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های سبک میانی بر نوجوانی والدین با فرایند تحول آشنایی اثربخشی برنامه

 کودک -فرزندپروری و ارتباط والد
 

 18/09/94تاریخ پذیرش:  24/05/94تاریخ دریافت: 

 1یکتا شکوهی محسن

 چکیده

 پژوهش از هدف نوجوانی یک دوره مهم در تحول انسان است و مطالعات متعددی درباره این دوره انجام شده است. :زمینه و هدف

 فرزند -والد باطارت و والدین های فرزندپروریشیوه بر میانی نوجوانی زمینه آشنایی با تحول در والدین آموزش برنامه تأثیر بررسی حاضر

 . بود

 در گیریصورت نمونه به نمونه گروه. است گروهی تک آزمون پس -آزمونپیش طرح آزمایشی باشبه نوع از حاضر پژوهش: روش

در این پژوهش  استفاده مورد ابزارهای .بود تهران شهر غیرانتفاعی مدارس آموزاندانش مادران از نفر 50 انتخاب شده و شامل دسترس

 . بودند( 1994) کودک -والد رابطه سیاهه و (1991بامریند ) فرزندپروری هایشیوه شامل مقیاس

را بر ارتباط  یمعنادار تأثیرحاضللر  ینشللان داد که برنامه آموزشللگیری مکرر با طرح اندازه حاصللل از تحلیل واریانس یهایافته: هایافته

بعد از برنامه  یفرزندپرور یهاسلللبک یکل نیمرخ یند،بامر یفرزندپرور هاییوهشللل یاس مق (، ولی درp < 05/0) کودک نداشلللته  -والد 

 یبررسللل با  .شلللد یفرزندپرور  یها سلللبک  ییرت ه برنامه مذکور منجر ب     و(p > 05/0)را نشلللان داد  یمعنادار  ییرحاضلللر ت   یآموزشللل

شخص  ،هایاسمقخرده شان  را معناداری تفاوت گیرانهسهل  مقیاسخرده که شد  م ست،  ن  تحول با ارتباط در والدین آموزش یعنی داده ا

  است. شده گیرانهسهل فرزندپروری شیوه از والدین استفاده میزان افزایش به منجر نوجوانی

ش : گیرینتیجه ضر بر ارتباط والد  یبرنامه آموز شته و  تأثیرکودک -حا ضر   برنامه معنادار ندا ست بوده  یضعیف اندازه اثر  دارایحا  که ا

شانگر  ست  -والد بر رابطه برنامه این ضعیف  اثر ن صل از نیمرخ . فرزند ا ش  یفرزندپرور یهاسبک  نتایج حا شانگ  یبعد از برنامه آموز ر ن

مچنین ه اسلللت. کنندگان شلللدهدر شلللرکت یفرزندپرور یهاسلللبک ییرمنجر به ت  حاضلللر برنامهبه این معنا که  ،اسلللت ییراتت  ایجاد

  اند.در ادامه مطرح شده ی نیزپژوهش یشنهادهایها و پیتمحدود

 های فرزندپروریکودک، سبک-نوجوانی، آموزش والدین، ارتباط والدرشد ها: کلیدواژه
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 مقدمه
 دوره این در. اسلللت زندگی گسلللتره در مهمی مرحله نوجوانی

 به . کند می تعریف دیگران با  را خود ارتباطی  سلللبک  نوجوان

 زا افزایشلللی به رو نیاز و جسلللمانی و هورمونی ت ییرات عالوه،

رفتارهای  ،پژوهشگرانطبق نظر  .(1) یابدمی ظهور خودمختاری

ناایمن در این         تارهای جنسلللی  پرخطر از جمله بزهکاری و رف

نیز بر  از پژوهشلللگران و تعللدادی (2) یللابللددوره افزایش می

افزایش قابل مالحظه استفاده از مواد از اوایل تا اواسط نوجوانی 

شللناختی، افزایش به ت ییرات زیسللت. این (3مانند تاکید دارند )

شللناختی و اجتماعی قابل مالحظه این دوره نسللبت داده شللده   

های  مالکدرصلللد از نوجوانان   25 تا  15 همچنین .(4) اسلللت

 الزم بهته الب .(5) دارندانی را رو هایاختاللی از برختشخیصی   

روند نامطلوب این دوره، همیشللله ت ییرات  که یادآوری اسلللت

ی فرایندی شللناختی دارا تحول مثلها برخی از جنبه در و ندارد

 ییباال سللطوح نوجوانی میانه در مثال طور به. رو به اعتال اسللت

 یترشللیب تیفعال مرحله نیا در و شللودیم انینما خالق تفکر از

 یم مشللاهده بزرگسللاالن به نسللبت نوجوانان یشللانیپ لوب در

 .(6) گردد

گذر از   طه  مرحله،   اینت ییرات سلللریو موجود در در  راب

 فعلبال شللناختی وپیشللگیری از مشللکالت روانکودک،  -والد

 روابط واقو، در. اسللت فراوان اهمیت حائز اسللتعدادها سللاختن

لد  جه    کودک -وا  بوده نوجوانی دوره های پژوهش کانون تو

از مطالعات بدوی به طور قدرتمندی که بیشلللتر آن  (7) اسلللت

ر بین دپذیرفته اسلللت.     تأثیر در زمینه فرزندپروری    (8) بامریند  

(، 1هنگیرانه، مسللتبدانه و مقتدراسللهلهای فرزندپروری )سللبک

یح و استفاده از توض   ،صمیمت  ،فرزندپروری مقتدرانه بر گرمی

ای با بررسلللی های قابل مالحظهاسلللتدالل تاکید دارد. پژوهش   

شان دادند که   با روابط والدین سب کودکان و نوجوانان ن  کاین 

رتباط افرزندپروری با صللالحیت اجتماعی و موفقیت تحصللیلی 

و  متبه عالوه، نوجوانانی که سطوح باالتری از صمی  . (9) دارد

، آگاهی و حمایت بیشلللتر والدین را ی مادری، مشلللارکتگرم

                                                           
1. Permissive, authoritative & authoritarian 

کنند، به احتمال بیشتری در باالترین خط سیر تحول گزارش می

که مولفه   د گیرن قرار میبرحسلللظ نظریه اریکسلللون   وفاداری  

هد فرد     ماعی نوجوان اسللللت و تع مهمی در تحول روانی اجت

 .(10)کند در جامعه تصدیق میرا ها سسهؤمبه افراد و نسبت 

 قیمطور مست شناختی و رفتاری والدین به  های روانویژگی

تار   نان در ا  با رف ب های نوجوا به طور نمونه،  اسلللتط ارت  میزان . 

ر محور دهدف)یا توانایی استقامت در فعالیت  2آشفتگی تحمل

سمی یا روانی( مادر، پیش   عین  شفتگی ج همی در ننده مکبینیآ

ساس،  (11) شود تحمل آشفتگی نوجوان محسوب می   . بر این ا

شگران بر اهمیت نقش بافت خانواده بر تحول مهارت  ای هپژوه

ها  تنظیم هیجان داللت دارند و     عالوه ) را تنظیم هیجان  تأثیر آن

 قبلی هلای  پژوهش در کله  بر دوره نوزادی و اوایلل کودکی 

 ارتباط در ویژه به  نیز نوجوانی اواخر به( اسللت شللده مشللخص

 دهند.می بسط نوجوان دختر و مادر

سث،  شی طولی   (12) نیکس و لیپلد پرکینز، هلگان در پژوه

ضباط بی  دریافتند شم، افزایش در نگرش   اثبات در پان ش  هاییه 

 رفتللارهللای در افزایش ،هفتم پللایلله در نوجوان در یبزهکللار

 شللایسللته  رفتارهای در کاهش و نوجوانی اوایل ضللداجتماعی

شتم  پایه در اجتماعی  پژوهش نتایج آنان. کردمی بینیپیش را ه

 این به کردند، تبیین اجتماعی یادگیری نظریه برحسلللظ را خود

 حتمالا به هسللتند، ثباتبی خود انضللباط در که والدینی منظور

هایی در جهت رفتار بزهکارانه را      نوجوانانی با نگرش   بیشلللتری

 هکلل گرفتنللد نتیجلله آنللان ترتیللظ، این بلله پرورش می دهنللد.

 شکاه  بر باید   محورخانواده  پیشلللگیرانه  ایمداخله   های برنامه  

 کاهش نبالد به و تاکید کند خانه در ثباتبی انضباط از استفاده

 .شللدبا آنان شللایسللتگی  ارتقای و نوجوانان رفتاری مشللکالت

گان،  بیچ، یو، برادی، ندل  ک برحسللللظ نیز  (13) فیلیبرت و وی

گزارش کردنللد کلله فرزنللدپروری هللای پژوهش خود یللافتلله

2 . distress tolerance 
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خشلللم و سلللالمتی ضلللعیف مرتبط  به طور مثبتی با  1ترخشلللن

 . شودمی

شخص  مقابل در ست  شده  م  یحمایت فردیبین روابط که ا

ندپروری  و یت    فرز ما نه ح ند می ویژه به  گرا  در را نوجوان توا

. نوجوانان با (15و  14) کند حفاظت افسللردگی نشللانگان مقابل

پایین                  یت  با حما نان  به نوجوا بت  باال نسللل لدینی  یت وا  ،حما

شان می   یافتگی سازش  شفتگی کمتری را ن  .(16) هنددبهتر و آ

گرایانه بین والد و کودک با نشلللانگان       تعامالت کمتر حمایت   

سردگی جدی  سبک اف شناختی منفی تر و  ستند  مرتبط ترهای   ه

(17). 

ستا،   سبک در این را  های فرزندپروری وبا توجه به اهمیت 

 طراحی متعددی  محورخانواده  های کودک، برنامه   -والد  تعامل  

 مثبت  اثرات از مختلفی های الیه  دارای ها، برنامه   این. اند شلللده

 فرزندپروری  های روش در ت ییر آن اثر تریننزدیک  هسلللتند  

سائل  کاهش برای سته    رفتار افزایش و رفتاری م  جوانان در شای

بال  به . (18) اسلللت تار  در یبهبود احتمال  ها،  برنامه   نیا دن  رف

ندان  بل     طور به  و فرز قا ندپروری  مت   یم تی تقو هم مؤثر فرز

  ییافتگشدر سللاز اولیهپیشللرونده ت ییرات  هایالیهاین  .شللود

نان می  ند جوا عدادی  با  توا  رد بهبود جمله  از ثانویه،   اثرات از ت

 در لیمتسل  کاهش و همسلاالن  با بهتر ارتباط تحصلیلی،  کارکرد

مجموعه دیگر (. 20و  19) همراه شللود منحرف همسللاالن برابر

ماعی و سلللاز          کارکرد اجت مل  ثانویه شلللا  یافتگی شاز اثرات 

له و برقراری ارتباط  ئهای حل مس شخصی والدین است. مهارت   

کلله در آموزش والللدین فرا گرفتلله  2ز حس عللامللل بودنو نی

منجر به کاهش افسلللردگی والدین، ارتباط  تواندمیشلللوند، می

شویی و   صادی  منابو ارتقایبهتر زنا  نقل از به) شود  خانواده اقت

ند که   اداشلللته اذعان   (22) به عالوه، گایلرد، المور و اکا    .(21

منجر به سطوح باالتری از حمایت دبایمحور های خانوادهدرمان

برای والدین شللود )به طورمثال برقراری  3ابزاری و هیجانی های

باط  لدین(.    ارت کت وا تایج پژ  همچنین، مشللللار نان از  ن وهش آ

                                                           
1 . harsher 

2 . sense of agency 

شگیری  و برنامه 4محورطراحی مداخالت جامعه ر ب یمبتنهای پی

 خلانواده  تلأثیر  و( یامقلابلله   یقوت نوجوان )راهبردهلا  نقلاط 

در واقو، بلله طور . کنللدمی تیللکودک( حمللا -والللد)روابط 

ی   تراختصلللاصلللی   پویایی  که  هایی برنامه   چنین کرد اظهار  دبا

 به یدنبخشلل بهبود طریق از را خانواده ظرفیت و ت ییر را خانواده

 و والدین  مشلللارکت  کودک، -والد  ارتباط  خانوادگی،  پیوند 

لدین  نظارت   هسلللتند  موثرترین خود نوع در د،ن دهمی ارتقا  وا

(23). 

لدین   عات دوره نوجوانی و   در مورد آموزش وا موضلللو

های صحیح ارتباطی و فرزندپروری  شیوه  به همراهتحوالت آن 

حائز اهمیت اسلللت.        یادی   ،نوجوانیدوره در طول به میزان ز

کند. از آنجایی که نوجوانان     نوجوان با والدین ت ییر می  روابط 

  با والدین می ی کهزماندر پی ایجاد خودمختاری هستند، مقدار  

ند    بد و       ،گذران یا قداری کاهش می  عارض    م یان  ت لد م  -وا

کنند که ها اشللاره می. پژوهش(25و  24)نوجوان طبیعی اسللت 

تعارض با والدین در اوایل تا اواسللط نوجوانی به باالترین میزان 

این تعارض   ،یابند  زمانی که نوجوانان رسلللش می     ورسلللد می

بد    میکاهش   نه اطالعات   این. (26)یا با تحول     گو باط  در ارت

لدین قرار گیرد، می   یار وا ند در کاهش   نوجوان، اگر در اخت توا

با ا تنوجوانان موثر باشللد  -تعارضللات و بهبودی ارتباط والدین

نظارت مناسبی را بر فرزند خود  گاهی از روند تحول،توجه به آ

 و اسکینر  ردر این راستا، دایشن، پترسون، استولمیل    داشته باشند.   

ضعیف    نیز  (27) شاره می کنند که نظارت  ، نوالدین بر فرزنداا

ه همساالن منحرف در نوجوانی در جذب فرزندان به سوی شبک

 .رودبه شمار میعامل مهمی 

مه           نا یت بر به اهم جه  خانواده   با تو محور و از طرفی های 

سی اثربخشی     اهمیت دوره نوجوانی، هدف پژوهش  ضر برر حا

 اولین ووالدین بوده اسلللت  برای تحول نوجوان  آموزشبرنامه   

 دوره بر اختصلاصلی   طور بهکه اسلت   ایران در برنامه آموزشلی 

  تا اسللت آن بر پژوهش این واقو در. تاکید دارد نوجوانی میانی

3 . instrumental 

4 . community-based intervention  
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گاه  با  لدین  سللللاختن آ  ،نوجوانی از دوره این تحوالت از وا

شنایی  همچنین و نوجوان با ارتباط برقراری چگونگی شیوه  اب آ

لد  ارتباط  بر را برنامه   این اثر مناسلللظ،   فرزندپروری  های   -وا

 .دده قرار ارزیابی مورد آنان فرزندپروری هایشیوه و کودک

 روش
 زا حاضر پژوهش: کنندگانشرکت و پژوهش طرح( الف

 گروهیپس آزمون تک -آزمونبا طرح پیش آزمایشیشبه نوع

 50دسترس شامل  در گیرینمونه است. گروه نمونه به صورت

 بود تهران شهر غیرانتفاعی مدارس آموزاندانش مادراننفر از 

 اعالم میانی نوجوانی تحول هایکارگاه در شرکت برای که

این  تمامیالزم به ذکر است که فرزندان . نمودند آمادگی

 بهقرار داشتند. سال(  18تا  15) والدین در سن نوجوانی میانه

 آموزشی کارگاه دو در گروه این مداخله، برنامه اجرای منظور

 و ارب یک ایهفته یکسان، آموزشی برنامه و شرایط با و مجزا

 اننش هاداده اولیه بررسی. دیدند آموزش ساعته دو جلسه 5 طی

 آزمونپس یا و آزمونپیش مرحله در گروه این از نفر 10 داد

 ذفح تحلیل از افراد این هایپرسشنامه بنابراین ،بودند غایظ

 تحلیل و تجزیه کنندهشرکت 40 از حاصل هایداده و گردید

 و( درصد 5/27) شاغل مادر 11 از متشکل نمونه گروه این. شد

( درصد 30) نفر دوازده. بودند( درصد 5/72) غیرشاغل نفر 29

 10) چهارنفر دیپلم، و زیردیپلم تحصیالت دارای مادران این از

 5/12) نفر 5 و لیسانس( درصد 5/42) نفر 17 دیپلم، فوق( درصد

 خود تتحصیال نیز نفر دو و هبود باالتر و لیسانس فوق( درصد

 انحراف با) 65/40 مادران این سن میانگین. اندنکرده گزارش را

 گزارش نفر 4 تا 1 بین فرزندان تعداد دامنه و( 86/7 استاندارد

 .است شده

 ب( ابزار 

                                                           
1 . Parent– Child Relationship Inventory (PCR) 

2 . parental support 

3 . satisfaction with parenting 

4 . involvement 

5 . communication 

 1کودک -والد  رابطه  سلللیاهه   :کودک -والد  رابطه  سلللیاهه  . 1

ته  (28) جرارد توسلللط مل  و شللللده سللللاخ یه  78 شللللا  7 ،گو

صلی  مقیاسخرده ست  روایی مقیاسزیر یک و ا س  شیوه . ا خپا

 تا  1=هرگز)  ایچهلاردرجله   لیکرت مقیلاس  در آن بله  دهی

شه  ست ( 5= همی  فرزندان و والدین میان رابطه نامهپرسش  این. ا

 حمایت. شلللودمی تکمیل والدین توسلللط و کند می ارزیابی  را

 در 4مشللللارکللت  ،3پروری فرزنللد  از رضللللایللت  ،2یوالللدین  

پروری،    تبللاط   فرزنللد یجللاد   فرزنللد،   بللا 5ار  ،6محللدودیللت   ا

صلی  هایمقیاس از 8نقش گیریجهت و 7خودمختاری ستند  ا  ه

یت  و ماعی  مقبول یاس  9اجت ته می  روایی مق . شلللوددر نظر گرف

 و 82/0 ابزار این برای شللده گزارش درونی همسللانی ضللریظ

  به توجه با پژوهش این در. اسللت 81/0 آن بازآزمایی ضللریظ

 ایجللاد فرزنللد، بللا ارتبللاط هللایمقیللاسخرده آن هللایهللدف

رفته شللامل  هم که روی فرزندپروری از رضللایت و محدودیت

ضللرایظ همسللانی  .گرفت قرار اسللتفاده مورد اسللت، گویه 31

 با  های ارتباط  مقیاس به روش آلفای کرونباخ برای خرده    درونی

 به ترتیظ   فرزندپروری  از رضلللایت  و محدودیت   ایجاد  فرزند، 

 دست آمد.به 73/0و  84/0، 79/0

 دپروریفرزن شیوه  مقیاس :بامریند فرزندپروری شیوه  اسیمق. 2

سی  (29) بامریند ست  اقتبا  ساس ا بر که والدین اقتدار نظریه از ا

 تدرانهمق و مسللتبدانه گیرانه،سللهل الگوی سلله از بامریند نظریه

 پروریفرزند هایشللیوه و نفوذ الگوهای بررسللی جهت والدین

 ده هک است  گویه سی  دارای پرسشنامه   این. است  شده  ساخته 

ستبد  شیوه  به گویه ده گیرانه،سهل  شیوه  به آن گویه  ده و ،انهم

 ربوطم فرزند پرورش هایروش به مقتدرانه شیوه  به دیگر گویه

شنامه    این در. شود می س  نظر ،گویه هر مطالعه با هاآزمودنی ،پر

 ایدرجه  5 مقیاس  یک  حسلللظ بر ضلللربدر  عالمت  با  را خود

ند می مشلللخص  کامالا  تا  ،0=  مخالفم  کامالا ) 4 تا  0 از که  کن

 نمره سللله نمرات، جمو با  و شلللودمی گذاری نمره( 4=  موافقم

6 . limit setting 

7 . autonomy 

8 . role orientation 

9 . social desirability 
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 ره برای مقتدرانه و مسلللتبدانه گیرانه،سلللهل هایروش در مجزا

ست ه ب آزمودنی سفندیاری . آیدمی د ضرایظ   (30  از به نقل) ا

تبللار    ع یی   بللاز روش بلله را ا قیللاس   خرده  برای آزمللا  روش م

 روش برای و 77/0 مسلللتبدانه    روش برای ،69/0 گیرانه سلللهل 

نه    تدرا  (31) بوری در پژوهش. اسللللت کرده گزارش 73/0 مق

بار  مه    این اعت نا  روش برای 81/0 بازآزمایی   روش به  پرسلللشللل

 روش برای 92/0 و مسلللتبدانه    روش برای 85/0 گیرانه، سلللهل 

این  روایی مورد در این محقق. به دسلللت آمده اسلللت مقتدرانه

شنامه    س ست  کرده گزارش را زیر نتایج ،پر ستبدا  روش: ا  با نهم

 روش با و 50/0 منفی همبسلللتگی ضلللریظ گیرانهسلللهل روش

ستگی  ضریظ  نیز مقتدرانه ضر   .52/0 منفی همب در پژوهش حا

ضلللرایظ همسلللانی درونی به روش آلفای کرونباخ برای روش 

 دست آمد. به 68/0و مقتدرانه  80/0، مستبدانه 71/0گیرانه سهل

 اجرا ج( شیوه

 شللده طراحی والدینی برای 2 نوجوان تحول آموزشللی کارگاه

( یسلللالگ 18 تا 15) ینوجوان دوره در فرزندانشلللان که اسلللت

ستند  ش پ نهیش یپ مطالعه از پس برنامه نیا ساخت  یبرا .ه  یژوه

شده برای والدین این گروه سنی   طراحی یهاآموزش به مربوط

 اقدام به انجام نیازسنجی ،شد. پس از این مرحله تهیه از کودکان

 براسلللاس. شلللد جامعه هدف )والدین( در از والدین یآموزشللل

 نیتدو مرحله و استخراج  یمداخالت هایهدف یازسنج ین جینتا

جام  محتوا فت  ان مه آموزشلللی       . گر نا تدوین بر نای نظری  زیرب

 سته ب ییمحتوا ییروارفتاری است.   -شناختی  آوردحاضر، روی 

 دیئأت مورد و یبررس  آموزش و یشناس  روان متحصصان   توسط 

 از یاطالعللات ارائلله یآموزشللل دوره نیا هللدف. گرفللت قرار

 یبرا موثر یها وهیشللل آموزش و دوران نیا یعیطب یها یژگیو

ستمر  یبرخوردها ست  یم  شیپ دوران نیا در نوجوانان با که ا

 و سلللازد ترسلللاده را خانواده  تی ریمد  که  یاگونه  به  د،ی آیم

هد  کاهش  را روزمره یها یریدرگ گاه    محتوای .د  تحول کار

 ارائه شده است. 1در جدول  نوجوان

 برای والدین تحول نوجوان آموزشی های برنامهجلسه اهداف. 1جدول 

 هاجلسه یمحتوا هاجلسه

 آنها منفی نتایج از آگاهی و والدین غیرمنطقی باورهای شناخت یکم

 ناکارآمد و کارآمد انضباطی های روش با آشنایی دوم

 حلهمر این در جسمانی رشد از آگاهی و نوجوانی میانی دوره های ویژگی و ت ییرات از برخی با آشنایی سوم

 شخصیت رشد و ذهنی رشد زمینه در نوجوانی میانی دوره های ویژگی و ت ییرات از بعضی با آشنایی چهارم

 هیجانی شدر و اجتماعی رشد زمینه در نوجوانی میانی دوره های ویژگی و ت ییرات از دیگر برخی با آشنایی پنجم

 
  و است شده اجرا تهران شهر غیرانتفاعی مدارساین کارگاه در 

  رایب برنامه این ، اگر چهاندداشته شرکت آن درآموزان دانش مادران
آموزشی تحول نوجوان شامل     کارگاه. است  استفاده  قابل هم پدران

  آزمونپیش آن آخر و اول هایهجلس  در که است  دوساعته  جلسه  5
  ره پایان در که اسللت ذکر به الزم. اسللت گردیده اجرا آزمونپس و

  مخاطبین یبرا دقیقه چند مدت به تربیتی/اخالقی کلیپ یک جلسلله
 .  شد پخش

 

 هایافته
  پیش مراحل  در پژوهش ابزارهای  از حاصلللل  توصلللیفی های یافته  

ست  شده  ارائه 1 جدول در آزمون پس و آزمون شان  هاین یافتها .ا   ن
ندکی  آموزشلللی، کارگاه   در شلللرکت  که  دهند می در   ت ییرات ا

ه  وجود آورده کودک ب  -سلللیاهه رابطه والد     های زیرمقیاس  میانگین 
  شلللیوه مقیاس از حاصلللل های داده که  اسلللت حالی  در این. اسلللت

ندپرور  ند    یفرز یانگین  افزایش ،بامری یاس خرده م هل  مق نه گیرسللل   ا
نشللان  را ( 41/20) مسللتبدانه مقیاسخرده میانگین کاهش و( 69/25)

.دهدمی
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 کودک -والد رابطه سیاههو  یندبامر یفرزندپرور یوهش مقیاس هاینمره توصیفی هاییافته خالصه. 1جدول

 آزمون پس و پیش مراحل در نمونه گروه

 زیرمقیاس مقیاس
 آزمون پس آزمون پیش

 معیار انحراف میانگین معیار انحراف میانگین

 کودک  -والد رابطه

 

 88/3 43/43 89/3 25/43 فرزندپروری از رضایت

 29/3 77/32 03/3 49/32 فرزند با ارتباط

 70/3 19/35 46/3 56/35 محدودیت ایجاد

 فرزندپروری شیوه

 47/4 69/25 86/3 66/23 گیرانهسهل

 93/4 41/20 95/4 11/21 مستبدانه

 09/3 53/43 81/2 23/43 مقتدرانه

مه   در یل  برایادا  یا  وجود آزمون و پژوهش های داده تحل

فاوت  وجود عدم  نادار  ت یانگین  بین در آماری  مع  نمرات های م

واریانس   تحلیل  از ،آزمونپس و پیش مراحل  های مقیاس خرده

ر قبل از انجام تحلیل ب. شللد اسللتفاده مکرر گیریاندازه با طرح

ضه فرزندی، برقراری  -های رابطه والدروی داده های نبود مفرو

سته، توزیو بهنجار  داده های پرت، رابطه خطی بین مت یرهای واب

 رابطه همخطی مورد بررسی قرار گرفت و  1تکینیمت یرها، نبود 

های و   . خطی(34و  33 ، 32) طه بین مت یر با     بودن راب ته  ابسللل

ها صلللورت گرفت که مت یری دادهبررسلللی نمودار پراکنش دو

ندا   خاصلللی این نمودارها مورد   د. از غیرخطی بودن را نشلللان 

 2ویلک -بهنجاری توزیو مت یرها نیز با استفاده از آزمون شاپیرو 

تا  94/0بین  ی وابسته صورت گرفت، این شاخص برای مت یرها  

معنادار نبود.  001/0در سللطح یک  دسللت آمد که هیچبه 98/0

                                                           
1 . absence of singularity 

2 . Shapiro- Wilk 

3 . tolerance 

از سلللبنابراین مفروضللله بهنجاری برای تحلیل حاضلللر مشلللکل

خطی و تکینی نیز از طریق هم برقراری مفروضللله نخواهد بود. 

هر یک از  4و عامل افزایش واریانس 3بررسللی ضللرایظ تحمل 

شد )    ستفاده  شان      (34)مت یرها ا صل ن سی نتایج حا داد که . برر

ش عامل افزایبیشلللترین مقدار ترین مقدار ضلللریظ تحمل و کم

ست آمده برای  واریانس به سته به ترتیظ  مت یرهاد و  33/0ی واب

ر د بود. این یافته به این معنا اسلللت که کلیه این ضلللرایظ 98/2

ضه   ستقالل داده دامنه مورد قبول قرار دارند و برقراری مفرو  اها

تایج گیرد. نیز مورد تائید قرار می   بر  انجام تحلیل   از حاصلللل   ن

 (مقیاسخرده سه  با) کودک -والد رابطه مقیاس هایدادهروی 

 مونآزپس و آزمونپیش مرحله دو هایمیانگین نیمرخ داد نشان

 و p > 05/0 و 2η = 07/0) ندارند معناداری تفاوت (1)شلللکل 

 (. W =07/0 و F = 85/0 و df =( 3 و  37)

4 . Variance Increasing Factor (VIF) 
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 آزمونپس و آزمونپیش مرحله گروه نمونه در دو کودک -والد رابطه مقیاس. نیمرخ 1نمودار 

 

 که داد نشللان هم1هاآزمودنی بین اثر آزمون نتایج بررسللی

یانگین  از هیچیک  یاس  های م فاوت  ،مق ناداری  ت  سلللطح در مع

05/0 < p این بلله مربوط اثر  انللدازه و (2 جللدول) نللدارنللد 

 .است بندیطبقه قابل ضعیف دامنه در هامقیاسخرده

 کودک -والد رابطه هایمقیاسخرده میانگین آزمودنیدرون اثر آزمون هاییافته خالصة. 2 جدول

 سهمی ایتای مربو معناداری سطح F نسبت آزادی درجات مجذورات مجموع سوم نوع خرده مقیاس

 04/0 70/0 15/0 1 63/0 فرزندپروری از رضایت

 01/0 48/0 53/0 1 61/1 فرزند با ارتباط

 03/0 26/0 29/1 1 86/2 محدودیت ایجاد

 

 رب مکرر های گیریاندازه  تحلیل های  بررسلللی مفرروضللله 

صل  هایداده روی  سه  با) فرزندپروری هایشیوه  مقیاس از حا

بودن رابطه بین مت یرهای وابسلللته   از خطی نشلللان( مقیاس خرده

بین  یزن مت یرهای وابسته ویلک  -آزمون شاپیرو . شاخص  داشت 

  001/0یک در سلللطح   دسلللت آمد که هیچ   به  97/0تا   93/0

ضمن معنادار نبود.  شترین     در  ضریظ تحمل و بی کمترین مقدار 

به       عامل افزایش واریانس  دسلللت آمده برای مت یرهای    مقدار 

بود. این یافته  16/3و  31/0به ترتیظ  سیاهه فرزندپروری  وابسته 

ضرایظ در دامنه مورد قبول برای     ست که کلیه این  به این معنا ا

 ی این سلللیاهههاقرار دارند و برقراری مفروضللله اسلللتقالل داده

                                                           
1. between subject effect 

 یمرخنبنابراین انجام تحلیل نشلللان داد  گیرد.مورد تائید قرار می

 و آزمونپیش مراحل  های این سلللیاهه در    مقیاس خرده میانگین 

 و p < 05/0 و 2η = 82/0) دارند  معناداری  تفاوت  آزمونپس

 بردن پی برای ادامه در(. W=72/0 و F= 72/4 و df=( 3 و 37)

یانگین  که  این به   های شلللیوه های مقیاس خرده از یک  کدام  م

ندپروری  حل  بین در فرز فاوت  آزمونپس و آزمونپیش مرا  ت

 رفتگ قرار بررسی  مورد هاآزمودنیبین اثر آزمون نتایج دارند،

یافته  3 جدول ) نه سلللهل  مقیاس خرده تنها  داد نشلللان ها (.   گیرا

 ست ا معنا بدین یافته این .دهدمی نشان  معناداری آماری تفاوت

30

34

38

42

46

رضایت از فرزند پروری ارتباط با فرزند ایجاد محدودیت

پیش آزمون

پس آزمون
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سته  تنها شده  ارائه آموزش که ست   توان  زانمی افزایش موجظا

 .گردد گیرانهسهل فرزندپروری شیوه از والدین استفاده

 فرزندپروری هایشیوه هایرمقیاسیز میانگین آزمودنیدرون اثر آزمون هاییافته خالصة. 3 جدول

 F نسبت معناداری سطح سهمی ایتای مربو
 درجات

 آزادی

 مجموع سوم نوع

 مجذورات
 خرده مقیاس

 گیرانهسهل 32/82 1 82/14 001/0 28/0

 مستبدانه 72/9 1 55/1 22/0 04/0

 مقتدرانه 82/1 1 60/0 44/0 02/0

 

 گیرینتیجه و بحث
با اهم   یادی ز یها پژوهش اگرچه   یدوره نوجوان یت در ارتباط 

 بررسللی ی، ولاسللتدوره انجام شللده  ینا یتحول یهاو بحران

ر دوره د یندر ارتباط با تحوالت ا ینوالد یممسلتق  هایموزشآ

رفته  گ قرار توجه  مورد کمتر یروانشلللناخت مند  قالظ برنامه نظام     

ست.  ضر  هدف ا س  ،از پژوهش حا آموزش تحوالت  تأثیر یبرر

به دوره نوجوان  لد   تأثیر و  یمربوط  باط وا و  کودک-آن بر ارت

 . است یفرزندپرور یهاسبک

 یوهش حاضلللر نشلللان داد که برنامه آموزشلللژپ یهایافته

 رنامه  ب ومعنادار نداشلللته     تأثیر کودک -حاضلللر بر ارتباط والد   

 ضعیف اثر نشانگر که استبوده  یضعیفاندازه اثر  دارایحاضر 

ه رئوس برنام   بررسلللی. اسلللتفرزند   -والد  رابطه  بر برنامه   این

ست  یزن مداخالتی رنامه این بکه بهبود ارتباط در  حاکی از آن ا

نبوده است، هر   مدنظر برنامه اصلی  هایهدف به عنوان یکی از 

کارکرد      حاظ اثرات  به ل مه   ینا یچند  نا ظار   ،بر جاد  ای ایبرانت

نه  نه،  ت ییرات بهی  به طور غیرمسلللتقیم وجود  حتی  در این زمی

 .داشته است

بعد  یفرزندپرور یهاسبک  نیمرخبررسی نتایج حاصل از   

 ا کهبه این معن اسللت. اتییرت  نشللانگر ایجاد یاز برنامه آموزشلل

مه    نا به ت   حاضلللر   بر بک   ییرمنجر  ندپرور  یها سللل در  یفرز

شان داد  هامقیاسخرده یبررس است.   کنندگان شده شرکت  ند ن

آزمون آزمون و پسدر پیش گیرانهسهل مقیاسخرده نمراتکه 

آموزش والدین در ارتباط با تحول     معناداری داشلللته و   تفاوت 

 شلللیوه از والللدین اسلللتفللاده میزان افزایش منجر بلله نوجوانی

 عوامل به هیافت ینا ییندر تب .است شده گیرانهسهل فرزندپروری

 ینا یهایهگو محتوایبررسلللی . کرد اشلللاره توان می متعددی

زاد آ بر آن هایگویه بیشلللترکه  کندمی مشلللخص مقیاسخرده

این  و، تاکید دارند   جسلللتجو و تجربه   یگذاشلللتن فرزندان برا  

ضر در    نکته  شان دهنده اثر مثبت برنامه حا الدین ومثبت  درکن

تا حدی فرزند خود را  شودباعث میاز دوره نوجوانی است که 

کاو    یبرا به و کنج ند   آ یتجر گذار لد  ،واقو در .زاد ب ه ب  ینوا

ناخت  اثرات  نه    یشللل قا ند خود     دادن یزادآ و خال گاه  به فرز آ

 که بر  یموزشلللآبرنامه    یبه عالوه با توجه به محتوا     ند. اشلللده

ه ردو یندر ا یللتو هو یخودمختللار تحولو  یتحول نوجوان

 وهیشللل اسلللتفللاده از شیافزاتوانللد یمدارد، احتمللاال  یللدتللاک

نه یگسلللهل   ادند با  که  کنند  گمان  نیوالد  و کند  تی تقو را را

تار  حس ،شلللتریب یآزاد ند را در  یخودمخ  تی تقو خود فرز

  .کنندیم

 یوهنمرات شللل یشافزا های پژوهش حاضلللر در زمینه  یافته  

، تایک شللکوهی سللوی از که قبلی هایپژوهشبا  ،نهرایگلسلله

 هایشیوه  در رابطه با آموزش (35) اکبری زردخانه و محمودی

صورت گرفته، نتایج مشابهی موزان آبه مادران دانش  مسئله حل

سهل      شیوه  ستفاده از  سیله  وه گیرانه بدارد و حاکی از افزایش ا

تواند می مل اسللت وأها قابل توالدین اسللت. این همخوانی داده

های آموزشی مختلف گاه  له باشد که دوره ئاین مس  ندهده نشان 
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سبک  می شابهی را بر  ر های فرزندپروری والدین بتواند اثرات م

  جای گذارد. 

مقیاس خرده برخی از نشلللدن معنادار  رغم به  حال،  هر به 

ضی  با مطابق آنها ت ییر روند این پژوهش، ابزارهای های  هایهفر

ته   که  طوری به  بود  پژوهش یانگین  در افزایش ها یاف  مراتن م

 نشان  ار مستبدانه  شیوه  در کاهش و مقتدرانه فرزندپروری شیوه 

 کودک -والد هطبار هایمقیاسخرده بررسللی همچنین و دادند

 از رضللللایللت  در افزایش   و محللدودیللت  ایجللاد  کللاهش بر  

ندپروری  باط  و فرز ند  با  ارت ند.   داللت  فرز  این نتبیی در داشلللت

 که  داشلللت اذعان  چنین توانمی محتمل  ولی ضلللعیف اثرات

 نوجوانان رفتاری هایابهام از یرخب ،نوجوانی تحوالت آموزش

 اب  ارتباط  در آنها را  نگرانی و سلللاخته  روشلللن والدین  برای را

 این زا است.  ساخته  تا حدی برطرف فرزندان رفتاری مشکالت 

ست  ممکن والدین احتماال رو شکالت  ا  دخو نوجوان رفتاری م

 اساحسلل و دهند نسللبت خویش فرزندپروری شللیوه بهکمتر  را

 طور به عالوه به باشللند  داشللته خود نقش از بیشللتری رضللایت

حت  باط  خود نوجوان با  تریرا ند،   ارت ب برقرار کن ا در برخورد 

ند    تاری فرز ند     مشلللکالت رف باشللل  اعمال  از و خود صلللبورتر 

 هایمحدودیت نیز و کنند پیشگیری  سرسختانه   هایمحدودیت

 . ندنمای برقرار کمتری دلیلبی و افراطی

رخی از ب معناداری  عدم  با  ارتباط  در باید   که  دیگری نکته 

 است، هپیگیران ارزیابی نداشتن داشت، اشاره آن به ماریآ نتایج

 ارمعناد اثرات شللاهد توانب زمان گذشللت با شللاید که طوری به

ها نیاز به زمان     آموخته کارگیری  ، چرا که ممکن اسلللت به   ودب

م  می توان به حجم ک پیگیرانه، ارزیابی بر عالوه داشلللته باشلللد.

ند بر کاهش اندازه اثر برنامه       نیز اشلللاره کرد که می   نمونه   توا

 توانمی که را دیگری احتمالی دلیلگذار باشد. تأثیرمداخله ای 

 نای بر موارد این نبودن معنادار  شلللاید  که  اسلللت این کرد ذکر

 و بودهن کافی  بودن، مفید در عین  ها برنامه   که  دارد داللت  نکته 

ست  نیاز شی آ برنامهافزایش مواد و زمان  که ا ضر  موز  مورد حا

ص  و کیفی تحلیل و ارزیابی همچنین. گیرد قرار توجه  نیز احبهم

لل  و ت ییرات این بهتر درک به  توانسللللتمی مالی  ع ها آ احت  ن

 .کند کمک

 ودنب به توانمی حاضر پژوهش هایمحدودیت با ارتباط در

 ثراتا دوام میزان ارزیابی  در توانسلللتمی که  پیگیرانه  ارزیایی 

 همچنین ، اشلللاره نمود.کند  کمک  حاضلللر  موزشلللیآ برنامه  

 رد که  بود پژوهش ضلللعف نقاط  از یکی گواهنداشلللتن گروه  

جه  های  اثرات کنترل و پژوهش از قطعی گیرینتی  زاحمم مت یر

 به  رو این از. دبلاشلللل  کننلده کملک  توانلد می گرملداخلله   و

 هب خود پژوهش در که شللودمی توصللیه مندعالقه پژوهشللگران

 بزارهای ا از اسلللتفاده  و پیگیرانه  ارزیابی  ،کنترل گروه داشلللتن

 .ندنمای توجه ارزیابی برای مختلف و متنوع

ه زردخانه ک    یاکبر دی دکتر سلللع یاز آقا  :یقدردان تشکککر و 

سلللرکار خانم     نیاند و همچن مقاله را انجام داده    یآمار  لی تحل

گارش پ    یمحمود میمر له کمک       هی اول سینوشیکه در ن قا م

 .میینمایم یقدردان و تشکر مانهیاند، صمنموده
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Abstract 

Background and purpose: Adolescence is a critical period in human development and various 

studies have conducted in this area. Present study aimed to investigate the effectiveness of parents 

training program in middle adolescence development on parenting styles and parent-child 

relationship. 

Method: Current research was a quasi-experimental study with one group pretest-posttest design. 

The study sample consisted of 50 mothers of secondary students who were studying in schools of 

Tehran City that were selected using convenience sampling method. Participants received a five-

session training program on middle adolescence development (1/wk, 2 hrs). Data were collected 

using Parent-Child Relationship Inventory (PCR) and Baumrind Parenting Style Scale (PSS). 

Results: Results of analysis of variance with repeated measures showed that the training program 

had no significant influence on parent-child relationship (p > 0.05), while it had significant 

influence on participants parenting style profile (p < 0.05). According to our findings, subjects 

showed significantly higher scores in permissive parenting style after receiving the training 

program on middle adolescence development. 

Conclusion:: This program had no significant effect on parent-child relationship and showed a 

small effect size, which is indicative of its weak effectiveness on parent-child relationship. On the 

other hand, parenting style revealed a significant difference in posttest, which is indicative of the 

effectiveness of the training program. Research limitations and suggestions are discussed. 
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