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بررسی اثر بخشی آموزش رویكرد تحليل ارتباط 
محاوره ای بر بهبود روابط مادر- فرزندي در 

پسران مقطع راهنمایی شهرستان دزفول

سعیده سخاوت * 
دکتر يوسفعلی عطاری **

چكيده
هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشي آموزش مبتنی بر تحلیل ارتباط محاوره ای بر بهبود روابط مادر- 
فرزندي دانش آموزان بود. جامعه ي آماري این پژوهش شامل دانش آموزان پسر مقطع راهنمایی شهرستان 
دزفول بود، که از این میان تعداد 54 نفر به طور تصادفي چند مرحله ای انتخاب و در دو گروه آزمایشي 
)27 نفر( و کنترل )27 نفر( گمارده شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش مقیاس رابطه ی ولی – فرزندي 
)PCRS( بود. براي اجراي این پژوهش از طرح پیش آزمون  -  پس آزمون – پیگیری با گروه گواه استفاده 
شد. آموزش مبتنی بر تحلیل ارتباط محاوره ای در 8 جلسه 1/5 ساعته و بر روی مادران گروه آزمایش اجرا 
شد. براي تحلیل داده ها عالوه بر آمار توصیفي، روش آماري تحلیل کواریانس چند متغیري و تک متغیری 
استفاده شد. نتایج آزمون فرضیه ها حاکی از تأیید همه فرضیه هاي پژوهش بود و نشان داد که آموزش مبتنی 
بر تحلیل ارتباط محاوره ای باعث بهبود روابط مادر- فرزندي و مؤلفه های آن شامل عاطفه ی مثبت، آزردگی 
و سردرگمی نقش، همانند سازي و ارتباط یا گفت و شنود مي شود که این یافته ها در سطح P<0/05 معنی دار 

بودند.

واژگان کلیدي : آموزش مبتنی بر تحلیل ارتباط محاوره ای، روابط مادر- فرزندي

* دانش آموخته کارشناسي ارشد  گروه مشاوره دانشگاه  آزاد اسالمي، واحد علوم و تحقیقات خوزستان )نویسنده مسئول(
** عضو هیئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد اهواز

اين مقاله برگرفته از پايان نامه کارشناسي ارشد سعیده سخاوت دانشجوی رشته مشاوره در دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و 
تحقیقات خوزستان مي باشد.
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یافته های نو در روان شناسی38

مقدمه
نوجوانی، دوره ای از زندگی است که والدين فرزند پروری را دشوار می دانند )جونز، فرهند و بیچ1، 
2000( در اين دوره تمايالت خود مختاری و استقالل بیشتری از سوی نوجوانان بروز داده می شود. از 
ديدگاه  شناخت گرايان نوجوان به واسطه ظرفیت های شناختی جديد، به تدريج اين توانايی را می يابد 
که در مورد زندگی، ارزش ها و آينده فکر کند. نوجوانان در صددند والدين آرمانی خود را بیابند و 
از اين رو انتقاد کردن را آغاز می کنند. از ديدگاه روان شناسان من2 )مانند اريکسون(، نوجوانان از 
12 تا 19 سالگی در وضعیت دستیابی به هويت در مقابل سرگشتگی قرار دارند در اين دوره معنای 
خود، از محدودة والدين به دنیای نوجوان تأثیر می گذارد )علیزاده، 1380(. بنابراين موضوعاتی چون 
خود مختاری و استقالل بايد در تمام سطوح مجدداً مورد گفتگو قرار گیرند و مسئله اساسی در دوره ی 

نوجوانی سازماندهی مجدد رابطه والد فرزندی است )بیابانگرد،1386(.
بسیاری از والدين هنگامی که فرزندان شان به سن نوجوانی می رسند دست خوش حیرت می شوند. 
سال های نوجوانی ممکن است برای فرزندان و والدين سال های سختی باشد. گاهی گذشت زمان 
به روشی عجیب خود را نشان می دهد.به نظر می رسد که انگار يک شبه پسری که دست مادرش را 
می گرفت و به خريد می رفت يا با کمک پدر سوار ماشین می شد و به جاهای مختلف سفر می کرد 
تبديل به يک غريبه در خانه شده است. اين تغییرات می تواند دلهره آور و سؤال برانگیز باشد. گاهی 
که يک نوجوان ساکت است و ارتباط برقرار نمی کند والدين نگران شده و از درک اين تغییر عاجز 
می مانند. هنگامی که والدين تالش می کنند تا سپر حفاظتی فرزند خود را بشکنند، با ناشکیبايی و 
خشونت او رو به رو می شوند که در اين صورت والدين، احساس خشم، گناه و رنجش می کنند 

)فونتنل3، 2001؛ ترجمه ی قیطاسی و حاجی زاده، 1388(
در اين وضعیت ناهمگون که والدين به ويژه مادران، نوجوانان خود را ناسازگار می دانند و نوجوانان 
هم والدين خود را قبول ندارند، امکان وقوع بسیاری از حوادث ناگوار برای نوجوانان می رود و دشواری 
ارتباط ممکن است سبب گردد تا برای حل مسائل ارتباطی به خانواده درمانگر مراجعه کنند )کار4، 

.)2000
دوران نوجوانی يک مرحله ی انتقالی برای کودک و والدين او محسوب می شود، والدين ديگر با 
يک کودک روبرو نیستند بلکه با يک نوجوان مواجهند، بنابراين بايد روش های ارتباطی، انظباطی، 
واکنشی و کنترلی خود را تغییر دهند. والدين بايد از رفتار طبیعی يک نوجوان آگاه باشند تا بتواند به گونه 
ای مؤثر با نوجوانان برخورد کنند. بسیاری از والدين می کوشند. با همان روش هايی که يک کودک 
را تربیت و مديريت می کنند با نوجوان خود برخورد کنند، همچنین بسیاری از مادران عالقه مندند که 
پسران و دختران خود را به طور يکسان و در شرايط مساوی پرورش دهند که طبیعی است به مشکل 

1.  Jones, Forehand & Beach
2. Ego
3. Fontanel
4. Corr,A
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39 یافته های نو در روان شناسی

دچار می شوند )فونتنل، 2001، ترجمه ی قیطاسی و حاجی زاده، 1388(. همچنان که پسر از يک نوزاد 
بی دفاع به يک نوجوان بلند قد تبديل می شود، سبک تربیتي مادر نیز بايد با او وفق پیدا کند. در ابتدا مادر 
نظارت دائمی بر او دارد، در سال های مدرسه او را آموزش می دهد، مراقب او است و محدوديت های 
را تعیین می کند و بعدها به يک مشاور و دوست تبديل می شود و اين در حالی است که او مسیر خود 
را پیدا می کند و به مرور مسئولیت و آزادی بیشتری به او می دهد، همه ی اين مسائل به موقعیت شناسی 

مادر بستگی دارد )بیدالف1، 1998؛ ترجمه ی قیطاسی، 1387(.
مادران، نوجوانان خود را نسبت به نیازهای نوجوانشان حساس تر می دانند و معتقدند نسبت به امور 
مدرسه و روابط اجتماعی آنها بدون توجه به مرحله ی تکاملی نوجوان آگاه ترند. يافته ها نشان داده 
اند، مادران و پسران در اوايل دوران نوجوانی کمتر ارتباط برقرار می کنند، وقتی هم که ارتباط برقرار 
می شود همراه با مخالفت های شديد است اکثر مخالفت هاي مادران و پسران مستقیماً در ارتباط با 
زمانی است که مادران و پسران با هم می گذرانند، از آن جا که مادران وقت بیشتری را با بچه ها سپری  
می کنند، هم عواطف بیشتری نثار آنان می کنند، هم زمانی که با هم می گذرانند باعث اختالف بیشتر 

بین آنان می شود.)هريس2، 2006(.
کانون خانواده ای که بر اثر تعارض و جدال بین اعضای آن آشفته است محیط امن روانی و روحی 
که در خانواده بايد وجود داشته باشد را از اعضای آن می گیرد و باعث به وجود آمدن مشکالتی برای 
اعضای آن می گردد. تعارض به وجود آمده در بین اعضای خانواده اگر به طريق درستی با آن برخورد 
شود به رشد رابطه کمک می کند در غیر اين صورت نه تنها رفع نخواهد شد بلکه، به تداوم رابطه 
آسیب می رساند. )مرادی و ثنايی، 1385(. برقراری و حفظ ارتباط امر بسیار مهمي است و ما می توانیم 
راه های بهتری را برای ارتباط با فرزندانمان و حل مشکالت بیابیم، به طوری که بتوانیم زير يک سقف 
با يکديگر صمیمی زندگ کنیم )بازول3، 2000؛ ترجمه ی بهرامی مؤيد،1384(. لذا معرفی رويکرد 
تحلیل ارتباط محاوره ایTA( 4( به شیوه ای برنامه ريزی شده و سازمان شده جهت بهبود کیفیت رابطه 
والد نوجوان و از آن میان رابطه مادر پسر ضرورت می يابد. تحلیل ارتباط محاوره ای )TA( يکی 
از ملموس ترين نظريه های روان شناسی نوين است. اين نظريه بیشتر به صورت يک مدل ارتباطی در 
روابط بین فردی اجرا می شود، آغاز اين روش در دهه 1960 توسط اريک برن5 پايه گذاری شد که 
براساس دو عقیده به وجود آمد، اول اينکه ماسه حالت من داريم )کودک6، والد7، بالغ8( و دوم اينکه 
اين حالت های من با هم ارتباط دارند. تحلیل رفتار متقابل يک روش بسیار متداول در درمان است 

1. Biddulph
2. Harris
3.  Boswell
4. Transactional Analysis (TA)
5. Eric Berne
6. Child
7. Parent
8. Adult
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یافته های نو در روان شناسی40

و نوشته های زيادی درباره ی آن در دست می باشد )تودور1، 2002(، که در امور بالینی، درمانی و 
مخصوصاً ارتباطات میان فردی کاربرد دارد، اين روش از طريق ارائه راهکارهای عملی به والدين کمک 
می کند تا بتوانند روابطشان، خودشان و فرزندان شان را بهتر درک کنند و آنها را در جهت بهتری 

تغییری دهند)فیروزبخت، 1384(.
گاهی اشتباه والدين در شیوه ی تربیتی نوجوان شان در اين است که آن ها فقط روی روش تغییر رفتار 
فرزندان متمرکز می شوند، در حالی که تغییر رفتار آنها، بدون تغییر رفتار والدين امکان پذير نیست. تغییر 
دادن شیوه ی ارتباط با فرزندان برای والدين ساده تر است زيرا در پی آن فرزندان نیز شیوه ی ارتباطی 
خود با والدين و رفتارشان را دگرگون خواهند کرد. پس به همان اندازه که رفتار يک نوجوان می تواند 
روابط خانوادگی را آشفته سازد، رفتار والدين نیز می تواند باعث ناهنجاريهای رفتاری در فرزندان شان 
شود. به هر حال تغییر غیرمستقیم رفتار فرزندان به سبب دگرگونی رفتار والدين، بسیار سهل تر از تغییر 

مستقیم و بدون واسطه رفتار نوجوانان است )میکوچی2، 1998؛ ترجمه ی همتی، 1384(.
حدود 80 درصد از والدين به نوعی نوجوانان خود را ناسازگار می دانند )بیابانگرد، 1386(. چنین 
اين  به آنان می شود، آنچه مهم است فهم  نسبت  باعث رفتار خاص والدين  نوجوانان  از  برداشتی 
ناسازگاری و داليل آن است که به والدين کمک می کند تا رابطه  بهتری با نوجوانان خود برقرار کنند 
)احمدی، 1389(. مادر نقش قوی و تعیین کننده ای در خانواده دارد و می تواند رابطه ی پسر را با پدرش 

تقويت کند و يا مانع از ايجاد آن شود)زاپونیک، هرويس و شوارتزمن3، 2003(.
طبق نظر دوماز و جیمز4 در سال 1996 آموزش تحلیل رفتار متقابل در بهبود رابطه ی والدين و فرزندان 
شان مؤثر است )به نقل از فرهادی، 1388(. از آن جا که پسران، به ويژه در دوره ی بلوغ، بیشتر در معرض 
عوامل آسیب زا و رفتارهای پرخطر قرار می گیرند)احمدی، 1389(، بدين لحاظ ارائه يک تحقیق در 
جهت شناسايی مسائل و مشکالت والدين و فرزندان و ارائه راهکارهای درمانی در ايجاد زمینه های 

ارتباط مؤثر و درک بیشتر متقابل ضروری است. 
تی زنگ5)2006( در پژوهش طولی با عنوان بررسی تأثیرات نوع جنسیت بر روابط متقابل و تربیت 
والدين نوجوان، در طول زمان 1312 ساله به اين نتیجه رسید که تربیت والدين و بزهکاری نوجوان، در 
طول زمان بر يکديگر تأثیر دارند و با در نظر گرفتن جنسیت والد و وفرزند، ارتباط متقابل تربیت والدين 
و بزهکای در ترکیب های متفاوت جنسیتی والد فرزند با هم متفاوت است. دلبستگی به پدر نسبت به 
دلبستگی به مادر آثار محدود کنندة بیشتری بر بزهکاری دارد و نظارت پدرانه بیشتر از نظارت مادرانه 

تحت تأثیر منفی رفتارهای بزهکارانه قرار می گیرد
پراتا6)2006( در پژوهشي، بر روی 109 مادر دارای نوجوان )دختر و پسر(، در بررسی رابطه ي بین 

1. Tudor
2. Micucci
3. Szapocznik, Hervis & Schawartz
4. Dumas & Jaems
5. Tzeng
6. Prata
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41 یافته های نو در روان شناسی

تعارض مادر نوجوان و چگونگی روابط در نوجوان دارای مشکالت رفتاری انجام داد، به اين نتیجه 
رسید که در گروههای متشکل از نوجوانان با مشکالت  رفتاري زياد، تعارض و هیجان باالتر است و 

تعامل بعد از تعارض، کمتر از نوجوانان بدون مشکل است.
کازيکو1)2006( در پژوهشي تحت عنوان »کاربرد TA در موقعیت های کلینیکی و روانی« به اين 
نتیجه رسید که می تواند از طريق تحلیل ارتباط متقابل به مراجعان در يک زمان کوتاه در بهبود ارتباطات 

و همچنین در کارايی اعضای خانواده در موقعیت های زندگی خانوادگی کمک کند.
شیرر، کروترومک هال2)2005( در دانشگاه ايالتی پنسیوانیا، اثربخشی ادراک والدين از تغییرات 
روابط مادر فرزند را در دوره ی نوجوانی بررسی کردند. نتايج اين تحقیق طولی نشان داد تغییرات 
در پذيرش و تعارض رابطه والد فرزندی در طول دوره چهار ساله ی نوجوانی بستگی به واکنش های 

مثبت و منفی ای دارد که مادر، به تغییر در روابط شان نشان می دهد.
لورنس3)2007( در تحقیقی تأثیر مهارت های ارتباطی را با استفاده از روش تحلیل رفتار متقابل بر 
بهبودی روابط با مراجعان سنجید. نتیجه اين تحقیق نشان داد که با استفاده از اين روش مراجعان از خود 
و روش های روابط بین فردي اطالعات بیشتری يافتند که اين آگاهی باعث شد آنان ارتباط مؤثرتری 

داشته باشند.
 کرنس و آمی4)1996( نیز در پژوهشي با عنوان کیفیت روابط والد فرزند و سازگاری نوجوانان 
اين نتايج بدست آمد، نوجوانانی که رابطه ی خوب و مثبتی با والدين شان دارند و کسانی که احساس 
می کردند برای درخواست پشتیبانی از والدين خود راحت هستند، احساس خوبی در چیره شدن به 
دنیا، انجام فعالیت های مدرسه با انگیزه ی باال و صدمات جدی کمتری را تجربه مي کنند و عزت نفس 

باالتری دارند و در نتیجه احساس افسردگی و اضطراب کمتری دارند.
سیف )1381( در پژوهشي به بررسی اثر بخشی آموزش گروهی روابط انسانی به والدين بر بهبود و 
تعامل آنان با فرزندان پسر 1012 ساله پرداخته است. نتايج اين تحقیق نشان داد که آموزش مهارتهای 

ارتباطات انسانی به والدين بر بهبود تعامل آنان با فرزندان پسر1012 ساله مؤثر بوده است
 خدايي خیاوی)1376( پژوهشي با عنوان تأثیر مشاوره با تأکید بر رويکرد تحلیل ارتباط محاوره ای 
در کاهش اضطراب دانش آموزان به اين نتیجه رسید که اين روش در کاهش میزان اضطراب دانش 

آموزان تأثیر داشته است.
در تحقیقی که فرهنگی )1385( با عنوان تأثیر روان درمانگری گروهی با رويکرد تحلیل رفتار متقابل 
بر شیوه های رويارويی استرس نوجوانان انجام داد به اين نتیجه رسید که اين روش درماني در رويارويي 

با استرس نوجوانان مناسب بوده است.
در پژوهش نیز که توسط اصالنی )1384( با عنوان اثربخشی مشاوره با رويکرد تبادلی بر ارتقاء سالمت 

1. Kazuko
2. Shearer, Crouter & Hale
3. Lawrence
4. Kerns&Amy
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روان دانش آموزان راهنمايی انجام گرفت، نتايج تحقیق نشان داد که اين روش بر ارتقاء سالمت روان 
دانش آموزان مؤثر بوده است.

دوايی نیز )1381( در تحقیقی با عنوان آموزش گروهی مادران بر بهبود رابطه ی ولی فرزندی با 
فرزندان دختر به اين نتیجه رسید که آموزش گروهی مادران بر بهبود رابطة آنان با فرزندان شان مؤثر 

است.
بنابراين می توان با استناد به پژوهش های ياد شده فرضیه های پژوهش را چنین تدوين کرد:

1 آموزش مبتنی بر تحلیل ارتباط محاوره ای، بر بهبود کلی روابط مادر فرزندی دانش آموزان پسر 
مدارس راهنمايی شهر دزفول تأثیر دارد.

11 آموزش مبتنی بر تحلیل ارتباط محاوره ای، بر افزايش عاطفه ی مثبت )از مؤلفه های روابط 
مادر فرزندی( دانش آموزان پسر مدارس راهنمايی شهر دزفول تأثیر دارد.

)از  سردرگمی نقش  و  آزردگی  کاهش  بر  محاوره ای،  ارتباط  تحلیل  بر  مبتنی  آموزش   12
مؤلفه های روابط مادر فرزندی( دانش آموزان پسر مدارس راهنمايی شهر دزفول تأثیر دارد.

13 آموزش مبتنی بر تحلیل ارتباط محاوره ای، بر افزايش همانندسازی )از مؤلفه های روابط مادر 
فرزندی( دانش آموزان پسر مدارس راهنمايی شهر دزفول تأثیر دارد.

14 آموزش مبتنی بر تحلیل ارتباط محاوره ای، بر افزايش ارتباط يا گفت و شنود )از مؤلفه های 
روابط مادر فرزندی( دانش آموزان پسر مدارس راهنمايی شهر دزفول تأثیر دارد.

2 تأثیر آموزش مبتنی بر تحلیل ارتباط محاوره ای، بر بهبود روابط مادر فرزندی کلی دانش آموزان 
پسر مدارس راهنمايی شهر دزفول در مرحله پیگیری 1 ماهه ادامه دارد.

21 تأثیر آموزش مبتنی بر تحلیل ارتباط محاوره ای، بر افزايش عاطفه ی مثبت )از مؤلفه های روابط 
مادر فرزندی( دانش آموزان پسر مدارس راهنمايی شهر دزفول در مرحله پیگیری 1 ماهه ادامه دارد.

22 تأثیر آموزش مبتنی بر تحلیل ارتباط محاوره ای، بر کاهش آزردگی و سردرگمی نقش )از 
مؤلفه های روابط مادر فرزندی( دانش آموزان پسر مدارس راهنمايی شهر دزفول در مرحله پیگیری 

1 ماهه ادامه دارد.
23 تأثیر آموزش مبتنی بر تحلیل ارتباط محاوره ای، بر افزايش همانندسازی )از مؤلفه های روابط 

مادر فرزندی( دانش آموزان پسر مدارس راهنمايی شهر دزفول در مرحله پیگیری 1 ماهه ادامه دارد.
24 تأثیر آموزش مبتنی بر تحلیل ارتباط محاوره ای، بر افزايش ارتباط يا گفت و شنود )از مؤلفه های 
روابط مادر فرزندی( دانش آموزان پسر مدارس راهنمايی شهر دزفول در مرحله پیگیری 1 ماهه ادامه 

دارد.

روش پژوهش
پژوهش حاضر، يک طرح نیمه آزمايشی و از نوع پیش آزمون  پس آزمون – پیگیری است که در 
آن از دو گروه آزمايش و گواه استفاده شده است. شیوه انتخاب هر دو گروه تصادفی است و ابتدا برای 
هر دو گروه مورد پیش آزمون اجرا شد و پس از اجرای آموزش مبتنی بر تحلیل ارتباط محاوره ای برای 
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گروه آزمايش، پس آزمون بر روی هر دو گروه اجرا و پس از يک ماه آزمون پیگیری نیز انجام شد. 
خالصه جلسات آموزش مبتنی بر تحلیل ارتباط محاوره ای برای مادران بدين صورت برگزار شد 
جلسه اول، آشنايي، معارفه، تشريح قوانین گروه )مشارکت، حضور منظم و...( که هدف از اجراي اين 
جلسه تعیین وتشريح اهداف وقوانین گروه، آشنايي اعضا با يکديگر وبا مشاور، ايجاد جودوستانه، انگیزه 
واعتماد در گروه وتأکید بر اهمیت صداقت در گروه، بررسي انتظارات اعضا از گروه وتشويق اعضا 
به بیان نگراني ها در برقراري ارتباط بود. تمريني که در طول اين جلسه انجام شد، آموزش چگونگي 
حرف زدن وچگونگي گوش دادن بود. در جلسه دوم، مهارت هاي آغاز کردن گفتگوهاي روزمره که 
هدف از اجراي اين جلسه ايجاد پويايي وشناخت بهتر در روابط با ديگران بود. تمريني که در طول اين 
جلسه انجام شد،  ايفاي نقش براي نشان دادن روابط بین اعضا وچگونگي تعامالت آنان در خانواده بود. 
در جلسه سوم، فرض هاي فلسفي در نظريه اريک برن توضیح داده شد که هدف آشنايي با فرض هاي 
فلسفي و نقش آن ها در تصمیم گیري هاي فرد بود. تمريني که در طول اين جلسه انجام شد، بحث 
وگفتگو در مورد تأثیر پیش زمینه هاي ذهني در تصمیم گیري هاي روزمره بود. جلسه چهارم، آشنايي با 
حالت هاي من» من کودکي« که هدف از اجراي اين جلسه، ايجاد انگیزه در جهت شناخت خود وبهبود 
روابط با ديگران بود. تمريني که در طول اين جلسه انجام شد شناخت حالت من کودکي وانواع آن بود. 
در جلسه پنجم، آشنايي اعضا با حالت »من والديني« که هدف از اجرا ايجاد انگیزه در جهت شناخت 
خود وبهبود روابط متقابل با ديگران بود. و تمريني که  در طول جلسه انجام شد، شناخت حالت من 
والديني وانواع آن بود. جلسه ششم، آشنايي اعضا با حالت من بالغ بود که هدف از اجرا ايجاد انگیزه در 
جهت شناخت خود وبهبود روابط متقابل با ديگران بود.  تمريني که در طول جلسه انجام شد، شناسايي 
حالت من بالغ، ارتباط متقابل، روابط مکمل، متقاطع، پنهان وزاويه  دار بود. در جلسه هفتم، طرح زندگي 
ودستورالعمل زندگي هر فرد توضیح داده شد که هدف از اجرا آشنايي اعضا با جايگاه زندگي ونقش 
آن در ارتباط فرد با خود وديگران بود. تمريني که در طول جلسه انجام شد شناسايي طرح زندگي، 
وتعريف نوازش وانواع نوازش بود. و در نهايت جلسه هشتم، رفتارهاي اجتماعي مانند گوشه گیري، 
فعالیت، وقت گذراني، صمیمت وآداب توضیح داده شد که هدف از اجرا، آشنايي اعضا با رفتارهاي 
اجتماعي، تصمیمات جديد مبتني بر خود آگاهي بود. و تمريني که در طول جلسه انجام شد نمايش 

خانواده و تمرين هاي کوتاهي از گوش دادن بود.

جامعه آماری و روش نمونه گيری
جامعه آماری اين پژوهش شامل کلیه پسران مقطع راهنمايی شهرستان دزفول است که در سال 89

1388 در مدارس مختلف اين شهرستان مشغول به تحصیل می باشند. نمونه مورد مطالعه در پژوهش 
حاضر 54 نفر از دانش آموزان مقطع راهنمايی شهرستان دزفول است که با استفاده از روش نمونه گیری 
تصادفی چند مرحله ای انجام گرفت و از میان کلیه دانش آموزان پسر مقطع راهنمايی شهرستان دزفول 
انتخاب شدند. برای انتخاب اين افراد ابتدا به صورت تصادفی3 مدرسه راهنمايی انتخاب و در مرحله بعد 
از هر مدرسه يک کالس انتخاب شدند. در مرحله بعد از هر کالس 20 نفر و در مجموع 60 نفر انتخاب 
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و به صورت تصادفی در دو گروه آزمايش و کنترل گمارده شدند. برای شرکت در جلسات آموزشی 
مادران 30 نفر دانش آموز گروه آزمايش فراخوانده شدند ولی مادران گروه کنترل هیچ مداخله ای 
دريافت نکردند. پس از اجرای مداخالت آزمايشی 3 نفر از مادران گروه آزمايش انصراف دادند که در 
نهايت داده های مربوط به 27 نفر از گروه آزمايش و 27 نفر از گروه کنترل )در مجموع 54 نفر( مورد 
تجزيه و تحلیل نهايی قرار گرفتند. الزم به ذکر است که آموزش بر روی مادران صورت گرفت ولی 
اندازه گیری روابط مادر فرزندی از ديد دانش آموزان است. همچنین بايد يادآور شد که پدران همه 

60 نفر دانش آموز در قید حیات است.

ابزار اندازه گيری 
نظرات جوانان  برای سنجیدن  ابزار 24 سؤالی  اين مقیاس يک  مقیاس رابطه ی ولی فرزندی1. 
درباره ی رابطه ی آنها با والدينشان است. اين مقیاس توسط فاين، مورلند و شوبل2 )1983(،  ساخته 
شده و اساساً برای سنجیدن اثرات طالق بر فرزندان بزرگ والدين مطلقه ساخته شده اما به نظر می رسد 
که اين ابزار برای سنجیدن رابطه ی هر کودک و حتی خردساالن با والدينشان نیز مناسب است. مقیاس 
رابطه ی ولی فرزندی دو صورت دارد، يکی برای سنجیدن رابطه مادر با فرزند و ديگری برای سنجیدن 
رابطه پدر با فرزند. هر دو فرم مقیاس يکسان است، بجز اينکه کلمه مادر يا پدر عوض می شوند )ثنايی 
ذاکر، 1387(. در پژوهش حاضر از فرم مربوط به رابطه ی مادر با فرزند استفاده شده است. پرسشنامه 
مادر از چهار عامل تشکیل شده است؛ عاطفه ی مثبت شامل 15 ماده، آزردگی و سردرگمی نقش شامل 
2 ماده، همانندسازی نقش شامل 3 ماده و ارتباط يا گفت و شنود شامل 7 ماده. 3 ماده نیز در عامل های 
مختلف تکرار شده اند. نمره گذاری مقیاس رابطه ی ولی فرزندی آسان است. به اين صورت که 
نمره ی سؤال های منفی )3 ماده( را معکوس کرده و سپس جمع ماده های هر عامل بر تعداد  ماده ها 
تقسیم می شود. البته می توان فقط نمره های هر ماده را جمع کرد )کردلو، 1380(. نمره ی کل مقیاس 

نیز حاصل جمع نمره ی فرد در چهار خرده مقیاس است.
مقیاس رابطه ی ولی فرزندی با ضريب آلفای کرونباخ 0/61 تا 0/96 برای خرده مقیاس های رابطه 
مادر گزارش شده است )فاين3 و همکاران، 1983، به نقل از ثنايی ذاکر، 1387(. مقدار ضريب آلفای 
کرونباخ در پژوهش کردلو )1380( برای دانش آموزان پسر 0/95 و برای آزمودنی های دختر 0/94 
محاسبه شد. پرهیزکار )1380( نیز در پژوهش خود پايايی اين پرسشنامه را با روش آلفای کرونباخ برای 
فرم مادر 0/92 محاسبه کرد که نشان می دهد اين پرسشنامه از همسانی درونی عالی برخوردار است. 
داداش )1383( پايايی اين پرسشنامه را بر روی دانش آموزان سال اول دبیرستان با روش تنصیف 0/93 و 
با روش بازآزمايی 0/80 محاسبه کرد. در پژوهش حاضر پايايی فرم مادر اين مقیاس با استفاده از روش 
آلفای کرونباخ برای خرده مقیاس ها و کل اين مقیاس در دامنه ای بین 0/57 تا 0/84 محاسبه شده است. 

1. Parent- Child Relationship Survey (PCRS)
2. Fine, Moreland & Schwebel
3. Fine, M
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اين مقیاس از گروه های شناخته شده و روايی پیش بین خوب بهره مند است و فرزندان خانواده های 
طالق و يکپارچه را به طور معناداری از هم متمايز می کند )فاين و همکاران، 1983، به نقل از ثنايی ذاکر، 
1387(. در پژوهش داداش )1383( روايی صوری اين مقیاس توسط اساتید دانشگاه های شهید بهشتی و 
تربیت معلم تأيید شد. در پژوهش پرهیزکار )1381( روايی محتوايی هر دو فرم اين مقیاس توسط اساتید 
دانشگاه های الزهرا و تربیت معلم نیز تأيید شد.اجرای آن روی يک نمونه 60 نفری از دختران دبیرستانی 
نشان داد که با استفاده از روش تحلیل عاملی، ارزش محض کلیه سؤاالت زير عامل اصلی باالی 0/50 
است. در پژوهش حاضر روايی فرم مادر اين مقیاس با استفاده از محاسبه ضريب همبستگی با يک  سؤال 

محقق ساخته 0/71 محاسبه شده است.

یافته هاي پژوهش

جدول 1، میانگین و انحراف استاندارد نمره های آزمودنی های گروه آزمايش را در متغیر روابط 
مادر فرزندی و مؤلفه های آن، در مراحل پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری نشان می دهد.

پیگیریپس آزمون پیش آزمون آزمون
شاخص های آماری

انحراف میانگینمتغیر
انحراف میانگیناستاندارد

انحراف میانگیناستاندارد
استاندارد

89/488/9299/784/9098/814/59عاطفه ی مثبت
10/041/8013/151/7912/851/72آزردگی و سردرگمی نقش

14/262/4418/372/7418/072/64همانندسازی نقش
37/743/5346/593/3445/893/16ارتباط يا گفت و شنود

151/5212/50177/899/39175/628/71کل روابط مادر فرزندی

جدول 1. ميانگين و انحراف استاندارد نمره های آزمودنی های گروه آزمایش در متغير روابط 
مادر- فرزندی و مؤلفه های آن در مراحل پيش آزمون، پس آزمون و پيگيری

پیگیریپس آزمون پیش آزمون آزمون
شاخص های آماری

انحراف میانگینمتغیر
انحراف میانگیناستاندارد

انحراف میانگیناستاندارد
استاندارد

89/3313/2888/6713/1588/2213/10عاطفه ی مثبت
10/482/0810/262/759/962/68آزردگی و سردرگمی نقش

13/524/0413/443/8113/33/69همانندسازی نقش
36/786/3535/786/5435/486/36ارتباط يا گفت و شنود

150/1120/51148/1520/9014720/57کل روابط مادر فرزندی

جدول 2. ميانگين و انحراف استاندارد نمره های آزمودنی های گروه كنترل در متغير روابط 
مادر- فرزندی و مؤلفه های آن در مراحل پيش آزمون، پس آزمون و پيگيری
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جدول 2 میانگین و انحراف استاندارد نمره های آزمودنی های گروه کنترل را در متغیر روابط مادر 
فرزندی و مؤلفه های آن، در مراحل پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری نشان می دهد.

به دلیل اينکه مقايسه گروه ها از جهت متغیرهای وابسته )در نمرات پس آزمون و پیگیری در متغیر 
روابط مادر فرزندی کلی و مؤلفه های آن( با کنترل پیش آزمون انجام شده است از تجزيه و تحلیل 
کواريانس تک متغیری و چندمتغیری )MANCOVA( استفاده شده است. جدول 3 نتايج تحلیل 
کواريانس تک متغیری روی نمره های پس آزمون روابط مادر فرزندی کلی با کنترل اثر پیش آزمون 

در دانش آموزان گروه های آزمايش و کنترل را نشان می دهد.

 همانطور که در جدول 3 مشاهده می شود بین دانش آموزان گروه آزمايش و گروه کنترل ک از نظر 
رابطه مادر فرزندی کلی تفاوت معنی داری وجود دارد )F=315/65 و p>0/001(. بنابراين، فرضیه 1 
تأيید می شود. نتايج تحلیل کواريانس چند متغیری مربوط به مقايسه نمره های پس آزمون مؤلفه های 

روابط مادر فرزندی کلی دانش آموزان گروه آزمايش و گروه کنترل در جدول 4 آمده است.

 همان طور که در جدول 4 مشاهده مي شود، سطوح معني داري همه آزمون ها بیانگر اين است که 
گروه ها حداقل در يکی از متغیرهای وابسته با هم تفاوت معنی دار دارند. برای پی بردن به اين نکته که 
از لحاظ کدام متغیر بین دو گروه تفاوت وجود دارد، چهار تحلیل کواريانس تک متغیری در متن مانکوا 

انجام گرفت که نتايج حاصل در جدول 5 درج شده است. 

سطح معناداری FPمیانگین مجذوراتدرجه آزادیمجموع مجذوراتمنبع

11751/41111751/41315/650/001گروه

جدول 3. نتایج تحليل كواریانس تک متغيری روی نمره های پس آزمون روابط مادر- 
فرزندی كلی دانش آموزان گروه های آزمایش و كنترل، با كنترل اثر پيش آزمون 

سطح معني داري خطاdf فرضیهFdfمقدارنام آزمون
0/86475/954480/001آزمون اثر پیاليي

0/13675/954480/001آزمون المبداي ويلکز
6/3375/954480/001آزمون اثر هتلینگ

6/3375/954480/001آزمون بزرگترين ريشه روي

جدول 4. نتایج تحليل كواریانس چندمتغيري روي نمره هاي پس آزمون مؤلفه های 
روابط مادر- فرزندی دانش آموزان گروه هاي آزمایش و كنترل، با كنترل پيش آزمون
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47 یافته های نو در روان شناسی

 همان گونه که در جدول 5 مشاهده مي شود، بین دانش آموزان گروه آزمايش و گروه کنترل از 
نظر عاطفه ی مثبت تفاوت معنی داری وجود دارد )F=76/48 و p>0/001(. بنابراين فرضیه 11 تأيید 
مي گردد. همچنین بین دانش آموزان گروه آزمايش و گروه کنترل از نظر آزردگی و سردرگمی نقش 
تفاوت معنی داری وجود دارد )F=20/54 و p>0/001(. بنابراين فرضیه 12 تأيید مي گردد. همان گونه 
که در جدول 5 مشاهده مي شود، بین دانش آموزان گروه آزمايش و گروه کنترل ک از نظر همانندسازی 
تفاوت معنی داری وجود دارد )F=47/02 و p>0/001(. بنابراين فرضیه 13 تأيید مي گردد. همچنین 
همان گونه که در جدول 5 مشاهده مي شود، بین دانش آموزان گروه آزمايش و گروه کنترل از نظر 
ارتباط يا گفت و شنود با مادر تفاوت معنی داری وجود دارد )F=101/09 و p>0/001(. بنابراين فرضیه 
14 تأيید مي گردد. به عبارت ديگر آموزش مبتنی بر تحلیل ارتباط محاوره ای موجب افزايش ارتباط 

يا گفت و شنود با مادر در دانش آموزان گروه آزمايش در مقايسه با گروه کنترل شده است.
جدول 6 نتايج تحلیل کواريانس تک متغیری روی نمره های پیگیری روابط مادر فرزندی دانش 

آموزان گروه های آزمايش و کنترل را، با کنترل اثر پیش آزمون نشان می دهد.
 همانطور که در جدول 6 مشاهده می شود بین دانش آموزان گروه آزمايش و گروه کنترل از نظر 

 )p>0/001 و F=267/53( روابط مادر فرزندی کلی در مرحله ی پیگیری تفاوت معناداری وجود دارد
بنابراين فرضیه 2 تأيید می شود. نتايج تحلیل کواريانس چند متغیری مربوط به مقايسه نمره های مرحله ی 
پیگیری در جدول 7 و نتايج تحلیل کواريانس تک متغیری مربوط به مقايسه نمره های پیگیری در جدول 

8 آمده است.

سطح معناداری FPمیانگین مجذوراتدرجه آزادیمجموع مجذوراتمنبع

10905/40110905/40267/530/001گروه

جدول 6. نتایج تحليل كواریانس تک متغيری روی نمره های 
پيگيری روابط مادر- فرزندی دانش آموزان گروه های آزمایش و كنترل

شاخص های آماری

 متغیر

مجموع 
مجذورات

درجه 
آزادي

میانگین 
مجذورات

Fسطح معني داري

1449/1711449/1776/480/001عاطفه ی مثبت
110/041110/0420/540/001آزردگی و سردرگمی نقش

303/511303/5147/020/001همانندسازی 
1491/8911491/89101/090/001ارتباط يا گفت و شنود

جدول 5. نتایج تحليل واریانس تک متغيري در متن مانكوا روي نمره هاي پس آزمون 
مؤلفه های روابط مادر- فرزندی دانش آموزان گروه هاي آزمایش و كنترل
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یافته های نو در روان شناسی48

 همان طور که در جدول 7 مشاهده مي شود، سطوح معني داري همه آزمون ها بیانگر اين است که 
گروه ها حداقل در يکی از متغیرهای وابسته با هم تفاوت معنی دار دارند. لذا افزايش نمره های دانش 
آموزان از مرحله ی پیش آزمون به مرحله ی پیگیری نشان می دهد اثر آموزش همچنان باعث بهبود 
روابط مادر فرزندی دانش آموزان در مرحله ی پیگیری شده است، لذا فرضیه 2 تأيید می شود. در 
ادامه برای پی بردن به اين نکته که از لحاظ کدام متغیر بین دو گروه در مرحله پیگیری تفاوت وجود 
دارد، چهار تحلیل کواريانس تک متغیری در متن مانکوا انجام گرفت که نتايج حاصل در جدول 8 

درج شده است.

 همان گونه که در جدول 8 مشاهده مي شود، بین دانش آموزان گروه آزمايش و گروه کنترل از نظر 
عاطفه ی مثبت در مرحله ی پیگیری تفاوت معنی داری وجود دارد )F=63/13 و p>0/001(. بنابراين 
فرضیه 21 تأيید مي گردد. همچنین، بین دانش آموزان گروه آزمايش و گروه کنترل از نظر آزردگی و 
سردرگمی نقش در مرحله ی پیگیری تفاوت معنی داری وجود دارد )F=21/70 و p>0/001(. بنابراين 
فرضیه 22 تأيید مي گردد. همچنین، بین دانش آموزان گروه آزمايش و گروه کنترل از نظر همانندسازی 
در مرحله ی پیگیری تفاوت معنی داری وجود دارد )F=468/05 و p>0/001(. بنابراين فرضیه 23 تأيید 
مي گردد. همچنین، بین دانش آموزان گروه آزمايش و گروه کنترل از نظر ارتباط يا گفت و شنود با 
مادر در مرحله ی پیگیری تفاوت معنی داری وجود دارد )F=98/38 و p>0/001(. بنابراين فرضیه 24 
تأيید مي گردد. به عبارت ديگر اثر آموزش مبتنی بر تحلیل ارتباط محاوره ای همچنان موجب افزايش 

سطح معني داري خطاdf فرضیهFdfمقدارنام آزمون
0/84867/124480/001آزمون اثر پیاليي

0/15267/124480/001آزمون المبداي ويلکز
5/5967/124480/001آزمون اثر هتلینگ

5/5967/124480/001آزمون بزرگترين ريشه روي

جدول 7. نتایج تحليل كواریانس چندمتغيري روي نمره هاي پيگيری مؤلفه های روابط 
مادر- فرزندی دانش آموزان گروه هاي آزمایشي و كنترل

شاخص های آماری
 متغیر

مجموع 
مجذورات

درجه 
آزادي

میانگین 
مجذورات

F
سطح

معني داري
1312/9111312/9163/130/001عاطفه ی مثبت

110/531110/5321/700/001آزردگی و سردرگمی نقش
281/271281/2746/050/001همانندسازی 

1381/9511381/9598/380/001ارتباط يا گفت و شنود

جدول 8. نتایج تحليل واریانس تک متغيري در متن مانكوا روي نمره هاي مؤلفه های 
روابط مادر- فرزندی دانش آموزان گروه هاي آزمایشي و كنترل، در مرحله پيگيری
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49 یافته های نو در روان شناسی

مؤلفه های روابط مادرفرزندی بین مادران و دانش آموزان گروه آزمايش در مقايسه با گروه کنترل 
شده و اين اثر دوام داشته است. 

بحث و نتيجه گيري
 نتايج تحلیل کواريانس تک متغیری روی نمره های پس آزمون گروه های آزمايش و کنترل نشان 
داد که آموزش مبتنی بر تحلیل ارتباط محاوره ای بر بهبود کلی روابط مادر فرزندی دانش آموزان 
گروه آزمايش در مقايسه با آزمودنی های گروه گواه مؤثر بوده است. بنابراين فرضیه 1 تأيید گرديد. اين 
يافته با نتايج پژوهش های دوايی )1381(، سیف )1381(، کرنس و ديگران )1996( و کازيکو )2006( 
مطابقت دارد. تحلیل رفتار متقابل به روابط و مشکالت دروني شخص و رابطه انسان ها با يکديگر توجه 
خاصي دارد و اعتقاد بر اين است که اگر افراد با يکديگر روابط سالم، صمیمانه و صادقي داشته باشند و 
آن را جايگزين روابط مخرب، منفي و تحقیرآمیز نمايند قادر خواهند بود که از فشارهاي رواني خود و 

ديگران بکاهند و از زندگي لذت بیشتري ببرند )برن، 1974؛ ترجمه ی فصیح، 1388(.
با توجه به اينکه دوره ی نوجوانی همراه با مشکالت فردی و ارتباطی برای وی است، تأکید بر برقراری 
ارتباط سالم و منطقی می تواند نوجوان را به مسیر درست تخلیه هیجانات و بروز احساسات رهنمون کند. 
در اين دوره نوجوان نیاز دارد که ابهامات فردی خود را حل کند و به يک هويت منسجم دست يابد، در 
پی پاسخ به پرسش های بیشمار خود است و بسیار مستعد تأثیرپذيری و همانندسازی از همساالن است. 
والدين و به ويژه مادر، با توجه به نقش مهمی که دارد، بايد نوجوان را در پناه خود بگیرد و در کسب 
تجربیات و آمادگی های الزم به وی کمک کنند. اصول TA به طور اختصاصي جهت غلبه بر مقاومت 
خانواده ها براي شرکت در درمان طراحي و آزمايش شده اند. راهبردهاي TA عالوه بر تغییر مقاومت 
والدين و تغییر الگوهاي ارتباطي که مشوق و نگهدارنده استفاده از مواد هستند، مي توانند تعامالتي را 
که باعث مقاومت در درمان مي شوند را نیز تغییر می دهد )ارنست1، 2000(. نوجوان هنوز توانايی 
استقالل از خانواده را ندارد ولی بیشتر وقت خود را با دوستان و همساالن می گذراند. فشارها و ابهامات 
محیط اطراف نیز باعث سردرگمی و بحران هويت برای وی می شوند، که در اين زمان مادر با برقراری 
يک رابطه سالم و منطقی سعی می کند که نوجوان را مجدداً به سمت خانواده بکشاند تا بتواند با کسب 
تجربیات الزم، تصمیمات مهمی برای آينده ی شغلی، سالمت، تحصیل و خانودگی خود بگیرند. اگر 
در خانواده ای تحکم و تسلط پدر مانع ايجاد رابطه صحیح بین پدر و نوجوان گردد، مادر با برقراری 
رابطه صمیمانه و منطقی با نوجوان، به وی اجازه می دهد تا به صورت منطقی با مسائل برخورد کند و به 

يک انظباط فردی و حل تعارضات و مشکالت نائل آيد.
همچنین نتايج تحلیل کواريانس تک متغیری روی نمره های پس آزمون گروه های آزمايش و کنترل 
نشان داد که آموزش مبتنی بر تحلیل ارتباط محاوره ای بر افزايش عاطفه ی مثبت )از مؤلفه های روابط 
مادر فرزندی( دانش آموزان گروه آزمايش در مقايسه با آزمودنی های گروه گواه مؤثر بوده است. 

1. Ernst
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یافته های نو در روان شناسی50

بنابراين فرضیه 11 تأيید گرديد. اين يافته با نتايج پژوهش های اصالنی )1384(، کرنس و ديگران 
)1996(، مطابقت دارد.. عوامل خانوادگی و والدينی بسیاری می توانند ويژگی های شناختی، عاطفی، 
رفتاری و شخصیتی نوجوانان را شکل دهند. تأثیرات خانوادگی و والدينی بر ويژگی های نوجوانان، 
می تواند منشأ ژنتیکی يا محیطی داشته باشد که يافته ها نشان داده اند هر دو در ثبات و دگرگونی 

الگوهای تکاملی سازگاری نوجوان نقش دارند )شیرر، کروتر و مک هال، 2005(.
با توجه به افزايش روزافزون اختالالت روانی و خلقی در کودکان و نوجوانان، ارتباط با مادر که 
همواره منبع مهر و محبت به فرزندان است اهمیت بسیاری پیدا می کند. مادران می توانند حاالت نفسانی 
خود را از يکديگر تشخیص دهند و نقش من والدينی را کاهش داده و من بالغ را پرورش دهند. مادر 
تفکر آگاهانه را فعال کرده و سعی می کند به جايگاه »من خوب هستم تو خوب هستی« برسد. نوجوان 
نیز می تواند نقش ها و الگوهای مناسب را فرا بگیرد و احساسات مثبت را بروز دهد. مادر که منبع 
دلبستگی فرزند است با پرورش دلبستگی ايمن در فرزند خود می تواند به وی کمک کند تا عواطف 
مثبتی مانند همدلی، همدردی، مهربانی و دلسوزی را در محیط خانواده و در ارتباط با دوستان و همساالن 
بروز دهد. در تبیین اين يافته بايد يادآور شد که هويت مردانه نوجوان زمانی شکل می گیرد که احساس 
می کند که مرد است. با توجه به اينکه در روابط مادر پسر، مادر در ابراز احساسات خود نسبت به 
فرزند پسرش صراحت زيادی دارد، می تواند به صورت معکوسی موجب فاصله گرفتن پسر با مادر 
شود. مادران به پسرهايشان محبت زياد کرده، برای آنها اهداف بزرگ در نظر می گیرند و آنها را محکم 
و قوی نیز می دانند. نوجوان پسر نیز در محیط اطراف خود شروع به کاوش مي کنند و سعی دارند 
بیشتر احساس خود مختاری و استقالل داشته باشند. صراحت و تأکید بیشتر مادر روی تمايز يافتن پسر، 
می تواند اثر منفی روی سالمت روان پسر داشته باشد. بروز پرخاشگری مادر می تواند باعث شود که 

پسر در کنترل حاالت عاطفی خود ناتوان شود و ممکن است منجر به ايجاد عواطف منفی شود. 
نتايج تحلیل کواريانس تک متغیری روی نمره های پس آزمون  گروه های آزمايش و کنترل نشان 
داد که آموزش مبتنی بر تحلیل ارتباط محاوره ای بر کاهش آزردگی و سردرگمی نقش )از مؤلفه های 
روابط مادر فرزندی( دانش آموزان گروه آزمايش در مقايسه با آزمودنی های گروه گواه مؤثر بوده 
است. بنابراين فرضیه 12 تأيید گرديد. اين يافته با نتايج پژوهش های اصالنی )1384(، فرهنگی )1385(، 
خدايی خیاوی )1376(، کرنس و ديگران )1996(، لورنس )2007(، مطابقت دارد. نوجوانان در هنگام  
تصمیم گیري  براي مسائل  مهم زندگي خود با ترديد و دودلي هاي بسیار زيادي روبرو هستند و آزاد 
نیستند که براي خودشان تصمیم بگیرند، زيرا در بیشتر مسائل بايد صبر کنند )تا طی موقعیت ها و تغییر 
اوضاع( برايشان تصمیمي گرفته شود. در اين سن مغزشان رو به تکامل است، بدن شان به حد رشد بلوغ 
رسیده است، اما از لحاظ قانوني و اقتصادي وابسته به ديگران هستند و تالش هايشان براي فعالیت هاي 
مستقل همیشه به شکست منجر مي شود که می بینند واقعاً نمي توانند براي خودشان تصمیم بگیرند. 
بنابراين روحیه شان هم در اين سطح مي ماند که مي گويند چرا اصال سعي کنیم کاري انجام دهیم و 

احساس مي کنند بهتر است هیچ کاري نکنند )بیابانگرد، 1386(.
و  قدرت  مراجع  مقابل  در  سرکشی  آشفتگی،  تناقض،  از  سرشار  نوجوان  نوجوانی  دوره  در 
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آرمان گرايی همراه با تأثیرپذيری های متفاوت از محیط است. همچنین تصمیم گیري نوجوانان با فشارها 
و برنامه ريزی های ديگران برای وی همراه است. تصمیم گیری های بحرانی نوجوان در زمینه های 
مختلف زندگیش در همین دوران اتفاق می افتد و نوجوان هويت خود را پیدا می کند، به استدالل 
می رسد و از مراقبان اولیه خود تمايز پیدا می کند، همچنان که روابط با همساالن تقويت می شود و 
استحکام می يابد )گوردون1، 1996(. نوجوان سعی دارد بین آنچه که هست و آنچه که می خواهد 
باشد يک تعادل ايجاد کند. خود آرمانی آنها به دنبال شکوفايی توانايی ها و استقالل از والدين است و 
به دنبال دستیابی به يک موقعیت برتر و سازمان يافته هستند برقراری يک رابطه عاقالنه و منسجم با مادر 
می تواند الگوهای رفتاری مطلوبی را در وی شکل دهد به نحوی که بتواند خواسته ها و نیازهای خود را 
با امکانات و توانايی های خود و خانواده اش سازگار کند تا از هرگونه ابهام و سردرگمی برحذر باشد. 
بنابراين می توان گفت که بهبود رابطه با مادر می تواند به پرورش يک هويت منسجم و الگوی مناسب 

کمک شايانی کند.
نتايج تحلیل کواريانس تک متغیری روی نمره های پس آزمون گروه های آزمايش و کنترل نشان 
داد که آموزش مبتنی بر تحلیل ارتباط محاوره ای بر افزايش همانندسازی )از مؤلفه های روابط مادر 
فرزندی( دانش آموزان گروه آزمايش در مقايسه با آزمودنی های گروه گواه مؤثر بوده است. بنابراين 
فرضیه 13 تأيید گرديد. اين يافته با نتايج پژوهش های فرهنگی )1385(، خدايی خیاوی )1376(، 
کرنس و ديگران )1996(، مطابقت دارد. فاصله زمانی بین نسل ها به خاطر ارتباط دائمی افراد خانواده با 
يکديگر و نزديکی آنها با هم خود را خیلی بهتر نشان می دهد. والدين، نوجوانان را متهم به عصیانگری 
می کنند و جوانان، والدين خود را کهنه پرست و ارتجاعی می دانند، به اين ترتیب اشتراک نظر و تفاهم 

بین اين دو نسل روزبه رو کمتر می شود )نجاتی، 1376(.
همانندسازی با الگوهای فکری و رفتاری والدين از خواسته های هر خانواده ای می باشد و معموالً 
فرزند نوجوان خود را مجبور می سازند که مثل آنان رفتار کند. اگر نوجوان بخواهد خودسرانه و علیرغم 
خواسته های والدين خود عمل کند تحت فشار قرار می گیرد. بنابراين نوجوان نیاز دارد که رفتارهای 
ناهمخوان والدين را تفکیک کرده و الگوهای منفی را کنار گذاشته و رفتارهای مثبت را به عنوان بخشی 
از عادات رفتاری خود سازد. در تبیین اين يافته بايد گفت مسأله ي اصلي بحث »ارتباط« بین دو نسل 
است. رفتار متقابل متقاطع اغلب ممکن است گفتگوها را متوقف کند، که اولین گام براي شروع درمان 
آموزش اصول »والد  بالغ  کودک« به والدين است. اين يک وسیله ي سوا کردن و نظم دادن مؤثر 
به انبوه عظیم و درهم برهمي از احساسات کهنه ي بچگي و امر و نهي هاي پدر و مادرانه است. مادرها 
و پدرها اغلب آمیخته اي از ترس و احساس گناه و عدم اطمینان هستند و البته تا حدي افکار ارزومندانه 
و امیدوارانه دارند )موريل و ساوری2، 1998؛ ترجمه ي دادگستر، 1386(. مادران می توانند نقش اصلي 
و تسهیل کننده اي در برقراري رابطه با نوجوان پسر داشته باشند. تمام نگرش ها و عقايد اولیه ي مادر 
درباره ي مردان در مراقبت روزمره آنان از پسرانشان منعکس مي شود. اگر مادر در ارتباط با فرزندش با  

1. Gordon
2. Muriel & Savary
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ماليمت، احترام و سرزنده عمل کند، پسر نیز می تواند در برخورد صحیح با جنس مخالف و با همسر 
خود در آينده نیز ارتباط صحیحی داشته باشد.

نتايج تحلیل کواريانس تک متغیری روی نمره های پس آزمون گروه های آزمايش و کنترل نشان 
داد که آموزش مبتنی بر تحلیل ارتباط محاوره ای بر افزايش ارتباط يا گفت و شنود )از مؤلفه های 
روابط مادر فرزندی( دانش آموزان گروه آزمايش در مقايسه با آزمودنی های گروه گواه مؤثر بوده 
است. بنابراين فرضیه 14 تأيید گرديد. اين يافته با نتايج پژوهش های فرهنگی )1385(، خدايی خیاوی 
)1376(، کرنس و ديگران )1996( و لورنس )2007(، مطابقت دارد. آموزش TA به مادران کمک 
مي کند تا پیام هاي خود را به نوجوان به طور صريح  تر انتقال دهند و به درک بیشتري از يکديگر نائل 
آيند. تمرين اصولي تحلیل رفتار متقابل باعث مي شود تا والدين اين عادات را به گنجینه ي رفتاري خود 
اضافه کنند و در موقعیت هاي مشکل ساز و تعارض بین والدين ونوجوانان به جاي استفاده از رفتارهاي 
تشنج زا مانند انتقاد بي جا، سرزنش، طعنه وکنايه، زخم زبان و غیره از شیوه هاي سازنده استفاده نمايند. 
از جمله مواردي که اعضا در ابعاد گوناگون ارتباط در گروه آموزش مي بینند، ارائه تکنیک های خاص 

درگیر شدن در ارتباطات میان فردي است که در جلسات تحلیل رفتار متقابل با مادران کار مي شود.
نوجوانان پسر، معتقدند در مسائلی از قبیل تحصیالت، روابط اجتماعی، فعالیت ها و احساسات با 
مادرانشان راحت ترند در حالی که پدران بیشتر نصیحت می کنند و راجع به مسائل غیرخصوصی 
صحبت می کنند )هريس، 2006(. کیفیت رابطه مادر و فرزند، شاخص مهمی از سازگاری روانی و 
تکامل اجتماعی بین کودکان و نوجوانان است. منفی گرايی مادر مثل خصومت، عصبانیت و تهاجم 
مادر با تهاجم، بزهکاری و افسردگی در نوجوان همراه می شود. رفتارهای مثبت مادر مانند همراهی، 
تحسین، همکاری، راهنمايی، صداقت، مراقبت، گرمی، اعتماد و وظیفه شناسی باعث بهبود ارتباط و 
افزايش بحث و گفتگو با نوجوان می شود. نوجوان نیز به راحتی در مورد مسائل و تعارضات خود گفتگو 
می کنند و به دنبال حل مسئله و حل تعارض بر می آيد و از واکنش های غیر منطقی مانند اجتناب و 

پرخاشگری استفاده نمی کند و به رشد شخصی می رسد.
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