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خالصه
مقدمه
ارتباط والدین و فرزندان از موارد مهمي است که سالها نظر صاحبنظران و متخصصان تعلیم و تربیت را به
خود جلب کرده است .هدف مطالعه حاضر بررسي اثر بخشي الگوی تربیتي برای والدین مبتني بر کسب
مه ارت گفتگو به منظور افزایش ادراک و همدلي رابطه والد (مادر)– فرزند (کاهش شكاف بین نسلي) در
فرزندان نوجوان ایشان صورت گرفته است.
روش کار
پژوهش حاضر شبه آزمایشي و با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل ميباشد ،جامعه آماری
دانش آموزان و والد مادر مدارس متوسطه دولتي ناحیه ( )1شهرستان ارومیه ميباشد که جمعاً  60نفر با
روش نمونهگیری غیر تصادفي انتخاب و پس از غربالگری به دو گروه آزمایش و کنترل هر کدام  30نفر
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گمارده شدند .ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه ادراک رابطه والد– فرزند فاین ) (PCRSو
همدلي دیویس بودند .گروه آزمایش  8جلسه یک ساعته آموزش مهارت گفتگو را دریافت کردند .در
تحلیل داده ها از روش آماری تحلیل کواریانس چند متغیری و تک متغیری استفاده شده است.
نتایج
آزمون فرضیهها نشان داد که آشنایي والد مادر با مهارت گفتگو فقط منجر به بهبود مولفههای عاطفه مثبت و
ارتباط در ادراک رابطه والد-فرزندی گردید اما آشنایي والد مادر با مهارت گفتگو در هیچیک از
مولفههای همدلي در فرزندان نوجوان آنها تأثیر معنادار نداشت.
نتیجهگیری
آشنایي والد مادر با مهارت گفتگو بر مولفه عواطف مثبت از ادراک رابطه والد-فرزند در حقیقت نشانگر
این موضوع است که با توجه به افزایش روزافزون اختالالت رواني و خلقي در کودکان و نوجوانان ،ارتباط
مادر که همواره منبع مهر و محبت به فرزندان است اهمیت بسیاری پیدا ميکند .آشنایي والد مادر با مهارت
گفتگو بر افزایش (بهبود) مولفه ارتباط در ادراک رابطه والد مادر-فرزند تأثیرگذار است.
کلمات کلیدی
همدلي  -ادراک رابطه والد -فرزند  -گفت و گو
پی نوشت :این مطالعه فاقد تضاد منافع مي باشد.
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مقدمه

نوجواني و در عین حال بلوغ از مهمترین و مسألهسازترین

اولین و مهمترین واحد اجتماعي که هر نوزاد پس از تولد در آن

مراحل تكامل و زندگي انسان است و تا حدودی نیز از

پا ميگذارد و با آن آشنا ميشود خانواده است .خانواده و به

مشكالت و مسائل آن آگاهي دارند ولي کمتر کسي است که با

طور کلي ،روابط والد و فرزند در شكلگیری شخصیت هر فرد

راه حلهای صحیح و اصولي آن آشنا باشد .برای حل این

بسیار مهم است .کودک در خانواده چگونگي روابط با

مشكالت و قدم گذاشتن در مسیر درست ابتدا باید ویژگيها و

بزرگترها ،کوچكترها ،روابط اجتماعي ،طریقه برخورد با مسایل

خصوصیات طبیعي و غیرطبیعي این دوران را شناخت(درویش

و مشكالت ،احترام ،عطوفت ،خشونت و پرخاشگری را

محمدی .)1391 ،بنابراین زماني که مسئولیتها در خانواده

ميآموزد( .)1الگوهای ارتباطي خانواده ،نیز یكي از دیگر از

مشخص است اعضاء در عین حال که ابهامي در مورد نقشهای

خصوصیات مهم هر خانواده است که دربرگیرنده شیوه بیان

خود ندارند ،ميتوانند در فضایي منعطف و حمایتگر نظرها را

افكار و احساسات اعضای خانواده با یكدیگر است و طبق

مطرح و حل نمایند ،طبیعتاً تعارضات بین فردی کمتر و صمیمت

پژوهش کوئرنر و فیتز پاتریک 1،ابعاد الگوهای ارتباطي

و رضایت خانوادگي بیشتری به چشم ميخورد .اعضای

خانواده2تأثیر مهمي بر نگرش ،رفتارها و نحوه تعامالت نوجوان

خانوادههایي که دارای گفت و شنود4زیادی هستند آزادانه ،به

با والدین و والدین با فرزندان دارد( .)2بر این اساس پدر و مادر

طور مكرر و خودانگیخته با یكدیگر تعامل ميکنند ،آنها دامنه

اولین کساني هستند که بنیاد شخصیت سالم نوجوان را

وسیعي از موضوعات را مورد بحث و تبادل نظر قرار

ميگذارند ،معموالً والدین ،نوجوانان خود را به صورت کودک

ميدهند(رحیمي ،یوسفي .)1389 ،گفت و گو فقط برای گرفتن

مينگرند .درک نكردن نوجوانان باعث کشمكش بین آنان و

ایرادات یكدیگر نیست بلكه شیوهای اثرگذار در کشف و

والدین ميشود .چون نوجواني دوره انتقال ویژهای است که

کسب آگاهيهایي است که طرفین بحث در آن مشارکت

تغییرات فیزیكي و رواني را در پي دارد ،در این دوره ارتباطات

ميکنند و این مشارکت موجب همدلي5و همزباني ميشود .در

خانوادهها تغییر پیدا ميکند و نوجوان خود را کمتر در سلسله

حقیقت گفت و گو به عنوان راه کشف و انتقال حقیقت

مراتب خانواده ميبیند در نتیجه در تجارب ارتباطي والدین و

ناشناخته است( .)4یكي از عواملي که باعث افزایش اثربخشي

نوجوانان تعارض افزایش پیدا کرده و صمیمیت کاهش پیدا

ارتباطات ميباشد ،همدلي است .وقتي انسان با دیگری همدل

ميکند و در این ارتباطات نقش والدین برجسته ميشود(.)3

ميشود ،یعني با تمام وجودش مي فهمد که فرد مقابل چه

دوره نوجواني و جواني از حساسترین و بحرانيترین مراحل

ميگوید و چرا چنان است ،در واقع یک رابطه عاطفي برقرار

زندگي آدمي است .نوجوان از مرز کودکي گذشته و وارد

کرده است که اساس این نزدیكي عاطفي ،همدلي است و ریشه

مرحله نویني شده است .ورود به دوره نوجواني فرد را با

و بنیاد تجربه ما انسانها" ،ما" به جای "من" و "تو" است .در

مشكالت فراواني مواجه ميکند .استانلي هال 3که به پدر

واقع این تخیل عاطفي ایجاد شده به معنای توافق و تأیید نیست،

روانشناسي بلوغ معروف است این مرحله را دوران طوفان و

یک درک است .یعني مستقیماً الیههای زیرین احساسات و

فشار مينامد .تحول بلوغ ،تصویر ذهني از بدن و هویت شخصي

خواستهها و محرکهای رواني فرد دیگر را حس و درک

نوجوان را دگرگون ميکند .تقریباً همگان اقرار دارند که دوران

ميکنیم و به دنیا از چشم وی بنگریم" ،اگر من جای او بودم چه
احساسي داشتم؟"(منصوری شاد .)1389 ،کیفیت رابطه والد-
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فرزندی با عزت نفس و مهارتهای اجتماعي نوجوانان رابطه

هدف از پژوهش حاضر مطالعه اثرات آشنایي والدین با مهارت

مثبت و معناداری داشته و پیشبیني کننده مثبت آنها

گفتگو در مادران بر ادراک رابطه والد (مادر) -فرزند در

ميباشد(طاهری .)1390 ،نوجوانان در خانوادههایي که عملكرد

فرزندان نوجوان آنان و مطالعه اثرات آشنایي والدین با مهارت

خوبي دارند به والدین دلبسته ميمانند و راهنمایي آنها را

گفنگو در مادران بر افزایش همدلي در فرزندان نوجوان آنان

ميطلبند ،اما این کار را در بستری از آزادی بیشتر انجام

مي باشد که آیا آشنایي والد (مادر) با مهارت گفتگو باعث

ميدهند .وجود تعارض خفیف ،با کمک کردن به اعضای

ادراک رابطه والد(مادر) -فرزند خواهد شد؟ و آیا آشنایي والد

خانواده تا اختالف نظر خود را ابراز و تحمیل کنند ،به هویت

(مادر) با مهارت گفتگو باعث افزایش همدلي در فرزندان

نوجوانان کمک ميکند .تعارضها ،همچنین والدین را از تغییر

نوجوان آنان مي شود؟

نیازها و انتظارات نوجوانان آگاه ميسازند و خبر ميدهند که
روابط والدین-فرزند بایستي با توجه به شرایط جدید این عضو
خانواده ،تنظیم شود(صادقي .)1389 ،بر اساس پژوهش مقایسه
کیفیت رابطه والد و فرزند در دانش آموزان دبیرستاني دارای
بحران هویت و فاقد بحران هویت ،دانش آموزاني که رابطه آنها
با والدین خوب و سالم است در کنار خانواده فرصت پیدا
ميکنند تا به ابراز وجود بپردازند و در شرایط مشابه در خارج از
محیط خانه با اعتماد به نفس و رفتارهای دلپسند با دیگران
برخورد کنند و این خود باعث ایجاد احساس مثبت در دانش
آموزان ميشود(پرهیزگار ،محمودنیا ،محمدی.)1388 ،
نوجواناني که والدین خود را آزادمنش  ،گرم و حمایتي ادراک
ميکنند ،سازگاری بهتری(اعتماد به نفس باالتر ،احساس
رضایت بیشتر از دوستان و زندگي عاطفي  ،تحریکپذیری
کمتر) را در پنج سال بعدی زندگي خود تجربه خواهند
کرد(خوئينژاد ،رجایي ،محبراد .)1386 ،بررسيهای اخیر
نصیری ()5( )1393نشان داده که کیفیت رابطه والدین و
فرزندان ارتباط نزدیكي با رفتارهای نوجوان و سازگاری رواني
آنها دارد و هر اندازه میزان تعارض والدین و نوجوانان بیشتر
باشد ،میزان هیجانات منفي و مشكالت رفتاری در نوجوانان
بیشتر ميشود .حفظ ارتباط مثبت بین والدین و نوجوان ،ميتواند
یادگیری نوجوان را درباره مسائل مرتبط با شایستگيهای
اجتماعي تسهیل کند ،زیرا ،روابط متقابل با خانواده ،نوجوان را
به سوی اجتماعي شدن سوق ميدهد(.)6

پیشینه تحقیق
ماهیت و مفهوم ادراک رابطه والد – فرزند :ارتباط
والدین و ارتباط والدین و فرزندان از موارد مهمي است که
سالها نظر صاحبنظران و متخصصان تعلیم و تربیت را به خود
جلب کرده است ،خانواده نخستین پایگاهي است که پیوند بین
فرد و محیط اطراف او را به وجود ميآورد ،کودک در خانواده
پندارهای اولیه در باره جهان را فرا ميگیرد و از لحاظ جسمي و
ذهني رشد ميیابد ،هنجارهای رفتاری را یاد ميگیرد،
نگرشهای اخالقي و روحیاتش شكل ميگیرد و به عبارتي
اجتماعي ميشود( .)7روابط والد و فرزند نه تنها در دوره
کودکي حائز اهمیت است ،بلكه در دوره بزرگسالي هم روابط
بین والدین و فرزندان بسیار مهم است چنان که تأثیر روابط والد
– فرزند در بزرگسالي روی سالمت روان و پریشاني
روانشناختي فرزندان تأیید شده است(.)8
ماهیت و مفهوم همدلی :از آنجایي که همدلي یک ظرفیت
فردی برای فهم رفتار دیگران ،تجربه احساسات آنها و بیان
آنچه فهمیدهایم به آنهاست ،فرد را با احساسات و افكار
دیگران هماهنگ ميکند و او را به دنیای اجتماعي پیوند
ميزند( .)9همدلي مفهوم مهمي در حوزه روانشناسي و
بینفردی است .نگران شدن از ناراحتي دیگران ،حتي در میان
کودکان دوازده ماهه و نیز در میان میمونها و بوزینهها مشاهده
ميشود همدلي به مثابه یک ویژگي شخصیتي و هم به مثابه یک
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توانایي ،شرایط الزم را برای توجه به بسیاری از پدیدهها فراهم

از دور تسلسل و تكرار ارتباط غیرمنطقي و آموخته شده بین

ميکند .افراد همدل سه خصیصه مهم دارند ،اول اینكه درباره

اعضاء است(.)12

نیازهای دیگران نوعي احساس نگراني دارند ،دوم ،اینکه با
دیگران اشتراک نظر دارند ،یعني قادرند خود را جای دیگران

روش کار

بگذارند و به مسائل از نگاه آنان بنگرند ،سوم اینكه احساسات

مطالعه حاضر از نوع شبه آزمایشي با استفاده از طرح پیش آزمون

همدالنه دارند و آن را از طریق رفتارهای مناسب ،نشان ميدهند.

– پس آزمون با گروه کنترل ميباشد .برای برآورد حجم نمونه از

فشباخ6تیز همدلي را بر اساس دو جزء عاطفي ،شامل توانایي در

جدول کوهن استفاده شد که در هر گروه کنترل و آزمایش

شناسایي و نامگذاری حاالت دیگران و یک جزء دیگر شامل

معادل  30نفر برآورد شد و در مجموع  60نفر مورد بررسي قرار

توانایي نشان دادن پاسخ عاطفي تحلیل ميکند(.)10

گرفتند .روش نمونهگیری غیرتصادفي (در دسترس) بوده و به
تصادف دردو گروه کنترل و آزمایش جایگزین شدهاند.

ماهیت و مفهوم مهارت گفتگو :امروزه به گونههای مختلف

برای اجرای این پژوهش ،برای گروه آزمایش والد (مادر) 8

با یكدیگر در ارتباطیم تا اندیشهها ،احساسات و تمایالت خود را

جلسه یک ساعته برای دستیابي به الگوی مهارت گفتگوی

به یكدیگر منتقل کنیم .میزان عالقه و احترام خود را نشان دهیم و

صحیح مطلبق جدول ذیل برگزار گردید و آموزشها به صورت

رنج و اندوه ،شادماني و خرسندی و شک و دودلي را با دیگران

کارگاهي به گروه مورد نظر انتقال داده شد .در جلسات مورد

در میان بگذاریم .روابط ما مطلوب یا نامطلوب ،شكل دهنده
بخش عمدهای از اوقات روزانه ماست .ما به شكلهای مختلف با
دیگران ارتباط برقرار ميکنیم و این ارتباط گاهي برای کسب

نظر شیوههای صحیح گفتگو ونكاتي مانند "تسهیلگری"،
"مسئلهسازی"" ،همدلي"" ،خودتصحیحي"" ،خودشناسي" و
"تفكر انتقادی" مورد بحث واقع گردید(.)13

اعتبار ،گاهي به عنوان مشورت و گاهي در مقام گالیه و شكوه و

ابزار پژوهش

غیره است .ارتباط ،فرآیندی است که از طریق آن ،پیامها

برای سنجش ادراک رابطه والد -فرزند از پرسشنامه رابطه

صرفنظر از ماهیت وسیلهای که به کار برده ميشود ،از فردی به

والد -فرزند فاین استفاده شده است که از  24گویه ،توسط

فرد دیگر انتقال پیدا ميکند و به این ترتیب کنش متقابل

مارک.آ.فاین ،جي.آر .مورلند و اندرو اسچوویل()1983

امكانپذیر ميگردد( .)11بیشتر تعارضهایي که در خانواده بین

ساخته شده است و به منظور سنجش کیفیت ارتباط والدین و

نوجوان و والدین بوجود ميآید ،ناشي از مهارتهای ناکافي در

فرزندان به کار ميرود PCRS7 .دو فرم دارد که یكي برای

امر مذاکره بین اعضای خانواده ،عدم توافق نسبت به قواعد و

سنجش رابطه فرزند با مادر و دیگری برای سنجش رابطه

مسئولیتها ،ارزشها و مهارتهای ضعیف در حل مسأله،

فرزند با پدر است .هر دو فرم برای پدر و مادر یكسان است.

مهارتهای ارتباطي ضعیف ،دریافتهای شناختي تحریف شده،

برای سنجش همدلي در این پژوهش از پرسشنامه همدلي

ضعف در توانایي درک دیدگاه دیگران ،عدم مهارت کافي در

دیویس استفاده گردیده است .این پرسشنامه نیز در سال 1983

کنترل خشم ،ضعف در مهارتهای تصمیمگیری و جرأتورزی

معرفي شده و از  21گویه تشكیل شده است و میزان همدلي را

(زارب؛ ترجمه خدایاریفرد و عابدیني )1393 ،که نشأت گرفته

در افراد مورد بررسي و ارزیابي قرار داده است.

Feshbak,s

6

Parent – Child Relationship Survey

7
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جلسات

موضوع

اهداف

اول

آشنایي و مطرح نمودن موضوع

ایجاد آشنایي اعضا و اعتماد نسبت به گروه

گفتگو

آشنایي با قوانین
تصحیح باورها درباره گفتگو و روش سوال پرسیدن

آشنایي با عبارات و اصطالحات در

دوم

شناخت موارد مبهم در زمینه گفتگو مانند ارزشیابي و گوش دادن فعال

گفتگو (ارزشیابي و گوش دادن
فعال)
سوم

آشنایي درباره تسهیلگری و

آگاهي از گوش دادن به حرفهای خودی یادگیری تسهیلگری

بازشناسي

کشفهای جدید ظرفیتهای گفتگو

چهارم

مسئله شناسي و مسئله یابي

کسب بینش درباره مسئلهشناسي

پنجم

همدلي

روشن نمودن معني همدلي و افزایش آن

ششم

خود تصحیحي و خودشناسي

یادگیری خودشناسي برای خودتصحیحي

هفتم

تفكر نقاد

ایجاد درک بهتر موضوع

هشتم

اختتام گروه درماني

یادگیری چگونگي تفكر نقاد
آماده کردن گروه برای خاتمه کار
دادن چشمانداز به گروه درباره عملكردشان در اجتماع
ارزیابي مجدد
شاپیرو-
ویلک

نتایج

میانگین 28.3793 29.1429 32.7931 31.8276

ادراک رابطه والد-فرزند

انحرف

جدول  1میانگین ،انحراف استاندارد و شاخص شاپیرو -ویلک

آزردگي/سردرگمي استناندارد

مولفههای ادراک رابطه والد فرزند شامل عاطفه مثبت،

شاخص

نقش

شاپیرو-

6.99190 6.96932 6.61912 7.63483

0/881

0/795

0/472

0/489

آزردگي/سردرگمي نقش ،همانند سازی (تعیین هویت) و

ویلک

ارتباط را در دو گروه آزمایش و کنترل و در دو مرحله پیش

میانگین 25.0345 24.9667 25.7931 24.9643

آزمون و پس آزمون نشان ميدهد .با توجه به جدول شماره 1
و سطوح معناداری ميتوان گفت انحراف از مفروضه توزیع

انحرف
همانندسازی

استناندارد

(تعیین هویت)

شاخص

نرمال شدید نبوده و این مقدار از انحراف از مفروضه توزیع

شاپیرو-

نرمال نتایج پژوهش را تحت تأثیر قرار نداد.

ویلک

جدول  -1میانگین ،انحراف استاندارد و شاخص شاپیرو-ویلک و
مولفههای رابط والد-فرزند در مراحل پیش آزمون و پس آزمون
مولفهها

عاطفه مثبت

شاخص
آماری

0/523

0/281

0/172

0/182

میانگین 49.0000 43.7241 44.2069 40.7586
انحرف

گروه کنترل

4.44396 4.12297 5.27378 5.69914

گروه آزمایش

پیش

پس

پیش

پس

آزمون

آزمون

آزمون

آزمون

ارتباط

استناندارد

9.28901 8.75009 11.49030 13.67912

شاخص
شاپیرو-

0/074

0/133

0/179

0/130

ویلک

مفروضه های تحلیل کواریانس (برای فرضیه اول)

میانگین 94.8333 85.0000 92.8889 84.7600

فرضیه اول :آشنایي والد مادر با مهارت گفتگو منجر به بهبود

16.90967 19.01179 21.24099 26.66346

مولفه های ادراک رابطه والد-فرزند در فرزندان نوجوان آنان

انحرف
استناندارد
شاخص

0/036

0/013

0/258

0/074

مي شود .در جدول ،2برای آزمون استقالل سطوح متغیر پیش
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محمد مهدی مجلسی آذر و همکاران

آزمون از متغیر عضویت گروهي از آزمون تحلیل واریانس چند

کنترل پیش از اجرای متغیر مستقل ،تفاوت معناداری به لحاظ

متغیری استفاده شد و نتایج نشان داد بین دو گروه آزمایش و

مولفههای ادراک رابطه والد-فرزند وجود ندارد.

جدول  -2استقالل متغیرهای پیش آزمون از متغیرهای گروه
Tests of Between-Subjects Effects
Dependent Variable: pretestQ24
Mean Square
df
Type III Sum of
Source
Squares
992.956
2
1985.913a
Corrected Model
24921.360
1
24921.360
Intercept
992.956
2
1985.913
Groups * posttestQ24
1161.772
43
49956.196
Error
46
1010123.000
Total
45
51942.109
Corrected Total
)a. R Squared = .038 (Adjusted R Squared = -.007

Sig.

F
.855
21.451
.855

4
.000
.433

جدول 3برابری واریانس خطا ،برای آزمون برابری واریانس

فرزند در مرحله پس آزمون در دو گروه تفاوت معناداری با

خطا از آزمون لون استفاده شد ،همچنان که مشاهده

یكدیگر ندارد.

مي شود واریانس های خطای مولفه های ادراک رابطه والد-
جدول-3آزمون لون در مورد برابری واریانسهای خطا
df1

df2
101

Sig.
0/063

عاطفه مثبت

F
2/515

3

0/714

آزردگي/سردرگمي نقش

0/455

3

101

همانندسازی (تعیین هویت)

0/675

3

101

0/570

ارتباط

2/691

3

101

0/050

جدول  4که نشان دهنده آزمون همگني بین پیش آزمونها و

مهارت گفت و گو مولفههای آزردگي/سردرگمي نقش و

پس آزمونها برای مولفههای ادراک رابطه والد-فرزند در دو

همانند سازی (تعیین هویت) ادراک رابطه والد فرزند را در

گروه آزمایش و کنترل است و با توجه به جدول به دست

سطح معناداری  0/05تحت تأثیر قرار نداد.

آمده ميتوان گفت انحراف از مفروضهها شدید نبوده پس
ميتوان انتظار داشت این میزان از انحراف نتایج پژوهش را
تحت تأثیر قرار ندهد.
جدول  5که بر اساس نتایج این جدول ،اجرای متغیر مستقل در
سطح معناداری  0/01مولفه عاطفه مثبت و در سطح 0/05
مولفه ارتباط ادراک رابطه والد-فرزندی را تحت تأثیر قرار
داده است .براساس دادههای این جدول آشنایي والد مادر با

جدول -4همگني شیب خط رگرسیون
F

Sig.

عاطفه مثبت

4/235

0/058

آزردگي/سردرگمي نقش

0/110

0/654

همانندسازی (تعیین هویت)

1/753

0/865

ارتباط

2/120

0/496

متغیرها
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جدول -5نتایج تحلیل کواریانس چند متغیره در آزمون آموزش مهارت گفتگو به مادران بر مولفههای ادراک والد -فرزند
متغیرها

میانگین مجذورات

df

بین گروهي

میانگین مجذورات
خطا

F

سطح معني
داری

Partial Eta
Squared

2394/4726

3

798/142

1/747

0/048

0/049

آزردگي/سردرگمي نقش

371/175

3

123/725

2/732

0/162

0/075

همانندسازی (تعیین هویت)

17/760

3

5/920

0/233

0/873

0/007

1254/950

3

418/317

3/364

0/022

0/091

عاطفه مثبت

ارتباط

جدول  ،6میانگین و انحراف استاندارد مولفه های همدلي

آزمایش و کنترل است که نشان دهنده تفاوت شیب خط بین

شامل دغدغه همدلي ،دیدگاه گرایي و آشفتگي شخصي را

پیش آزمون و پس آزمون در دو گروه آزمایش و کنترل بوده

در دو گروه آزمایش و کنترل و در دو مرحله پیش آزمون و

و برای همه مولفه های همدلي در سطح  0/05غیرمعنادار

پس آزمون نشان مي دهد .با توجه به جدول هیچ یک از

است.

شاخص های شاپیرو -ویلک برای هیچ یک از مولفه ها در

برای آزمون فرضیه دوم از تحلیل کواریانس چند متغیری استفاده

هیچ کدام از مراحل پیش یا پس آزمون در سطح معناداری

شد و نتیجه این تحلیل نشان داد میزان  fدر سطح  0/05معنادار

 0/05معنادار نیست که نشان دهنده توزیع نرمال هر سه مولفه

نیست .پس چنین نتیجهگیری ميشود که آشنایي والد مادر با

در هر دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون مي باشد.

مهارت گفتگو منجر به افزایش هیچیک از مولفههای همدلي در

مفروضه های تحلیل کو اریانس برای فرضیه دوم فرضیه دوم:

فرزندان نوجوان آنها نميشود.

آشنایي والد -مادر با مهار ت گفتگو منجر به افزایش
مولفه های همدلي در فرزندان نوجوان آنان ميشود.
جدول شماره ، 7نشان دهنده استقالل متغیرهای پیش آزمون
از متغیر گروه است که برای بدست آوردن آن از تحلیل
واریانس چند متغیری استفاده ش د و نتایج بدست آمده نشان
داد بین دو گروه آزمایش و کنترل پیش از اجرای متغیر
مستقل تفاوت معناداری به لحاظ مولفه های همدلي وجود
ندارد.
جدول  ، 8دربردارنده نتایج آزمون برابری واریانس خطای
متغیر پس آزمون در بین دو گروه آزمایش و کنترل با استفاده
از آزمون لون مي ب اشد که نشان مي دهد واریانس های خطای
مولفه های همدلي در مرحله پس آزمون در دو گروه تفاوت
معناداری با یكدیگر ندارند.
جدول  9نتیجه آزمون همگني شیب خط رگرسیون بین پیش
آزمون و پس آزمون برای مولفه های همدلي در دو گروه

بحث و نتیجهگیری
پرهیزگار ،محمودنیا و محمدی ( ،)1388در پژوهشي نشان
دادند ،دانش آموزاني که رابطه آنها با والدین خوب و سالم
است در کنار خانواده فرصت پیدا مي کنند تا به ابراز وجود
بپردازند و در شرایط مشابه در خارج از محیط خانه با اعتماد به
نفس و رفتارهای دلپسندانه با دیگران برخورد کنند ،که این خود
باعث احساس مثبت در دانش آموزان ميشود و والدیني که
رابطه سالم و مثبتي با دانش آموزان دارند ،فرزندانشان آنها را
دوست و یاور خود ميدانند و این نگرش مثبت و رابطه دوستانه
را به دیگران انتقال ميدهند که این نیز به نوبه خود باعث تقویت
روحیه دانش آموزان ميشود و وی را به زندگي و آینده امیدوار
ميکند؛ حال اگر این رابطه صحیح نباشد نوجوان دچار
مشكالت عدیدهای ميشود.
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محمد مهدی مجلسی آذر و همکاران

جدول -6میانگین ،انحراف استاندارد و شاخص شاپیرو-ویلک و مولفههای همدلي در مراحل پیش آزمون و پس آزمون
مولفهها

شاخص آماری

گروه آزمایش

گروه کنترل
پیش آزمون

پس آزمون

پیش آزمون

پس آزمون

میانگین

21/4828

20/8929

21/6333

22/8966

انحرف استناندارد

3/21404

3/77457

2/89451

2/78189

شاخص شاپیرو-ویلک

0/132

0/413

0/263

0/386

میانگین

17/4333

17/1034

17/5862

17/9333

انحرف استناندارد

4/39187

4/46690

3/17937

3/19410

شاخص شاپیرو-ویلک

0/172

0/047

0/221

0/555

میانگین

20/0000

19/5000

21/3214

21/4828

انحرف استناندارد

2/90065

3/98056

3/34502

3/68995

شاخص شاپیرو-ویلک

0/078

0/532

0/144

0/718

دغدغه همدالنه

دیدگاه گرایي

آشفتگي شخصي

جدول  -7استقالل متغیرهای پیش آزمون از متغیر گروه
Tests of Between-Subjects Effects
Dependent Variable: posttestQ21
Mean Square
df
Type III Sum of
Source
Squares
12.944
2
25.888a
Corrected Model
3719.175
1
3719.175
Intercept
12.944
2
25.888
Groups * pretestQ21
35.065
49
1718.170
Error
52
192925.000
Total
51
1744.058
Corrected Total
)a. R Squared = .015 (Adjusted R Squared = -.025

جدول -8آزمون لون در مورد برابری واریانس خطای متغیر

F

Sig.

.369
106.066
.369

.693
.000
.693

کشتكاران (، )1388در پژوهش خود به این نتیجه رسید که بعد

F

df1

df2

Sig.

گفت و شنود پیشبیني کننده مثبت و معنادار تاب آوری و بعد

دغدغه همدالنه

0/273

1

54

0/604

دیدگاه گرایي

0/397

1

54

0/531

همنوایي پیشبیني کننده منفي و معنادار تابآوری است .به

آشفتگي شخصي

1/574

1

54

0/215

متغیرها

عبارت دیگر خانوادهها با بعد گفت و شنود باال ،تابآوری
باالتری نسبت به خانوادههایي با همنوایي باال دارند و میان انواع
خانوادهها از لحاظ میزان تابآوری تفاوت وجود دارد(.)2

جدول-9همگني شیب خط رگرسیون
F

Sig.

سپهری و پاکدامن ( ،)1389در پژوهشي با عنوان الگوهای

دغدغه همدالنه

1/173

0/335

ارتباطي خانواده و تعارضات فرزندان به این نتایج دست پیدا

دیدگاه گرایي

1/228

0/296

کردند که در ارتباط با مادر ،پسران و دختران با گفت و شنود

آشفتگي شخصي

0/974

0/496

باال شیوه موتلفانه را به کار مي برند ،این در حالي است که

متغیرها
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پسران با همنوایي باال ،بیشتر از شیوههای خدمتكارانه،

عاطفي فرزند نقش اساسي در شكلگیری ،تداوم و پیشگیری از

سلطهگرایانه و دختران بیشتر از شیوههای اجتنابي ،سلطهگرایانه و

رفتارهای ناسازگارانه بر عهده دارند و چنان چه والدین نتوانند

خدمتكارانه استفاده ميکنند(.)14

محبت سازندهای نسبت به فرزند خود داشته باشند امكان بروز

سخاوت و عطاری ( ،)1390نشان دادند که آموزش مبتني بر

بزه در آنها افزایش ميیابد(.)18

تحلیل ارتباط محاورهای باعث بهبود روابط مادر– فرزند و

پورسینا ،احمدی ،شفیعآبادی ( ،)1393در پژوهش اثربخشي

مولفههای آن ميشود(.)15

شادکامي بر اضطراب پیشرفت تحصیلي و ارتباط والد فرزندی

شعاعکاظمي ( ،)1390در پژوهشي نشان دادند که بحران

دریافتند آموزش شادکامي بر ارتباط والد مادر-فرزند موثر بوده

خانوادگي ،جو سرد عاطفي خانواده و اختالف خانوادگي از

است(.)12

علل بروز سوء مصرف مواد است و کیفیت رابطه والد -فرزندی

خسروجاوید ،خانزاده ( ،)1394در پژوهشي به مطالعه تأثیر

نوجوانان عادی ،در تمامي ابعاد رابطه ،بهتر از روابط والد-

آموزش گروهي مهارتهای ارتباطي در سازشیافتگي و همدلي

فرزندی نوجوانان معتاد است(.)16

دانش آموزان پرداخت و به این نتیجه رسید که این آموزشها بر

نصیری ( ،)1390در پژوهشي با عنوان مشورت آدلری با والدین

همدلي دانش آموزان به طور معناداری موثر هستند و در این

به منظور بهبود رابطه والد -فرزندی ،نشان داد که والدین به

راستا به نقش آموزش مهارت ارتباطي در کیفیت تعامل

ندرت از تجربه ،آموزش و زمینه تربیتي کافي برخوردارند که

اجتماعي و هیجاني دانش آموزان با همساالن و محیط پیرامون

بتوانند به طور کارآمد در نقش خود به عنوان والدین مراقب

توجه ویژهای داشت(.)19

کودک خود عمل کنند (به ایفای نقش بپردازند)(.)5

افتخاری ( ،)1396در پایاننامه خود که به بررسي اثرات و کسب

هنرپروران ،قادری ،امیریان ( )1390در تلفیق دو رویكرد شناخت

مهارتهای گفتگو و ارتباط در افزایش ادراک مادر -فرزند

درماني و واقعیت درماني گروهي بر ارتباط مادر فرزندی نشان

پرداخته بودند به این نتیجه رسیدند که آشنایي والدین با

داد این روش تأثیر مثبت و معناداری بر رابطه مادر فرزندی در

مهارتهای ارتباطي و به ویژه مهارت گفتگو منجر به بهبود

مولفههای گفت و شنود ،عاطفه مثبت و سردرگمي نقش دارد و

مولفه های عاطفي مثبت و ارتباط در ادراک رابطه والد(مادر)-

در همانندسازی تأثیری ندارد(.)17

فرزندی ميگردد ولي این امر به هیچ عنوان باعث افزایش

اکبری و دیگران ( ،)1392در تحقیقي که در رابطه با همدلي

معنادار مولفههای همدلي در فرزندان نميشود(.)13

انجام داده بودند به این نتیجه رسیدند که نوجواناني که نمره
باالتری در همدلي به دست ميآورند در آزمون تئوری ذهن نیز

پژوهشهای خارجی

نمرات باالتری داشتند (تئوری ذهن به توانایي افراد در پیشبیني

آلیسون1

رفتار خود و دیگران اشاره دارد) .در حقیقت تئوری ذهن به ما

دبیرستان در تعامل نوجوانان و والدین تعارض آشكار ميگردد.

( ،)2000به این نتیجه رسید که در طي سالهای
شولتز،)2004(2

در پژوهشي نشان دادند که در رابطه

این امكان را ميدهد که در اجتماع ظاهر شده و به تعامل با

آلیسون و

دیگران بپردازیم.

والد -نوجوان (فرزند) تعارض امری اجتنابپذیر است و این

خانزاده و دیگران ( ،)1392در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند

تعارض بیشتر در بین دختران و مادران مشاهده ميشود که خود

که آسیبهای رواني خانواده ،کیفیت نامطلوب رابطه والدین با

این تعارض دارای پیامدهای منفي است که منجر به بروز

کودکان ،نظارت بيثبات والدین ،بيتوجهي وغفلت والدین

رفتارهای ناسازشگرایانه در افراد ميشود.

نسبت به نوجوانشان از عوامل خانوادگي موثر در بروز رفتارهای
ضد اجتماعي هستند .والدین و بویژه مادر به عنوان منبع تغذیه

1

Alison
2
Alison & Schultz
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محمد مهدی مجلسی آذر و همکاران

شیرر ،کروتر و هال ،)2005( 1در پژوهشي به بررسي اثربخشي

توجه به افزایش روزافزون اختالالت رواني و خلقي در کودکان

ادراک والدین از تغییر در روابط مادر -فرزند پرداختند و به این

و نوجوانان ،ارتباط مادر که همواره منبع مهر و محبت به فرزندان

نتیجه رسیدند که در این تعارضات در طول دوره  4ساله

است اهمیت بسیاری پیدا ميکند .مادران ميتوانند حاالت

نوجواني بیشتر بروز پیدا ميکند که خود بستگي به واکنشهای

نفساني خود را از یكدیگر تشخیص دهند و نقش "من" والدین

مثبت و منفي ای دارد که والد (مادر) نسبت به تغییر در روابط با

را کاهش داده و "من" بالغ را پرورش ميدهد .مادر تفكر

فرزندانش نشان ميدهد(.)20

آگاهانه را فعال کرده و سعي ميکند به جایگاه (من خوب

لوت و شیفلر ،)2007( 2در پژوهشي به این نتیجه رسیدند که

هستم ،تو خوب هستي) برسد .نوجوان نیز ميتواند نقشها و

آموزش مهارتهای حل مسأله شناختي – اجتماعي در افزایش

الگوهای مناسب را فرا گیرد و عاطفه مثبت را بروز دهد .مادر

همدلي ،کاهش اختالالت رفتاری و بهبود روابط بین شخص

که منبع دلبستگي فردزند است با پرورش دلبستگي ایمن در

نقش بسزایي دارد(.)21

فرزند خود ميتواند کمک کند تا عواطف مثبتي مانند همدلي،

فلد من ،)2010( 3در تحقیقي نشان داد نوجواناني که در

همدردی ،مهرباني و دلسوزی را در محیط خانواده و در ارتباط

خانوادههایي تربیت ميشوند که روابط والدین نسبت به فرزندان

با دوستان همسال بروز دهد(.)15

گرم و حمایت کننده است و میزان نظارتها و کنترلها

با توجه به نتایج تحلیل بر روی نمرههای پسآزمون گروه کنترل

منعطف گرایانه است ،این نوجوانان در بزرگسالي نیز روابط گرم

و آزمایش مشخص شد که آشنایي والد مادر با مهارت گفتگو بر

و متعهدانه با والدین خود تجربه خواهند کرد.

کاهش سردرگمي/آزردگي نقش فرزندان آنان تأثیرگذار نبوده

شرمن و دیگران ( ،)10420در پژوهشي به این نتیجه رسیدند که

است و عدم معناداری را نشان ميدهد که این نتایج با پژوهش

افراد با کمک همدلي ميتوانند احساسات و افكار دیگران را

عراقي ( )1387و بروکس ( )1997همسو نميباشد.

نسبت به مسائل مختلف شبیهسازی کنند که این این خود موجب

یكي از عواملي که ميتوان در عدم سردرگمي تأثیرگذار دانست

تفسیر درست حاالت ذهني دیگران ميشود(.)22

مربوط به والدین است یعني نوع ارتباط نوجوان با والدین در

با توجه به یافتههای پژوهش ،نتایج دربردارنده این موضوع است

چگونگي شكلگیری هویت آنان موثر است .نوجوانان در حال

که در آزمون فرضیه اول که عبارت بود از "آشنایي والدین با

پراکندگي هویت (سردرگمي نقش) غالباً کساني هستند که از

مهارت گفتگو منجر به بهبود مولفههای ادراک والد-فرزند

جانب والدین خود به فراموشي سپرده و یا طرد شدهاند.

ميشود" این امر فقط منجر به بهبود مولفههای عاطفه مثبت و

والدینشان استقالل را تشویق و کنترل کمي بر آنان اعمال

ارتباط در رابطه والد(مادر) -فرزند شد که این یافتهها ،با نتایج

ميکردند .والدین نوجوانان با هدیت سردرگم شیوههای

پژوهشهای پورسینا ،احمدی ،شفیعآبادی (،)12()1393

فرزندپروری غیر ثابتي را اعمال ميکردند و جوانان با هویت

سخاوت و عطاری ( ،)15()1390دوایي ( ،)1381افتخاری

دنبالهرو ،والدینشان کنترل زیادی را بر آنها اعمال ميکردند و

( )1396همسو ميباشد(.)13

استقالل را کمتر تشویق مينمودند(ساداترضوی.)1388 ،

بر اساس یافتههای پژوهش که آشنایي والد مادر با مهارت

نتایج حاصل بر روی نمرههای پسآزمون گروههای آزمایش و

گفتگو بر مولفه عواطف مثبت از ادراک رابطه والد-فرزند

کنترل نشان داد که آشنایي والد مادر باعث بهبود مولفه

معنادار بوده است ،در حقیقت نشانگر این موضوع است که با

همانندسازی در فرزندان ایشان نميشود که این نتیجه با نتایج
پژوهشهای افتخاری ( )1396همسو بوده و با پژوهش دوایي

1

Shearer, Crouter &Hale
Lovett & Sheffield
3
Feldman
4
Sherman et all
2

( ،)1381عراقي ( ،)1387سخاوت ،عطاری ( )1390همسو
نميباشد .این امر ممكن است به دلیل شكاف بین نسلي باشد ،به

بهمن-اسفند  ،99شماره ،6سال 63

 -2221مجله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهد

طوریكه ممكن است شكاف بیننسلي که در بین نوجوانان با

در تبیین این مسأله باید گفت ،که آشنایي والد مادر با الگوی

والدینشان وجود دارد و دیدگاههای متفاوت بین دو نسل و

مهارت گفتگو برای ایجاد ارتباط بهتر و برطرف شدن سوء

همچنین منابع جدید چون فیلم ،اینترنت ،ماهواره ،شبكههای

برداشتها ،منجر به انتخاب بهترین راه برای ایجاد تغییر مفید در

اجتماعي و الگوبرداری نوجوانان از این منابع باعث ميشود

زندگي و در جامعه مبتني بر نظریه انتخاب و گوش دادن به

نوجوان امروز عالقه به همانندسازی با مادر خویش را نداشته

حرفها به جای اعمال زور و بدون قضاوت است که با کنار

باشد؛ اما مي تواند ارتباط مناسبي را با او برقرار کند ،به او احترام

آمدن با دیگران ميتوان اختالف ها را حل کرد(گالسر ،ترجمه

بگذارد و او را تحسین کند و با او گفت و شنود داشته باشد،

فیروزبخت.)1382 ،

شاید در تبیین دیگری برای عدم معناداری همانندسازی نوجوانان

مادر با برقراری رابطه صمیمانه و منطقي با نوجوان ،به وی اجازه

با والد مادر ،در این سن باید گفت ،شاید نوجوانان تمایل دارند

ميدهد تا به صورت منطقي با مسائل برخورد کند و به یک

تا خود را همانند با همساالن یا دیگراني به غیر از مادر همانند

انضباط فردی و حل تعارضات و مشكالت نائل آید(سخاوت،

سازد .مسأله اساسي در دوره نوجواني سازماندهي مجدد رابطه

عطاری.)1390 ،

والد-فرزندی است ،چرا که در این دوره معنای "خود" ،از

با توجه به یافتههای پژوهش نتایج تحلیلهای آماری برای فرضیه

محدوده والدین به دنیای دوستي گسترش ميیابد و این امر به

دوم "آشنایي والدین (مادر) با مهارت گفتگو منجر به افزایش

نوبه خود بر تعامل والد-نوجوان تأثیرگذار است(.)17

مولفههای همدلي در فرزندان نوجوان آنان ميشود" ،نشانگر آن

با توجه به نتایج تحلیلهای آماری بر روی نمرههای پسآزمون

است که آشنایي والد مادر با مهارت گفتگو منجر به افزایش

گروههای آزمایش و کنترل نشان داده شد که آشنایي والد مادر

معنادار هیچیک از مولفههای همدلي در فرزندان نوجوان آنان

با مهارت گفتگو بر افزایش (بهبود) مولفه ارتباط در ادراک

نشد؛ این یافتهها با نتایج پژوهش هراتیان و احمدی (،)1391

رابطه والد مادر-فرزند تأثیرگذار و معنادار بوده است.

افتخاری ( )1396همسو بوده و با پژوهش رحیمي ،یوسفي

این یافته با نتایج پژوهشهای هنرپروران ،قادری ،امیریان

( )1389همسو نميباشد.

( ،)17()1390عراقي ( ،)1387سخاوت،عطاری (،)1390

در تبیین عدم معناداری این مولفهها باید گفت شاید میزان

پورسینا ،احمدی ،شفیع آبادی ( )1393و افتخاری ()1396؛

آشنایي والدین با مهارت گفتگو ناکافي بوده و برای آموزش این

همسو بوده است.

مهارت به ایشان باید زمان و وقت بیشتری اختصاص داده شود.
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Original Article
The effectiveness of parenting skills model based on conversational skills in increasing
empathy and understanding the parent-child relationship (reducing intergenerational gap) in
high school students in public schools in district (1) of Urmia city
Received: 25/05/2020 - Accepted: 26/06/2020
Mohammad Mehdi Majlisi Azar1
Khalil Ghaffari 2*
Faezeh Nateghi 3
1 Philosophy of Education, Islamic
Azad University, Arak Branch, Iran
2 Department of Educational Sciences,
Islamic Azad University, Aligudarz
Branch, Iran
3 Department of Educational Sciences,
Islamic Azad University, Arak Branch,
Iran

Email: khalilghaffari@mailfa.com

Abstract
Introduction: The relationship between parents and children is one of the
important issues that has attracted the attention of experts and specialists in
education for many years. The aim of the present study was to investigate
the effectiveness of educational model for parents based on acquiring
conversational skills in order to increase the perception and empathy of the
parent-child relationship (reduction of intergenerational gap) in their
adolescent children.
Materials and Methods: The present study is quasi-experimental with a pretest and post-test design with a control group. The experimental and control
groups were assigned. The instruments used in this study were the ParentChild Fine Relationship Perception (PCRS) Questionnaire and Davis
Empathy. The experimental group received 8 one-hour sessions of
conversational skills training.
Results: The hypothesis test showed that the mother's parent's familiarity
with conversational skills only improved the components of positive
emotion and communication in perceiving the parent-child relationship, but
the mother's parent's familiarity with conversational skills had no significant
effect on any of the components of empathy in their adolescent children.
Conclusion: Familiarity of the parent with the skill of talking about the
component of positive emotions from the perception of the parent-child
relationship actually shows that due to the increasing psychological and
mood disorders in children and adolescents, the mother's relationship, which
is always a source of love for children. will find. Familiarity of the parent
with the skill of conversation has an effect on increasing the component of
communication in understanding the parent-child relationship.
Key words: Empathy - Perception of parent-child relationship - Conversation
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