
 Family Psychology                                                                                                                         روانشناسی خانواده                               

     Vol.3, No. 2, 17-26 ,2017                                                                                                                               91-26، 2، شماره 3، دوره 9315

 

 

 

 های فرزندپروری مادرانآموزش تحلیل رفتار متقابل بر سبک یاثربخش

The effectiveness of transactional analysis on mothers' 

parenting styles 
 

 

 محمود اقبالی

 روانشناسی

 *سید ولی اله موسوی

 دانشگاه گیالن

 فهیمه حکیما

 بالینی روانشناسی

 

Mahmoud Eghbali 

Psychology 

Seyed Valiollah Mousavi 

University of Guilan 

Fahimeh Hakima 

Clinical Psychology 

 

 
والدین و فرزندان یکی از عوامل موثر در بهزیستی و بهداشت روانی آنان است. در این میان تحلیل رفتار بین روابط صحیح و متعادل : چکیده

 رسد قادر است به والدین در تعیین طرز مواجههشخصیت قلمداد شده است که به نظر می عنوان یک نظریه ارتباطی آسان و کامل دربارهمتقابل به

های فرزندپروری مادران بود. طرح پژوهش آموزش تحلیل رفتار متقابل بر سبک یبا کودکان کمک کند. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخش

نفر از مادران در این پژوهش شرکت کردند و در دو گروه  33رل بود. تعداد آزمون با گروه کنتآزمون، پسحاضر از نوع شبه آزمایشی با پیش

ای در جلسات آموزشی تحلیل رفتار متقابل دقیقه 13جلسه  8های گروه آزمایش طی نفر( قرار گرفتند. آزمودنی 95نفر( و کنترل ) 95آزمایش )

( قبل و بعد از شرایط آزمایشی در هر دو PSIفرزندپروری بامریند ) هایآوری اطالعات پژوهش پرسشنامه سبکمنظور جمعشرکت کردند و به

های مستبدانه و سبک وصورت معناداری افزایش به آزمونگروه آزمایش در پس در سبک مقتدرانه مادران نتایج نشان داد کهگروه اجرا شد. 

آموزش تحلیل رفتار متقابل ابزاری است که به مادران دهد می ها نشانآزمون کاهش یافت. این یافتهدر پسگروه آزمایش  گیرانه مادرانسهل

 انتقاد از فرزندانشان بکار گیرند. یجاهایشان را کنترل کرده و رابطه بالغانه را بهکند تا هیجانکمک می
 والد-فرزند روابطهای فرزندپروری، تحلیل رفتار متقابل، سبک های کلیدی:واژه

 
Abstract: Authentic and balanced relationships between parents and children are one of the effective factors in 

children’s well-being and mental health. Transactional analysis is considered a comprehensive communication theory 

about personality and can help parents deal with their children. The aim of the present study was to investigate the 

effects of transactional analysis on maternal parenting styles. The design of this study was of a quasi-experimental type 

with pre-test, post-test and control group. 30 mothers participated in this study, assigned to experimental and control 

groups (15 each). The experimental group were trained in eight 90 minute sessions of trancactional analysis. To collect 

the research data, the Baumrind Parenting Style Inventory (PSI) was administered to both groups before and after the 

intervention. Results revealed that mothers in the experimental group scored higher in the authoritative style and lower 

in authoritarian and permissive styles in their post test. It can be concluded that trancactional analysis training may 

have helped mothers in controling their emotions and sorting to adult relationships instead of scolding their children. 
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 مقدمه

 ددارن نقش اساسی در رشد و یادگیری فرزندانشان مادران

که خانواده و محیط خانه  است حاکی از آن هاوهشژپ جیو نتا

تند کودکان هس موثرترین نیروی تاثیرگذار در یادگیری اولیه

خانواده نخستین  گریدعبارتبه(. 2392)میلدان و پولیمنی، 

ن گیرد و نافذترین شکل میاست که شخصیت فرد در آمرجعی 

گ  ، 9مرجع رسمی و اجتماعی برای تربیت است )گلدنبر

روابط صحیح و متعادل والدین و  نیبنابرا (.9186/9381

داشت روانی آنان فرزندان یکی از عوامل موثر در سالمت و به

در بین عوامل مختلفی که در پرورش و  کهیطوربهاست 

شخصیت سالم در کودکان و نوجوانان موثرند، تاثیر متقابل 

ترین و از مهم فیمابینکودک و والدین و نحوه برخورد 

 (.9313)یاری،  شودیمعوامل محسوب  نیتریادیبن
کودک  2نشددر درون خانواده باید اجتماعی دیگر سویاز 

 -شتر به واسطه تعامل مستقیم والدشکل بگیرد و این امر بی

 به همین دلیل (.2392شود )رینالدی و هاوو، کودک شروع می

آینسورث، ) 3مانند نظریه دلبستگی یاشدهشناختههای نظریه

 4(، نظریه تعامل اجتماعی9119؛ آینسورث و بالبی، 9181

)پارکر  5های خانوادهیه(، نظر9111، ، الیس و چمبرلیان)فیشر

 .کنندتاکید می کودک-والد، بر اهمیت روابط (2336و بوریل، 

 حالنیدرعوالدین الزم است که اهداف متعالی و لذا 

 و با ترسیم کنند کودکانشانبا در خصوص رفتار  یاانهیگراواقع

اقدام دستیابی به انتظارات خود  های الزم برایحمایت اتخاذ

در همین  (.9319 ، نوری و آگاه هریس،رگی)جان بز نمایند

کودک -که اصالح روابط والد پژوهشی مشخص ساختزمینه 

تواند حتی شدت اختالالت رفتاری فرزندان را کاهش دهد می

 .(9314زاده هنرمند، مهرابی و پورییالق، عالی)ویسانی، شهنی

والدین برای احساس موفقیت و رسیدن به سطح مناسب 

الزم است در مورد میزان اثربخشی ، خود ندپروریرضایت از فرز

ر های خود دزیرا والدینی که به توانایی ،نقش خود فکر کنند

                                                           

فرزندپروری مطمئن هستند، وظایف فرزندپروری خود را 

تری در رشد و تحول دهند و نتایج مثبتموثرتر انجام می

 (.2334 تیتای و هیوسی، ،هسکنند )فرزندان خود دریافت می

را   1های فرزندپروری( سبک9113)  6و استینبرگ نگیارلد

دانند. آنها سبک والدین می مهم هاییکی از ویژگی

که  دانیک شرایط فراگیر تعریف کرده عنوانبهفرزندپروری را 

هم در عملکردهای خانوادگی و هم در پرورش فرزندان نقش 

 گریدعبارتبه(. 2393، دوریس و انگلس ، اوتندارد )هوور

پرورش کودک  نهیدرزمهایی ری فعالیتفرزندپر هایسبک

شود )جانسن، ها میز حوزهاست که باعث رشد در بسیاری ا

 (.2392نیکولسون،  دنیلس 

پروری فرزند متمرکز بر عوامل والدینی، عموما هایپژوهش

و هم رفتارهای  عمومیهای فرزندپروری را هم در پرتو سبک

ن های ایبیشتر پژوهش اما اندنمودهسازی خاص والدینی مفهوم

توسط  شده یمعرفهای فرزندپروری حوزه بر اساس سازه

د های سنتی، شیوه صورتبهانجام شده است.   8بامرین

ترکیبی از دو بعد  صورتبه( 9119) ندیبامرفرزندپروری 

ت ل  1مراقب )متوقع بودن و   93)گرمی و حمایت( و کنتر

؛ 9113دارلینگ و استینبرگ، شود )انتظارت( درنظر گرفته می

(. مراقبت دارای دو بعد 2392به نقل از جانسن و همکاران، 

( و رفتارهای 92و گرمی  99متضاد رفتارهای مثبت )پذیرش

است و کنترل شامل دو بعد  94و انتقاد 93منفی از قبیل طرد

متضاد رفتارهای منفی از قبیل کنترل والدین و بیش 

 96قبیل ارتقا خودپیروی و رفتارهای مثبت از 95گریحمایت

؛ یاین، الی و 2393است )بولکن، سانو، کوستا، آکوک و دی، 

سه سبک  9163( در دهه 9116) ندیبامر (.2392سو، 

را با در  91گیرانهو سهل 98مقتدرانه، 91فرزندپروری مستبدانه

نظر گرفتن کنترل و مراقبت والدینی ارایه کرده است. 

سبک نشان داده است که بر این سه  شده انجام یهاپژوهش

ها ممکن است پیامدهای مثبت یا منفی را در این سبک

11. acceptance 

12. warmth 

13. rejection 

14. criticism 

15. overprotection 

16. autunomy 

17. authoritarian 

18. authoritative 

19. permissive 

heories 

1. Goldenberg, H. 

2. Socialization 

3. attachment theory 

4. social interaction theory 

5. family t

6. Darling, N., & Steinberg, L. 

7. parenting styles 

8. Baumrind, D. 

9. care 

10. control 

________________________                                                   
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برای نمونه  (.2335کودکان افزایش یا کاهش دهند )دیاز، 

( نشان 9313ییالق )پور و شهنینتایج پژوهش مرادیان، عالی

داد که سبک فرزندپروری مقتدرانه اثر مستقیم مثبت و معنادار 

نه اثر مستقیم منفی و معنادار بر و سبک فرزندپروری مستبدا

خودکارآمدی تحصیلی و انگیزه پیشرفت دارند. سبک 

گیرانه اثر مستقیم منفی معنادار بر فرزندپروری سهل

خودکارآمدی تحصیلی داشت اما اثر معنادار بر انگیزه پیشرفت 

 نداشت.

کنند والدین دارای سبک فرزندپروری مستبدانه سعی می

 مجموعهرا مطابق با یک  فرزندانشان هایرفتارها و نگرش

، با انگیزه اعتقادی و گرااستانداردهای رفتاری که معموال مطلق

 واند، شکل داده و کنترل یک قدرت واال تنظیم شده لهیوسبه

والدین مقتدر با حمایت اما ؛ (9119ارزیابی کنند )بامریند، 

هوور د )آورنوجود میکنترل دقیق، شرایط دموکراتیک به زیاد و

( معتقد است که شیوه 9119(. بامریند )2393و همکاران، 

فرزندپروری مقتدرانه، قاطعانه بوده ولی منطقی، گرم، 

گیر برای والدین سهلو توام با محبت است.  دهندهپرورش

ند، آورمی به وجودان خود محیطی آرام و پذیرا کودک

ها انجام آن فرزندان خود دارند و بر آنچه اندکی از یهاخواسته

 (.2332دهند کنترل و نظارت ندارند )استنبرگ، می

فرزندی  –روابط والد  و بهبودل ارتباطی برای حل مسای

میان ها و رویکردهای مختلفی طراحی شده است. در نظریه

ل آنها برای  یک روش منظم9نظریه تحلیل رفتار متقاب

ت راستوارشد و تغییرات شخصی است ) منظوربهدرمانی روان

توسط  9153(. این نظریه در سال 9116/9319، 2و جونز

 تحلیل رفتار متقابل دربرگیرندهتوسعه یافته است.  3اریک برن

این  که یک نظریه ارتباطی آسان و کامل درباره شخصیت است

کند تا چگونگی طرز برخورد با بینش را در انسان ایجاد می

، متقابل وابطرگران خود و دیگران را شناسایی کند. تحلیل

ها دانند و معتقد هستند که اگر انسانها را خوب میانسان

و  نشانیوالدکنند به دلیل رفتارهای مشکلی پیدا می

 با لحن صادرشدهخصوصیات نسبت داده شده به آنها و احکام 

در مورد اثربخشی  (.2393 شدید، از طرف والدین است )کوری،

نشان  هاپژوهش ،ندپروریفرز یهاسبکتحلیل رفتار متقابل بر 

 -درابطه والتواند بر بهبود داده است که آموزش این رویکرد می

                                                           
1. transactional analysis theory 

2. Stewart, I., &Joines, V. 

3. Bern, E. 

در تحقیق  (9386مومنی )مثال  عنوانبه .فرزندی موثر باشد

خود به این نتیجه رسید که آموزش گروهی مادران به روش 

-الدوتحلیل رفتار متقابل اثربخشی مثبتی بر بهبود رابطه 

 داشته است. در مطالعه (4مثبت در بعد عاطفه ژهیوبه)فرزندی 

 2 آموزان دختر منطقهی مادران دانش(، بر رو9386) جوادی

متقابل بر بهبود  روابطتهران، مشخص شد آموزش تحلیل 

 یعطارر است. سخاوت و های آن موثعملکرد خانواده و مولفه

اثربخشی تحلیل رفتار متقابل را در بهبود روابط  ( نیز9313)

 آموزش داده و نتیجه گرفتندقرار  یموردبررسفرزندی  –در ما

فرزندی  –والد  یل رفتار متقابل موجب بهبود رابطهتحل

به نقل ازمحمدی، اسماعیلی و نیک، ؛ 2331) 5شود. مومنیمی

آموزش تحلیل رفتار ( در تحقیق دیگری نشان داد 2393

. دوشفرزندی می –متقابل به زوجین موجب بهبود روابط والد 

ابطه بود رآموزش تحلیل رفتار متقابل در بهمحققان، طبق نظر 

نژاد، پور، ابراهیمیفتحی) است ثروالدین و فرزندانشان مو

 ،سخاوت و عطاری؛ 9381یان و پورشانظری، یخسروی، رضا

( نیز در پژوهش خود نشان 2392و هاوو ) ینالدیر (.9313

ها رویکرد به آنوالدین با این  یسازآگاهدادند که آموزش و 

ی مشکالت رفتاری فرزندان کند تا ارتباط سطح باالکمک می

 های ناموثر والدینی را درک کنند.شان با سبکدر روابط

های زیادی مطرح در مورد چگونگی ارتباط با فرزندان سوال

های سبک نهیزم در شده انجامهای شود. مرور پژوهشمی

ت گیری شخصیدر شکلفرزندپروری بیانگر اهمیت و نقش آن 

ها و آینده تحصیلی و شغلی فرزندان است و بسیاری از خانواده

نیز با پیامدهای روش تربیتی خود آشنا نیستند و فرزندان خود 

خود و  جهیدرنت؛ کنندتربیت می ناکارآمد هایرا با شیوه

ا شوند )شکوهی یکتای مواجه میفرزندانشان با مشکالت عدیده

مادران نقش اساسی  ژهیوبهوالدین و  عالوهبه (.9381و پرند، 

در رشد و تحول کودکان و نوجوانان دارند و نیز وجود مشکالت 

و  لبسیاری از مسای سازنهیزمتواند کودک می -ارتباطی مادر

چون مادران زمان بیشتری را و  مشکالت اجتماعی باشد

ای هرکنند و با رفتابا فرزندان خود سپری می (نسبت به پدران)

سازگارتر خود با فرزندان  فرزندان آشنایی بیشتری دارند،

بهبود کیفیت رابطه  بنابراین؛ (2336هستند )پارکر و بوریل، 

فرزندی در گرو اصالح الگوهای ارتباطی و اتخاذ سبک  -والد

4. positive affect 

5. Momeni, M. 

________________________                                                    
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 رونیازااز سوی والدین است.  کارآمدفرزندپروری مناسب و 

 در یوه درمانیش این اثربخشی بررسی حاضر پژوهشهدف 

با  بهبود رابطه جهت ازین مورد هایمهارت به مادران تجهیز

با توجه به هدف  .است (در قالب سبک فرزندپروری)فرزندان 

های پژوهشی موجود، پژوهش و مالحظات نظری و یافته

( آموزش رفتار تحلیل 9ها به این شرح آزمون شدند: فرضیه

ود، شگیرانه میسهلمتقابل باعث کاهش سبک فرزندپروری 

( آموزش رفتار تحلیل متقابل باعث کاهش سبک فرزندپروری 2

ش ایموزش رفتار تحلیل متقابل باعث افآ( 3شود، مستبدانه می

 شود.سبک فرزندپروری مقتدرانه می

 روش
 جامعه آماری، نمونه و روش اجرای پژوهش

 -آزمونشیپپژوهش حاضر، یک طرح شبه آزمایشی با 

ن زنا شاملبود. جامعه پژوهش حاضر  کنترلبا گروه  آزمونپس

به مرکز مشاوره  کنندهمراجعهساله  93تا  4صاحب فرزند بین 

 منظوربه. بود 9313خانواده و ازدواج شهر یزد در تابستان 

 گیری دراستفاده از نمونه انتخاب نمونه از میان این زنان، با

 یفرزندپرور گانهسههای واجد سبکزن  33، تعداد دسترس

جه به با توانتخاب و  (گیرانهسبک مقتدرانه، مستبدانه و سهل)

وه دو گر تصادفی در طوربهمتغیرهایی مثل سن و تحصیالت 

. پیش از اجرای شدند گماردهکنترل نفری آزمایش و  95

پرسشنامه سبک فرزندپروری آموزش تحلیل رفتار متقابل، 

ر هر دو گروه آزمایش و د آزمونشیپ عنوانبه (PSI) 9بامریند

اجرا شد. سپس برنامه آموزشی تحلیل رفتار متقابل در کنترل 

ای دریافت هیچ مداخله کنترلگروه آزمایش اجرا شد؛ اما گروه 

به  آزمونپسنکردند. پس از اتمام دوره آموزش، از هر دو گروه 

 یاقهیدق 13جلسه  8 صورتبهجلسات آموزشی، عمل آمد. 

های آزمودنی. شدبرگزار می بارکی یاهفتهبود که 

، 16/33کننده در این پژوهش دارای میانگین سنیشرکت

سال  41تا  25سال و دامنه سنی  3/4انحراف استاندارد سنی 

در ( 9189/9388جیمز، )آموزش جلسات  بودند. محتوای

 ارایه شده است. 9جدول 

 
 9جدول 

 تحلیل رفتار متقابلمحتوای جلسات آموزش 
 محتوا جلسه

 و مشخص کردن تکلیف برای جلسه بعدالگوی شخصیتی والد، بالغ و کودک  3معرفی و توضیح آشنایی اعضا با یکدیگر،  اول

 "والد"شامل کودک طبیعی سازگار و انواع مثبت و منفی آن، انواع  "کودک"مرور و بررسی تکلیف جلسه قبل، پرداختن به انواع  دوم

 سه بعدشخصیت و مشخص کردن تکلیف برای جل "بالغ"ادگر و انواع مثبت و منفی آن و حالت شامل والد حمایتگر و انتق

و مشخص کردن تکلیف برای جلسه ( 4و پنهان 3، مکمل2متقاطع) یفردمرور و بررسی تکلیف جلسه قبل، توضیح انواع روابط بین  سوم

 بعد

انواع نوازش، چگونگی نوازش دادن، خواستن، گرفتن، رسم نمودار نوازش و  5مرور و بررسی تکلیف جلسه قبل، توضیح مفهوم نوازش چهارم

 ردن تکلیف برای جلسه بعدو مشخص ک

و همراه با ذکر مثال  یسینوشیپیهاامیپ، توضیح سینوشیپیهاشهیر، 6سینوشیپمرور و بررسی تکلیف جلسه قبل، ارایه تعریف  پنجم

 مشخص کردن تکلیف برای جلسه بعد

طور خالصه، به 8ها، صمیمیت و بازی1هاگذرانیو بررسی تکلیف جلسه قبل، سازماندهی زمان. توضیح مناسک، فعالیت، وقتمرور  ششم

 کردن تکلیف برای جلسه بعد و مشخصای سازماندهی زمان رسم نمودار دایره

افراد در صورت تثبیت. بررسی مفهوم های این های زندگی طی رشد و ویژگیوضعیتمرور و بررسی تکلیف جلسه قبل، توضیح  هفتم

 ردن تکلیف برای جلسه بعدک و مشخصو چگونگی انجام آن  1"ردیابی"

بالغ و داشتن روابط سالم با  یریکارگبه، تصمیم به تغییر، تاکید بر 93انتخاب وضعیت زندگیمرور و بررسی تکلیف جلسه قبل،  هشتم

 دیگران

                                                           

6. script  

7. To "hang out” 

8. games 

9. tracking 

10. state of life 

trok

1.

crossed

 Parenting Style Inventory (PSI) 

2.  

3. ary 

4.latent  

5.s

complement

e  
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 سنجش ابزار

 .(PSI) بامریندپرسشنامه سبک فرزندپروری 

های بررسی شیوه منظوربه سبک فرزندپروری پرسشنامه

(، از 9119فرزندپروری ساخته شده و بر اساس نظریه بامریند )

ده اقتباس ش انهو مقتدر انه، مستبدانهگیرالگوی رفتاری سهل

ماده آن به  93ماده است که  33است. این پرسشنامه، شامل 

ماده دیگر  93و  انهشیوه مستبدماده به  93، انهگیرشیوه سهل

ن . در ایشودیمبه امر پرورش فرزند مربوط  مقتدرانهبه شیوه 

 یادرجه 5پرسشنامه، والدین نظر خود را بر اساس مقیاس 

والد  استفاده دهندهنشانو نمره باالتر  کنندیملیکرت مشخص 

 9پایایی(، 9314اسفندیاری ) دپروری است.از همان شیوه فرزن

 . درمورد این پرسشنامه گزارش دادقبولی را در قابل 2یو روای

نفر از مادران  92پرسشنامه از  پایایی برای تعیین ،این گزارش

خواست پرسشنامه مذکور را تکمیل  موردمطالعهجمعیت 

نمایند، بعد از گذشت مدت یک هفته، پرسشنامه مذکور، دوباره 

شیوه  پایایی برای ضرایبتوسط همان افراد تکمیل شد. 

برای شیوه  و 11/3 انه، برای شیوه مستبد61/3 انهگیرسهل

 93از پژوهش  اینآمد. همچنین در  دستبه 13/3 مقتدرانه

ه ک ه شدپزشکی خواستشناسی و رواننظران رواننفر از صاحب

میزان روایی هر جمله از پرسشنامه را مشخص کنند. نتیجه 

 ضرایب .استنشان داد که پرسشنامه دارای روایی صوری 

یاین پرسشنامه به روش باز پایایی سبک ، برای 3آزمای

سبک و برای  12/3مستبدانه سبک ، برای 85/3گیرانه سهل

 (.9119گزارش شده است )بوری،  89/3پدران  مقتدرانه

 رانه،یگسهل یهاسبک یبرا حاضر پژوهش در نیهمچن

 ،18/3 4کرونباخ یآلفا بیضر بیترت به مقتدرانه و مستبدانه

قابل قبول این  5که همسانی درونی  آمد دستبه 68/3 و 19/3

 دهد.پرسشنامه را نشان می

 

 هایافته
ها در دو گروهاستاندارد میانگین و انحراف  2در جدول 

آزمون در متغیر سبک فرزندپروری سآزمون و پیشپ مرحله

دهد، نشان می 2گونه که جدول همان آورده شده است.

 1/31به  8/33قتدارگرایانه در گروه آزمایش از میانگین سبک ا

یرانه در گهای مستبدانه و سهلافزایش یافته اما میانگین سبک

در گروه آزمایش کاهش یافته  آزمونشیپنسبت به  آزمونپس

 است.

 
 2جدول 

 دپروریسبک فرزنآزمون در آزمون و پسپیش مرحله در دوپژوهش  هایگروه استانداردمیانگین و انحراف  
 

 متغیر

 

 آزمونپس   آزمونپیش 

 آزمایش  کنترل  آزمایش  کنترل

M SD  M SD  M SD  M SD 

 سبک مقتدرانه

 سبک مستبدانه

 گیرانهسبک سهل

1/21 

9/96 

5/93 

3/6 

4/5 

1/5 

 8/33 

4/95 

1/94 

8/6 

6/4 

1/4 

 1/21 

1/95 

9/94 

1/1 

3/6 

9/4 

 1/31 

4/93 

1/93 

2/6 

2/3 

8/2 

 

ها به منظور بررسی همگنی واریانس تحلیل دادهپیش از 

استفاده شد. نتایج این آزمون در   6متغیرها از آزمون لوین

دهد که بین ارایه شده است. این نتایج نشان می 3جدول 

 دگی ــاظ پراکنـرل از لحـهای گروه آزمایش و کنتســواریان

                                                           
1. reliability 

غیر از سبک فرزندپروری ، ها در متغیرهای پژوهشواریانس

تفاوت معنادار وجود ندارد و فرض همگنی ، گیرانهسهل

توان برای آزمون شود. بنابراین میها تایید میواریانس

  ها از روش تحلیل کوواریانس استفاده کرد.فرضیه

 

4. Cronbach's alpha 

5. internal consistency 
2. validity 

test 6. Levene’s 

                                                            ______________________                                                      

3. test-retest 
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 3 جدول

 های فرزندپروریها در سبکگروه برابری واریانس ی آزمون لوین برای بررسی مفروضهنتیجه
 F df1 df2 p شاخص

35/3 سبک فرزندپروری مقتدرانه  9 28 82/3  

23/3 سبک فرزندپرروی مستبدانه  9 28 63/3  

23/3 گیرانهسهل یپرورسبک فرزند  9 28 34/3  

 

 پژوهش از تحلیل کوواریانس ه اصلیفرضیبررسی  ورظمنبه

ن گروه آزموآزمون و پسیشهای پمتغیره بین نمره چند

ه نتایج حاصل از آن در جدول آزمایش و کنترل استفاده شد ک

دهد که بین آمده نشان میدست هاست. نتایج بشده ارایه  4

آزمون تفاوت معنادار در سدو گروه آزمایش و کنترل در پ

اصلی پژوهش  وجود دارد؛ بنابراین فرضیه  > p 339/3سطح 

های مبنی بر اثربخشی تحلیل رفتار متقابل بر سبک

 شود.فرزندپروری تایید می
 

 4جدول 

 پروریهای فرزندنترل و آزمایش در  سبکآزمون دو گروه کپسآزمون و ی پیشهانتایج تحلیل کوواریانس چند متغیری روی نمره
 اثر آزمون ارزش df F سطح معناداری ضریب اتا اندازه اثر

9 65/3  339/3 2 91/28  32/3   اثر پیالی 
 

 گروه
9 65/3  339/3  2 91/28  81/3 ای ولیکزالمبد   

9 65/3  339/3  2 91/28  34/3  اثرهتلینگ 

9 65/3  339/3  2 91/28  34/3  بزرگترین ریشه ری 

 

منظور بررسی تفاوت مطرح شده، از تحلیل کوواریانس به

در متن مانکووا روی هر یک از متغیرهای فرزندپروری 

ل مقتدرانه استفاده شد. نتایج این تحلیگیرانه، مستبدانه و سهل

نتایج تحلیل ارایه شده است. این جدول  5جدول  در

آزمون سه متغیر های پسکوواریانس برای مقایسه میانگین

های آزمایش و کنترل، با کنترل مورد بررسی در گروه

دهد. بر این اساس بین گروه آزمایش ها را نشان میآزمونپیش

 پروریسبک فرزندآزمون در و کنترل در مرحله پس

 339/3و   = 61/48F) تفاوت معنادار وجود دارد گیرانهسهل

p <)زش آموبر اثربخشی ؛ بنابراین فرضیه اول پژوهش مبنی

یرانه گاهش سبک فرزندپروری سهلبر کرفتار تحلیل متقابل 

روه دهد که بین گهمچنین نشان می 5. جدول شودمیتایید 

پروری مستبدانه تفاوت کنترل و آزمایش در سبک فرزند

؛ بنابراین (> p 339/3و   = F 45/81) دار وجود داردمعنا

آموزش رفتار تحلیل بر اثربخشی فرضیه دوم پژوهش مبنی

شود. متقابل بر کاهش سبک فرزندپروری مستبدانه تایید می

نشان داد که بین گروه کنترل و  5سرانجام نتایج جدول 

 دپروری مقتدرانه تفاوت معنادار وجودر سبک فرزند آزمایش

؛ بنابراین فرضیه سوم (> p 339/3و   = F 69/81) دارد

آموزش رفتار تحلیل متقابل بر بر اثربخشی  پژوهش مبنی

  شود. افزایش سبک فرزندپروری مستبدانه تایید می
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 5جدول 

کنترل آزمایش و کنترل، با  هایهای فرزندپروری در گروهسبکآزمون سهای پنتایج تحلیل کوواریانس در متن مانکووا روی نمره
 هاآزمونپیش

 بحث
بررسی اثربخشی آموزش تحلیل  منظوربه مطالعه حاضر

فرزندپروری صورت گرفته است.  یهاسبکرفتار متقابل بر 

های آزمایش و گروه آزمونپسهای نتایج تحلیل روی نمره

که آموزش مبتنی بر تحلیل رفتار متقابل  دهدمینشان کنترل 

بر افزایش و استحکام بیشتر سبک فرزندپروری مقتدرانه و 

گیرانه زنان فرزندپروری مستبدانه و سهل یهاسبککاهش 

 .موثر بوده است (کنترلدر مقایسه با زنان گروه )گروه آزمایش 

نشان داد که آموزش مبتنی بر تحلیل پژوهش حاضر نتایج 

تقابل بر افزایش و استحکام بیشتر سبک فرزندپروری رفتار م

این یافته با تحقیق مقتدرانه زنان گروه آزمایش موثر است. 

( که در آن نشان داد آموزش گروهی مادران به 9386مومنی )

روش تحلیل رفتار متقابل اثربخشی مثبتی بر بهبود رابطه والد 

 سو است.مثبت داشته، هم در بعد عاطفه ژهیوبهفرزندی  -

( نیز به نتایجی هماهنگ با نتایج این 9313) یعطارسخاوت و 

اثربخشی تحلیل رفتار متقابل را در  پژوهش دست یافتند. آنها

ا هقرار دادند. نتایج آن یموردبررسفرزندی  –بهبود روابط مادر 

الد و یل رفتار متقابل موجب بهبود رابطهنشان داد آموزش تحل

نی که آموزش تحلیل رفتار متقابل را شود. مادرافرزندی می –

ها با فرزند نوجوانشان های آنریافت کردند، تعارض و تنشد

 یهاامیپآموزش این رویکرد موجب شد، مادران  کمتر شد.

ند و به درک صریح انتقال ده طوربهخود را به فرزندانشان 

 ،ل آیند. با آموزش تحلیل رفتار متقابلبیشتری از یکدیگر نای

رفتاری خود اضافه  اصول این رویکرد را به گنجینه دینوال

با کودکانشان از آن بهره  زاتنشهای کنند و در موقعیتمی

آموزش تحلیل رفتار  (، نیز نشان داد2331رند. مومنی )بمی

ود شفرزندی می –موجب بهبود روابط والد  ،متقابل به زوجین

نتایج این  که با (2393محمدی، اسماعیلی و نیک،  به نقل از)

 .پژوهش هماهنگ است

مبنی بر تاثیر آموزش تحلیل رفتار  در تبیین این یافته

فت توان گمی متقابل بر افزایش سبک فرزندپروری مقتدرانه،

اند با تمرکز بر نوع رابطه، تاکید بر رفتار بالغانه مادران توانسته

ه نسبت ب یریپذتیمسئولوالدانه،  افراطی و پرهیز از تحکم

عادالنه، درک متقابل و پرهیز  صورتبهایف، توزیع وظایف وظ

، سبک مقتدرانه را در خانواده سبب یخودمحوراز هرگونه 

تواند همه بنابراین یک ارتباط مناسب و بالغانه می؛ شوند

خوب هم وضعیت من خوب هستم، شما "اعضای خانواده را در 

طعانه و رفتار قا نفسعزتقرار دهد و موجب تقویت  "هستید

ای تحکم و تسلط پدر مانع ایجاد د. اگر در خانوادهشوفرزندان 

، مادر با برقراری رابطه شود رابطه صحیح بین پدر و فرزند

 صورتبهدهد تا صمیمانه و منطقی با فرزند، به وی اجازه می

 لخورد کند و به یک انضباط فردی نایبر خود لمنطقی با مسای

خود آزاد  "کودک -والد"نی . مادری که از مشاجره دروشود

 ،خود رها شده است "من خوب نیستم"است و از احساس 

لذا رویکرد تحلیل  دهنده باشد.تواند مادری گرم و نوازشمی

 برقراریبرای  را یفهمقابلساده و  هایرفتار متقابل که روش

های با روش ،دهده میارای ارتباط صحیح بین والد و کودک

 "بالغ"حالت  هایاساس واقعیتدرست و منطقی و بر 

کند، های مبتنی بر فرزندپروری را تنظیم میچارچوب

این  ،شودمی منجر "کودک"که به حفظ حرمت  یاگونهبه

ی تواند یکروشی منظم برای درمان می عنوانبه برنامه آموزشی

های بهبود ارتباط و مکالمه والدین با از موثرترین راه

 فرزندانشان باشد.

دهد که آموزش ین یافته دیگر پژوهش نشان میهمچن

مبتنی بر تحلیل رفتار متقابل بر کاهش سبک فرزندپروری 

مستبدانه زنان گروه آزمایش موثر بوده است. این یافته با نتیجه 

( مبنی بر اینکه آموزش 9313) و همکاران تحقیق نوروزپور

د وشمادران می ییگراکمالتحلیل رفتار متقابل باعث تعدیل 

 مرحله متغیر وابسته منبع
مجموع 

 مجذورات
df  میانگین

 مجذورات
F 

سطح 

 معناداری
اتاضریب   اندازه اثر 

 گروه

گیرانهسهل آزمونپس   45/958  9 45/958  61/48  339/3  43/3  9 

آزمونپس مستبدانه  93/918  9 93/918  45/81  339/3  51/3  9 

همقتدران آزمونپس   839 /61 9 839 /61 69/81  339/3  58/3  9 
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( نیز دریافت که تحلیل رفتار 9319همسو است. شفیعی )

نوجوان شود که  -تواند باعث کاهش تعارض والدینمتقابل می

 نتایج این پژوهش نیهمچن .مطابقت داردبا نتایج این پژوهش 

آموزان دختر ی مادران دانش(، بر رو9386) یجواد با مطالعه

لیل ارتباط که در آن مشخص شد آموزش تح تهران 2 منطقه

های آن موثر بوده متقابل بر بهبود عملکرد خانواده و مولفه

است همخوانی دارد. مادرانی که آموزش تحلیل رفتار متقابل 

اند، عواطف مثبت بیشتری به فرزندان خود نشان دریافت کرده

معناداری کاهش  طوربهفرزندی  -داده و تنش و تعارض والد

 پیدا کرده است.

مبنی بر تاثیر آموزش تحلیل رفتار  یافته در تبیین این

فت توان گمیبر کاهش سبک فرزندپروری مستبدانه،  متقابل

عموما  کنند وانتقاد می اندازه از شیب که مادران مستبد

 کمتر از فرزندان خودگیر هستند، عموما سخت و جوبیع

د و کودکان دارن کنند، تمرکز زیادی بر اشتباهپشتیبانی می

این تعریف در راستای  اتشان فراتر از توان آنهاست.انتظار

مبنی بر اینکه رفتارهای این والدین،  سرزنشگرتعریف والد 

در قالب دستورهای  یرساناطالعگر دارد و ماهیتی سلطه

 بندد وو پیامد این رفتارها کانال ارتباطی را می است کالمی

بوث، ست )ا در تحلیل رفتار متقابل ثباتیبنیز تعریف والد 

که آموزش تحلیل رفتار متقابل به والدین  طورهمان .(2331

 بالغ و حالت کند تا با رشدثبات کمک میو بی سرزنشگر

از  یسرزنشگرگری منفی و کنترل یجابهگری، محاسبه

ساختاردهی استفاده کنند؛ آموزش تحلیل رفتار متقابل به 

 آموزش گریدارتعببهمادران مستبد نیز همین تاثیر را دارد. 

تحلیل رفتار متقابل ابزاری است که به مادران مستبد کمک 

 یجابههایشان را کنترل و رابطه بالغانه را کند تا هیجانمی

انتقاد از فرزندانشان انتخاب کنند و با بررسی مجدد تفکر 

های گیری مجدد درباره پیاموالدانه و کودکانه خود و با تصمیم

رشد بالغ برسند. همچنین این نظریه بر نویس خود، به پیش

ها خوب هستند تمامی انسان -9اساس سه اصل بنا شده است 

 کنندها تغییر میانسان -3کنند ها اشتباه میانسان -2

آموزش تحلیل رفتار متقابل به  جهیدرنت. (9189/9388)جیمز،

مادران مستبد، تمرکزشان را بر اشتباه و داشتن انتظارات 

ک منجر به تعدیل سب تیدرنهاکند و تعدیل می نانهیبرواقعیغ

 د.شوفرزندپروری مستبدانه آنها می

نتیجه دیگر این پژوهش بیانگر آن است که آموزش مبتنی 

گیرانه بر تحلیل رفتار متقابل بر کاهش سبک فرزندپروری سهل

زنان گروه آزمایش موثر بوده است. این یافته با نتیجه پژوهش 

 یسازآگاه( که نشان دادند آموزش و 2392اوو )رینالدی و ه

کند تا ارتباط مشکالت رفتاری والدین به آنها کمک می

پذیرفتن تمام ) ای ناموثر والدینیهفرزندانشان را با سبک

این یافته را نیز . است همسودرک کنند،  (های کودکخواسته

تالش گیر مادران سهلتوان تبیین کرد که می گونهنیا

 رزندانفهای عالیتها، تمایالت و فند که نسبت به تکانهکنمی

تنبیهی، پذیرا و مثبت برخورد کنند، در به یک شیوه غیر

خود، توقعات کمی از فرزندانشان  ییگوپاسخمقایسه با میزان 

 اگذشتبسنتی و ها غیرنتا متوقع، آ انددهندهپاسخیشتر دارند، ب

رویارویی دوری  یافته ندارند و ازهستند، رفتارهای رشد

دهند که تا جایی که کنند. این مادران به فرزندان اجازه میمی

هایشان را تنظیم کنند و از امکان دارد خودشان فعالیت

ز را به اطاعت ا فرزندانکنند و کنترل اجتناب می یریکارگبه

کنند و رفتارهای استانداردهای مشخص بیرونی تشویق نمی

د. در پژوهش حاضر، مادرانی که دهنبیش حمایتی انجام می

تحت آموزش تحلیل رفتار متقابل قرار گرفتند، آموختند که 

اده از استف جهینت دررفتارهای بیش حمایتی که  یجابهچگونه 

صل ا ،و این بخش است شخصیت "والد حمایتگر منفی"بخش 

گذارد که کودک ناتوان است و باید از موضع باالتری را بر آن می

خود توجه و  "والد حمایتگر مثبت"کرد با بخش  به او کمک

به کودک بدهند. این روش باعث  موقعبهنوازش مثبت را 

یک الگوی تبادلی جدید بین مادر و کودک شد. بر  یریگشکل

ها و روابط متقاطع مادر و کودک کاهش اساس این الگو، تعارض

 .شد یافت و روابط سازنده و مکمل ایجاد

اختالالت روانی و خلقی در  روزافزونزایش با توجه به اف    

کودکان، ارتباط با مادر که همواره منبع مهر و محبت به 

 توانندکند. مادران میفرزندان است اهمیت بسیاری پیدا می

حاالت نفسانی خود را از یکدیگر تشخیص دهند و نقش من 

والدینی حمایتی منفی را کاهش داده و من بالغ را پرورش 

اه کند به جایگدر تفکر آگاهانه را فعال کرده و سعی میدهند. ما

برسد. مادر که منبع  "من خوب هستم، تو خوب هستی"

دلبستگی فرزند است با پرورش دلبستگی ایمن در فرزند خود 

 تواند به وی کمک کند تا عواطف مثبتی مانند همدلی، می



 25                                                                          های فرزندپروری تحلیل رفتار متقابل و سبک

 

رهبری و خودباوری ، مهربانی، دلسوزی و توانایی خودهمدردی

را در محیط خانواده و در ارتباط با دوستان و همساالن بروز 

 دهد.

ترین آنها هایی بود که عمدهپژوهش حاضر واجد محدودیت

 4: افراد نمونه شامل زنان صاحب فرزند بین استبه شرح ذیل 

به یک مرکز مشاوره خانواده و ازدواج  کنندهمراجعهساله  93تا 

ر سایبه  آمدهدستبهنتایج  در شهر یزد بودند. لذا در تعمیم

اد باید احتیاط کرد. پیشنه یتیقومو  جنسیتی، های سنیگروه

شود با توجه به نقش اثرگذار مردان در تربیت فرزندان، می

 یکدیگر های آتی دو گروه والدین )مادران و پدران( را باپژوهش

ی آزمایمقایسه نموده و جهت افزایش توان آزمون در فرضیه

 شود جهته را بیشتر کنند. همچنین پیشنهاد میحجم نمون

 زپذیری نتایج، این پژوهش در مراکافزایش گستره تعمیم

بررسی شود. این پژوهش  مشاوره سایر جوامع آماری مجددا

فاقد دوره پیگیری بود بنابراین اگرچه نتیجه مداخله اثربخش 

ول پایداری اثرات سودمند آن در طتوان در مورد نمی، اما است

اطمینان داشت.  مدت یطوالنهای زمانی در بازه ژهیوبهزمان 

های آتی دوره پیگیری را هم به شود پژوهشلذا پیشنهاد می

 ستهآن دشود طرح تحقیق خود بیفزایند. سرانجام پیشنهاد می

فرزند فعالیت -کاهش تعارضات والد نهیدرزماز مشاورانی که 

 تفادهاستحلیل رفتار متقابل  سودمند مداخله کنند از اثراتمی

نمایند.

 

 نابعم
تحلیل رفتار متقابل: روشهای (. 9116استوارت، ی.، و جونز، و. )

(. 9319ترجمه بهمن دادگستر، ) شناسی.نوین در روان

 تهران: دایره.

فرزندپروری مادران  یهاوهیش(. بررسی 9314اسفندیاری، غ. )
ران کودکان کودکان مبتال به اختالالت رفتاری و ماد

 ،ثیر آموزش مادران بر اختالالت رفتاری کودکانابهنجار و ت

کارشناسی ارشد روانشناسی، انستیتو  نامهانیپا

 تهران. یپزشکروان

آموزش (. 9319جان بزرگی، م.، نوری، ن.، و آگاه هریس، م. )
. تهران: اخالق رفتار اجتماعی و قانون پذیری به کودکان

 ارجمند.

اثربخشی آموزش تحلیل رفتار متقابل (. 9386جوادی، ب. )
آموزان دختر دبیرستانی در بهبود روی مادران دانش

دانشگاه آزاد  ،کارشناسی ارشده نام. پایانعملکرد خانواده

 اسالمی، واحد علوم تحقیقات تهران.

. تحلیل رفتار متقابل برای پدرها و مادرها(. 9189جیمز، م. )

(. تهران: 9388ضوی، )ترجمه رضا سیفی و کیارا مرت

 انتشارات فراروان.

(. بررسی اثربخشی آموزش 9313سخاوت، س.، و عطاری، ی. )

 -ای بر بهبود روابط مادررویکرد تحلیل ارتباط محاوره

فرزندی در پسران مقطع راهنمایی شهرستان 

 .31-54، 93، شناسیهای نو در روانافتهیدزفول.

ار تحلیل رفت یدرمانروهگمقایسه اثربخشی (.9319شفیعی، ز. )
متقابل و واقعیت درمانی گروهی بر کاهش بحران هویت و 

نوجوان در دانش آموزان دختر  -کاهش تعارضات والدین
کارشناسی ارشد، دانشکده علوم تربیتی  نامهانیپا. نیشابور

 و روانشناسی فردوسی مشهد.

 (. سبک فرزندپروری والدین9381شکوهی یکتا، م، و پرند، ا. )

های رفتاری و پیشرفت تحصیلی و رابطه آنها با ویژگی

 .23 -6، 95و  94، مطالعات جوانان فصلنامه فرزندان.

نژاد، غ.، خسروی، ص.، رضائیان، م.، و پور، م.، ابراهیمیفتحی

(. تاثیر آموزش تحلیل ارتباط 9381پورشانظری، ع. ا. )

پسر آموزان بر بهبود عملکرد والدین دانش برنی محاوره

دانشگاه علوم پزشکی  مجله دورۀ متوسطۀ شهر رفسنجان.
 .41-58 ،1، رفسنجان

. ترجمه سیامک یدرمانخانواده(. 9186گلدنبرگ، ا. ه. )

 (. تهران: روان.9381شاه براتی، ) درضایحمبندی و نقش

(. رابطه 9313ییالق، م. )پور، س.، و شهنیمرادیان ج.، عالی

ری و عملکرد تحصیلی با های فرزندپروعلّی بین سبک

واسطه خودکارآمدی تحصیلی و انگیزه پیشرفت در 

 .14-63، 9روانشناسی خانواده، دانشجویان. 

اثربخشی گروهی مادران با رویکرد تحلیل (. 9386مومنی، م. )
 فرزندی دانش –برن بر بهبود رابطه ولی  یامحاورهارتباط 

ارشناسی ک نامهانیپا. آموزان دختر متوسطه شهر تهران

زاد آ ارشد، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه

 .اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران

(. 9313نوروزپور، ا؛ جان بزرگی، م؛ آگاه هریس، م؛ و فالح، م. )

 ییراگکمالتاثیر آموزش تحلیل رفتار متقابل بر تعدیل 
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روانشناسی های فرزندپروری. مادران با توجه به سبک
 .956-961 ،1یتی، ترب

زاده پور س.، و مهرابیییالق، م.، عالیویسانی، م.، شهنی

والد بر -(. اثربخشی روش ارتباط کودک9314هنرمند، م. )

شدت نشانگان اختالل کاستی توجه/ بیش فعالی. 

 .38-21، 9روانشناسی خانواده، 

 یهاوهیشبررسی روند تاثیرات همایندی (. 9313یاری، ع. )
ی و روابط بین فردی از طریق ایجاد رضایتدر فرزندپرور

 امهنانیپا. زندگی والدین بر عملکرد تحصیلی فرزندان

کارشناسی ارشد مشاوره شغلی، دانشکده روانشناسی و 

 علوم تربیتی، دانشگاه عالمه طباطبایی.
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