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فرزند و کارکرد  -تأثیر آموزش برنامه تحول نوجوان به والدین بر ارتباط والد

  خانوادگی

  
 16/03/94تاریخ پذیرش:  18/01/94تاریخ دریافت: 

 2محمودي مریم ،1*زردخانه اکبري سعید

 چکیده

شتتتود  های مختلف به این دوره می  ای در پ وهشنوجوانی مرحله مهمی از تحول هر فرد استتتت و امروزه توجه وی ه    :زمینه و هدف  

 فرزند و کارکرد خانوادگی انجام شد  -بر ارتباط والد برنامه آموزشی تحول نوجوان به والدینتأثیر  با هدف مطالعهپ وهش حاضر 

صورت در دسترس و    گیری بهآزمون تک گروهی است  روش نمونه پس -آزمونآزمایشی با طرح پیش این پ وهش از نوع شبه  روش:

شهر تهران بود   نفر از مادران دانش 40شامل   شی   برنامهآموزان مدارس غیرانتفاعی  سه   5طی بار و  ای یکهفته تحول نوجوانآموز جل

و مقیاس فرایندهای خانوادگی )ستامانی،  ( 1994کودک )جرارد،  -والد رابطه شتامل ستیاهه   استتفاده  موردابزارهای   ستاعته اجرا شتد  دو

 گیری مکرر استفاده شدها از تحلیل واریانس چندمتغیری با طرح اندازهبرای تحلیل داده ( بود 1386

اشته و موجب  د کودک -والد های ارتباطمقیاسمذکور تأثیر معناداری  بر یکی از خرده برنامه آموزشی ها نشان دادند که  یافته ها:یافته

هارت م ،انستتجام و احترام متقابلهای مقیاسخردهایجاد محدودیت افزایش یابد  همچنین نتایج نشتتان داد برنام   آموزشتتی بر   شتتده که

اثر  باورهای مذهبیهای ارتباطی و های مهارتمقیاسخردهبر که حالی در داشتتته استتتمعناداری  اثرو حل مستتهله  ،گیریتصتتمی  ،مقابله

 معناداری نداشته است  

شی، می  گیري:نتیجه خصوص برای بهبود  ه ای مؤثر بعنوان برنامه توان برنامه آموزش تحول نوجوانی را بهبا توجه به نتایج برنامه آموز

 کارکرد خانوادگی پیشنهاد داد 

 کودک، فرایندهای خانوادگی، تحول نوجوانی، آموزش والدین -رابطه والد ها:کلیدواژه
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 مقدمه
نوجوانی دوره گذر از دوران کودکی به بزرگسالی است که با   

ه، شود  این دور تغییرات شناختی، رفتاری و اجتماعی همراه می 

کل     مان شتتت ندا  بخشگیری ز استتتتت   شتتتتتمهمی از خودپ

توانند پ وهشتتگران تحولی بر تبیین این که چگونه نوجوانان می

خود، خود را شکل دهند و چطور آگاهی آنها از   شت خودپندا

به     با دیگران،  ها را  خانواده روابط آن حت  را وی ه افراد  یر تأث  ت

 1(  برحسب نظریه وضعیت هویت1دهد، تمرکز دارند )قرار می

سج     ( نوجوانان هویت خود را به3و2) شی از خود من عنوان بخ

و به  یابی با تنش ر  دهند  فرایند هویت   و یکپارچه تشتتتکیل می    

و افزایش همنوایی با انتظارات  2خودمختاریافزایش بین نیاز به   

شتتود که برای کستتب الگوهای رفتاری متناستتب  مشتتخم می

 هایی بینطور غالب بر مخالفتها به(  پ وهش4ضروری است )

 ناپذیر این  نوجوانان و والدین آنها داللت دارد که جزء اجتناب      

تاری نوجوان استتتتت  چنین تغییراتی        به خودمخ یاز  ند و ن فرای

 (  5تواند منبع تعارضات خانوادگی باشد )می

نوجوانی دوره ترتیتب، روابط بتا والتدین در طول    این بته 

که آنها در تقالی تحول و طوریبه ،گردددستتتتخوش تغییر می

با        شتتتکل  ند و مقدار زمان کمی را  گیری خودمختاری هستتتت

لدین خود می  ند  وا ی     ؛گذران با که در     دهرچند  توجه داشتتتت 

نوجوان  -درجه متوستتتطی از تعارا والد ستتتراستتتر این دوره

با    که ها اشتتتاره دارند    (  پ وهش7و 6طبیعی استتتت ) تعارا 

حد خود             باالترین  به  تا اواستتتط نوجوانی  یل  لدین در اوا وا

شتتتود، این طور که نوجوان پخته می  رستتتد و ستتتپس همان  می

نان بزرگ 9و 8یابد )  تعارا کاهش می   به  (  نوجوا تر گرایش 

( در ارتباط خود 11و خودمختاری بیشتتتر )( 10حمایت کمتر )

حال  تر دارند؛ با این  با والدین نستتتبت به نوجوانان ستتتنین پایین       

با والدین در  3اند که صتتمیمت هیجانیمطالعات پیشتتنهاد کرده

                                                           
1. Identity status theory 

2. Autonomy 

3. Emotional closeness 

4. Warmth 

5. Approval 

6. Authoritarian 

7. Authoritarian parental control 

باقی می    باثبات  (  البته صتتتمیمت    12و11ماند )  طول این دوره 

لدین می        با وا ندان  جانی فرز مل دی     هی تأثر از عوا ند م گر توا

( و دارا بودن 13اجتمتتاعی از جملتته هوش هیجتتانی ) -روانی

 ( نیز باشد  14های زندگی )مهارت

شن    سکو و دای اط اهمیت ارتببر  نتایج پ وهش ون رازین، ف

وی ه و راستتتی، پویایی خانواده، به (15) خانوادگی داللت دارد

هتتای کننتتدهبینیترین پیشکودک، در بین قوی-روابط والتتد

ست ) سازش  (  در واقع تعامالت 16یافتگی کودک و نوجوان ا

گیری و ارزیابی هویت و   کودک در نوجوانی بر شتتتکل -والد 

تغییرات کیفی در جدایی و دلبستتتتگی هیجانی رو به رهور در    

که میزان نظارت والدین بر طوریبه ؛(17بزرگستتالی، اثر دارد )

وءمصرف سکننده بینیتواند پیشارتباط با همساالن منحرف می

باشتتتتد    یل نوجوانی  ما  همچنین   مواد در اوا باط   عمو نقش ارت

بینی استتتفاده مواد تا اواخر نوجوانی ادامه خانوادگی برای پیش

طور بنابراین نظارت والدین و کیفیت ارتباط خانوادگی به ،دارد

غیرمستتتتقی  استتتتفاده از مواد را در آینده از طریال همستتتاالن     

 کند  بینی میمنحرف پیش

نوجوان ازجمله ستتتطوح باالی حمایت      -ارتباط مثبت والد   

تری از ( با سطوح پایین 91) 5أیید( و ت20) 4(، صمیمیت 19و18)

شتتتود  ستتتمنتانا در افراد جوان مرتبط می نشتتتانگان افستتتردگی

ستبدانه     1995) شان دهد که فرزندپروری م ست ن والدین  6( توان

لد     عارا وا حالی -با ت جه   کودک مرتبط بود  در ای از که در

ست )  (، تعارا 21تعارا با والدین در طول نوجوانی طبیعی ا

سازش    شدید و طوالنی با  ضع   یافتگی روانمکرر،  یف شناختی 

 نوجوان، از -(  در مقابل ارتباط منفی والد22شتتتود )مرتبط می

سطوح باالی   ستبدانه وا  مهارگریجمله  گری و دخالت 7لدینم
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سطوح پایین ارتباط والدین ادراک  (23) 1افراطی ( 24) 2شده و 

و  ،طور معنتتاداری بتتا بهزیستتتتی منفی در نوجوانی مرتبط بتته

اختالف بیشتتتر در بین نوجوان و والدین با رضتتایت از زندگی  

عالوه سطوح باالی انتقاد (  به25) استتر نوجوانان مرتبط پایین

ه کنندبینی( و پیش26خودآسیبی در افراد جوان ) والدین با رفتار

 ( مرتبط بوده است  27معناداری از آشفتگی در نوجوانان )

در این راستا، مطالعات در ارتباط با فرزندپروری در پی این 

لدین می     ند که چطور وا با   هستتتت ند تحول خود نوجوان را  توان

 تباط ویش، در آنها تستتتهیل و ار  دادن خودمختاری به فرزند خ   

که در این دوره جایی  (  از آن28نستتتلی را بهبود بخشتتتند )  بین

الدین های وفرزندان در مقایسه با اوایل کودکی نسبت به ارزش

های خانوادگی (، درنتیجه ارتباط29شتتوند )تر میخود حستتاس

به    اهمیت می  بد  که می  طورییا ند در  که یکی از مواردی  توا

ای داشتتته باشتتد،  اهمیت وی ههای والدین تأثیرپذیری از ارزش

دیگر در  عبارت (  به 30کیفیت بهتر روابط خانوادگی استتتت )   

های با ارتباط بهتر، احتمال بیشتتتتری وجود نوجوانان از خانواده

تا ارزش  ند  ون       دارد  پذیر خانوادگی خود را ب رازین و های 

کاران  یان کرده  هم که         ب خانوادگی  مداخالت  که وجود  ند  ا

نده ن افزایش مایی و      ده لدین بر نوجوان ستتتنین راهن ظارت وا

ستند        ستفاده از مواد مؤثر ه شد، برای کاهش خطر ا ستان با دبیر

شابهی، مداخالتی که ارتباط والد و به  جوان را از طریال -طور م

دهند، حل تعارضتتتات، برقراری ارتباط و اعتماد هدف قرار می

 رفروی نوجوان را در این زمینه )مصتت توانند خطرات پیشمی

  (15) طور معناداری کاهش دهندمواد( به

ی و های حساس ارتباطبا توجه به تغییرات نوجوانی در جنبه

و اهمیت این دوره در  تعامل با افراد به خصتتوص افراد خانواده

ضر آموزش برنامه تحول نوجوان   آینده فرد، هدف پ وهش حا

ست به والدین  سازی بحران    ا شنا ه، رها و تحوالت این دوتا با آ

                                                           
1. Over-intrusive 

2. Pperceived parental communication 

3. Parent– Child Relationship Inventory (PCR) 

4. Parental support 

5. Satisfaction with parenting 

بتوانند به شیوه مناسبی بر نوجوانان خود نظارت داشته و با آنان    

 ارتباط برقرار کنند 

 روش
پ وهش حاضتتر از : کنندگانالف. طرح پژوهش و شرررک 

آزمون تک گروهی پس -آزمونآزمایشی با طرح پیشنوع شبه

نفر از مادران  40صورت در دسترس شامل  است گروه نمونه به

فاعی شتتتهر تهران بود    آموزان دانش این گروه  مدارس غیرانت

  5/72نفر ) 29درصتتتد( شتتتاغل و    5/27مادر )  11متشتتتکل از  

درصد( از این مادران   30  دوازده نفر )بودنددرصد( غیرشاغل   

درصتتتد(  10) چهار نفر دارای تحصتتتیالت زیردیپل  و دیپل ، 

 5/12نفر ) 5درصتتتتد( لیستتتتانس و  5/42نفر ) 17، پل یدفوق

و باالتر هستتتند و دو نفر نیز تحصتتیالت  ستتانسیلفوقدرصتتد( 

 65/40اند  میانگین ستتتن این مادران    خود را یادداشتتتت نکرده 

 1( و دامنه تعداد فرزندان بین 86/7ستتال )با انحراف استتتاندارد 

( گزارش 72/0و انحراف استتتتاندارد    30/2نفر )با میانگین    4تا  

 شده است 

ندازه   ب. هاي ا هه   : گیريابزار یا طه  ستتت لد  راب  :کودک -وا
ساخته 1994) جرارد توسط  3کودک -والد رابطه سیاهه  شده  ( 

 مقیاسخرده یک و اصتتتلی مقیاسخرده 7 گویه، 78 شتتتامل و

خدهی    شتتتیوه  استتتتت روایی یاس  در آن به  پاستتت  لیکرت مق

 نامهپرستتش این  استتت( 5= همیشتته تا 1=هرگز) ایچهاردرجه

طه  یان  راب لدین  م ندان  و وا یابی  را فرز ند می ارز  توستتتط و ک

 فرزند از رضتتتایت ،4یوالدین حمایت  شتتتودمی تکمیل والدین

 ایجاد  فرزند،  با  ارتباط  فرزندپروری،  در مشتتتارکت   ،5پروری

 های مقیاس  از 8نقش گیریجهت  و 7خودمختاری  ،6محدودیت  

 ضتتتریب   استتتت فرعی مقیاس  9اجتماعی  مقبولیت  و اصتتتلی

 ضتتریب و 82/0 ابزار این برای گزارش شتتده درونی همستتانی

  کوتاه  فرم از پ وهش این در  (31) استتتت 81/0 آن بازآزمایی  

6. Limit setting 

7. Autonomy 

8. Role orientation 

9. Social desirability 
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 محدودیت ایجاد فرزند، با ارتباط هایمقیاسخرده و سیاهه این

ضایت  و ستفاده  فرزند از ر سانی     گردید پروری، ا  ضرایب هم

مده برای این خرده    به دستتتتت آ یاس درونی  ها در پ وهش  مق

 است بوده  84/0و  79/0حاضر بین 

 این مقیاس بر استتتاس مدل محتوا مقیاس فرایندهای خانوادگی:

گیری ( برای اندازه6138و توستتط ستتامانی )  1خانوادهو فرایند 

های ایرانی ستتتاخته شتتتده    خانوادگی خانواده  فرایندهای درون  

مقیاس مهارت ارتباطی، انسجام است  این ابزار دارای پنج خرده

و  ،گیری و حل مستتهلهمقابله، تصتتمی ، مهارت 2و احترام متقابل

 هایمقیاسباورهای مذهبی است  ضرایب همسانی درونی خرده

و روایی آن مناستتب گزارش شتتده   89/0و  81/0این ابزار بین 

و  72/0در پ وهش حاضتتر این ضتترایب در دامنه   ( 32استتت )

 بود   80/0

برای والدینی   1 کارگاه آموزشتتتی تحول نوجوان  : اجرا روش

شان در دوره نوجوانی )     شده است که فرزندان  13تا  12طراحی 

و به اقتضتتای ستتن خود رفتاری طبیعی دارند، نه  بودهستتالگی( 

رفتاری داشتتته و به کمک متخصتتم نیاز    هایا که اختاللهآن

ارائتته اطالعتتاتی از    کتتارگتتاه آموزشتتتی  هتتدف این   دارنتتد 

مؤثر  های یوهش شتتتو آموز هاین دور نوجوان در های ی گیو

ست که با نوجوانان در این     ستمری ا  همرحلبرای برخوردهای م

ساده گونهبه آید؛یپیش م ساز ای که مدیریت خانواده را  د و تر 

 روزمره را کاهش دهد  هاییریدرگ

این کارگاه آموزشی با استفاده از رویکرد شناختی رفتاری    

ای تحولی ه و مدل نظری و مفهومی آن از نظریه   شتتتدهنیتدو 

گرفته شده است  پس از اعالن عمومی در یکی از مدارس شهر 

تهران از والدین دارای نوجوان جهت شرکت در جلسه عمومی 

وت دعاوایل نوجوانی   تحولکارگاه    های هدف  نییبمعرفی و ت

قه         های این جلستتتته از افراد عال مد  در انت مل آ ند برای  به ع م

نام به عمل آمد  به دلیل استتتتقبال زیاد از کارگاه،             کارگاه ثبت   

در یک کارگاه ممکن نشتتتد  از     اه آنامکان وارد کردن تمامی   

به     20رو این دو گروه این منظور اجرای نفری تشتتتکیل شتتتد  

و با شتترایط و  مجزاآموزشتتی  کارگاهدو  در گروهمداخله، دو 

جلستته  5بار و طی ای یکهفته ،برنامه آموزشتتی کامال  یکستتان

  ساعته آموزش را دریافت نمودنددو

و محل برگزاری آن  1393نیمه دوم ستتتال در این کارگاه  

 شتتهر های فعال در زمینه خانواده و واقع دریکی از پ وهشتتکده

ن مادرا الزم به ذکر استتتت که در این کارگاه فقط       بود تهران 

شت شرکت   ه دیدآموزشاجرای کارگاه توسط مدرسان     اندهدا

ستی یک متخصم روان     سرپر صورت    و تحت  سی بالینی   شنا

فت    گاه نیز    در جلستتتتات اول و آخرگر آزمون و پیش کار

در پایان هر جلستتته یک کلی  همچنین   شتتتدآزمون اجرا پس

  شتتتد ن پخشابه مدت چند دقیقه برای مخاطب       تربیتی -اخالقی

است  1نوجوان به شرح جدول  تحول کارگاه محتوای

  

 1نوجوانی  تحولي کارگاه آموزشی ا. محتو1جدول 

 شدههاي آموزش دادهمحتوي و تکنیک عنوان جلسه

 راهکارهای ارتباطی غیرمؤثر یکم

هدیدکردن، خط و نشتتتان     2؛ کردن، دستتتتوردادنامر و نهی  1    4؛ کردنحت یموعظه و نصتتت    3؛ دنی کشتتتت

   8؛ دکردنیو تمج فیتعر  7؛ تندانستت مقصتتر و انتقادکردن  6؛ کردنیستتخنران  5؛ حلراه  کردن و ارائتوصتتیه

؛  کردنچیپسؤال  11؛ دادننانیاطم و کردنحمایت ،همدردی  10؛ تعبیر و تفسیرکردن  9؛ کردنو شرمنده ریتحق

   زدن خندیشن و دنیکردن، کنارکشحرف را عوا  12

 ارتباط مؤثر دوم
 کردن فعال چیست؟منظور از گوش: کردن فعالت گوش 1

   شودآغاز می« من»ت استفاده از جمالتی که با  2

 سوم
 از یبتترختت بتتا یتتیآشتتتتنتتا 

 اوایل نوجوانی یهای گیو

 های اوایل نوجوانیوی گی

 رشد ذهنی

                                                           
1. Family content and process 2. Coherence and reciprocal regard 
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 یکی از مسائل شایع رشد ذهنی: مخالفت با اقتدار والدین

 رشد مفهوم خود با ییآشنا چهارم

 سائل شایع رشد شخصیتی: ابراز وجودیکی از م

 یرشد جسم

 هوشیارییکی از مسائل شایع رشد جسمی: خود

 پنجم
 و یرشتتد اجتماع با ییآشتتنا

 ینوجوان لیاوا در یعاطف

 یکی از مسائل شایع رشد اجتماعی: انتخاب دوست

 رشد عاطفی

  یکی از مسائل شایع رشد عاطفی: طغیان احساسات

 

 هایافته
ته    مراحل  در پ وهش ابزارهای  از حاصتتتل   توصتتتیفی های یاف

  است شده ارائه 2 جدول در آزمونپس و آزمونپیش
 

 

کودک و فرایندهاي  -والد رابطه سیاهه هاينمره توصیفی هايیافته خالصه. 2جدول 

 آزمونپس و پیش مراحل در نمونه گروه خانوادگی

 مقیاس خرده مقیاس

 آزمونپس آزمونپیش

 میانگین انحراف معیار میانگین
انحراف 

 معیار

  ارتتتتتبتتتتاط

  -والتتتتتتتتد

 فرزند

 

 91/3 46/42 56/3 00/42 پرورید فرزن از رضایت

 83/2 94/33 95/2 91/33 فرزند با ارتباط

 31/4 70/34 15/5 32/33 محدودیت ایجاد

های      ند فرای

 خانوادگی

 58/2 66/16 90/2 06/16 مهارت ارتباطی

 16/4 55/31 71/4 03/30 انسجام و احترام متقابل

 86/1 22/22 28/2 59/21 باورهای مذهبی

 45/5 08/40 47/6 92/37 مهارت مقابله

 64/4 58/33 33/5 02/32 گیری و حل مسهلهتصمی 

 

 باط ارت مقیاس  استتتاس بر نمونه  گروه توصتتتیفی های یافته  

 آموزشتتی، کارگاه در شتترکت که دهندمی نشتتان فرزند -والد

  یاس مق این های مقیاس خرده کمی در میانگین  افزایش منجر به 

سبت به پیش در مرحله پس ست  شده  آزمونآزمون ن  رد این ،ا

 فرایندهای خانوادگی مقیاس از حاصل هایداده که است حالی

   ها دارداسیمقبرخی از خرده میانگین افزایش از نشان

یل داده  یاس     برای تحل به مق لد  های مربوط  ند از   -وا فرز

فاده گیری مکرر استتتتحلیل واریانس چندمتغیری با طرح اندازه

                                                           
1. Mahalanobis distance 

شتتتد  الزم به ذکر استتتت که قبل از انجام تحلیل در گام اول         

 هایمنظور شتتتناستتتایی دادهها بهمقیاسغربالگری نمرات خرده

له            فاصتتت فت  بررستتتی  نه صتتتورت گر خارج از دام پرت و 

یشتتتینه این  ها نیز نشتتتان داد این مقدار ب   این داده 1ماهاالنوبیس  

است که مقدار بیشینه آن کمتر از    38/13شاخم برای متغیرها  

( یعنی 6مقتتدار بحرانی آن )توزیع خی دو بتتا درجتته آزادی 

مقدار فاصتتله  نهیشتتیباستتت  از ستتوی دیگر شتتاخم    81/16

به دستتتت آمد که از مقدار       61/0ها نیز  برای این داده 2کوک

2. Cook’s distance  
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نجار توزیع به بحرانی آن یعنی یک کمتر استتتت  در گام بعدی

نه         طه همخطی چندگا طه خطی، نبود راب های  متغیر متغیرها، راب

 (  34و33وابسته مورد بررسی قرار گرفت )

لک      با بررستتتی شتتتاخم وی جاری توزیع نمرات نیز   -بهن

های پ وهش انجام شتتد  بررستتی این مفروضتته با داده  1شتتاپیرو

 ،میرز و همکاران داشت  به پیشنهاد  حاضر نشان از برقراری آن   

  001/0تر از این شتتتاخم در ستتتط  کوچک   که یدرصتتتورت

توان برقراری توزیع بهنجار را برای متغیرهای معنادار نباشد، می 

بودن رابطه بین متغیرها   خطی(33)ی در نظر گرفتبررستت مورد

ها صتتتورت گرفت که این نیز با بررستتتی نمودار پراکنش داده

شان نداد  برقراری  غیرخطنمودارها مورد خاصی از   ی بودن را ن

خطی و تکینی از طریال بررستتتی کمترین مقدار  هم مفروضتتته

مل     یب تح مل افزایش      24/0) 2ضتتترا عا قدار  ( و بیشتتتترین م

( متغیرهای وابستتتته نشتتتان داد که نمرات هیچ 15/4) 3واریانس

شرایط هم مقیاسیک از خرده ستند  ها دارای  ته این یاف خطی نی

که بخش      نا استتتتت  ها     بدین مع یانس این متغیر اعظمی از وار

 شتتتده و ستتتایر متغیرهای موجود در پ وهش تبیین   له یوستتتبه 

(  بنابراین 34) معناداری برای تحلیل دارا استتت 4واریانس یگانه

 آزمون و هاداده ها، تحلیلپس از اطمینان از برقراری مفروضتته

 های میانگین  بین در آماری  معنادار  تفاوت  وجود عدم  یا  وجود

تایج   شتتتد آزمون انجام پس و پیش مراحل  های اسی مقخرده  ن

 فرزند -والد مقیاس هایداده آزمودنیآزمون درون از حاصتتل

یانگین  مرخیکه ن  داد نشتتتتان له  دو های م  و آزمونپیش مرح

 05/0 و 2η = 71/0) ندارند   ه  از معناداری  تفاوت  آزمونپس

< p ( =3 و 29) و df 89/1 و = F 84/0 و= W  )نتایج بررسی 

ها  کته  داد نشتتتتان ه  راهته یتک  آزمون تحلیتل واریتانس    تن

ایجتتاد محتتدودیتتت بین مراحتتل   مقیتتاس خرده  هتتایمیتتانگین    

 p > 05/0 سط   در معناداری آزمون تفاوتآزمون و پسپیش

ند  ندازه (  3 جدول ) دار  در ها اسی مق خرده این به  مربوط اثر ا

 است بندیطبقه قابل ضعیف دامنه

 
 کودک -والد رابطه هايمقیاسخرده میانگین راههتحلیل واریانس یک هايیافته خالصة. 3 جدول

 اسیمقخرده
  مجموع ستتتوم نوع

 مجذورات

 درجتتتتتتتات

 آزادی
 F نسبت

  ستتتتتتطتتتت  

 معناداری

  یتتتای ا مربع  

 سهمی

  از رضتتتتتتایتتتتت

 پروریدفرزن
35/3 1 54/1 22/0 05/0 

 001/0 93/0 01/0 1 02/0 فرزند با ارتباط

 16/0 02/0 67/5 1 27/30 محدودیت ایجاد

 

خانوادگی          در مورد داده های  ند یاس فرای های مربوط مق

بررستتتی فاصتتتله ماهاالنوبیس نشتتتان داد که مقدار بیشتتتینه این 

است که مقدار بیشینه آن    70/20های حاضر  شاخم برای داده 

با درجه آزادی     ( 10کمتر از مقدار بحرانی آن )توزیع خی دو 

ست  21/23یعنی  شاخم    ا سوی دیگر  صل  نهیش یب  از  ه مقدار فا

به دستتتت آمد که از مقدار        32/0ها نیز  کوک برای این داده

          بحرانی آن یعنی یتتک کمتر استتتتت  بررستتتی شتتتتاخم                

                                                           
1. Shapiro- Wilk  

2. Tolerance 

لک  جار برای   شتتتتاپ -وی یرو نیز نشتتتتان از برقراری توزیع بهن

خانوادگی داشتتتتت  نمودار          داده های  ند به فرای های مربوط 

ط شکلی برای پذیرش غیرخطی بودن روابمپراکنش متغیرها نیز 

ضرایب تحمل )    شان ندند  کمترترین مقدار  شترین  11/0ن ( و بی

 د( متغیرهای وابسته نشان دا98/8مقدار عامل افزایش واریانس )

هتتا دارای شتتترایط مقیتتاسیتتک از دو خردهکتته نمرات هیچ 

ا، ه خطی نیستتتتند  لذا پس از اطمینان از برقراری مفروضتتته    هم

3. Variance Increasing Factor (VIF) 

4. Unique variance 
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نجتتام  لیتتل      ا ح یری   انتتدازه ت کرر و    هتتایگ ثرات     م مون ا آز

صل از مقیاس فرایندهای   هایداده روی ها برآزمودنیدرون حا

ون آزمهای دو مرحله پیشخانوادگی نشتتان داد نیمرخ میانگین

 05/0 و 2η = 73/0آزمون تفاوت معناداری از ه  دارند )   و پس

> p ( =5 و 27) و df 23/3 و = F 63/0 و= W بررسی نتایج  )

ه  نشتتتان داد که در بین این   راهه تحلیل واریانس یک   آزمون 

 ،انستتتجام و احترام متقابل     های مقیاس دو مرحله میانگین خرده  

و حل مسهله تفاوت معناداری در  ،گیریمهارت مقابله و تصمی 

 هایدارند و این در حالی استتت که میانگین > p 05/0ستتط  

باورهای مذهبی تفاوتی     های ارتباطی و   مهارت مقیاس  دو خرده

ندادند )جدول        (  مقایستتته   4در این ستتتط  معناداری نشتتتان 

شده بر اساس شاخم مربع ایتای سهمی اثربخشی آموزش ارائه

ن دهد باالتریفرایندهای خانوادگی نشان می هایمقیاسبر خرده

ندازه اثر آن بر خرده  بل و      های مقیاس ا قا انستتتجام و احترام مت

 بوده است گیری و حل مسهلهتصمی 

 
 هاي فرایندهاي خانوادگیمقیاسمیانگین خرده راههتحلیل واریانس یک هايیافته خالصة. 4جدول 

 مربع ایتای سهمی سط  معناداری Fنسبت  درجات آزادی نوع سوم مجموع مجذورات مقیاسخرده

 11/0 06/0 66/3 1 76/5 مهارت ارتباطی

 28/0 002/0 99/11 1 83/36 انسجام و احترام متقابل

 10/0 06/0 61/3 1 25/6 باورهای مذهبی

 23/0 005/0 00/9 1 01/74 مهارت مقابله

 27/0 002/0 57/11 1 15/39 گیری و حل مسهلهتصمی 

 

 گیريبحث و نتیجه
برنامه آموزشتتتی تحول   تأثیر   با هدف مطالعه    پ وهش حاضتتتر  

فرزند و کارکرد خانوادگی     -بر ارتباط والد   نوجوان به والدین  

د از بع کودک -والد ها نشتتان دادند که ارتباطیافتهانجام شتتد 

نتتداشتتتتتته و از بین     توجهی   قتتابتتل تغییر     برنتتامتته آموزشتتتی   

یاس خرده ها مورد های  مق یت      آن، تن حدود جاد م افزایش  ،ای

به    معناداری را دربرداشتتتته استتتت؛    با توجه  اندازه اثر  در واقع 

توان اذعان داشت که برنامه آموزشی حاضر     ها میمقیاسخرده

دارای اثرات ضتتعیفی بوده استتت  متغیر وابستتته دیگری که در  

عه   مورداین پ وهش  طال خانوادگی    قرار گرفت،   م ندهای   فرای

 شان دادن بعد از آموزش برنامه حاضر تغییر محسوسی را بود که

 مهارت ،انستتجام و احترام متقابلی آن، هااسیمقخردهو از بین 

صمی   سهله   ،گیریمقابله و ت ش معناداری  افزایشو حل م  تند؛دا

یاس که خرده حالی  در خانوادگی از       مق ندهای  های دیگر فرای

هارت    له م باطی و    جم ه   های ارت مذهبی  باور ند در  ای  هر چ

یانگین  به معناداری      ،های خود م افزایشتتتی را در دامنه گرایش 

نبودند  نکته دیگری که از    معنادار   هرحال  به ولی نشتتتان داد، 

رنامه آموزشتتی ب اثر ها مشتتخم شتتد این بود که بیشتتترین یافته

یری و گانسجام و احترام متقابل و تصمی   مقیاس بر خرده حاضر 

 است بوده  حل مسهله

فرزنتتد،  -بتتا توجتته بتته این کتته در مقیتتاس ارتبتتاط والتتد 

مقیاس ایجاد محدودیت افزایش معناداری را نشتتتان داده       خرده

شاید این افزایش را بتوان به این     ست،  ضوع  ا سبت داد  مو  هکن

ر را در نظ، این فرا پس از آشنایی با اهمیت این دوره  والدین

ار کنند  شتتتتری برقردر همین ابتدا محدودیت بی   اگر که  گرفتند  

ای ه بیشتتتتری بر فرزند خود در طول دوره  مهارگری توانند  می

شند،     شته با ست محدودیت خود را  و بنابراین بعدی دا ممکن ا

ند  دو خرده     باشتتت باط      افزایش داده  یاس ارت یاس دیگر مق     مق

کودک، یعنی رضایت از فرزندپروری و ارتباط با فرزند،  -والد

 ها داشتند، ولی این میزان ضعیفمیانگینهر چند افزایشی را در 
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بوده استتتت  شتتتاید این میزان افزایش، اگر ارزیابی پیگیرانه به      

هر حال اوایل    یافت  به   آمد در طول زمان افزایش می  عمل می 

نوجوانی دوره حستتاستتی استتت و در واقع دوره نوجوانی به بعد 

یت      که فرد مانی استتتتت  یک امر مه  تحولی در  به  1ز عنوان 

( و شتتتاید این عامل     35گیرد )وانی مورد مالحظه قرار می نوج

گر در اثرگذاری برنامه حاضر در بهبود  عنوان متغیری مداخلهبه

 کند  فردیت به معنای به  کودک تداخل ایجاد می    -ارتباط والد  

که تعلال به والدین دستت آوردن خودمختاری استت، در حالی   

به  حفظ می ع    این  شتتتود   تاری  یب خودمخ مل مهمی در  ترت ا

 صتتتورتتواند گاه از دیدگاه والدین بهنوجوانی استتتت که می

ست مانع ارتباط مؤثر        شده و ممکن ا شانه تلقی  سرک رفتارهای 

جمله شتتتخصتتتیت والدین و     گردد  همچنین عوامل دیگری از 

فرزند در دوره نوجوانی   -والد  ارتباط ( نیز در 37و 36نوجوان )

 های آموزشتتی به این مه  نیزمهدر برنا دگذارند که بایتأثیر می

 توجه گردد 

یت از         با رضتتتتا باط  ته شتتتتده، در ارت عالوه بر موارد گف

شت که این مورد احتماال  نیاز به    فرزندپروری می شاره دا توان ا

های گذشتتتت زمان دارد و والدین با توجه به کاربستتتت آموزه

ها و نوسانات  حاصل از کارگاه آموزشی و آگاهی از زیر و ب   

ای هه نوجوانی، ممکن است به این مورد پی ببرند که روشدور

ست   فرزندپروری آنها آن شکال نی شکالت  که قدر ه  دچار ا  م

به تحوالت این دوره نستتتبت        رفتاری فرزندان خود را بیشتتتتر 

نه نوجوانی متوجه می       با آموزش در زمی لدین  شتتتوند  دهند  وا

تازگی ساختارهای شناختی را اکتساب کرده،    فرزند آنان که به

شته و در      شکل دا ست در درک دیدگاه والدین خود م ممکن ا

به ل     یانی هنوز  یل و اواستتتط نوجوانی م حاظ ستتتاختارهای      اوا

ناختی بی  باشتتتد )   شتتت بات  لدین احتماال      39و 38ث نابراین وا (، ب

د نتیجه از فرزندپروری خو دهند و درصبوری بیشتری نشان می   

 کنند  احساس رضایت بیشتری می

سمت یافته همان شد، خرده طور که در ق  هایمقیاسها بیان 

ل گیری و حمهارت مقابله و تصتتمی  ،انستتجام و احترام متقابل

                                                           
1. Individuation 

سهله  شته  م رنامه که این یافته با محتوای ب اندافزایش معناداری دا

 آوردر آموزش راهکتتارهتتای ارتبتتاطی و روی      آموزشتتتی د  

رفتاری که برنامه حاضر در آموزش این راهکارها به   -شناختی 

 گیرد، همسو است  کار می

پ وهش حاضر خالی از محدودیت پ وهشی نیز نبود  یکی   

ط شتتتده فق که ابزارهای به کار گرفته      بود ا اینه از محدودیت  

لدین تکمیل شتتتد و هیچ نقطه      با    توستتتط وا باط  نظری در ارت

دیدگاه نوجوانان در ارتباط با تغییرات صتتورت گرفته در رفتار 

شد جمعوالدین آنها  شنهاد     ؛ از اینآوری ن رو به پ وهشگران پی

ظرات در صتتورت امکان از نهای خود شتتود که در پ وهشمی

عالوه، طرح به آوری و مقایستته گردد والدین و نوجوانان جمع

 طرحی استتتت فاقد گروه کنترل و از مورداستتتتفادهآزمایشتتتی 

شده    رو نمیاین شت که تغییرات ایجاد توان با اطمینان اذعان دا

شی بوده، به    شی از اثرات برنامه آموز شاید والدین طورینا  که 

بزارها ا لهیوس بهسازی  حساس جمله  تأثیر موارد دیگری ازتحت

شتتتتدن این   انتتد  بنتتابراین برای برطرف       آزمون بوده  در پیش  

های آتی از گروه گردد که در پ وهشپیشتتنهاد می تیمحدود

یرهای گردد متغاستتتفاده شتتود  همچنین پیشتتنهاد می  نیز کنترل

ند  دیگری  لدین و نوجوان که      وی گی مان های شتتتخصتتتیتی وا

ند  می یل    عنوانبه توا عد مداخالت و    متغیر ت گذاری  گر در اثر

شند،      برنامه شته با شی نقش دا د  قرار گیر توجه موردهای آموز

یان   در که می  پا ن ، نکته دیگری  هاد برای  به   دتوا  عنوان پیشتتتن

جه های آتی  پ وهش قرار گیرد، آموزش تغییرات و  مورد تو

 ان؛ بنابراین به پ وهشگراستتحوالت نوجوانی به خود نوجوان 

شود که در برنامه خود آموزش مستقی  نوجوانان را   پیشنهاد می 

لدین          با آموزش وا تأثیر آن را  ند و میزان  مدنظر قرار ده نیز 

 صورت ترکیبی مورد مقایسه قرار دهند  یی و بهتنهابه

قدیر و تشررکر:   قای دکتر محستتتن شتتتکوهی      ت ناب آ          از ج

 و همکاران پ وهشتتکده -دانشتتیار محترم دانشتتگاه تهران -یکتا

مراحتل انجتام این پرو ه پ وهشتتتی و   تمتامی  روزبته کته در   
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ستخراج  سندگان را یاری داده  ا شکر و قدردانی مقاله، نوی  اند، ت

 نمایی  می
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Abstract 

Background and purpose: Adolescence is a critical stage in human development, and has 

attracted researchers’ attention during recent years. This study aimed to investigate the efficacy of 

adolescent development training program to parent on parent-child relationship and family 

functions.  

Method: Current research was a quasi-experimental study with pretest-posttest and without 

control group. Sample consisted of 40 mothers of students of private schools in Tehran. The group 

received a 5-session training program (2 hours/ 1 per week). Data were collected using parent-

child relationship inventory (Jerald, 1994) and family processes questionnaire (Samani, 2007), and 

were analyzed using the analysis of variance with repeated measures. 

Results: Findings showed that the training program had a significant impact on one of the 

subscales of parent-child relationship and increased setting limits. Moreover, results revealed that 

the training program had significant effects on subscales of family processes, including: coherence 

and reciprocal respect, coping skills, decision making, and problem solving, while it showed no 

significant impact on relational skills and religious beliefs. 

Conclusion: According to our findings, adolescent development training program can be 

suggested as an efficient program to improve family function. 

Keywords: Parent-child relationship, family processes, adolescent development, parent training. 
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