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 -والد سیال به مادران بر بهبود روابط تأثیر آموزش آگاهی
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 چکیده
فرزند انجام شد. جامعه  -والد روابط بهبود بر مادران به سیال آگاهی آموزش تأثیرپژوهش حاضر با هدف 

در سال  دانش آموزان مقطع متوسطه اول شهرستان بهارستان )از توابع استان تهران(کلیه ژوهش را پآماری 
 آموزاننفر از دانش  39تعداد . نمونه حاضر در پژوهش دادندمیهمراه مادرانشان تشکیل  92-99تحصیلی 

همراه با  ایخوشه یگیرنمونهکه روابط خوبی با یکدیگر نداشتند و به روش  بودندبه همراه مادرانشان 
نفره تقسیم شدند. مادران  53به دو گروه آزمایش و کنترل  تصادفی صورتبهو  مصاحبه انتخاب شده بودند

و گروه  را دریافت نمودند؛ جلسه در هفته( 5) آگاهی سیالای آموزش دقیقه 531جلسه  8گروه آزمایش 
 موری فرزندی-والد تعارضات پرسشنامه پژوهش این در استفاده مورد کنترل آموزشی دریافت نکرد. ابزار

همراه با پیگیری  کنترل گروه با آزمونپس -آزمونپیش طرح از تحقیق این در بود.( 3113) اشتراوس ای.
و تحلیل  متغیری چند کوواریانس تحلیل آزمون طریق از هاداده وتحلیلتجزیه شد. روزه استفاده 91

ه مادران موجب ب آگاهی سیالپژوهش نشان داد که آموزش  گرفت. نتیجه صورت راههواریانس یک
در مادران و فرزندان فرزند و ابعاد آن )پرخاشگری کالمی و پرخاشگری فیزیکی( -کاهش تعارضات والد

 از توانایی استفاده افزایش در به مادران آگاهی سیالآموزش  که بود آن از حاکی هایافته . دیگرشودمی
ها در مرحله پیگیری و این یافته است بوده مؤثر معناداری طور به مادران و فرزندان در استداللی راهبردهای

 از شودمی شناسان پیشنهاد روان و مشاوران حاضر به پژوهش هاییافته اساس رب .(>p 11/1)حفظ شدند 
 فرزند -بهبود روابط والد جهت کارآمد روش عنوان یکبه ی گروهیشیوه به آگاهی سیال آموزش
 کنند. استفاده

 فرزند -روابط والد، آگاهی سیال: واژگان کلیدی
________________________________________ 
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 mousariahi@gmail.com)نویسنده مسئول( ی تهران ره خانواده دانشگاه عالمه طباطبائ. کارشناسی ارشد مشاو5
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 ی تهران.روه مشاوره دانشگاه عالمه طباطبائ. استادیار گ2

mailto:mousariahi@gmail.com


 69زمستان ، نهم ، شماره بيست وشتمی بالينی، سال هشناسروانفصلنامه مطالعات                                     111 

 مقدمه
د، نقش اساسی گذارقدم میآن  عنوان نخستین محیط اجتماعی که کودك درخانواده به

 و این میان نقش محوری پدر درهای فردی و اجتماعی وی دارد، ژگیوی آیی پدیددر 
روابط نامناسب والدین موجب  است؛انکار  قابل گیری این خصوصیات غیرمادر در شکل

ای که سهم عمده شودنوجوانان می ای درگیری رفتارهای اجتماعی نامناسب ناخواستهشکل
های آنان به طورکلی نحوه پاسخدوستان و همساالنشان و به روابط آنان باچگونگی  در

 (.3151 ،5میسیچ سیدوتی، اسپینلوا، پلرون،) های مختلف اجتماعی خواهد داشتموقعیت
 که دارند کمتری شانس فرزندان باشد سازمشکل خانوادگی ارتباطات کهدرصورتی
در حقیقت  کنند، دریافت را هاآن هایراهنمایی و هاپیشنهاد و کرده مالقات را والدینشان
 افرادی عنوانبه اندکرده دریافت خانواده سوی از تریکم عاطفی حمایت که نوجوانانی

 سازگاری که هستند سانیک شده و گرفته نظر در دارند کمتری هیجانی سازگاری که
 ،پلرون و همکاران) دگیرمی قرار بیرونی عوامل و همساالن گروه تأثیر تحت شانهیجانی

، شخصیت مادر فرزنداز میان انواع متعدد روابط انسانی مؤثر در رشد و تکامل  (.3151
دار شدن، های مادر نسبت به امر بچهگرایشها و ت اساسی دارد و چگونگی نگرشاهمی

عنوان  چنین نسبت به زندگی اجتماعی، نقش خود بههمسر و سایر اعضای خانواده، هم
ت محب های او نسبت به فرزند خود و درك نیازهای او باتر از همه، گرایشمهممادر، 

اثر  فرزندبسیار اساسی است، زیرا مستقیماً روی  کنترل فرزندخاص مادری و پذیرش و 
که  ایگونهبه (،5293)شعاری نژاد،  طول حیات با او همراه است گذارد و غالباً درمی

ین و فرزندان مخصوصاً مادر عملکرد اجتماعی، تحصیلی و الدوروابط بین فردی سالم بین 
 شود فرزندان کمتر دچار افکار منفی شوندعاطفی فرزندان را افزایش داده و باعث می

 (.5295؛ ترجمه قیطاسی و حاجی زاده، 3115فونتنل، )

ترین مهم 3فرزند -اند که روابط والدشمار زیادی از تحقیقات تجربی نیز نشان داده
که روابط بهتری را با تاری نوجوانان هستند و نوجوانانی بینی کننده مشکالت رفپیش

 انداند از روابط اجتماعی بهتر و مشکالت رفتاری کمتری برخوردار بودهوالدین خود داشته

                                                           
1. Pellerone, M., Spinelloa, C., Sidoti, A., & Micciche, S. 

2. Parent-child relationship 
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گیری و خشونت در در حقیقت(. 3151، 3پیرنت، مک کی، روگ، فورهند، 3151، 5میر)
افزایش داده و  به بسیاری از مشکالت رفتاری و افسردگی را اده خطر ابتالبین اعضای خانو

 ؛5291، لگزیان و جانی، توکلی زاده توزنده) شودموجب کاهش سالمت روان فرزندان می
ای که بر کانون خانوادهمی توان گفت (. 5292، زاده، حیدری، پاکدامن، طهماسیانملک

روانی که در روحی و امن جدال بین اعضای آن آشفته است محیط  اساس تعارض و
سبب ایجاد مشکالتی ازجمله  و گیردخانواده باید وجود داشته باشد را از اعضای آن می

 گرددسرانجام اضمحالل و زوال خانواده برای اعضای آن می و جوییستیزه پرخاشگری،
د که عدم آمادگی والدین در ندهنشان میهمچنین  شواهد (.5281، لطفی، 5281دهقان،)

شوند موجب رو میار آمدن با تغییراتی که فرزندان در انتقال به دوره نوجوانی با آن روبهکن
، 2مک کینی، دونلی و رنک) شودها میآمیز و سرد از سوی آنبروز رفتار غیر محبت

های اخیر عدم وجود عشق و محبت، حمایت، پذیرش و گرمی از ( از طرفی یافته3118
دیپشیخا و ) دانندمی آمیزی نوجوانان در رفتارهای مخاطرهسوی خانواده را علت درگیر

اند که (. نتایج تحقیقات همچنین نشان داده3151پلرون و همکاران،  ؛3155، 9هانوت
(، 3155مک کینی و رنک، ) تندهای انضباطی نتیجه شیوه مشکالت نوجوانان بسیاری از

مک کینی ) ین و فرزندان استفقدان پیوستگی و سازگاری خانوادگی و تعارض بین والد
تحمل پایین  با 1والدین برانگیختهحقیقت در (. 3155؛ دیپشیخا و هانت، 3155ک، و رن

؛ بهرامی، محققی و یعقوبی، 3155، 0کوئینشی و) باشندممکن است که خشن و ناسازگار 
واکنش هیجانی منفی کمتری نسبت به فرزندان خود  7آگاهوالدین (، در صورتی که 5291

گولدن و ) کنندبیشتری می 8دهند و در روابط با فرزندانشان احساس کارآمدیشان مین
، 51؛ جرمن، بیلیوکس، الروی، آرگمبیو، بوندولفی، زماتن و واندرلیدن3151، 9گراس
 در که بیرونی و درونی تغییرات به نسبت والدینآگاهی  رسدمیبه نظر  بنابراین ؛(3119

                                                           
1. Myhr, L. G. 

2. Parent, J., McKee, L. G., Rough, J. N., & Forehand, R. 

3. Mc kinney, C., Donnelly, R., & Renk, k. 

4. Deepshikha & Bhanot, S. 

5. excited 

6. Shea & Coyne 

7. Mindful parent 

8. efficiency 

9. Goldin & Gross 

10. Jermann, Billieux, Laroi, Argembeau, Bondolfi, Zermatten & Van der Linden 
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 فرزندان با رابطه در که شودمی باعث کنندمی بروز فرزندان در نوجوانی دوره به انتقال طی
 زندگی گوناگون ابعاد در مهمی نقش فرزند -والد روابط ازآنجاکه کنند؛ عمل بهتر خود

روابط  بهبودآگاهی والدین و  جهت گوناگون مداخالت و هابرنامه اجرای دنفرزندان دار
 .رسدمی نظر به ضروری فرزند -والد

رفتاری  -های نسل اول و دوم شناختیدرمانی متعددی از جمله درمان هایشیوه تاکنون
؛ گاویتا، جویس و 3111، 5)مارتسچ فرزند صورت گرفته است -وابط والدبر روی بهبود ر

نسل سوم کمتر به  هایدرمان( که در این میان نقش 3151، 2، ویسر و ریگیو3155، 3دیوید
 تدبیر راستای در شناختی رویکردهای برخی اخیر دهة یک در ،حالبااین؛ خوردمیچشم 

 به و گرفته فاصله درمانی هایسنت از فردی بین تعارضات با بهینه مواجه راهکارهای

 سطح که اندآورده روی هاییتمرین و فنون توسعه به شرقی هایآیین از تأسی

 دهند. در تغییر زااسترس و برانگیزچالش هایموقعیت در را فکری و درونی هایپردازش

 فنون عنوانبه را هاآن ع  وابدا را 1آگاهی سیال فنون 5991در سال  9زینکابات میان، این

 .است نموده عرضه رفتاری -شناختی هایدرمان سوم نسل

 کندکه بر روی آگاهی فکری تأکید می های درمانی استازجمله روش آگاهی سیال 
 طریق از دارد قصد آگاهی سیال (.3117 ،7و کریسولریان ، براون، 0،3151فالکنسترون)

 نحوه تغییر در مراجع بلکه فکری بالینی و 8کنشی سیر تغییر در تنهانه آگاهی، آموزش

 درمان . هدف اصلی(3117براون و همکاران، ) کند کمک مراجع به نیز رابطه و عملکرد

 مجدد فعالیت اثرات از ،9جوییخودنظم از طریق بیمار که است آن آگاهی سیال شناختی

 از و بماند لحظه در آگاهی حالت کارگیریبه و ایجاد طریق از و آگاهی یابد 51فکری

 جریان مثل) خنثی شی یک به توجه دهی هدفمندجهت با مکرر هایتمرین انجام طریق

 آگاه واقعیات افراد بنشیند، خود بدنی هایحس یا احساسات و مشاهده افکار تنفس(، به

                                                           
1. Martsch, M. D. 

2. Gaviţa, O. A., Joyce, M. R., & David, D. 

3. Weiser, D. A., & Riggio, H. R. 

4. Kabat-Zinn, J. 

5. mindfulness 

6. Falkenstrom, F. 

7. Brown, K. W., Ryan, R. M., Creswell, J. D. 

8. functional 

9. Self-regulation 

10. Re-thinking activity 
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 با مواجه در زیادی توانایی و کنندمی ادراك تحریف بدون و آزادانه را بیرونی و درونی

 دارندناخوشایند  و خوشایند از اعم هاتجربه هیجانات و تفکرات، از ایگسترده دامنه
 (.5292؛ شریفی درآمدی، 3117براون و همکاران، )

فرضیه را تأیید این  آگاهی سیالشده بر روی اثربخشی مداخالت مطالعات انجام
هارنت و ) دهدشناختی نوجوانان را تغییر میکه آگاهی والدین کارکردهای روانکنند می
آگاهی والدینی که شرکت در برنامه  (.3151، و همکاران ؛ پیرنت3151؛ میر، 3153، 5دیو

ونه اند که نسبت به قبل از برنامه، از فرآیند اینکه چگاند گزارش دادهرا تجربه کرده سیال
حاالت، روحیات و افکارشان نحوه واکنش و پاسخ دادن به فرزندانشان را تحت تأثیر قرار 

؛ دونکن، 3151 ،3کواتس ورث، دونکن، گرینبرگ، نیکس) اندآگاهی پیداکرده ،دهدمی
(. عالوه بر این مادران نسبت به قبل پیشرفتی در کنترل 3119، 2کواتس ورث، گرینبرگ

ل فرزندان و افزایش ابراز عواطف مثبت و کاهش ابراز عواطف کنتر خشمشان، تربیت و
(. همچنین 3151، و همکاران کواتس ورث) منفی را در ارتباط با فرزندانشان گزارش دادند

کمتر و  9استرس فرزند پروری شرکت کرده بودند آگاهی سیالمادرانی که در برنامه 
هم کاران،  کواتس ورث و) دادند بیشتری را نسبت به قبل از برنامه نشان روان سالمت

، 1سینگ، النسیونی، وینتون، سینگ، کورتیس، واهلر؛ 3119؛ دونکن و همکاران، 3151
به والدین کمک  آگاهی سیالهای مهارت (.3153، 0وان درارد، بوگلز و پیجننبرگ؛ 3117

احساسات موجب کاهش  کنترل و کنند که احساسات خود را کنترل کنند، تنظیممی
فرد  7اش و افزایش ثبات هیجانیهای احساسیکز فرد بر روی کنترل همیشگی واکنشتمر
 در والدین تندرستی و سالمت اندداده نشان تحقیقات که گونههمان (.3151میر، ) گرددمی

 این (3151؛ میر، 3151پیرنت و همکاران،) هست فرزندان تندرستی و سالمت با ارتباط
 به توجه باشد، بنابراین بافرزندان  روی بر والدین اهی سیالآگ غیرمستقیم اثر است ممکن
 این ،دارد فرزندانفرزند بر روی -با توجه به نقش مهمی که روابط والد و شدهگفته مطالب

                                                           
1  . Harnett, P. H., & Dawe, S. 

2. Coatsworth, J. D., Duncan, L. G., Greenberg, M. T., & Nix, R. L 

3. Duncan, L. G., Coatsworth, J. D., & Greenberg, M. T. 

4. parenting stress 

5. Singh, N. N., Lancioni, G. E., Winton, A. S. W., Singh, J., Curtis, W. J., Wahler, 

R. G., 

6. Van der Oord, S., Bo¨gels, S. M., & Peijnenburg, D. 

7. stabilization of emotions 
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 به آگاهی سیال آموزش تأثیر که است سؤال این به علمی پاسخ یافتن دنبال به پژوهش
 چیست؟ فرزندی -والد روابط بهبود بر مادران

  روش
از ) آموزان پسر مقطع متوسطه اول شهرستان بهارستانکلیه دانشجامعه آماری این تحقیق، 

-51ها بین بود که سن آن 92-99توابع استان تهران( به همراه مادرانشان در سال تحصیلی 
 .بود سال 52

ز ترتیب که ااینشد. به ای استفادهگیری تصادفی خوشهدر این پژوهش از روش نمونه 
صورت تصادفی انتخاب شد و در ناحیه انتخاب شده، بین دو ناحیه آموزشی، یک ناحیه به

صورت تصادفی و در دبیرستان انتخاب شده نیز ده از بین چند دبیرستان نیز یک دبیرستان به
صورت تصادفی انتخاب شد، سپس با مراجعه به مسئولین مدرسه مادران معترض کالس به

مادر و فرزند معرفی شدند، سپس وضعیت آموزش  91مطلع شدیم، به رفتار فرزند را 
فرزندانی که  از بین مادران و فرزند -عارضات والدت یح داده شد و با اجرای پرسشنامهتوض

صورت نفر را انتخاب و به 39بود  ندیگرااز  باالترهای مذکور ها در پرسشنامهنمرات آن
های ورود به نفر( قراردادیم. مالك 53دام هرک) کنترل گروه آزمایش و تصادفی در دو

داشتن حداقل تحصیالت سیکل برای مادران، عدم گذراندن دوره، تن تعارض، نمونه داش
 هایمالكشده است. داده نداشتن بیماری و داشتن وضعیت اقتصادی متوسط تشخیص

 تکالیف و هاخروج از نمونه غیبت بیش از دو جلسه از فرآیند جلسات و عدم انجام تمرین
 تشخیص داده شد.
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پس از درخواست مجوز از دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی  :فرایند اجرای پژوهش
از ) شهرستان بهارستان 5وپرورش ناحیه تهران، اداره آموزش ره() طباطبایی عالمهدانشگاه 

ان معترض با مراجعه به مسئولین مدرسه مادر توابع استان تهران( و مدیریت دبیرستان حافظ،
مادر و فرزند معرفی شدند، سپس وضعیت آموزش  91به رفتار فرزند را مطلع شدیم، 

ی ی از بین مادران و فرزندانفرزند -تعارضات والدداده شد و با اجرای پرسشنامه توضیح 
نفر را انتخاب و  39ها بود کنندهشرکت دیگراز  باالترمذکور  ها در پرسشنامهکه نمرات آن

از هریک از  نفر( قراردادیم. 53هرکدام ) کنترل گروه آزمایش و تصادفی در دوصورت به
. شدبررسی فرزند از طریق مصاحبه نیز  -گرفته شد و میزان روابط والد نفر مصاحبه 39

گونه جلسات آموزشی فقط بر روی مادران گروه آزمایش انجام گرفت و فرزندان هیچ
بار، به ای یکجلسه، هفته 8گروه آزمایش طی  آموزشی دریافت نکردند، مادران اعضای

را جهت بهبود روابط با فرزندانشان دریافت  آگاهی سیالدقیقه، آموزش  531مدت 
آزمون به عمل آمد. جهت پیگیری مداخالت نمودند. در پایان جلسات از هر دو گروه پس

 ه عمل آمد.روز پس از آخرین جلسه از گروه آزمایش آزمون پیگیری ب 91 آگاهی سیال
 سیال آگاهیبر مبنای نظریه شناخت درمانی مبتنی بر  آگاهی سیالپروتکل آموزش 

(MBCT)5 2(، کابات زین3153) 3و با مطالعه منابع پژوهشی سگال، ویلیامز و تیزدل 
 -ای جهت بهبود روابط والددقیقه 531جلسه  8( در 3119) ( و دونکن و همکاران3119)

های آموزش در زیر آمده که خالصه محتویات جلسه راحی شدفرزندی برای مادران ط
 است.

ذهنی از قبل  تصویرسازیدر ابتدای هر جلسه به انجام تمرین تنفس آگاهانه و 
همچنین زمانی را به بررسی تکالیف اعضای ، شدمیمرتبط با آن جلسه پرداخته  شدهطراحی

در منزل اختصاص داده شد، گروه و بازگو کردن تجارب اعضا در حین انجام تکالیف 
 خود؛ هیجاناتآگاهی از افکار و  حول محورهایی جهت آگاهی از خود؛اعضا  تکالیف
روزانه خود در ارتباط بد  رویدادهایآگاهی از  از رابطه افکار، احساسات و رفتار؛آگاهی 

 آگاهی از نقش گوش دادن مقابله با مشکالت فرزندان؛ هایشیوهآگاهی از  با فرزندان؛
و آگاهی از نقش خود در به وجود آمدن مشکالت فرزندان  فعال در ارتباط با فرزندان

                                                           
1. Mindfulness-based Cognitive Therapy 

2. Segal, Z. V., Williams, J. M. G.,Teasdale, J. D. 

3. Kabat-Zinn, J. 
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نقش، نقش بازی کردن،  جاییجابههایی نظیر . بعالوه در بین هر جلسه از تمرینچرخیدمی
از جلسات  یکهیچاست که محتوای  . الزم به ذکرشدمیبیان احساسات و افکار نیز استفاده 

 داشت. درمانیگروهجنبه  کامالًنداشت و  نرانیسخ وجنبه آموزشی 

 های آموزش آگاهی سیال به مادرانخالصه جلسه .5جدول 
 جلسات عنوان محتوای جلسات

 محیط ایجاد-3 گروه رهبر و یکدیگر با گروه اعضای آشنایی و معارفه -5
 توجهجلب و حساسیت ایجاد -2 متقابل اعتماد جو و بخشرضایت ایمشاوره

 -9 بعدی مباحث به نیاز احساس ایجاد و جلسات کلی محتوای به اعضا
 برنامه جهت در هاآن هدایت و بندیطبقه نظرات، تمامی بررسی

 پرسی،احوال و آشنایی
 روش بیان اهداف،

 جلسات تشریح و کار

جلسه 
 اول

 با ذهن چگونه که نکته این فهمیدن -3 گانهپنج حواس از یافتن آگاهی -5
 توجه چگونه که نکته این به توجه -2. کندمی برقرار ارتباط حسی اطالعات

 در احساسات از آگاهی -9. یابد تغییر و ظاهرشده تواندمی هوشیارانه
 بدن هایاندام

 خود از آگاهی
جلسه 

 دوم

 بازشناسی -3 هیجاناتشان به دهیپاسخ الگوهای از مادران آگاهی -5
 - فکر بین رابطه از آگاهی - 2 ندانفرز به دادن نشان واکنش عادتی الگوهای

 فرزندان مورد در احساس -رفتار

افکار و  از آگاهی
 در خود هیجانات

 فرزندان مورد

جلسه 
 سوم

 دید از شود رفتار هاآن با دارند انتظار فرزندان که اینحوه بررسی -5
 مورد در هاآن تصمیمات ریشه به مادران توجه کردن جلب -3 مادرانشان

 کسب-9 رفتارشان نوع مورد در درست قضاوتی به رسیدن -2 نرفتارشا
 هایموقعیت در هاآن رفتار علل و فرزندانشان با رابطه نحوه به نسبت آگاهی

 .گوناگون

 و تصورات از آگاهی
 از فرزند ادراکات

 مادر اقدامات

جلسه 
 چهارم

 وشگ نحوه از آگاهی -3 فرزندان با وگوگفت فرایند از مادران آگاهی -5
 با ارتباط در احساسات پذیرش نقش از آگاهی -2 فرزندان به فعال دادن

 از آگاهی -1 فرزندان با تعارض ایجاد در خود سهم از آگاهی-9فرزندان 
 از آگاهی -0 آنان به کردننهی و امر با فرزندان از خواستن حلراه بین تفاوت

 فرزندان با روابط در هاپیغام فرا نقش

 هایشیوه از آگاهی
 وگوگفت اثربخش

 دادن گوش با همراه
 فعال

جلسه 
پنجم و 

 ششم

 با روابط تضعیف در مادران عمل و حرف تناسب عدم نقش از آگاهی -5
 حرفی که زمانی فرزندان نهفته احساسات و دالیل از آگاهی -3 فرزندان

 که زمانی مؤثر مقابله هایشیوه از آگاهی -2 کنندنمی عمل بدان و زنندمی
 .کنندنمی عمل خود حرف به زندانفر

 تناسب از آگاهی
 در عمل و حرف
 فرزندان با ارتباط

جلسه 
 هفتم

 هایبازتاب به دهیپاسخ جهت کنندگانشرکت در سؤاالتی ایجاد -5
 رخدادهای از صحیحی درك به یابیدست -3 دوره طی خود شخصی

 تغییرات ارهدرب کنندگانشرکت از حمایت بر تأکید -2 آینده در احتمالی

 یکپارچه به کمک
 هایادگیری کردن

جلسه 
 هشتم
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 احتمالی مثبت

کامل سعی شد تا  طوربهبه مادران،  آگاهی سیالبرنامه آموزش  ارائهدر هنگام 
اطالعات شخصی،  داشتننگهرعایت شود. محرمانه  هاآنمالحظات اخالقی در برخورد با 

ایت خاطر برای شرکت در پژوهش، و احساس ارزشمندی، آزادی و رض نفسعزتحفظ 
 صورتبه هازمودنیآاز  شدهآوریجمعو تحلیل اطالعات  هتجزیعدم بایگانی اطالعات، 

مواردی بود که در برخورد  ازجمله هاآزمودنیکد برای هریک از  بردن کارگروهی و به 
 با مادران رعایت شد.

 ابزار پژوهش:
 (.3113، 3)موری ای. اشتراوس :).S.PC.T( 5مقیاس راهبردهای تعارض با والدین

سؤالی است که برای سنجش سه تاکتیک حل  51های تعارض یک ابزار مقیاس تاکتیک
بین اعضای خانواده  (1فیزیکی پرخاشگری و 9، پرخاشگری کالمی2استدالل)تعارض 

توسط اشتراوس )به نقل از کامرانی فکور،  5979شده است. این مقیاس در سال  تدوین
این شده است.  برای ارزیابی خشونت کالمی، روانی و جسمانی )فیزیکی( تهیه (5281

به فارسی برگردانده شد  5281در سال  مقیاس در ایران برای نخستین بار توسط محمدخانی
 9(. این مقیاس دارای 5281، فکور کامرانی) و با کسب اجازه از اشتراوس به کار گرفته شد

یا برادر هست. در هر چهار فرم پنج  ر، فرم فرزند و فرم خواهرفرم شامل فرم مادر، فرم پد
سؤال اول پرسشنامه استدالل، پنج سؤال دوم پرسشنامه پرخاشگری کالمی و پنج سؤال 

(. 5287، هومن ، عالقبند، فالحتی،ثنایی) سنجندسوم پرسشنامه پرخاشگری فیزیکی را می
 31نمره  تعارض و عدم دهندهنشان 1مره است. ن 31تا  1دامنه نمرات برای هر مقیاس بین 

( 5-1(. پنج سؤال اول، )5287ثنایی و همکاران، )دهد. بیشترین تعارض را نشان می
 شوند. پنج سؤال دوم و سوم،گذاری میسنجند و به طریقه معکوس نمرهاستدالل را می

ذاری گسنجند و به طریقه مستقیم نمره( پرخاشگری کالمی و فیزیکی را می51-0)
 شوند.می

                                                           
1. Conflict-Tactics-Scales-Parents-(CTSP) 

2. Murray A. Straus 

3. reasoning 

4. verbal aggression 

5. physical aggression 

https://en.wikipedia.org/wiki/Murray_A._Straus
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. است بوده بخشی رضایت حد در جهان کشورهای اکثر در آزمون این پایایی و روایی
 زیر درونی همسانی تحقیقاتی، کار ( شش3113اشتراوس، ) اصلی مأخذ اطالعات به بنا

 53 دامنه. کنندمی تأیید را فیزیکی پرخاشگری و کالمی پرخاشگری استدالل، هایمقیاس
 پرخاشگری مقیاس زیر برای. است 70/1 تا 93/1 از استدالل مقیاس زیر برای آلفا ضریب
 مقیاس زیر برای. است 88/1 تا 03/1 از هاآن دامنه که است موجود آلفا ضریب 50 کالمی

. است 90/1 تا 93/1 از هاآن دامنه که است موجود آلفا ضریب 57 فیزیکی پرخاشگری
 تحقیق، در مورداستفاده فرم زیرا رسد،می نظر به کمتر استدالل مقیاس زیر درونی همسانی
 احتمال به شده آورده اینجا در که تریکامل پرسشنامه لذا و داشت کمتری هایپرسش

 روی بر را مقیاس این( 5281) لطفی(. 5287 همکاران، و ثنایی) دارد بیشتری اعتبار زیاد
 درونی همسانی ضریب کرونباخ ایآلف روش از استفاده با و اجرا دختر نوجوانان از نفر 531

 ،72/1 استدالل، مقیاس خرده خصوص در را مقدار این وی. است نموده محاسبه را آن
 نموده گزارش 79/1 آزمون کل و 81/1 فیزیکی پرخاشگری و 81/1 کالمی پرخاشگری

ازجمله  رشته، این متخصص چندین توسط را مقیاس این محتوایی روایی تأیید وی. است
در پژوهش حاضر  .( گزارش نموده است5289) (، رحمتی5282) (، نوابی نژاد5282) ثنایی

و  81/1؛ پرخاشگری کالمی 75/1ها برای زیر مقیاس استدالل همسانی درونی ماده
 دست آمد. به 82/1پرخاشگری فیزیکی 

 هایافته
الد در دو گروه آزمایش و کنترل در متغیرهای روابط و هاهای توصیفی آزمودنیشاخص

 ارائه شده است. 3فرزند بین مادران و پسران در جدول 

 های مورد مطالعهآزمون گروهآزمون و پسفرزند در پیش-های روابط والد. میانگین و انحراف معیار مؤلفه3 جدول

 میانگین تعداد مراحل                               گروه متغیر
انحراف 

 معیار

 
 
 

 توانایی استدالل

 ن گروه آزمایشمادرا
 12/9 22/8 53 آزمونپیش

 11/1 18/51 53 آزمونپس

 90/9 22/51 53 آزمونپیش مادران گروه کنترل
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 79/1 18/59 53 آزمونپس

 
 
 

 توانایی استدالل

 فرزندان گروه آزمایش
 37/1 50/8 53 آزمونپیش

 88/9 82/59 53 آزمونپس

 فرزندان گروه کنترل
 38/9 82/52 53 آزمونپیش

 09/2 31/53 53 آزمونپس

 
 

 پرخاشگری کالمی

 مادران گروه آزمایش

 07/0 50/9 53 آزمونپیش

 81/1 95/9 53 آزمونپس

 مادران گروه کنترل
 33/1 71/9 53 آزمونپیش

 07/9 00/51 53 آزمونپس

 
 

 پرخاشگری کالمی

 فرزندان گروه آزمایش
 98/1 31/52 53 آزمونپیش

 39/9 15/1 53 آزمونپس

 فرزندان گروه کنترل
 13/9 31/52 53 آزمونپیش

 29/9 31/53 53 آزمونپس

 
 

 پرخاشگری فیزیکی

 مادران گروه آزمایش
 09/0 82/7 53 آزمونپیش

 85/1 71/3 53 آزمونپس

 مادران گروه کنترل
 95/9 1/7 53 آزمونپیش

 02/9 22/9 53 آزمونپس
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 ی فیزیکیپرخاشگر

 فرزندان گروه آزمایش
 95/9 71/53 53 آزمونپیش

 83/2 22/9 53 آزمونپس

 فرزندان گروه کنترل
 99/1 82/51 53 آزمونپیش

 99/0 71/51 53 آزمونپس

فرزند در -شود میانگین نمرات روابط والد، مالحظه می3 گونه که در جدولهمان
آزمون تفاوت زیادی دارد در صورتی که بین پسآزمون با گروه آزمایش در مرحله پیش

شود آزمون در گروه کنترل تغییر محسوسی مشاهده نمیآزمون و پسمیانگین نمرات پیش
 در آزمایش مادران و فرزندان گروه ای که در زیرمقیاس توانایی استدالل میانگینگونهبه

های در زیرمقیاس دهد ومی نشان افزایش آزمونپیش به نسبت آزمون،پس مرحله
 آزمون،پس مرحله در آزمایش گروه فیزیکی، میانگین پرخاشگری کالمی و پرخاشگری

 .دهدمی نشان کاهش آزمونپیش به نسبت
آزمون با گروه کنترل پس-آزمونبا توجه به طرح پژوهش حاضر که از نوع پیش

تغیری و تحلیل هست، برای بررسی اثربخشی مداخله درمانی از تحلیل کوواریانس چند م
راهه استفاده شد. جهت استفاده از تحلیل کوواریانس ابتدا باید واریانس یک

ها فرضداد و در صورت تأیید پیش های استفاده از آن را مورد بررسی قرارفرضپیش
توان از تحلیل کوواریانس استفاده کرد. به همین جهت ابتدا برای مشخص کردن طبیعی می

طبیعی بودن  ،از آزمون کولموگروف اسمیرنوف استفاده شد و نتایجبودن توزیع نمرات 
 (.<11/1p) توزیع نمرات را تأیید کردند

ها در ای جهت بررسی نرمال بودن دادهنتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف تک نمونه .3جدول 
 دو گروه آزمایش و کنترل

 پرخاشگری
 فیزیکی

 پرخاشگری
 کالمی

اللاستد توانایی شاخص متغیرها   گروه 

78/1  87/1  89/1  Z مادران 
10/1  92/1  97/1  سطح معناداری 
80/1  81/1  93/1  Z فرزندان 
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92/1  91/1  20/1  سطح معناداری 

 در کنترل و آزمایش گروه دو هایواریانس خطای تساوی بررسی منظوربههمچنین 
 گروه دو که دادند نشان آزمون این شد، نتایج استفاده ی وابسته از آزمون لونرهایمتغ

 انجام جهت فرضپیش این بنابراین ندارند،معنادار  تفاوت واریانس از نظر گواه و آزمایش
 .(p >11/1است ) شده رعایت انسیکووار آزمون

 در گروه کنترل و آزمایش هاانسیوار. نتایج آزمون لون برای بررسی همگنی 4جدول 

فیزیکی پرخاشگری کالمی پرخاشگری  تداللاس توانایی   متغیرها شاخص 

5درجه آزادی 5 5 5  

3درجه آزادی 33 33 33  

19/1  19/5  11/5  
F 
 

70/1  35/1  25/1  سطح معناداری 

ی این پژوهش هادادهکه  گرددیممشاهده  شدهمطرحی هافرضشیپبه مجموع  با توجه
روه را در ی دو گهاتفاوت توانیمو  باشندیمقابلیت ورود به تحلیل کوواریانس را دارا 

 .قراردادی بررس موردمتغیر وابسته 

های اعتباری آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیری مربوط به . اطالعات مربوط به شاخص5جدول 
 فرزندی در مادران -روابط والد

 شاخص آماری
 اثر

 ارزش آزمون
F df فرضیه df خطا sig 

 
 

 هاتفاوت گروه

 115/1 57 2 82/59 78/1 اثرپیالی

 115/1 57 2 82/59 33/1 المبدای ویلکس

 115/1 57 2 82/59 11/2 اثرهتلینگ

 115/1 57 2 82/59 11/2 بزرگترین ریشه روی

 داریمعنچندمتغیری، یک اثر  کوواریانس با روش تحلیل دهدیمنشان  .1نتایج جدول 
 روابطی هاؤلفهمکی از ی دهد که حداقل بینبرای عامل گروه وجود دارد. این اثر نشان می

، 33/1المبدای ویلکس=دارد )، تفاوت وجود پسر آموزاندانش مادران فرزندی-والد
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11/p< .)فرزندی در مادران از -ی روابط والدهامؤلفهتفاوت  مشخص شدن منظوربه
 راهه استفاده شد.آزمون تحلیل واریانس یک

آزمون پس-آزمونتفاضل نمرات پیش برای مقایسه راههکتحلیل واریانس ی آزمون. نتایج 6جدول 
 فرزند مادران در دو گروه کنترل و آزمایش-ی روابط والدهامؤلفه

 شاخص آماری
 متغیرها

منبع 
 SS df F تغییر

سطح 
 معناداری

اندازه 
 اثر

توان 
 آزمون

 99/1 19/1 115/1 17/22 5 77/230 گروه استدالل توانایی

 99/1 97/1 115/1 99/31 5 30/257 گروه کالمی پرخاشگری

 99/1 97/1 115/1 59/31 5 99/237 گروه فیزیکی پرخاشگری

 دهد، مؤلفه اول مبنی بر وجود تفاوت معنادار در متغیر توانایی. نشان می0نتایج جدول 
گردد سطح مالحظه می گونه که از نتایج جدولگردد. هماناستدالل مادران، تأیید می

 157/1استدالل در مقایسه با سطح معناداری  اناییشده برای متغیر تومعناداری حاصل
تر متغیر وابسته( کوچک 2 بر 11/1آمده از اصالح بنفرونی )تقسیم سطح معناداری دستبه

درصد کل  19بوده است، یعنی  19/1« معنادار بودن عملی» میزان تأثیر مداخله هست.
بوط به اثر آموزش بوده است. استدالل مادران مر های فردی در تواناییواریانس یا تفاوت

 دهد، مؤلفه دوم مبنی بر وجود تفاوت معنادار در متغیر پرخاشگریهمچنین نتایج نشان می
گردد سطح گونه که از نتایج جدول مالحظه میگردد. همانمادران، تأیید می کالمی

اری مادران در مقایسه با سطح معناد کالمی شده برای متغیر پرخاشگریمعناداری حاصل
متغیر وابسته(  2 بر 11/1آمده از اصالح بنفرونی )تقسیم سطح معناداری دستبه 157/1

 97بوده است، یعنی  97/1« معنادار بودن عملی» میزان تأثیر مداخله تر هست.کوچک
پرخاشگری کالمی مادران مربوط به  های فردی در تواناییدرصد کل واریانس یا تفاوت

دهد، مؤلفه سوم مبنی بر وجود تفاوت معنادار الوه نتایج نشان میاثر آموزش بوده است. بع
گونه که از نتایج جدول مالحظه گردد. همانمادران، تأیید می فیزیکی در متغیر پرخاشگری

مادران در مقایسه با  فیزیکی شده برای متغیر پرخاشگریگردد سطح معناداری حاصلمی
 2 بر 11/1الح بنفرونی )تقسیم سطح معناداری آمده از اصدستبه 157/1سطح معناداری 

بوده است،  97/1« معنادار بودن عملی» میزان تأثیر مداخله تر هست.متغیر وابسته( کوچک
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مادران مربوط  فیزیکی های فردی در پرخاشگریدرصد کل واریانس یا تفاوت 97یعنی 
 به اثر آموزش بوده است.

تباری آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیری مربوط به های اع. اطالعات مربوط به شاخص7جدول 
 فرزندی در فرزندان -روابط والد

 شاخص آماری
 اثر

 ارزش آزمون
F df هیفرض df خطا sig 

 
 

 هاگروهتفاوت 

 115/1 57 2 72/53 09/1 اثرپیالیی

المبدای 
 ویلکس

25/1 72/53 2 57 115/1 

 115/1 57 2 72/53 39/3 اثرهتلینگ

ن ریشه بزرگتری
 روی

39/3 72/53 2 57 115/1 

برای  داریمعنکوواریانس چندمتغیری، یک اثر  با روش تحلیل دهدیمنشان . 7 جدولنتایج 
 فرزندی والد ی روابطهامؤلفهدهد که حداقل بین یکی از عامل گروه وجود دارد. این اثر نشان می

 ( به منظور مشخص شدن>11/1p، 25/1المبدای ویلکس=دارد )پسر، تفاوت وجود  آموزان دانش
 راهه استفاده شد.فرزندی در فرزندان از آزمون تحلیل واریانس یک-های روابط والدتفاوت مولفه

آزمون پس-آزمونتفاضل نمرات پیش برای مقایسه راههکتحلیل واریانس ی آزمون. نتایج 8جدول 
 آزمایشفرزند فرزندان در دو گروه کنترل و -ی روابط والدهامؤلفه

 شاخص آماری
 متغیرها

 توان آزمون اندازه اثر سطح معناداری SS df F منبع تغییر

 82/1 21/1 110/1 00/9 5 91/517 گروه استدالل توانایی

 99/1 19/1 115/1 13/29 5 57/295 گروه کالمی پرخاشگری

 85/1 31/1 117/1 15/9 5 31/371 گروه فیزیکی پرخاشگری

 دهد، مؤلفه اول مبنی بر وجود تفاوت معنادار در متغیر تواناییمی. نشان 8نتایج جدول 
گردد سطح گونه که از نتایج جدول مالحظه میگردد. همانفرزندان، تأیید می استدالل

فرزندان در مقایسه با سطح معناداری  استدالل شده برای متغیر تواناییمعناداری حاصل
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متغیر وابسته(  2 بر 11/1قسیم سطح معناداری آمده از اصالح بنفرونی )تدستبه 157/1
 21بوده است، یعنی  21/1« معنادار بودن عملی» میزان تأثیر مداخله تر هست.کوچک

فرزندان مربوط به اثر آموزش  استدالل های فردی در تواناییدرصد کل واریانس یا تفاوت
تفاوت معنادار در متغیر دهد، مؤلفه دوم مبنی بر وجود بوده است. همچنین نتایج نشان می

گونه که از نتایج جدول مالحظه گردد. همانفرزندان، تأیید می کالمی پرخاشگری
فرزندان در مقایسه با  کالمی شده برای متغیر پرخاشگریگردد سطح معناداری حاصلمی

 2 بر 11/1آمده از اصالح بنفرونی )تقسیم سطح معناداری دستبه 157/1سطح معناداری 
بوده است،  19/1« معنادار بودن عملی» میزان تأثیر مداخله تر هست.وابسته( کوچک متغیر
فرزندان مربوط  کالمی های فردی در پرخاشگریدرصد کل واریانس یا تفاوت 19یعنی 

دهد، مؤلفه سوم مبنی بر وجود همچنین نتایج جدول نشان می به اثر آموزش بوده است.
گونه که گردد. همانفرزندان، تأیید می پرخاشگری فیزیکی یتفاوت معنادار در متغیر توانای

 شده برای متغیر پرخاشگریگردد سطح معناداری حاصلاز نتایج جدول مالحظه می
آمده از اصالح بنفرونی دستبه 157/1فرزندان در مقایسه با سطح معناداری  فیزیکی

 میزان تأثیر مداخله ت.تر هسمتغیر وابسته( کوچک 2 بر 11/1)تقسیم سطح معناداری 
های فردی درصد کل واریانس یا تفاوت 31بوده است، یعنی  31/1« معنادار بودن عملی»

 فرزندان مربوط به اثر آموزش بوده است. فیزیکی در پرخاشگری
روز آزمون پیگیری اخذ شد.  91آزمون ماندگاری اثربخشی درمان پس از  منظوربه

 است. ذکرشدهن و پیگیری در ادامه آزمونتایج آزمون تفاوت بین پس

 آزمون و پیگیریفرزند در مراحل پس-ی روابط والدهامؤلفههای . مقایسه میانگین9جدول 

 شاخص آماری
 متغیرها

میانگین 
 آزمونپس

میانگین 
 پیگیری

df 
تفاوت 
 هامیانگین

نمره 
t 

سطح 
 معناداری

 85/1 39/1 35/5 55 09/52 82/59 استدالل توانایی

15/1 کالمی شگریپرخا  59/0  55 58/5 58/1 81/1 

 پرخاشگری
 فیزیکی

22/9  27/1  55 11/5 55/1 95/1 

 دارییبا توجه به اینکه سطح معندهد یمنشان  .9که نتایج جدول  گونههمان
میانگین همه متغیرها در  پسهست؛  11/1تر از بزرگ هایاسمقهمه زیر آمده برای دستبه
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اطمینان تفاوتی نکرده است و فرضیه  %91آزمون، با مرحله پس مرحله پیگیری نسبت به
 گردد.یم تأییدپژوهشگر مبنی بر پایداری اثر آموزش 

 گیرینتیجهبحث و 
فرزند  -به مادران بر بهبود روابط والد آگاهی سیالآموزش  تأثیر باهدفپژوهش حاضر 

 د،یگرد تأیید فوق فرضیه که داد نشان ریانسواکو تحلیل از حاصل هاییافتهانجام شد. 
 -بهبود روابط والد موجب مادران به آگاهی سیال آموزش که ددا نشان نتایج دیگرعبارتبه

 عبارتی به. گرفت صورت مادران هم و فرزندان نظر اساس بر هم ارزیابی این .گردید فرزند
 روز 91 و آموزش از بعد زمانهم طوربه آزمایش گروه ،(پسر) فرزندان هم و مادران هم

 تأیید در .نمودند ارزیابی آموزش از قبل زمان از بهتر را فرزندی -والد روابط آن از پس
 نشان در مهمی نقش والدین آگاهی سیال که آمد نائل نتیجه این به ،(3151)میر  فرضیه این

 والدین در تنبیهی و ناسازگارانه رفتارهای کاهش و والدین سوی از مثبت رفتارهای دادن
 آگاهی باالی سطح که داد نشان ،(3151) گی، روگ، فورهندپیرنت، مک همچنین. رددا

 بیرونی و درونی مشکالت و والدین در منفی عواطف پایین سطح با مستقیمی ارتباط والدین
و تاك، ( 3151) 5گورتزن، اسچولت، انگلس، تاك، وانزوندرت مطالعات. دارد فرزندان

 آگاهی سیال گوناگون ابعاد همبستگی عدم مؤید نیز( 1593) 3وانزوندر، کلینجان، انگلز
 با (، نیز3119) همکاراندونکن و  .بود نوجوانان در اضطراب و افسردگی عالئم با والدین

 که دادند نشان فرزند -والد روابط در کاربردش و والدین آگاهی سیال از مدلی ارائه
 بر. دارد نوجوانی دوره طول در ندفرز -والد روابط بهبود بر مهمی نقش والدین آگاهی
 خالل ، درشودمی فرزند - والد روابط بهبود به منجر آگاهی سیال آموزش نتایج، اساس

 منفی هایخودگویی و افکار تشخیص و شناسایی جهت در مشاور آگاهی سیال جلسات
 گرهمشاهد فقط که گرفتند یاد مادران ترتیباینبه کرد، کمک فرزندان مورد در مادران

 جدای هایمقوله را هاآن و باشند فرزندان با ارتباط در خود بدنی حواس و احساس و افکار
 در که بپردازند احساساتی و افکار مشاهده به سوم شخص عنوانبه و بگیرند نظر در خود از

 فقط احساسات و هستند فکر فقط افکار که گرفتند یاد هاآن دارند، فرزندان با ارتباط
 روابط تغییر برای را زمینه نگرش این. ندارند واقعیت هااین از هیجکدام و ستنده احساس

                                                           
1. Geurtzen, N., Scholte, R. H., Engels, R. C., Tak, Y. R., & van Zundert, R. M. 

2. Tak, Y. R., Van Zundert, R. M., Kleinjan, M., & Engels, R. C. 
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 به نسبت مادران آگاهی افزایش با آگاهی سیال هایتمرین. کندمی فراهم فرزند -والد
 اطالعات پردازش و شناختی نظام بر اکنون و اینجا به آگاهی کردن معطوف و حال زمان

. دهدمی کاهش را فردی بین مشکالت مسئلهحل مهارت افزایش با ترتیب این به و کرده اثر
 کاهش را افراد پذیریواکنش آگاهی سیال که اندداده نشان هاپژوهش دیگر طرف از

 از مادران تصورات و ادراك از آگاهی آموزش با آگاهی سیال دیگرعبارتبه ،دهندمی
 در که کندمی کمک مادران به انمادر در عمل و حرف تناسب آگاهی و فرزندان اقدامات

 ناکارآمد واکنش حذف. ندهند نشان واکنش ناکارآمد و آنی طوربه فرزندانشان با ارتباط
 قبیل این بروز مانع یا دهدمی کاهش را فردی بین مشکالت فردی بین هایموقعیت به

 رانیماد در فردی بین مشکالت وجود شاید که است این دیگر تبیین. گرددمی مشکالت
 اضطراب، مثل هاییهیجان که است بوده علتاینبه دارند تعارض فرزندانشان با که

 با ارتباط در فردی بین هایمهارت از هاآن استفاده مانع مادران، در خشم و افسردگی
 فراوانی و شدت کاهش موجب آگاهی سیال برنامه ترتیباینبه است، شدهمی فرزندانشان

 ترتیب این به و گردید هایشانمهارت از مادران استفاده افزایش لذا و هاهیجان این
آموزش  که دهندمیپژوهش نشان  هاییافتهدیگر . کرد پیدا کاهش فردی بین مشکالت

که این یافته با  گرددمیارتقاء مهارت استدالل بین فرزندان و مادران  موجب آگاهی سیال
 گوش ،(3119) همکاران و . دونکناست ( همسو3119نتایج پژوهش دونکن و همکاران )

 دادند نشان و گرفتند نظر در والدین آگاهی سیال اصلی ابعاد از یکی عنوانبه را فعال دادن
 .دارد فرزند -والد روابط و فرزندی – والد استدالل مهارت پرورش در مهمی نقش که

 مشتاقانه خود زندانفر به ،نمایندمی استفاده آگاهانه تربیتی هایشیوه از که مادرانی
 با را خوبی و صمیمانه رابطة وسیلهبدین و پذیرندمی قضاوت بدون را هاآن و دادهگوش

 آگاهانه هایمهارت از که مادرانی. شوندمی تعامالت بهبود به منجر و نموده برقرار فرزندان
 آگاهانه یپرور فرزند هایشیوه درگیر مرتباً و کنندمی استفاده فرزندانشان تربیت در

. شودمی ایجاد فرزندانشان با رابطه برقراری در شانتوانایی در اساسی تغییر یک هستند،
 منجر خود نوبة به نیز این که یابند رهایی عادتی هایانگیزه از توانندمی روش این با مادران

وهش پژ هاییافتههمچنین  .شودمی فرزندانشان و هاآن بین تعامالت بهبود و افزایش به
مادران پرخاشگری کالمی و فیزیکی را در مادران و فرزندانشان  آگاهی سیالنشان داد که 

 (،3117) همکارانو  سینگ و( 3151) میر هاییافتهکه این یافته با نتایج  دهدمیکاهش 
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 تبیین در .است همسو فرزندان پرخاشگری کاهش در مادران آگاهی سیال نقش بر مبنی
 تحمل برای را مادران توانایی ،آگاهی سیال هایمهارت که گفت توانمی یافته این

 نظر به .سازدمی قادر مؤثر مقابله به را هاآن و دهندمی افزایش منفی هیجانی هایحالت
 هایتمرین مستمر انجام ،درواقع. دهد کاهش را پرخاشگری تواندمی حالتی چنین رسدمی

 مورد در افکارشان و احساسات خود، زا را مادران آگاهی و شناخت ،آگاهی سیال
 آگاهی افزایش و قضاوت بدون احساسات تعدیل باعث که دهدمی افزایش فرزندانشان

 واضح به و شودمی فرزندانشان و خود مورد در شانجسمانی و روانی احساسات به نسبت
به  آگاهی سیال .کندمی کمک افتند،می اتفاق که گونههمان هیجانات پذیرش و دیدن

 هاآنو پذیرش  انکند تا از طریق هوشیاری کامل از افکار و احساساتشد کمک میافرا
بدون داوری دریک وضعیت آرامش و تمرکز قرار بگیرند و توانایی کنترل افکار، 

دست آورند، کسب این توانایی باعث شده که فرد احساس  اضطراب و هیجانات خود را به
های خودکار جای دادن پاسخگی خود داشته باشد و بهکنترل بیشتری در همه امور زند

دهد و با آور، با کنترل، آرامش و آگاهی بیشتری پاسخ های اضطرابمنفی، در موقعیت
 مهمی نقش پرخاشگری نمرات تعدیل در تواندمی بنابراین، مشکالت بهتر مقابله کند.

 باشد. داشته

های پژوهشی در انجام طرحاینکه  هایی همراه بود ازجملهپژوهش حاضر با محدودیت
های های زمانی و نیز محدودیتهایی از قبیل محدودیتمدارس، همواره با محدودیت

در  های آموزشی مدرسه همراه است که در پژوهش حاضر نیز چنین بود،ناشی از برنامه
و همچنین بر روی هر د ،بر روی هر دو والد آگاهی سیالآموزش  شودپیشنهاد میپایان 

گردد که جنس از فرزندان اجرا گردد و نتایج با یکدیگر مقایسه شوند، همچنین پیشنهاد می
فردی در زوجینی که با یکدیگر تعارض  بر بهبود روابط بین آگاهی سیالتأثیر آموزش 

 مجدد قرار بگیرد. بررسی مورددارند نیز 
 تقدیر و تشکر

از توابع استان تهران( که در ) بهارستاناز تمامی مادران و فرزندان شهرستان  وسیلهبدین
این پژوهش شرکت نمودند، همچنین مدیریت محترم دبیرستان حافظ این شهرستان کمال 

 تقدیر و تشکر را داریم.
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