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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 motherson 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
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 پژوهش در چارچوب يك طرح شبهآزمايشی از نوع.صورت گرفت
. پسآزمون و آزمون پیگیري با گروه كنترل اجرا شد-پیشآزمون
جامعه پژوهش شامل مادران و پسران پايه هشتم و نهم مدارس
40  تعداد، بهمنظور انجام مداخالت. بود96-95 باقرشهر در سال
نفر از مادران داوطلبی كه فرزندانشان پس از نمونهگیري تصادفی
خوشهاي در آزمون غربالگري شركت و مشكالت رابطهاي با
 سپس بهصورت. انتخاب شدند،مادران خود را گزارش داده بودند
 كلیه.تصادفی در دو گروه كنترل و آزمايش گمارده شدند
آزمودنیها (فرزندان) قبل و بعد از آموزش از طريق آزمون نگرش
،) در سهمرحله (پیشآزمونCAMS( فرزند نسبت به مادر
 بهمنظور تجزيهوتحلیل.پسآزمون و آزمون پیگیري) ارزيابی شدند
دادهها از آزمون تحلیل واريانس با اندازهگیري مكرر استفاده
 نتايج نشان داد مداخله در گروه آزمايش در مقايسه با گروه.گرديد
 در مراحل پسآزمون و آزمون پیگیري موجب كاهش،كنترل
 همچنین اين مطالعه نشان داد كه.نمرات مشكالت رابطهاي شد
میانگین اندازه اثر هفتجلسه آموزش دوساعته برنامه فرزندپروري
مبتنی بر نظريه انتخاب بر بهبود كیفیت رابطه مادرـ پسر به میزان
 آموزش فرزندپروري مبتنی بر، بنابراين. درصد بوده است24/6
-نظريه انتخاب اثربخشی مطلوب را براي بهبود كیفیت رابطه مادر
.پسر داراست
 برنامه فرزندپروري مبتنی بر، نظريه انتخاب:واژههای کلیدی
 پسر- رابطه مادر، فرزند- رابطه والد،نظريه انتخاب

 اي ران، تهران،  دانشگاه تهران،  كارشناسی ارشد مشاوره خانواده:* نوي سنده مسؤو ل
 اي ران، تهران،  دانشگاه تهران، ** استادي ار گروه روان شناس ی ترب یت ی و مشاوره
 اي ران، تهران،  دانشگاه تهران، *** دانشی ار گروه روان شناس ی ترب یت ی و مشاوره
 اي ران، تهران،  دانشگاه تهران، **** كارشناس ی ارشد مشاوره مدرسه
Email: fkhayam_55@yahoo.com
Received: 28 May 2018

Accepted: 27 Dec 2019

98 / 06 /10 :پذيرش

97 /03 /07 :دريافت

68

اثربخشی برنامه آموزشی فرزندپروري مبتنی بر ...

مقدمه
در میان عوامل گوناگونی كه در پرورش شخصیت سالم فرزندان مؤثرند ،نحوه برخورد و ارتباط والدين و كودك،
از مهمترين و بنیاديترين عوامل محسوب میشود (نوابینژاد .)1372 ،بهگونهاي كه تحقیقات برآمده از
رشتههاي مختلف روانشناسی ،سالمت عمومی و آموزشوپرورش از آن بهعنوان عامل محافظ مهم در برابر
بسیاري از خطرات ياد میكنند (لزين ،رولري ،بین و تیلور .)2004 ،دراينراستا نیز ،مطالعات نشان داده كه روابط
والد -فرزند عامل عمدهاي در تعیین شايستگی فرزندان در ارتباط با ديگران میباشد (دنهام 1997 ،1و آيزنبرگ
و مكنالی1993 ،2؛ به نقل از جانگ و كیم 2012 ،و كوئرنر و فیتز پاتريك .)2002 ،بهعبارتديگر ،روابط والد-
فرزند تا حدود زيادي بر شكلگیري مهارتهاي اجتماعی فرزندان (هانگ ،)1999 ،قابلیتهاي ارتباطی آينده
(ريچی ،)1991 ،خودپنداره مثبت (گوردن ،)2000 ،كیفیت تعامل با همتايان و سازگاري با زندگی در مدرسه
(پارك و الد1992 ،3؛ به نقل از جانگ و كیم )2012 ،و مانند اينها تأثیرگذار است.
با وجود اشتراكهاي صاحبنظران در اهمیت روابط والد -فرزندي ،تعاريف متعددي در باب اين مفهوم و
كیفیت آن مطرح شده است كه به برخی از آنها اشاره میشود .لزين و همكاران ( )2004معتقدند روابط والد-
فرزند از طريق كیفیت پیوند عاطفی بین والدين و فرزند و میزان متقابلبودن و پايداري اين پیوند در طول زمان،
مشخص میشود .رانكن ،كانستانتیننو ،الیكس و پوپا ( ،)2012بیان میكنند كه روابط میان والدين و فرزند،
نشاندهنده برخی تعامالت ارتباطی عمیق و قابلتوجهی است كه در آن طرفین بهدنبال درك و فهم يكديگرند
و اين مهم ،مهارتهاي خاص در دسترسبودن و اختصاص زمان را میطلبد.
آرمسدن و گرينبرگ ( ،)1987كیفیت رابطه والد -فرزند را بهصورت میزان اعتماد ،گفتوشنود و اتحاد بین
والد و نوجوان تعريف میكنند .بدينترتیب ،رابطهاي كه در آن اعتماد و گفتوشنود در سطح بااليی باشد و بین
افراد آن حس همبستگی وجود داشته باشد ،بیانگر باالبودن كیفیت رابطه است .در واقع ،زمانی كه رابطه و پیوند
والدين -فرزند در يك خانواده باالست ،جوّ عاطفی خانواده سرشار از محبت ،گرمی ،رضايت ،اعتماد و حداقل
درگیري میباشد .والدين و فرزندان از گذارندن وقت با يكديگر لذت میبرند و بهطور آزادانه و آشكارا باهم در
ارتباطند ،از يكديگر حمايت میكنند و بههم احترام میگذارند .در سمت ديگر ،يعنی زمانی كه رابطه و پیوند
والدين -فرزند پايین است ،جوّ عاطفی خانواده خشنتر میباشد .والدين و فرزندان بهجاي محبت ،بهطور يكسان
خصومت و خشم را تجربه میكنند .درگیريهاي حلنشده بسیاري بین والدين با يكديگر و با فرزندان وجود
دارد و ارتباط ،احترام و احساس دركشدن فاقد جايگاه میباشد و بهجاي دلبستگی متقابل چیزي شبیه به
جداشدن متقابل در بین اعضا جاري است (موري1993 ،4؛ به نقل از لزين و همكاران.)2004 ،

1. Denham, S. A.
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3. Parke, P. D., & Ladd, G. W.
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در اين میان ،مرور ادبیات مربوط به روانشناسی و آسیبشناسی نشان میدهد كه موضوع تعامل مادر-
فرزند از عمدهترين زمینههاي مطالعه روابط والدين با فرزندان میباشد (علیزاده .)1380 ،مادر بهعنوان ركن
تربیتی خانواده ،بیشترين موقعیتها و تعامالت را با فرزند تجربه میكند .در نتیجه ،استفاده مادر از شیوههاي
نوين تربیتی ،میتواند داراي پیامدهاي مناسب در پرورش فرزندان باشد .بنابراين ،آموزش مادران را میتوان از
اركان اصالح فرايندهاي خانوادگی و سالمت خانواده تلقی كرد .مورفی معتقد است ،آموزش مادران عالوه بر
سودمندي فردي و ايجاد فضايی مطلوب در خانواده ،در الگودهی رفتارهاي موردقبول و رفتارهاي اجتماعی به
كودكان و كیفیت رابطه آنها در آينده (ويتز ،سندلر ،شرد و آلتیر )1980 ،بسیار مؤثر میباشد (شكوهیيكتا،
اكبري زردخانه ،پرند و پوران.)1391 ،
ازاينرو ،برنامههاي ملی و محلی و كارهاي سازماندهیشده بسیاري فراهم آمده است تا از طريق ارائه
خدمات حمايتی به والدين ،دانش آنها را نسبت به رشد فرزندان افزايش دهند و آنها را در فراهمكردن محیطی
امن و سرشار از حمايتهاي عاطفی براي فرزندان ،توانمند سازند (اوگر ،استیونز ،كنن و پاديال ،)2016 ،كه از
اين برنامهها با عنوان «برنامههاي فرزندپروري» ياد میشود.
استفاده از برنامههاي آموزش فرزندپروري از دهه  1960آغاز شد (النگ ،ادوارز و بالندو .)2009 ،دراينزمان،
مداخالت بر روي تغییر رفتار والدين تمركز كردند و آنها را شركتكنندگان فعال مداخالت درمانی خود قرار دادند.
بهتدريج با ظهور و توسعه نظريه رفتارگرايی ،پیشرفتهايی در اين برنامهها حاصل شد كه نتیجه آن ظهور و
گسترش برنامههاي متعدد فرزندپروري ،در طول اين سالهاست (هاسالم ،مجیا ،سندرز و ديوريس.)2016 ،
گلسر ( )1395نیز ،يكی از كسانی است كه با بنیانگذاري نظريه انتخاب1و ارائه شیوهاي تربیتی مبتنی بر
اين نظريه ،به اين عرصه ورود پیدا كرده است .بهطوركلی ،نظريه انتخاب توضیح میدهد كه افراد چرا و چگونه
رفتار میكنند .اين نظريه كه مبتنی بر روانشناسی كنترل درونی میباشد ،معتقد است تمام رفتارها از درون
برانگیخته میشوند و همگی معطوف به يك هدف هستند و هدف هر رفتار ،ارضاي يكی از پنج نیاز اساسی
(نیاز به بقا ،نیاز به تعلق و عشق ،نیاز به قدرت ،نیاز به آزادي و نیاز به سرگرمی و لذت) است.
از منظر نظريه انتخاب ،هر انسانی تنها میتواند رفتار خودش را كنترل كند و تنها چیزي كه میتواند به
ديگران بدهد اطالعات است و تنها روشی كه بهوسیله آن میتواند وقايع محیطی را تحتكنترل درآورد ،انتخاب
رفتار و اعمالش میباشد (شعیبی .)1392 ،بههمیندلیل ،گلسر ( )1395توصیه میكند والدين براي دستیابی به
روابط موردنیاز و حفظ آن؛ زورگويی و اجبار ،تحمیل ،تنبیه ،پاداش ،فريب ،رياست ،انتقاد ،سرزنش ،گاليه،
اذيتكردن ،رتبهبندي و پسكشیدن را كنار بگذارند و به جاي آنها ،دلسوزي و گوشدادن ،حمايت ،مذاكره،
دلگرمیدادن ،عشقورزيدن ،دوستبودن ،اعتماد ،پذيرش ،استقبال و احترامگذاشتن را انتخاب كنند.
گلسر( 1984 ،2به نقل از پريماسون ،)1394 ،معتقد است براي برقراري رابطه با فرزندان يا پرورش آنها
سه شیوه وجود دارد -1 :میتوان رفتارهايی در برابر آنها انجام داد؛  -2میتوان رفتارهايی براي آنها انجام
1. choice theory
2. Glasser, W.
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داد و  -3میتوان رفتارهايی با آنها انجام داد .تنبیه و اقدامات كنترلی مثل سرزنش ،انتقاد و مانند اينها،
فراوانترين روشهايی هستند كه والدين «در برابر» فرزندان انجام میدهند .فرزندان از اين رفتارها ،احساس
كنترل ،منع و ظلموستم را تجربه میكنند .بههمیندلیل ،آنها براي خالصشدن از ظلموكنترل والدين يا
ترشرويی میكنند يا مخالفت و يا بدتر از آن ،خود را سرزنش میكنند .در اين مورد والدين بهخوبی به هدفشان
كه راهنمايیكردن فرزندان بهسمت مسؤولیتپذيري است ،نمیرسند .در برخی موارد والدين به فرزندانشان
عشق میورزند و طاقت رنج كشیدنشان را ندارند؛ بهگونهاي كه آمادگی اين را دارند كه بسیار بیشازحد الزم
«براي آنها» كاري انجام دهند -بهخصوص در رابطه با بچههاي كوچكتر -در اينجا اين خطر وجود دارد كه
نگرش حقبهجانببودن در فرزندان تقويت شود و بهواسطه آن باور داشته باشند كه سخت كاركردن غیرمنطقی
و ناخوشايند است و ضرورتی ندارد .در نتیجه ،فرزندان بهتدريج خود را در غلبه بر چالشها و موانع ،نااليق
میدانند .شیوه سومی نیز وجود دارد كه از نظر گلسر ،كلید پرورش يك كودك مسؤولیتپذير و توانمند میباشد
و آن يافتن راههاي جديد براي كاركردن «با آنها» است.
برايناساس ،محور برنامه فرزندپروري با رويكرد انتخاب ،آموزش و ارائه اصول و راهبردهايی میباشد كه
در كنار تقويت رابطه با فرزندان ،بتوان از طريق آنها «با فرزندان» به اهداف والدينی و تربیتی دست يافت.
بهعنوان نمونه مشیريان فراحی ( ،)1393در تحقیق خود نشان داد كه آموزش گروهی تئوري انتخاب به
دانشجويان در بهبود روابط آنها با والدين و كاهش نشانههاي پرخاشگري مؤثر است .همچنین نتايج تحقیقی
كه برادري ( )1393با هدف تعیین اثربخشی واقعیتدرمانی مبتنی بر نظريه انتخاب بر بهبود رابطه مادر -كودك
و وضعیت تحصیلی دانشآموزان مبتال به اختالل اُتیسم انجام داد ،بیانگر تأثیر مثبت مداخالت بر روابط مادر-
كودك بود .درهمینراستا ،سهرابنژاد ( )1393به اين نتیجه دستيافت كه آموزش مفاهیم واقعیتدرمانی به
كاهش تعارضات والد -نوجوان و افزايش خودكارآمدي كمك میكند .محمدي ،قمري و جعفري ( )1392نیز با
انجام مداخالت مشاورهاي گروهی دريافتند كه واقعیت درمانی در كاهش تعارضات والد -همجنس تأثیرگذار است.
باتوجه به مطالب بیان شده ،گرچه تحقیقات موجود در زمینه واقعیتدرمانی و نظريه انتخاب متعدد میباشد
و بر روي نمونههاي مختلف اجرا گرديده است؛ اما بااينحال ،خأل تحقیقاتی كه گروه هدفشان والدين باشد و
يا اينكه مداخالت فرزندپروي مبتنی بر نظريه انتخاب را مورد توجه قرار داده باشند ،پرداختن به اين موارد را
ضروريتر میسازد .همچنین ،پیچیدگی شرايط فعلی در نتیجه ظهور تكنولوژيهاي جديد ،نه تنها در گسترش
و بدترشدن مشكالت بین والدين و فرزندان مؤثر بوده؛ بلكه نظارت بر رفتار فرزندان را نیز دشوارتر كرده است.
بنابراين ،نسل كنونی والدين ،با جامعه تغییر يافتهاي مواجهاند كه روشهاي تربیت سنتی را منسوخ نموده است؛
در حالی كه آنها هنوز روشهاي مؤثرتر و جديدتر را نمیشناسند .بههمیندلیل ،ارائه شیوهاي مناسب ،مؤثر و
مبتنی بر عصر حاضر ،براي تعامالت مثبتتر بین والدين و فرزندان و تأثیرگذاري بیشتر والدين بر رفتارهاي
انتخابی فرزندان ضروري بهنظر میرسد.
از طرفی بیشتر راهنمايیهايی كه والدين تاكنون دريافت كردهاند ،مبتنی بر فلسفه و روانشناسیاي میباشد،
بهنام «روانشناسی كنترل بیرونی» كه كارايی الزم را ندارد و ناكارآمديش (حداقل ناكارآمدي بلندمدت آن)،
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بهخصوص در عصر حاضر ،بهخوبی نمايان شده است .در اين رابطه میتوان به تحقیقات برانج ،هیل ،فرينز و
میوز ( ،)2010ريگبی ،اسلی و مارتین ( ،)2007وديگ و ناك ( ،)2007نیمارـ استاينر ،استوري و پري (،)2006
ريس و يونیس ( ،)2004گرشاف ( ،)2002فینی و آنگ ( ،)2002كنی ،دولی و فیتزگرالد ( ،)1996اسمتانا ()1995
و مانند اينها اشاره كرد .بنابراين ،بخشی از مشكالت بهخاطر كنترل بیرونی میباشد؛ فشاري كه والدين بر
فرزندان میآورند تا آنها را بهگونهاي بارآورند كه بهشدت انتظارش را دارند .معايب روانشناسی كنترل اين
است كه تنها براي مدت كوتاهی منجر به پیروي فرزند يا خاموششدن رفتار مشكلدار وي میشود؛ ضمن
اينكه با مقاومتی كه در طرفین ايجاد میكند ،روابط را روزبهروز بدتر و فاصله بین والد و فرزند را بیشتر
مینمايد .با توجه به تمامی اين مطالب بايد در نظر داشت ،آنچه كه والدين بهدنبال آن هستند ،پرورش فرزندانی
مطیع نیست؛ بلكه هدف آنها پرورشوتربیت فرزندانی شايسته و خالق میباشد كه قادرند طرح و برنامه ارائه
كنند و با هوشمندي ،انتخابهايشان را ارزيابی نمايند و زمانی كه برنامههايشان كارايی الزم را ندارند ،آنها را
اصالح كنند (پريماسون .)1394 ،گلسر ،مدعی است كه نظريه انتخاب قادر به مرتفعسازي اين موارد میباشد
و نه تنها والدين را از زنجیر كنترل بیرونی رها میسازد و روابط آنها را بهبود میبخشد؛ بلكه میتواند آنان را
به هدف اصلی خود در فرزندپروري رهنمون سازد .بنابراين ،قصد پژوهشگر بر آن است تا با توجه به نظريه
انتخاب گلسر كه نقطه مقابل روانشناسی كنترل بیرونی میباشد ،اثربخشی برنامه آموزشی فرزندپروري مبتنی
بر نظريه انتخاب را بر بهبود كیفیت رابطه والد -فرزند مورد ارزيابی قرار دهد.
روش

جامعه آماری ،نمونه و روش اجرای پژوهش
پژوهش حاضر با بهرهگیري از طرح پیشآزمون -پسآزمون و پیگیري با گروه كنترل انجام شد .كلیه
دانشآموزان پسر پايه هشتم و نهم مدارس باقرشهر در سال تحصیلی  95-96به همراه مادرانشان ،جامعه
آماري تحقیق بودند .نمونه تحقیق  40نفر بودند كه طی چند مرحله نمونهگیري انتخاب شدند .در مرحله اول
براي انجام مطالعه غربالگري و انتخاب افرادي كه مشكالت رابطهاي بیشتري با يكديگر دارند ،از روش
نمونهگیري تصادفی خوشهاي چندمرحلهاي استفاده شد .بهاينترتیب كه ابتدا دو مدرسه از میان مدارس مقطع
متوسطه (دوره اول) و سپس دو كالس از هر پايه انتخاب گرديد و پس از هماهنگی الزم با مسؤوالن اين
مدارس ،پرسشنامه «نگرش فرزند نسبت به مادر» ،در بین دانشآموزان توزيع شد .در مرحله دوم ،پس از تكمیل
پرسشنامه توسط دانشآموزان ،تعداد  60والد (مادر) كه فرزندان -با توجه به نمرات پرسشنامه -مشكالت
رابطهاي با آنها را گزارش كرده بودند ،انتخاب شدند (مبناي انتخاب ،نمرات باالي  50بود) .سپس از هر 60
والد دعوت بهعمل آمد (تلفنی و كتبی) تا در جلسهاي توجیهی با موضوع رابطه با فرزندان شركت كنند .از میان
افرادي كه در جلسه حضور يافتند و براي شركت در كارگاه آموزشی اعالم آمادگی نمودند 40 ،نفر بهتصادف
انتخاب و در دو گروه كنترل و آزمايش (هر گروه  20نفر) گمارده شدند .همچنین ،بهمنظور بیشینهسازي واريانس
واقعی و كمینهسازي واريانس خطا ،متغیرهايی همچون تحصیالت مادر (سیكل به باال) ،جنسیت (پسر) ،پايه
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تحصیلی (هشتم و نهم) و محل تحصیل فرزندان (مدارس باقرشهر) ،از جمله متغیرهايی بودند كه با ثابت
نگهداشتن ،كنترل شدند.

ابزار سنجش
پرسشنامه نگرش فرزند نسبت به مادر :)CAMS( 1به منظور سنجش میزان مشكالت رابطه اي بین مادر
و فرزند از پرسشنامه نگرش فرزند نسبت به مادر استفاده گرديد .اين پرسشنامه ابزاري  25عبارتی است
كه توسط جولی و هودسن ( )1977براي اندازه گی ري دامنه ،میزان يا شدت مشكالت فرزند با مادرش
تدوين شده است .مشابه اين پرسشنامه فرمی براي پدر با نام اختصاري CAFS 2نیز تدوين گرديده
است ،با اين تفاوت كه كلمه مادر و پدر تغییر می كند .اين دو پرسشنامه جزء معدود ابزارهايی هستند
كه مشكالت رابطها ي ولی -فرزندي را از ديد فرزند اندازه گی ري می نمايند .هر دو مقیاس نگرش فرزند
نسبت به مادر و پدر ،دو نقطه برش دارند )1 :نمره )±5( 30؛ نمرات زير اي ن نقطه نشان از فقدان
مشكالت مهم بالینی در اين زمینه است و نمرات باالي  30بهمنزله وجود مشكلی میباشد كه از نظر
بالینی معنادار تلقی میشود و  )2نمره 70؛ نمرات باالي اين نقطه بهطور تقريبی همیشه نشان می دهد
كه مراجع استرس شديدي دارد و احتمال زيادي براي خشونت به منظور حل مشكل وجود دارد .اي ن
مقیاس براي كودكان  12سال به باال استفاده می شود ( عبداله زاده ،برزو و كريمی .) 1387 ،منطبق بر
تحقیق جولی و هودسن ( ،)1977آلفاي كرونباخ به دست آمده براي پرسشنامه نگرش فرزند نسبت به
پدر  0/95و براي پرسشنامه نگرش فرزند نسبت به مادر  0/94است .عبداله زاده ،برزو و كريمی (،)1387
آلفاي كرونباخ به دست آمده براي پرسشنامه نگرش فرزند نسبت به پدر  0/87و براي پرسشنامه نگرش
فرزند نسبت به مادر  0/85گزارش كرده اند كه بیانگر پايايی مناسب اين پرسشنامه میباشد.
روند اجراي پژوهش ،بدينصورت بود كه پس از نمونهگیري ،تعیین نمونه و اجراي پیشآزمون ،گروه
آزمايش طی هفتجلسه دوساعته تحت آموزش برنامه فرزندپروري مبتنی بر نظريه انتخاب قرار گرفت و بعد از
پايان آموزش ،پسآزمون از فرزندان گرفته شد .همچنین ،بهمنظور بررسی و تعیین اثر بلندمدت برنامه ،بعد از
يكماه ،آزمون پیگیري نیز بهعمل آمد .در طول دوره آموزش پنج نفر از مادران از شركت در جلسات خودداري
كردند .بدينترتیب ،تعداد اعضاي گروه آزمايش ،به  15نفر كاهش يافت .محتوا و ساختار جلسات آموزش
فرزندپروري مبتنی بر نظريه انتخاب در جدول  1ارائه گرديده است.

)1. Child’s Attitude toward Mother Scale (CAMS
)2. Child’s Attitude toward Father Scale (CAFS
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جدول  -1خالصه جلسات آموزشی برنامه فرزندپروری انتخاب
شرح جلسه
معارفه و آشنايی ،بیان قواعد گروه ،بیان اهداف و معرفی دوره آموزشی ،بیان
اثرات و نقش روانشناسی كنترل در روابط (با تمركز بر رواابط والد -فرزند)،
تشريح مفهوم كنترل (تعريف ،اهمیت و ضرورت و باورهاي مرتبط با آن)،
صمیمیت ،روابط با دوستان صمیمی و گذري اجمالی بر فرزندپروري انتخاب.

جلسات

اهداف کلی

جلسه اول

آگاهساختن والدين نسبت به
روانشناسی كنترل و ايجاد حس
نیاز به روانشناسی جديد
(انتخاب)

جلسه دوم

تقويت حس نیاز به رويكردي
جديد و آشنايی با فرزندپروري
انتخاب

مروري بر جلسات قبل و اشاره به نقش مخرب كنترل از نگاهی ديگر ،تشريح
دو واژه حق و مسئولیت ،جايگاه هركدام در رويكرد انتخاب و كنترل و اثرات
بهجامانده از هركدام ،بحث پیرامون فرزندپروري انتخاب (اهمیت
فرزندپروري ،چیستی فرزندپروري انتخاب ،اصول و باورها و مهمترين وظیفه
والدين در فرزندپروري انتخاب).

جلسه سوم

شناخت بیولوژي ،نیاز ،رفتار،
احساس و نگرش فرزند به
عنوان نوجوان

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

جلسه چهارم

شناخت نیاز ،رفتار ،احساس و
نگرش خود بهعنوان والد

پیگیري تكالیف خانگی ،پرداختن به ادامه مباحث در حوزه شناخت نوجوان،
بحث پیرامون دنیاي مطلوب و مقايسه تصاوير دنیاي مطلوب نوجوانان و
فرزند با دنیاي مطلوب مادران ،پرداختن به قويترين نیازها در والدين (هم
نسبت بهخود و هم فرزند) و مقايسه آن با نیازهاي نوجوان .انجام تمرين
مرتبط با رفتار كلی و ارائه اطالعات تكمیلی در اين حوزه .آموزش تمرين
خودارزشیابی والدين و انجام آن .ارائه يك چارت از تفاوتها و بحث و
نتیجهگیري پیرامون آن ،مروري بر تكالیف قبل و ارائه تكالیف جديد.

جلسه پنجم

آموزش راهكارهاي فرزندپروري
انتخاب

پیگیري تكالیف خانگی ،معرفی و بحث در حوزه روشهاي كنترلی قديم و
اهمیت كنارگذاشتن آنها در بهبود روابط و موفقیت در تربیت فرزند ،معرفی
روشهاي جايگزين از جمله تكنیك حفظ ارتباط و آموزش عناصر مرتبط با
آن مثل گوشدادن فعال ،انجام تمرين و ارائه تكالیف خانگی.

جلسه ششم

آموزش راهكارهاي فرزندپروري
انتخاب

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

جلسه هفتم

آموزش راهكارهاي فرزندپروري
انتخاب

پیگیري تكالیف ،آموزش تكنیك برنامهريزي مشاركتی و تكنیك معلق
نگهداشتن امتیازات ويژه ،جمعبندي مطالب و پاسخ به پرسشها و اجراي
پسآزمون.

دادههاي جمعآوري شده با بهرهگیري از نرمافزار  Spssو با استفاده از شاخصهاي آمار توصیفی (میانگین و
انحرافمعیار) و آزمون آماري تحلیل واريانس با اندازهگیري مكرر تجزيهوتحلیل شدند.

74

اثربخشی برنامه آموزشی فرزندپروري مبتنی بر ...

يافتهها
طبق يافتههاي حاصل از بررسی ويژگیهاي جمعیتشناختی نمونه ،میانگین سنی مادران به تفكیك گروه
كنترل و آزمايش و بهطوركلی ،بهترتیب برابر با  36/93±3/2 ،37/47±3/8 ،36/40±2/6است .همچنین نحوه
پراكندگی آزمودنیها برحسب تحصیالت مادر ،وضعیت اقتصادي -اجتماعی خانواده و پايه تحصیلی فرزندان از
قرار زير میباشد:
جدول 2ـ ويژگیهای جمعیتشناختی نمونه
متغیر
تحصیالت مادر

وضعیت اقتصاديـ
اجتماعی

پايه تحصیلی فرزند

سیكل
ديپلم

گروه کنترل
3
10

گروه آزمايش
3
10

کل
6
20

فوق ديپلم
ضعیف
متوسط
خوب
عالی

2
1
11
3
0

2
0
13
2
0

4
1
24
5
0

هشتم
نهم

6
9

8
7

14
16

بهمنظور مقايسه نمرات دو گروه در پیشآزمون ،پسآزمون و آزمون پیگیري از دو شاخص میانگین و
انحرافمعیار استفاده شد كه خالصه نتايج در جدول  3ارائه شده است.
جدول  -3شاخصهای توصیفی متغیر نگرش فرزند نسبت به مادر در گروه آزمايش و کنترل در
سه مرحله آزمون
متغیر
نگرش فرزند به
مادر

گروه
آزمايش
كنترل

پیشآزمون

آزمون پیگیری

پسآزمون

M

SD

M

SD

M

SD

71/66
77/06

17/56
15/69

63/06
77/73

14/51
14/39

55/06
80/46

11/59
13/73

همانگونه كه مشاهده میشود ،دادههاي جدول  3در مرحله پسآزمون و پیگیري حاكی از بهبود متغیر موردنظر
در گروه آزمايش نسبت به گروه كنترل و مرحله پیشآزمون میباشد .به گونهاي كه در متغیر نگرش به مادر،
گروه آزمايش در مراحل مختلف نمرات پايینتري نسبت به گروه كنترل كسب كرده است .با توجه به اينكه
در متغیر مدنظر هرچه نمرات پايینتر باشند ،نشان از مشكالت كمتر و روابط بهتر بین والدوفرزند میباشد،
استنباط میشود كه آموزشهاي صورتگرفته در افزايش كیفیت روابط والد -فرزند تأثیر داشته است .همچنین،
كاهش میانگین نمرات در آزمون پیگیري نسبت به پیشآزمون و پسآزمون نیز بیانگر اثر ماندگار اين آموزش
پس از گذشت زمان بر روي آزمودنیها میباشد.
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براي بررسی معناداري تغییرات از آزمون تحلیل واريانس با اندازهگیري مكرر استفاده شد .قبل از انجام
آزمون ،ابتدا پیشفرضهاي آن شامل همخوانی ماتريسهاي كواريانس بین گروهی و درونگروهی ،نرمالبودن
توزيع دادهها و همسانی واريانسها مورد بررسی قرار گرفتند و پس از اطمینان از برقراري مفروضهها ،تحلیل
واريانس با اندازهگیري مكرر صورت گرفت .در ادامه به گزارش نتايج حاصل آزمون پیشفرضها و آزمون
تحلیل واريانس با اندازهگیري مكرر پرداخته میشود.
جدول  -4نتايج حاصل از آزمون کرويت موشلی در بررسی همگنی واريانسهای درونگروهی
متغیر

آماره

زمان

0/278

سطح
معناداری
0/000

درجه
آزادی
2

گرينهاوس -گیسر
0/581

اپسیلون
هیون -فلت
0/612

حد پايین
0/500

مطابق با مندرجات جدول  ،4مقدار آزمون كرويت موشلی در سطح خطاي كوچكتر از  0/01معنادارست.
معناداربودن حاكی از نبود برقراري كرويت بوده است .بنابراين ،فرض صفر مبنی بر همگنی يا همخوانی ماتريس
كواريانس خطاي مربوط به متغیر وابسته تبديلشده نرمال با يك ماتريس همانی رد میگردد و نمیتوان كرويت
ماتريس واريانس -كواريانس متغیر وابسته را پذيرفت .اما از آنجا كه نرمافزار  Spssعالوه بر آن مقدار
تعديلشدهاي در قالب اپسیلون ارائه میدهد .میتوان از يكی از سه آزمون محافظهكار ارائه شده ،استفاده كرد
كه در اينجا به نتايج آزمون گرينهاوس -گیسر و هیون -فلت اشاره میشود و مقدار  Fبراساس درجات آزادي
جديد مورد قضاوت قرار میگیرد.
جدول  -5نتايج حاصل از آزمون ام .باکس در بررسی همگنی
ماتريسهای کواريانس بین گروهها
F

مقدار
13/16

1/93

سطح معناداری
0/071

جدول  -6نتايج آزمون کولموگروف-اسمیرنف برای بررسی نرمالبودن توزيع دادهها
متغیر
نگرش فرزند به مادر

موقعیت
پیشآزمون
پسآزمون
پیگیري

میانگین
74/36
70/40
67/76

انحراف استاندارد
16/59
16/04
17/96

آماره
0/694
0/414
0/518

سطح معناداری
0/720
0/996
0/951

جدول  -7نتايج آزمون لون در بررسی همگنی واريانسها
متغیر
نگرش فرزند
به مادر

موقعیت
پیشآزمون
پسآزمون
پیگیري

آماره F
0/086
0/127
0/016

درجهآزادی بینگروهی
1
1
1

درجهآزادی درونگروهی
28
28
28

سطح معناداری
0/771
0/724
0/899
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همانگونه كه در جدولهاي  6 ،5و  7مشاهده میشود ،سطح معناداري در هر سه آزمون ذكر گرديده بیشتر از
 0/05میباشد كه بیانگر برقراري مفروضههاست.
جدول  -8نتايج آزمونهای اثرات بینآزمودنیها در تحلیل واريانس با اندازهگیری مکرر
منبع
تغییرات
گروه
خطا

مجموع
مجذورات
5168/04
15835/8

میانگین
مجذورات
5168/04
565/56

درجات
آزادی
1
28

F

13/9

سطح
معناداری
0/005

مجذور اتا
0/246

يافتههاي اختصاصی حاصل از تحلیل واريانس با اندازهگیري مكرر در تعیین تفاوت نمرات بینآزمودنیها (جدول
 )8نشان داد ،تغییرات نمرات نگرش به فرزند ،در دو گروه آزمايشی و كنترل (عامل بینگروهی) بدون توجه به
عامل زمان (عامل درونگروهی) معنادار میباشد .برايناساس ،آموزش فرزندپروري مبتنی بر نظريه انتخاب بر
بهبود رابطه والد-فرزند مؤثر بوده است .با توجه به مجذور اتا اين آموزش گروهی كوتاهمدت قادر میباشد به
تنهايی  24/6درصد از واريانس رابطه والد -فرزند را تبیین نمايد.
همچنین بهمنظور مشخصشدن اينكه در كدام مراحل بین نیمرخ نمرات دو گروه تفاوت وجود دارد ،از
نتايج جدول  9استفاده شد.
جدول  -9مقايسه نمرات بینآزمودنی در مراحل سهگانه
گروه

زمان
پیشآزمون
پسآزمون
پیگیري

T

-0/888
-2/778
-5/473

درجات آزادی
28
28
28

سطح معناداری
0/382
0/010
0/000

مطابق با نتايج مندرج در جدول  ،9در مرحله پیشآزمون بین نمرات دوگروه تفاوت معناداري وجود ندارد .اما در
مرحلهي پسآزمون و پیگیري اين تفاوت معنادار میباشد و به مرور نیز بیشتر شده است .برايناساس ،تفاوت
معنادار در دو مرحله پسآزمون و پیگیري ،معناداري اثر گروه را تببین میكند.
در ادامه براي مشخصشدن اثرات درونآزمودنی و مشخصشدن اينكه تفاوتهاي حاصل در بین مراحل
سهگانه اندازهگیري بین كدام اندازهگیريهاست ،از آزمون اثرات درونآزمودنی و آزمون تقابل درون آزمودنیها
استفاده گرديد.
جدول  -10خالصه نتايج آزمونهای اثرات درونآزمودنیها
منبع تغییرات
اثر زمان
اثر گروه*زمان
خطا

اپسیلون
هیون -فلت
گرينهاوس -گیسر
هیون -فلت
گرينهاوس -گیسر
هیون -فلت
گرينهاوس -گیسر

مجموع
مجذورات
662/28
662/28
1502/68
1502/68
2309/02
2309/02

درجات
آزادی
1/22
1/16
1/22
1/16
34/26
32/51

میانگین
مجذورات
541/26
570/28
1228/08
1293/93
67/39
71

F
8/03
8/03
18/22
18/22

سطح
معناداری
0/005
0/006
0/000
0/000

مجذور
اتا
0/223
0/223
0/394
0/394
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طبق دادههاي مندرج در جدول  ،10با توجه به اينكه در هر دو عامل (زمان و زمان*گروه) ،سطح معناداري
كوچكتر از  0/01است ،نتیجه گرفته میشود كه بین میانگین نمرات نگرش به مادر آزمودنیها در زمانهاي
مختلف تفاوت معنادار وجود دارد .عالوهبرآن ،يافتهها نشان داد تعامل دو عامل زمان و گروه نیز ،معنادار است
و شاهد تفاوت میانگینها در بین دو گروه در زمانهاي مختلف هستیم .در ادامه براي پیگیري نتايج حاصل
بهمنظور مشخصنمودن اينكه تفاوت بین كدام اندازهگیريها موجب معناداري اثر زمان و تعامل زمان و گروه
شده است ،نتايج مقايسهاي بین مقابلههاي درونآزمودنیها مورد بررسی قرار گرفت (جدول .)11
جدول  -11نتايج وضعیت تقابل میان نمرات درونآزمودنیها در مراحل سهگانه
مجموع

درجات

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

پیشآزمون*پسآزمون

472/03

1

472/03

4/19

پسآزمون*پیگیري

208/03

1

208/03

16/50

0/000

پیشآزمون*پسآزمون

644/03

1

644/03

5/71

0/024

0/170

پسآزمون*پیگیري

864/03

1

864/03

68/54

0/000

0/710

پیشازمون*پسآزمون

3152/9

28

112/60

پسآزمون*پیگیري

352/9

28

12/60

زمان
زمان
گروه*زمان
خطا

F

سطح

مجذور

معناداری

اتا

0/050

0/130
0/371

جدول  ،11وضعیت تقابل میان نمرات درونآزمودنی در مراحل سهگانه را نشان میدهد .يافتههاي گزارش شده
بیانگر آن است كه در تمام سطوح سهگانه عامل زمان ،بین مقادير گزارششده از نمرات نگرش فرزند نسبت
به مادر تفاوت معناداري وجود دارد .بنابراين ،بین میانگینهاي پیشآزمون -پسآزمون و پسآزمون -پیگیري
بدون توجه به گروه كنترل ،تفاوت معنادار وجود دارد .از اينرو ،مبتنی بر يافتههاي حاضر فرضیه پژوهش مبنی
بر اينكه تأثیر آموزش فرزندپروري مبتنی بر نظريه انتخاب بر بهبود كیفیت روابط والد -فرزند پايدار است،
مورد تأيید میباشد.
بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر با هدف «تعیین اثربخشی برنامه آموزشی فرزندپروري مبتنی بر نظريه انتخاب بر كیفیت رابطه
مادر -پسر» صورت گرفت .نتايج و يافتههاي پژوهش پس از برگزاري هفتجلسه آموزشی دوساعته حاكی از
اثرات مثبت و پايدار آموزش فرزندپروري انتخاب بر بهبود كیفیت رابطه مادر -پسر بود .اين يافتهها در گام
نخست ،در تأيید كارايی نظريه انتخاب بر بهبود روابط والد -فرزند پژوهشهاي مشیريان فراحی (،)1393
برادري ( ،)1393سهرابنژاد ( ،)1393محمدي ،قمري و جعفري ( ،)1392امیريانزاده ( ،)1389روستاد و ويتاكر
( ،)2016دوير ،رابین ،نايتون -وايزر و بوث -الفورس ( ،)2014لین و لی ( ،)2012تام و يو ( ،)2008كیم
( ،)2001فالینگلی و اكسلز ( )1999و سمنتانا ( )1995همسوست.
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يكی از اهداف تئوري انتخاب ،كاهش روانشناسی كنترل بیرونی و رشد روانشناسی كنترل درونی در افراد
میباشد .برايناساس ،در فرزندپروري تالش میكند كه استفاده از عادتهاي مخرب كنترل بیرونی را در روابط
كاهش دهد و معتقد است با كاهش عادات تخريبگر كنترل بیرونی و جايگزينی آن با عادات مهرآمیز كنترل
درونی ،روابط بین والدين با فرزندان بهبود خواهد يافت (خلیلی ،برزگر كهنمويی ،صاحبی و فراهانی.)1395 ،
نتايج اين پژوهش نیز در تأيید اين مسئله ،نشان میدهد كه آموزش كنترل درونی و نبود استفاده از كنترل
بیرونی در روابط والد -فرزندي كه در جلسات اولیه مداخله در اين پژوهش مطرح گرديد ،باعث بهبود كیفیت
روابط شده است.
با توجه به اينكه رويكرد فرزندپروري انتخاب بر اين عقیده است كه روابط نامطلوب يا تعارضهاي بین
والدين و فرزندان ريشه در كنترل و جنگ بین قدرتها دارد ،مسلم است ايجاد يك رابطه مبتنی بر احترام،
پذيرش و درك ،شفافسازي و تأكید برمحدوديتهاي خود بهجاي محدوديتهاي فرزند میتواند در بهبود هر
رابطهاي مؤثر باشد .بنابراين ،میتوان اثربخشی آموزش را به اين موضوع نسبت داد كه والدين پس از آشنايی
با اهمیت روانشناسی انتخاب و شرايط حاكم بر دوره نوجوانی ،اين اصل را در نظر گرفتند كه اگر از همین ابتدا
كنترل كمتري برقرار كنند و در عوض ،محدوديتهاي خود را به فرزندان گوشزد نمايند ،میتوانند تأثیرگذاري
بیشتري بر فرزند خود در طول دوره نوجوانی داشته باشند؛ بنابراين اقدامات كنترلی خود را كاهش دادهاند و
بدينترتیب روابط بهتري را رقم زدهاند.
همچنین ،به دلیل اينكه در فرزندپروري انتخاب تالش میشود تا اعضاي خانواده شناخت بهتري نسبت
به نیازها و دنیاي مطلوب خود و فرزند داشته باشند و بتوانند معناي مناسبتري براي رفتار فرزندان خود بیابند؛
بنابراين درك والدين از رفتار مشكلساز فرزند ،بیشتر میگردد و اين به والدين كمك میكند تا رفتاري در خور
و متناسب با رفتار فرزندان داشته باشند .اين مسئله بهنوبه خود از رفتارهاي كنترلی میكاهد و میزان صمیمیت
و ارتباط بین والدوفرزند را باال میبرد .در واقع ،با توجه به مطالعات انجام شده ،اگر بین والدين و نوجوانان
فضاي معنايی مشتركی ايجاد گردد و تضاد ارزشها و نیازها به حداقل برسد ،میتواند بر صمیمیت روابط بیفزايد
و ارتباط میان والدين و نوجوانان را بهبود ببخشد (حجازي و سیف1379 ،1؛ به نقل از حاجیغالمیيزدي.)1390 ،
از طرفی ،والدين با دريافت آموزش در زمینه دوران نوجوانی متوجه میشوند ،فرزند آنان كه به تازگی
ساختارهاي انتزاعی را اكتساب كرده ،ممكن است در درك ديدگاه والدين خود مشكل داشته باشد و چون در
اوايل و اواسط نوجوانی میانی بهسر میبرند و هنوز بهلحاظ ساختارهاي شناختی بیثباتند (گولیش و كولین،
 ،)2002به احتمال زياد ،والدين صبوري بیشتري نشان میدهند و اين به احساس بهتر فرزندان نسبت به والدين
خود و درك رابطه بهتر كمك میكند.
تأكید فرزندپروري انتخاب بر عادات پیونددهنده مثل گوشدادن ،صداقت و اعتماد ،عامل ديگري است كه
به بهبود رابطه كمك میكند .فرزندان در رابطه خود با والدين به اين نیاز دارند كه بتوانند بهراحتی مطالب خود
1. Hejazi, E., & Saif, S.
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را بیان كنند .برايناساس ،والدين با بهرهگیري از گوشدهی فعال ،بازخورد مناسب محتوا و احساس و احترام
متقابل نسبت به نظرات فرزندان ،ضمن اينكه به فرزند اجازه میدهند تا خواسته يا مطلب خود را بهخوبی بیان
كند ،قادر خواهند بود تا به يك درك مشترك برسند و توانايی برقراري يك رابطه سالم را داشته باشند .بنابراين،
اين درك مشترك كه در نتیجه خوب گوشدادن حاصل میشود ،میتواند از بروز تعارضات در رابطه جلوگیري
كرده و آن را بهبود ببخشد .مبتنی بر نتايج مطالعات روستاد و ويتاكر ( )2016عملكرد انعكاسی (توانايی والدين
در انعكاس حاالت روحی و احساسات فرزند -كه در نتیجه دقت ،مراقبت و گوشدادن خوب حاصل میشود)،
مستقل از ساير شاخصهاي بالقوه ،يكی از پیشبینیكنندههاي قوي كیفیت رابطه والد -فرزند است.
در فرزندپروري انتخاب ،بهترين پیامد و برخورد در قبال رفتار فرزندان گفتوگو و مذاكره میباشد.
برايناساس ،عمده راهبردهاي پیشنهاد شده در قالب همین مذاكرات عملی میشود .بنابراين ،اگر والدين قادر
باشند با موفقیت فرزند خود را وارد گفتوگو كنند و در طول گفتوگو به نیازهاي وي احترام بگذارند ،به حفظ
ارتباط خود با فرزندان كمك خواهند كرد .همچنان كه ريش ،اندرسون و كروگر ( )2006بیان میكنند ،توانايی
استدالل /مذاكره و حلوفصل تعارضات ،تاكتیكی است كه از عملكرد خانواده و روابط والد فرزند حمايت میكند.
اما در تبیین يافتههاي مربوط به فرضیه دوم مبنی بر پايداري اثر آموزش ،میتوان به اين مسئله اشاره كرد
كه با توجه به نیاز درونی «مشترك» والدين و فرزندان در داشتن رابطهاي خوب با يكديگر ،در صورتی كه
والدين از رويكرد انتخاب در رفتار با فرزندانشان استفاده كنند ،فرزندان عمیقاً از اين نوع خاص رفتار ،قدردانی
خواهند كرد .بههمیندلیل ،آنها نیز متقابالً تالش خواهند كرد تا با بخشهايی از راهنمايیهاي والدين موافقت
كنند .برايناساس ،زمانی كه والدين اشتیاق فرزندان و پذيرششان را نسبت به اين نوع رفتار مشاهده كنند،
اقدامات كنترلی خود را راحتتر كنار میگذارند و با گذشت زمان ،نه تنها انتخابهاي بهتر و مؤثرتري خواهند
داشت؛ بلكه به میزان بیشتري از روانشناسی كنترل فاصله خواهند گرفت .بنابراين ،احساس خوب نسبت به
رابطه ادامه خواهد داشت.
بهطوركلی ،نتايج تحقیق نشان میدهد كه برگزاري جلسات توانسته ناهمواريهاي رابطه بین والد و فرزند
را هموار سازد .در واقع ،مراقبت از ارتباط ،حذف عادات مخرب و بهرهگیري از عادات پیونددهنده مثل ،مهارت
گوشدادن فعال و هماهنگساختن بین پیامهاي كالمی و غیركالمی ،اعتماد ،احترام به نیازها و تصاوير دنیاي
فرزندان و عشق بیقیدوشرط نسبت به فرزندان ،در كنار استفاده از مذاكره براي حلاختالف نظرها ،منجر به
درك و همدلی و برقراري يك رابطه سالم خواهد شد .بنابراين ،برنامه آموزشی فرزندپروري مبتنی بر نظريه
انتخاب بر بهبود روابط والد -فرزند مؤثر است.
پژوهش حاضر ،با محدوديتهايی نیز روبهرو بود كه میتوان به موارد زير اشاره نمود .در اين پژوهش براي
جمعآوري دادهها و سنجش متغیرها صرفاً از «پرسشنامه» و ابزار «خودگزارشدهی» استفاده شد كه با توجه
به محدوديتهايی كه اين ابزار دارد ،بهتنهايی قادر به سنجش دقیق متغیر مدنظر نخواهد بود .عالوه بر اينكه
آنچه كه ابزار موردنظر میسنجید ،نگرش فرزندان نسبت به مادر بود؛ بنابراين ممكن است پژوهش حاضر
تحتتأثیر سوگیري آزمودنیها در نحوه پاسخگويی به سؤاالت قرار گرفته باشد .از ديگر محدوديتهاي اين
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پژوهش اين است كه استفاده صرف از «يك» ابزار براي سنجش با توجه به اينكه روابط والد -فرزند حیطه
گستردهاي را در برمیگیرد و يك پرسشنامه قادر نخواهد بود تا تمامی آنها را مورد سنجش قرار دهد .همچنین
كمبود و فقدان پرسشنامههاي «جامع»« ،هنجاريابیشده» و «مبتنی بر فرهنگ ايران» ،در ارزيابی روابط والد-
فرزند -چه از سوي فرزندان ،چه والدين ،-سنجش رابطه تنها از طريق فرزندان ،اثرات متغیرهايی چون بلوغ،
شخصیت والد و فرزند و شیوه فرزندپروري والدين ،محدوديتهاي مرتبط با نمونه و مشكالت تعمیم ،از ديگر
محدوديتهاي پژوهش حاضر بود .در پايان ،جهت ارتقاء برنامههاي فرزندپروري مؤثر پیشنهاد میشود ،به
مقايسه اثربخشی برنامه فرزندپروري انتخاب با ساير برنامههاي معتبر موجود در دنیا ،بررسی اثربخشی
فرزندپروري انتخاب بر كاهش مشكالت و اختالالت رفتاري فرزندان و بررسی اثربخشی فرزندپروري انتخاب
در خانوادههاي با فرزندان ناتوان يا نیازمند مراقبتهاي خاص ،پرداخته شود .همچنین ،نتايج اين پژوهش
میتواند در زمینه مداخالت پیشگیرانه در حوزه آموزش والدين مورد استفاده قرار گیرد.
منابع
امیريانزاده ،ل .)1389( .اثربخشی تلفیق دو رويكرد شناختدرمانی و واقعیتدرمانی بر ارتباط مادر -فرزندي دختران
نوجوان شهر شیراز .پاياننامه كارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد مرودشت.
برادري ،ر .)1393( .بررسی اثربخشی واقعیت درمانی مبتنی بر نظريه انتخاب بر بهبود رابطه مادر -كودك و وضعیت
تحصیلی دانشآموزان مبتال به اختالل اُتیسم .پاياننامه كارشناسی ارشد ،دانشكده روانشناسی و علومتربیتی،

دانشگاه فردوسی مشهد.
پريماسون ،ر( .بیتا) .پرورش كودك دلسوز و مسؤول به روش فرزندپروري با نگاه انتخاب ،ترجمه علی زارعیكالت،
الهام گنابادي و طیبه عباسزاده ( .)1394مشهد :فراانگیزش.
حاجیغالمیيزدي ،ع .)1390( .بررسی اثربخشی آموزش مهارتهاي فرزندپروري با باورهاي خودكارآمدي ،نگرانی و
اضطراب والدين داراي تكفرزند و چندفرزند دبستانهاي غیردولتی دخترانه ناحیه يك آموزشوپرورش كرج.

پاياننامه كارشناسی ارشد روانشناسی عمومی ،دانشگاه پیامنور تهران.
خلیلی ،ش ،.برزگر كهنمويی ،س ،.صاحبی ،ع ،.و فراهانی ،ح .)1395( .اثربخشی مداخله مبتنی بر تئوري انتخاب و
واقعیتدرمانی بر رضايت زناشويی (پژوهش مورد منفرد) .فصلنامه پژوهشهاي كاربردي روانشناختی.1-23 ،)1(7 .
سهرابنژاد ،س .)1393( .اثربخشی آموزش مفاهیم واقعیتدرمانی بر تعارضات والد -فرزندي و خودكارآمدي در نوجوانان
پسر .پاياننامه كارشناسی ارشد ،دانشگاه علوم بهزيستی و توانبخشی تهران.
شعیبی ،ف .)1392( .واقعیت درمانی .نشر الكترونیكی كتاب سبز.
شكوهیيكتا ،م ،.اكبري زردخانه ،س ،.پرند ،ا ،.و پوران ،ف .)1391( .ارتقاء تعامل والدين و فرزندان با استفاده از آموزش
روشهاي نوين فرزندپروري .فصلنامه روشها و مدلهاي روانشناختی.1-14 ،)10(3 .
عبدالهزاده ،ح ،.برزو ،س ،.و كريمی ،ل .)1387( .پرسشنامه نگرش فرزند به والدين .تهران :آزمونيار پويا.
علیزاده ،ح .)1380( .تعامل والدين فرزند :تحول و آسیبشناسی .فصلنامه پژوهشهاي روانشناختی.82-102 ،)3-4(6 .
گلسر ،و( .بیتا) .نظريه انتخاب :درآمدي بر روانشناسی امید ،ترجمه علی صاحبی ( .)1395تهران :سايه سخن.
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