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 چكيده
ساله به تولدد   6تا  3اين پژوهش با هدف بررسي واكنش كودكان 

خواهر يدا بدرادر يديدد ايدرا ردد  روه پدژوهش پ باي.دي بدود          
ده مرکزز  سددا   6تددا  3آمددارت تبدداد مددادران كودكددان    ۀيامعدد

تداگيي صدا      كده بده  بود رهر اصفهان ز درماني در   بهداشتي
نفدر   022فرگند يديددت در خدانوادش رددش بودندد  اگ ايدن يامعده       

سداالي   02 ۀطور تصادفي انتخاب ردند  ابزار سدنشش پرس.دنام   به
آنان نسدت    ۀسال 3-6هات كودكان  ساخته در مورد واكنش محقق

 رابه تولد خواهر يا برادر يديدد بدود  روايدي محتدوايي پرس.دنامه      
آلفدات كرونتدا   پايدايي آن     ۀ  بدا محاسدت  كردندمتخصصان تأي د 

فراواندي  درصدد فراواندي و     ۀها با استفادش اگ محاست بود  دادش 19/2
تدرين واكدنش    آگمون خي تحل ل يرديد  نتايج ن.ان داد كه رداي  

كودكان نست  به تولد خواهر يا بدرادر يديدد بده ترت د  تتدار       
وابسدتيي بده مدادر  پرخارديرت و نافرمداني        يدا  چست دن اس  اگ 

به ترت   در اين دو واكنش آسد   رسداندن بده طفدل و       بچن نه
بدد ن دختددران و پسددران تفدداو     آلددوديي  دارددتن  الدد  خددواب

تتدار  دييدر     (  بده P<29/2و  P<20/2دسد  آمدد     معنادارت به
بددا امددا پسددران    رسددانند آسدد   مددي  دختددران بدده فرگنددد يديددد  

 دهند  واكنش ن.ان ميردن آلودش  خواب
خدواهر و بدرادر     سدا    3-6كودكدان     ها واكنش کليدی:های  واژه

    تولديديد
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Abstract 
 
The aim of this study was to research the reactions 

of 3-6 year old children to new sibling birth. The 

research method was survey. Statistical population 

consisted of all mothers from 10 health centers in 

the city of Isfahan who had children in the age 

range of 3-6 and recently have had a new child in 

the family. From this population, 200 persons were 

selected randomly. Subjects completed 24 items of 

a researcher-made questionnaire about reactions of 

their 3-6 year old children towards new sibling 

birth. Content validity of the questionnaire was 

approved by experts. Its reliability was 0.91 by 

analyzing Cronbach's alpha. The data were 

analyzed by calculating frequency, frequency 

percent, and chi square test. The results showed 

that the most common reactions of children 

towards new sibling are dependence to mother, 

aggression and defiant, respectively. Also, there 

was a significant difference on the 2 reactions of 

hurting the new born and sleepiness between boys 

and girls, respectively (P<0.01. and P<0.05). In 

other words, girls hurt the new baby but boys show 

reaction with more sleeping mood.  

Key words: Reactions, 3-6 year old children, New 

sibling, Birth. 
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 010   /  ... هاي كودكان ب  تولد خواهر يا برادر جديد واكنش
 

 مقدمه
آوردن كرزنزد دو    بزه دنیزا   تقریباً تمامي والدین وقتي بزه كکزر  

 باشوند که واکنش كرزند اول  رو مي هروب پرسشاكتند با این  مي
چززه خوا ززد بززودب آیززا بهتززر اسززت موقتیززت   وضززتیتایززن 
و یا براي كرا م سزاختن حمایزت    کنندكرزندي او را حفظ   تک

دنیزا آوردن كرزنزد   ه عاطفي و اجتماعي مورد نیاز او به كکزر بز  
اکثر کودکزان در سزنین پزیش از    در حالت دو  دیگري باشندب 

د و الز  اسزت بزا   کنن تولد برادر یا خوا ر را تجربه مي ،دبستان
جدیزد احسزا     وضتیت. آنها در این شوند رو روبهله أاین مس
 اي مختلفي از خزود   واکنش براي  مینو  کنند مياني كشار رو
. گا ي اوقات ایزن  (9009و  7881، 7881 ،7دان) د ند بروز مي
خانواده و  ي اي نامطلوب موقتیت آنها را در بین اعضا واکنش

و باعز  اكز ایش احسزا  كشزار روانزي       کند مياطراكیان بدتر 
سززال گذشززته  بیسززت و پززن در  .(7898)گرجززي،  شززود مززي
مورد بررسزي   مند نظا طور  شناسان رشد، این موضوع را به روان

 ۀو تتارضات والدین و خوا ر و بزرادران را تزا انزداز     قرار داده
؛ گرولنیزک و  9008، 9)چزاوو و آکیزو   انزد  دهکرزیادي شناسایي 

ایزن خوزو     در .(9008، 4؛ پومرانت  و کیزان 9008، 8پومرانت 
طزور   بزه پیوند عاطفي بزین خزوا ران و بزرادران    باید گفت که 

و تتارض بین آنها  میشه در ذ ن والزدین   استشدید  يتقریب
شود،  ر  عنوان یک بتد پنهاني در ارتباط كرزندان شناخته مي هب

  اي بسیار مثبتي نی  در روابط آنهزا وجزود دارد   چند که ویژگي
 ۀدر نحوشکي نیست که نوزاد جدید تغییراتي  .(7898 ،)گرجي

آورد که بتضي از آنهزا خوشزایند و    وجود مي زندگي والدین به
 اي ب رگتر بزراي   آكرین  ستند. بچه برخي ناخوشایند و مشکل

لند کنند، مشکل بیاكرینند  و جلب توجه والدین ممکن است غر
 ایي بیاموزند که مزورد توجزه والزدین خزود قزرار       و یا مهارت

مستقیم به خوا ر و برادر خود حمله  طور بهگیرند. ممکن است 
و یا خشم خود را با جنگیدن با سایر کودکان نشان د نزد.   کنند

نوازش خوا ر یا بزرادر  به ظا ر خوا ان که  ممکن است در حالي
، او را بکشزند را در آغزوش  خوا نزد او   خود  ستند یزا مزي  نوزاد 

 زا،   واکزنش ایزن  قدر كشار د ند که به گریه بیفتزد. عزالوه بزر     آن
پذیري، وابسزتگي و   لجبازي، تحریک نظیر اي دیگري نی   واکنش

چسبیدن به مادر، اضطراب جدایي، مشکالت خواب و تغذیه و 
روي، حسززادت،  درخواسززت پسززتانک و شیشززه شززیر، واپزز  

 طلبي گیري و ركتار اي توجه خوومت آشکار و ناآشکار، گوشه
 (.9009 و 7881، 7881 )دان،شود  در این کودکان مشا ده مي

اعتقاد بر این است که تولد خوا ر یا برادر یکي از مهمترین  
 دبایز  آید و آنها  رواني است که براي کودکان پیش مي  ايكشار
 اي مقابله با آن را بیاموزند. در واقع بسیاري از تغییزرات   روش

ركتاري که والدین به دنبال تولد یک کودك در كرزندان ب رگتر 
؛ سززوون ، پززارك، 9079، 1سززوون  و بیززرز) کننززد مشززا ده مززي

 زایي   روش د ندۀ ، نشان(9079، 1کیستي و موراتیدی  تن وان 
د ند. برداشزت   است که در مقابل كشار رواني از خود بروز مي

عمو  این است که با تولد خوا ر یا برادر، كرزنزد قبلزي خلزع    
شزود و احسزا  رقابزت و حسزادت مهمتزرین بتزد        سالح مي

. استدنیا آمده  خوا ران و برادران با کودك تازه به ۀپنهاني رابط
مادر و کودك قبلزي بزر    ۀتولد کودك جدید تأثیر مهمي بر رابط

کنزد کزه خزوا ر و     گذارد. کودك ب رگتر احسا  مزي  جاي مي
برادر کوچکتر جاي او را خوا د گركت و در توجزه و محبزت   

. چنانچه کودکزان ب رگتزر احسزا     والدین شریک خوا د شد
و نزوزاد را   کننزد کنند که باید توجه و محبت والدین را تقسیم 

آنگزاه احسزا  رقابزت و حسزادت      ،در این توجه سهیم بدانند
شکل خوا د گركت و موجب پیدایش ركتار زاي پرخاشزگرانه   

(. الز  به ذکر است کزه ایزن   9001 ،1برگ د )ای نشخوا د نی  
امزا متلزو     ،شزود  کودکان ب رگتر ایجاد نمزي  ۀ ا در  م واکنش

بین والدین  ۀ اي نخست زندگي کودکان، رابط است که در سال
کزودك   زز  کودك ۀاما با آمدن نوزاد، رابط ،و کودك مطرح است

دست آوردن  هکودك ب رگتر براي ب رو از این ،گیرد نی  شکل مي
 ،)كزابر د کنمبارزه شدت  آن چی  ایي که داشته است باید به ۀ م

مشخص شد که بیشترین می ان پرخاشگري  اي در مطالته (.7890
سزه  در روابط كرزندان اول با خوا ر و بزرادران کوچکترشزان در   

د ند کزه والزدین    دیگر نشان مي  اي پژو ش .سالگي بوده است
روز اي اول تولد نوزاد جدید را در من ل ج ء دشزوارترین ایزا    

کزه كرزنزد اول از    نزد، چزرا  کن زندگي زناشویي خود متركي مزي 
شود و باید ایزن تخزت و مهزر و     تخت سلطنت پایین کشیده مي

ست ا رو . از ایندکنبا کودك دیگري تقسیم را محبت مادر و پدر 
کودك ب رگتر با ورود کودك جدید احسزا    طور متمول که به

آگزا ي  نابزا   كشزار روانزي  کند. گا ي ایزن   خطر جدي پیدا مي
یابد و کودك را بزه بزروز    شدت ك وني مي اطراكیان بهوالدین و 

بزاكي، تزر  و   لركتار ایي چون لکنت زبزان، پرخاشزگري، خیا  
 (. 9009، 9)کمپبل د د مواردي از این دست سوق مي

تر  دارند که كرزند شدت  بهگا ي والدین از این موضوع  
ب رگتر آسیب جدي و شدیدي را به كرزنزد کزوچکتر برسزاند.   
 

1. Dunn               2. Chao & Aque 

3. Grolnick & Pomerantz           4. Qian 

5. Soenens & Beyers            6. Soenens, Park, Vansteenkiste & Mouratidis 

7. Eisenberg              8. Kampbell 
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بزا ورود عضزو جدیزد    دلیل آن این اسزت کزه وقتزي کودکزان     
صزورت وابسزته   ه کنند تا ب تالش مي ،نمایند احسا  تهدید مي

 ،شدن به مزادر بزه ایزن تهدیزد واکزنش نشزان د نزد )شزاپیرو        
 9(. بززاربر، اسززتول  و اولسززن9001، 7باردنسززیتن و كرایززدبری 

کنند کزه   ( متتقدند که وقتي کودکان ب رگتر احسا  مي9001)
 رسیدگيوالدین آنها با آمدن كرزند جدید بیشتر به امر و نهي و 

در  د نزد.  پردازند، با حالت ناكرمزاني واکزنش نشزان مزي     او مي
چنززدین مطالتززه کززه بززه بررسززي واکززنش کودکززان نوپززا و     

 ،انزد   دبسزتاني در مقابزل تولزد خزوا ر یزا بزرادر پرداختزه        پیش
احساسات مثبت، منفي اي از  مشخص شد که واکنش آنها آمی ه

 ززا شززامل  (. ایززن واکززنش9009 ،کمپبززل)و اضززطراب اسززت 
ركتار اي برگشتي مانند چسبیدن به مادر، آشزفتگي بزه  نگزا     
جدا شدن از او، مشکالت مربوط به دستشویي و نظاكت، تمایل 

 ا از طریق شیشه شیر، مشکالت مربوط به  به خوردن نوشیدني
وه بر این، احتمال عوزبانیت،  شوند. عال تغذیه و گریه کردن مي

رود و  در کودکزان بزاالتر مزي   نکزردن  پرخاشگري و  مکزاري  
پرخاشگري و مقابله به جاي اینکه متوجه نوزاد باشد، به سمت 

( اكز ایش قابزل   7881ن )دا (.9001 ،8)میچزل  مادر خوا د بزود 
کزودك بزا مزادر     ۀتوجهي در تتارض کزودك و مزادر و مقابلز   

به ویژه در مواقتي که مادر مشزغول  ، ان رابالكاصله بتد از زایم
 ،اسزت  زاي مربزوط بزه او     طفل و سزایر مراقبزت  به غذا دادن 
مزوارد، اغلزب تظزا رات    ایزن  عزالوه بزر   . سزت ا  دهکرگ ارش 

عنوان واکنش کودکان نسزبت   هاضطراب و ناكرماني و لجبازي ب
پزژو ش  . (7881 ،)دان انزد  به تولد خوا ر یا برادر متركي شده

د زد کزه در خزوا ران و بزرادران خشزم       نشان مي (7881)دان 
شزود و تزالش بسزیار سزختي      شدیدي نسبت به مادر ایجاد مي

  .گیرد گركتن توجه از او صورت مي منظور به
در کنار ركتار زاي منفزي، شزا د     کنندگان برخي از مشا ده 

کزه ركتار زاي   انزد   بودهاك ایش پختگي و استقالل در کودکاني 
 بدین متني که این کودکزان  د ند. اي نشان مي ابلهبرگشتي و مق

اما  ،خشم و ناكرماني اك ایش نشان د ند حاالت ممکن است در
 ززاي  در  مززان زمززان ایززن امکززان وجززود دارد کززه در مهززارت

رشزد بهتزري از خزود     كردي استقالل و خودیاري یا رشد زبان
 زا پیچیزدگي واکزنش کودکزان را نشزان       بروز د ند. این یاكتزه 

د ززد و تتارضززات رشززدي آنززان را در خوززو  نیززاز بززه  مززي
عبارت دیگر احساسزات   د. بهکن بیان مي استقاللخودمختاري و 

 د د آنها را در حفظ وابستگي و یاكتن استقالل نشان مي ۀدوگان

( و دامون 9009کمپبل ) .(9009 ،4ردامون و لرن؛ 9009)کمپبل، 
د که کودکان میز ان اسزتفاده   نساز خاطرنشان مي( 9009) و لرنر
. د ند باكي را بتد از تولد خوا ر یا برادرشان اك ایش ميلاز خیا

صزورت    اي خود بزه  باكي را در بازيلآنها ممکن است این خیا
پردازانه که  م نسبت به مادر و  زم بزه طفزل    لپرخاشگري خیا

 زا بیشزتر    اما این نوع پرخاشزگري  .متطوف است، ابراز نمایند
 ،؛ دامزون و لرنزر  9009)کمپبزل،   متوجه طفل  ستند تا مزادران 

بزه ا میزت ركتار زاي برگشزتي      نیز   (9009)  (.  کمپبل9009
 متتقزد  او د.کنز  اشاره مي عنوان یک را برد سازگارانه هکودکان ب

نزد، یزا ماننزد    ک که وقتي کودك تقاضاي شیشزه شزیر مزي    است
زند یزا مشزکالت مربزوط بزه امزور       کودکان کوچکتر حرف مي

به دنبال آن است که  ،د د دستشویي و نظاكت از خود نشان مي
ركتزه را   و یا توجه از دسزت  جلب کندتوجه والدین را به خود 

 .(9009)کمپبل،  سوي خود برگرداند دوباره به
اولیه نسبت به تولد خوا ر یزا بزرادر و کیفیزت     اي  واکنش 

روابط بتدي آنها با یکدیگر به ابتاد دیگري از کارکرد خزانواده  
ۀ شزود. در مطالتز   و روابط قبلي والدین و کودك نی  مربوط مي

( متلو  شد کزه خسزتگي و اكسزردگي    7899) 1دان و کندریک
ول اگیري، غمگیني و اضزطراب بیشزتر در كرزنزد     مادر با کناره

 ا در برخورد با خلزق   این واکنش احتمال زیاد هب .استمرتبط 
مادر و کا ش مراقبت و حساسیت به نیاز زاي عزاطفي    ۀاكسرد

آیند. وقتي کزه روابزط قبلزي مزادر و      وجود مي هکودك ب رگتر ب
کودك مثبت و با بازي و لذت و  مکاري توأ  باشزد، واکزنش   

دید خوا زد بزود و   نسزبت شز  بزه  منفي به تولد خوا ر یا برادر 
ویژه اگر دختزر باشزد بیشزتر بزه عضزو جدیزد        كرزند ب رگتر به

جوي توجه و د د و در جست خوومت و پرخاشگري نشان مي
 مچنززین  (7899) دان و کنززدریکمززادر اسززت.  ۀنشززد تقسززیم

اند که مادران وقت بیشتري را صرف بازي کزردن   گ ارش کرده
كرزند ب رگتر است با كرزند جدیدي که از نظر جنسیت مخالف 

برخورد موجزب اكز ایش تتزارض     ۀکنند و احتماالً این شیو مي
 چهارده مزا گي تا   شتجن  در مبین خوا ران و برادران نا 

 ۀ(. نوع دلبسزتگي کودکزان نیز  در شزیو    9009 ،کمپبل)شود  مي
. کودکزاني کزه   گذارد ميارتباط آنان با خوا ران یا برادران تأثیر 

در مقایسزه بزا     ستند،الدین از نوع ایمن در دلبستگي خود با و
رند تري با خوا ران و برادران خود دا گروه ناایمن، روابط مثبت

والدین با کزودك ب رگتزر    ۀاگر رابط .(1،9009و  ارت اسمیت)
و ركتار زاي اسزت  تزر   او بزا دیگزران مثبزت    ۀمثبت باشد، رابط

 

1. Shapiro, Friedberg & Bardenstein        2. Barber, Stolz, Olsen 

3. Mitchell               4. Damon & Lener 

5. Kendrick               6. Smith & Hart  
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(. 9009 ،اسزمیت و  زارت  ) تري خوا د داشت اجتماعي مطلوب
( نیز  متتقدنزد کزه خزوا ران و     9008) 7پاپالیا، اولزدز و كلزدمن  

آیند. آنها  بهتر با یکدیگر کنار مي دارند،برادراني که دلبستگي ایمن 
طور چشمگیري  هتتارضات خوا ران و برادران بکه بر این باورند 

اكز ایش   ،رسزد  ما گي مزي   جدهبتد از اینکه كرزند کوچکتر به 
در روابط خانوادگي  يتر طور کامل هاین سن بیابد، چرا که در  مي

د و وشز  مزي شود و از مقاصد و احساسات دیگران آگزاه   وارد مي
آموزد که چه ركتاري خوا ر و یا برادر ب رگتزر را ناراحزت و    مي

 شود. د و چه ركتاري خوب تلقي ميکرعوباني خوا د 
که تولد کزودك جدیزد    متتقدند (9004) 9و و   بامیستر 

با اك ایش مشکالت سزازگاري و ركتزاري در كرزنزدان ب رگتزر     
گیري، پرخاشزگري، وابسزتگي و    نظیر کارکرد اي بدني، گوشه

این مشکالت  م ناشي از آمزدن كرزنزد    ارتباط دارد.اضطراب 
در ركتار والدین بزا   وجود آمده به م ناشي از تغییرات  جدید و

روش تربیتزي والزدین،    ۀدربزار   زا  پژو ش تر است.گكرزند ب ر
 ركتارد د که صمیمي بودن، استداللي برخورد کردن و  نشان مي

ولي بدون تنبیه، احتمال روابط مثبزت بزین خزوا ران و     انهقاطت
 (.9009 ،8واسزتا  و میلزر  ، زاروود ) د د برادران را اك ایش مي

د ند که ركتار اي نابهنجار در كرزنزد    ا نشان مي برخي بررسي
بززراي والززدین ویززژه زمززاني کززه جنسززیت كرزنززد دو   بززه ،اول

 ۀرتبز  . دلیل این امزر آن اسزت کزه   بیشتر استباشد،  تر مطلوب
در بیشزتر ایزن   یابزد.   با آمدن نوزاد جدید تنز ل مزي   كرزند اول

کودك اول تمایل دارد تا گمان کنزد کزه از یزک طزرف      شرایط
خود گذاشته مادر او را ترك کرده و به حال  خوو  بهوالدین 

از حق خزود   است و از سوي دیگر برادر یا خوا ر جدید او را
محرو  کرده است. در این شرایط ممکن است والدین بزیش از  

از او تا حد زیادي  یا ،اندازه كرزند اول را مورد توجه قرار د ند
که در  زر دو حالزت موجزب پیزدایش مشزکالت       کنندغفلت 

، 4)اسزچرودر و گزوردون   ركتاري و اجتماعي در او خوا د شد
 ۀ فتز  شش تزا  شزت  اعتقاد بر این است که در حدود  .(9009

 ززا و حتززي  اول پزز  از تولززد عضززو جدیززد، نیاز ززا، خواسززته
آگزا ي   البتزه  .رسزد   اي كرزند ب رگتزر بزه اوم مزي    جویي بهانه

د و وشز  ميتر با او   ا باع  ارتباط مناسب والدین از این واکنش
 (.9007، 1)سانتراك سودمند خوا د بوددر تتدیل این مساول 

کزه رقابزت خزوا ر و     د زد  مزي بسیاري از مطالتات نشزان   
این مشکل زماني تشدید  .برادران در بین برادران شدیدتر است

سني آنها به  م ن دیک باشزد و ایزن رقابزت     ۀکه كاصل شود مي
 و باع  ایجزاد تتزارض و  باشد ب رگسالي تداو  داشته  ۀتا دور

شود. رقابت زیربنزاي بسزیاري از مشزکالت     رقابتحسادت و 
تتاملي بین خوا ران و برادران است و بیشترین رقابت خزوا ر  

یزک تزا سزه     ب رگتزر بزین   ۀو برادر ا زماني است که سن بچز 
به موازات رشد البته  .(9009 ، اروود و  مکاران) سالگي باشد

شزود.   تر مي وبتر و مطل خوا ران و برادران روابط آنها حمایتي
روابززط مثبززت خززوا ران و بززرادران در شایسززتگي تحوززیلي،  

ثري ؤاجتماعي شدن، خودمختاري و ارزشمندي خود نقزش مز  
توان گفت  مي این مواردبا توجه به (. 9009 )دامون و لرنر، دارد

 نظیزر  که در کیفیت روابط خوا ران و برادران عوامزل زیزادي   
روش تربیتزي   ،خلق و خزو  كرزندان،تتداد ،  سني ۀكاصل ،جنسیت
، سزط  رشزد شزناختي و اجتمزاعي،     روابط پزدر و مزادر   ،والدین

آنهزا در تتارضزات    ۀمداخلز  ۀآمی  والدین، نحزو  ركتار اي تبتیض
قزوانین و انتظزارات روشزن و مشزکالت کلزي در       نبزود  کودکان، 

 روانزي   ايكشارمدیریت کودك، وضتیت سالمت رواني والدین، 
زندگي و محیطي، جو عاطفي حاکم بر خانواده، عملکرد خانواده و 

 (. 9009، )اسچرودر و گوردوندخالت دارند نوع دلبستگي کودك 
کزه بیشزتر ایزن     د زد  مزي پژو شي نشان  ۀمروري بر پیشین 

 زاي   سزي ربردر اجرا شده است. در خارم از کشور   ا پژو ش
 ،انجزا  شزده باشزد   پژو شي که در داخل کشور  ،عمل آمدهه ب
ثیر عواملي چزون  أ ا تحت ت از آنجا که این واکنش. دست نیامد به

تتزداد   نگرش آنها نسبت به جنسیت کودك، ارتباط والدین، ۀشیو
 زاي   سایر عوامل كر نگي قرار دارد، اسزتفاده از یاكتزه   كرزندان و

پاسزخگوي نیاز زاي    پژو شگران خزارجي در کشزور مزا کزامالً    
 زاي   شناخت واکنش رو والدین نخوا د بود. از این ن وامتخوو

دبستاني نسبت به تولد خزوا ر و بزرادر    شایع کودکان سنین پیش
ن اطفال، مشزاوران و والزدین   اشناسان، متخوو جدید براي روان

 زدف پزژو ش   . در  مزین راسزتا،   شزود  ميبسیار سودمند واقع 
سزه تزا    زاي کودکزان    تزرین واکزنش   شزایع  کزه  استاین حاضر 
 به تولد خوا ر یا برادر جدید کدا  است. هسال شش

 
 روش 

 پززژو شروش  نمونگگ : آمگگاري و ۀجامعگگ روش پگگژوهش،
 ۀسزال  1تزا   8تمامي مزادران کودکزان    آماري ۀجامت پیمایشي و

تزازگي صزاحب كرزنزد     که بزه بود  7899شهر اصفهان در سال 
طور  به که مادر بود 900 پژو شاین  ۀجدیدي شده بودند. نمون

درمزاني شزهر اصزفهان     زز  مرکز  بهداشزتي   دهاز  سزاده توادكي 
توادكي در یکي از  ۀمراجتین صورت که با ه اانتخاب شدند. ب

، مزادراني کزه بزراي   مزورد نظزر  درماني  روز اي  فته به مراک 
 

1. Papalia, Olds & Feldman           2. Baumeister & Vohs 

3. Harwood, Miller & Vasta           4. Schroder & Gordon 

5. Soundtrack 
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انتخاب  ،کردند ميانجا  امور مراقبتي كرزند جدید خود مراجته 
، پرسشنامه در اختیار پژو شدن آنها از  دف کرو پ  از آگاه 
. در این پرسشزنامه، مزادران   شد تا پاسخ د ند ميآنان قرار داده 

نسبت دختر(  700پسر و  700) اي كرزند قبلي خود را  واکنش
  .دندکر به ورود كرزند جدید مشخص مي

 
 ابزار سنجش

 واكنش كودكان ب  تولد برادر و خگواهر جديگد:   ۀپرسشنام
براي سنجش نظر مادران در خوو  واکنش كرزند قبلي آنها 

اي  سزاخته  محقق كهرست کنترلنسبت به تولد كرزند جدید از 
ال در خوزو  واکزنش شزایع    ؤسز  94استفاده شد که داراي 

ایزن   کودکان نسزبت بزه تولزد خزوا ر و بزرادر جدیزد بزود.       
 ا در بتد جسماني، ركتاري، شناختي و عزاطفي قزرار    واکنش
تزا خیلزي    0اي ) رگز    درجزه  مقیا  پاسخگویي پن  .داشت
و متزون علمزي     زا  پزژو ش از   زا  پرسزش این  ( بود.4زیاد  

کمپبزل،   ؛9009و  7881، 7881 دان،)رام گردید مرتبط استخ
 ییدأت را آنصوري و محتوایي روایي شنا   روان سهو ( 9009

برابزر بزا    با روش آلفاي کرونباخپایایي این پرسشنامه  .کردند
االت این پرسشنامه به این ؤیک نمونه از سدست آمد.  هب 87/0

 تا چه حد كرزند شزما بزا آمزدن کزودك جدیزد     »شرح است: 
 «جودب  اي خود را مي ناخن

 
 روش اجرا و تحليل
بزه  صورت توادكي  چند روز به پژو ش ۀبراي اجراي پرسشنام

 والنؤمسز  بزه  وگردید مرک  بهداشتي شهر اصفهان مراجته  70
 بخشزي بزه   آگزا ي پز  از   اطالعات الز  داده شزد. ، این مراک 

مادراني که براي انجا  امور مراقبتي كرزندانشان بزه ایزن مراکز     
را  پزژو ش  ۀمراجته کرده بودند، از آنها خواسته شد پرسشزنام 

كراوانزي و  كراواني و درصزد   ۀمحاسباز طریق  ا  کنند. دادهتکمیل 
تحلیزل   71 ۀنسزخ  SPSSاك ار  و با استفاده از نر دو  خي آزمون
 گردید.

 

  ها يافته
كراواني و درصد كراواني واکنش کودکان بزه تولزد    7در جدول 

 خوا ر و برادر جدید اراوه شده است.

 هاي كودكان ب  تولد خواهر و برادر جديد فراواني و درصد واكنش گ0جدول 
 

 زياد متوسط كم هرگز شاخص الؤس رديف

 لجبازي 0
 15 01 15 12 فراواني

 0/01 1/91 0/13 0/09 درصد

 داد و فرياد زدن 1
 10 15 10 12 فراواني

 0/09 0/11 0/11 0/15 درصد

 پذيري تحريک 9
 12 13 11 95 فراواني

 0/19 0/11 0/10 0/03 درصد

 محکم بغل كردن 1
 99 10 11 12 فراواني

 0/00 0/19 0/11 0/19 درصد

 آسيب رساندن ب  طفل 1
 5 91 10 35 فراواني

 1 0/02 0/11 1/13 درصد

 نشگون گرفتن 0
 02 02 90 091 فراواني

 1/5 1/5 0/01 9/01 درصد

 وابستگي 2
 01 91 91 13 فراواني

 1/91 0/01 0/02 0/01 درصد

 ادراري شب 5
 3 00 00 015 فراواني

 1/1 1/1 5 1/23 درصد
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 كودكان ب  تولد خواهر و برادر جديدهاي  فراواني و درصد واكنش گ0جدول ادامۀ   
 

 خيلي زياد زياد متوسط كم هرگز شاخص الؤس رديف

3 
خيس كردن شلوار در 

 روز
 1 1 1 00 021 فراواني

 1 1/1 1/1 1/1 1/52 درصد

01 
از دست دادن كنترل 

 مدفوع
 0 0 0 3 052 فراواني

 1/1 1/1 1/1 1/1 31 درصد

 آلودگي خواب 00
 1 1 11 90 011 فراواني

 1 1/1 0/01 0/01 1/21 درصد

 اشتهايي كم 01
 01 0 99 19 31 فراواني

 2 9 0/00 0/10 1/11 درصد

 دروغگويي 09
 9 01 10 15 011 فراواني

 1/0 0 0/01 0/13 9/10 درصد

01 
گان  مثل  رفتار بچ 

 درخواست شيش  شير
 01 05 11 11 35 فراواني

 2 3 0/01 0/10 1/13 درصد

 لکنت زبان 01
 0 9 3 11 013 فراواني

 1/1 1/0 1/1 0/01 3/23 درصد

 ناخن جويدن 00
 3 5 5 11 012 فراواني

 1/1 1 1 0/01 3/29 درصد

 تهوع و استفراغ 02
 1 1 0 1 051 فراواني

 0 0 9 1 39 درصد

 گيري گوش  05
 2 5 01 15 005 فراواني

 1/9 1 1/2 0/11 9/13 درصد

03 
مشکالت مربوط ب  

 تغذي 
 1 09 09 19 019 فراواني

 1 1/0 1/0 0/10 5/02 درصد

 نافرماني 11
 12 12 11 93 92 فراواني

 0/09 0/19 0/11 0/03 0/05 درصد

 ترس 10
 3 01 19 11 010 فراواني

 1/1 2 0/00 0/11 9/19 درصد

 خيالبافي 11
 2 11 11 11 019 فراواني

 1/9 0/00 0/00 0/10 5/10 درصد

 پرخاشگري 19
 09 11 10 10 11 فراواني

 1/0 0/11 0/19 0/11 0/10 درصد

 زباني حرف زدن نوک 11
 3 09 15 11 011 فراواني

 1/1 1/0 0/01 0/01 9/00 درصد
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وابسززتگي،  ،شززود مشززا ده مززي  7چنانکززه در جززدول   
 ۀبیشترین درصد گ ینز  کردنكریاد  و ناكرماني، لجبازي و داد

، كراوانزي و درصزد كراوانزي    9در جدول  .را داردخیلي زیاد 
 اي شایع کودکان نسبت بزه تولزد خزوا ر یزا بزرادر       واکنش

 زاي زیزاد و خیلزي     جدید به ترتیب اولویت براسا  گ ینزه 
 زیاد اراوه شده است.

تزرین واکزنش    شزایع  شزود  مشا ده مي 9چنانکه در جدول  
کودکان به تولد خوا ر یزا بزرادر جدیزد چسزبیدن بزه مزادر و       
وابستگي، پرخاشگري و ناكرماني و کمترین آنها داشتن حالزت  

 8در جزدول   کنترل مدكوع بوده است. از دست دادناستفراغ و 
خیلزي زیزاد     اي زیزاد و   اي بین كراواني پاسخ تفاوت ۀمقایس

 پسران اراوه شده است. واعضاي نمونه در دو گروه دختران 

 تولد خواهر يا هاي شايع كودكان نسبت ب  گ فراواني و درصد فراواني واكنش1جدول 
 هاي زياد و خيلي زياد برادر جديد ب  ترتيب اولويت براساس گزين 

 
 درصد فراواني الؤس رديف

 5/11 011 چسبيدن ب  مادر و وابستگي 0

 0/95 22 پرخاشگري 1

 1/92 21 نافرماني 9

 0/91 01 پذيري تحريک 1

 1/12 11 لجبازي 1

 1/12 11 محکم بغل كردن نوزاد 0

 0/10 19 دنكرداد و فرياد  2

 00 91 درخواست شيش  شير و پستانک 5

 0/01 13 خيالبافي 3

 1/00 19 ترس 01

 00 11 زباني حرف زدن نوک 00

 01 11 اشتهايي كم 01

 01 11 نشگون گرفتن 09

 1/5 02 ناخن جويدن 01

 1/5 02 مشکالت تغذي  01

 1/2 01 دروغگويي 00

 1/2 01 گيري گوش  02

 2 01 شب ادراري 05

 2 01 آسيب رساندن ب  نوزاد 03

 1/1 3 خيس كردن شلوار در روز 11

 1/1 1 آلودگي خواب 10

 1 1 لکنت زبان 11

 1 1 استفراغ 19

 0 1 كنترل مدفوع از دست دادن 11
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 خيلي زياد اعضاي نمون  در دو گروه دختران وپسران هاي زياد و هاي بين فراواني پاسخ گ مقايسۀ تفاوت9جدول 

 

 سؤال
 پسران دختران

2
χ p 

 زياد متوسط كم هرگز
خيلي 
 زياد

 زياد متوسط كم هرگز
خيلي 
 زياد

0 9/01 0/15 0/13 9/09 9/01 3/01 2/13 2/91 3/01 3/00 012/1 395/1 

1 0/13 1/11 1/11 9/01 1/3 2/12 2/10 2/11 3/00 3/2 022/1 209/1 

9 9/00 1/11 0/12 1/19 0/2 5/10 2/10 5/10 5/19 3/5 330/1 013/1 

1 1/11 1/11 1/10 1/05 1/00 5/10 2/12 5/11 3/01 3/3 15/0 120/1 

1 0/12 1/19 1/00 0/1 0/9 0/10 0/12 5/19 9 9 19/0 *113/1 

0 9/00 1/00 1/5 1/00 0/9 1/01 5/03 3/5 3/1 1 10/1 121/1 

2 1/00 9/02 1/01 2/99 1/11 5/02 5/02 5/02 2/91 5/01 11/9 003/1 

5 0/51 1/5 0/1 0/1 0 1/25 3/2 3/1 1 1 125/1 521/1 

3 2/51 0/2 0/1 1 0 0/53 1 0 9 9 10/9 051/1 

01 3/31 0/1 0 1 1 0/39 1 1 0 0 30/0 921/1 

00 1/00 1/10 9/09 0/1 1 1/23 3/3 3/0 0 1 91/01 **110/1 

01 5/10 1/11 1/05 0/9 1/00 1/15 2/12 3/01 9 9 30/9 010/1 

09 1/15 1/11 1/01 0/0 0/9 0/11 0/91 3/01 3/1 1 50/1 155/1 

01 3/11 1/19 9/01 1/3 0/2 1/11 5/05 3/3 3/5 3/0 01/0 111/1 

01 2/50 0/0 0/1 0 0 9/29 5/02 1 1 1 11/1 013/1 

00 1/20 1/01 0/0 0/9 0/2 1/21 3/00 1 1 1 90/0 110/1 

02 3/31 0/9 1 0 1 0/39 9 1 0 1 11/0 139/1 

05 0/19 0/12 1/01 0/1 0/1 9/01 5/11 1 9 9 05/1 011/1 

03 9/01 9/02 0/2 1/5 0/9 1/13 2/11 3/1 3/1 0 05/1 100/1 

11 1/11 1/05 1/11 9/02 9/01 3/01 5/11 5/03 2/13 3/01 11/1 121/1 

10 11 1/19 1/00 1/5 0/1 1/11 5/11 3/00 3/1 1 112/1 212/1 

11 15 1/19 1/00 9/09 0/1 1/11 5/05 3/01 3/5 9 53/0 952/1 

19 1/11 0/13 9/02 1/11 1/01 5/03 5/10 2/15 5/19 9 100/1 221/1 

11 9/00 0/0 9/01 1/3 0/1 1/10 5/02 3/09 1 1 11/1 091/1 
 

007/0P< **   01/0 P<* 
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تفززاوت واکززنش  شززود مشززا ده مززي 8چنانکززه در جززدول  
ال ؤ)س کودکان دختر و پسر درخوو  آسیب رساندن به طفل

 ( بزه ترتیزب در  77 لؤاآلزودگي )سز   ( و داشتن حالت خزواب 1
یزن صزورت کزه آسزیب     ه اب .استدار امتن0/ 07و  01/0سط  

آلزودگي در   رساندن به طفل در دختران و داشتن حالت خزواب 
 پسران بیشتر بوده است.

 
 بحث

واکزنش کودکزان سزه تزا      این پزژو ش کزه بزا  زدف بررسزي     
نشان داد کزه  اجرا شد،  ساله به تولد خوا ر یا برادر جدید شش
سزاله نسزبت بزه تولزد      سه تزا شزش  ترین واکنش کودکان  شایع

خززوا ر یززا بززرادر جدیززد، چسززبیدن و وابسززتگي بززه مززادر،    
ایزن یاكتزه بزا نتزای       .(9پرخاشگري و ناكرماني است )جزدول  

 کمپبزل ( و 9000و  7881، 7881 زاي دان )  پژو شحاصل از 
 زا   . از دالیل احتمالي پیدایش این واکزنش  مسو است( 9009)

ضطراب در کودکان بتد توان به پیدایش احسا  نگراني و ا مي
از تولد خوا ر یا برادر جدید، کاسته شزدن از توجهزات قبلزي    

والزدین از کزودك    يا ز والدین نسبت به کودك، اك ایش انتظار
 نظزارت عنوان خوا ر یا برادر ب رگتر و اك ایش امر و نهزي و   به

عبارتي دیگر وقتي کودکزان بزا ورود    والدین بر او اشاره کرد. به
واکنش چسزبیدن بزه مزادر و    ، کنندا  تهدید عضو جدید احس

، شدن بزه او را نشزان خوا نزد داد )شزاپیرو و  مکزاران      وابسته
و امزر و نهزي    نظزارت کزه  کودکان اگر احسا  کنند ( . 9001

والدین بر روي آنان زیزاد شزده اسزت، حالزت ناكرمزاني پیزدا       
صززورتي کززه  و در ،(9001 مکززاران،  د )بززاربر وکززرخوا نززد 

و  کننزد احسا  کنند باید توجزه و محبزت والزدین را تقسزیم     
احسا  رقابت و حسزادت   ،نوزاد را در این توجه سهیم بدانند

موجب پیدایش ركتار اي پرخاشزگرانه   کهشکل خوا د گركت 
 (. 9001 برگ، )ای ن دشخوا د نی  

کنتزرل مزدكوع از جملزه     از دسزت دادن حالت اسزتفراغ و   
در  .(9ودند که کمترین كراواني را داشتند )جدول  ایي ب واکنش
صورت درصد و   ا به این واکنش ، آمار اي در دستر  پژو ش

 پزذیر  امکزان  مین انجا  مقایسزه   رايو ب شدهكراواني گ ارش ن
کنترل  از دست دادن ا )حالت استفراغ و  این واکنشالبته  نبود.

 (9009و  7881دان )  زاي  پزژو ش طزور کلزي در    هبز  مدكوع(
 اي کودکان در مقابل تولزد خزوا ر یزا     عنوان یکي از واکنش به

 پزژو ش حاصزل از   ۀبرادر جدید گ ارش شده است که با یاكت
حاضر  مخواني دارد. از جمله دالیل کمبود می ان این واکزنش  

ر اثزر  بز توان گفت که این قبیل مشکالت ركتاري  در کودکان مي
كشزار  د و شزاید  کن ميمشکالت عاطفي شدید در کودکان بروز 

که نباشد اي  ناشي از تولد خوا ر یا برادر جدید به اندازه رواني
بزروز  یزا کودکزان بزا     ،گونه مشکالت الز  است براي بروز این

زیزاد  احتمزال   هبز و یا  د ند ميركتار اي دیگري واکنش نشان 
این دو واکنش بزا ورود خزوا ر    ۀوالدین قادر به تشخیص رابط

و آن را بزه عوامزل جسزماني نسزبت      نیسزتند یا بزرادر جدیزد   
دسزت آمزده    ه اي ب توجه به درصد واکنش واقع با د ند. در مي
جسماني  شناختي، م ركتاري،یعال ۀمجموع توان گفت که از مي
 زاي کودکزان از نزوع     عاطفي مورد سنجش، بیشزتر واکزنش   و

 پرخاشززگري، وابسززتگي بززه مززادر، چسززبیدن ونظیززر ركتززاري 
. پز  از   سزتند كریاد زدن  بغل کردن نوزاد و محکم ناكرماني،

 زا از   و کمترین واکنشاست  اي شناختي و عاطفي  واکنش آن
 از دسزت دادن  لکنزت زبزان و   نوع جسماني از قبیزل اسزتفراغ،  

در تبیزین ایزن یاكتزه    زیزاد  احتمال  هب کنترل مدكوع بوده است.
 و  سزتند دنبال کسب توجه والدین  توان گفت که کودکان به مي

چرا کزه   ،دکنن  اي ركتاري دنبال مي این کار را از طریق واکنش
آنهاسززت تززا  اختیززار ززا بیشززتر در اراده و  بززروز ایززن واکززنش

 جسماني.  اي شناختي و واکنش
تفاوت واکنش دختران و پسران بود  پژو شدیگر این  ۀیاكت 

داري بیشتر از پسران از واکنش اطور متن که نشان داد دختران به
. این یاكته بزا  (8)جدول  کنند رساندن به طفل استفاده ميآسیب 

دارد. در مورد  (  مسویي7899) کندریک دان و پژو ش ۀنتیج
توان گفت که می ان حسادت ناشي از تولد  دلیل احتمالي آن مي

)کمپبل،  خوا ر یا برادر جدید در دختران بیشتر از پسران است
حتمزال دارد تزا آنهزا    بیشزتر ا  دلیل این امر آن است که. (9009

خوا ر و برادر جدید خود را رقیبي در گركتن توجه و محبزت  
و با احسا  پرخاشزگري واکزنش نشزان د نزد.      بدانندوالدین 

 اي دختران و پسران این بزود کزه    تفاوت دیگر در بین واکنش
داري بیشززتر از دختززران از واکززنش   اطززور متنزز  پسززران بززه 

یزا بزرادر جدیزد اسزتفاده     آلودگي در مقابل تولد خوا ر  خواب
  اي پژو شگران قبلي  مچون دان . این یاكته نی  با یاكتهکنند مي
رسد دلیزل   به نظر مي دارد.  مسویي (9009) ( و کمپبل9009)

بیشتر پسران از این واکنش این اسزت کزه آنهزا تمایزل      ۀاستفاد
ناشزي از ورود خزوا ر یزا بزرادر      كشار رواني دارند براي مقابله با

از نوعي واکنش انکار استفاده کنند و با به خواب ركزتن، از   جدید
چه که در عالم واقع رخ داده اسزت، خزود را دور سزازند.    ندرك آ
مردان در برخورد با مشکالت بیشزتر از   ،د ند نشان مي  ا پژو ش
دكاعي انکزار و زنزان بیشزتر را بزرد نشزخوار       سازوکارزنان از 
 (.9004 و و  ، )بامیستر د ند را مورد استفاده قرار مي کردن

حاضززر نشززان داد کززه تمززامي  پززژو شطززور خالصززه  هبزز 
کودکزان  انزد،  بیزان کزرده  که پژو شگران قبلزي  را  ایي  واکنش
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امزا از نظزر كراوانزي و     ،انزد  مورد مطالته نیز  نشزان داده   ۀجامت
اجتمززاعي  کززه عوامززل كر نگززي و چززرا ؛انززد ترتیززب متفززاوت

که بر واکنش  ستا  گوناگوني بر ركتار والدین و اطراكیان حاکم
تطبیقزي در   ۀرو انجا  یک مطالتز  گذارد. از این کودکان تأثیر مي

در ایزن   .کنزد  مزي این خوو  به روشن شدن موضوع کمزک  
 زایي وجزود     اي دیگزر محزدودیت   پژو ش نی  مانند پژو ش

پژو ش انجزا  آن در   اي این  از جمله محدودیت ؛داشته است
کزه   اسزت  اي خانوادگي خا  خزود   شهري با ویژگي ۀجامت

تتمیم نتای  آن به جوامع شزهري کوچزک و روسزتا ا بایزد بزا      
 زاي   شود تا والدین با واکنش احتیاط صورت گیرد. پیشنهاد مي

برخورد با آنها  ۀشایع کودکان نسبت به تولد عضو جدید و شیو
و مشاوره با اكراد آگاه آشزنا شزوند   منابع علمي  ۀاز طریق مطالت

كرزندان  ۀشد تا از این طریق در کا ش می ان كشار رواني تجربه
 .کنندثر عمل ؤم
 

 منابع
 ۀترجم. درمان ناسازگاري و حسادت خوا ر و برادر .(7890) .كابر، آ

 اثزر  سال انتشزار كیروزه ) نشر :تهران. چاپ اول، میترا کدخداییان
 (.7881 به زبان اصلي

. چزاپ  شناسي روانزي کزودك و نوجزوان    آسیب(. 7898گرجي، ي. )
 شهر. اول، اصفهان: انتشارات دانشگاه آزاد اسالمي خمیني

 
Baumeister, R.F., & Vohs, K.D. (2004). Handbook of 

self – regulation, research, theory and applications. 

New York: Guilford Press. 

Barber, B.K., Stolz, H.E., & Olsen, J.A. (2005). Parental 

support, psychological control, and behavioral control: 

assessing relevance across time, method, and culture. 

Monographs of the Society for Research in Child 

Development, 70(4), 1–137. 

Campbell, S.B. (2002). Behavior problems in preschool 

children: Clinical and developmental issues. 2ed 

edition. New York: Guilford Press. 

Chao, R.K., & Aque, C. (2009). Interpretations of parental 

control by Asian immigrant and European American 

youth. Journal of Family Psychology, 23, 342– 354. 

Damon, W., & Lerner R.M. (2008). Child and adolescent 

development: An advanced course. Hoboken. NJ, 

John Wiley & Sons, Inc. 

Dunn, J. (1995). From one child to two. New York: 

Ballantine Books. 

Dunn, J. (1996). Young children's close relationship. 

Newbury Park: SAGE. 

Dunn, J. (2002). Sibling relationships. In P.K. Smith & 

C.H. Hart (eds.), Blackwell handbook of childhood 

social development (pp. 223-237). Malden, MA: 

Blackwell Publishers. 

Dunn, J., & Kendrick, C. (1982). Siblings. Love, envy 

and understanding. London, Grant McIntyre . 

Eisenberg, N. (Ed.)(2006). Handbook of child psychology. 

Volume 3: Social, emotional and personality development. 

6th edition. NJ: John Wiley & Sons, Inc. 

Grolnick, W. S., & Pomerantz, E. M. (2009). Issues and 

challenges in studying parental control: toward a 

new conceptualization. Child Development Perspectives, 

3, 165–170. 

Harwood, R., Miller, S.A., & Vasta, R. (2008). Child 

psychology: development in a changing society. 5th 

edition. NJ: John Wiley & Sons, Inc. 

Mitchell, J. (2006). Siblings: sex and violence. Malden: 

Blackwell Publishing Ltd. 

Papalia, D.E., Olds, S.W., & Feldman, R.D. (2009). 

Human development. 11th Edition. New York: 

McGraw – Hill Book Company. 

Pomerantz, E.M., & Qian, W. (2009). The role of parental 

control in children’s development in Western and 

East Asian cultures. Current Directions in Psychological 

Science, 18, 285–289. 

Schroder, C,S., & Gordon, B,N. (2002). Assessment and 

treatment of childhood problems: a clinician's guide. 

2nd edition. New York: Guilford Press. 

Shapiro, J., Friedberg, R., & Bardenstein, K. (2006). 

Therapy fundamentals and outcome research and 

clinical treatment planning. In child and adolescent 

therapy: science and art (pp 3-39 and 245-275). 

Hoboken, NJ: Wiley Press. 

Smith, P.K., & Hart, C. (Eds.) (2011). Wiley-Blackwell 

handbook of child social development. (pp. 263-

280). New York: Wiley-Blackwell. 

Soenens, B., & Beyers, W. (2012). The cross-cultural 

significance of control and autonomy in parent–adolescent 

relationships. Journal of Adolescence, 35, 243–248. 

Soenens, B., Park, S.Y., Vansteenkiste, M., & Mouratidis, 

A. (2012). Perceived parental psychological control 

and adolescent depressive experiences: A cross-

cultural study with Belgian and South-Korean adolescents. 

Journal of Adolescence, 35, 261–272. 

Soundtrack, J.W. (2001). Child development. 9th Edition. 

New York. McGraw-Hill Book Company, Inc. 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22William+Damon%22
http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Richard+M.+Lerner%22
www.SID.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

