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چکیده
مقدمه :شکل گیری تعارضات رفتاری بین والدین و فرزندان همواره از مشکالت رایج دوره نوجوانی است که در این دوره رخ می دهد.
هدف پژوهش حاضر تعیین اثر بخشی آموزش مهارتهای ارتباطی والدین با الگوی یادگیری جانشینی بر بهبود روابط مادر -دختر در دانش
آموزان سال سوم راهنمایی بود.
روش :جامعه پژوهش حاضر شامل دانش آموزان دختر سوم راهنمایی در سال تحصیلی  29-29شهر شهریار و ماداران آنها بود که تعداد 03
دانش آموز به همراه مادرانشان به شیوه نمونه گیری خوشه ای تصادفی انتخاب شدند و در دو گروه  91نفری آزمایشی و گواه جایگزین و
کاربندی تصادفی شدند .گروه آزمایشی (مادران) طی  0هفته و در هر هفته  9جلسه دو ساعته ،مهارتهای ارتباطی با الگوی یادگیری
جانشینی را از طریق ارائه فیلم و همچنین مهارت حل تعارض و تصمیم گیری به عنوان روش مداخله دریافت کردند .هر دو گروه (دانش
آموزان) پرسشنامه  91سوالی فنون تعارض (استراس  )9292 ،را قبل از مداخله به عنوان پیش آزمون و بعد از مداخله به عنوان پس آزمون
تکمیل کردند.
يافته ها :نتایج بدست آمده با استفاده از تحلیل کواریانس بیانگر تفاوت معنی دار بین تعارض ،پرخاشگری کالمی ،پرخاشگری جسمانی
دانش آموزان با والدین خود و همچنین افزایش توانایی استفاده از راهبردهای استداللی در دانش آموزان بود.
نتیجه گیری :به نظر می رسد مهارت ارتباطی ضعیف در والدین منجر به پرخاشگری (کالمی و جسمانی) ،کاهش راهبردهای استدالل و
به طورکلی تعارض در فرزندان با والدین شود.
واژه های کلیدی :روابط مادر – دختر ،مهارت های ارتباطی  ،یادگیری جانشینی.

* دانشیار ،گروه روان شناسی دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران
** نویسنده مسئول :دانشجوی دکتری روان شناسی دانشگاه سمنان ،سمنان ،ایران
*** کارشناس ارشد مشاوره دانشگاه عالمه طباطبایی ،تهران ،ایران

72

ibigdeli@um.ac.ir
hadisafari2@gmail.com
mohammadi_ ali@gmail.com

سال  ،9شماره(4پیاپی ،)98زمستان 9024

مجله روانشناسی بالی نی

اکثر پژوهشگران به این نتیجه رسیده اند که کیفیت رابطه
ی مراقب کودک (والدین کودک) یکی از مهمترین عوامل
مؤثر در گسترش مشکالت رفتاری کودک محسوب می
شود .مشاوران متعددی گزارش داده اند که ادارک والدین از
رابطه ی خود با فرزندانشان بر توانایی واکنش دلسوزانه و
قابل پیش بینی آنان نسبت به کودکان ،تأثیر می گذارد
] .[9نظریه پردازان دلبستگی براین باورند که این قبیل
ادراک ها یک صافی ایجاد می کند که از آن طریق ،رابطه
ی والدین کودک شناخته شده و نسبت به آن واکنش داده
می شود .فقدان عاطفه ی پدر و مادری ،طرد کودک ،بی
توجهی در تربیت کودک و منفی گرایی والدین نسبت به
کودک ،موجب رشد الگوهای رفتار خصومت آمیز در کودک
می شود و هرچه طردها در سنین پایین تری صورت گیرد،
احتمال افزایش پرخاشگری بیش تر می شود].[8
برای بهبود روابط میان والد – فرزند از روشهای مختلفی
استفاده می شود .یادگیری جانشینی 9یکی از روش هایی
است که در اصالح رفتارهای مختلف مورد توجه
روانشناسان رفتاری قرار گرفته است .یادگیری اجتماعی9
یکی از اشکال الگو برداری رفتاری است که در درمان
شناختی  -رفتاری نیز کاربرد دارد ،این نظریه که توسط
بندورا 0مطرح شده است؛ بر این نظر استوار است که
کودکان مدل رفتارهای کارآمد و ناکارآمد را از مشاهده
رفتارهای والدین می آموزند .بر اساس این الگو مشاهده
الگوهای رفتار یکی از بهترین پیش بینی کننده های رفتار
مشاهده کنندگان است .همچنین رفتار های الگو از بهترین
ابزارهای یادگیری زندگی در محیط اجتماعی برای
کودکان است] .[2در این نظریه درمانگر به عنوان مربی
یادگیری اجتماعی که مسئولیت اولیه وی تغییر دادن پاسخ
های والدین به فرزند یا فرزندان است ،در نظر گرفته می
شود ] .[93به نظر می رسد که نحوه آموزش به مشاهده
گران از این طریق صورت می گیرد که مشاهده الگو تحت
عنوان الگو برداری شناختی به صورت تصاویر ذهنی ذخیره
می شود و بعد ها فرد آن را بازیابی می کند و افراد ضمن
مشاهده الگو اظهارات خود را با گفتار درونی صادر می کنند.
این اظهارات ،فرایند های نا آشکار حاصل از الگوبرداری

مقدمه
کودکانی که مشکالت مانند پرخاشگری ،دارند ،به سهولت
شناخته می شوند .این گونه کودکان در هنگام ناکامی و
شکست به سرعت بر آشفته می شوند .اگر مراقبان از آنها
بخواهند که نظم را رعایت کنند و مزاحم همساالن نشوند،
پرخاشگرانه رفتار می کنند و آرام کردن چنین کودکانی
بسیار دشوار است .اغلب در این قبیل کودکان ،تعارض،
تسلیم ناپذیری مزمن ،پرخاشگری شدید ،مشاجره و
لجاجت ،عدم توانایی در مهار خود یا نظم دهی عواطف
منفی ،به ویژه خشم ،مشهود است .این گونه ویژگی ها که
تعارض شدیدی میان والدین و کودک ایجاد می کنند ،مانع
برقراری رابطه با همساالن می شوند و کودک را در
یادگیری ناتوان می سازند .در پیشینه پژوهشی ،تعدادی از
عوامل مؤثر یا خطرسازی که مشکالت رفتاری ایجاد می
کنند شناسایی شده اند ] 9و9و .[0ممکن است بعضی از
ویژگی ها در کودک و برخی در والدین ،شدید باشد؛ در هر
صورت ،چنانچه عوامل مؤثر از هر دو ناحیه (کودک و
والدین) نقش داشته باشند ،تعامل میان والدین و کودک به
تدریج و به طور فزاینده ای منفی و تعارض آمیز می گردد.
در این وضعیت ،درجه ای از عدم موفقیت در رشد به وجود
می آید و والدین و خود کودک به عنوان پدیده هایی منفی،
درونی می گردند .افزون براین ،پدر یا مادر ،به تدریج،
کودک را مهارناپذیر تصور می نمایند و با او به صورتی
منفی و نادرست برخورد می کنند .در این شرایط ،یک
چرخه طرد و دفع ایجاد می شود .بررسی نقش تربیتی
اولین مربیان کودک و نوجوان ،یعنی والدین یکی از مباحث
مهم در قلمرو علوم تربیتی است چرا که شخصیت افراد در
خانه و کانون خانوادگی شکل می گیرد و چگونگی شکل
گیری شخصیت کودکان با نحوه نگرش والدین و رفتار آنها
در ارتباط است .می توان گفت خانه مکانی است که زندگی
در آن آغاز می شود و نبودن روابط مطلوب خانوادگی اثرات
مخربی بر روی کودکان و نوجوانان می گذارد ] .[4از جمله
عوامل مشکل ساز در خانواده میان روابط والدین با فرزندان
بخصوص فرزندان نوجوان ،تعارضات شدید و مکرر ،که
منجر به پرخاشگری ] [1و اختالل در روابط و عملکرد می
شود ] [6در این زمان به مداخالت درمانی نیاز است.

1- vicarious learning
2- social learning
3- Bandura. A
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اثر بخشی آموزش مهارتهای ارتباطی به ...

بهبود روابط والد -فرزند ،ملیسا و مایلز ] [94تاثیر مهارتهای
ارتباطی صحیح والدین بر بهبود رفتار اجتماعی فرزندان و
حل مسائل عاطفی فرزندان نشان دادند ،همچنین امیری
برمکوهی ] [91اثر بخشی آموزش مهارت های زندگی را
که مهارت های ارتباطی جزئی از آن است را بر کاهش
افسردگی نشان داد.
آنچه که تا به حال ذکر شد این بود که مشکالت رفتاری
کودکان همانند پرخاشگری و تعارض و ارتباط نامطلوب با
دیگران مخوصا با والدین می تواند ناشی از عدم یادگیری
یا اجرای صحیح ارتباط موثر و مطلوب از سوی مادر با
فرزند باشد .همچنین اشاره شد که طبق نظریه یادگیری
اجتماعی و یادگیری جانشین بندورا ،برخی از مهارت ها به
خوبی یاد گرفته می شود و در زمینه یادگیری جانشین نیز
نتایج برخی پژوهش ها عنوان گردید .اما مساله ای که در
بررسی ادبیات پژوهش به چشم نمی خورد این است که آیا
مهارت ارتباطی والدین با فرزندان نیز تحت تاثیر و یادگیری
یادگیری جانشین قرار می گیرد یا خیر؟ و باالتر اینکه آیا
این یادگیری مادر باعث بازتاب آن در فرزندان شان و در
نتیجه بهبود رابطه آنها و کاهش مشکالت ارتباطی و
تعارضی و کاهش پرخاشگری کودکان خواهد شد یا خیر؟.
بنابراین هدف این پژوهش بررسی اثر بخشی آموزش
مهارت های ارتباطی به والدین با الگوی یادگیری جانشینی
بر بهبود روابط مادر– دختر می باشد.
روش

هستند ] 99و  .[99بندورا بر این نظر است که رفتار
کودکان انعکاسی از رفتار والدین آنها است .به عنوان نمونه
مقایسه رفتار والدین کودک پرخاشگر و خوددار  9می
پردازد ،نشان می دهد که والدین کودکان خوددار ،خوددار و
والدین کودکان پرخاشگر ،پرخاشگر هستند و این موارد در
اختالالتی نظیر بیش فعالی بیشتر دیده می شود .عکس این
موضوع نیز صادق است تاجایی که کودکان دارای خلق
دشوار و بد قلق چنانچه مادران صبوری داشته اشند کمتر
رفتارهای پرخاشگرانه چه در دوران کودکی و چه در دوران
بزرگسالی نشان می دهند].[90
پژوهش گران چندی به کاربرد این روش به طرق گوناگونی
پرداخته اند ،پژوهش هایی نیز در این رابطه انجام شده
است که برای بهبود روابط تعارضی بین والد و فرزندان،
بهبود مهارت های ارتباطی]94و  [91و همچنین بهره
بردن از فن روان نمایشگری نیز برای حل تعارضات مفید
بوده است].[96تامر و زبل ] [99نیز معتقدند که برنامه
های آموزش والدین با عنوان تاثیرات متقابل والد -فرزند،
با به کارگیری نظریه یادگیری اجتماعی بندورا در کاهش
مشکالت و بدرفتاری های کودکان و تنیدگی و افسردگی
والدین اثر بخش بوده است .فیلد و اسکو ] [98در تحقیقی
که با عنوان یادگیری جانشینی و رشد ترس در بچه ها به
انجام رساندند معتقدند که یادگیری جانشینی مسیری غیر
مستقیم برای یادگیری ترس است ،و به این نتیجه گیری
رسیدند که یادگیری جانشینی می تواند همانطوری که ترس
را افزایش می دهد در کاهش ترس نیز موثر باشد .الوو
هال ] [92در پژوهشی بروی نوجوانان مبتدی در رشته
ورزشی نشان دادند که یادگیری مشاهده ای انجام مهارت
ها را با باال بردن خودکارآمدی یادگیرنده بهبود می دهد .با
توجه به اینکه مهارت های ارتباطی والدین می تواند در
روابط مادران با فرزندانشان موثر باشد و در سالمت روانی
دوطرف رابطه و آماده سازی آنها زمینه های الزم را فراهم
آورد و از طرف دیگر به افراد کمک می کند که در یک
موقعیت خاص بازده های مطلوب را در ارتباطات میان
فردی به حداکثر برساند و بازده های نامطلوب را کاهش
دهد و به اهداف خود برسند ] 93و  .[99تحقیقات متعددی
] 99و  [90در اثر بخشی مهارتهای ارتباطی بر اضطراب و

طرح پژوهش :طرح پژوهش از نوع آزمایش با پیش
آزمون – پس آزمون با گروه کنترل بوده است .پس از
تعین جامعه و نمونه به صورت خوشه ای در دو گروه
آزمایش و کنترل قرار داده شدند .ابزار اجرای آزمایش
نمایش قسمت هایی از مجموعه تلوزیونی ترانه مادری که
توسط سیمای جمموری اسالمی در سال  9089در شبکه
 0تولید و پخش شد .این قسمت ها شامل قسمت هایی بود
که بیشترین تعارضارت رفتاری را بین والدین و نوجوان و در
نهایت اصالح آن را نشان می داد  .این فیلم به گروه
آزمایش نشان داده شد و سپس در همان جلسات آموزش
ارتباط موثر بر اساس بسته آموزشی مهارت ارتباط موثر
داده شد.

1- self-contained
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تکمیل کردند .برنامه آموزش مهارتهای ارتباطی با الگوی
یادگیری جانشینی که برای این پژوهش تهیه و تدوین شده
است مبنای نظری آن بر پایه یادگیری مشاهده ای بندورا
قرار داردکه شامل آموزش مهارتهای ارتباط  ،حل تعارض و
مهارتهای تصمیم گیری به مادران در رفتار با دخترانشان
است .در آموزش مهارتهای ارتباطی انواع فنون از جمله
نمایش ،سخنرانی ،کار گروهی و غیره بکار رفته است .در
این روش فرض براین است که افراد با مشاهده مستقیم و
غیر مستقیم الگو های رفتاری مختلف ،رفتار مشاهده شده
را الگو برداری می کنند .این آموزش ترکیبی از ارائه فیلم
در زمینه بهبود روابط مادر -فرزند و همراه کردن آن با
فنون مهارتهای ارتباطی می باشد .در نمایش فیلم به بحث
مشکالت مربوط میان مادر – نوجوان پرداخته شد و سعی
شد همراه با آموزش مهارتها ی ارتباطی ویژه این آموزش
موثر واقع شود (جدول ذیل).

آزمودنی ها :جامعه پژوهش حاضر شامل کلیه دانش
آموزان دختر سوم راهنمایی در سال تحصیلی  29-29شهر
شهریار و مادران آنها بودند .نمونه ای به حجم  03برای
گروه مادران و  03نفر برای گروه فرزندان به روش نمونه
گیری خوشه ای تصادفی انتخاب شد که هر کدام از آنها نیز
به دو گروه  91نفری برای جایگزینی و کاربندی تصادفی
در دو گروه آزمایش و کنترل قرار داده شدند .بدین صورت
که از بین همه مدارس دوره راهنمایی دخترانه این شهر
تعداد دو مدرسه انتخاب شد ،در مرحله بعد برای کلیه
دانش آموزان سال سوم پرسشنامه فنون تعارض [96]9اجرا
شد سپس در هر مدرسه
 91دانش آموزان که بیشترین تعارض را با مادران خود
گزارش کردند انتخاب شدند و نیز میزان همانندی یا مقدار
تعارض دو گروه در دو مدرسه نیز به طور جفتی همتا شدند.
مادران گروه آزمایش از نظر سطح تحصیالت  93درصد
دیپلم و  83درصد فوق دیپلم ،و سن آنها بین  92تا 43
سال بودند.
ابزار
-9مقیاس فنون تعارض ( :)CTمقیاس فنون تعارض به
اعمال آشکاری که بوسیله اشخاص در پاسخ به یک تعارض
بکار می برند؛ اشاره دارد .این مقیاس 91سوال دارد و سه
فن حل تعارض یعنی استدالل ، 9پرخاشگری کالمی 0و
پرخاشگری جسمانی 4را می سنجد] .[96گویه های
پرسشنامه در یک مقیاس پنج درجه ای از خیلی کم تا
خیلی زیاد نمره گذاری می شوند  .نمره باال در هر مقیاس
نشان دهنده تعارض است .ضریب آلفای این مقیاس].[99
در نمونه صد نفری از دانش آموزان برای کل آزمون 3/98
و برای خرده مقیاسهای استدالل  ، 3/93پرخاشگری
کالمی  3/94و پرخاشگری جسمانی  3/89به دست آمد.
روند اجرای پژوهش :این مادران در  6جلسه  9ساعته
و هفته دو جلسه تحت آموزش مهارتهای ارتباطی با الگوی
یادگیری جانشینی قرار گرفتند .پس از آموزش مهارت های
ارتباطی با الگوی یادگیری جانشینی همه دانش آموزان
گروه آزمایش و گواه پرسشنامه فنون تعارض را دوباره
1- conflict tactic
2- reason
3- verbal aggression
4- physical violence
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محتوای دوره آموزشی مهارتهای ارتباطی با الگوی يادگیری جانشینی

جلسه ها
اول

نام فعالیت
ایجاد ارتباط

دوم

تمایز نیافتگی

سوم

آشنایی با روش های
گوش دادن فعال
تشخیص موقعیت
موانع ارتباطی
تصحیح پیام رسانی

چهارم
پنجم
ششم

هدف
ایجاد یک ارتباط مثبت و محکم بین والدین و آموزش دهنده ،ایجاد اطمینان و برداشت مثبت از
بودن در گروه.
نمایش قسمتی از فیلم ترانه مادری و آگاهی والدین در مورد اهمیت استقالل دادن به نوجوان و
توجه به فرزندان نوجوان خود.
روش های آشنایی با روشهای گوش دادن موثر ،نمایش قطعه ای از فیلم ترانه مادری در خصوص
گوش دادن موثر.
توضیحات در مورد تفاوت نسلها و نمایش قطعه دیگر فیلم مرتبط با موضوع.
آشنایی با انواع موانع ارتباطی و نمایش رابطه با موانع ارتباطی موجود در روابط
آ
تعریف پیام رسانی و راههای پیام رسانی صحیح به همراه نمایش فیلم

يافته ها
جدول  9میانگین و انحراف استاندارد دو گروه آزمایش و
کنترل در پیش آزمون و پس آزمون تعارض و مؤلفه های
آن را نشان می دهد .همانطور که مشاهده می شود میانگین
نمرات تعارض ،پرخاشگری کالمی و پرخاشگری جسمانی
در پس آزمون گروه آزمایش کاهش پیدا کرده است و در
متغیر استدالل افزایش یافته است که نشان از تاثیر مطلوب

آموزش بر آنها دارد .اما میانگین نمرات تعارض ،پرخاشگری
کالمی و پرخاشگری جسمانی و استدالل در پیش آزمون و
پس آزمون تغییر محسوسی نداشته است .برای بررسی
تفاوت معنی دار بین متغیر ها در دو گروه از آزمون تحلیل
کوواریانس چند متغیره (با کنترل نمرات پیش آزمون) انجام،
و نتایج در ذیل ارائه شده است.

جدول  )1میانگین و انحراف استاندارد دو گروه آزمایش و کنترل در پیش آزمون و پس آزمون تعارض و مؤلفه های آن
متغیر

گروه آزمایش
پس آزمون

تعارض کلی
استدالل
پرخاشگری کالمی
پرخاشگری جسمانی

گروه کنترل
پیش آزمون

پس آزمون

M

SD

M

SD

M

SD

M

SD

14/99
8999
93/90
14/99

9/04
9/68
9/09
9/04

64/39
91/00
94/63
64/39

0/09
9/39
3/60
0/09

14/93
90//90
99/90
14/93

4/44
9/62
0/92
0/44

10/00
99/20
99/90
10/00

9/29
9/09
9/44
0/29

جدول  9نتایج بررسی مفروضه آماری یکسانی واریانس
_کوواریانس ها را نشان می دهد همانطور که مشاهده می
مقدار ام باکس
99/98

پیش آزمون

شود یکسانی واریانس ها و کوواریانس ها برقرار است و
استفاده از آزمون مورد نظر بالمانع است (.)p>3/31

جدول  )2آزمون باکس را جهت بررسی يکسانی واريانس ها و کوواريانس ها
سطح معنی داری
درجه آزادی 9
درجه آزادی 9
 fمقدار
3/906
1883/03
6
9/66

چهار متغیر در دو گروه مورد نظر تفاوت معنی داری وجود
دارد ( .)p>3/31برای تعیین اختالف معنی دار در تک به
تک متغیرها در دو گروه از آزمون تحلیل واریانس تک
متغیره استفاده و نتایج در جدول ذیل ارائه می شود.

جدول  0نتایج آزمون تحلیل واریانس چند متغیری را برای
بررسی تفاوت معنی دار در متغیر پرخاشگری کالمی،
جسمی ،تعارض و کاربرد استدالل منطقی از سوی فرزندان
را در دو گروه کنترل و آزمایش نشان می دهد .آزمون اثر
پیالیی تحلیل واریانس چند متغیری نشان می دهد که بین
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جدول  )3آزمون تحلیل واريانس چند متغیری برای بررسی تفاوت میان دو گروه در متغیر های وابسته
سطح معنی داری
درجه آزادی خطا
درجه آزادی
 Fمقدار
ارزش
آزمون
3/333
90
0
46/89
3/812
اثر پیالیی

یکسانی واریانس ها برقرار است و استفاده از آزمون مورد
نظر بالمانع است (.)p>3/39

جدول  4نتایج آزمون لوین جهت بررسی مفروضه آماری
برابری واریانس ها نشان می دهد که حاکی از آن است،

جدول  )4آزمون لوين جهت بررسی مفروضه آماری برابری واريانس ها
درجه آزادی 9
درجه آزادی 9
 Fمقدار
متغیر
99
9
6/99
تعارض کلی
99
9
9/89
پرخاشگری کالمی
99
9
9/49
پرخاشگری جسمانی
راهبردهای استداللی

9

9/1

براساس جدول  1بین هر چهار متغیر مورد نظر در دو گروه
دانش آموزان اختالف معنی داری مشاهده می شود و با
توجه به آماره های توصیفی جدول  9باید گفت در پس
گروه آزمایش متغیر تعارض

99

سطح معنی داری
3/393
3/939
3/901
3/999

کلی ،پرخاشگری کالمی و جسمانی به طور معنی داری
کاهش یافته که مطلوب است و متغیر راهبردهای استداللی
به طور معنی داری تغییر یافته است.

جدول  )5نتايج آزمون تحلیل واريانس تک متغیری جهت تعیین تفاوت در سه متغیر وابسته در دو گروه
متغیر
تعارض کلی
پرخاشگری کالمی
پرخاشگری جسمانی
راهبردهای استداللی

مجموع مجذورات
09/48
90/69
99/94
09/91

میانگین مجذورات
09/48
90/69
99/94
09/91

درجه آزادی 9
9
9
9
9

 fمقدار
96/12
69/89
09/39
903/94

سطح معنی داری
3/339
3/339
3/339
3/339

ارتباطی را برای بهبود روابط بکار برد و نشان داد آموزش
اثر مطلوبی بر بهبود رابطه دارد ] .[31و همچنین زابلی
( )9393که فن نمایش را برای حل تعارضات بکار برد و
نشان داد باعث کاهش تعارض می شود ] .[31در
پژوهشی دیگر بر کودکانی که در مطب دندانپزشکی دچار
اضطراب بودند ،مشخص شد کاربرد روش یادگیری
اجتماعی می تواند اثر پیشگیرانه ای در رفع اضطراب
کودکان در این موقعیت داشته باشد به طوری که با ارائه
فیلم و سپس مشاهده و تجربه در عمل کاهش اضطراب
در کودکان گزارش شد ] .[72همچنین با یافته های فیلد
و اسکو ( )9339الوو هال ( ،)9332نیز همسو بوده است.

بحث
در این پژوهش به آموزش مهارتهای ارتباطی با الگوی
یادگیری جانشینی به والدین دارای تعارض با فرزندانشان
پرداخته شد که نتایج پژوهش نشان داد که آموزش
توانسته است تعارض ،پرخاشگری کالمی و جسمانی را
کاهش و راهبردهای استداللی را افزایش دهد .یافته های
پژوهش نشان داد که آموزش مهارتهای ارتباطی به
والدین با الگوی یادگیری جانشینی روابط مادر -دختر
بهبود می دهد .این یافته های (یعنی :بهبود کلی رابطه
والد -فرزند و اثربخشی آموزش و نمایش) با یافته های
ذیل همسو بود .در پژوهش بکتاش ( )9334که برای
بهبود روابط والد و فرزند از فنون نمایشی استفاده کرده
است و تاثیر این نوع نمایش بر بهبود رابطه را نشان داد
] ،[31شیخ سامانی ( )9339که آموزش مهارتهای

] 32و .[32

در بیان دلیل آموزش مادران و گرفتن بازخورد آن از
سوی فرزندان دخترشان باید به نظر ترسا ( )9339اشاره
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کنیم که بیان می کند رابطه مادر – دختر یکی از
پویاترین رابطه های خانوادگی است که می تواند مملو از
تعارض و کشمکش باشد .در این میان نقش مادران در
شکل گیری هویت دختران و تعارض بیشتر از پسران
است .به خصوص در دوره راهنمایی این کشمکش شدید
تر می شود که به دلیل نداشتن مهارتهای ارتباطی ضعیف
مادران در خانواده است ] .[72و اما برای تبیین یافته
های پژوهش باید به نظر بندورا اشاره شود که معتقد
است اکثر رفتار بشر به وسیله مشاهده کردن از طریق
مدل یاد گرفته شده است .افراد یک رفتار معین و
اطالعات مربوط به رفتار خوب برای یک موقعیت معین
را مشاهده می کنند در نتیجه بر اساس آن اطالعات رفتار
های معین را انتخاب می کنند این مشاهدات می تواند
روابط والد -فرزند باشد .به عبارت دیگر وقتی بچه ای
چگونگی تعامل پدر و مادرش با یکدیگر و با او را
مشاهده می کند این رفتار را به عنوان راهنمایی برای
نزدیکی و رابطه با دیگران بکار می برد ] .[7بنابراین با
توجه مطالب فوق چنانچه والدین روابط موثری با
کودکان خود نداشته باشند کودکان این ارتباط بین
فردی ضعیف والدین یا مهارتهای واکنشی را یاد خواهند
گرفت .با توجه به محتوای فیلم های تهیه شده که نشان
دهنده تاثیر مهارت های خوب گوش کردن ،مذاکره
کردن و از طرفی دیگر تخریب رابطه با روابط غیر
منطقی و غیر صریح و انتظارات غیر منطقی است طبیعی
است که انتظار داشته باشیم ،آموزش مهارتهای ارتباطی
با الگوی یادگیری جانشینی به والدین بتواند روابط مادر-
دختر را بهبود دهد .افزایش اطالعات و آموزش اعضای
خانواده به خصوص به والدین که با فرزندانشان درگیری
و تعارض دارند ،در زمینه مهارت های ارتباطی موثر می
تواند والدین را آگاه کند و الگو های ارتباطی خانواده را
بهبود بخشد و میزان تنش و تعارضات را کاهش دهد.
دیگر نتیجه این پژوهش افزایش توانایی استدالل دانش
آموزان به طور معنادار است .این نتایج را می توان همسو
با یافته های مرادی ( ،[03] )9336زابلی (، [31] )9334
دمایر و یاگباسان ( [03] )9336دانست که به این نتیجه
رسدیند ،آموزش مهارتهای ارتباطی با الگوی یادگیری

جانشینی به والدین موجب افزایش در توانایی استدالل
می شود.
یکی از ویژگی های نوجوانان توانایی آنها در گیر
انداختن بزرگساالنی است که استدالل غیر منطقی دارند.
بسیاری از معلمان و والدین این ویژگی های ناکام کننده
را تجربه کرده اند  .زمانی که استدالل در نوجوانان تحول
می یابد  ،آنها از همان ظرفیت استداللی بهره می برندکه
در بزرگسالی دیده می شود هر چند طرحواره های آنها
نسبت به بزرگسالی محدود تر است ].[07
در تبیین تاثیر پذیری استدالل منطقی گروه نمونه از
استدالل منطقی والدینی که تحت آموزش قرار گرفته اند
باید به نظر ود وارس ( )9222اشاره شود که می گوید،
منطق و استدالل نوجوان نمی تواند واقعیت های رفتار
انسان را که گهگاه تابع هیچ منطقی نیست در نظر بگیرد.
بر اساس این منطق ،به عنوان مثال زمانی که والدین از
نوجوان می خواهند سیگار نکشد ،اما خودشان سیگار می
کشند ،این در خواست از دید نوجوان غیر منطقی است و او
استدالل می کند :اگر پدر و مادرم می توانند سیگار بکشند،
من هم می توانم! یا اگر والدینم فریاد می زنند ،من هم می
توانم! و مانند آن .در واقع او آنچه را که در طرف مقابل
است اجرا می کند .بنابراین با توجه به محتوای فیلم که
نشان دهنده آموزش مهارت های برقراری ارتباط صحیح و
مذاکره و آشنایی با پیام های کالمی و غیر کالمی است
آموزش دادن به والدین درباره نحوه صحیح برقراری ارتباط،
آشنایی با پیامهای کالمی و غیر کالمی در ارتباط و درک
و احترام متقابل به یکدیگر به افزایش مهارت استدالل و
انتقال آن کمک کرده است].[07
دیگر فرضیه و نتیجه پژوهش این بود که این آموزش
توانسته است پرخاشگری کالمی را کاهش دهد این نتایج با
یافته های آن ماری و همکاران ( ،)9338وارول و همکاران
( )9331و بیانی ( )9339همسو بوده است00] ،و 01و .[01
در تبین این نتیجه می توان گفت که معموالً نوجوانان
پرخاشگر ،متعلق به خانواده هایی هستند که والدین فاقد
مهارت های ارتباطی مناسب در روابط خود با فرزندان و
اعضای خانواده هستند .آنچنان که بر طبق تئوری یادگیری
اجتماعی بندورا ،پرخاشگری رفتار آموخته شده است.
کودکان پرخاشگری را از طریق تقلید و مشاهده رفتار
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بنابراین به منظور آموزش ،اصالح و ارتقاء رفتارهای مورد
نیاز می توان از آن بهره گرفت.
در نهایت باید به محدودیت ها و کاستی های پژوهش
اشاره کرد .محدود بودن جامعه آماری این پژوهش به دانش
آموزان دختر راهنمایی شهر ،و همچنین تعداد کم اعضای
نمونه " که البته به علت دشواری دسترسی و جمع آوری و
هماهنگی و اجرای اثر آزمایشی می باشد" یکی از
محدودیتهای این پژوهش محسوب می شود از این رو در
تعمیم نتایج آن به دیگر جوامع آماری باید جانب احتیاط را
رعایت کرد و با پژوهش دیگر باید پشتیبانی شود .افزون بر
این پیشنهاد می شود برای بررسی پایداری تاثیرات حاصله
از متغیر مستقل ،مطالعات پیگیری توسط پژوهشگر انجام
گیرد  .همچنین پیشنهاد می شود با توجه به اثر بخشی این
روش اگر به ساختن فیلم های کامالً اختصاصی در این
زمینه اهتمام شود اثرات بسیار بهتری خواهیم داشت.
منابع

اطرافیان از جمله پدر و مادر یاد می گیرند .در واقع
کودکانی که به شکلی الگو های پرخاشگرانه را نشان می
دهند ،به احتمال زیاد دارای والدینی هستند که رفتار
پرخاشگرانه داشته اند .می توان نتیجه گرفت که از آنجا که
پرخاشگری با توجه به نظر بندورا بیشتر نتیجه تقلید بویژه
در محیط خانه از والدین است ،و محتوای فیلم ارائه شده نیز
نشان دهنده رابطه پرخاشگری و کاهش رابطه پرخاشگری
بوده ،پس آموزش مهارت های ارتباطی با الگوی یادگیری
جانشینی می تواند به والدین در بهره گیری از کالم به
عنوان راهی جهت کاهش پرخاشگری کالمی فرزندان موثر
باشد و به بهبود این روابط بیانجامد.
دیگر فرضیه و نتیجه پژوهش این بود که این آموزش
توانسته است پرخاشگری جسمانی را نیز در دانش آموزان
کاهش دهد .این پژوهش با یافته های اختیاری ( )9331و
تامر و زبل ( )9338همسو بوده است ] 01و 32و  02و .[02
در تبیین این نتیجه نیز باید گفت به طور کلی زمانی که
اعضای خانواده به تاثیر گفتگو در حل مشکالت پی برده و
از آن در جهت کاهش تعارضات بهره می برند پرخاشگری
جسمانی کمتری را در روابط گزارش می دهند .از طرفی
آموزش مهارتهای ارتباطی با یادگیری جانشینی با نمایش
دادن تصاویری از روابط با پرخاشگری های کمتر و آموزش
ارتباطات غیر کالمی مناسب به والدین و اعضای خانواده
راهی برای بهتر شدن درک و دید اعضای خانواده و کاهش
ناسازگاری در این میان می شود.
نتیجه گیری کلی و پیشنهاداتی که بر اساس نتیجه این
پژوهش می توان داشت این است که رفتار کودکان و
نوجوانان تحت تاثیر رفتار والدینشان می باشد زیرا نتایج این
پژوهش روشن نمود که با آموزش و اصالح رفتار تعاملی
والدین ،رفتار تعاملی فرزندان نیز تحت تاثیر قرار می گیرد،
االلخصوص رفتار های مانند نحوه تعامل ،پرخاشگری در
تعامل و بکار گیری استدالل منطقی در تعامل .بنابر این به
والدین توصیه می شود که برای بهبود و ارتقاء رفتار
فرزندانشان ،ابتدا متوجه رفتار خود باشند .و نتیجه دیگر
آنکه فن آموزش جانشین و بخصوص آموزش از طریق
نمایش (یادگیری جانشین از طریق فیلم) می تواند برای
آموزش و تاثیر در رفتار تعاملی والدین و کودکان موثر باشد،
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Abstract
Introduction: Formation of behavioral conflicts between parents and children is always the common
problems in teen years which occur during this period. This study aimed to evaluate effectiveness of
communication skills training to parents with learning pattern of succession on improving of mother - girl
relations among girl students in Third grade of Shahriar city.
Method: population of this study included all of students and their mothers in Shahriar city in the 20122013 academic years that 30 students accompanied by their mothers were selected by random cluster
sampling method in two secondary schools of this city and were divided in two groups of control and
experimental with 15 participants randomly. Mothers' Group during 3 weeks and 2 sessions of two hours
each week received learning communication skills with the pattern of succession through video
presentations as well as intervention skills, conflict resolution and decision. Students whose mothers were
in the group receiving combination and also students whose mothers had not received training completed
15 questions techniques of conflict questionnaire (Strauss, 1979) before the intervention as pre-test and
post-test after intervention. The collected data were analyzed by statistical multivariate analysis of
covariance with SPSS software.
Results: The results showed significant reduction in conflict, verbal aggression and physical aggression of
students with their parents as well as increased ability to use reasoning strategies students in the
experimental group (students who their mothers had received training) in comparison to the children with
mothers in control group.
Conclusion: It seems that poor communication skills of parents lead to aggression (verbal and physical),
reduce overall strategy of argument and conflict on children with the parents.
Keywords: tactics of conflict, mother - daughter relations, communication skills, learning succession
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