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 چکيده
 فرزند از دیدگاه -هدف: پژوهش حاضر به منظور بررسی تأثیر آگاهی از حقوق متقابل والد

دختر( در نوجوانان انجام گرفته  -فرزند )مادر –های اسالمی برکاهش تعارضات والد آموزه

پس آزمون با گروه  -است. روش: روش پژوهش تجربی و طرح تحقیق از نوع پیش آزمون

کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش، دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان گرگان در 

نفر  8نفر والدین ،  8) نفر 11بودند. نمونه مورد پژوهش که شامل  2392-2391تحصیلی سال 

نفر فرزند به عنوان گروه کنترل( بودند   8های آزمایش و فرزندان همان والدین به عنوان گروه

ین پژوهش براساس های آزمایش و کنترل جایگزین شدند. در ابه صورت تصادفی درگروه

ای اسالمی حقوقی که هریک از اعضای خانواده نسبت به یکدیگر دارند در هتعالیم و آموزه

شد. ابزار های آزمایش به صورت جداگانه آموزش داده ۀ گروهی به گروهجلسه به شیو 6طی 

اشتراس فرم تعارض با والدین بود که از  -های تعارض مورایسنجش، پرسشنامه تاکتیک

شد. در این پژوهش از آزمون تحلیل کوواریانس فرزندان پیش آزمون و پس آزمون گرفته 

ها: نتایج نشان داد که آموزش ها استفاده گردید. یافتههای گروهجهت آزمون اختالف میانگین

فرزند به والدین و فرزندانشان در افزایش مهارت استدالل، کاهش  -آگاهی از حقوق والد

 با والدین مؤثر بوده است. های فرزندان در ارتباطپرخاشگری کالمی و کاهش تعارض
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 .نوجوان فرزند، –فرزند، روابط والد  –تعارض، حقوق متقابل والد  واژگان کليدی:

 

 مقدمه

دهد و از های اجتماعی است که اساس حیات اجتماعی بشر را تشکیل میخانواده یکی از نهاد

ین نظام برای تامین ترمهمترین وظایف آن فرزندآوری و پرورش فرزندان است. این نهاد مناسب

نیازهای مادی، روانی و معنوی بشر بوده و بهترین بستر را برای تأمین امنیت و آرامش روانی 

های عاطفی فراهم کردن فرزندان و برآورده ساختن نیازاعضا، پرورش نسل جدید و اجتماعی

ساسی های او چالش نموده است. با این حال در عصر حاضر نظام خانواده دچار مشکالت

(. یکی از 2381 )ساالری فر، ال رفته استؤگردیده که حتی گاه اساس و تمامیت آن نیز زیر س

شوند، نافرمانی ها در هنگام پرورش فرزندان با آن مواجه میمشکالتی که گاهی اوقات خانواده

د. دههای والدین شان است که معموالً در سنین نوجوانی رخ میو مخالفت فرزندان با خواسته

نوجوانی دوره انتقالی است که در آن فرد از امنیت کودکی به سوی مسئولیت پذیری و 

نوجوان برای استقالل و  ۀ(. تالش فزایند1009، 2)موگلر کندامتیازات بزرگسالی حرکت می

نوجوانی  ۀدر طول دور 1فرزند -تواند دلیلی برای افزایش موقتی تعارض والدمختاری میخود

نتیجه ناهمگونی انتظارات والدین و فرزندان در ارتباط با رفتار مناسب  ارض عمدتاًاین تع باشد.

)برانجی، دورن،  شودها ایجاد میکه در زمینه اختیارات و مسئولیت و تنظیم تحوالتی است

( در واقع تعارض به کشمکش و ناسازگاری جهت رسیدن به توافق در انتظارات 1009، 3والک

ها گی خانوادگی است و بیشتر خانواده(. تعارض اغلب بخشی از زند1022، 1)کیم اشاره دارد

( افراد 1022، 1استرومشاک، دیشیون وان ریزین،اسازگاری را در طول زندگی دارند )تجارب ن

                                                 
1. Moglar 
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5. Van Ryzin& Stromshak&Dishion 
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)کرآلپ،  شودها، غرایز و امیال آنها برآورده نمیکنند که نیازرا زمانی تجربه می تعارض عمدتاً

ها، انتظارات، حقوق منحصر به فرد و تجارب متفاوت هر ( ارزش0091، 2بیدوگلو دیسیورک،

 1دهد، ها نشان می(. بعضی از پژوهش1020م، ، ن،1)علی شودفرد باعث ایجاد تعارض می

کرآلپ و حه، همکاری( در افراد وجود دارد )سبک حل تعارض)رقابت، اجتناب، نرمش، مصال

 (.1009همکاران، 

تعارض زمانی مخرب است که ند مخرب و یا سازنده باشد. تواتعارض در خانواده می

منجر به افسردگی در والدین و فرزندان، خشونت و آشفتگی اجتماعی، عزت نفس پایین 

( عالوه بر این 1020م،  ن، علی،شود )ازگاری فرزندان در مدرسه میفرزندان، و کاهش س

کند خودشان به افراد خانواده کمک میتواند جنبه مثبت نیز داشته باشد در جایی که تعارض می

مشکالت ارتباطی  های متفاوت دیگران باال ببرند وشان را در زمینه ویژگیرا بشناسند وآگاهی

)کرآلپ و  در روابط را بشناسند و انرژی و انگیزه خود را در جهت حل آنها تقویت کنند

 منجر به نتایج مخربی باشد.تواند (. مدیریت ناکافی تعارض در خانواده می1009ران، همکا

)مانند درگیری، استرس و ناتوانی از  زمانی که اعضای خانواده، طرز فکر و تجارب منفی

)مانند بحث آرام وتوانایی حرکت به سمت جلو( تبدیل  حرکت رو به جلو( را به تجارب مثبت

های از راه (. یکی1020، م )علی، ن، توانند، تعارض را به درستی مدیریت کنندکنند، می

کارآمدی خانواده آشنایی با حقوق، وظایف و شفافیت حدود و انتظارات الزامی و غیرالزامی 

هایی که کارآمدی خانواده را به خطر هریک از افراد خانواده است، زیرا بسیاری از ناسازگاری

راد کند ریشه در عدم رعایت حقوق و قدر ناشناسی افاندازد و استحکام آن را سست میمی

 (. 2389)صفورایی،  خانواده است

شود. اسالم، از نگاه اسالم به خانواده براساس حقوق متقابل زن ومرد و فرزندان تعریف می

افراد نسبت به یکدیگر حق و تکلیف  مشخصی  ۀکند؛ بلکه همیک جنس خاص، حمایت نمی

                                                 
1. Kiralp&Dincyurk&Beidoglu 

2. Ali , N. M 
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شخص در اولویت  کید بر جنسیت و اصالت فرد است و منافعأدارند. در حالی که در غرب، ت

وامع آنان گردیده است و این نگاه غرب به خانواده موجب مسائل و مشکالت زیادی در ج

 چگونگی روابط اعضای خانواده و به عبارتی ۀ(. تعالیم اسالم دربار2390، )روح افزا است

های الزامی و اخالقی فراوانی دارد. رعایت حقوق ، توصیههای متقابل آنهاحقوق و مسئولیت

متقابل والدین و فرزندان، عالوه بر اینکه یک فرمان الهی و امری تشریعی است، به صورت یک 

ها وجود دارد. در فرهنگ متعالی اسالم در مرتبه اول حقوق و قانون تکوینی در نهاد همه انسان

هایی نیز برای وظایفی برای والدین درمقابل نسل جوان ودر مرتبه دوم وظایف و مسئولیت

(. ازدیدگاه فرهنگ تربیتی اسالم الزم 2381)پاک نیا، ان در قبال والدین منظور شده استفرزند

شوند و آفرینان در حوزه تربیت نسل جدید محسوب میترین نقشکه مهم -است والدین

های صحیح و اطمینان بخش و گیری از روشبا بهره -اندمسئولیت سنگین آن را بر عهده گرفته

یش را در امر تربیت یاری و برای ه دین مبین اسالم معین کرده فرزندان خوبا رعایت حقوقی ک

های فرزندان و شکوفایی استعدادهای خدادادی آنان به حقوق اساسی پرورش خالقیت

 (.2381)ساالری فر،  فرزندانشان توجه کنند

رعایت حقوق و وظایفی که اسالم برای افراد تعیین کرده است، امر مهمی است که 

دین و فرزندان در چارچوب روابط خانواده سخت به آن نیاز دارند. این در حالیست که ما با وال

از  اسالمی قرار داریم کمتر شاهد آن هستیم. از این رو آموزش آگاهی ۀوجود اینکه در جامع

ترین اقداماتی ، جهت بهبود روابط در نظام خانواده از مهماین حقوق و وظایف و رعایت آن

 ها انجام داد.توان در مسیر کمک به والدین و فرزندان آنیاست که م

 

 1( و ساراسواتی و پی2991) 2پلی چار و ولش بیکر، هایی که توسط کوپر،در بررسی

-روابط والد ( انجام گرفت، نتایج نشان داد، در جوامعی که کمتر افراد فردگرا هستند،2993)

                                                 
1. Cooper, C.R & Polichar,C & Welsh,A 

2. Sara swathi, S.T 
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 زنده، مسئولیت و احترام به بزرگترها دور میهایی از قبیل انجام وظیفنوجوان حول موضوع

برنامه ( باعنوان اثرات آموزش والدین )1102و همکاران ) 2(. در پژوهش لیجتن2381 )برجعلی،

ارتباط بین والدین و فرزندان و   PCTT(، نتایج نشان داد،1PCTTگفتگو والدین و فرزندان،

بخشد. در پژوهش ترنر، ریچارد و می های تعارض بهبودهای حل مسئله را در موقعیتمهارت

های بومی استرالیا ( انجام برنامه آموزشی والدین در مورد تعدادی از خانواده1002) 3سندر

باعث رشد سازگاری و کاهش مشکالت در خانواده شد و آموزش والدین به آنها کمک کرد 

( به 1008) 1ن و همکارانتا در برخورد با فرزندان خود اقدامات مناسبی انجام دهند. وان دور

فرزند و بزهکاری نوجوانان پرداختند.  -های حل تعارض در روابط والدبررسی رابطه بین شیوه

الف( شیوه  در الگوهای اجتماعی حل مشکل سه نوع شیوه حل تعارض شناسایی شده است:

ل خشم، سازنده که شامل سازش و گفتگو است. ب( شیوه غیرهایی از آن شامسازنده که نمونه

دفاعی بودن یا حمله و از دست دادن کنترل خود است. ج( الگوی اجتنابی که شامل اجتناب از 

نوجوان به همراه پدر ومادرشان شرکت  118صحبت کردن و کنار کشیدن است. در این مطالعه 

های حل های تعارضات بین فردی، عواطف مربوط به تعارض و شیوهنامهکردند که پرسش

های نوجوان، الگو -های جداگانه پرکردند. نتایج نشان داد در رابطه پدررته صوتعارض را ب

نوجوان شیوه غیرسازنده با  -شود و در رابطه مادراجتنابی باعث بزهکاری در نوجوانان می

( درپژوهش خود نشان داد که 2381) بزهکاری در نوجوان در ارتباط است. بابا پور خیرالدین

شناختی رابطه مثبت دارد. گرایانه با سالمت روانوع همراهانه و مصالحهشیوه حل تعارض از ن

(، نشان دادند که گفت وشنود باال بیشتر اوقات با شیوه کارآمد 2389) سپهری و پاکدامن

های ناکارآمد سلطه که همنوایی باال اغلب شیوهشود،در حالیمؤتلفانه در حل تعارض همراه می

                                                 
1. Lejten 

2. program parents and children talking together. 

3. Turner & Richard & Sander.   

4. Van doorn, M.D 
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( در پژوهش خود به این نتیجه رسید که 2993) 2کند. اولوسبینی میشگرایانه و اجتنابی را پی

های هیجانی درک توان مهار رفتار خود را ندارند و در خواندن نشانه نوجوانان پرخاشگر معموالً

( دریافت که قدرت والدین و 1299) 1های مقابل و مدیریت خشم مشکل دارند. سماتانادیدگاه

فرزند نوجوان است. پژوهش توصیفی  -میزان و شدت تعارض والدهای فرزندپروری در شیوه

ف شناسایی ( باعنوان نقش حقوق در کارآمدی خانواده از دیدگاه اسالم با هد2389) صفورایی

ثیر آن در کارآمدی خانواده، نتایج أت اساس دین اسالم و نقش وحقوق اعضای خانواده بر

اعضای خانواده حقوقی را وضع، و در مقابل این  پژوهش نشان دادکه منابع دینی برای هریک از

حقوق، وظایفی نیز برای طرف مقابل معین کرده است. براساس منابع دینی، رعایت حق و انجام 

مین کننده کارآمدی خانواده است. برای حل تعارض و بهبود روابط بین أوظیفه در کنار هم ت

ثر به ؤای است که بتواند به طور مرنامه مداخلهوالدین و نوجوانان نیاز به اقدامات پیشگیرانه و ب

ها وبه والدین و نوجوانان برای بهبود رابطه و کاهش مشکالت سازگاری کمک کند خانواده

د، ولی اگر طرفین کنای مفیدی به کار گرفته شد، به رشد رابطه کمک میای مقابلههچنانچه راه

شود، بلکه به تداوم نه تنها تعارض حل نمی، نحوه برخورد صحیح را ندانند، درگیر در تعارض

)گیتی پسند و  شودهای مختلفی استفاده میزند. برای حل تعارض از روشرابطه هم آسیب می

در تمام جوامع، خانواده نماینده و مظهر اخالق عمومی است و آنچه در  (.2382، همکاران

ابل است و دستیابی به این امر اد متقخانواده باید به وجود آید عشق، مهربانی، حسن نیت و اعتم

آید. در مقابل دین اسالم برای پیش فردگرایی که از مظاهر فرهنگ رقیب است به دست نمی با

گیری از کم رنگ شدن روابط صمیمانه و یا از بین رفتن کانون خانواده و روابط خانوادگی و 

از اعضای خانواده مشخص برای روز افزون کردن کارآمدی خانواده حقوقی را برای هریک 

اسالم،  کند. در مکتب غنیکرده است و افراد را ملزم به رعایت حقوق و وظایف یکدیگر می

ها و به ویژه حقوق متقابل اعضای خانواده مورد توجه جدی قرار مسئله حقوق متقابل انسان

                                                 
1. Olweus,D. 

2. Smetana,J. 
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ندان گرفته است و برای آن در تمامی مراحل و تمام اعضا که شامل شوهر، همسر و فرز

شود، قوانین الزم وضع شده است. رعایت حقوق نه تنها عامل استحکام و کارآمدی خانواده می

دهد و آن را ها پاداش میاست، بلکه خداوند در مقابل انجام وظایف و رعایت حقوق به انسان

 -هایی که در زمینه خانواده در مراکز علمیشمارد. بررسی نتایج پژوهشجزء عبادات می

ها به بررسی موضوع اثربخشی رعایت دهد بیشتر پژوهشی انجام شده است، نشان میپژوهش

ها یا از این پژوهش حقوق در رضایت زناشویی و یا رضایتمندی خانوادگی پرداختند. بسیاری از

شناختی اساس منابع دینی انجام شده باشند، از تحلیل رواناند و یا اگر بربهرهبیمنابع دینی 

 (. 2389یستند )صفورایی، برخوردار ن

های اسالم در طی دراین پژوهش، آموزش حقوق اعضای خانواده در چارچوب آموزه

جداگانه برای والدین و فرزندانشان به مرحله اجرا گذاشته شده و موراد زیر را شامل  ۀشش جلس

 اهل بیتهایی از چگونگی ارتباط شود: بحث اثرات ارتباط مناسب و بیان روایات و داستانمی

)ع( در خانواده، ارزش دنیا از نگاه والدین و فرزندان، تعیین حقوق برای اعضای خانواده از نگاه 

 های اسالمی و تعیین حقوقیوالدین و فرزندان، بحث حقوق متقابل والدین و فرزندان در آموزه

ی )تکلیفی، عاطفی( که برای هریک از اعضای خانواده در اسالم مشخص شده است. محتو

اهل بیت تدوین شده است. جلسات به صورتی  ۀهای اسالمی و سیرجلسات با توجه به آموزه

شود که هر جلسه مطالب مورد بحث در قالب گفتگو و بیان مطالب از طریق اعضای اجرا می

شود و سپس به طرح مواردی از آنها به صورت عملیاتی بیان میگروه و جمع بندی اطالعات 

های آنها ای که از گفتهگونهیعنی به) ایمطرح نشده در قالب زیر آستانهها که از جانب آن

شود. با توجه به تأثیر رعایت حقوق متقابل در بهبود روابط اعضای استخراج شود( پرداخته می

فرزندی، ارتقای  -شود رویکرد حاضر منجر به کاهش تعارضات والدخانواده پیش بینی می

 اشگری کالمی و فیزیکی در نوجوانان دختر گردد.مهارت استدالل و کاهش پرخ

 های پژوهشفرضيه
 فرضيه اصلی
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های اسالمی بر کاهش تعارضات فرزند از دیدگاه آموزه -آموزش آگاهی از حقوق متقابل والد

 فرزندی در نوجوانان دختر مؤثر است. -والد
 

 های فرعیفرضيه

های اسالمی بر افزایش ه آموزهفرزند از دیدگا -آموزش آگاهی از حقوق متقابل والد -2

 مهارت استدالل در نوجوانان دختر مؤثر است.

های اسالمی بر کاهش فرزند از دیدگاه آموزه -آموزش آگاهی از حقوق متقابل والد -1

 پرخاشگری کالمی در نوجوانان دختر مؤثر است.

اهش های اسالمی بر کفرزند از دیدگاه آموزه -آموزش آگاهی از حقوق متقابل والد -3

 پرخاشگری فیزیکی در نوجوانان دختر مؤثر است.
 

 روش پژوهش

آموزان دختر مقطع اول متوسطه شهرستان گرگان در سال جامعه آماری این پژوهش، دانش

گیری در این پژوهش از روش نمونه .است آنهاو همچنین والدین  2392-2391تحصیلی 

ن ترتیب که در شهرستان گرگان با تصادفی، جهت انتخاب نمونه استفاده شده است. به ای

مراجعه به دایره آموزش متوسطه، از بین مدارس متوسطه دخترانه یک مدرسه انتخاب شد. 

ها و توضیح موضوع جلسات، از میان سپس از طریق فراخوان و حضور پژوهشگر در کالس

نفری  8دو گروه نفر انتخاب و با استفاده از روش تصادفی در  26داوطلبانی که ثبت نام نموده ،

ها به عنوان گروه آزمایش انتخاب گردید. والدین ه شدند. به همین روش یکی از گروهقرار داد

 های آزمایشاین گروه آزمایش نیز به عنوان گروه آزمایش دیگر انتخاب شدند. اعضای گروه

ساعت  1/2ای یکبار، به مدت جلسه، هفته 6(، طی نفر مادران آنها 8آموز و نفر دانش 8)

فرزندی  -های اسالمی جهت کاهش تعارضات والدآموزش حقوق متقابل را از دیدگاه آموزه

 دریافت نمودند و در پایان از دو گروه، پس آزمون به عمل آمد.
 



 
 

 9                                                                      ...فرزند از دیدگاه  –تأثیر آموزش حقوق متقابل والد  

 ابزار اندازه گيری

 21است و این پرسشنامه دارای  2ابزار تحقیق در این پژوهش، )مقیاس راهبردهای تعارض(

اهبرد حل تعارض: استدالل، پرخاشگری کالمی و پرخاشگری فیزیکی را سؤال است که سه ر

فرم است: تعارض  3تهیه شده است. این مقیاس دارای  1سنجد و توسط موری ای. اشتراسمی

پدر و مادر. در فرم تعارض با والدین که در این  اهر، تعارض با والدین و تعارض بابا برادر یا خو

ال دوم، پرخاشگری ؤال اول پرسشنامه، استدالل؛ پنج سؤج سپژوهش به کار رفته است، پن

سنجد. نمره کل نیز به سطح ال سوم پرسشنامه، پرخاشگری فیزیکی را میؤکالمی و پنج س

های متعددی، همسانی دورنی خرده (. پژوهش2329)ثنایی ذاکر،  تعارضات موجود اشاره دارد

نماید. دامنه ضریب فیزیکی را تأیید می های استدالل، پرخاشگری کالمی و پرخاشگریمقیاس

و  %88تا  %61، مقیاس پرخاشگری کالمی بین %26تا  %11آلفای کرونباخ مقیاس استدالل بین 

 )ثنایی ذاکر، به دست آمده است %96تا  %11برای خرده مقیاس پرخاشگری فیزیکی بین 

2329.) 
 

 های پژوهشیافته

 یانس تجزیه و تحلیل شده است.های پژوهش، از طریق تحلیل کوواریافته

هاای اساالمی   فرزند از دیدگاه آموزه -آموزش آگاهی از حقوق متقابل والدفرضیه اصلی: 

  .مؤثر استفرزند  -والد بر کاهش تعارضات

                                                 
1. Conflict Tactics Scales (CT) 

2. Murray A , Straus 



 
 

01         
 19 پاییز، 91، شماره پنجمسال  فصلنامه

 فرهنگ مشاوره و روان درمانی

 با کنترل اثر پيش آزمون نتایج تحليل کواریانس در مورد فرضيه اول .1 جدول

 شاخص

 منابع تغییرات

مجموع 

 مجذورات

درجات 

 زادیآ

میانگین 

 مجذورات

F  سطح

 معناداری

اندازه 

 اثر

توان 

 آزمون

 24000 .992 00/0 12104108 232124163 2 232124163 اثر همپراش

 24000 .969 00/0 1124629 21634063 2 21634063 اثر گروه

     34323 21 164321 خطا

      26 2111240 کل تصحیح شده

 

( در   df= 18و    df=2دی )با درجات آزاF  چون مقدار های جدول فوقبا توجه به داده

اطمینان  %91رد و فرض تحقیق با این فرض صفر بنابر .( معنادار استα= 01/0سطح معناداری )

اساس نتایج آزمون بر انگین گروه کنترل و گروه آزمایشگردد. و چون مقایسه مییید میتأ

هش نمرات افراد گروه آزمایش در مقایسه با تعقیبی شفه در مرحله پس آزمون نشان دهنده کا

-آموزش آگاهی از حقوق متقابل والدتوان نتیجه گرفت که باشد، بنابراین میگروه کنترل می

اساس مؤثر است. برفرزند  -های اسالمی بر کاهش تعارضات والدفرزند از دیدگاه آموزه

فرزند از دیدگاه  -والدآموزش آگاهی از حقوق متقابل ثیر أضرایب استاندارد میزان ت

 باشد.درصد می 9/96فرزندبه میزان  –های اسالمی بر کاهش تعارضات والد آموزه

های فرزند از دیدگاه آموزه -فرضیه فرعی اول:آموزش آگاهی از حقوق متقابل والد

  مؤثر است.فرزند  -والد هش تعارضات در زیر مؤلفه استداللاسالمی بر کا



 
 

 00                                                                      ...فرزند از دیدگاه  –تأثیر آموزش حقوق متقابل والد  

 با کنترل اثر پيش آزمونکواریانس در مورد فرضيه اول فرعی  نتایج تحليل .2 جدول
 شاخص

 منابع تغییرات

مجموع 

 مجذورات

درجات 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات

F  سطح

 معناداری

اندازه 

 اثر

توان 

 آزمون

 24000 .989 00/0 21294302 36904163 2 36904163 اثر همپراش

 24000 .930 00/0 2894312 1614063 2 1614063 اثر گروه

     34012 21 114321 خطا

      26 1192400 کل تصحیح شده

 

( در  = df 18و     = 2dfبا درجات آزادی )  Fهای جدول فوق چون مقداربا توجه به داده

اطمینان  %91بنابراین فرض صفر رد و فرض تحقیق با  .معنادار است α = 01/0سطح معناداری

اساس نتایج آزمون ین گروه کنترل و گروه آزمایش برانگگردد. و چون مقایسه مییید میأت

در مقایسه با  ده کاهش نمرات افراد گروه آزمایشدهنتعقیبی شفه در مرحله پس آزمون نشان

 -آموزش آگاهی از حقوق متقابل والدتوان نتیجه گرفت که باشد، بنابر این میگروه کنترل می

فرزند  -والد ؤلفه استداللش تعارضات در زیر مفرزند از دیدگاه آموزه های اسالمی بر کاه

فرزند  -موزش آگاهی از حقوق متقابل والداساس ضرایب استاندارد میزان تاثیر آمؤثر است. بر

فرزند به میزان  -والد هش تعارضات در زیر مؤلفه استداللهای اسالمی بر کااز دیدگاه آموزه

 باشد.درصد می 93

های فرزند از دیدگاه آموزه -از حقوق متقابل والدفرضیه فرعی دوم:آموزش آگاهی 

  مؤثر است.فرزند  -والد ات در زیر مؤلفه پر خاشگری کالمیاسالمی بر کاهش تعارض
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 با کنترل اثر پيش آزمون نتایج تحليل کواریانس در مورد فرضيه دوم فرعی  .3 جدول
 شاخص

 منابع تغییرات

مجموع 

 مجذورات

درجات 

 آزادی

میانگین 

 وراتمجذ

F  سطح

 معناداری

اندازه 

 اثر

توان 

 آزمون

 24000 .982 0400 2264691 9214063 2 9214063 اثر همپراش

 2400 .291 0400 134308 684063 2 684063 اثر گروه

     24122 21 224821 خطا

      26 2002400 کل تصحیح شده

 

( در  = df 18 و   = 2dfدی )با درجات آزاد  Fهای جدول فوق چون مقدار با توجه به داده

اطمینان  %91رد و فرض تحقیق با بنا بر این فرض صفر  .(معنادار استα = 01/0) سطح معناداری

نتایج آزمون  اسبر اس یانگین گروه کنترل و گروه آزمایشگردد. و چون مقایسه میید میتأ

آزمایش در مقایسه  ن دهنده کاهش نمرات افراد گروهایتعقیبی شفه در مرحله پس آزمون نشا

آموزش آگاهی از حقوق متقابل توان نتیجه گرفت که باشد، بنابراین میبا گروه کنترل می

ت در زیر مؤلفه پرخاشگری کالمی های اسالمی بر کاهش تعارضافرزند از دیدگاه آموزه -والد

وق متقابل آموزش آگاهی از حقثیر أاساس ضرایب استاندارد میزان تبرمؤثر است. فرزند  -والد

ؤلفه پر خاشگری های اسالمی بر کاهش تعارضات در زیر مفرزند از دیدگاه آموزه -والد

 باشد.درصد می 1/29به میزان فرزند -والدکالمی 

های فرزند از دیدگاه آموزه -فرضیه فرعی سوم: آموزش آگاهی از حقوق متقابل والد

 مؤثر است.فرزند  -زیکی والداسالمی بر کاهش تعارضات در زیر مولفه پر خاشگری فی



 
 

 03                                                                      ...فرزند از دیدگاه  –تأثیر آموزش حقوق متقابل والد  

 با کنترل اثر پيش آزموننتایج تحليل کواریانس در مورد فرضيه سوم فرعی  .4 جدول
 شاخص

 منابع تغییرات

مجموع 

 مجذورات

درجات 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات

F  سطح

 معناداری

اندازه 

 اثر

توان 

 آزمون

 24000 .981 0400 8824069 6894063 2 6894063 اثر همپراش

 24000 .281 00/0. 104182 394063 2 394063 اثر گروه

     .222 21 204821 خطا

      26 2394000 کل تصحیح شده

 

( در  = df 18و    = 2dfبا درجات آزاددی )   Fهای جدول فوق چون مقدارباتوجه به داده

اطمینان  %91با براین فرض صفر رد و فرض تحقیق بنا .( معنادار است α = 01/0سطح معناداری )

آزمایش براساس نتایج آزمون  قایسه میانگین گروه کنترل و گروهگردد. و چون میید میأت

تعقیبی شفه در مرحله پس آزمون نشان دهنده کاهش نمرات افراد گروه آزمایش در مقایسه با 

-الدآموزش آگاهی از حقوق متقابل وتوان نتیجه گرفت که باشد، بنابراین میگروه کنترل می

های اسالمی بر کاهش تعارضات در زیر مولفه پر خاشگری فیزیکی فرزند از دیدگاه آموزه

موزش آگاهی از حقوق متقابل ثیر آأمؤثر است. بر اساس ضرایب استاندارد میزان تفرزند  -والد

لفه پرخاشگری اسالمی برکاهش تعارضات در زیر مؤ هایفرزند از دیدگاه آموزه -والد

 باشد.درصد می 1/28به میزان  فرزند -فیزیکی والد
 

 بحث و نتيجه گيری

های اسالمی بر کاهش فرزند از دیدگاه آموزه -آموزش آگاهی از حقوق متقابل والد فرضيه:

آموزش  ؛براساس نتایج به دست آمده .فرزندی در نوجوانان دختر مؤثر است -تعارضات والد

فرزند تفاوت معناداری با گروه  -مایش والدهای اسالمی در گروه آزحقوق از دیدگاه آموزه

 .شوداول تأیید می ۀکنترل دارد و فرضی

شود، تصویر به در دنیای معاصر وقتی از نوجوان وخانواده صحبت می تبيين: و تفسير

شود. مثل اینکه نوجوان بیشترین اوقات خود را با خصوصی در ذهن اکثر مردم تداعی می
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ورزد و هر نوع مداخله والدین های والدین مقاومت میابل خواستهکند، در مقدوستان سپری می

توان گفت که تعارض در اثر بیند. میدر امور زندگی خویش را تهدید به استقالل خود می

آید. با وجود این کمی تعارض گهگاه از این جهت که باعث تجدید ارتباط نادرست پدید می

شود و در بعضی موارد اعضاء خانواده را به هم می بنای اصول اساسی بین والدین و فرزندان

تواند مسیرهای تغییر را بگشاید و مند است و به عبارتی تعارض می، سودکندتر مینزدیک

هایی برای طرفین درگیر در تعارض فراهم آورد برطبق نظریه روابط انسانی وجود فرصت

موجودیت آن را پذیریم. برای شود که ها یک امر طبیعی است وتوصیه میتعارض در گروه

های متعددی موجود است از جمله: حل مسئله یا مشکل حل تعارض والدین و نوجوانان روش

های گفتگو برای رسیدن به توافق، گشایی، مذاکره و یا به عبارت بهتر به کارگیری مهارت

ن عنواهای در جهت حل تعارض و کنترل آن، که به های ارتباطی به عنوان شیوهمهارت

(. همان طور که اشاره شد بسیاری از 2381 )لطفی، رودمی های برای حل تعارض به کارشیوه

اجتناب، رقابت، نرمش،  سبک رایج در حل تعارض اشاره دارند که عبارتند از: 1ها به پژوهش

تواند کنند میهایی که افراد برای حل تعارض انتخاب میمصالحه، همکاری و گفتگو. شیوه

)کرآلپ و  ن کند که روابط افراد درست است و یا اینکه ارتباط با مشکل مواجه استتعیی

های حل تعارض با سالمت روانی اند که برخی از شیوهها نشان داده(. بررسی1009 ن،اهمکار

شناختی رابطه گرایانه با سالمت روانگرایانه و مسئلههمراه است. برای مثال حل تعارض خدمت

هایی که در خانواده بین نوجوان و والدین به (. بیشتر تعارض2381 )باباپور خیرالدین، مثبت دارد

های ناکافی در امر مذاکره و گفتگو بین اعضای خانواده، عدم آید ناشی از مهارتوجود می

های ارتباطی های ضعیف در حل مسئله، مهارتها و مهارتها، ارزشتوافق به قواعد و مسئولیت

های شناختی تحریف شده، ضعف در توانایی درک دیگران، عدم مهارت افتضعیف، دری

 )زارب، ورزی استگیری و جرأتهای تصمیمکافی در کنترل خشم، ضعف در مهارت

(. متون اسالمی در زمینه رفع اختالفات در خانواده اشاره به روابط عاطفی والدین با 2383

کرده کالمی به والدین دو بعد روابط کالمی و غیرایی در هفرزندان دارد و در این جهت توصیه
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ن شود. روانشناسان بر تأمین المقدور تأمیبا عمل به آنها سالمت روانی فرزندان حتیاست تا 

ترین توصیه آنها توجه عاطفی مثبت و بی های عاطفی فرزندان بسیار تأکید دارند، و جالبنیاز

همی در سالمت روانی آنها در طول زندگی به قید و شرط والدین به فرزندان است که عامل م

هایی به شرح ذیل رود. اولیای دین )ع( در باب روابط عاطفی والدین با فرزندان توصیهشمار می

دارند: گفتگوی مهربانه و دلسوزانه با فرزندان؛ نگاه مهربانانه به آنها و دست کشیدن بر سرشان، 

ای در بهشت در مقابل هر بوسه به فرزند، درجهبوسیدن و در آغوش کشیدن فرزند که والدین 

کنند؛ بازی با فرزندان؛ برخورد صمیمانه و دوری از ابراز خشم و عواطف نامناسب کسب می

 (؛ احترام به فرزند و با نیکو صدا زدن و گفتگوی محترمانه21 ج )حرعاملی، نسبت به آنها

کاهش تعارض در خانواده اسالم جهت بهبود ارتباط و  (. همچنین در91 ص ،202)مجلسی، ج

کند که فرزندان لحن و آهنگ صدای آنان در مقابل اشاره به این حق در قبال والدین می

( از آنها و در عین حال مهربانانه باشد. هر 281، ص21)حرعاملی، ج تروالدین، آرام و پایین

آن جا که در قرآن به  گونه آزار و پرخاشگری لفظی نسبت به والدین ناشایست اعالم گردیده تا

)که در زبان عربی کم ترین مراتب تندی در « اف» فرزندان توصیه شده است حتی از گفتن لفظ

( و با آنها با احترام و بزرگوارانه سخن گویند. یک توصیه 13)اسراء، گفتار است( بپرهیزند

یا « مادر»کلماتی مانند تربیتی در مورد والدین این است که آنها را با نامشان صدا نکند، بلکه با 

 (.110 و 122ص ص، 21)حرعاملی، ج به آنها خطاب کند« پدر»

های حل تعارض مذاکره و گفتگوی بین طرفین تعارض است به اینکه یکی از راه با توجه

توان از اختالفات و با رعایت حقوقی که اسالم در زمینه روابط والدین و فرزندان است می

 ،(1002) 2(، رابین1021) های لیجتنهش داد این همسو با پژوهشتعارضات در خانواده کا

شماعی زاده و  (،2382(،گیتی پسند)2390) ناودادیان و همکار (،1001) 3الگو ،(1006) 1پراتا

                                                 
1. Robin,A. 

2. Prata,P.L 

3. Algou, A. 
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( است که به بهبود 2381) (، مرادی و ثنایی2381) (، ظهرابی2382) (، بیانی2382همکاران )

 تعارضات در خانواده اشاره دارند. روابط با روش گفتگوی مؤثر در کاهش

های اسالمی بر فرزند از دیدگاه آموزه -آموزش آگاهی از حقوق متقابل والد فرضيه:

 افزایش مهارت استدالل در نوجوانان دختر مؤثر است. 

یکی از مشکالت در روابط خانوادگی یک طرفه بودن ارتباط و تحکم و  تبيين: و تفسير

صورت منطقی با ه اده است باید به نوجوان اجازه داده شود تا بتسلط یکی از اعضای خانو

مسائل برخورد کند، اینکار مستلزم برخورد منطقی و درست والدین با آنهاست بدون وجود 

یک رابطه منطقی و درست در رفتار والدین و نوجوان، زندگی برای دو طرف تحمل ناپذیر و 

 .سخت خواهد شد

گذارند. معموالً تند که بنیاد شخصیت سالم نوجوان را میمادر اولین کسانی هس پدر و

نگرند. مثل اینکه گذشت زمان تغییری در او والدین، نوجوان خود را به صورت کودک می

کنند، درک نداده است. در نتیجه نوجوانان در مقابل تحکم و دستورات والدین مقاومت می

دهند که شود. نوجوانان به خود حق میینکردن نوجوانان باعث کشمکش بین آنان و والدین م

نظرکنند و افکار و عقاید و اعمال اعضای خانواده خود ل مربوط به خانه و خانواده اظهاردر مسائ

ی خود اثری عمیق بر رفتار فرزندان تربیتی والدین نیز به نوبه ۀرا مورد سؤال قرار دهند. شیو

اند، در حالی که در بسیار شدید و خشنها زیاد و های مستبد تعارضدارد. در خانواده

های مقتدر وضعیت خاصی اند. خانوادهها بسیار کم و خفیفهای آسان گیر تعارضخانواده

ها یا تعارض بسیار کم و خفیف است یا تعارض با وجود آن که زیاد دارند؛ در این خانواده

(. در 2991 )سمتانا، شودآید اما شدت و حدت زیادی ندارد و به خوبی حل و فصل میپیش می

بحث نظری، هورنای عقیده داشت که نیروهای اجتماعی در کودکی، بر رشد شخصیت تأثیر 

ترین رابطه اجتماعی، ارتباط بین والدین و کودک است. آدلر به اهمیت نقش مادر دارند، و مهم

. رفتار مادر گیرد، اشاره کرده استبه عنوان اولین شخصی که کودک با او در تماس قرار می

دهنده یا مانعی برای رشد عالقه اجتماعی در کودک باشد. مادر باید همکاری، تواند پرورشمی
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مصاحبت و جرأت را به کودک بیاموزد تا کودک بتواند در تالش برای کنار آمدن با 

های سالم کند شیوهمندانه عمل نماید. اریک برن اشاره میهای زندگی جرأتدرخواست

شود که کودک از خود و دیگران تصور مثبتی داشته باشد: من خوبم، تو سبب می والدینی

، من خوبم) دهد:های منفی تربیت والدین، کودکان را به نگرش منفی سوق میخوبی. اما شیوه

تو خوب نیستی(. از طرفی متون اسالمی در زمینه تربیت فرزند اشاره به سه دوره تربیتی داشته 

کند و اشاره دارد به اینکه مشورت و وزارت یاد می دورۀجوانی به عنوان نو ۀاست و از دور

های تقویت عزت نفس در کودکان و نوجوانان مشورت کردن با آنهاست. هرگاه یکی از شیوه

هایش شخصی مورد مشورت قرار بگیرد از اینکه مورد توجه قرار گرفته و نوع تفکر و اندیشه

کند. از منظر فرهنگ وحیانی اسالم نوجوانانی رح و شادی میبرای دیگران مفید است احساس ف

شوند و نه تنها رسند به عنوان وزیر و مشاور پدر و مادر محسوب میکه به حد بلوغ می

های آنان را باید مورد توجه قرار داد بلکه از نظرات مفید و سازنده آنان باید ها و اندیشهخواسته

تواند رانی نوجوانی رعایت کردن این حق توسط والدین میبح دورۀبهره گرفت. با توجه به 

مهارت استدالل را در نوجوان افزایش دهد و از میزان بروز اختالف در روابط کاسته شود. 

اطاعتی که در اسالم برای والدین در نظر گرفته شده است و بر فرزندان  همچنین حق احترام و

شود که فرزندان در بسیاری از کارهای خود می الزم است که این حقوق را رعایت کنند باعث

 ۀبا والدینشان مشورت کنند و نظرات آنها را محترم شمرده و از آنها اطاعت کنند و دامن

 اختالفات در خانوده را کاهش دهند.

( است که اشاره دارد به اینکه رعایت حقوق 2389) این یافته همسو با پژوهش صفورایی

الرسون  هایهمچنین نتایج همسو با پژوهش کند وروابط کمک میدر خانواده به کارآمدی 

(، 1008) 3گریبر و بروکس گان (، دیکسون،1008) 1(، براون ووایت ساید1020) 2وهاپر

                                                 
1. Larson, J ,. H . & Harper,J.M 

2. Brown, A.M. & Whiteside, S.P. 

3. Dixon, S.V., Graber, J.A. & Brooks-Gunn, J. 
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 3راتور کالبرنت، (، فیفنر،1006همکاران ) ،1لوییز (، میلر،1002) و همکاران 2گلدشتاین

(، تهرانی 2388(، نظامی )1001و همکاران ) 1(، کزدا1001) 1(، پریلت چیکووا،کازدین1001)

های رفتاری ست که اشاره دارند به اینکه شیوها( 2383) (، دستجردی2382) همکاران دوست و

 .و تربیتی والدین در بروز نافرمانی نقش دارند

های اسالمی بر فرزند از دیدگاه آموزه -: آموزش آگاهی از حقوق متقابل والدفرضيه

 کالمی در نوجوانان دختر مؤثر است.کاهش پرخاشگری 

پردازند. شیوه های های مختلفی به حل تعارض میافراد خانواده به شیوه تبيين: و تفسير

شود. تعارض زمانی مخرب است ناکارآمد منجر به تعارض مخرب در بین اعضای خانواده می

فردی و منجر به که باعث نابودی ارزش فردی و دو قطبی شدن افراد در حوزه همکاری بین 

ماندگی اجتماعی، مصرف مواد مخدر و والدین و فرزندان، خشونت، درخودافسردگی در 

و کاهش توانایی سازگاری در  الکل، پرخاشگری در خانواده، عزت نفس پایین در فرزندان،

 درستی با تعارض برخورد ۀ(. اما اگر اعضای خانواده به شیو1009 )مک کوی، مدرسه شود

ها استفاده از از راه شود. همان طور اشاره شد یکیدرستی مدیریت می ۀض به نحوکنند، تعار

توان گفت که سخنان محبت آمیز، دلربا و دارای و مصالحه بین افراد است و می روش گفتگو

گذارد و با ایجاد محبت در قلب وی او را به بار عاطفی مثبت تا عمق جان مخاطب تأثیر می

کمال  ند. پدر و مادری که در به کارگیری الفاظ و عبارات خود،کسوی گوینده جذب می

کنند، در منظر فرزندان عزیز و مکرم بوده و دیگران نیز به آنان به ادب و عفت را رعایت می

نگرند. در حقیقت رعایت ادب، عفت و داشتن صمیمت در گفتار ناشی از احترام می ۀدید

ط گوینده و مخاطب تأثیر فراوان دارد و گاهی کرامت نفس گوینده است و در تحکیم رواب

                                                 
1. Goldestein, L. H., Harvey, E. A., & Friedman-Weieneth, J. L 

2. Miller-lewis, L. R., 

3. Pfiffner, L. J., McBurnett, K., Rathouz, P. J., & Judice, S 

4. Perepletchikova, F., & Kazdin, A. E. 

5. Calzada, E. J 
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کند. از طرفی در متون دینی آمیز درمان میروحی فرزندان را همین کلمات مهر مشکالت

شود که در زمینه حقوق فرزندان اشاره به نام نیک برای فرزندان، سالم کردن به مشاهده می

ست. همچنین اشاره به فرزندان، حفظ شخصیت آنها در جهت بهبود روابط کالمی شده ا

بزرگی مقام والدین و اینکه فرزندان لحن و آهنگ صدای آنان در مقابل والدین، آرام و 

( از آنها و در عین حال مهربانانه باشد.که با رعایت این حقوق 281ص ،21ج )حرعاملی، ترپایین

هایی پژوهشاین همسو با  شود. واز پرخاشگری کالمی در بین والدین و فرزندان کاسته می

 است که اشاره دارند به اینکه شیوه ی سازنده در حل تعارض گفتگو و مصالحه است: لیجتن

 (.1001) 2(، دوشن1008(، وان دورن)1020) (، علی.ن.م1021)

های اسالمی بر فرزند از دیدگاه آموزه -آموزش آگاهی از حقوق متقابل والد فرضيه:

 تر مؤثر است.کاهش پرخاشگری فیزیکی در نوجوانان دخ

زنند، توان گفت نوجوانی که دست به نافرمانی و پرخاشگری میمعموالً می تبيين: و تفسير

های کنار آمدن باشند که فاقد مهارتهایی هستند که دارای والدین آزارگری میاز خانواده

افتد، ان میای از تعامالت رفتاری خشونت آمیز به جریمؤثر با فرزندانشان هستند. بنابراین چرخه

به این صورت که استفاده والدین از تنبیه بدنی، احتمال رفتارهای پرخاشگرانه و نافرمانی را در 

(. زمانی 2381 گردد )مرادی، ثنایی،دهد و این خود باعث تعارض بیشتر میکودک افزایش می

مشکالت که اعضای خانواده، به تأثیرگفتگو و ارتباط درست با رعایت حقوق یکدیگر در حل 

برند، پرخاشگری فیزیکی کمتری گزارش پی برده و از آن جهت کاهش تعارضات بهره می

نمایند. در اسالم نیز به عنوان یکی ازحقوق والدین اشاره شده است که فرزندان کمترین می

 های اختیاریاهانتی به پدر و مادر خود نداشته باشند. نتایج این یافته پژوهشی با پژوهش

( همخوانی دارد. همان طور که در جدول مشاهده 2383( و زابلی)2381) بکتاش(، 2381)

شود پرخاشگری فیزیکی در پیش آزمون گروه آزمایش و کنترل بسیار کمتر از میانگین می

های تعارض است. این بدان است که پرخاشگری فیزیکی دختران نمره پیش آزمون سایر مؤلفه

                                                 
1. Dowshen, S 
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ونشان دهنده این است که به لحاظ فرهنگی در جامعه ایران قبل از مداخله باال نبوده است. 

 دختران زمینه بروز و رشد پرخاشگری فیزیکی کمتری نسبت به پسران دارند. پژوهش اکبری

( نشان داد که میزان پرخاشگری فیزیکی در پسران چهار برابر بیشتر از میزان پرخاشگری 2382)

 فیزیکی در دختران است.

 -توان گفت که آموزش آگاهی از حقوق متقابل والداهد یاد شده میبنا به نتایج و شو

های اسالمی به والدین و فرزندان در کاهش تعارض و بهبود روابط فرزند از دیدگاه آموزه

شود مشاوران در زمینه مشکالت ارتباطی نوجوانان با والدین مؤثر است. براین اساس پیشنهاد می

ساتی با محوریت آگاهی از حقوقی که هریک از اعضای فرزندان به تشکیل جل والدین و

های ضمن هایی در قالب دورهخانواده نسبت به یکدیگر دارند، بپردازند. همچنین کالس

خدمت جهت آموزش حقوق والدین و فرزندان در اسالم به معلمان و مشاوران آموزش و 

های بیشتری در پژوهش ال یابد وپرورش تشکیل گردد؛ تا از این طریق به والدین و فرزندان انتق

)پدر و مادر( و  های تحصیلی و با شرکت همزمان والدیناین زمینه در سایر مقاطع و پایه

 دختران و پسران نوجوان انجام شود.
 

 

 فارسی منابع
 .. اصفهان: انتشارات مشعلروان شناسی نوجوانان و جوانان(. 2831احمدی، احمد. )

رفتاری به مادران در بهبود روابط -های شناختیاثربخشی آموزش مهارت(. 2831راضیه. ) اختیاری،
 نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشیپایان با دختران نوجوانشان.

 .. چاپ دوم، تهران: انتشارات ساواالنمشکالت نوجوانی و جوانی(. 2832ابوالقاسم.) اکبری،

های حل تعارض ارتباطی و سالمت بررسی رابطه بین شیوه (.2831).جلیل  پور خیرالدین،بابا
. فصلنامه علمی پژوهشی روان شناسی دانشگاه تبریز. سال اول، شماره روانشناختی دانشجویان

 .96،ص 21
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. ساله تهرانی 21-29ثرگروه مواجهه در حل تعارضات مادرها و دخترهای (. ا2831بکتاش،ماری .)

 شگاه خاتمپایان نامه کارشناسی ارشد.دان

 -حل مدار به شیوه گروهی برکاهش تعارضات والدبررسی اثربخشی درمان راه(. 2831بیانی،بیتا .)

ناسی و علوم . پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده روانشدختر( در نوجوانان -)مادر فرزندی

 . دانشگاه عالمه طباطبایی.تربیتی، رشته مشاوره

 .. قم: کمال الملکوق متقابل والدین و فرزندانحق(. 2831پاک نیا، عبدالکریم .)

ثیر آموزش أت(. 2831و عالقبند، جواد .) ؛محمودی، جواد ؛، زهرا؛ شهریور، مهدیتهرانی دوست

زشکی و روان شناسی . مجله روانپتربیت سازنده فرزندان در کاهش مشکالت رفتاری کودکان

 .2831، زمستان 1سال چهاردهم، شماره  بالینی ایران.

 .: بعثت. تهراناس سنجش خانواده و ازدواجمقی(. 2816ثنایی ذاکر، باقر .)

، تحقیق عبدالرحیم ربانی شیرازی، بیروت: وسائل الشیعه(. 2662محمد بن حسن.) حر عاملی،

 داراحیاء التراث العربی.

طه مبانی روان شناختی تعارض با والدین از دیدگاه نوجوانان مقطع متوس(. 2838دستجردی،رضا .)

 . نخستین کنگره سراسری آسیب شناسی خانوداه.شهر بیرجند

یر . دبهای راهبردی، زن و خانوادهه خانواده در اسالم وغرب. اندیشهمقایس(. 2861روح افزا، ف .)

 .، تهران: پیام عدالتخانه نشست اندیشه های راهبردی

های رفع تعارض توش روان نمایشگری در بهبود مهارسنجش سودمندی ر(. 2838زابلی ،پ .)

امه کارشناسی ارشد، . پایان نتهران 1دختران با مادران دنش آموز سال اول دبیرستان منطقه 

 دانشگاه خاتم.

ترجمه م.خدایاری فرد  .رفتاردرمانی نوجوانان -شناخت ارزیابی و(. 2838م .) ژانت. زارب،

 .تهران:رشد وی.عابدینی، چاپ دوم،

تهران:  ،. چاپ هشتمخانواده درنگرش اسالم و روانشناسی .(2831رضا .)ساالری فر، محمد

 .انتشارت سمت، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

 . نشر: ملک سلیمان. شیرازروان شناسی نوجوانی(. 2831فوالد چنگ، مهدی .) ؛سامانی، سیامک
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والدین.  الگوهای ارتباطی خانواده و تعارضات فرزندان و (.2836سپهری، صفورا،. پاکدامن،شهال .)

 .1، شماره 2های روان شناختی. جلد ها و مدلمجله روش

أثیر آموزش منظم والدین بر روابط با عنوان ت (.2831.)احمد احمدی،؛ شماعی زاده، پروین

. فصلنامه دانش و پژوهش در خانوادگی و پییشرفت تحصیلی دانش آموزان متوسطه اصفهان

 .239-291صص :  23 و 21)اصفهان(.شماره  علوم تربیتی دانشگاه آزاد واحد خوراسگان

. ار آمدی خانواده از دیدگاه اسالمنقش حقوق در ک( . 2836).صفورایی پاریزی، محمدمهدی

 .96: ص 36، مهر 211فصلنامه معرفت. سال نوزدهم، شماره 

ثیر آموزش مهارت های زندگی برمیزان تعارض دانش آموزان پسر أت(. 2831) .ظهرابی اصل، محمد
 . پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم و تحقیقات واحد اهوازوالدینشان با

اثربخشی درمان راه حل مدار بر (. 2831ابوالفضل .) و کرمی،؛ آرین، خدیجه ؛گیتی پسند،زهرا
ن مشاوره پژوهشی انجم -فصلنامه علمی .فرزندی در نوجوانان دختر -کاهش تعارضات والد

 .2831، پاییز 11، شماره 1ایران. جلد 

فرزند -های هوش هیجانی برکاهش تعارضات والدتأثیر آموزش مهارت(. 2831لطفی، بهناز .)

 . پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.دختران نوجوان کرمانی

روهی بر اثربخشی مداخالت خانواده درمانی ساختاری به شیوه گ(. 2831باقر .) ثنایی، ؛مرادی،امید

 دانشگاه عالمه طباطبایی. ، پایان نامه کارشناسی ارشد.تعارضات زناشویی

پروری بر راهبردهای حل تعارض فزندان ای فرزنداثربخشی آموزش شیوه(. 2833، مهدی .)نظامی

 ، واحد تهران مرکز.، دانشگاه آزاد اسالمی، پایان نامه کارشناسی ارشدو والدین

بخشی گروه درمانی بررسی اثر(. 2861؛ و مشهدی، علی .)آبادی، بهراممقنبری هاشودادیان، زهرا؛ 
. کاهش پرخاشگری نوجوانان شهر مشهدچند خانوادگی بر حل تعارضات والدین و فررزندان و 

 .1، ص 61، سال اول، پاییز صلنامه مطالعات روانشناسی بالینی. شماره چهارمف
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