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Abstract 
The present study was conducted to codify the 

psychological empowerment package for parents and 

evaluate its effectiveness on the psychological distress of 

students with ineffective parent-child interaction. The 

research method is practical and the study was analyzed 

thematically by a comparative method in the qualitative 
part and quasi-experimentally with pretest, posttest, 

control group design and two-month follow-up period in 

the quantitative part. The statistical population included 

the students with ineffective parent-child interaction in 

Tehran city in 2019-2020, who were selected by purposive 

sampling method and randomly divided into an 

experimental group and a control group (each group 
consisted of 20 individuals). Parents of students in the 

experimental group received ten sessions of the 

psychological empowerment package. 4 individuals in the 

experimental group and 3 in the control group terminated 

their participation in the study. The questionnaires used in 

this study included the Parent-Child Relationship 

Questionnaire (PCRQ) and the Psychological Distress 

Questionnaire (PDQ). The data of the study were analyzed 
using the mixed ANOVA method. The results showed that 

the psychological empowerment package had adequate 

content validity from the experts’ viewpoint. Moreover, 

this package had an impact on the psychological distress 

of students with ineffective parent-child interaction 

(F=39.22; Eta=0.54; P<0001). According to the results of 

the present study, the psychological empowerment 

package can be used as an effective method to reduce 
students’ psychological distress by training mental 

flexibility, normal parenting style, and emotional 

involvement with the child. In a practical proposal, it is 

suggested that the psychological empowerment package is 

used in psychological clinics. 
Keywords: Psychological Empowerment, Psychological 

Distress, Inefficient Parent-Child Interaction. 

 دهیچک

 نیوالدد  یشناخت روان یتوانمندساز ۀبست نیپژوهش حاضر با هدف تدو
آموزان با تعامد    دانش یشناخت روان یشانیآن بر پر یاثربخش یابیو ارز
و در  یناکارآمدد اناداگ فرفدرو روژ پدژوهشر کداربرد      یفرزند-والد

 یو در  سدمر کمد   یاسد یمضدمون بدر روژ      ید تحل ریفیبخش ک
 ۀآزمدون بدا فدروو فدواو و دور     پد  -آزمدون  شیبا طرح پ یشیآزما مرین
-آمدوزان بدا تعامد  والدد     را داندش  یآمدار  ۀدوماهر بودو جامع یریگیپ

 نیو والد 1398-1399 یلیناکارآمد شهر تهران در سال تحص یفرزند
ناکارآمدد بدر    یفرزندد -آموز با تعام  والد دانش 40دادندو   یآنان تشک

در  یتصدادف  فمدارژ هدفمندد انتخداش شددند و بدا      یریف روژ نمونر
 نینفدر.و والدد   20و فواو  درار فرفتندد رهدر فدروو      شیآزما یها فروو
 10ر یشدناخت  روان یتوانمندسداز  شیآموزان حاضر در فروو آزمدا  دانش

 شینفر در فروو آزمدا  4کردندو پ  از شروع مداخلرر  افریجلسر. را در
 نید ا یهدا  صراف دادنددو پرسشدنامر  نفر در فروو فواو از پژوهش ان 3و 

 یشدان یو پر (PCRQ) یفرزندد -والدد  ۀرابط ۀپژوهش شام  پرسشنام
  یتحل ۀویحاص  از پژوهش بر ش یها بودو دادو (PDQ) یشناخت روان
 ۀبسدت  دهدد  ینشدان مد   جیشددو نتدا    ید و تحل ریتاز ختریآم ان یوار

 ییمحتدوا  یدی روا یاز نظر متخصصدان دارا  یشناخت روان یتوانمندساز
 P<0001ر یشدناخت  روان یشدان یبدر پر  سترب نیا نیاسرو همچن یکاف
54/0=Eta 22/39؛=Fناکارآمدد   یفرزندد -آموزان با تعام  والد . دانش
 ۀحاص  از پدژوهش حاضدرر بسدت    یها افتریداشتر اسرو براساس  ریتأث

 ریرواند  یریپد   از انعطداف  یرید ف بدا بهدرو   یشدناخت  روان یتوانمندساز
کارآمدد   یروشد  یاانیبهناار و مشارکر ه یآموزژ سبک فرزندپرور

 یشدنهاد یآموزان اسدرو در پ  دانش یشناخت روان یشانیکاهش پر یبرا
 یها کینیدر کل یشناخت روان یتوانمندساز ۀبست شود یم انیب یکاربرد
 استفادو شودو یشناخت روان
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 مقدمه
بر این  ورودبا فرزندان زیرا  ؛شود محسوش میرشد و تحول اجتماعی  ۀدورورود بر  ۀدرواز نوجوانی ۀدورآغاز 
کنندو  سپری میاالن خود سهمزمان بیشتری را با  و مدت دارندوالدین خود  ازاحساس استقالل از رشدر دورو 
رفولک ر لیونگر فوهرمنر کنول و د ور بر شمار می بر نوجوانان رییرف اثم تأمه قیقر این فروو مرجعحدر

با  باید سواز یک نوجوان  زیرا ؛همراو دارد را برای فرد برهای بسیاری  چالش نوجوانی ۀدور.و 2018بلکمورر 
از سوی دیگر و شود سازفار  هیاانی و شناختی. رتغییرات هورمونیر فیزیولوژیکیمانند ر خود درونیتغییرات 

 استرس بر سالمر از نوجوانان بیشتر پنداشتند می پیش از این هرچندو یدبیاکنار  همساالن فروو با خانوادو و
هیاانی  های آسیب کر نشانر افرادی تعدادهر روزو  دهد مینشان اخیر  ۀده مطالعاتر کنند ف ر میاین دورو 

روند .و 2019و همکارانر  ترنر؛ 2019و همکارانر  رای ر ابدی می شافزای ردهند بروز میاز خود رفتاری را  یا
تماعی خانوادفی و اجها و تعامالت  کنششود  میموجب و تغییرات هورمونی ناشی از آن  بلوغ ۀدورعالئم 

 یطلب استقاللدلی   ر برتحولی ۀدر این دور .و2020 میتینگ و هائورر شودزیادی ات تغییر چارنوجوانان د
 اسر نهادی اولین خانوادو سوزیرا از یک  ؛شودهایی  دچار آسیبممکن اسر  با والدیننوجوانانر تعام  آنان 

زرلیفسکایار ویزفینا و یاشینار ر شوند مند می بهرو معنوی و مادی حمایر از یابند و مینمو  آن در نوجوانان کر
پیش برای آنان تعارضاتی را خواهی و وابستگی بر والدینر  و از سوی دیگر تعارض بین استقالل .2016
 و امنیرپدیدآیی  برای را حیاتی و مهم ای رابطرمیان والدین و فرزندانر تعام  باید توجر داشر کر  آوردو می

 امکان فرزندان رباشدوجود داشتر  انفرزندین با والد روابطکر صمیمیر و حمایر در  زمانیو زند ر م می عشق
 سویاز و دارند سوی کسب هویتی مستق  فاگ برمی و بر کنند میپیدا  را مختلف های نقش و عقایدبررسی 
 تحصیلی شایستگی راتکاییخود ۀتوسع بر رشد استقاللر ررفتار نوجوانان در از خودمختاری یتگریحمادیگرر 

 .و2020و لیر  لئوژائور ر شود میمنار  نآنا در مطلوشنف   حرمر و
و  دارد رسانوجود  ها آن ۀسازفاران رفتارهای با فرزندان و والدین ۀرابط کیفیر میان نزدیکی ارتباط
پدیدآیی  ۀشیرو اسروالدین با  تعام دنیای ارتباطات برای فرزندانر  ۀمرحلنخستین  .و2020ر همکاران
 .و2018دوموف و نایکر ر نهفتر اسرطور مستقیم در این روابط  صمیمیر بر و عشق امنیرر احساس
 و اسرمقصر  والدین و فرزندان چر کسی میانتعارض بروز در  کر کردمشخص  صورت  طعی برتوان  نمی

ح   مهارتهای ارتباطی و  مهارت ففر نداشتنتوان  ر اما می.2019و همکارانر  رشان را دارد ریتأثبیشترین 
رلئونر استی ر  شود میوالدین و فرزندان  میان های ها و تعارض بروز ناسازفاری سببفردیر  مسائ  بین

و  فرزندان با رفتارها و ارتباط والدینچگونگی  رهای اخیر بررسیاساس بر.و 2018پالکیوسر رومان و مورنور 
مشکالت رفتاری و هیاانات منفی بین  اسرهمچنین مشاهدو شدو داردو  یارتباط نزدیک ناسازفاری روانی آن

 .و2017کیلدار و میدلمی ر دارد روجود  یمستقیم ۀرابط ردر نوجوانان با افزایش تعارض والدین و فرزندان
مخاطرو  ابشناختی فرزندان  روانهیاانی و سالمر باشدر  ناکارآمدناسازفارانر و فرزند -چنانچر تعام  والد

پریشانی  موجب نهایردر و .1394ر نیا شاکری اصغری وحسین خانزادور  کوتناییر میرزاییر شود مواجر می



 231                                  دهمزسی ، سال2پژوهشی، شماره  -شناختی، علمی روان کاربردی های پژوهش امهن فصل

 و های خاص استرس بر در پاسخ افراد کرای  ویژو هیاانی حالر؛ یعنی شود میها  در آن 1شناختی روان

 .و2019 نیتو و کانیکر چویر سالیوانر دیر شوند مواجر میآن با دائم  یا مو ر طور ر برزا های آسیب درخواسر
 اسرهمراو  و استرس اضطراش رافسردفی مانندی ناخوشایند ذهنی حاالت با شناختی روان پریشانی همچنین

 .و2016 تیزدل و آنتالررهمراو هستند  آزارندو فیزیولوژیکی و هیاانی عالئم بااین حاالت ناخوشایندر  کر
 بیماری عالئم ازر دیگراندر مقایسر با  ریشتری دارندب روانی پریشانیی کر افراد اخیررهای  پژوهشاساس بر

 هایکارکرد در آسیبمحکمی برای و وع  ۀکنند ینیب شیپاین خود  کر دارند بیشتری شکوو یانجسم
 دهد میدیگر نشان  ای مطالعر تایجنهمچنین  .و2010 بالن ر و مارچندر اسر یاجتماع و یروان یرانجسم

 .و2019فیاسیر ر تأثیر بگ ارد افراد روزمرو زندفی و اجتماعی عملکردبر  اسر ممکن شناختی روان پریشانی
رانر و رفتارهای ناسازفا یابد میتحم  پریشانی افراد نیز کاهش تدریج  بر رشناختی پریشانی رواندر اثر  

 دارندر کمتریتحم  پریشانی ی کر .و افراد2013و دویرر  لوپیک مکر دهند نشان میبیشتری را از خود 
 برای تسکین حالر هیاانی منفی کر یطور بر ؛کنند وصیف میت نپ یرفتنیو  ناپ یر تحم آشفتگی هیاانی را 

بر موضوعی غیر از احساس فردانی ذهن خود   ادر بر توجرکر دیگر این ۀمسئل کنندو ا داگ میبر هر کاری خود 
در تری  ای ضعیف های مقابلر توانایی ر این افرادعالوو بر.و 2018و همکارانر  شان نیستند رچوودهاری پریشانی

تالژ  هیاانی منفی یها حالرهدف کاهش  بانامطلوشر  راهبردهاییکارفیری  رو با بدارند  برابر پریشانی
 .و2019و همکارانر  وردنر کننداجتناش  ها اانیهاز این کنند  می

و با اسر شدواستفادو  تعام  ناکارآمددارای  نوالدین و فرزندابرای  مختلفیهای درمانی  روژاز تاکنون 
تواند بر  می مؤثرهای  ر یکی از روژشود می ناکارآمد فرزند-تعام  والدموجب  نابسندو والدفریکر بر اینتوجر 
لورنر کواتسچر رابینسونر اسر ر شدومشاهدو های مختلف  آن در پژوهش ریتأثآموزژ والدفری باشد کر  ۀپای

؛ الدمرر سالسباریر سارز و اندرادر 2018؛ نازیر الکاژر کلینوسکی و ایبرر 2018مک کوی و مک نی ر 
 و ؛ اصالنیر وارستر1396رضاییر غضنفری و رضائیانر  ؛1397فرشادر ناارپوریان و شنبدیر ؛ 2017
تعام  دارای والدین توان ففر  این میرببنا؛ .1395رضاییر  پور و علی آ ایوسفیر ؛ روشنر1395الهیر  امان
فردی و خانوادفی از دسر  های های خود را در حیطر توانمندیبا ف شر زمان فرزندی ناکارآمدر -والد
رخانزادو عباسعلیر  ف ارد میتأثیر  آنان تماگ ابعاد زندفی فردیر خانوادفی و اجتماعیبر و این روند دهند  می

توان با تهیر و  شی کر میهای آموز اساس یکی از روژ این.و بر1392 پورر زادو و عیسی طاهرر سیدنوریر یحیی

بر افراد  ؛ یعنیاسر والدین 2شناختی ر توانمندسازی روانکاهش داداین نقیصر را بر میزان زیادی  نرتدوین آ

پیدا شوق فعالیر شور و و  کنندغلبر ناتوانی خود درماندفی و ر بر یابندبازخود را  نف  اعتمادبرکمک شود تا 
 ومهیا شوددر آنان دادن وظایف  های درونی برای انااگانگیزوتا کنند 

ر توانمندسازی ها آنترین  یکی از مهم کر  رار فرفتر اسر مدنظرهای مختلف از دیدفاو توانمندسازی

                                                 
1. psychological distress 

2. psychological empowerment 
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جندانیر هویدا و سماواتیانر  رضاییر شود میمنار  افراددرونی بر افزایش انگیزژ کر  اسرشناختی روان
 همچنیناسرو راد درونی افنیروها و  درت  کردنآزادمترادف با شناختی  روان توانمندسازیمعنای  و.1394

شکوفایی استعدادهار توانایی برای ی مناسبها بسترها و فرصرآوری  شناختی موجب فراهم توانمندسازی روان
با  رتوانمندسازینوع نگرژ بر  این .و2018ر  رژانگر یر و لی شود می افراد مختلفهای ها و شایستگی

بدی  و فعال  بینقش اسی از نعکد و اکن یمپیدا ط تبارا خود ر خانوادو واطرافیانبر احساسات افراد حاالت و 

 ر1شایستگی در توان میرا  افرادشناختی توانمندسازی روانعد پنج بو اسر اجتماعدر خانوادو و در  افراد

  میزانیشایستگی بر  .و2021و کیمر لیر کیم ر کرد خالصر 5و اعتماد 4بودندارار معن3ر خودمختاری2بودنمؤثر

انااگ آن  ۀعهدداشتر باشد کر از باور  و انااگ دهدوظایف خود را با مهارت  بتواندفرد کند کر  میاشارو 
ر انااگ دهدخوبی  هایش بربا استفادو از مهارت را وظایف خودبتواند فردی  افر وآید برمیآمیز موفقیر صورت بر

توانند  می داشتن ادراک شایستگیافراد توانمند با یابدو  نیز بهبود میاحساس شایستگی و کفایر نف  او 
پرورر  راسدیر فرهادی و ف  کنندرا در خود ایااد آمیز یک کار دادن موفقیر  ابلیر و تبحر الزگ برای انااگ

احساس تأثیرف اری  بر مبنای آن اسر کر فردمعیاری شخصیر  ۀنتیاپ یرژ یا  «بودنمؤثر» ۀمؤلفو .1400
 کر رفتار فرداسر  ای میزان یا درجرعبارت از  «تأثیر»بر بیانی دیگر  ؛را دارد و ایعبر نتایج و پیامدهای 

 احساسبر  «خودمختاری» ۀمؤلفو همچنین تأثیرف ار باشدو فردی  اهداف خانوادفی بر دستیابیدر تواند  می
 ییرفتارهابر اعتقاد وی و  پنداردچنین فردی خود را در کانون علیر می واشارو دارد «تعیینیخود»از  شخص
 افراد احساسنیز  «دار بودنامعن»بر مبنای  دیگرانواجبار نر اساس اختیار خود اسر زندر بر از او سر میکر 
سوی  برحرکر  مسیردر  یعنی این احساس را دارند کر؛ کنندمیتعقیب کنند اهداف مهم و باارزشی را  می

 .و2016رمنگر جین و فائور  رود و بر هدر نمی اسرمند ارزشآنان  و ر و نیرویهدفر 
و نقش مخرش آن در سالمر  نوجوانی ۀناکارآمد در دور ینامطلوش تعام  والد فرزند یامدهایبر پبا توجر 

و شغلی  یر اجتماعیفرد یآن بر روند زندف ۀفستردرات یثأهمچنین ت رآموزان روان و پیشرفر تحصیلی دانش
شناختیر هیاانی و  های روان لفری بهبود مؤضروری اسر ا دامات مقتضی براها  آیندو نوجوانان و خانوادو آن

شخصی و خانوادفی  یزندف تواند یم این پیامدهای نامطلوشو همچنین ردین افراد صورت فارتباطی ای
بر شناختی مناسب کر  های درمانی روان کارفیری روژ اساس بر اینبر کندونوجوانان را با آسیب جدی مواجر 

 ۀتدوین بست برپژوهش حاضر  دلی بر همین  ؛ناپ یر اسر شودر اجتناشمنار  ها آنشناختی  بهبود  درت روان
 اسروتر پرداخفرزندی ناکارآمد -شناختی برای والدین دارای فرزندان با تعام  والد درمانی توانمندسازی روان

 ۀلئمسوالدین.ر  فونر نیاشناختی برای  توانمندسازی روان ۀبست نشدن تدوینپژوهشی ر خألبا توجر بر این 
شناختی والدین و ارزیابی اثربخشی آن بر پریشانی  توانمندسازی روان ۀتدوین بستاصلی پژوهش حاضر 

                                                 
1. competence 

2. impact 

3. self-determination 

4. meaning 

5. confidence 
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حاضر این  اصلی پژوهش ۀاساس فرضی اینبر اسرو فرزندی ناکارآمد-آموزان با تعام  والد شناختی دانش روان
فرزندی -آموزان با تعام  والد شناختی دانش شناختی بر پریشانی روان توانمندسازی روان ۀکر بست اسر

 اسرو مؤثرناکارآمد 

 روش
 پژوهش ینمونه و روش اجرا ی،آمار ۀجامع

تحلی  مضمون بر .ر شناختی والدین توانمندسازی روان ۀبستتدوین در بخش کیفی ر کاربردی و روژ پژوهش
پیگیری  ۀآزمون با فروو فواو و دور پ -آزمون آزمایشی با طرح پیش و در  سمر کمی نیمر  یاسی ۀشیو

فرزندی ناکارآمد شهر تهران در سال تحصیلی -آموزان با تعام  والد آماری را دانش ۀجامعدوماهر بودو 
 ؛فیری هدفمند استفادو شد در پژوهش حاضر از روژ نمونرو والدین آنان تشکی  دادندو  1399-1398
 10با مراجعر بر  شدو همچنینانتخاش  2 ۀر منطقکر از مناطق آموزژ و پرورژ شهر تهران صورت نیبد

آموزان این  دانش میاننوجوان در -تعام  والد ۀدوگ متوسطر این منطقرر پرسشنام ۀآموزشگاو پسرانر دور
ف اری  آوری و نمرو و پ  از جمعصورت فرفرپرسشنامر  3011توزیع ر ها اجرا شدو در این مرحلر آموزشگاو

در  200کمتر از  ۀرنمر شدندشناسایی  داشتندرفرزند ناکارآمد -تعام  والدآموزانی کر  هار دانش این پرسشنامر
-رابطر والد ۀکمتر از میانگین در پرسشنام ۀآموز نمر دانش 83ر فرزندی.و در این مرحلر-رابطر والد ۀپرسشنام

-تا از وجود تعام  والد شدندبررسی دوبارو بالینی نیز  ۀبا استفادو از مصاحب دسر آوردندو سپ  این فرزندی بر
آموز تشخیص نهایی تعام   دانش 63ر آموز دانش 83 میاناز و اطمینان حاص  شود ها آنفرزند ناکارآمد در نزد 

کر کمترین نمرات را در  آموزان دانشنفر از این  40ر بعد ۀفرزند ناکارآمد را کسب کردندو در مرحل-والد
بندی شدو.ر  صورت ترتیب دسر آوردو بودند رنمرات کمتر از میانگین و بر فرزندی بر-والد ۀرابط ۀپرسشنام

 20آموز در فروو آزمایش و  دانش 20های آزمایش و فواو جایدهی شدند ر صورت تصادفی در فروو انتخاش و بر
دریافر مداخلر در پژوهش حاضر شدندو در  برایآموزان  در فروو فواو.و سپ  والدین این دانشآموز  دانش

والد تمایلی بر حضور در پژوهش نداشتند کر با والدین دیگر جایگزین شدندو پ   4ر ابتدای دعوت از والدین
حضور در پژوهش انصراف  ۀلد در فروو فواو از اداموا 3والد در فروو آزمایش و  4ر از شروع فرایند مداخلر

. 1391شناسی بودو چنانکر دالور ر های روژ تحقیق در روان شااساس کتبرتعیین تعداد نمونر  ۀنحودادندو 

ها  بر تعمیم یافترتوان  و می هستندنفر برای هر فروو مکفی  15ر های آزمایشی در پژوهش اسربیان داشتر 
 ۀ. در پرسشنام200تر از  پایین ۀکمتر از میانگین رنمر ۀکسب نمرشام   های ورود بر پژوهش مالکزدو دسر 
با  یجسماز سالمر  یبرخوردارر شرکر در پژوهش برایاعالگ رضایر و آمادفی  رفرزندی-والد ۀرابط

های  مالک بودوسال  15-18داشتن  و جنسیر پسرر دوگ ۀمتوسط ۀبودن در دورر تحصیلی ۀبررسی پروند
با  نکردن همکاریر حضور نامنظم در جلسات درمانر غیبر بیش از دو جلسرنیز شام   خروج از پژوهش

 بودو زمان شناختی هم روان ۀو دریافر مداخل پژوهشگر
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 سنجش ابزار

1شناختی روان پریشانی ۀپرسشنام
 (PDQ) 

 .2002ر همکاران و کسلر کندر می بررسی اخیر ماو یک طی را بیمار روانی وضعیر کر پرسشنامر این
 اسر؛ ای فزینر پنجاساس طیف لیکرت بر سؤاالتبر  پاسخو اند کردو تنظیم سؤالی مقیاسی دو صورت بر
در نظر فرفتر  0= و ر هیچ و 1=  ندرت بر ر2=  او ات بعضی ر3=  او ات بیشتر ر4=  او ات تماگ کر یطور بر

پریشانی حاکی از نمرات باالتر  واسر 40 آن درباالترین امتیاز  و شود می ف اری نمرو چهار تاصفر  بین اسر و
شناختی  پریشانی روان ۀپرسشنام رویشدو  انااگ های پژوهشاساس بر فرد اسرودر شناختی بیشتر  روان
 های بیماری تشخیص و کسلر شناختی روان پریشانی ۀپرسشنام در باال نمرات میانمحکمی  ارتباط رکسلر
آمدو از این  دسر بر نمرات میان یمعناداراما  کوچک ارتباط راز سوی دیگرو دارد دوجو اضطرابی و خلقی

فارا و پروی ر  واسیلیادی ر چادزینسکیر فوتیاور شود مشاهدو می دیگر روانی های بیماری و پرسشنامر
 افسردفی و اضطراش بر مبتال افراد فری غربال برای کسلر شناختی روان پریشانی ۀپرسشنام همچنین.و 2015

 رسد بر نظر می مناسبنیز  درمان از بعد های نظارت و مهار برای ابزار این از طرفی و را داشرالزگ  حساسیر
تشخیصی و  مطالعات برای پرسشنامر ایناعتبار  از یدیگر ۀمطالعهمچنین  .و2002 همکارانر و کسلرر

. 2015کر واسیلیادی  و همکاران ر طوری بر ؛.2010 فرین و کراکیررروانی حکایر دارد  غربالگری اختالالت
معیر سالمندان  اب  ج ای. ضریب پایایی و روایی محتوایی این پرسشنامر را بر2011ر همکاران و اندرسون و

 آلفای روژ رب را پایایی پرسشنامر پژوهش خودر در .1394ر یعقوبیدر ایران نیز و اند کردو بول فزارژ 
یر مطلوباز این پژوهشگر روایی محتوایی این پرسشنامر اساس فزارژ بر واسرمحاسبر کردو  83/0 رکرونباخ
 88/0پایایی این پرسشنامر در پژوهش حاضر با استفادو از ضریب آلفای کرونباخ  واسر برخوردار کافی
 ودسر آمد بر

 (PCRQ) 2فرزندی-رابطه والد ۀپرسشنام
فرزندی رفاینر -والد ۀالی رابطؤس 24 ۀپرسشنامفرزندی از -والد ۀمنظور سناش رابط بر ردر این پژوهش
 رابطر با پدر و رابطر با مادر صورت بر شام  دو بخش . استفادو شدو این پرسشنامر1983مورلند و شوب ر 
 نمرو این دو فرگ فزارژ ماموعو  شدوهر دو فرگ مورد استفادو از کر در پژوهش حاضر  تنظیم شدو اسر

و در هر اسرفاو تا همیشر.  رهیچ 7تا  1طیف لیکرت از  براساس ف اری این پرسشنامر نمرو ۀویشو اسر شدو
های رابطر  یک از زیرمقیاسشوندو در هر ف اری می شک  معکوس نمرو بر 14و  13ر 12ر 11 سؤاالتدو فرگ 

 ک  این پرسشنامر ۀبنابراین حدا   نمر اسر؛. 168رو حداکثر نمرو  .24ر حدا   نمرو ربا پدر و رابطر با مادر
در نباش 200نمرات کمتر از افر  اسرو 336و حداکثر نمرو  48 ماموع نمرات رابطر با پدر و رابطر با مادر.ر

                                                 
1. Psychological Distress Questionnaire (PDQ) 

2. Parent-Child Relationship Questionnaire (PCRQ) 
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 مورلند و شوب  فاینربرای تعیین روایی این پرسشنامرر و دهد را نشان می کیفیر پایین تعام  والد با نوجوان
ییدیر ارتباط خوش و أاساس نتایج تحلی  عام  تبرو اند ی بهرو بردوییدأ. از روژ تحلی  عاملی ت1983ر

میزان پایایی این پرسشنامر  .ر2008در پژوهش براتفورد و باربر ر دو همچنینرداوجود ها  مادو میانباالیی 
دسر آمدو در پژوهش شهنی ییالقر  بر 91/0و تعارض با مادر  88/0پدر مقیاس تعارض با برای دو زیر

مقیاس تعارض با پدرر  ر ضرایب آلفای کرونباخ برای خردوشد. کر در ایران انااگ 1393مهر و مکتبی ر  عزیزی
ضرایب استاندارد در تحلی   همچنینو اسر شدو فزارژ 92/0مقیاس تعارض با مادرر  و برای خردو 89/0

تعارض با مادر بین قیاس م و برای خردو 84/0تا  64/0مقیاس تعارض با پدر بین  ییدی برای خردوأعام  ت
مقیاس  ن پرسشنامر خردویکرونباخ ا یب آلفای. ضر1397بودو در پژوهش فرازمند ردر نوسان  78/0تا  67/0

همچنین این پژوهشگر میزان و دسر آمد بر 88/0 پدرمقیاس تعارض با  و برای خردو 89/0تعارض با مادر 
 پایایی این پرسشنامر در پژوهش حاضرو کردمحاسبر  85/0روایی محتوایی پرسشنامر را مطلوش و بر میزان 

و برای زیرمقیاس تعارض با پدر  88/0با استفادو از ضریب آلفای کرونباخ برای زیرمقیاس تعارض با مادر 
 ودسر آمد و برشد  محاسبر 85/0

 روند اجرای پژوهش

 40شددو ر  .ر والدین انتخداش شدرمطابق با آنچر ذکر  یریف نمونرماوزهای الزگ و انااگ فرایند  دریافرپ  از 
در والدد   20والد در فروو آزمدایش و   20دهی شدند ر یهای آزمایش و فواو جا تصادفی در فروو ۀوالد. بر شیو
 90 ۀجلسد  10شدناختی ر  آموزشدی توانمندسدازی روان   ۀآزمایش مداخالت مربدوط بدر بسدت    فرووفروو فواو.و 

کدر افدراد فدروو فدواو      حدالی در کردند؛یک جلسر دریافر  یا هفترصورت  و نیم بر ماو ای. را در طی دو د یقر
یکی از والدین در جلسات مداخلر حاضدر  اسر  ففتنیرا در طول پژوهش دریافر نکردندو  یا مداخلرفونر  هیچ

والد  4تعداد دادو پ  از شروع فرایند مداخلر  و محتویات آموزشی جلسر را ضبط و در اختیار دیگر والد  رار می
 ۀتددوین بسدت   ووالد در فدروو فدواو از ادامدر حضدور در پدژوهش انصدراف دادندد        3در فروو آزمایش و تعداد 

 :بودشرح این بر  تحلی  مضمون بر روژ  یاسیروژ استفادو از با نیز  شناختی والدین توانمندسازی روان
ر فرزند ناکارآمد-نوجوانان دارای تعام  والددر شناختیر هیاانی و عاطفی  اول نیازهای روان ۀمرحل رد
توانمندسازی مورد مطالعر و  ۀلفند کارآمد و همچنین مبانی نظری مؤهای والدین دارای تعام  با فرز ویژفی
های  ها و کتاش نامر اول مقاالتر پایان ۀصورت کر پژوهشگر در مرحل بدین ؛آوری اختصاصی  رار فرفر جمع
شاو شدند: مطالعر های زیر  پژوهش در این مرحلر مقاالت مربوط برو کردمطالعر و بررسی شدو مرتبط را  چاپ

.؛ حسینیر 1395اری رمازی و ساالری محمدآباد؛ .1392ر دوسر عباسی و نشاط.؛ 1391پور و کمالیان ر حیدری
عسگری و ؛ .1395ر زادو اسدیانر ربیعی و  اسم.؛ 1394پور و شکوری ر .؛ کفاژ2015خلی  رفودرزی و پور

فرر زگر فیروز ؛.1396ر جعفریر جعفری و حسینی.؛ 1395اسحا یانر کاظمی و شائمی ر.؛ 1395نیکوکار ر
پورر حسنیر  مؤمن؛ .1396ر پور طباطبایی و نیرومند نوازر  ربانیر نیلی مسکین .؛1396منصوریر ولی زیبایی ر

 نیلی احمدآبادیر با ری و سلیمی باستانی؛ .1397ر کریمی و فاطمی عقدا؛ .1397ر پور منؤو م زادو  اسم
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 خانر ملیک و سلیم؛ .1398ر علی  نواتیر شریفیر غضنفریر عابدی و نقوی؛ .1398ر سربلند؛ .1398ر
سرنیکانر اُفلو و آکسوی ر آکس  و .2019.؛ جنار باتاچاریا و پرادان ر2019ر جیر ژانگر یو و فن رلئو.؛ 2020ر
 بندی رکدبندی. محتوایی  رار فرفتر اولر مورد دستر ۀشدو در مرحل آوری دوگ مطالب جمع ۀدر مرحلو .2013ر
 یها رفروویز سوگ ۀمرحلدر محتوایی معطوف بر نیازها و مسائ  تشکی  شدو -مفهومی یها رفروویزو 

پ یری  انعطاف رافزایش انگیزژ درونیر مهارتی ۀحوز دووگ بر د ۀتشکی  شدو در مرحلمحتوایی -مفهومی
احساس خودتعیینیر  های انضباطی مثبرر روژ های فرزندپروریر هدف بودنردار اتبیین احساس معن روانیر

ایااد ارتباط مثبر با  مشارکر هیاانی با فرزند و بودنر شناخر نیازها و هیاانات فرزندانرمؤثراحساس 
 یفرزند-نوجوانان دارای تعام  والد آوری شناختی و ایااد و تقویر تاش معطوف بر توانمندسازی روان فرزند.

فرزند -برای والدین دارای تعام  والد شناختی توانمندسازی روانآموزشی  ۀبستنهایر رو د شد تبدی ناکارآمد 
 وشدصورت اولیر تدوین  بر شدو از منابع فنون آموزشی استخراج ۀناکارآمد بر پای

فرزند -برای والدین دارای تعام  والد شناختی توانمندسازی روانآموزشی  ۀیاول ۀبستچهارگ  ۀمرحلدر 
مطالعر و  شد تا با رخواستاز آنان و  ارائر نوجوانی ۀدور شناسی و درمانگر روان متخصص 15بر ناکارآمد 
 ۀبستنظرسنای کر همراو  ۀیک از جلسات در  الب پرسشنامساختارر فرایند و محتوای هر ۀدرباراظهارنظر 

و نهایی یاری رسانند ۀر بر تدوین بستیک از متخصصان  رار فرفتر بوددر اختیار هرو آموزشی تدوین شدو 
و نظرات اصالحی  هاپیشنهاد ۀمنظور ارائ عالوو بر این در این مرحلر الزگ بود یک فرگ اظهارنظر باز پاسخ بر

برای  شناختی توانمندسازی روانآموزشی  ۀبستمحتوار ساختار و فرایند  یارتقا براییک از متخصصان هر
پنام  ۀمرحلدر  ها  رار فیرد کر این فرایند انااگ شدو آن در اختیارفرزند ناکارآمد -والدین دارای تعام  والد

توانمندسازی آموزشی  ۀبست ۀدربارها  و نظرات اصالحی آن بررسی متخصص 15نظرات تخصصی 
 ۀمرحلآمادو شدو در  آموزشی نهایی ۀبستانااگ و فرزند ناکارآمد -برای والدین دارای تعام  والد شناختی روان
همراو با فرگ نظرسنای نهایی و محاسبر ضریب توافق  شناختی توانمندسازی روانآموزشی  ۀبست ششم

 رو در این مرحلرمتخصص ارائر شد 15بر  بار دیگر آموزشی ۀفرایندر ساختار و محتوای بست ۀمتخصصان دربار
در این مرحلر  آموزشی اعمال شدو ۀصورت موردی در بست کماکان متخصصان نظرات اصالحی داشتندر بر افر
ر ضریب .شناختی آموزشی توانمندسازی روان ۀبستشدو ر نیتدوآموزشی  ۀستبسناش روایی درونی  منظور بر

و میزان  محاسبر شناختی آموزشی توانمندسازی روان ۀبستفرایندر ساختار و محتوای  ۀدربارها  توافق ارزیاش
ر با طرح مقدماتی با  واعد والد 4روی منظور اعتبار بیرونی نیز بستر  برعالوو بر این و دسر آمد بر 88/0
توانستر  شناختی آموزشی توانمندسازی روان ۀبستنتایج حاکی از آن بود کر آزمون انااگ شدو  پ -آزمون پیش
فرزندی -آموزان با تعام  والد دانششناختی  پریشانی روانمعنادار در میانگین نمرات موجب تغییر اسر 
بر توانستر  شناختی آموزشی توانمندسازی روان ۀبستنیز بر این صورت بود کر  ریتأث منظور برشودو  ناکارآمد

تفاوت شودو منار  فرزندی ناکارآمد-آموزان با تعام  والد شناختی دانش پریشانی روانکاهش میانگین نمرات 
حاضر عالوو بر  ۀر کر بستهای مبتنی بر فرزندپروری والدینی موجود در این نکتر اس ر با بسترحاض ۀبست

پ یری  این بستر با ایااد ح  درونی شایستگیر انعطاف واصول فرزندپروری صرف بنا نهادو نشدو اسر
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بر بهبود اصول فرزندپروری والدینر ح   عالوور روانیر خودکارآمدی و احساس خودتعیینی برای والدین
آموزان  دانشر یرضا ررعایر اخالق پژوهشی منظور بربخشدو  میتوانمندی ارتباطی و روانی آنان را نیز بهبود 

چنین بر هم وشدند آفاومراح  مداخلر  ۀهماز آنان و شد مداخلر کسب  ۀشرکر در برنام یبرا الدین آنانوو 
صورت تمای  این مداخالت را افراد فروو فواو اطمینان دادو شد کر آنان نیز پ  از اتماگ فرایند پژوهشیر در

 دریافر خواهند کردو

 شناختی روان توانمندسازی آموزشخالصه جلسات  .1 جدول

 جلسه هدف محتوا

و  یشناختروان یتوانمندساز ۀباردر یمختصر یحمقررات و اهداف جلسرر توض یانو معارفرر ب ییآشنا
 آزمونویشپ یبرفزارو  فرزندی-والد ۀرابط

 معرفی و آشنایی
 مداخلر

 اول

 احساسر احساس تسلط بر امور ریدرون یزژانگ یشرافزا آن پیامدهای و توانمندی ۀباردر توضیح
 انعطاف بر مربوط یفتکل یینتع یر. در تعامالت والد فرزندیروان پ یریانعطاف و  درت و توانمندی

 وامور بر تسلط احساس و روانی

 نقش تبیین
 و توانمندی
 آن پیامدهای

 دوگ

 احساس تبیین شناختیرروان توانمندسازی های لفرؤم ۀباردر توضیح ف شترر ۀجلس تکلیف بررسی
 سبک ۀباردر توضیح فرزندپروریر هایهدف و خانوادو هایارزژ ۀباردر توضیح بودنردار امعن

 در خانوادو های ارزژ بر پرداختن بر مربوط یفتکل یینتع بودنردارامعن ۀمؤلفبا  آن ۀرابطو  فرزندپروری
 وخانوادفی درون فویو ففر

 احساس بر پرداختن
 بودن دار امعن

 سوگ

 احساس کر افرادی های ویژفی شایستگیر احساس ۀباردر یحف شترر توض ۀجلس تکلیف بررسی
 مرتبطو یفتکل یینتع و مقتدرانر فرزندپروری تبیین مقتدرانرر فرزندپروری با آن ارتباط و دارند شایستگی

 نقش و شایستگی
 فرزندپروری در آن

 چهارگ

 خودکارآمدی دادن ارتباط آنر منابع و خودکارآمدی احساس ۀباردر یحف شترر توض ۀجلس تکلیف بررسی
بر  مربوط یفتکل یینمثبرر تع یانضباط هایمقتدرانر: روژ یفرزندپرور ۀادام فرزندیر-والد روابط بر

 ومثبر انضباطی هایروژ استفادو از

 نقش بر پرداختن
 در خودکارآمدی
 فرزندپروری

 پنام

 ۀباردر توضیح آنر با مرتبط مفاهیم و خودتعیینی احساس ۀباردر یحف شترر توض ۀجلس تکلیف بررسی
 بهبود بر مربوط یفتکل یینتع یرفرزند-والدآن با روابط  دادن ارتباط و آن هایمؤلفر و خودمختاری

 وفرزندی-والد ارتباط

 خودتعیینی تبیین
 از یکی عنوان بر
 توانمندی های اهرگ

 ششم

 والدین چگونر آنر با مرتبط مفاهیم و بودنمؤثر احساس  ۀباردر یحف شترر توض ۀجلس تکلیف بررسی
با فرزند شام  ابراز محبر و  یاانیفرزندانر مشارکر ه های هیاان و نیازها شناخر: باشیم ثریؤم

 وفرزند بر دلگرمی و محبر ابراز بر مربوط یفتکل یینبا فرزندر تع یو سرفرم یحداشتن تفر یردلگرم

بودن مؤثر چگونگی
 ینیوالد

 هفتم

 ایااد: باشیم مؤثری والدین چگونر بودنرمؤثر احساس ۀباردر یحف شترر توض ۀجلس تکلیف بررسی
 با مثبر ارتباط استفادو ازبر  مربوط یفتکل یینبر فرزند.ر تع کردن فوژ ۀرنحو فرزند با مثبر ارتباط

 وفرزند

 مؤثرارتباط  بر راری
 با فرزند

 هشتم

 و یفرزند-والد تعام  با آن ارتباط  دردانیر و اعتماد احساس ۀباردر یح ب ر توض ۀجلس تکلیف بررسی
 در فرزندو یح  ارزشمند یاادمربوط بر ا یفتکل یینتع ودر فرزند یاحساس ارزشمند یاادا

 اعتماد بررسی
بهبود  ۀپای عنوان بر

 یفرزند-تعام  والد
 نهم

 وآزمونپ  یبرفزار و هاپرسش و مشکالت بر گوییجلساتر پاسخ ۀخالص و بندیجمع
 اختتاگ و بندی معج

 جلسات
 دهم
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 تجزیه و تحلیل اطالعاتروش 
و در سطح آمار استفادو شد یو استنباط یفیها از دو سطح آمار توص   دادویر و تحلیتاز ین پژوهش برایدر ا
 یبررس برایویلک -از آزمون شاپیرو ین و انحراف استاندارد و در سطح آمار استنباطیانگیاز م یفیتوص
بررسی  منظور برهار آزمون موچلی  ان یوار یبرابر یبررس ین برایرهار آزمون لویع متغیبودن توز نرمال

و شدر پژوهش استفادو یفرض یبررس یبرا آمیختران  ی  وارین از تحلیو همچن ها دادوکرویر  فرض شیپ
 وشد  یر و تحلیتاز SPSS23 یافزار آمار با استفادو از نرگ یج آمارینتا

 ها یافته
و  25/16آموزان در فروو آزمایش  میانگین سن دانش دهد میهای دموفرافیک نشان  های حاص  از دادو یافتر

 55/45و فروو فواو  25/47بودو همچنین میانگین سنی والدین حاضر در فروو آزمایش  70/15در فروو فواو 
نفر معادل  6درصد. و فواو ر 75/43نفر معادل  7همچنین سطح تحصیالت دهم در هر دو فروو آزمایش ر بودو
در مراح   شناختی پریشانی روانیانگین و انحراف استاندارد م ورا داشربیشترین فراوانی درصد.  29/35
 اسرو آمدو 2در جدول  بر تفکیک دو فروو آزمایش و فواو و پیگیری آزمون پ  آزمونر پیش

 گواه و آزمایش گروه دو در شناختی روان پریشانیو انحراف استاندارد  یانگینم .2 جدول

 ها گروه
 پیگیری آزمونپس آزمونپیش

 معیار انحراف میانگین معیار انحراف میانگین معیار انحراف میانگین
 12/3 18/17 67/3 25/19 82/3 56/27 آزمایش فروو

 18/2 52/26 49/3 05/28 92/3 76/26 فواو فروو

در آموزانی کر والدین آنان  دانش شناختی پریشانی رواننتایج جدول توصیفی حاکی از آن اسر کر میزان 
معناداری آن با استفادو از آمار  در ادامرر کریافتر  کاهش فروو فواو در مقایسر با حضور داشتندر فروو آزمایش
های  های آزمون فرض ر پیش1آمیختر ان یوارنتایج تحلی   ۀاز ارائ پیشو شدو اسربررسی استنباطی 
بودن  فرض نرمال بیانگر آن بود کر پیش 2اساس نتایج آزمون شاپیرو ویلک یناو برشدسناش پارامتریک 

آزمونر  ش و فواو در مراح  پیشآزمای یها فروودر  شناختی پریشانی روان ها در متغیر ای دادو زیع نمونرتو

آزمون  کمک برفرض همگنی واریان  نیز  همچنین پیش و.p>05/0رآزمون و پیگیری بر رار اسر  پ 
ها  فرض همگنی واریان  پیش داد میو این یافتر نشان کر نتایج آن معنادار نبود  شدسناش  3لوین

نشان  tنتایج آزمون  سوی دیگرو از .p>05/0ررعایر شدو اسر  شناختی پریشانی رواندر متغیر 

                                                 
1. mixed analysis of variance 

2. shapiro-wilk test 

3. levin test 
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پریشانی وابستر ر آزمایش و فروو فواو در متغیرهای  آزمون فروو پیش یها نمروتفاوت  دهد می
 دهد نشان می 1کر نتایج آزمون موچلی حالیدر ؛.p>05/0ر. معنادار نبودو اسر شناختی روان
 و.p>05/0ررعایر شدو اسر  شناختی روان پریشانیدر  ها دادوفرض کرویر  پیش

 شناختی روان پریشانی یرهایمتغ یبرا گروهی بین و درون ثیراتأت بررسی منظور به آمیخته یانسوار یلتحل .3 جدول

 
 مجموع

 مجذورات

 ۀدرج

 یآزاد

 میانگین

 مجذورات
 p مقدار f مقدار

 ۀانداز

 اثر

 توان

 آزمون

 1 51/0 0001/0 07/35 04/240 2 08/480 مراح 

 1 55/0 0001/0 66/38 33/827 1 33/827 بندی فروو

 1 54/0 0001/0 22/39 40/268 2 81/536 بندی فروو و مراح  تعام 

     84/6 62 31/424 خطا

ارزیابی  ۀعام  زمان یا مرحلشدور  محاسبر Fاساس ضرایب بر دهد مینشان  واریان  آمیخترتحلی  نتایج 
 51 و دارد فرزندی ناکارآمد-آموزان دارای تعام  والد شناختی دانش پریشانی روانمعناداری بر نمرات  ریتأث

 فرزندی ناکارآمد-آموزان دارای تعام  والد شناختی دانش روانپریشانی های نمرات  درصد از تفاوت در واریان 
یا نوع درمان دریافتی شناختی.  رآموزژ توانمندسازی روانعام  عضویر فروهی  همچنینکندو  را تبیین می

درصد از  55 و داردمعنادار  ریتأثفرزندی ناکارآمد -آموزان دارای تعام  والد شناختی دانش بر پریشانی روان نیز
کندو  فرزندی ناکارآمد را تبیین می-آموزان دارای تعام  والد شناختی دانش تفاوت در نمرات پریشانی روان

در مراح  مختلف شناختی.  رآموزژ توانمندسازی رواننوع درمان دریافتی  دهد نشان مینتایج همچنین 
 54و  داردمعنادار  ریتأثفرزندی ناکارآمد -آموزان دارای تعام  والد شناختی دانش بر پریشانی روانارزیابی 

فرزندی ناکارآمد را تبیین -آموزان دارای تعام  والد شناختی دانش درصد از تفاوت در نمرات پریشانی روان
 ریتأثارزیابی  برایحاکی از د ر آماری باال و کفایر حام نمونر نیز درصدی  100کندو توان آماری  می

در جدول و اسرفرزندی ناکارآمد -آموزان دارای تعام  والد شناختی دانش تعام  فروو و زمان بر پریشانی روان
 وشدو اسرارزیابی ارائر  ۀمرحلحسب ها بر آزمودنیشناختی  پریشانی روانزوجی میانگین نمرات  ۀمقایس 4

 یابیارز ۀمرحل حسببر ها آزمودنی یشناخت روان پریشانینمرات  یانگینم یزوج ۀمقایس .4 جدول
 یمعنادار معیار انحراف خطای ها میانگین تفاوت (یانگین)م یسهمورد مقا ۀمرحل (یانگینمبنا )م ۀمرحل

 آزمون پیش
 0001/0 57/0 61/3 آزمون پ 

 0001/0 78/0 30/5 پیگیری

 آزمون پ 
 0001/0 57/0 -51/3 آزمون پیش

 009/0 55/0 79/1 پیگیری

                                                 
1. mauchly test 
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پریشانی آزمون و پیگیری در متغیر  آزمون با پ  پیش ۀبین میانگین نمرات مرحل ر4نتایج جدول براساس 
بر شک  معناداری  توانسترشناختی  آموزژ توانمندسازی روان ؛ یعنیوجود دارد یتفاوت معنادارشناختی  روان

 ۀو یافتکندآزمون دچار تغییر  پیش ۀمرحل در مقایسر بارا شناختی  پریشانی روانآزمون و پیگیری  نمرات پ 
وجود  یآزمون و پیگیری نیز تفاوت معنادار پ  ۀبین میانگین نمرات مرحل دهد میدیگر این جدول نشان 
آموزان دارای تعام   شناختی دانش پریشانی روانکر نمرات  کردتوان این چنین تبیین  داردو این یافتر را می

آزمون دچار کاهش معنادار شدو بودر توانستر این تغییر را در طول  پ  ۀکر در مرحلفرزندی ناکارآمد -والد
 و شدت بخشدوکند پیگیری نیز حفظ  ۀدور

 یریگ جهینتبحث و 
شناختی والدین و ارزیابی اثربخشی آن بر پریشانی  توانمندسازی روان ۀپژوهش حاضر با هدف تدوین بست

توانمندسازی  ۀبست دهد میو نتایج نشان شدانااگ  فرزندی ناکارآمد-آموزان با تعام  والد شناختی دانش روان
 شناختی و همچنین این بستر بر پریشانی رواندارد روایی محتوایی کافیشناختی از نظر متخصصان  روان
شناختی این  بر کاهش پریشانی رواناسر و توانستر  داشتر ریتأث فرزندی ناکارآمد-آموزان با تعام  والد دانش
 این پژوهشبر؛ بناتدوین شدو اسر کنونی حاضر برای نخستین بار در پژوهش ۀبست شودومنار آموزان  دانش

تعام  با فرزند و اصول  ۀشناختی بر پای اما چون توانمندسازی روان رکامالً همسویی با آن وجود ندارد
 نواتی و علی پژوهش  دارد: ییهمسو های زیر با نتایج پژوهش فرزندپروری بهناار بنا نهادو شدو اسرر

فرزند بر کیفیر دلبستگی کودکان دارای -آموزشی تعام  والد ۀ. مبنی بر اثربخشی بست1398همکاران ر
. مبنی بر اثربخشی 1398نیلی احمدآبادیر با ری و سلیمی باستانی رپژوهش کودک ناکارآمد؛ -تعام  مادر

فرشادر پژوهش  رو رضایر از زندفی مادرانفرزندی -والد ۀآموزشی فرزندپروری بر بهبود رابط ۀبرنام
 یفرزند-و تعارض والد یستیمثبر بر شادز یآموزژ والدفر ریتأث . مبنی بر1397ناارپوریان و شنبدی ر

 یوالدفر یآموزژ فروه یاثربخش. مبنی بر 1396رضاییر غضنفری و رضائیان ر پژوهش رآموزان دانش
پژوهش روشن و همکاران  رآموزان دانش یمادران و مشکالت رفتار یفروالد یمثبر بر استرس و خودکارآمد

 مشکالت شدت کاهش بر درمانگری مادران ۀکودک و مقابل-والد تعام  درمان اثربخشی مبنی بر .1395ر

اثربخشی آموزژ برنامر  . مبنی بر1395ر الهی امانوارستر و اصالنیر  پژوهش فرزندان و رفتاری
شناختی نیز پژوهش حاضر با  اثر توانمندسازی روان ۀو در حیطکودک-والدفری مثبر بر کیفیر تعام  والد

 ۀاثربخشی بست . مبنی بر1400فرهادی و فلپرور راسدیر  های زیر همسو بود: پژوهش نتایج پژوهش
جعفریر  پژوهشو  شناختی بر نشخوار فکری والدین دارای فرزند مبتال بر سرطان توانمندسازی روان

شناختی در کاهش اضطراش و بهبود  اثربخشی توانمندسازی روان مبنی بر .1396جعفری و حسینی ر
 وکارکردهای اجرایی زنان

شناختی  شناختی والدین بر پریشانی روان توانمندسازی روان ۀبستحاضر مبنی بر اثربخشی  ۀدر تبیین یافت
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های محیطی و  فویی بر چالش پاسخدر توانمندسازی باید ففر  فرزندی ناکارآمد-آموزان با تعام  والد دانش
با آموزژ خودمختاری بر والدین در بدین معنا کر  ؛رود شمار می بر ای کنندو تسهی خانوادفی عام  
لیر کیم و کیمر ر شود می تقویر آنان در ها فیری پ یری و آزادی در تصمیم انعطافر شناختی توانمندسازی روان

صورت لزوگر بتوانند درتا  کند کمک می فرزندی ناکارآمد-والدین با تعام  والدتوانمندسازی بر .و 2021
را شخصیر آنان بر عملکرد افراد بلکر بر تنها  و این فرایند نردهندصورت بهناار و مناسب  های فیری تصمیم
بهناار در شخصیر فرد تعام  شود  سبب می رشخصیر شناختی بر توانمندسازی روان ریتأثو ف ارد میتأثیر 

 هودوبی کالمیر رفتاری و ارتباطیهای  چالش با و وع تغییرات مثبر در شخصیر فردر اینبنابر ؛دونهادینر ش
 والدینبا آموزژ تعام  مثبر و فرزندپروری مقتدرانرر  سوی دیگراز و دیاب می کاهش با فرزند یا ناکارآمد

ر ابراز محبر و دلگرمیو  بر راری تعام  سازندوبا و داشتر باشند فرزند خودبا ی تر تعام  سازندوآموزند  می
شناختی  میزان پریشانی رواندنبال آنر  و بر شود میپدیدار فرزندان در احساس آرامش درونی و روانی بیشتری 

طی ؛ یعنی بخشیدن اسر درتتوانمندسازی بر معنای  در تبیین دیگر باید ففر  ویابد می ان کاهشآن
نف   براعتمادآموزند و متعا ب آنر  را می بودناحساس شایستگی و مؤثروالدین  رشناختی روانتوانمندسازی 
همچنین با افزایش احساس  آیندو فائق میناتوانی و درماندفی خود احساس بر و  آورند دسر می بیشتری بر

 والدفری ۀهای درونی آنان برای انااگ وظیف و انگیزو شود می در افراد شور و شوق فعالیر ایاادبودنر مؤثر
آنان  ۀندر بلکر اندیشیاب می یآفاهانااگ برخی کارها خود در  های از تواناییتنها  و افراد توانمند نرفیرد می  جهر
والدین با تعام  شود  و این روند سبب میشود میتفاوت اندر م شدن داشتراز توانمند پیش خود نیز با آنچر ۀدربار
 تعام  مثبر با صورت بررضایر درونی این  کنندو احساس رضایر درونی بیشتری رفرزندی ناکارآمد-والد

استرس و اضطراش. ر یروانصورت میزان پریشانی  و بدینکند  نمود پیدا می فرزندانویژو  اعضای خانوادور بر
دهی ادراک توانمندی  شناختی با شک  توانمندسازی روانففر توان  میدر تبیینی دیگر و یابد کاهش می آنان
اساس  این.و بر2021لیر کیم و کیمر ر داشتر باشدشناختی افراد  وضعیر روان برتواند تأثیر مثبتی  می ذهنی

احساس تسلط بر امور شناختیر  توانمندسازی روان آموزژبا دریافر  فرزندی ناکارآمد-والدین با تعام  والد
 ۀروزمربا و ایع  توانند و بهتر می دارنددر پ یرژ و  بول شرایط خودر مشک  کمتری این بنابر ؛خواهند داشر

و  کند میناامیدکنندو رها زا و  شاضطرارا از درفیری و آمیختگی با افکار والدین  این فرایند زا کنار بیایندو تنش
با  همچنین وکسب کنندبر آیندو  بیشتری بینی و امید خوژبا اعتماد بر فرزندان خودر آنان شود  سبب می

فوی دوستانر و و ر ففرمؤثردادن  فوژ مانندرفتارهای تعاملی مثبر  ربر والدینآموزژ اعتماد و  دردانی 
موجب بهبود در تعام  والدین با فرزندان نیز  یابدو افزایش می تشکر از آنان و و تحسین آمیز با فرزندان محبر

مواجر شناختی کمتری  پریشانی روانرا با آنان و  شود میهای هیاانی و روانی فرزندان  آسیبکاهش نرخ 
 کندو می

 برخی وجودر شهر تهران فرزندی ناکارآمد-آموزان با تعام  والد دانشوالدین و بر  قیتحق ۀدامن بودندودمح
 هار تعداد فرزندان خانوادو مالی ر وضعیرآموزان و دانش نیوالدمانند وضعیر خانوادفی  دونش کنترل ایرهیمتغ
 آماری. ۀدلی  شرایط خاص جامع ربر فیری تصادفی های نمونر از روژ نبردن  بهرو و ها آن یاجتماع ریمو ع و
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در سطح جر یتان یریپ  می درت تعم شیافزا برای ودش میتوصیر  بنابراینپژوهش بود؛  نیهای ا ریاز محدود
ها  فروواوتر دیگر های متف فرهنگ دارای جوامع و مناطق و هرهاش رایدر ستحقیق  نیاپیشنهاد پژوهشیر 

 دو وشکنترل عوام  ذکربا  ر.غیروو  شدو سازی آموزان دارای اختالالت رفتاری درونی و برونی دانشمانند ر
در  زمان همهای آتی هر دو والد  شود در پژوهش یشنهاد میپ همچنینو شود اجرا فیری تصادفی روژ نمونر

 ۀبستاثربخشی  بر توجر باپژوهش حضور داشتر باشند تا روند درمانی سرعر بیشتری داشتر باشدو 
در ر فرزندی ناکارآمد-آموزان با تعام  والد شناختی دانش بر پریشانی روانشناختی والدین  وانمندسازی روانت

طی کارفاهی تخصصی بر مشاوران شناختی والدین  توانمندسازی روان ۀبست شود می نهادشیپ ردیبسطح کار
با تا  شود دادو ارائر در سطح مراکز مشاورو سطح شهر و همچنین مشاوران مدارس خانوادو ۀگران حوزندرماو 
پریشانی  کاهش برایر فرزندی ناکارآمد-والدین با تعام  والدبرای  آموزشیالگوی کارفیری این  بر

 ودارندعملی بر فامیفرزندان  شناختی روان

 تشکر و قدردانی
و حاضر در پژوهش  والدینوسیلر از تماگ  دورو دکتری تخصصی بودو بدین ۀحاضر برفرفتر از رسال ۀمقال

 وشود میاجرای پژوهش داشتندر  دردانی  درکر همکاری کاملی  تهران شهر مدارس منتخبن مسئوال

 منابع
شغ  بر توانمندسازی -سازمان و تناسب فرد-.و تحلی  تأثیر تناسب فرد1395اسحا یانر زور کاظمیر عور و شائمیر عو ر

 و167-189 .ر33ر9های مدیریر عمومیو  پژوهششناختیو  روان
فکری والدین شناختی بر نشخوار  توانمندسازی روان ۀبستاثربخشی .و 1400فلپرورر گو رو اسدیر پور فرهادیر وور 

 و84-94 .ر1ر12 وتوانمندسازی کودکان استثنایی ۀنشریو دارای فرزند مبتال بر سرطان
شناختی  و اعتماد سازمانی با توانمندسازی روان یا حرفراخالق  ۀرابط.و 1395زادور او ر  اسماسدیانر سور ربیعیر گور و 

 و165-190 .ر22ر6ترویای اخالقو -علمی ۀفصلناممعلمانو 
-والدفری مثبر بر کیفیر تعام  والد ۀبرناماثربخشی آموزژ .و 1395هیر عو رلال اماناصالنیر خور وارسترر گور و 

 و183-201 .ر28ر7درمانیو  خانوادوفرهنگ مشاورو و  ۀفصلنامو کودک
شناختی در کاهش اضطراش و بهبود  روان.و اثربخشی توانمندسازی 1396گو ر حسینیر سوجعفریر اور جعفریر صور و 

 و89-109 .ر32ر 8درمانیو  روان فرهنگی مشاورو و ۀفصلنامکارکردهای اجرایی زنان دارای همسر معتادو 
فرزند -تعام  والد ۀویش ۀرابط.و 1392پورر گو ر عیسیزادور آور و  یحییزور  خانزادو عباسعلیر حور طاهرر گور سیدنوریر سو

 و59-74 .ر28ر7یو اعتیادپژوه ۀفصلنامو انیش بر جن  مخالف در دانشاویو فرا یریادپ یزان اعتیبا م

 و تهران: نشر ویرایشوشناسی و علوگ تربیتی روانروژ تحقیق در .و 1391دالورر عو ر
 ۀسرمایآن با  ۀرابطشناختی و  روانمفهوگ توانمندسازی .و 1394رضایی جندانیر گور هویدار رور و سماواتیانر حو ر

 و24-39 .ر1ر10رویکردهای نوین آموزشیو  ۀدوفصلنامو شناختی معلمان روان

مثبر بر استرس و  یوالدفر یآموزژ فروه یاثربخش.و 1396رضاییر فور غضنفریر فور و رضائیانر گو ر
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مالر دانشگاو علوگ پزشکی تربر و یتوان ذهن کمآموزان  دانش یمادران و مشکالت رفتار یوالدفر یخودکارآمد
 و7-16 .ر1ر5حیدریرو 

 ۀمقابلکودک و -والد تعام  درمان اثربخشی ۀمقایس.و 1395ر و رضاییر او پورر اور علی آ ایوسفیر عور گور روشنر
 .ر1ر14شناسی بالینی و شخصیرو  روانسالرو  6تا  3کودکان  رفتاری مشکالت شدت کاهش بر درمانگری مادران

 و123-111
ساختار سازمانی بر درفیری شغلی کارکنان ادارات ک  ورزژ و  ریتأث.و 1395ساالری محمدآبادر گور و مازیاریر گو ر

 و297-281 .ر2ر8مدیریر ورزشیو شناختیو  توانمندسازی روان یا واسطر نقش جوانان:
شناختیو  فری توانمندسازی روان واسطرشناختی بر دلبستگی کاری با نقش  روان ۀسرمای ریتأث.و 1398سربلندر خو ر

 و65-76 .ر3ر20شناسی کاربردیو  دانش و پژوهش در روان
مدیریر  ۀمالشناختیو  عدالر سازمانی و توانمندسازی روان ۀرابط.و بررسی 1391رو ر پورر رور و کمالیانر او حیدری شاو

 و175-201 .ر1ر10فرهنگ سازمانیو 
علی تعارض آشکار و تعارض نهان بین والدین با  ۀرابط.و 1393گو ر و مکتبیر غو ورمهرر اشهنی ییالقر گور عزیزی 

آموزان دبیرستانیو  فرزندر رفتار ضداجتماعی و افسردفی در دانش-والد ۀرابطفری  عملکرد تحصیلی با میانای
 و1-16 .ر3ر2و کاربردی ۀمشاور ۀدوفصلنام
های اختالل نافرمانی  کودک بر کاهش نشانر-.و اثربخشی درمان تعام  والد1392دوسرر حو طو ر نشاطعباسیر گور و 

 و59-67 .ر2ر5شناسی بالینیو  روان ۀمالو یا مقابلر
فروشندفان شناختی در ارتقای عملکرد فروژ  .و نقش توانمندسازی روان1395عسگریر نور و نیکوکارر غو حو ر

 و637-658 .ر3ر8مدیریر بازرفانیو بخش.و  موردی: شرکر بر ۀمطالعهای پخش ر شرکر
-آموزشی تعام  والد ۀبست.و اثربخشی 1398رور و نقویر او ر علی  نواتیر سور شریفیر طور غضنفریر اور عابدیر گو

توانمندسازی کودکان استثناییو  ۀنشریکودک ناکارآمدو -فرزند برکیفیر دلبستگی کودکان دارای تعام  مادر
 و237-249 .ر2ر10

 ورتعام  با پدر و مادر.  یفرزند-والد تعام  بر هیاان شناختی تنظیم آموزژ اثربخشی.و 1397ر فرازمندر گو
 شناسی روانارشد  یکارشناس ۀنامپایانو یا مقابلر نافرمانی اختالل بر مبتال نوجوانان شناختیروان های یرسرما

 اهروواحد  دانشگاو آزاد اسالمیشناسی و علوگ تربیتیر  روان ۀدانشکد وعمومی
آورد ساندرز بر  یروبر  یمثبر مبتن یآموزژ والدفر ریتأث.و 1397فرشادر گو رور ناارپوریانر سور و شنبدیر فو ر

 و59-67 .ر1ر5سالمر روان کودکو  ۀفصلنامو آموزان دانش یفرزند-و تعارض والد یستیشادز
رویش درآمدی بر توانمندی روانی اجتماعیو  پیش.و 1396فیروزفرر فور زگر فور منصوریر اور و ولی زیباییر خو ر

 و189-206 .ر2ر6شناسیو  روان
های  فرزندی با فرایش بر تفکر انتقادی و مؤلفر-والدکیفیر تعام   ۀرابط.و 1397کریمیر گور و فاطمی عقدار نو ر

 و192-210 .ر68ر17های مشاوروو  پژوهشآموزان دختر نوجوانو  سالمر روان در دانش
موردی: شرکر  ۀمطالعشناختی و تعهد سازمانی ر توانمندسازی روان ۀرابط.و بررسی 1394پورر آور و شکوریر نو ر کفاژ

 و63-72 .ر19-20ر6ف اری عمومی در مدیریر ررسالر مدیریر دولتی.و  مشی خطخراسان.و  یا منطقربرق 
.و الگوی توانمندسازی مدیران فروژ 1396پور طباطباییر سو اور و نیرومندر سو عو ر نوازر سور  ربانیر گور نیلی مسکین
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 و21-40 .ر2ر32بیمرو  ۀپژوهشنامهای فروژ بیمر در استان خراسان رضویو  در صنعر بیمر: مطالعر در نمایندفی
جو  ۀرابط.و بررسی نقش میانای پاسخگوی فردی در 1397پورر سو ر و مومنزادور اور   اسمپورر نور حسنیر گور  مؤمن

 و131-158 .ر8ر7شناسیو  رویش روانشناختی با عملکرد شغلی کارکنانو  شناختی و توانمندسازی روان روان
نقش انسااگ خانوادو در تبیین رفتارهای .و 1394ر نیار او اصغریر فور شاکری حسین خانزادور عور کوتناییر فور میرزایی

 و47-58 .ر3ر1شناختی کودکر  تحول روانو فرزندان ۀپرخاشگران
پروری با تأکید بر آموزشی فرزند ۀبرنام.و اثربخشی 1398آبادیر زور با ریر فور و سلیمی باستانیر حو رنیلی احمد
درمانیو  روانفرهنگ مشاورو و  ۀفصلنامفرزندی و رضایر از زندفی مادرانو -والد ۀرابطانتخاش بر بهبود  ۀنظری
 و99-122 .ر39ر10
و .K-10شناختی کسلر ر پریشانی روان ۀپرسشنامالی ؤس 10 ۀنسخسنای  های روان ویژفی.و 1394و رحر یعقوبی

 و45-57 .ر4ر6 ویشناخت روان یکاربرد یها پژوهش ۀفصلنام
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