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Abstract 
The present study aimed to determine the 
effectiveness of parenting training program based 
on choice theory on the quality of mother-son 
relationship. The research was carried out in the 
framework of a quasi-experimental design of a 
pretest-posttest and follow-up test with a control 
group. The research population consisted of 
mothers and their sons of eight and ninth grade in 
schools of Baghershahr in 1395-1396 .In order to 
implement interventions, 40 volunteer mothers 
whose children had been selected through cluster 
sampling and had reported relational problems 
with their mothers, were selected. Then, they were 
randomly divided into the experimental and 
control group. All subjects (children) were 
evaluated in three stages (pre-test, post-test and 
follow-up) before and after the training whit 
child's attitude toward mother scale (CAMS). 
Analysis of variance with repeated measures was 
used to analyze the data. The results showed that 
intervention in experimental group, in comparison 
with control group, decreased the scores of 
relational problems in post-test and follow-up test. 
Also this study showed that the average effect size 
of seven 2-hours sessions of choice-theory 
parenting program improving quality of mother-
son relationship was 24.6%.So parenting training 
based on choice theory has good effect on 
improvement the quality of mother-son 
relationship. 
Keywords: Choice Theory, Parenting Program 
Based on Choice Theory, Parent-Child 
Relationship, Mother-Son Relationship 

 دهیچک
آموزشی  برنامه یاثربخش نییحاضر با هدف تع پژوهش

پسر  -فرزندپروري مبتنی بر نظريه انتخاب بر كیفیت رابطه مادر
 نوع از آزمايشیشبهصورت گرفت. پژوهش در چارچوب يك طرح 

.شد اجرا كنترل گروه با پیگیري آزمون و آزمونپس -آزمونپیش
 مدارس نهم و هشتم پايه پسران و مادران شامل پژوهش جامعه

 40منظور  انجام مداخالت، تعداد به .بود 96-95 سال در باقرشهر
گیري تصادفی فرزندانشان پس از نمونهنفر از مادران داوطلبی كه 

اي با اي در آزمون غربالگري شركت و مشكالت رابطهخوشه
صورت مادران خود را گزارش داده بودند، انتخاب شدند. سپس به

تصادفی در دو گروه كنترل و آزمايش گمارده شدند. كلیه 
ها )فرزندان( قبل و بعد از آموزش از طريق آزمون نگرش آزمودنی

آزمون، مرحله )پیشدر سه (CAMSزند نسبت به مادر )فر
تحلیل ومنظور تجزيهبه. شدند ارزيابی( پیگیري آزمونآزمون و پس
 استفاده مكرر ريیگاندازه با انسيوار لیتحلها از آزمون داده

 گروه با مقايسه در آزمايش گروه در مداخله داد نشان جينتا. گرديد
 كاهش موجب پیگیري آزمون و آزمونپس مراحل در كنترل،
اين مطالعه نشان داد كه  همچنین .شد ايرابطه مشكالت نمرات
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 مقدمه
 كودك، و والدين ارتباط و برخورد نحوه فرزندان مؤثرند، سالم شخصیت پرورش در گوناگونی كه عوامل میان در
 از برآمده اي كه تحقیقاتگونهبه (.1372 نژاد،نوابی) شودعوامل محسوب می ترينترين و بنیاديمهم از

عنوان عامل محافظ مهم در برابر پرورش از آن بهوآموزش و عمومی سالمت شناسی،روان مختلف هايرشته
 روابط كه داده نشان مطالعات نیز، راستاينادر (.2004 ،تیلور و بین رولري، ،لزينكنند )بسیاري از خطرات ياد می

 و آيزنبرگ 1997 ،1دنهام) باشدمی ديگران با ارتباط در فرزندان شايستگی تعیین در ايعمده عامل فرزند -والد

 -والد روابط ،ديگرعبارتبه(. 2002 پاتريك، فیتز و كوئرنر و 2012 كیم، و جانگ از قلن به ؛1993 ،2نالیمك و
آينده  ارتباطی هايقابلیت ،(1999 ،هانگ) فرزندان اجتماعی هايمهارت گیريشكل بر زيادي حدود تا فرزند

 مدرسه در زندگی با سازگاري و همتايان با تعامل كیفیت ،(2000 گوردن،) خودپنداره مثبت(، 1991 ريچی،)

 .است گذارتأثیر هامانند اين و (2012 كیم، و جانگ از نقل به ؛1992 ،3الد و پارك)
مفهوم و اين ب متعددي در با تعاريف ي،فرزند -والدنظران در اهمیت روابط صاحب هايبا وجود اشتراك

 -والد روابط قدندمعت( 2004) همكاران و لزينشود. ها اشاره میمطرح شده است كه به برخی از آن كیفیت آن
 زمان، طول در پیوند اين پايداري و بودنمتقابل میزان و فرزند و والدين بین عاطفی پیوند كیفیت از طريق فرزند

فرزند، و والدين میان كنند كه روابطبیان می (،2012پوپا )و  الیكس ،كانستانتیننو رانكن،. شودمی مشخص
يكديگرند دنبال درك و فهم كه در آن طرفین به ی استتوجهقابل و عمیق ارتباطی تعامالت برخی دهندهنشان

 .طلبدمی را زمان اختصاص و بودندسترس در خاص هايمهارت ،اين مهم و
وشنود و اتحاد بین صورت میزان اعتماد، گفتفرزند را به -كیفیت رابطه والد (،1987) گرينبرگ و آرمسدن

وشنود در سطح بااليی باشد و بین گفت اي كه در آن اعتماد ورابطه ،ترتیبكنند. بدينوالد و نوجوان تعريف می
رابطه و پیوند  كه زمانی ،. در واقعبودن كیفیت رابطه استباال افراد آن حس همبستگی وجود داشته باشد، بیانگر

 حداقل و اعتماد رضايت، گرمی، محبت، از سرشار خانواده عاطفی جوّ باالست، خانواده يك فرزند در -والدين
 در باهم آشكارا و آزادانه طوربه و برندمی يكديگر لذت با وقت فرزندان از گذارندن و والدين. باشدمی درگیري
رابطه و پیوند  يعنی زمانی كه ،ديگر سمت گذارند. درمی احترام همبه و كنندمی حمايت از يكديگر ارتباطند،

 يكسان طوربه محبت، جايبه فرزندان و والدين. باشدمی ترخشن خانواده عاطفی است، جوّ فرزند پايین -والدين
 وجود فرزندان با و با يكديگر والدين بین بسیاري نشدهحل هايدرگیري .كنندمی تجربه را خشم و خصومت

 به شبیه چیزي متقابل دلبستگی جايبهو باشد میفاقد جايگاه  شدندرك احساس و ارتباط، احترام دارد و
 (.2004 همكاران، و لزين از نقل به؛ 1993 ،4موري) در بین اعضا جاري است متقابل جداشدن

1. Denham, S. A.

2. Eisenberg, N., & McNally, S.

3. Parke, P. D., & Ladd, G. W.

4. Moore, K. A.
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 -مادرعامل تدهد كه موضوع شناسی نشان میشناسی و آسیبمرور ادبیات مربوط به روان ،میاندر اين 
عنوان ركن مادر به(. 1380 علیزاده،)باشد می روابط والدين با فرزندان هاي مطالعهترين زمینهفرزند از عمده

هاي ستفاده مادر از شیوها ،در نتیجه. كندتجربه می ها و تعامالت را با فرزندوقعیتتربیتی خانواده، بیشترين م
توان از را می مادران شآموزبنابراين، ب در پرورش فرزندان باشد. تواند داراي پیامدهاي مناسنوين تربیتی، می

مادران عالوه بر  آموزش ،اركان اصالح فرايندهاي خانوادگی و سالمت خانواده تلقی كرد. مورفی معتقد است
اجتماعی به  ارهايول و رفتسودمندي فردي و ايجاد فضايی مطلوب در خانواده، در الگودهی رفتارهاي موردقب

 يكتا،شكوهی)باشد می ( بسیار مؤثر1980 ،آلتیر و شرد سندلر، ويتز،ها در آينده )كیفیت رابطه آنو  كودكان
 (.1391 پوران، و پرند خانه،زرد برياك

 ارائه طريق زا تا است آمده فراهم بسیاري شدهسازماندهی كارهاي و محلی و ملی هايرو، برنامهايناز
محیطی  كردنفراهم در را هاو آن دهند افزايش فرزندان رشد به نسبت را هاآن دانش والدين، به حمايتی خدمات

كه از  ،(2016 پاديال، و نكن استیونز، ،اوگر) سازند توانمند فرزندان، براي عاطفی هايامن و سرشار از حمايت
 شود.ياد می «هاي فرزندپروريبرنامه»ها با عنوان اين برنامه

 ،زمانايندر (.2009ندو، )النگ، ادوارز و بالآغاز شد  1960دهه  ازهاي آموزش فرزندپروري استفاده از برنامه
ت درمانی خود قرار دادند. كنندگان فعال مداخالها را شركتكردند و آنتمركز مداخالت بر روي تغییر رفتار والدين 

آن ظهور و  تیجهنكه ها حاصل شد هايی در اين برنامهرفتارگرايی، پیشرفت نظريه توسعهو تدريج با ظهور به
  (.2016 وريس،دي و سندرز مجیا، هاسالم،) ستهاهاي متعدد فرزندپروري، در طول اين سالبرنامه گسترش
بر  مبتنی تربیتی ياشیوه ارائه و1انتخاب نظريه گذاريبا بنیان كه است كسانی از يكی ،نیز (1395) رگلس

دهد كه افراد چرا و چگونه انتخاب توضیح می نظريه ،كلیطوراين نظريه، به اين عرصه ورود پیدا كرده است. به
 درون رفتارها از تمام است معتقد ،باشدمی درونی كنترل شناسیروان بر مبتنی كنند. اين نظريه كهرفتار می

 اساسی نیاز پنج از يكی ارضاي رفتار، هر هدف و هستند يك هدف به معطوف و همگی شوندمی برانگیخته
 .است( لذت و سرگرمی به نیاز و آزادي به نیاز قدرت، به نیاز عشق، و علقت به نیاز بقا، به نیاز)

 به تواندمی كه یزيچ و تنها كند كنترل رفتار خودش را تواندتنها می هر انسانی ،انتخاب نظريه منظر از
 انتخاب درآورد، كنترلتحت را محیطی وقايع تواندمی آن وسیلهبه كه روشی تنها و است اطالعات بدهد ديگران

 به دستیابی كند والدين برايتوصیه می (1395)گلسر  ،دلیلهمینبه(. 1392 ،یبیشع) باشدمی اعمالش و رفتار
 گاليه، سرزنش، قاد،انت رياست، فريب، پاداش، تنبیه، تحمیل، اجبار، و زورگويی آن؛ حفظ و موردنیاز روابط
 مذاكره، حمايت، دادن،گوش و دلسوزي ها،آن جاي به و بگذارند كنار را كشیدنپس و بنديرتبه كردن،اذيت

  كنند. بانتخا را گذاشتناحترام و استقبال پذيرش، اعتماد، بودن،دوست ورزيدن،عشق دادن،دلگرمی
ها رابطه با فرزندان يا پرورش آن برقراري براي است معتقد(، 1394 پريماسون،نقل از  به) 1984 ،2گلسر

ها انجام توان رفتارهايی براي آنمی -2؛ ها انجام دادتوان رفتارهايی در برابر آنمی -1سه شیوه وجود دارد: 

1. choice theory

2. Glasser, W.
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، هامانند اينها انجام داد. تنبیه و اقدامات كنترلی مثل سرزنش، انتقاد و توان رفتارهايی با آنمی -3و  داد
احساس  ،دهند. فرزندان از اين رفتارهافرزندان انجام می« در برابر»هايی هستند كه والدين ترين روشفراوان

كنترل والدين يا وشدن از ظلمها براي خالصآن ،دلیلهمینبه كنند.را تجربه میستم وكنترل، منع و ظلم
هدفشان به خوبی اين مورد والدين بهدر  كنند.خود را سرزنش می ،كنند يا مخالفت و يا بدتر از آنترشرويی می
رسند. در برخی موارد والدين به فرزندانشان است، نمیپذيري مسؤولیتسمت كردن فرزندان بهكه راهنمايی

حد الزم ازاي كه آمادگی اين را دارند كه بسیار بیشگونهورزند و طاقت رنج كشیدنشان را ندارند؛ بهعشق می
در اينجا اين خطر وجود دارد كه  -هاي كوچكترخصوص در رابطه با بچهبه -دهندكاري انجام « هابراي آن»

آن باور داشته باشند كه سخت كاركردن غیرمنطقی  واسطهبودن در فرزندان تقويت شود و بهجانببهنگرش حق
موانع، نااليق  ها وتدريج خود را در غلبه بر چالشفرزندان به ،در نتیجه. و ناخوشايند است و ضرورتی ندارد

 باشدمیو توانمند پذير مسؤولیتكلید پرورش يك كودك  ،سومی نیز وجود دارد كه از نظر گلسر شیوهدانند. می
 است.« هابا آن»هاي جديد براي كاركردن و آن يافتن راه

كه  باشدمیاصول و راهبردهايی  ارائهفرزندپروري با رويكرد انتخاب، آموزش و  برنامهمحور  ،اساساينبر
. اهداف والدينی و تربیتی دست يافتبه « با فرزندان» هادر كنار تقويت رابطه با فرزندان، بتوان از طريق آن

 به انتخاب تئوري گروهی آموزش كه داد نشان در تحقیق خود ،(1393) یفراح انيریمش عنوان نمونهبه
تحقیقی نتايج همچنین . است مؤثر پرخاشگري هاينشانه كاهش و والدين با هاآن روابط بهبود در دانشجويان

 كودك -مادر رابطه بهبود بر انتخاب نظريه بر مبتنی درمانیواقعیت اثربخشی تعیین هدف با( 1393) يبرادركه 
 -مادر روابط بر مداخالت مثبت تأثیر بیانگر داد، انجام تیسماُ اختالل به مبتال آموزاندانش تحصیلی وضعیت و

 به درمانیواقعیت مفاهیم آموزش كه يافتدست نتیجه اين به( 1393) نژادسهراب ،راستاهمیندر. بود كودك
 با زین( 1392) جعفري و قمريمحمدي، . كندمی كمك خودكارآمدي افزايش و نوجوان -والد تعارضات كاهش
 .است گذارتأثیر جنسهم -والد تعارضات كاهش در درمانی واقعیت كه دريافتند گروهی ايمشاوره مداخالت انجام

 باشدمی متعدد انتخاب نظريه و درمانیواقعیت زمینه در موجود تحقیقات گرچه شده،بیان باتوجه به مطالب 
 و باشد والدين هدفشان گروه كه تحقیقاتی خأل ،حالاينبااست؛ اما  گرديده اجرا مختلف هاينمونه روي بر و

، پرداختن به اين موارد را باشند داده قرار توجه مورد را انتخاب نظريه بر مبتنی فرزندپروي كه مداخالتيا اين
نه تنها در گسترش  هاي جديد،فعلی در نتیجه ظهور تكنولوژي شرايط پیچیدگی ،. همچنینسازدتر میضروري

. است كرده دشوارترنیز  را فرزندان رفتار بر نظارتبلكه ؛ و بدترشدن مشكالت بین والدين و فرزندان مؤثر بوده
 ؛است نموده منسوخ را سنتی تربیت هايروش كه اندمواجه اييافته تغییر جامعه با والدين، كنونی نسل ،بنابراين

 و مؤثر مناسب، ايشیوه ارائه ،دلیلهمینبه .شناسندنمی را جديدتر و مؤثرتر هايروش هنوز هاآن كه حالی در
 رفتارهاي بر بیشتر والدين گذاريتأثیر و فرزندان و والدين بین ترمثبت تعامالت براي حاضر، عصر بر مبتنی

  .رسدنظر میضروري به فرزندان انتخابی
باشد، میاي شناسی، مبتنی بر فلسفه و رواناندتاكنون دريافت كردههايی كه والدين راهنمايیبیشتر از طرفی 

، )حداقل ناكارآمدي بلندمدت آن( كه كارايی الزم را ندارد و ناكارآمديش «كنترل بیرونیشناسی روان»نام به
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 و فرينز هیل، برانج،توان به تحقیقات خوبی نمايان شده است. در اين رابطه میخصوص در عصر حاضر، بهبه
(، 2006) پري و استوري استاينر، نیمارـ(، 2007) ناك و وديگ(، 2007) مارتین و اسلی ريگبی، ،(2010) میوز

 (1995سمتانا )ا ،(1996(، كنی، دولی و فیتزگرالد )2002) آنگ و فینی(، 2002) گرشاف (،2004) سیوني و سير
؛ فشاري كه والدين بر باشدمیكنترل بیرونی  خاطرت بهمشكال بخشی از ،بنابراين اشاره كرد. هامانند اينو 

شناسی كنترل اين روانمعايب  انتظارش را دارند. تشدبه اي بارآورند كهگونهها را بهآورند تا آنفرزندان می
شود؛ ضمن دار وي میشدن رفتار مشكلاست كه تنها براي مدت كوتاهی منجر به پیروي فرزند يا خاموش

بیشتر  فرزند راو بین والد  فاصلهروز بدتر و بهكند، روابط را روزكه با مقاومتی كه در طرفین ايجاد میاين
دنبال آن هستند، پرورش فرزندانی آنچه كه والدين به ،بايد در نظر داشتتوجه به تمامی اين مطالب  با. نمايدمی

كه قادرند طرح و برنامه ارائه باشد میتربیت فرزندانی شايسته و خالق وها پرورشبلكه هدف آن؛ مطیع نیست
ها را هايشان كارايی الزم را ندارند، آنو زمانی كه برنامهنمايند رزيابی هايشان را اكنند و با هوشمندي، انتخاب

باشد می سازي اين مواردتفعمدعی است كه نظريه انتخاب قادر به مر ،گلسر .(1394)پريماسون،  كننداصالح 
تواند آنان را بلكه می ؛بخشدها را بهبود میو روابط آنسازد و نه تنها والدين را از زنجیر كنترل بیرونی رها می

 نظريه به توجه با تا است آن بر پژوهشگر قصد بنابراين،در فرزندپروري رهنمون سازد.  به هدف اصلی خود
آموزشی فرزندپروري مبتنی  برنامه اثربخشی ،باشدمیشناسی كنترل بیرونی نمقابل روا نقطهگلسر كه  انتخاب

  ارزيابی قرار دهد. مورد فرزند -والد كیفیت رابطه بهبود را بر بر نظريه انتخاب

 روش
 پژوهش ینمونه و روش اجرا ی،جامعه آمار

كلیه آزمون و پیگیري با گروه كنترل انجام شد. پس -آزمونگیري از طرح پیشپژوهش حاضر با بهره
به همراه مادرانشان، جامعه  95-96شهر در سال تحصیلی آموزان پسر پايه هشتم و نهم مدارس باقردانش

در مرحله اول . انتخاب شدند گیريكه طی چند مرحله نمونهنفر بودند  40آماري تحقیق بودند. نمونه تحقیق 
دارند، از روش  اي بیشتري با يكديگرت رابطهبراي انجام مطالعه غربالگري و انتخاب افرادي كه مشكال

ترتیب كه ابتدا دو مدرسه از میان مدارس مقطع اينتفاده شد. بهاي اساي چندمرحلهگیري تصادفی خوشهنمونه
اين الن ؤومسمتوسطه )دوره اول( و سپس دو كالس از هر پايه انتخاب گرديد و پس از هماهنگی الزم با 

پس از تكمیل  ،در مرحله دومآموزان توزيع شد. ، در بین دانش«نگرش فرزند نسبت به مادر» مدارس، پرسشنامه
مشكالت  -ه نمرات پرسشنامهبا توجه ب -والد )مادر( كه فرزندان 60آموزان، تعداد توسط دانش پرسشنامه

 60 از هر سپسبود(.  50ها را گزارش كرده بودند، انتخاب شدند )مبناي انتخاب، نمرات باالي اي با آنرابطه
وضوع رابطه با فرزندان شركت كنند. از میان با م توجیهی ايعمل آمد )تلفنی و كتبی( تا در جلسههوالد دعوت ب

تصادف نفر به 40 ،نمودندافرادي كه در جلسه حضور يافتند و براي شركت در كارگاه آموزشی اعالم آمادگی 
سازي واريانس منظور بیشینهبه ،همچنیننفر( گمارده شدند.  20و در دو گروه كنترل و آزمايش )هر گروه  انتخاب

، پايه (پسر)، جنسیت (سیكل به باال) مادرتحصیالت  متغیرهايی همچون سازي واريانس خطا،واقعی و كمینه
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كه با ثابت  ند، از جمله متغیرهايی بود(مدارس باقرشهر) و محل تحصیل فرزندان( هشتم و نهم)تحصیلی 
 ند.داشتن، كنترل شدنگه

 سنجشابزار 
اي بین مادر سنجش میزان مشكالت رابطه منظوربه (:CAMS) 1مادر به نسبت فرزند نگرش پرسشنامه

است  یعبارت 25 يپرسشنامه ابزار نيا .گرديد استفاده مادر بهو فرزند از پرسشنامه نگرش فرزند نسبت 
 مادرش با فرزند مشكالت شدت اي زانیم دامنه، يریگاندازه يبرا( 1977) هودسن و جولی توسط كه
 گرديدهنیز تدوين  CAFS 2اختصاري نام با پدر براي فرمی پرسشنامه اين مشابه. است شده نيتدو

 هستند یابزارهاي معدود جزء پرسشنامه دو نيا. كندیم رییبا اين تفاوت كه كلمه مادر و پدر تغ ،است
 فرزند نگرش اسیمق دو هر. نمايندیم يریگاندازه فرزند ديد از را يفرزند -یول يارابطه مشكالت كه

 فقدان از نشان نقطه نيا ريز نمرات؛ (±5) 30 نمره( 1: دارند برش نقطه دو پدر، و مادر به نسبت
 نظر از كه باشدمی یمشكل وجود منزلهبه 30 يباال نمرات و است نهیزم نيا در ینیبال مهم مشكالت

 دهدینشان م شهیهم یبيتقرطور بهنقطه  نيا ي؛ نمرات باال70( نمره 2 و شودیم یتلق عنادارم ینیبال
 نيا. دارد وجود مشكل حل منظوربه خشونت يبرا ياديز احتمال و رددا يديكه مراجع استرس شد

 بر منطبق(. 1387 ،یميكر و برزو زاده،عبداله) شودیم استفاده باال به سال 12 كودكان يبرا اسیمق
نگرش فرزند نسبت به  پرسشنامه يبرا آمدهدستهب كرونباخ آلفاي ،(1977) هودسن و جولی تحقیق

(، 1387) یميكر و برزو زاده،عبداله. است 94/0نگرش فرزند نسبت به مادر  پرسشنامه يبرا و 95/0پدر 
نگرش  پرسشنامه يبرا و 87/0 پدر به تنگرش فرزند نسب پرسشنامه يبرا آمدهدستهب كرونباخ يآلفا

 . باشدمی پرسشنامه نيا مناسب پايايی انگریب كه اندكرده گزارش 85/0فرزند نسبت به مادر 
آزمون، گروه تعیین نمونه و اجراي پیش گیري،پس از نمونهصورت بود كه بدين ،اجراي پژوهش روند

از  ر گرفت و بعدقرا برنامه فرزندپروري مبتنی بر نظريه انتخابساعته تحت آموزش دوجلسه هفتآزمايش طی 
از بعد مدت برنامه، ندمنظور بررسی و تعیین اثر بلبه ،همچنین .گرفته شداز فرزندان آزمون پايان آموزش، پس

در جلسات خودداري  نفر از مادران از شركتپنج آموزش  دورهعمل آمد. در طول ماه، آزمون پیگیري نیز بهيك
جلسات آموزش  محتوا و ساختارنفر كاهش يافت.  15تعداد اعضاي گروه آزمايش، به  ،ترتیببدين. كردند

 ارائه گرديده است. 1نظريه انتخاب در جدول  فرزندپروري مبتنی بر

1. Child’s Attitude toward Mother Scale (CAMS)

2. Child’s Attitude toward Father Scale (CAFS)
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 انتخاب فرزندپروریجلسات آموزشی برنامه  خالصه -1 جدول
 جلسه شرح کلی اهدافجلسات

 اول جلسه

 به نسبت والدين ساختنآگاه
 حس ايجاد و كنترل شناسیروان
 جديد شناسیروان به نیاز

 )انتخاب(

 بیان ،یآموزش دوره یمعرف و اهداف انیب گروه، قواعد انیب ،يیآشنا و معارفه
(، فرزند -والد رواابط بر تمركز)با  روابط در كنترل شناسیروان نقش و اثرات

 (،آن با مرتبط باورهاي و ضرورت و اهمیت)تعريف،  كنترل مفهوم تشريح
 .انتخاب فرزندپروري بر اجمالی گذري و صمیمی دوستان با روابط صمیمیت،

 دوم جلسه
 رويكردي به نیاز حس تقويت
 فرزندپروري با آشنايی و جديد

 انتخاب

 تشريح ديگر، نگاهی از كنترل مخرب نقش به اشاره و قبل جلسات بر يمرور
 اثرات و كنترل و انتخاب رويكرد در هركدام جايگاه مسئولیت، و حق واژه دو
)اهمیت  انتخاب فرزندپروري پیرامون بحث هركدام، از جاماندهبه

 وظیفه ترينمهم و باورها و اصول انتخاب، فرزندپروري چیستی فرزندپروري،
 .(انتخاب فرزندپروري در والدين

 سوم جلسه
 رفتار، نیاز، بیولوژي، شناخت
 به فرزند نگرش و احساس

 نوجوان عنوان

 دوران در روانی و شناختی فیزيولوژيكی، تغییرات زمینه در بحث و معرفی
 نیازهاي بر تأكید با كلی رفتار و گانهپنج نیازهاي مورد در آموزش نوجوانی،
 .خانگی تكالیف ارائه. وي رفتار تحلیل و نوجوان

 چهارم جلسه
 و احساس رفتار، نیاز، شناخت
 والد عنوانبه خود نگرش

 نوجوان، شناخت حوزه در مباحث ادامه به پرداختن ،یخانگ فیتكال يریگیپ
 و نوجوانان مطلوب دنیاي تصاوير مقايسه و مطلوب دنیاي پیرامون بحث
)هم  والدين در نیازها ترينقوي به پرداختن ،انمادر مطلوب دنیاي با فرزند
 تمرين انجام. نوجوان نیازهاي با آن مقايسه و( فرزند هم و خودبه نسبت
 تمرين آموزش. حوزه اين در تكمیلی اطالعات ارائه و كلی رفتار با مرتبط

 و بحث و هاتفاوت از چارت يك ارائه. آن انجام و والدين خودارزشیابی
 .جديد تكالیف ارائه و قبل تكالیف بر مروري آن، پیرامون گیرينتیجه

 پنجم جلسه
 فرزندپروري راهكارهاي آموزش
 انتخاب

 و قديم كنترلی هايروش حوزه در بحث و معرفی ،یخانگ فیتكال يریگیپ
 معرفی فرزند، تربیت در موفقیت و روابط بهبود در هاآن كنارگذاشتن اهمیت
 با مرتبط عناصر آموزش و ارتباط حفظ تكنیك جمله از جايگزين هايروش

 .خانگی تكالیف ارائه و تمرين انجام فعال، دادنگوش مثل آن

 ششم جلسه
 فرزندپروري راهكارهاي آموزش
 انتخاب

 گذاشتن تكنیك و خودارزشیابی به تشويق تكنیك آموزش تكالیف، پیگیري
 .تكالیف ارائه و حدومرز

 هفتم جلسه
 فرزندپروري راهكارهاي آموزش
 انتخاب

 معلق تكنیك و مشاركتی ريزيبرنامه تكنیك آموزش تكالیف، پیگیري
 اجراي و هاپرسش به پاسخ و مطالب بنديجمع ويژه، امتیازات داشتننگه
 .آزمونپس

هاي آمار توصیفی )میانگین و و با استفاده از شاخص Spssافزار گیري از نرمآوري شده با بهرههاي جمعداده
 تحلیل شدند.وتجزيه گیري مكررآزمون آماري تحلیل واريانس با اندازهمعیار( و انحراف
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هايافته
میانگین سنی مادران به تفكیك گروه شناختی نمونه، هاي جمعیتهاي حاصل از بررسی ويژگیطبق يافته

 نحوهاست. همچنین  93/36±2/3، 47/37±8/3، 40/36±6/2ترتیب برابر با به ،كلیطوركنترل و آزمايش و به
اجتماعی خانواده و پايه تحصیلی فرزندان از  -، وضعیت اقتصاديها برحسب تحصیالت مادرپراكندگی آزمودنی

 باشد:میقرار زير 

 نمونه شناختیجمعیت هایويژگیـ 2 جدول
 کل آزمايش گروه کنترل گروه متغیر

 مادر تحصیالت
 6 3 3 سیكل
 20 10 10 ديپلم

 ـاقتصادي وضعیت
 اجتماعی

 4 2 2 ديپلم فوق
 1 0 1 ضعیف
 24 13 11 متوسط
 5 2 3 خوب
 0 0 0 عالی

 فرزند تحصیلی پايه
 14 8 6 هشتم
 16 7 9 نهم

آزمون و آزمون پیگیري از دو شاخص میانگین و آزمون، پسمنظور مقايسه نمرات دو گروه در پیشبه
ه است.ارائه شد 3جدول  نتايج در خالصهستفاده شد كه معیار اانحراف

 در کنترل و زمايشآ گروه درنگرش فرزند نسبت به مادر  متغیر توصیفی هایشاخص -3 جدول

 مونآز مرحله سه
 پیگیری آزمون آزمونپس آزمونپیش گروهمتغیر

 به فرزند نگرش
مادر

M SD M SD MSD 

66/71 آزمايش  56/17  06/63  51/14  06/55  59/11  
06/77كنترل  69/15  73/77  39/14  46/80  73/13  

متغیر موردنظر آزمون و پیگیري حاكی از بهبود پسدر مرحله  3هاي جدول دادهشود، گونه كه مشاهده میهمان
متغیر نگرش به مادر، اي كه در گونه . بهباشدمیآزمون كنترل و مرحله پیش در گروه آزمايش نسبت به گروه

كه با توجه به اين سبت به گروه كنترل كسب كرده است.تري ننمرات پايیندر مراحل مختلف  گروه آزمايش
 ،باشدمیفرزند وتر و روابط بهتر بین والدتر باشند، نشان از مشكالت كمهرچه نمرات پايین در متغیر مدنظر

 ،فرزند تأثیر داشته است. همچنین -گرفته در افزايش كیفیت روابط والدهاي صورتشود كه آموزشاستنباط می
بیانگر اثر ماندگار اين آموزش آزمون نیز آزمون و پسنمرات در آزمون پیگیري نسبت به پیشمیانگین كاهش 

باشد.ها میزمان بر روي آزمودنی پس از گذشت
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استفاده شد. قبل از انجام گیري مكرر آزمون تحلیل واريانس با اندازهبراي بررسی معناداري تغییرات از 
بودن النرم ،گروهیهاي كواريانس بین گروهی و درونيسماتر ي آن شامل همخوانیهافرضآزمون، ابتدا پیش

تحلیل  ،هابررسی قرار گرفتند و پس از اطمینان از برقراري مفروضه موردها واريانس سانیها و همتوزيع داده
 آزمون ها وفرضآزمون پیش. در ادامه به گزارش نتايج حاصل گیري مكرر صورت گرفتواريانس با اندازه

 شود.پرداخته می گیري مكررتحلیل واريانس با اندازه

 گروهیدرون هایواريانس همگنی بررسی در موشلی کرويت آزمون از حاصل نتايج -4 جدول

. ستدارمعنا 01/0، مقدار آزمون كرويت موشلی در سطح خطاي كوچكتر از 4مطابق با مندرجات جدول 
فرض صفر مبنی بر همگنی يا همخوانی ماتريس  ،. بنابرايناست برقراري كرويت بودهنبود معناداربودن حاكی از 

توان كرويت و نمیگردد میی رد شده نرمال با يك ماتريس همانكواريانس خطاي مربوط به متغیر وابسته تبديل
ن مقدار عالوه بر آ Spssافزار جا كه نرمكواريانس متغیر وابسته را پذيرفت. اما از آن -ماتريس واريانس

استفاده كرد  ،كار ارائه شدهتوان از يكی از سه آزمون محافظهدهد. میاي در قالب اپسیلون ارائه میشدهتعديل
براساس درجات آزادي  Fشود و مقدار فلت اشاره می -گیسر و هیون -آزمون گرينهاوسجا به نتايج كه در اين

 گیرد. جديد مورد قضاوت قرار می

نتايج حاصل از آزمون ام. باکس در بررسی همگنی  -5 جدول

 هاگروه بین کواريانس هایماتريس
 معناداری سطح F مقدار

16/1393/1 071/0 

ها بودن توزيع دادهاسمیرنف برای بررسی نرمال-نتايج آزمون کولموگروف -6 جدول

 هاواريانس همگنی بررسی در لون آزمون نتايج -7 جدول

 آماره متغیر
درجه
 آزادی

 سطح
 معناداری

 اپسیلون
 پايین حد فلت -هیون گیسر -گرينهاوس

 500/0 612/0 581/0 000/0 2 278/0 زمان

 معناداری سطح آماره استاندارد انحراف میانگین موقعیت متغیر

 مادر به فرزند نگرش
 720/0 694/0 59/16 36/74 آزمونپیش
 996/0 414/0 04/16 40/70 آزمونپس

 951/0 518/0 96/17 76/67 پیگیري

 معناداری سطحگروهیدرون آزادیدرجه گروهیبین آزادیدرجه F آماره موقعیت متغیر

 فرزند نگرش
 مادر به

 771/0 28 1 086/0 آزمونپیش
 724/0 28 1 127/0 آزمونپس

 899/0 28 1 016/0 پیگیري
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بیشتر از گرديده  ذكر در هر سه آزمونداري معناسطح  ،شودمشاهده می 7و  6، 5هاي همانگونه كه در جدول
 هاست.باشد كه بیانگر برقراري مفروضهمی 05/0

 مکرر گیریاندازه با واريانس تحلیل در هاآزمودنیبین اثرات هایآزمون نتايج -8 جدول
 منبع

تغییرات
 مجموع

 مجذورات
 درجات
 آزادی

 میانگین
F مجذورات

 سطح
 معناداری

اتا مجذور

 246/0 005/0 9/13 04/5168 1 04/5168 گروه
 56/565 28 8/15835 خطا

ها )جدول آزمودنیگیري مكرر در تعیین تفاوت نمرات بینهاي اختصاصی حاصل از تحلیل واريانس با اندازهيافته
گروهی( بدون توجه به ( نشان داد، تغییرات نمرات نگرش به فرزند، در دو گروه آزمايشی و كنترل )عامل بین8

اساس، آموزش فرزندپروري مبتنی بر نظريه انتخاب بر اين. برباشدمیگروهی( معنادار عامل زمان )عامل درون
به باشد میمدت قادر اين آموزش گروهی كوتاه فرزند مؤثر بوده است. با توجه به مجذور اتا-بهبود رابطه والد

 .فرزند را تبیین نمايد -درصد از واريانس رابطه والد 6/24تنهايی 
از  ،كه در كدام مراحل بین نیمرخ نمرات دو گروه تفاوت وجود داردشدن اينمنظور مشخصهمچنین به

 استفاده شد. 9نتايج جدول 

 گانهآزمودنی در مراحل سهنمرات بین مقايسه -9 جدول
 معناداری سطحآزادی درجاتTزمان

گروه
 382/0 28-888/0 آزمونپیش
 010/0 28-778/2 آزمونپس

 000/0 28-473/5 پیگیري

گروه تفاوت معناداري وجود ندارد. اما در آزمون بین نمرات دوپیش ، در مرحله9مطابق با نتايج مندرج در جدول 
اساس، تفاوت اينو به مرور نیز بیشتر شده است. برباشد میآزمون و پیگیري اين تفاوت معنادار ي پسمرحله

 كند. آزمون و پیگیري، معناداري اثر گروه را تببین میمعنادار در دو مرحله پس
هاي حاصل در بین مراحل كه تفاوتشدن اينآزمودنی و مشخصدرون شدن اثراتادامه براي مشخصدر 

ها آزمودنی و آزمون تقابل درون آزمودنیاز آزمون اثرات درون هاست،گیريگیري بین كدام اندازهگانه اندازهسه
استفاده گرديد. 

 هاآزمودنیدرون اثرات هایآزمون نتايج خالصه -10 جدول

 اپسیلون تغییرات منبع
مجموع

 مجذورات
 درجات
 آزادی

 میانگین
F مجذورات

 سطح
 معناداری

 مجذور
اتا

 زمان اثر
 223/0 005/0 03/8 26/541 22/1 28/662 فلت -هیون

 223/0 006/0 03/8 28/570 16/1 28/662 گیسر -گرينهاوس

 *زمانگروه اثر
 394/0 000/0 22/18 08/1228 22/1 68/1502 فلت -هیون

 394/0 000/0 22/18 93/1293 16/1 68/1502 گیسر -گرينهاوس

 خطا
 39/67 26/34 02/2309 فلت -هیون

 71 51/32 02/2309 گیسر -گرينهاوس
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كه در هر دو عامل )زمان و زمان*گروه(، سطح معناداري با توجه به اين، 10هاي مندرج در جدول طبق داده
هاي در زمانها آزمودنیبین میانگین نمرات نگرش به مادر كه  شوداست، نتیجه گرفته می 01/0كوچكتر از 

معنادار است  ،ها نشان داد تعامل دو عامل زمان و گروه نیزيافته ،آنبرمختلف تفاوت معنادار وجود دارد. عالوه
هاي مختلف هستیم. در ادامه براي پیگیري نتايج حاصل ها در بین دو گروه در زمانو شاهد تفاوت میانگین

موجب معناداري اثر زمان و تعامل زمان و گروه ها گیرياندازهكه تفاوت بین كدام نمودن اينمنظور مشخصبه
 .(11جدول ) ها مورد بررسی قرار گرفتمودنیآزهاي دروناي بین مقابلهشده است، نتايج مقايسه

 گانهسه مراحل در هاآزمودنیدرون نمرات میان تقابل وضعیت نتايج -11 جدول

 زمان
مجموع

 مجذورات

 درجات

 آزادی

 میانگین

 مجذورات
F 

 سطح

 معناداری

 مجذور

اتا

 زمان
 130/0 050/0 19/4 03/472 1 03/472 آزمون*پسزمونآپیش

 371/0 000/0 50/16 03/208 1 03/208 *پیگیريآزمونپس

 *زمانگروه
 170/0 024/0 71/5 03/644 1 03/644 آزمون*پسزمونآپیش

 710/0 000/0 54/68 03/864 1 03/864 *پیگیريآزمونپس

 خطا
 60/112 28 9/3152 آزمون*پسازمونپیش

 60/12 28 9/352 *پیگیريآزمونپس

شده  هاي گزارشدهد. يافتهگانه را نشان میآزمودنی در مراحل سهتقابل میان نمرات درون، وضعیت 11جدول 
ز نمرات نگرش فرزند نسبت شده ابین مقادير گزارش ،عامل زمان گانهبیانگر آن است كه در تمام سطوح سه

پیگیري  -آزمونآزمون و پسپس -آزمونهاي پیشبین میانگینبنابراين، تفاوت معناداري وجود دارد.  به مادر
پژوهش مبنی  هاي حاضر فرضیهمبتنی بر يافته ،رومعنادار وجود دارد. از اين بدون توجه به گروه كنترل، تفاوت

فرزند پايدار است،  -انتخاب بر بهبود كیفیت روابط والد كه تأثیر آموزش فرزندپروري مبتنی بر نظريهبر اين
 باشد.مورد تأيید می

 گیرینتیجهو  بحث
 رابطه تیفیك بر انتخاب نظريهفرزندپروري مبتنی بر  آموزشی برنامه یاثربخش تعیین» هدف با حاضر پژوهش

 از حاكی ساعتهدو یآموزش جلسههفتپژوهش پس از برگزاري  هايافتهيو  جي. نتاگرفت صورت «پسر -مادر

ها در گام اين يافته .بود پسر -مادر هابطر كیفیت بهبود بر انتخاب ندپروريفرز آموزش پايدار و مثبت اثرات

(، 1393) یفراح انيریمش هايپژوهش فرزند -والد روابط بهبود برنخست، در تأيید كارايی نظريه انتخاب 

 ويتاكر و روستاد(، 1389) زادهامیريان(، 1392) قمري و جعفري، محمدي(، 1393) نژادسهراب(، 1393) يبرادر

 كیم ،(2008) يو و تام (،2012) و لی لین (،2014) الفورس -ثبو و وايزر -نايتون رابین، دوير،(، 2016)

.همسوست( 1995) سمنتانا و( 1999اكسلز )فالینگلی و  (،2001)
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 افراد در درونی كنترل شناسیروان رشد و رونییب كنترل شناسیروان كاهش انتخاب، تئورياهداف  از كیي
 روابط در را رونییب كنترل مخرب هايادتع از استفاده كه كندمی تالش فرزندپروري در ،اساساينبر .باشدمی

 كنترل زیهرآمم عادات با آن نیيگزيجا و رونییب كنترل بگريتخر عادات كاهش با است معتقد و دهد كاهش
. (1395 فراهانی، و یصاحب كهنمويی، برزگر)خلیلی،  افتي خواهد بهبود فرزندان با والدين بین روابط درونی،

 كنترل از ستفادها نبودكه آموزش كنترل درونی و  دهدمی نشان ،لهئمس نيا ديیتأدر  زیپژوهش ن نيا جينتا
 كیفیت بهبود اعثب د،يگرد مطرح پژوهش نيا در مداخله اولیه جلسات در كه فرزندي -والد روابط در رونییب

 .است شده روابط
بین  هايا تعارضياين عقیده است كه روابط نامطلوب  رويكرد فرزندپروري انتخاب بر كهاين به توجه با

مبتنی بر احترام،  رابطه يك ايجاداست  مسلمها دارد، والدين و فرزندان ريشه در كنترل و جنگ بین قدرت
 هر بهبود در تواندمی فرزند هايمحدوديت جايهاي خود بهسازي و تأكید برمحدوديتپذيرش و درك، شفاف

الدين پس از آشنايی ونسبت داد كه  موضوع اين به را آموزش اثربخشی انتومی ،بنابراين. باشد مؤثر ايرابطه
تند كه اگر از همین ابتدا نوجوانی، اين اصل را در نظر گرف دوره بر حاكم شرايط و انتخاب شناسیبا اهمیت روان

توانند تأثیرگذاري ، مینمايندهاي خود را به فرزندان گوشزد محدوديت ،كنترل كمتري برقرار كنند و در عوض
اند و ود را كاهش دادهبنابراين اقدامات كنترلی خ ؛نوجوانی داشته باشند بیشتري بر فرزند خود در طول دوره

 .اندزده رقم را بهتري روابط ترتیببدين
ي خانواده شناخت بهتري نسبت شود تا اعضاتالش می انتخاب فرزندپروري در كهاين دلیل به ،همچنین

 ؛تري براي رفتار فرزندان خود بیابندبه نیازها و دنیاي مطلوب خود و فرزند داشته باشند و بتوانند معناي مناسب
كند تا رفتاري در خور و اين به والدين كمك می گرددساز فرزند، بیشتر میوالدين از رفتار مشكل درك نيبنابرا

كاهد و میزان صمیمیت خود از رفتارهاي كنترلی می نوبهله بهئاين مس .باشند داشته فرزندان رفتار باو متناسب 
اگر بین والدين و نوجوانان  شده، با توجه به مطالعات انجام ،در واقع .بردمی باال را وفرزندو ارتباط بین والد

تواند بر صمیمیت روابط بیفزايد ها و نیازها به حداقل برسد، میو تضاد ارزش گرددمعنايی مشتركی ايجاد  فضاي
 (.1390يزدي، غالمینقل از حاجی به؛ 1379 ،1سیف و ازي)حج خشدببو ارتباط میان والدين و نوجوانان را بهبود 

ان كه به تازگی فرزند آن ،شوندمی متوجه نوجوانی دوران زمینه در آموزش دريافتوالدين با  ،طرفی از
باشد و چون در  را اكتساب كرده، ممكن است در درك ديدگاه والدين خود مشكل داشته انتزاعیساختارهاي 

 كولین، و)گولیش  ثباتندبیساختارهاي شناختی  لحاظبه هنوز و برندسر میبهاوايل و اواسط نوجوانی میانی 
ندان نسبت به والدين دهند و اين به احساس بهتر فرزوالدين صبوري بیشتري نشان می ،(، به احتمال زياد2002

 كند.خود و درك رابطه بهتر كمك می
 كه است ديگري عامل اعتماد، و صداقت دادن،گوش مثل دهندهپیوند عادات بر انتخاب فرزندپروري تأكید

 خود مطالب راحتیبه بتوانند كه دارند نیاز اين به والدين با خود رابطه در فرزندان. كندمی كمك رابطه بهبود به

1. Hejazi, E., & Saif, S.
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دهی فعال، بازخورد مناسب محتوا و احساس و احترام گیري از گوشوالدين با بهره ،اساساينبر. كنند بیان را
بیان  خوبیبه را خود مطلب يا خواسته تا دهندمی اجازه فرزند به كهمتقابل نسبت به نظرات فرزندان، ضمن اين

 ن،يبنابراباشند. كند، قادر خواهند بود تا به يك درك مشترك برسند و توانايی برقراري يك رابطه سالم را داشته 
 جلوگیري رابطه در تعارضات بروز از تواندمی شود،می حاصل دادنخوب گوش اين درك مشترك كه در نتیجه

 والدين توانايی) انعكاسی عملكرد( 2016) ويتاكر و روستاد مطالعات نتايج بر مبتنی .ببخشد بهبود را آن و كرده
 ،(شودمی حاصل خوب دادنگوش و مراقبت دقت، نتیجه در كه -فرزند احساسات و روحی حاالت انعكاس در

 . است فرزند -والد رابطه كیفیت قوي هايكنندهبینیپیش از يكی بالقوه، هايشاخص ساير از مستقل
. باشدمی مذاكره و گووگفت فرزندان رفتار قبال در برخورد و پیامد بهترين ،انتخاب فرزندپروري در
اگر والدين قادر  ن،يبنابراشود. در قالب همین مذاكرات عملی می شده راهبردهاي پیشنهاد عمده ،اساسبراين

به نیازهاي وي احترام بگذارند، به حفظ  گووگفت طول در و كنند گووباشند با موفقیت فرزند خود را وارد گفت
 توانايی كنند،می بیان( 2006)اندرسون و كروگر  ريش، كه همچنان. كرد خواهند كمك فرزندان باارتباط خود 

 .كندمی حمايت فرزند والد روابط و خانواده عملكرد از كه است تاكتیكی تعارضات، وفصلحل و مذاكره /استدالل
له اشاره كرد ئتوان به اين مسمی دوم مبنی بر پايداري اثر آموزش، فرضیهمربوط به  هاييافتهدر تبیین  اما

اي خوب با يكديگر، در صورتی كه والدين و فرزندان در داشتن رابطه« مشترك»كه با توجه به نیاز درونی 
فرزندان عمیقاً از اين نوع خاص رفتار، قدردانی  والدين از رويكرد انتخاب در رفتار با فرزندانشان استفاده كنند،

 موافقت والدين هايراهنمايی از يیهابخش با تا كرد خواهند تالش متقابالً نیز هاآن ،دلیلهمینخواهند كرد. به
شان را نسبت به اين نوع رفتار مشاهده كنند، زمانی كه والدين اشتیاق فرزندان و پذيرش ،اساساينكنند. بر

هاي بهتر و مؤثرتري خواهند گذارند و با گذشت زمان، نه تنها انتخابتر كنار میاقدامات كنترلی خود را راحت
 به نسبتاحساس خوب  ،نيبنابراكنترل فاصله خواهند گرفت.  شناسیبلكه به میزان بیشتري از روان ؛داشت
 .داشت خواهد ادامه رابطه
 فرزند و والد بین رابطه هايناهمواري توانسته جلسات برگزاري كه دهدمی نشان تحقیق نتايج طوركلی،به

دهنده مثل، مهارت گیري از عادات پیوندمراقبت از ارتباط، حذف عادات مخرب و بهره ،واقع در. سازد هموار را
 دنیاي تصاوير و نیازها به احترام اعتماد، غیركالمی، و كالمی هايپیام بین ساختنهماهنگ و فعال دادنگوش

 به منجر نظرها، اختالفحل براي مذاكره از استفاده كنار در فرزندان، به نسبت شرطوقیدبی عشق و فرزندان

آموزشی فرزندپروري مبتنی بر نظريه  برنامه ن،يبنابرا .شد خواهد سالم رابطه يك برقراري و همدلی و درك
 .است مؤثر فرزند -والد روابط بودانتخاب بر به
براي  پژوهش اين درتوان به موارد زير اشاره نمود. رو بود كه میهايی نیز روبهبا محدوديت ،حاضر پژوهش

 توجه با كه شد ستفادها« دهیخودگزارش»و ابزار « پرسشنامه»ها و سنجش متغیرها صرفاً از آوري دادهجمع
 كهاين بر عالوه. بود نخواهد مدنظر متغیر دقیق سنجش به قادر تنهايیبه دارد، ابزار اين كه هايیمحدوديت به

بنابراين ممكن است پژوهش حاضر  ؛بود مادر به نسبت دانفرزن نگرش سنجید،می موردنظر زاراب كه آنچه
هاي اين از ديگر محدوديت پاسخگويی به سؤاالت قرار گرفته باشد. ها در نحوهتأثیر سوگیري آزمودنیتحت
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 حیطه فرزند -والد روابط كهابزار براي سنجش با توجه به اين« يك»استفاده صرف از پژوهش اين است كه 
 همچنین .دهد قرار سنجش ها را موردتمامی آن تا گیرد و يك پرسشنامه قادر نخواهد بوداي را در برمیگسترده
 -والد روابط ارزيابی در ،«ايران فرهنگ بر مبتنی» و «شدههنجاريابی» ،«جامع» هايپرسشنامه فقدان و كمبود
 بلوغ، چون متغیرهايی اثرات فرزندان، طريق از تنها رابطه سنجش ،-والدين چه فرزندان، سوي از چه -فرزند

از ديگر  ،مرتبط با نمونه و مشكالت تعمیم هايفرزندپروري والدين، محدوديت شیوه و فرزند و والد شخصیت
 به ،شودهاي فرزندپروري مؤثر پیشنهاد میجهت ارتقاء برنامه ،در پايان .بود حاضر پژوهشهاي محدوديت

اثربخشی  بررسیمعتبر موجود در دنیا،  هايامهفرزندپروري انتخاب با ساير برن اثربخشی برنامه مقايسه
 انتخاب فرزندپروري اثربخشی بررسی وفرزندپروري انتخاب بر كاهش مشكالت و اختالالت رفتاري فرزندان 

نتايج اين پژوهش  ،همچنین. شود پرداخته ،خاص هايمراقبت نیازمند يا اتوانن فرزندان با هايخانواده در
 .گیرد قرار استفاده مورد آموزش والدين تواند در زمینه مداخالت پیشگیرانه در حوزهمی

 منابع
فرزندي دختران  -درمانی بر ارتباط مادردرمانی و واقعیت(. اثربخشی تلفیق دو رويكرد شناخت1389). ل زاده،امیريان

.مرودشتواحد دانشگاه آزاد اسالمی، ، كارشناسی ارشدنامه پايان. نوجوان شهر شیراز
 تیكودك و وضع -انتخاب بر بهبود رابطه مادر هيبر نظر یمبتن یدرمان تیواقع یاثربخش ی(. بررس1393). ر ،يبرادر

تربیتی، شناسی و علوم، دانشكده روانارشد یكارشناس نامهانيپا .سمیتآموزان مبتال به اختالل اُدانش یلیتحص
مشهد. دانشگاه فردوسی

كالت، علی زارعی ترجمه ،ل به روش فرزندپروري با نگاه انتخابوؤتا(. پرورش كودك دلسوز و مس)بی .پريماسون، ر
(. مشهد: فراانگیزش.1394زاده )طیبه عباس و الهام گنابادي

ي با باورهاي خودكارآمدي، نگرانی و هاي فرزندپرور(. بررسی اثربخشی آموزش مهارت1390). يزدي، عغالمیحاجی
. پرورش كرجوهاي غیردولتی دخترانه ناحیه يك آموزشدبستان فرزند و چندفرزنداضطراب والدين داراي تك

تهران. نوردانشگاه پیامشناسی عمومی، روان كارشناسی ارشد نامهپايان
 و انتخاب تئوري بر مبتنی مداخله اثربخشی(. 1395. )ح فراهانی، و.، ع صاحبی،.، س كهنمويی، برزگر.، ش خلیلی،

.1-23 (،1)7. شناختیروان كاربردي هايپژوهش نامهفصلبر رضايت زناشويی )پژوهش مورد منفرد(.  درمانیواقعیت

در نوجوانان  يو خودكارآمد يفرزند -بر تعارضات والد یدرمانتیواقع میآموزش مفاه ی(. اثربخش1393). ژاد، سنسهراب
ن.تهرا یو توانبخش یستيدانشگاه علوم بهز، ارشد ینامه كارشناسانيپا. پسر

كتاب سبز.ی كی. نشر الكترونیدرمان تی(. واقع1392) .ف ،یبیشع

(. ارتقاء تعامل والدين و فرزندان با استفاده از آموزش 1391) .و پوران، ف.، پرند، ا .،زردخانه، س اكبري.، يكتا، مشكوهی
.1-14 ،(10)3 .اختینشروانهاي ها و مدلروشنامه فصلهاي نوين فرزندپروري. روش

يار پويا.(. پرسشنامه نگرش فرزند به والدين. تهران: آزمون1387) .و كريمی، ل .،برزو، س ح.،زاده، عبداله

.82-102 ،(3-4)6 .شناختیهاي روانپژوهشنامه فصلشناسی. (. تعامل والدين فرزند: تحول و آسیب1380) .علیزاده، ح

سخن. هي(. تهران: سا1395) یصاحب لیترجمه ع ،دیام یشناسبر روان يانتخاب: درآمد هيتا(. نظر)بی .گلسر، و
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گروهی مبتنی بر واقعیت درمانی در كاهش تعارض (. اثربخشی مشاوره 1392). و جعفري، ا .،قمري، م.، محمدي، ش
.183-200 (،23)7. زنان و خانوادهتربیتی  -فرهنگیفصلنامه آموزان دختر مقطع راهنمايی. همجنس دانش -والد

 تیفیك شيفرزند، افزا -انتخاب گالسر بر بهبود روابط والد يتئور یآموزش گروه ی(. اثربخش1393) .م ،یفراح انيریمش
و  یشناسدانشكده روان ی ارشد،نامه كارشناسانيپادختر.  انيدانشجو يپرخاشگر يهاو كاهش نشانه یزندگ
 مشهد. یفردوسدانشگاه  ی،تیتربعلوم

.(. سه گفتار درباره راهنمايی و تربیت فرزندان. تهران: انتشارات انجمن اولیا و مربیان1372) ش.نژاد، نوابی

References 
Armsden, G. C., & Greenberg, M. T. (1987). The inventory of parent and peer 

attachment: Individual differences and their relationship to psychological well-being 

in adolescence. Journal of Youth and Adolescence. 16(5), 427-454. 

Auger, A., Stevens, C., Cannon, J. S., & Sontag-Padilla, L. (2016). Parenting Programs 

in Shelby County, Tennessee. 

Branje, S. J., Hale, W. W., Frijns, T., & Meeus, W. H. (2010). Longitudinal associations 

between perceived parent-child relationship quality and depressive symptoms in 

adolescence. Journal of Abnormal Child Psychology. 38(6), 751-763. 

Dwyer, K. M., Rubin, K. H., & Knighton-Wisor, S. Booth-LaForce, C. (2014). Parent–

Child Relationships, Parental Psychological Control, and Aggression: Maternal and 

Paternal Relationships. Journal of Youth and Adolescence. 43(8). 1361-1373. 

Fuligni, A. J., & Eccles, J. S. (1993). Perceived Parent-Child Relationships and Early 

Adolescents' Orientation toward Peers, Developmental Psychology. 29(4), 622-632. 

Gershoff, E. T. (2002(. Corporal punishment by parents and associated child behaviors 

and experiences: A meta-analytic and theoretical review, Psychological Bulletin. 

128(4), 539-579. 

Giuli, C. A., & Hudson, W. W. (1977). Assessing parent–child relationship disorders in 

clinical practice: The child's point of view. Journal of Social Service Research. 1(1), 

77-92. 

Golish, T., & Caughlin, J. (2002). "I'd rather not talk about it": adolescents' and young 

adults' use of topic avoidance in stepfamilies. Journal of Applied Communication 

Research. 30(1), 78-106. 

Gordon, T. (2000). Parent effectiveness training the tested new way to raise responsible 

children. New York, NY: New American Library. 

Haslam, D., Mejia, A., Sanders, M. R., & de Vries, P. J. (2016) Parenting programs. In 

J. M. Rey (Ed), IACAPAP e-Textbook of Child and Adolescent Mental Health (pp.

A.12, 1-26). Geneva: International Association for Child and Adolescent Psychiatry

and Allied Professions.

Huang, L. N. (1999). Family communication patterns and personality characteristics. 

Communication Quarterly. 47(2), 230-243.

Jung, J. Y., & Kim Y. C. (2012). The effects of parent–child communication patterns 

on children's interactive communication in online communities: focusing on social 



 ... مبتنی بر فرزندپروريآموزشی  ثربخشی برنامها  82 

self-efficacy and unwillingness to communicate as mediating factors. Asian Journal 

of Communication. 22(5), 493-505. 

Kenny, R., Dooley, B., & Fitzgerald, A. (2013). Interpersonal relationships and 

emotional distress in adolescence. Journal of Adolescence. 36(2), 351-360. 

Kim, Y. (2001). The Development and Effects of a Reality Therapy Parent Group 

Counseling Program. International Journal of Reality Therapy. 20 (2), 4-7. 

Koerner, A. F., & Fitzpatrick, M. A. (2002). Understanding family communication 

patterns and family functioning: The roles of conversation orientation and 

conformity orientation. Communication Yearbook. 26(1), 37-69. 

Lezin, N., Rolleri, L. A., Bean, B., & Taylor, J. (2004). Parent- child connectedness: 

Implications for Research, Interventions, And Positive Impacts on Adolescent 

Health. Santa Cruz, CA: Education Training Research Associates.

Lin, H. S., & Li, C. H. (2012). The role of emotion in parent-child relationships: 

Children’s emotionality, maternal meta-emotion, and children’s attachment security. 

Journal of Child and Family Studies. 21(3), 403-410. 

Long, N., Edwards, M. C., & Bellando, J. (2009). Parent-training interventions. In: 

Matson J. L., Andrasik F, Matson M. L., (Eds). Treating childhood psychopathology 

and developmental disabilities (pp.70-104). New York: Springer. 

Neumark-Sztainer, D., Story, M., & Perry, C. (2006). Parent–child connectedness and 

behavioral and emotional health among adolescents. American Journal of Preventive 

Medicine. 30(1), 59-66. 

Phinney, J. S., & Ong, A. D. (2002). Adolescent-parent disagreements and life 

satisfaction in families from Vietnamese-and European-American backgrounds. 

International Journal of Behavioral Development. 26(6), 556-561. 

Reis, O., & Youniss, J. (2004). Patterns of identity change and development in 

relationships with mothers and friends. Journal of Adolescent Research. 19(1), 31-44.

Riesch, S. K., Anderson, L. S., & Krueger, H. A. (2006). Parent–child communication 

processes: Preventing children's health‐risk behavior. Journal for Specialists in 

Pediatric Nursing. 11(1), 41-56. 

Rigby, K., Slee, P. T., & Martin, G. (2007). Implications of inadequate parental bonding 

and peer victimization for adolescent mental health. Journal of Adolescence. 30(5), 

801-812. 

Ritchie, L. D. (1991). Family communication patterns: An epistemic analysis and 

conceptual reinterpretation. Communication Research. 18(4), 548 565. 

Rostad, W. L., & Whitaker, D. J. (2016). The Association between Reflective 

Functioning and Parent–Child Relationship Quality. Journal of Child and Family 

Studies. 25(7), 2164-2177. 

Runcan, P. l., Constantineanu, C., Ielics, B., & Popa, D. (2012). The role of

communication in the parent-child interaction. Procedia - Social and Behavioral 

Sciences. 46, 904–908. 

Smetana, J. G. (1995). Conflict and coordination in adolescent–parent relationships. In 

Shulman S (Ed.) Close relationships and socio-emotional development (pp. 155–

184). Norwood: blex. 



 83 ، سال دهم3پژوهشی، شماره  -شناختی، علمیروان كاربردي هايپژوهش نامهفصل

Tam, C. L., & Yoeh, S. H. (2008). Parental bonding and parent-child relationship among 

tertiary students. Sunway Academic Journal. 5, 111-127.

Vietze, P. M., Sandler, H. M., Sherrod, K. B., & Alteier, W. A. (1980). Quality of 

parenting and the mother-infant relationship following rooming. In P. M. Taylor 

(Ed.), Parent infant relationship (pp.349-369). New York: Gune-Stratton. 

Wedig, M. M., & Nock, M. K. (2007). Parental expressed emotion and adolescent self-

injury. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry. 46(9), 

1171-1178. 

https://scholar.google.com/scholar?oi=bibs&cluster=6141654105285013745&btnI=1&hl=en
https://scholar.google.com/scholar?oi=bibs&cluster=6141654105285013745&btnI=1&hl=en


 ... مبتنی بر فرزندپروريآموزشی  ثربخشی برنامها  106


