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ها به تعویق انداخته باشد، یا ها و مدتاحتمالاً برای شما پیش آمده که نوجوانتان درخواست شما را ساعت

کند، به قوانین خانه احترام نگذارد، از مدرسه غیبت کند، شما را در اید را ناتمام رها کاری که از او خواسته

چنینی دیگر.  اعتنایی و لجبازی کند و رفتارهای اینوآمدهایش نگذارد، در مقابل فرامین شما بیجریان رفت

های ضاندازد. همه تعارحل به تکاپو میشود و والدین را برای یافتن راههمه این رفتارها سرکشی نامیده می

پیش آمده دلایل و راهکارهای متعددی دارند، اما ارائه چند نکته در این یادداشت شاید بتواند در شناسایی چند 

 عامل به وجود آورنده تعارض کمک کند:

کند که زمام امور در خانواده باید در دست هر دو ساختار خانوادگی: مطالعات پژوهشی این موضوع را تائید می

شود، اقتدار او بیشتر از والدین خود خواهد انی که به نوجوان قدرت زیادی در خانواده داده میوالد باشد. زم

ها و تفویض وظایف باید افتد. تعیین مسئولیتها اتفاق میشد و این دقیقاً چیزی است که در بسیاری از خانواده

آن توجه کنند این است که نوجوانی دوره  ای که والدین باید بهتا حدی باشد که آرامش خانه را برهم نزند. نکته

ای که اغلب نیازمند برداشتن دو قدم به جلو و یک قدم به عقب ست. بنابراین هاست، مرحلهتمرین مسئولیت

دارد والدین مانند کارفرما با نوجوان خود نباید برخورد کنند. نوجوان نیاز دارد برای دو قدمی که به جلو بر می

یکدیگر متحد  ساسی دیگر در ساختار خانواده این است که پدر و مادر در تعیین وظایف باتشویق شود. نکته ا

باشند، در غیر این صورت به سرکشی نوجوان دامن خواهند زد. وقتی دو عضو خانواده )پدر و مادر( نفر سوم 

  تعارض با نوجوانیادداشت: 
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شده و بنیاد خانواده  هایشان قرار دهند، آن یک نفر بین اطاعات کردن و نکردن مردد)نوجوان( را مرکز مشاجره

 تواند از این فرصت استفاده کرده و اهداف خود را به کرسی بنشاند. متزلزل خواهد شد. ضمن اینکه نوجوان می

، عادت ذهنی خاص او هستند که از تجارب زندگی و باورها و انتظارات هرکس: باورها و انتظارات

بینانه به های فوری، غیرمنطقی و غیرواقعالعملهایی والدین عکسگیرد. زماناش سرچشمه میخانوادگی

که این باورها فعال شده باشد. درصورتی هاآنای دهند که تعدادی از باورهای هستهرفتارهای نوجوان نشان می

پایدار باشند و در دائم رفتار والدین خود را نشان دهند، در فرایند تعامل با نوجوان اثر خواهد گذاشت و توانایی 

خواهید با دهد که میترین اثر این باورها زمانی خود را نشان میعارض را از بین خواهد برد. اصلیحل ت

 نوجوان حل مسئله کنید، بنابراین لازم است والدین این باورها را بشناسند و برطرف کنند.

شرطی که پیش کند، مسائل سرکشی نوجوان را حل کنند، به حل مسئله: مهارت حل مسئله به والدین کمک می

ای که در آن هم والدین و هم نوجوان بتوانند احساس و از آن بتوانند با نوجوان رابطه برقرار کنند. یعنی رابطه

دقت گوش دهند و پیغام دریافتی را دقیق درک کنند. از اتهام، انکار، تهدید، فرمان نظر خود را بیان کنند، به

همه ارتباطات منفی هستند دوری کنند. نکته اصلی دیگر که دادن، وسط حرف یکدیگر پریدن و کنایه که 

والدین باید بدانند این است که، هدف از این رابطه تسلیم کردن نوجوان نیست بلکه حل مسئله است. فرآیندی 

کند تا به راه خل معقول برسد. این کاملاً ضروری است که گاهی از بعضی هایی را طی میکه در آن فرد گام

 های دیگر خود را محقق کند.پوشی کند تا بعضی خواستهای خود چشمهخواسته

 با نوجوان»رض با نوجوان در کتاب بسیار دیگری برای حل تعا هایمهارتها و هرکدام از این موارد و گام

شود در صورت وجود تعارض آن را طور مفصل توضیح داده شده است که توصیه میبه «سرکش چه کنیم

 ید.مطالعه بفرمای

 

پور دمیرچیان، انتشارات با نوجوان سرکش چه کنیم؟ نوشته راسل و همکاران، ترجمه گلچین و حسین منبع:

 ارجمند. 
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 اعتمادی عذرا  :استاد مشاور ،سیمین حسینیان ر:مشاو استاد ،ویا رسولیر :استاد راهنما ،فرنیره آرین :پدیدآور

 9911، دانشگاه الزهراپایان نامه دکتری 

 

بسیتگی، های بین فردی زوجیی زنیان دارای علیائم اضیطراب دلهدف پژوهش حاضر شناسایی آسیب چکیده:

روایتیی بیا هیدف -بستگیدرمانی دلهای شناسایی شده و اجرای روش زوجساخت پرسشنامه بر اساس آسیب

 -افزایش کیفیت زناشویی آنان بوده است. روش این پژوهش از نوع آمیختههای بین فردی زوجی، کاهش آسیب

ی اکتشافی بود. بنابراین، پژوهش حاضر از نظر روش تحقیق شیامل دو بخیش کیفیی و کمیی و چهیار مرحلیه

ها طبیق روش آوری دادهی اول با روش تحقیق کیفی تحلیل تماتیک جمعاجرایی بود. در بخش کیفی در مرحله

بسیتگی و مصاحبه نیمه ساختاریافته با زنان دارای علائم اضطراب دل 91( 9سازی از سه طریق شامل  سه سویه

صیورت ها بهوتحلیل دادهی متون علمی انجام گرفت. تجزیهمطالعه (9متخصص و  8( مصاحبه با 2همسرانشان 

ده زییر مقولیه )حساسییت بیه طیرد، انتظیارات  تیاًیی بخیش کیفیی، نهاتحلیل تماتیک کیفی انجام شد. جامعه

ی ی جذابیت فیزیکی بیرای شیوهر، مشیکلات مربیو  بیه رابطیهگرایانه از شوهر، دغدغهبینانه و کمالغیرواقع

ی جنسی، ضعف در عملکیرد مادرانیه، ضیعف در زوجی، روابط بین فردی مخدوش، مشکلات مربو  به رابطه

ی اصیلی کرد اقتصادی، مشکلات مربو  به عملکرد شغلی و سه مقولیهداری، خودمحوری در عملعملکرد خانه

شناسیایی شید. در بخیش دوم )روش تحقییق  های عملکیردیهای ارتباطی و آسیبهای هیجانی، آسیبآسیب

های بین فردی زوجیی شناسیایی شیده )مقولیات سازی با توجه به آسیبکمی( با روش توصیفی از نوع آزمون

های بین فردی زوجی زنیان دارای علیائم گیری میزان آسیبمنظور اندازهای بهی، پرسشنامهگانه( در بخش کیفده

ی رواییی ها از سیه روش محاسیبهگویه طرح گردیید. بیرای سینجش رواییی گوییه 76بستگی، با اضطراب دل

ی پرسشنامه، آزمون علاوه برای تعیین پایایمحتوایی، تحلیل عامل تأییدی و روایی همگرا و واگرا استفاده شد. به

ای اثربخش، منظور تعیین روش درمان مشاورهی سوم بهبه دست آمد. در مرحله 16/1آلفای کرونباخ کل آزمون 

   های اصیلی شیناختهبستگی و بر اساس آسییبی مرتبط با درمان اضطراب دلی پیشینهپس از بررسی و مطالعه

روایتی مبتنی بر  -بستگیدرمانی تلفیقی دلاثربخشی زوج

 بستگیشناسی بین فردی زوجی و کیفیت زناشویی زنان دارای اضطراب دلآسیب

https://ganj.irandoc.ac.ir/#/search?keywords=نیره آرینفر&basicscope=5&item_id=1289168
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/search?keywords=نیره آرینفر&basicscope=5&item_id=1289168
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/search?keywords=رویا رسولی&basicscope=5&item_id=751839
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/search?keywords=سیمین حسینیان&basicscope=5&item_id=738383
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/search?keywords=سیمین حسینیان&basicscope=5&item_id=738383
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/search?keywords=عذرا اعتمادی&basicscope=5&item_id=122309
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/search?keywords=عذرا اعتمادی&basicscope=5&item_id=122309
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روایتی با تمرکز بر چهیار مرحلیه  -بستگیدرمانی دلزوج بستگی، روششده در زنان دارای علائم اضطراب دل

سازی و حفظ تمیاس روش های جایگزین و تغییرات، یکپارچهایجاد پایگاه امن، بررسی مشکلات، بررسی شیوه

در نظر گرفته شد. پروتکل درمیانی بیرای  هاآنها و بهبود کیفیت زناشویی درمانی مؤثر در جهت کاهش آسیب

ای بیا طیرح ی چهیارم از روش آزمایشیی مداخلیهای تهییه شید. در مرحلیهدقیقیه 921تیا  61ی هشت جلسه

هیا روایتی بیر زوجیین گروه -بستگیدرمانی دلآزمون با گروه کنترل در جهت تعیین اثربخشی روش زوجپیش

سیتگی( بیه بکنندگان در دو گروه زوجی آزمایش و کنترل )دارای زن با علائم اضطراب دلاستفاده شد. مشارکت

ی دو گیروه و بررسیی مییزان اثربخشیی درمیان از روش تحلییل شکل تصادفی گماشته شدند. جهیت مقایسیه

روایتیی بیر کیاهش  -بسیتگیدرمیانی دلکوواریانس استفاده گردید. نتایج این مرحله نشیان داد کیه روش زوج

ییت زناشیویی زوجیین تیأثیر بستگی و افیزایش کیفهای بین فردی زوجی زنان دارای علائم اضطراب دلآسیب

های بیین ی آسییبتیوان از پرسشینامهشود کیه میگیری میهای این پژوهش نتیجهمعنادار دارد. بر اساس یافته

ی زناشیویی ایین زنیان و های رابطهگیری آسیببستگی برای اندازهفردی زوجی زنان دارای علائم اضطراب دل

منظور بهبیود روایتیی بیه -بسیتگیدرمیانی دلهمچنیین روش زوج. ها استفاده نمودهای این آسیبتعیین حوزه

 .گرددهای بین فردی زوجی این افراد پیشنهاد میکیفیت زناشویی و کاهش آسیب
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فردی  هایمهارتمشکلات مربو  به خانواده و ارتقای  چند دهه است که کشورهای جهان برای اصلاح چکیده:

مورد نیاز در خانواده از آموزش و پرورش به مثابه بستری مهیم بیرای آمیوزش بیه کودکیان و نوجوانیان بهیره 

کیه حتیی در سیند تحیول اند، اما این مهم در آموزش و پرورش ایران دچار نقصان جدی است، بیه طوریبرده

شیده  دییتأکرسیت دروس میدارس بنیادین آموزش و پرورش نیز بر اضافه کردن درسی با همین موضوع به فه

بشناسید.  درسیتیبهتواند عملاً به واقعیت بپیوندد که نیاز کاربران خود را زمانی می گذاریسیاست درواقعاست. 

در این پژوهش، پژوهشگر با طراحی پژوهشی با رویکرد کیفی و در سیپهر فلسیفی تفسییرگرایی و بیا  روازاین

آموزان و فراهم آوردن فضایی ن مفهوم خانوادۀ مطلوب از دیدگاه دانشروش تحلیل محتوای تماتیک در پی تبیی

آموزان دختر و پسر پایه دهم و کنندگان این پژوهش دانشبوده است. مشارکت هاآنبرای شنیده شدن تجربیات 

 گیلان، خراسان جنوبی، هرمزگان، تهران، خوزستان و خراسان رضوی بودند کیه بیا روش یازدهم از شش استان

آمیوزان دهند از نگاه این دانشهای پژوهش نشان میگزینی هدفمند و با حداکثر تنوع انتخاب شدند. یافتهنمونه

خانوادۀ خوب از زن خوب و مرد خوبی تشکیل شده است که والدین خوبی هستند و برای مودت و آرامش در 

ک متقابیل، ارتبیا  قیوی، صیبر و همراهیی، آموزان بر این باورند که احتیرام و درکنند. دانشخانواده تلاش می

، آگاهی، رازداری، احترام به شخصیت مستقل فرزند، اجتمیاعی بیودن، دوری از تحقییر کیردن، وقیت داریدین

 «.اندمطلوبخانوادۀ  هایویژگیترین مشترک از مهم هایفعالیتگذاشتن برای خانواده و انجام دادن 

 

 منبع:

پژوهشیی  -فصیلنامه علمیی .آمیوزاندانش دییدگاه از مطلوب خانواده مفهوم واکاوی(. 9911) سمیه، فریدونی
 .62-19 (،91)97 ،پژوهش و نوادهخا

انآموزدانش دیدگاه از مطلوب خانواده مفهوم واکاوی

https://qjfr.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D9%86%DB%8C
https://qjfr.ir/article-1-1416-fa.pdf
https://qjfr.ir/article-1-1416-fa.pdf
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 بنتونکریستین م.  ،دکتر آرتور ل. رابین ،دکتر راسل بارکلی :تالیف

 پور دمیرچیانسهیلا حسین ،ندا گلچین :ترجمه

 9911 دوم :چاپ 

   921: تعداد صفحه

  ارجمندانتشارات: 

توانید بین خود و نوجوانتان تغییرات واقعی ایجاد کنید، علاوه بر دهد که چگونه میاین کتاب نشان میتوضیح: 

برای ایجیاد تفیاوت مثبیت در رفتیار نوجیوان، در  گامبهگامصورت ای از راهکارهای سودمند بهاینکه مجموعه

 "دهداختیار قرار می

 

https://www.arjmandpub.com/Home/Search/3/2046/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%20%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%84%20%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%84%D9%8A
https://www.arjmandpub.com/Home/Search/3/2046/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%20%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%84%20%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%84%D9%8A
https://www.arjmandpub.com/Home/Search/3/2047/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%20%D8%A2%D8%B1%D8%AA%D9%88%D8%B1%20%D9%84.%20%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%86
https://www.arjmandpub.com/Home/Search/3/2047/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%20%D8%A2%D8%B1%D8%AA%D9%88%D8%B1%20%D9%84.%20%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%86
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