در مرحله سوم مضمون سازمان

 ریفراگ نیعنوان مضامبه یطیمح تنوع ؛یآور مقتدرانه؛ تاب یمثبت؛ فرزندپرور 

 ینجشدند. اعتبارس ییکودک شناسا-مرتبط با عوامل موثر در تعامالت مثبت والد

کدگذاران مستقل صورت گرفت.  و روش کنندگانمشارکتش بازخورد ها با روداده

انجام متخصصان)  نفر از ٣خبرگان (گروهاز روش استفاده  با نیمضام یابیاعتبار

 و تایید قرارگرفت.  یبررس موردها دادهدقت و استحکام نییتع ارهاییشد و مع

 ،یزندپرور فر یهاوهیاز ش نیوالد یآگاه دهد،ینشان م جینتا :یر یگجهینت

 شیکودکان با افزا یمثبت و اغنای امقابله یاستفاده از راهبردها یچگونگ

کودک هستند. از این -از عوامل موثر در بهبود تعامالت والد یطیمح یهاتیجذاب

 مورد والدگری یآموزش یهابرنامه نیعوامل در تدو نیا که شودیم شنهادیرو، پ

 .ردیتوجه قرار گ

 دبستانی، مظالعه کیفیکودک، کودکان پیش-تعامالت والد ها:ژهکلیدوا

 ۳۱/۰۳/۱۴۰۰ تاريخ دريافت:

 ۲۹/۰۴/۱۴۰۰ تاريخ پذيرش:
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 مقدمه

رشد مطلوب  است وزندگی آدمی گیری آغاز و شکل خانواده بستر

نقش والدین در تحول . [1]ارتباط موثر با والدین است کودکان، نتیجه

 انکار رقابلیغهای اجتماعی کودکان شناختی و رشد مهارتروان

و نقش مهمی در سالمت روانی و عاطفی کودکان ایفا  است

-از آن است که تعامالت والد یحاک ریاخ قاتیحقت .[3 ,2]کندمی

شد بر ر  ،از نظر ساختار و عملکردترین عوامل موثر یکی از مهم کودک

آنان محسوب  اجتماعی-، رشد شناختی و روانی[4]کودکان یمغز 

 ییتوانا. از آنجا که این تعامالت حالت دوسویه دارد، [5]شودمی

 تعامالتمختلف  بر ابعاد نیز کودک یروان تیدر درک وضع نیوالد

ترس اس طوری کهبهکند؛ تاثیرگذاری ایفا میو فرزندان نقش  نیوالد

را تقویت نموده و به کودک ی شناخت رشد ،دهدیرا کاهش م نیوالد

احساسات فرزندان خود را درک کنند، توانند موجب آن والدین می

ه تری نسبت بنگرش مثبتو  نماینداستدالل را کودکان  یرفتارها

پژوهشگران معتقدند  ،بر اینعالوه. [6]نقش فرزندپروری خود بیابند

عوامل موثر در از رشد  هیاول در دورانو کودکان  نیروابط والدکه 

های شرفتیمنجر به پو  [7]است کودکاندر  کپارچهی تیشخصرشد 

 اتیتجرب ؛ زیراشودیمدر دوران بزرگسالی  فردی و شخصیتی آنان

 تعامالتدر  هاییشهیکلو  ها، طرحوارهنیکودکان در تعامل با والد

. دهدیشکل مرا  ندهیآنها با همساالن در آ اجتماعیو  یکالم

 یندهاآیشدن فر یمنجر به درون کودک-والد تتعامال همچنین

 یماعاجتهمان تعامالت در بستر  بارنیاول یکه برا شودمی یشناخت

 .[8]آمده استدستبهاولیه با والدین 

 تعامالت تیاهمبر ، 7 ,5 ,3 ,2]-[11قاتیاز تحق یبخش قابل توجه

 یمدهایآپ کودکان و یزندگ یهاول یهادر سال انو فرزند نیوالد

 و اللوند. پژوهش کندیتایید مدر آنان  یعاطفی و شناخت مثبت

در تعامل مادر و کودک  شیفزادهد که انیز نشان می [12]همکاران

ارتباط  های بعدی از زندگیدوران اولیه کودکی با رفتار او در دوره

سبک فرزندپروی مادر و کودک و  ت مطلوبتعامالدارد و مثبت 

بهبود رفتارهای کودکان در سنین پیش از دبستان  مقتدرانه، منجر به

 .شودمی

کودک شامل ترکیبی از کنش و -از آنجایی که تعامالت والد

هاست که در قالب رفتارها، هیجانات و انتظارات واکنش

 عاملت فرد در بین والدین و فرزندانشان وجود دارد؛ کیفیتمنحصربه

 ایجاد و کودکان به نسبت ارتباط، نگرش برقرارینحوه  به کودک-والد

، بر اینعالوه. [13]بستگی دارد والدین توسط عاطفی جو یک

تواند یم کودک-والد تتعامالدهند که های اخیر نشان میپژوهش

تقویت  و رفتاری اختالالت کاهش و چهارچوبی را برای داربست

جویی و رشد فراشناخت نظم خود ، یادگیری[14]عملکردهای اجرایی

را به  انکودک ی و اجتماعیشناخت یهاییتوانا و ارتقای [15]باشد

 .[10]دنبال داشته باشد

که توجه به دوران پیش از دبستان، دهد یم نشانمتعدد  یهایبررس

کننده در نییامل مهم تعوعو یکی از ارزشمند  گذاریهیسرما کی

اولیه، دوره تعامل  یکودکزیرا  آینده کودکان خواهد بود؛ تیموفق

 ،یشناخت یهامهارت. [16]فرآیندهای تکاملی و رشدی است میان

مبانی یادگیری  یحرکت ی واجتماع یهامهارت ،کالمی هایییتوانا

د شودگرگون میدبستان به سرعت از  شیدر طول دوره پهستند که 

های و در صورت دستیابی به آن، به شایستگی هیجانی و موفقیت

در  کانکود ین وکارآمد والد تتعامال .[17]شوندنائل می یاجتماع

رقراری بنحوه وضعیت روانی،  کنندهینیبشیپمولفه  ،کودکی دوران
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های ن، رشد شناختی و موفقیتالن و بزرگساالارتباط با همسا

دین در وال؛ بنابراین شودهای آتی تلقی میتحصیلی کودکان در سال

 در کودکاناولیه که های ویژه در سالایجاد کارکرد سالم رابطه به

هستند، نقش مهم و  والدینسازی با حال الگوبرداری و همسان

عنوان مرکز و هسته خانواده به کهاز آنجایی و  ای دارندکنندهتعیین

ات ر ییتغ ایجاد در تیموفقرود، شمار میاز کودک به اصلی مراقبت

ت اس هاییچالش نیتردهیچیاز پ یکیخانواده تعامالت  در ساختار

 .[18]با آن روبرو هستند متخصصانکه 

رزندان با ف های اخیر نشان داده است که کیفیت ارتباط والدینبررسی

آنها دارد. هر  ارتباط نزدیکی با رفتارهای فرزندان و سازگاری روانی

 میزان هیجانات اندازه میزان تعارض والدین و فرزندان بیشتر باشد،

ه طوری ک، بهشودر میمنفی و مشکالت رفتاری در فرزندان بیشت

 دهی دلبستگی ایمنبر شکلتعامل مثبت بین مادر و کودک عالوه

شناختی، های روانتواند از بروز بسیاری از آسیبدر فرزندان، می

از طرفی به . [19]دهیجانی و اجتماعی کودک پیشگیری نمای تحولی،

 وردارتری برخمطلوب کیفیتاز  هر میزان که تعامل والدین با فرزندان

کودکان  توان انتظار رفتار و هیجانات بهنجار را ازباشد، می

ا ب گرم، صمیمی و مداوم یبر این اساس تجربه ارتباط. [20]داشت

 ضروری ،کودک سالمت روان تضمین م او، براییمادر یا جانشین دا

شخصیت و  تاختالال ، بسیاری ازاساسرسد. بر همین نظر میبه

محرومیت کودک از مراقبت مادرانه،  ناشی از هایآزردگروانشکال اَ 

 دلبستگیاز کودک در سن یا غفلت فرزندی -والدثبات رابطه  عدم

 یند تحولی کودک را با آسیب مواجهآفر امر که این  است

 .[21]نمایدمی

 شدر  فرزند فرآیند-والد نامناسب دهند که تعامالتتحقیقات نشان می

 مشکالت بروز مستعد کودکان را داده و قرار خطر معرض در را کودک

ل مشک وجود فراوان پیامدهای به توجه نماید. با رفتاری و هیجانی

 عضایا کیفیت زندگی و با دیگران روابط ابعاد بر کودک-در رابطه والد

 سایر مشکالتی که ممکن است در از پیشگیری منظور به و خانواده

 ک بایدکود-بهبود رابطه والد خانواده شود،کودکان و  گیرآینده گریبان

 جامعه قرار گیرد؛ بنابراین در گام اول پرورشی هایبرنامه اولویت در

 نهزمی رسد که ابتدا به شناسایی عوامل موثر درنظر میبه ضروری

آنان پرداخته شود. سپس  پرورشی و محیط کودک-تعامالت والد

ر بی متناسب اقدام شود. های پرورشبرای ایجاد مداخالت و برنامه

های محقق، در ایران هیچ پژوهشی با استفاده از روش اساس بررسی

بت مثموثر در تعامالت  عواملکیفی و به صورت عمیق به بررسی 

و  یواکاوکودک نپرداخته است. لذا پژوهش حاضر با هدف -والد

 کی صورت، بهکودک-کشف عوامل موثر در تعامالت مثبت والد

 ی انجام شد.فیمطالعه ک
 

 هاروشکنندگان و مشارکت

امل ش که انجام شد ییاستقرا کردیو روکیفی  این پژوهش با روش

شهر در نفر)  ٣نفر) و متخصصان حوزه کودک و خانواده ( ١٥( نیوالد

 جمعیت مورد های کیفیبا توجه به اینکه در پژوهشاصفهان بود. 

 روش، های کمی متصور نیستهمچون پژوهش مطالعه،

ین دببا روش هدفمند انجام شد. نظری و  صورتبهگیری نمونه

 منابع اطالعاتی از میان متخصصان و والدین انتخاب شدندمنظور، 

ارایه ق پاسخ به سئوال تحقیمنظور اطالعات را بهبیشترین  تا بتوانند

حداکثر  بانظر  پوشش وسیع حیطه اطالعاتی مورددهند. برای 

تعداد فرزندان؛ میزان  ؛وع در سنتن، معیارهای سطوح ممکن

ه های ورود بمالک نظر قرار گرفت. مدنیز  والدین تحصیالت و شغل

) تنها والدینی در مصاحبه مشارکت نمایند که ۱پژوهش نیز شامل: 

) افراد به بیان مسائل ۲سال داشته باشند؛  ۶تا  ۴کودکان در سنین 

قه ، بود. عدم عالخانوادگی مرتبط با کودک خود تمایل داشته باشند

 عنوان مالک خروج از پژوهش در نظر گرفته شد.به همکاری نیز به

د انجام ش یافتهساختارمهیفردی و ن مصاحبهپژوهش حاضر با ابزار 

 .قرار گرفت یبررس موردطور کامل هب شوندگانمصاحبهتجارب و 

 و کیفیت ارتباط ها با سئواالت اولیه درباره اطالعات فردیمصاحبه

 ،هابخشیدن به پاسخمنظور رفع ابهامات و عمقو به کودک آغاز-والد

ی، کاوش شوندگان سئواالتمصاحبههای پاسخبر اساس 

ر مکانی دبا هماهنگی قبلی و ها شد. مصاحبه پرسیده کنندهرییگیپ

 ،کنندگان بتوانند با آرامشمشارکتطوری که انجام شد؛ بهمناسب 

تا  ٢٠ ،کنندگانبرحسب تمایل شرکت کهد را بیان نمایند تجارب خو

کفایت حجم نمونه، معیار منظور دقیقه به طول انجامید. به ٤٥

. دیمصاحبه به اشباع رس ١٨ها با داده کار گرفته شد وپذیری بهاشباع

کنندگان ضبط و سپس تایپ و رضایت شرکت بامصاحبه متن 

 . شدکدگذاری 

انجام شد.  [22]مضمون لیستفاده از روش تحلها با اداده لیتحل

جم ح لیتحل یبرا دیمنعطف و مف یقاتیمضمون ابزار تحق لیتحل

 لیدر تحل یادیبن یهااز روش یکیعنوان بهست و هااز داده یادیز

ها ابتدا متن مصاحبه بدین منظور. [23]شودیدر نظر گرفته م یفیک

مرحله اول شامل  مورد بررسی قرار گرفت و خطبهخطصورت به

-مرتبط با تعامالت والد یهامولفهکه بود  هیپا نیمضام یکدگذار 

بر اساس  هیپا نیمضام ،کودک استخراج شدند. در مرحله دوم

دست بهدهنده سازمان نیو مضامشد  کدگذاری ییمعنا یهامقوله

بر اساس تعامالت دهنده سازمان نیمضام ،. در مرحله سومآمد

 و حاصل شدند رین فراگیمضام سازماندهی شد وکودک -مثبت والد

 رغم اینکهعلیمضمون،  لیشد. در تحل لیتشک نیشبکه مضام

همراه است، اما در هر مرحله از  ریو تفس لیمراحل با تحل یتمام

 ی. اعتبارسنج[22]دیآیدست ماز انتزاع به یسطح باالتر  ل،یتحل

 بودن (کدگذارانمحقق و قابل اعتماد یها با روش خودبازبینداده

روش و رساله) ه تیکمیتوسط چهار پژوهشگر (اعضا مستقل)،

پژوهشگران در  کنندگان انجام شد.بازخورد از مشارکت افتیدر

بکه ش تینان از مقبولیاستحکام و اطم ،به دقت یابیراستای دست

 لیلتح را هامکرر داده یو بازنگر  یرفت و برگشتصورت مضامین، به

از متخصصان فعال در حوزه  گرینفر د ٣ اریاختسپس در نمودند. 

 یبررس هاافتهیو انطباق  تیتا صالح گرفتکودک و خانواده قرار 

عنوان مفهوم مرتبط با بهرا هر طبقه  نیمضامشود. کارشناسان 
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  ۱۴۰۰، پاییز ۱، شماره ۲۰دوره                                                                                                                                                                                                     پژوهان یمجله علم

پیش از دبستان تایید  نیو کودکان سن نیتعامالت موثر در والد

قاد حاصل شد. به اعت هاافتهیاعتبار  ،ابانیارزبا معیار توافق کردند و 

خبرگان، مستقل و گروه استفاده از کدگذاران [23]و همکاران کینگ

ون است مضم یهالیتحل تیفیو کنترل ک یابیارز یبرا جیرا یندآیفر 

 هایپژوهشدر  یدرون نانیاطم تیقابل یآمار  که مشابه محاسبه

 وه است شد تیپژوهش رعا نیدر ا یاست. مالحظات اخالق یکم

 .ضبط شد شوندگانمصاحبه و رضایت ها با کسب اجازهمصاحبه

داده شد که نام و اطالعات آنان محرمانه  نانیبه افراد اطمهمچنین 

 خواهد ماند. 

 

 هایافته

 ۴۷تا  ۲۸کننده در این پژوهش بین سنی والدین مشارکت دامنه

 ).۱لیسانس بود (جدول تحصیالت از دیپلم تا فوق  سال و میزان

نفر از  ۳کنندگان در پژوهش شامل همچنین گروه دوم مشارکت

 شناسی کودک و خانواده (دانشیار و جزومتخصصین حوزه روان

و  یشناسروان یدکترانفر  ۲) هستند که دانشگاهی علم ئتیه

 ی داشت. شناسروان یدکتراو یک نفر آنها  مشاوره

 
 کننده در پژوهششناختی والدین مشارکتاطالعات جمعیت )۱جدول 
 فرزندان خانواده ترتیب تولدکودک شغل والد تحصیالت والد سن والد ردیف

 ٣ فرزند دوم دارخانه دیپلم ٣٦ ١
 ٣ فرزند سوم دارخانه دیپلم ٤١ ٢
 ٢ فرزند دوم دارخانه دیپلمفوق ٣٨ ٣
 ١ فرزندتک دارخانه لیسانس ٢٦ ٤
 ١ فرزندتک کارمند لیسانس ٣١ ٥
 ٢ فرزند اول دارخانه لیسانس ٣١ ٦

 ٣ فرزند دوم فرهنگی لیسانس ٤٣ ٧

 ٢ فرزند اول فرهنگی لیسانس ٣٦ ٨

 ٢ فرزند دوم فرهنگی لیسانس ٤٧ ٩

 ٢ فرزند اول دارخانه لیسانس ٣٢ ١٠
 ١ فرزندتک دارخانه لیسانس ٢٨ ١١
 ٢ فرزند اول کارمند فوق لیسانس ٣٢ ١٢
 ٢ فرزند دوم کارمند فوق لیسانس ٣٤ ١٣
 ٢ فرزند دوم فرهنگی فوق لیسانس ٣٥ ١٤

 ١ فرزندتک کارمند فوق لیسانس ٢٩ ١٥

 
خش ، بکودک-تعامالت موثر والدترسیم شبکه مضامین مرتبط با 

های شبکه مضامین یکی از روش. این پژوهش بود اهدافمهمی از 

 عدادترود که کار میدر تحقیقاتی به معموالً است و  مناسبی لیتحل

 ۷۹ها های آن زیاد باشد. پس از کدگذاری و تحلیل مصاحبهداده

مضمون فراگیر مرتبط  ۴دهنده و مضمون سازمان ۱۵مضمون پایه؛ 

کودک شناسایی شدند که در -با عوامل موثر در ارتباط مثبت والد

 آمده است. ۲جدول 

دهنده و فراگیر مرتبط با عوامل یه، سازمانپامضامین  ۲نتایج جدول 

دهد که به شرح زیر کودک را نشان می-موثر در ارتباط مثبت والد

 شود:بیان می

دهنده: آگاهی از مضمون سازمان ۵. فرزندپروری مثبت، شامل ۱

گری؛ عطوفت و پاسخگویی و حمایت مراحل رشدی کودک؛

یجانات کودک و والدین؛ تنظیم ه احساساتصمیمیت؛ مدیریت 

ه کنندگان بهای مشارکتای از صحبتمضمون پایه است. نمونه ٢٧

 شود:شرح زیر بیان می
 میگه بذار کاری رو هاوقتبعضی به من دلبستگی زیادی دارد ولی «

 .خواد مستقل بشهخودم بکنم. میدونم که بخاطر سنش هست و می

 کمی کودازهاینو  هاخواستهبچم همیشه برام در اولویته، همیشه به 

ه بغلم کتوی  ی برایم بخر.ز یآمرنگه دفتر گیم مثالً  ،توجه دارم

 در کنار کودکم، حالم خیلی خوبه.آرامش داره، منم  واقعاً خوابه می

، باهاش در غصه بخورهگم که کنه چیزی نمیکاری میوقتی خراب

کنه، سعی خیلی گریه میوقتی  .زنمیممورد کار نادرستش حرف 

 .»مرو حفظ کنم و واکنش نشان ند تعادلم کنمیم

دهنده آن شامل: اهمیت مضمون سازمان ۳. فرزندپروری مقتدرانه، ۲

های تغییر و اصالح آگاهی والدین از شیوهنقش الگویی والدین، 

مضمون پایه  ٢٦سازی انتظارات والدین از کودک و رفتار، متناسب

 کنندگان اشارهای مشارکتهگیرد که به برخی از صحبترا در برمی

 شود:می

رفتار خوبی داشته باشم تا دخترم هم ناخودآگاه یاد  کنمیمسعی «

م با ه هابچهبگیره، من و همسرم با احترام بهش گوش میدیم. اگه 

 ،و میگم که این کار نادرسته زنمیمدعواشون بشه، باهاشون حرف 

از  .و مرتب کنیاتاقت تونیخودت میکنه، میگم  اگه بریز و بپاش

چه  فهممیمهاش میزنه، یی که موقع بازی با عروسکهاحرف

 بعضی مواقع بهش میگمچیزایی دوست داره یا آرزوهاش چیه، 

، گیرهتا یاد ب کنمگیری یا کمکش میاشکالی نداره انجام بده یاد می

 »حرف بزن. هامثل بقیه بچه گمینمبهش  وقتچیه

مقابله مثبت با دهنده: مضمون سازمان ۵آوری، شامل . تاب۳

رضایت از زندگی، روابط مثبت در خانواده، نشده، بینیمشکالت پیش

ق یو عالها مندیتوانپذیرش نقش والدگری مثبت، توجه والدین به 

های والدین مضمون پایه است که برخی از صحبت ١٩کودک و 

 عبارتند از:
پیش  ییهابحثه هیچ مشکلی نداریم، باالخره نمیشه گفت تو خون«

یز بچه برباالخره کنیم، کنیم حل میاد اما طبیعیه و همه سعی می

فرزندم با من خیلی . بچه باید بچگی کنه و بپاش داره، گریه داره،

بچم باعث شد من اعتماد میکنه.  یهاحرفبه ، مهربان است

م گیم راضیم و شوهر از زند، بشه ترگرمقبلتازندگیمون نسبت به 

ی پذیر در قبال فرزندم احساس تعهد و مسئولیت. همیشه هوامو داره

هش ب .کارم به نحو احسن انجام بشه دوست دارم بیشتر وقتا، دارم

اغذ و یا با ک میگه نه بیا خمیربازی کنیم ،کنیم گم بیا نقاشیمی

 ».یمبساز چیز مقواها

دهنده آن عبارتست از: مضمون سازمان ۲محیطی که . تنوع ۴

گیری موثر از ابزارهای الکترونیکی تعاملی، بهره-های مشارکتیبازی

های مضمون پایه را دارا است که چند نمونه از صحبت ٧و همچنین 

 شامل موارد زیر است: کنندگانمشارکت
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اباش . با بمیکشیم، لگوسازی، نقاشی میکنیمکاردستی درست «

، تو بازی بهش میگم من االن تو خونه تنهام، کنهیمخیلی بازی 

نیم یا ککارتون تماشا می بگو به چی نباید دست بزنم؟ با همبازی

 .»کنندبازی می شنیاستیپلدیم، با پدرش های موبایل میبازی

 
 هاحاصل از مصاحبه مضامینشبکه  )۲جدول 

 پایهمضامین  دهندهمضامین سازمان مضامی نفراگیر

در  وجوگری و اکتشافهای کودک در این سن؛ تقویت روحیه جستتغییر نگرش والدین نسبت به کنجکاوی آگاهی از مراحل رشدی کودک فرزندپروری مثبت

کودک؛ آگاهی مادر از عوامل موثر بر رفتار کودک (تغذیه، خواب و غیره)؛ هوشیاری والدین نسبت به 

نتظارات همسو با ی فیزیولوژیکی کودک؛ آشنایی از مراحل رشد طبیعی کودک و تغییرات هر دوره؛ اازهاین

رشد و متناسب با سن کودک؛ توجه به علل بروز تغییرات در رفتار کودک؛ استفاده از نظم و انضباط 

 متناسب با سطح رشدی کودک.

ن برانگیخت؛ یاری کودک در درک شرایط و کنارآمدن با آن؛ شدن و عدم وابستگیمساعدت کودک در مستقل گریپاسخگویی و حمایت

؛ آموزی و کسب مهارت به کودکحمایت و ایجاد فرصت تجربه؛ به یادگیری بیشتر و تشویق کودک

میزان پاسخگویی والدین و ایجاد احساس ؛ی رشدی، عاطفی و اجتماعی فرزندانازهاینبودن به رفع متعهد

 نوع پاسخگویی به نیازهای فرزندان (تعویق یا تعجیل در پاسخدهی)؛ امنیت در کودک

 عطوفت و صمیمیت

 

اجتناب از خشونت و پرخاشگری ؛ رقابت) در افراد خانواده-آمیز (حسادتاجتناب از رفتارهای خصومت

 غیرکالمی) کودک -عدم تحقیر (کالمی؛ فیزیکی یا کالمی

انعکاس احساسات و ؛ شناسایی و توجه به احساسات کودک؛ بروز احساسات و عواطف مثبت والدین مدیریت احساسات والدین

عاطفی پدر از فرزند اجتناب از تبعیض جنسیتی در حمایت از کودک (حمایت ؛ عاطفی به کودک بازخوردهای

 و احساسات کودک هاترسوالدین به  العملعکسنوع ؛ دختر و مادر از فرزند پسر)

آزادی و اختیار ی کودک از والدین؛ طلبکمک؛ تمایل کودک به بیان مشکالت و احساسات خود با والدین تنظیم هیجانات کودک

 نحوه ابراز احساسات کودک؛ وگوهای خانوادگیکودک در ابراز هیجانات و اظهار نظر در گفت

) حوصله(منعطف، آرام، خشن، بی ی والدینرفتار های عادتطرز تفکر و ؛ برونگرا)-(درونگراشخصیت والدین  اهمیت نقش الگویی والدین فرزندپروری مقتدرانه

لقی در شناختی و خعدم وجود مشکالت روان؛ مستقل)-رفتار والدین بر رفتار کودک (وابستهتاثیر ؛ با فرزندان

 ه خودشان بر رفتار با کودکخانوادوالدین به دلبستگی میزان ؛ والدین (اضطراب/افسردگی/آزارگری)

های آگاهی والدین از شیوه

 تغییر اصالح رفتار

تفسیر والدین از ؛ ی فرزندپروریهاسبکآگاهی و آشنایی والدین با ؛ پذیرش و درک والدین از سوی فرزند

نوع برخورد والدین با کودک در ؛ گرفتن کودکتوجه به نیازهای روانی و عدم نادیده؛ رفتارهای کودک

 تناسب؛ عدم تهدید به طرد کودککردن بیش از حد کودک؛ترل و محدوداجتناب از کن؛ های مختلفموقعیت

اجتناب از ؛ گیری و آزادی بیش از حد کودکعدم سهل؛ سختگیری والدین با سن کودکانتظارات و 

؛ در انتظارات تناقض عدمتعادل در رفتار با کودک و ؛ های کودکفرزندساالری و اطاعت والدین از خواسته

های رفتار برداشت مثبت والدین از ؛ تشویق و تقویت به موقع؛ سازی فرزند به دور از اجبار و تحمیلمطیع

 ی خاصهاتیموقعبینی والدین از رفتار کودک در پیش؛ کودک

 سازی انتظاراتمتناسب

 والدین از کودک

؛ اجتناب از مقایسه رفتارها و رشد کودک خود با دیگران؛ شکیبایی والدین و درک دنیای کودک

بردباری جانبه کودک؛ ؛ مقبولیت و پذیرش همهبودن یادگیری کودکتحمل و پذیرش تدریجیافزایش 

نشاندن دستورات پذیری والدین در به کرسیانعطاف؛ والدین در مقابل مشکالت رفتاری و عدم طرد کودک

 خود

مقابله مثبت با مشکالت  ی آور تاب

 بینی نشدهپیش

ممانعت از تاثیرگذاری  ؛در تامین امور خانهتنگناهای مالی مقاومت در برابر فشار مشکالت اقتصادی و 

 یا عدم وجود بیماری در والدین و فرزندانوضعیت تندرستی ؛ مشکالت اقتصادی بر خلقیات افراد خانواده

کاهش تنش و ؛ رضایت والدین از زندگی زناشویی؛ اطرافیان در روش فرزندپروری والدینهای دخالتکاهش  رضایت از زندگی

 نزاع در محیط خانواده

همسویی و هماهنگی والدین ؛ جویانه افراد خانواده با دیگرانارتباطات صلح؛ ثبات و پایداری در رفتار والدین مثبت در خانوادهروابط 

الدین فداکاری و؛ پذیری والدینمسئولیتدیگر در کلیه امور خانواده؛ همکاری والدین با یک؛ در رفتار با کودک

 دانخاطر فرزنی خود بههاخواستهو گذشتن از 

 ؛ی والدین در مقابل نقش والدگری خودر یپذتیمسئولمیزان والدین نسبت به نقش والدگری خود؛  نگرش نقش والدگری مثبتپذیرش 

 وگوی مثبت و سرشار از عاطفه والدینلحن گفت؛ افزایش مهرورزی و محبت والدین به کودک

 وها مندیتوانتوجه والدین به 

 کودکعالئق 

 ؛گرایی والدین نسبت به آینده کودککاهش آرمانگرایی و ایدئال؛ ها و عالئق فرزندشانتوانایی درنظرگرفتن

 خود در مورد کودک نشدهبرآوردهآرزوها و عالیق اجتناب از تحمیل 

 والدین در بازی  مهارت؛ کودک)های مربوط به مهد ی مربوط به کودک (مانند فعالیتهاتیفعالمشارکت در  تعاملی-ی مشارکتیهایباز  یطیمحتنوع
 کردن محیط جذاب در خانواده فراهم؛ آگاهی والدین از اهمیت بازی در رشد کودک

ی موثر از ابزارهای ر یگبهره

 الکترونیکی

کودک -دپیشگیری از مشاجرات وال؛ استفاده قانونمند کودکان از وسایل الکترونیکی (موبایل/تبلت/تلویزیون)

همراهی والدین با کودک در استفاده از ؛ از وسایل الکترونیکی (تلویزیون/کامپیوتر)در مورد استفاده 

 کارتون و انیمیشن) افزارهای الکترونیکی (تماشاینرم
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 بحث
کاوی واصورت عمیق به با استفاده از روش کیفی و بهپژوهش حاضر 

پرداخته است.  کودک-تعامالت مثبت والدو کشف عوامل موثر در 

مضمون فراگیر  ٤ها، ها حاکی از آن است که پس از تحلیل دادهیافته

 تنوعو  آوریتاب فرزندپروری مقتدرانه؛ ؛مثبتفرزندپروریشامل 

 هستند کودک-عوامل موثر در تعامالت مثبت والداز جمله  محیطی

ضمون به تحلیل های مرتبط به هر مکه با استفاده از پژوهش

 گیرند. شود و مورد بحث و بررسی قرار میها پرداخته مییافته

فرزندپروری مثبت است که بر اساس مضامین اولین مضمون فراگیر 

دهنده، توجه به مراحل رشدی کودک در این سبک از سازمان

فرزندپروری حائز اهمیت است. در تبیین این یافته ذکر این نکته 

رسد که کودکی اولیه، دوره تعامل میان فرآیندهای نظر میضروری به

اندوزی برجسته تکاملی و رشدی است و در این دوره نقش تجربه

 های کالمی،ییتوانا ی،شناخت یهامهارت. از آنجایی که [16]شودمی

 نسنیدر مبانی یادگیری هستند که  یحرکت ی واجتماع یهامهارت

ه با برای مقابلکودکان شود، دگرگون میدبستان به سرعت از  شیپ

. [24]پایه نیاز دارند یهامهارتهای روزمره به ارتقای این چالش

دهنده دیگر نظیر پاسخگویی و همچنین در تبیین مضامین سازمان

توان بیان نمود که در این گری، عطوفت و صمیمیت میحمایت

 و نگرش قبیلاز  متعددی عوامل کودک در اثر-دوران تعامالت والد

 و شایستگی اجتماعی احساس رفتار، نحوه والدین، پذیرش میزان

 ونفس اعتمادبه والدگری، مهارت و دانش میزان داری،خویشتن

 تعارض، حداقل با محیط تربیتی ایجاد در فکری والدینخوش

و  فکوههوگیرد. نتایج پژوهش می شکل کودک والد روابط کیفیت

مثبت  یهامهارتی که مادراننیز نشان داد که  [25]همکاران

در رفتار را در خود رض او عدم تع یعاطفافزایش رفتارهای  والدگری،

تقویت کردند، نسبت به مادران دیگر در تعامالت مثبت با فرزندان 

های پژوهش نشان یافتهکنند. همچنین تر عمل میخود موفق

و نحوه ابراز آن نیز از کودک -دهد که هیجانات و احساسات والدمی

کودک است. والدین با -عوامل فرعی موثر در تعامالت مثبت والد

ار و افک توانندیماستفاده از آموزش رویکردهای فرزندپروری مثبت 

ان، کودک اتنظر  دادن بهبا گوش وکنند  ریاحساسات کودکان را درگ

گام بردارند؛ کودکان  یاستدالل اخالقو  تیشخص یتقابرای ار 

 کنندهنییتعبنابراین تعامل مناسب کودک با والدین، یکی از عوامل 

 املتع ی او در بزرگسالی است ورواندر تحول رشدی کودک و سالمت 

 رد و ارتباطی مشکالت ایجاد به تحول دوران طول آنان در نامناسب

 اضطراب، نظیر ییهااختالل برابر در کودکان پذیرینهایت آسیب

. [26]شناسی روانی منجر خواهد شدت رفتاری، آسیبمشکال

تحقیقات حاکی از آن است که تعامالت مثبت والدین و کودکان بر 

 بودو به های شناختی و اجتماعی کودکان تاثیرگذار استرشد مهارت

برای  تعاملی الگوهای تغییرات مثبت کودک با والد تعامل کیفیت

 افزایش و فرزندپروری یهاوهیش تقویت و مشکالت از جلوگیری

همچنین . [27]است امری مهم و اساسی نفس والدین به اعتماد

و حمایت از کودکان نقش مهم و  فرصت انتخاب دادن پذیرش،

ای در خودکارآمدی کودک دارد. پژوهشگران معتقدند کنندهتعیین

و ارتباطات آنان با کودکان شخصیتی مطلوب در  یهایژگیوکه 

ی همبستگکودک -والد روابطهمساالنش در آینده با میزان امنیت در 

در ذهن از مراقبان را حمایتگر قابل اعتماد و  ؛ زیرا الگوهایی[28]دارد

والدین عشق  ستهیخود را شاکودک، و  کندکودک ترسیم می

 وزششامل آم ی آموزشی والدین بایدها؛ بنابراین برنامه[29]داندیم

تعامل مثبت  یهامهارتبا فرزندان،  یارتباطات عاطف نحوه برقراری

و فرزند، آموزش مهارت در مورد نظم و انضباط و  نیوالد نیب

 و نیتمر یبرا نیوالد یبرا یآوردن فرصتو فراهم یر یپذانعطاف

نشان  [30]. نتایج پژوهشی[9]باشدبا کودکان  دیجد یهامهارتکسب 

 فرزندپروری مناسب و مثبت یهاوهیش آموزش از که داد که والدینی

 کمتر برخوردار بودند، باالتری خودکارآمدی کردند، ازمی استفاده

 بتنس یتر مانهیصمرفتارهای  و نمودندیم وضع سختگیرانه قواعد

 [31]و همکاران معصومینتایج پژوهش دهند. می بروز فرزندانشان به

طور ی مثبت و رفتاردرمانی بهر رویکرد فرزندپرو نشان داد که تلفیق

و  درکاست. بوده معناداری بر بهبود ارتباط مادر و کودک اثربخش 

ودن بی کودک، پاسخگو و متعهدازهاینهوشیاری والدین نسبت به 

ی رشدی، عاطفی و اجتماعی فرزندان و نیز ابراز احساسات ازهاینبه 

منیت، و عواطف مثبت والدین و سرشارنمودن کودک از نیاز به ا

توانند در تعامالت موثر والد کودک نقش بسزایی داشته همگی می

 و ساختاری فرزندپروری به شیوه مثبت را در خانواده ترویج دهد.
 

فرزندپروری مقتدرانه  این پژوهش، مضمون فراگیر افتهدومین ی

عنوان مهره اصلی تضمین سالمت خانواده را بهنظران، صاحباست. 

ات ر ییتغ ایجاد در تیموفقدانند و معتقدند میکودکان  آسایشو 

که است  ییهاچالش نیتردهیچیاز پ یکیخانواده  در ساختار

 تاکید آموزش و. بر این اساس، [18]با آن روبرو هستند متخصصان

ی پزشکنمودن اختالالت رفتاری و روانبرای برطرف نیبر نقش والد

قرار گرفته  شناختیروانهای آموزشو نوجوان در خط اول  انکودک

ها به نقش الگویی والدین در کاهش مشکالت رفتاری یافته. است

شناختی کودکان اشاره دارد که در تبیین این یافته و اختالالت روان

 یهامهارت نیوالداز  یالگوساز  قیکودکان از طرتوان بیان کرد می

 یبعدت تعامالها را در مهارتاین و  ارتقا دادهرا  یشناخت-یاجتماع

جب این امر مو و رندیگمیکار هبو دوستان)  مربیانمانند ( گرانیبا د

که در  ینیوالدشود. گیری رفتارهای مطلوب در کودک میشکل

 یاسازگارانه یگرم و راهنما هستند، الگوهات خود با کودکان، تعامال

 ان، کودکیمثبت تعامالت نیکنند. در چنمیکودکان فراهم  یرا برا

منظم  نهیرا در زم یشناخت و یاجتماع دیجد یهاتوانند مهارتیم

 نیتمر همساالن و مربیان خود در تعامل باو  اموزندیدار بیو معن

نیز به این نکته اشاره دارد که نوع تعامالت  [29]نتایج پژوهشی . کنند

نوع رفتار کودک با مربیان و داری با طور معنیبهکودک -مادر

سنین پیش از دبستان صالحیت اجتماعی کودکان همساالن خود و 

 تحت تاثیرکودکان  یرفتار  یهایستگیشاارتباط دارد؛ چراکه 

ان باشد. بدین نحو کودک با مربیان روابطو نیز  نیوالدالگوپذیری از 

ن نیز ی خود را در آینده به کالس درس و روابط با همساالهاآموخته
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 دهندهها به مضمون سازمان، یافتهنیابر نمایند. عالوهمنتقل می

های تغییر و اصالح رفتار اشاره دارد. در تبیین آگاهی والدین از شیوه

ر رفتا یکه دارا یپدر و مادر کودکانتوان گفت که این یافته می

امر  اینکنند که یاز حد صادر م شیدستورات ب ،هستند ناسازگارانه

. در تعامالت [32]شودیکودک م یناسازگار  شینوبه خود باعث افزاه ب

کودک به وسیله تشویق، ثبات در رفتار والدین و -مثبت والد

آمیز چرخه رفتارهای نامطلوب های انظباطی غیرخشونتتکنیک

 تعامل و ناکارآمد تربیتی یهاسبکشود. کودک شکسته می

نهایت  در و تباطیار  مشکالت ایجاد کودک به-والد نامناسب

 اضطرابی، مشکالت رفتاری، اختالالت برابر در کودکان یر یپذبیآس

. از آنجایی که والدین [26]شناختی منجر خواهد شدهای روانآسیب

تربیتی گذرانند، استفاده از شیوه زمان زیادی را با فرزندان می

ی تغییر و اصالح رفتار و نیز هاوهیشمقتدرانه و آگاهی از 

ی کودکان هاییتواناهمسوسازی انتظارات والدین با سطح رشد و 

همی کودک نقش م-در پیشرفت و بهبود رفتار فرزندان و تعامالت والد

 بر عهده دارد.

آوری در افراد سومین یافته پژوهش حاضر به مضمون فراگیر تاب

کاهش تنش، استفاده از آوری با مفاهیم خانواده اشاره دارد. تاب

پذیری، حفظ روابط مثبت تعارض سازگارانه، انعطاف راهکارهای حل

های دشوار و همچنین عملکرد شایسته موقعیت با مواجهه به هنگام

 آمیز دارند،خشونتخصمانه و  ی که رفتارنیوالدمرتبط است. 

؛ دکننخود ایجاد می کودکان انه همراه با تنش درناسازگار  رفتارهای

 هک ممکن است وهستند  نامطلوب تعامالت ریدرگزیرا آنان همیشه 

 یموثر برا یهاعنوان راهرا به یخصومت و پرخاشگر کودکان، 

ان کودکشود تا یامر موجب م نیا. کنند یوفصل اختالفات تلقحل

از خود انجام دهند. معلمان همساالن و با  خصمانهروابط  در آینده

آوری در برخورد با مشکالت کودکان، باعث تابافزایش آنجایی که 

 ودشود، بهبکاهش تنیدگی و فشار روانی در خانواده و روابط آنان می

پذیری منجر به کاهش تعارض، انعطاف انو فرزند نیروابط والد

ت رفتاری کودکان از قبیل اختالالشناختی، بهبود عالیم -رفتاری

شناختی ختالالت روانام یعال ای و نیز کاهشنافرمانی مقابله

 کودک، موجب-والد مطلوب در تعامالت شود. کیفیتوالدین می

 کاهش و قاطعانه انظباط جمله از اجتماعی موافق رفتارهای افزایش

کودک، -در تعامالت مثبت والد است. والدین تنیدگی و استرس

 جوی ادایج و کودکان به نسبت ارتباط، نگرش برقرارینحوه  به توجه

 تافزایش تعامال؛ بنابراین [17]از اهمیت ویژه برخوردار است عاطفی

 ،هیجانی-تعارض در کاهش مشکالت رفتاری حل مهارتمثبت و 

خود  زا کودکانهای مثبت برداشت ی وافسردگاضطراب و  کاهش

 نیز موثر است.

محیطی است که والدین  چهارمین یافته این پژوهش مضمون تنوع

 های مشارکتیو انجام بازیمتنوع و شاد  توانند با ایجاد فضایمی

 یهاارتمهاز آنجایی که با کودک بر کیفیت تعامالت خود بیفزایند. 

 ی مبانیحرکت ی واجتماع یهامهارت ،کالمی هایییتوانا ،یشناخت

ن دگرگودبستان به سرعت از  شیدر طول دوره پیادگیری هستند، 

و بازی  تیو فعال وگوگفت قیکودکان خردسال از طرو  [17]دشومی

را  های زندگیو بسیاری از مهارت، دانش هخانواددر محیط 

کودکان  ییراهنما یبرا معتقدند که [7]و همکاران می. [33]آموزندمی

 نیوالداولیه، بهتر است،  یهادر شناخت مهارت یدبستانشیپ

 را که بر اساس ییهابتوانند ارزش کودکان تاکنند  جادیرا ا یطیمح

و  به آن افتخار کنند، اموزندیبشود می یگذار هیپا مطلوب تیشخص

 ,9]به حیطه عمل و کسب تجربه وارد نماید. محققینرا ها این مهارت

عنوان تعهدی برای های آموزشی والدین بهمعتقدند برنامه [32 ,15

د و ایجاد شویکودکان شناخته م ایجاد شادمانی و آسایش در

 آموزشی کردن محیطمحیطی منعطف و آرامبخش و فراهم

مساله و ی، کسب مهارت حل مندعالقه باعث غیررسمی در خانواده،

توسط کودک،  نظارتشود؛ همچنین رفتار هدفمند در کودک می

 یرصتف شود و نیزمی ریتعامل دلپذ جادیا باعث یدر کنار باز  نیوالد

و  کرده تیتقورا بت کودک مث یرفتارهابتوانند  نیوالد است تا

 و باگنرشود. در روابط آنان حاصل می احساس صمیمیت و دوستی

ه ب یباز  هنگامبا فرزندان والدین تعامل مثبت نیز بر  [34]برگیآ

 ,7]هاییکنند. پژوهشی تاکید میو بدون انتقاد منف زیتاییدآم یروش

بر رشد  کودک در حین بازی-روابط والد تاثیر قدرتمندبه  [36 ,35

زندگی اشاره  هیاول یهادر سال کودکان یاجتماع هایتوانایی

 شدر  بازی، یغن یاتتجرب نمودنفراهمبا  نیوالدنمودند؛ بنابراین 

 کنند. همچنین هدایت کودکانیم تیتقو را در کودکان یشناخت

، بازی درکردن فرزندان خود ریدرگوابستگی و  مرحله توسط والدین در

 ه حدب در کودکان هیاول یشناخت رشد و سازندمی یغنرا  یتجربه باز 

شد  خواهد کسب استقالل به . در نتیجه منجرشودیم تیتقو زیادی

و  یرشد شناخت، با کندی در کودکان هایکردن رفتار محدودو 

 خواهد بود.همراه او  یاجتماع

اده استفتوانسته با  این است کهپژوهش حاضر از جمله نقاط قوت 

ک کود-عوامل موثر در تعامالت والد قیعم یبه بررس ی،فیک روشاز 

به و روشن  حیصرطور را به ندهیبپردازد و توجه پژوهشگران آ

های برخورد و تعامل با کودکان شیوهاز  نیوالد یآگاه یهامولفه

 یردهاراهب کارگیریبه ،یزندپرور فرهایسبک پیش از دبستان،سنین

 در بهبودآن موثر نقش و ی طیمح یهاتیجذاب شیو افزا یامقابله

 جلب نماید.کودک -تعامالت والد

کیفی، طوالنی شدن فرآیند پژوهش  پژوهشهای از جمله محدویت

های فردی و به دلیل اختصاص زمان زیاد برای انجام مصاحبه

ها و نیز اعتباریابی آن توسط گردآوری، تحلیل و بررسی داده

شود در گران پیشنهاد میبه پژوهشاز این رو، متخصصین است. 

یگر های دی آتی با اختصاص زمان بیشتر به بررسی مولفههاپژوهش

تی شناخدر این زمینه بپردازند. همچنین به متخصصان و مراکز روان

ای و مراکز های مداخلهشود در راستای طراحی پروتکلپیشنهاد می

های های آموزش والدگری، مولفهدبستانی در تدوین برنامهپیش

حاصل از این مطالعه را مدنظر قرار دهند و برای آگاهی والدین و 

های آموزشی ویژه اقدام کودک به تدوین برنامه-بهبود تعامالت والد

 شود.
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شخصیت و  گیرییکی از عوامل مهم در شکل کودک-تعامالت والد

است که نقش مهمی در تعیین در کودکان های فکری ارزش

 از دوران کودکی کهاز آنجایی  .زندگی آینده فرد داردو  سرنوشت

 ،شوداجتماعی هر کودکی محسوب می-ترین مراحل رشد روانیمهم

ت به نگرش نسب ،ارتباط ینحوه برقرار بر  کودک-کیفیت تعامل والد

در واقع  دارد.کودکان و ایجاد جو عاطفی توسط والدین تاکید 

، والدیناز رفتارهای مثبت  ساز الگوبرداریزمینهتعامالت مثبت، 

کودکان دهی به رفتار جهت وزندگی  های اساسیفراگیری مهارت

 است. 
 

از کلیه عزیزانی که در این پژوهش ما را یاری نمودند، تشکر و قدردانی: 

 کمال تشکر و قدردانی را داریم. 

ز ا افرادبا آگاهی  وی القاین پژوهش مطابق با اصول اخ تاییدیه اخالقی:

 اهداف پژوهش انجام شد.
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