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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.

چکیده
پژوهش حاضر با هدف تدوین بستۀ توانمندسازی روانشناختی والددین
و ارزیابی اثربخشی آن بر پریشانی روانشناختی دانشآموزان با تعامد
فرزندی ناکارآمدد اناداگ فرفدرو روژ پدژوهشر کداربردی و در-والد
بخش کیفیر تحلید مضدمون بدر روژ یاسدی و در سدمر کمدی
پد آزمدون بدا فدروو فدواو و دورۀ-نیمرآزمایشی با طرح پیشآزمدون
-پیگیری دوماهر بودو جامعۀ آمداری را داندشآمدوزان بدا تعامد والدد
 و والدین1398-1399 فرزندی ناکارآمد شهر تهران در سال تحصیلی
فرزنددی ناکارآمدد بدر- دانشآموز با تعام والد40 آنان تشکی دادندو
روژ نمونرفیری هدفمندد انتخداش شددند و بدا فمدارژ تصدادفی در
و والددین. نفدر20 فرووهای آزمایش و فواو درار فرفتندد رهدر فدروو
10دانشآموزان حاضر در فروو آزمدایش توانمندسدازی روانشدناختی ر
 نفر در فروو آزمدایش4  را دریافر کردندو پ از شروع مداخلرر.جلسر
 نفر در فروو فواو از پژوهش انصراف دادنددو پرسشدنامرهدای ایدن3 و
) و پریشدانیPCRQ( فرزنددی-پژوهش شام پرسشنامۀ رابطۀ والدد
) بودو دادوهای حاص از پژوهش بر شیوۀ تحلیPDQ( روان شناختی
واریان آمیختر تازیر و تحلید شددو نتدایج نشدان مدیدهدد بسدتۀ
توانمندسازی روانشناختی از نظر متخصصدان دارای روایدی محتدوایی
P>0001کافی اسرو همچنین این بستر بدر پریشدانی روانشدناختی ر
فرزنددی ناکارآمدد- دانشآموزان با تعام والد.F=39/22 ؛Eta=0/54
تأثیر داشتر اسرو براساس یافترهای حاص از پدژوهش حاضدرر بسدتۀ
توانمندسازی روانشدناختی بدا بهدروفیدری از انعطدافپد یری رواندیر
آموزژ سبک فرزندپروری بهناار و مشارکر هیاانی روشدی کارآمدد
برای کاهش پریشانی روانشناختی دانشآموزان اسدرو در پیشدنهادی
کاربردی بیان میشود بستۀ توانمندسازی روانشناختی در کلینیکهای
روانشناختی استفادو شودو
 توانمندسازی روانشناختیر پریشانی روانشناختیر:واژههای کلیدی
فرزندی ناکارآمدو-تعام والد
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مقدمه
آغاز دورۀ نوجوانی دروازۀ ورود بر دورۀ رشد و تحول اجتماعی محسوش میشود؛ زیرا فرزندان با ورود بر این
دورو از رشدر احساس استقالل از والدین خود دارند و مدتزمان بیشتری را با همساالن خود سپری میکنندو
درحقیقر این فروو مرجع مهم تأثیرف اری بر نوجوانان بر شمار میرود رفولک ر لیونگر فوهرمنر کنول و
بلکمورر .2018و دورۀ نوجوانی چالشهای بسیاری را برای فرد برهمراو دارد؛ زیرا نوجوان از یک سو باید با
تغییرات درونی خود رمانند تغییرات هورمونیر فیزیولوژیکیر هیاانی و شناختی .سازفار شود و از سوی دیگر
با خانوادو و فروو همساالن کنار بیایدو هرچند پیش از این میپنداشتند بیشتر نوجوانان بر سالمر از استرس
این دورو ف ر میکنندر مطالعات دهۀ اخیر نشان میدهد هر روزو تعداد افرادی کر نشانرهای آسیب هیاانی
یا رفتاری را از خود بروز میدهندر افزایش مییابد ررای و همکارانر 2019؛ ترنر و همکارانر .2019و روند
عالئم دورۀ بلوغ و تغییرات هورمونی ناشی از آن موجب میشود کنشها و تعامالت خانوادفی و اجتماعی
نوجوانان دچار تغییرات زیادی شود رمیتینگ و هائور .2020و در این دورۀ تحولیر بردلی استقاللطلبی
نوجوانانر تعام آنان با والدین ممکن اسر دچار آسیبهایی شود؛ زیرا از یک سو خانوادو اولین نهادی اسر
کر نوجوانان در آن نمو مییابند و از حمایر مادی و معنوی بهرومند میشوند رزرلیفسکایار ویزفینا و یاشینار
 .2016و از سوی دیگر تعارض بین استقاللخواهی و وابستگی بر والدینر تعارضاتی را برای آنان پیش
میآوردو باید توجر داشر کر تعام میان والدین و فرزندانر رابطرای مهم و حیاتی را برای پدیدآیی امنیر و
عشق ر م میزندو زمانی کر صمیمیر و حمایر در روابط والدین با فرزندان وجود داشتر باشدر فرزندان امکان
بررسی عقاید و نقشهای مختلف را پیدا میکنند و برسوی کسب هویتی مستق فاگ برمیدارندو از سوی
دیگرر حمایتگری از خودمختاری در رفتار نوجوانانر بر رشد استقاللر توسعۀ خوداتکاییر شایستگی تحصیلی
و حرمر نف مطلوش در آنان منار میشود رژائور لئو و لیر .2020و
ارتباط نزدیکی میان کیفیر رابطۀ والدین و فرزندان با رفتارهای سازفارانۀ آنها وجود دارد رسان و
همکارانر .2020و نخستین مرحلۀ دنیای ارتباطات برای فرزندانر تعام با والدین اسرو ریشۀ پدیدآیی
احساس امنیرر عشق و صمیمیر برطور مستقیم در این روابط نهفتر اسر ردوموف و نایکر .2018و
نمیتوان برصورت طعی مشخص کرد کر در بروز تعارض میان والدین و فرزندان چر کسی مقصر اسر و
بیشترین تأثیر را دارد رشان و همکارانر .2019ر اما میتوان ففر نداشتن مهارتهای ارتباطی و مهارت ح
مسائ بینفردیر سبب بروز ناسازفاریها و تعارضهای میان والدین و فرزندان میشود رلئونر استی ر
پالکیوسر رومان و مورنور .2018و براساس بررسیهای اخیرر چگونگی ارتباط والدین و فرزندان با رفتارها و
سازفاری روانی آنان ارتباط نزدیکی داردو همچنین مشاهدو شدو اسر بین مشکالت رفتاری و هیاانات منفی
در نوجوانان با افزایش تعارض والدین و فرزندانر رابطۀ مستقیمی وجود دارد رکیلدار و میدلمی ر .2017و
چنانچر تعام والد-فرزند ناسازفارانر و ناکارآمد باشدر سالمر هیاانی و روانشناختی فرزندان با مخاطرو
مواجر میشود رمیرزایی کوتناییر حسین خانزادور اصغری و شاکرینیار  .1394و درنهایر موجب پریشانی
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روانشناختی 1در آنها میشود؛ یعنی حالر هیاانی ویژوای کر افراد در پاسخ بر استرسهای خاص و
درخواسرهای آسیبزار برطور مو ر یا دائم با آن مواجر میشوند رچویر سالیوانر دینیتو و کانیکر .2019و
همچنین پریشانی روانشناختی با حاالت ذهنی ناخوشایندی مانند افسردفیر اضطراش و استرس همراو اسر
کر این حاالت ناخوشایندر با عالئم هیاانی و فیزیولوژیکی آزارندو همراو هستند رتیزدل و آنتالر .2016و
براساس پژوهشهای اخیرر افرادی کر پریشانی روانی بیشتری دارندر در مقایسر با دیگرانر از عالئم بیماری
جسمانی بیشتری شکوو دارند کر این خود پیشبینیکنندۀ محکمی برای و وع آسیب در کارکردهای
جسمانیر روانی و اجتماعی اسر رمارچند و بالن ر .2010و همچنین نتایج مطالعرای دیگر نشان میدهد
پریشانی روانشناختی ممکن اسر بر عملکرد اجتماعی و زندفی روزمرو افراد تأثیر بگ ارد رفیاسیر .2019و
در اثر پریشانی روانشناختیر برتدریج تحم پریشانی افراد نیز کاهش مییابد و رفتارهای ناسازفارانر
بیشتری را از خود نشان میدهند رمککیلوپ و دویرر .2013و افرادی کر تحم پریشانی کمتری دارندر
آشفتگی هیاانی را تحم ناپ یر و نپ یرفتنی توصیف میکنند؛ برطوریکر برای تسکین حالر هیاانی منفی
خود بر هر کاری ا داگ میکنندو مسئلۀ دیگر اینکر ادر بر توجرفردانی ذهن خود بر موضوعی غیر از احساس
پریشانیشان نیستند رچوودهاری و همکارانر .2018و برعالوور این افراد تواناییهای مقابلرای ضعیفتری در
برابر پریشانی دارند و با برکارفیری راهبردهایی نامطلوشر با هدف کاهش حالرهای هیاانی منفی تالژ
میکنند از این هیاانها اجتناش کنند روردن و همکارانر .2019و
تاکنون از روژهای درمانی مختلفی برای والدین و فرزندان دارای تعام ناکارآمد استفادو شدو اسرو با
توجر بر اینکر والدفری نابسندو موجب تعام والد-فرزند ناکارآمد میشودر یکی از روژهای مؤثر میتواند بر
پایۀ آموزژ والدفری باشد کر تأثیر آن در پژوهشهای مختلف مشاهدو شدو اسر رلورنر کواتسچر رابینسونر
مک کوی و مک نی ر 2018؛ نازیر الکاژر کلینوسکی و ایبرر 2018؛ الدمرر سالسباریر سارز و اندرادر
2017؛ فرشادر ناارپوریان و شنبدیر 1397؛ رضاییر غضنفری و رضائیانر 1396؛ اصالنیر وارستر و
امانالهیر 1395؛ روشنر آ ایوسفیر علیپور و رضاییر .1395؛ بنابراین میتوان ففر والدین دارای تعام
والد-فرزندی ناکارآمدر با ف شر زمان توانمندیهای خود را در حیطرهای فردی و خانوادفی از دسر
میدهند و این روند بر تماگ ابعاد زندفی فردیر خانوادفی و اجتماعی آنان تأثیر میف ارد رخانزادو عباسعلیر
طاهرر سیدنوریر یحییزادو و عیسیپورر .1392و برایناساس یکی از روژهای آموزشی کر میتوان با تهیر و
تدوین آنر این نقیصر را بر میزان زیادی کاهش دادر توانمندسازی روانشناختی 2والدین اسر؛ یعنی بر افراد
کمک شود تا اعتمادبرنف خود را بازیابندر بر درماندفی و ناتوانی خود غلبر کنند و شور و شوق فعالیر پیدا
کنند تا انگیزوهای درونی برای انااگدادن وظایف در آنان مهیا شودو
توانمندسازی از دیدفاوهای مختلف مدنظر رار فرفتر اسر کر یکی از مهمترین آنهار توانمندسازی

1. psychological distress
2. psychological empowerment
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روانشناختی اسر کر بر افزایش انگیزژ درونی افراد منار میشود ررضایی جندانیر هویدا و سماواتیانر
.1394و معنای توانمندسازی روانشناختی مترادف با آزادکردن نیروها و درت درونی افراد اسرو همچنین
توانمندسازی روانشناختی موجب فراهمآوری بسترها و فرصرهای مناسب برای شکوفایی استعدادهار توانایی
ها و شایستگیهای افراد مختلف میشود رژانگر یر و لی ر .2018و این نوع نگرژ بر توانمندسازیر با
حاالت و احساسات افراد بر اطرافیانر خانوادو و خود ارتباط پیدا میکند و انعکاسی از نقش بیبدی و فعال
1
افراد در خانوادو و در اجتماع اسرو پنج بعد توانمندسازی روانشناختی افراد را میتوان در شایستگی ر
2

3

4

5

مؤثربودن ر خودمختاری ر معناداربودن و اعتماد خالصر کرد رلیر کیم و کیمر .2021و شایستگی بر میزانی
اشارو میکند کر فرد بتواند وظایف خود را با مهارت انااگ دهد و باور داشتر باشد کر از عهدۀ انااگ آن
برصورت موفقیرآمیز برمیآیدو افر فردی بتواند وظایف خود را با استفادو از مهارتهایش برخوبی انااگ دهدر
احساس شایستگی و کفایر نف او نیز بهبود مییابدو افراد توانمند با داشتن ادراک شایستگی میتوانند
ابلیر و تبحر الزگ برای انااگدادن موفقیرآمیز یک کار را در خود ایااد کنند راسدیر فرهادی و ف پرورر
.1400و مؤلفۀ «مؤثربودن» یا پ یرژ نتیاۀ شخصیر معیاری اسر کر فرد بر مبنای آن احساس تأثیرف اری
بر نتایج و پیامدهای و ایع را دارد؛ بر بیانی دیگر «تأثیر» عبارت از میزان یا درجرای اسر کر رفتار فرد
میتواند در دستیابی بر اهداف خانوادفی و فردی تأثیرف ار باشدو همچنین مؤلفۀ «خودمختاری» بر احساس
شخص از «خودتعیینی» اشارو داردو چنین فردی خود را در کانون علیر میپندارد و بر اعتقاد وی رفتارهایی
کر از او سر میزندر براساس اختیار خود اسر نر اجبار دیگرانو بر مبنای «معنادار بودن» نیز افراد احساس
میکنند اهداف مهم و باارزشی را تعقیب میکنند؛ یعنی این احساس را دارند کر در مسیر حرکر برسوی
هدفر و ر و نیروی آنان ارزشمند اسر و بر هدر نمیرود رمنگر جین و فائور .2016و
با توجر بر پیامدهای نامطلوش تعام والد فرزندی ناکارآمد در دورۀ نوجوانی و نقش مخرش آن در سالمر
روان و پیشرفر تحصیلی دانشآموزانر همچنین تأثیرات فستردۀ آن بر روند زندفی فردیر اجتماعی و شغلی
آیندو نوجوانان و خانوادو آنها ضروری اسر ا دامات مقتضی برای بهبود مؤلفرهای روانشناختیر هیاانی و
ارتباطی این افراد صورت فیردو همچنین این پیامدهای نامطلوش میتواند زندفی شخصی و خانوادفی
نوجوانان را با آسیب جدی مواجر کندو برایناساس برکارفیری روژهای درمانی روانشناختی مناسب کر بر
بهبود درت روانشناختی آنها منار شودر اجتناشناپ یر اسر؛ بر همین دلی پژوهش حاضر بر تدوین بستۀ
درمانی توانمندسازی روانشناختی برای والدین دارای فرزندان با تعام والد-فرزندی ناکارآمد پرداختر اسرو
با توجر بر این خأل پژوهشی رتدویننشدن بستۀ توانمندسازی روانشناختی برای اینفونر والدین.ر مسئلۀ
اصلی پژوهش حاضر تدوین بستۀ توانمندسازی روانشناختی والدین و ارزیابی اثربخشی آن بر پریشانی
1. competence
2. impact
3. self-determination
4. meaning
5. confidence
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روانشناختی دانشآموزان با تعام والد-فرزندی ناکارآمد اسرو برایناساس فرضیۀ اصلی پژوهش حاضر این
اسر کر بستۀ توانمندسازی روانشناختی بر پریشانی روانشناختی دانشآموزان با تعام والد-فرزندی
ناکارآمد مؤثر اسرو

روش
جامعۀ آماری ،نمونه و روش اجرای پژوهش
روژ پژوهش کاربردی و در بخش کیفی رتدوین بستۀ توانمندسازی روانشناختی والدین.ر تحلی مضمون بر
شیوۀ یاسی و در سمر کمی نیمرآزمایشی با طرح پیشآزمون-پ آزمون با فروو فواو و دورۀ پیگیری
دوماهر بودو جامعۀ آماری را دانشآموزان با تعام والد-فرزندی ناکارآمد شهر تهران در سال تحصیلی
 1398-1399و والدین آنان تشکی دادندو در پژوهش حاضر از روژ نمونرفیری هدفمند استفادو شد؛
بدینصورت کر از مناطق آموزژ و پرورژ شهر تهرانر منطقۀ  2انتخاش شدو همچنین با مراجعر بر 10
آموزشگاو پسرانر دورۀ دوگ متوسطر این منطقرر پرسشنامۀ تعام والد-نوجوان در میان دانشآموزان این
آموزشگاوها اجرا شدو در این مرحلرر توزیع  3011پرسشنامر صورت فرفرو پ از جمعآوری و نمروف اری
این پرسشنامرهار دانشآموزانی کر تعام والد-فرزند ناکارآمد داشتندر شناسایی شدند رنمرۀ کمتر از  200در
پرسشنامۀ رابطر والد-فرزندی.و در این مرحلرر  83دانشآموز نمرۀ کمتر از میانگین در پرسشنامۀ رابطر والد-
فرزندی بردسر آوردندو سپ این با استفادو از مصاحبۀ بالینی نیز دوبارو بررسی شدند تا از وجود تعام والد-
فرزند ناکارآمد در نزد آنها اطمینان حاص شودو از میان  83دانشآموزر  63دانشآموز تشخیص نهایی تعام
والد-فرزند ناکارآمد را کسب کردندو در مرحلۀ بعدر  40نفر از این دانشآموزان کر کمترین نمرات را در
پرسشنامۀ رابطۀ والد-فرزندی بردسر آوردو بودند رنمرات کمتر از میانگین و برصورت ترتیببندی شدو.ر
انتخاش و برصورت تصادفی در فرووهای آزمایش و فواو جایدهی شدند ر 20دانشآموز در فروو آزمایش و 20
دانشآموز در فروو فواو.و سپ والدین این دانشآموزان برای دریافر مداخلر در پژوهش حاضر شدندو در
ابتدای دعوت از والدینر  4والد تمایلی بر حضور در پژوهش نداشتند کر با والدین دیگر جایگزین شدندو پ
از شروع فرایند مداخلرر  4والد در فروو آزمایش و  3والد در فروو فواو از ادامۀ حضور در پژوهش انصراف
دادندو نحوۀ تعیین تعداد نمونر براساس کتاشهای روژ تحقیق در روانشناسی بودو چنانکر دالور ر.1391
بیان داشتر اسر در پژوهشهای آزمایشیر  15نفر برای هر فروو مکفی هستند و میتوان بر تعمیم یافترها
دسر زدو مالکهای ورود بر پژوهش شام کسب نمرۀ کمتر از میانگین رنمرۀ پایینتر از  .200در پرسشنامۀ
رابطۀ والد-فرزندیر اعالگ رضایر و آمادفی برای شرکر در پژوهشر برخورداری از سالمر جسمی با
بررسی پروندۀ تحصیلیر بودن در دورۀ متوسطۀ دوگر جنسیر پسر و داشتن  15-18سال بودو مالکهای
خروج از پژوهش نیز شام غیبر بیش از دو جلسرر حضور نامنظم در جلسات درمانر همکارینکردن با
پژوهشگر و دریافر مداخلۀ روانشناختی همزمان بودو

تدوین بستۀ توانمندسازی ...

234

ابزار سنجش
1

پرسشنامۀ پریشانی روانشناختی ()PDQ

این پرسشنامر کر وضعیر روانی بیمار را طی یک ماو اخیر بررسی میکندر کسلر و همکاران ر.2002
برصورت مقیاسی دوسؤالی تنظیم کردواندو پاسخ بر سؤاالت براساس طیف لیکرت پنجفزینرای اسر؛
برطوریکر تماگ او ات = 4ر بیشتر او ات = 3ر بعضی او ات = 2ر برندرت =  1و هیچ و ر = 0در نظر فرفتر
اسر و بین صفر تا چهار نمروف اری میشود و باالترین امتیاز در آن  40اسرو نمرات باالتر حاکی از پریشانی
روانشناختی بیشتر در فرد اسرو براساس پژوهشهای انااگشدو روی پرسشنامۀ پریشانی روانشناختی
کسلرر ارتباط محکمی میان نمرات باال در پرسشنامۀ پریشانی روانشناختی کسلر و تشخیص بیماریهای
خلقی و اضطرابی وجود داردو از سوی دیگرر ارتباط کوچک اما معناداری میان نمرات بردسرآمدو از این
پرسشنامر و بیماریهای روانی دیگر مشاهدو میشود رواسیلیادی ر چادزینسکیر فوتیاو فارا و پروی ر
.2015و همچنین پرسشنامۀ پریشانی روانشناختی کسلر برای غربالفری افراد مبتال بر اضطراش و افسردفی
حساسیر الزگ را داشر و از طرفی این ابزار برای مهار و نظارتهای بعد از درمان نیز مناسب بر نظر میرسد
رکسلر و همکارانر .2002و همچنین مطالعۀ دیگری از اعتبار این پرسشنامر برای مطالعات تشخیصی و
غربالگری اختالالت روانی حکایر دارد رفرین و کراکیر .2010؛ برطوریکر واسیلیادی و همکاران ر.2015
و اندرسون و همکاران ر .2011ضریب پایایی و روایی محتوایی این پرسشنامر را برای جمعیر سالمندان اب
بول فزارژ کردواندو در ایران نیز یعقوبی ر .1394در پژوهش خودر پایایی پرسشنامر را بر روژ آلفای
کرونباخر  0/83محاسبر کردو اسرو براساس فزارژ این پژوهشگر روایی محتوایی این پرسشنامر از مطلوبیر
کافی برخوردار اسرو پایایی این پرسشنامر در پژوهش حاضر با استفادو از ضریب آلفای کرونباخ 0/88
بردسر آمدو
2

پرسشنامۀ رابطه والد-فرزندی ()PCRQ

در این پژوهشر برمنظور سناش رابطۀ والد-فرزندی از پرسشنامۀ  24سؤالی رابطۀ والد-فرزندی رفاینر
مورلند و شوب ر  .1983استفادو شدو این پرسشنامر شام دو بخش برصورت رابطر با پدر و رابطر با مادر
تنظیم شدو اسر کر در پژوهش حاضر از هر دو فرگ مورد استفادو شدو و ماموع نمرو این دو فرگ فزارژ
شدو اسرو شیوۀ نمروف اری این پرسشنامر براساس طیف لیکرت از  1تا  7رهیچفاو تا همیشر .اسرو در هر
دو فرگ سؤاالت 11ر 12ر  13و  14برشک معکوس نمروف اری میشوندو در هریک از زیرمقیاسهای رابطر
با پدر و رابطر با مادرر حدا نمرو ر .24و حداکثر نمرو ر .168اسر؛ بنابراین حدا نمرۀ ک این پرسشنامر
رماموع نمرات رابطر با پدر و رابطر با مادر 48 .و حداکثر نمرو  336اسرو افر نمرات کمتر از  200باشندر
)1. Psychological Distress Questionnaire (PDQ
)2. Parent-Child Relationship Questionnaire (PCRQ
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کیفیر پایین تعام والد با نوجوان را نشان میدهدو برای تعیین روایی این پرسشنامرر فاینر مورلند و شوب
ر .1983از روژ تحلی عاملی تأییدی بهرو بردواندو براساس نتایج تحلی عام تأییدیر ارتباط خوش و
باالیی میان مادوها وجود داردو همچنین در پژوهش براتفورد و باربر ر.2008ر میزان پایایی این پرسشنامر
برای دو زیرمقیاس تعارض با پدر  0/88و تعارض با مادر  0/91بردسر آمدو در پژوهش شهنی ییالقر
عزیزیمهر و مکتبی ر .1393کر در ایران انااگ شدر ضرایب آلفای کرونباخ برای خردومقیاس تعارض با پدرر
 0/89و برای خردومقیاس تعارض با مادرر  0/92فزارژ شدو اسرو همچنین ضرایب استاندارد در تحلی
عام تأییدی برای خردومقیاس تعارض با پدر بین  0/64تا  0/84و برای خردومقیاس تعارض با مادر بین
 0/67تا  0/78در نوسان بودو در پژوهش فرازمند ر .1397ضریب آلفای کرونباخ این پرسشنامر خردومقیاس
تعارض با مادر  0/89و برای خردومقیاس تعارض با پدر  0/88بردسر آمدو همچنین این پژوهشگر میزان
روایی محتوایی پرسشنامر را مطلوش و بر میزان  0/85محاسبر کردو پایایی این پرسشنامر در پژوهش حاضر
با استفادو از ضریب آلفای کرونباخ برای زیرمقیاس تعارض با مادر  0/88و برای زیرمقیاس تعارض با پدر
 0/85محاسبر شد و بردسر آمدو
روند اجرای پژوهش

پ از دریافر ماوزهای الزگ و انااگ فرایند نمونرفیری رمطابق با آنچر ذکر شد.ر والدین انتخداششددو ر40
والد .بر شیوۀ تصادفی در فرووهای آزمایش و فواو جایدهی شدند ر 20والد در فروو آزمدایش و  20والدد در
فروو فواو.و فروو آزمایش مداخالت مربدوط بدر بسدتۀ آموزشدی توانمندسدازی روانشدناختی ر 10جلسدۀ 90
د یقرای .را در طی دو ماو و نیم برصورت هفترای یک جلسر دریافر کردند؛ درحدالیکدر افدراد فدروو فدواو
هیچفونر مداخلرای را در طول پژوهش دریافر نکردندو ففتنی اسر یکی از والدین در جلسات مداخلر حاضدر
و محتویات آموزشی جلسر را ضبط و در اختیار دیگر والد رار میدادو پ از شروع فرایند مداخلر تعداد  4والد
در فروو آزمایش و تعداد  3والد در فدروو فدواو از ادامدر حضدور در پدژوهش انصدراف دادنددو تددوین بسدتۀ
توانمندسازی روانشناختی والدین نیز با استفادو از روژ تحلی مضمون بر روژ یاسی بر این شرح بود:
در مرحلۀ اول نیازهای روانشناختیر هیاانی و عاطفی در نوجوانان دارای تعام والد-فرزند ناکارآمدر
ویژفیهای والدین دارای تعام با فرزند کارآمد و همچنین مبانی نظری مؤلفۀ توانمندسازی مورد مطالعر و
جمعآوری اختصاصی رار فرفر؛ بدینصورت کر پژوهشگر در مرحلۀ اول مقاالتر پایاننامرها و کتاشهای
چاپشدو مرتبط را مطالعر و بررسی کردو در این مرحلر مقاالت مربوط بر پژوهشهای زیر مطالعر شدند :شاو
حیدریپور و کمالیان ر.1391؛ عباسی و نشاطدوسر ر.1392؛ ساالری محمدآباد و مازیاری ر.1395؛ حسینیر
فودرزی و پورخلی ر.2015؛ کفاژپور و شکوری ر.1394؛ اسدیانر ربیعی و اسمزادو ر.1395؛ عسگری و
نیکوکار ر.1395؛ اسحا یانر کاظمی و شائمی ر.1395؛ جعفریر جعفری و حسینی ر.1396؛ فیروزفرر زگر
منصوریر ولی زیبایی ر.1396؛ مسکیننوازر ربانیر نیلیپور طباطبایی و نیرومند ر.1396؛ مؤمنپورر حسنیر
اسمزادو و مؤمنپور ر.1397؛ کریمی و فاطمی عقدا ر.1397؛ نیلی احمدآبادیر با ری و سلیمی باستانی
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ر.1398؛ سربلند ر.1398؛ علی نواتیر شریفیر غضنفریر عابدی و نقوی ر.1398؛ خانر ملیک و سلیم
ر.2020؛ لئور جیر ژانگر یو و فن ر.2019؛ جنار باتاچاریا و پرادان ر .2019و آکس ر سرنیکانر اُفلو و آکسوی
ر.2013و در مرحلۀ دوگ مطالب جمعآوریشدو در مرحلۀ اولر مورد دستربندی رکدبندی .محتوایی رار فرفتر
و زیرفرووهای مفهومی-محتوایی معطوف بر نیازها و مسائ تشکی شدو در مرحلۀ سوگ زیرفرووهای
مفهومی-محتوایی تشکی شدو در مرحلۀ دوگ بر دو حوزۀ مهارتی رافزایش انگیزژ درونیر انعطافپ یری
روانیر تبیین احساس معناداربودنر هدفهای فرزندپروریر روژهای انضباطی مثبرر احساس خودتعیینیر
احساس مؤثربودنر شناخر نیازها و هیاانات فرزندانر مشارکر هیاانی با فرزند و ایااد ارتباط مثبر با
فرزند .معطوف بر توانمندسازی روانشناختی و ایااد و تقویر تاشآوری نوجوانان دارای تعام والد-فرزندی
ناکارآمد تبدی شد و درنهایر بستۀ آموزشی توانمندسازی روانشناختی برای والدین دارای تعام والد-فرزند
ناکارآمد بر پایۀ فنون آموزشی استخراجشدو از منابع برصورت اولیر تدوین شدو
در مرحلۀ چهارگ بستۀ اولیۀ آموزشی توانمندسازی روانشناختی برای والدین دارای تعام والد-فرزند
ناکارآمد بر  15متخصص روانشناسی و درمانگر دورۀ نوجوانی ارائر و از آنان خواستر شد تا با مطالعر و
اظهارنظر دربارۀ ساختارر فرایند و محتوای هریک از جلسات در الب پرسشنامۀ نظرسنای کر همراو بستۀ
آموزشی تدوین شدو و در اختیار هریک از متخصصان رار فرفتر بودر بر تدوین بستۀ نهایی یاری رسانندو
عالوو بر این در این مرحلر الزگ بود یک فرگ اظهارنظر باز پاسخ برمنظور ارائۀ پیشنهادها و نظرات اصالحی
هریک از متخصصان برای ارتقای محتوار ساختار و فرایند بستۀ آموزشی توانمندسازی روانشناختی برای
والدین دارای تعام والد-فرزند ناکارآمد در اختیار آنها رار فیرد کر این فرایند انااگ شدو در مرحلۀ پنام
نظرات تخصصی  15متخصص بررسی و نظرات اصالحی آنها دربارۀ بستۀ آموزشی توانمندسازی
روانشناختی برای والدین دارای تعام والد-فرزند ناکارآمد انااگ و بستۀ آموزشی نهایی آمادو شدو در مرحلۀ
ششم بستۀ آموزشی توانمندسازی روانشناختی همراو با فرگ نظرسنای نهایی و محاسبر ضریب توافق
متخصصان دربارۀ فرایندر ساختار و محتوای بستۀ آموزشی بار دیگر بر  15متخصص ارائر شدو در این مرحلرر
افر کماکان متخصصان نظرات اصالحی داشتندر برصورت موردی در بستۀ آموزشی اعمال شدو در این مرحلر
برمنظور سناش روایی درونی بستۀ آموزشی تدوینشدو ربستۀ آموزشی توانمندسازی روانشناختی.ر ضریب
توافق ارزیاشها دربارۀ فرایندر ساختار و محتوای بستۀ آموزشی توانمندسازی روانشناختی محاسبر و میزان
 0/88بردسر آمدو عالوو بر این برمنظور اعتبار بیرونی نیز بستر روی  4والدر با طرح مقدماتی با واعد
پیشآزمون-پ آزمون انااگ شدو نتایج حاکی از آن بود کر بستۀ آموزشی توانمندسازی روانشناختی توانستر
اسر موجب تغییر معنادار در میانگین نمرات پریشانی روانشناختی دانشآموزان با تعام والد-فرزندی
ناکارآمد شودو برمنظور تأثیر نیز بر این صورت بود کر بستۀ آموزشی توانمندسازی روانشناختی توانستر بر
کاهش میانگین نمرات پریشانی روانشناختی دانشآموزان با تعام والد-فرزندی ناکارآمد منار شودو تفاوت
بستۀ حاضر با بسترهای مبتنی بر فرزندپروری والدینی موجود در این نکتر اسر کر بستۀ حاضر عالوو بر
اصول فرزندپروری صرف بنا نهادو نشدو اسرو این بستر با ایااد ح درونی شایستگیر انعطافپ یری
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روانیر خودکارآمدی و احساس خودتعیینی برای والدینر عالووبر بهبود اصول فرزندپروری والدینر ح
توانمندی ارتباطی و روانی آنان را نیز بهبود میبخشدو برمنظور رعایر اخالق پژوهشیر رضایر دانشآموزان
و والدین آنان برای شرکر در برنامۀ مداخلر کسب شد و آنان از همۀ مراح مداخلر آفاو شدندو همچنین بر
افراد فروو فواو اطمینان دادو شد کر آنان نیز پ از اتماگ فرایند پژوهشیر درصورت تمای این مداخالت را
دریافر خواهند کردو
جدول  .1خالصه جلسات آموزش توانمندسازی روانشناختی
جلسه
اول
دوگ

سوگ

چهارگ
پنام

ششم

هدف
آشنایی و معرفی
مداخلر
تبیین نقش
توانمندی و
پیامدهای آن
پرداختن بر احساس
معنادار بودن
شایستگی و نقش
آن در فرزندپروری
پرداختن بر نقش
خودکارآمدی در
فرزندپروری
تبیین خودتعیینی
برعنوان یکی از
اهرگهای توانمندی

هفتم

چگونگی مؤثربودن
والدینی

هشتم

بر راری ارتباط مؤثر
با فرزند

نهم
دهم

بررسی اعتماد
برعنوان پایۀ بهبود
تعام والد-فرزندی
جمعبندی و اختتاگ
جلسات

محتوا
آشنایی و معارفرر بیان مقررات و اهداف جلسرر توضیح مختصری دربارۀ توانمندسازی روانشناختی و
رابطۀ والد-فرزندی و برفزاری پیشآزمونو
توضیح دربارۀ توانمندی و پیامدهای آن رافزایش انگیزژ درونیر احساس تسلط بر امورر احساس
توانمندی و درت و انعطافپ یری روانی .در تعامالت والد فرزندیر تعیین تکلیف مربوط بر انعطاف
روانی و احساس تسلط بر امورو
بررسی تکلیف جلسۀ ف شترر توضیح دربارۀ مؤلفرهای توانمندسازی روانشناختیر تبیین احساس
معناداربودنر توضیح دربارۀ ارزژهای خانوادو و هدفهای فرزندپروریر توضیح دربارۀ سبک
فرزندپروری و رابطۀ آن با مؤلفۀ معناداربودنر تعیین تکلیف مربوط بر پرداختن بر ارزژهای خانوادو در
ففروفوی درون خانوادفیو
بررسی تکلیف جلسۀ ف شترر توضیح دربارۀ احساس شایستگیر ویژفیهای افرادی کر احساس
شایستگی دارند و ارتباط آن با فرزندپروری مقتدرانرر تبیین فرزندپروری مقتدرانر و تعیین تکلیف مرتبطو
بررسی تکلیف جلسۀ ف شترر توضیح دربارۀ احساس خودکارآمدی و منابع آنر ارتباطدادن خودکارآمدی
بر روابط والد-فرزندیر ادامۀ فرزندپروری مقتدرانر :روژهای انضباطی مثبرر تعیین تکلیف مربوط بر
استفادو از روژهای انضباطی مثبرو
بررسی تکلیف جلسۀ ف شترر توضیح دربارۀ احساس خودتعیینی و مفاهیم مرتبط با آنر توضیح دربارۀ
خودمختاری و مؤلفرهای آن و ارتباطدادن آن با روابط والد-فرزندیر تعیین تکلیف مربوط بر بهبود
ارتباط والد-فرزندیو
بررسی تکلیف جلسۀ ف شترر توضیح دربارۀ احساس مؤثربودن و مفاهیم مرتبط با آنر چگونر والدین
مؤثری باشیم :شناخر نیازها و هیاانهای فرزندانر مشارکر هیاانی با فرزند شام ابراز محبر و
دلگرمیر داشتن تفریح و سرفرمی با فرزندر تعیین تکلیف مربوط بر ابراز محبر و دلگرمی بر فرزندو
بررسی تکلیف جلسۀ ف شترر توضیح دربارۀ احساس مؤثربودنر چگونر والدین مؤثری باشیم :ایااد
ارتباط مثبر با فرزند رنحوۀ فوژکردن بر فرزند.ر تعیین تکلیف مربوط بر استفادو از ارتباط مثبر با
فرزندو
بررسی تکلیف جلسۀ ب ر توضیح دربارۀ احساس اعتماد و دردانیر ارتباط آن با تعام والد-فرزندی و
ایااد احساس ارزشمندی در فرزندو تعیین تکلیف مربوط بر ایااد ح ارزشمندی در فرزندو
جمعبندی و خالصۀ جلساتر پاسخگویی بر مشکالت و پرسشها و برفزاری پ آزمونو
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روش تجزیه و تحلیل اطالعات
در این پژوهش برای تازیر و تحلی دادوها از دو سطح آمار توصیفی و استنباطی استفادو شدو در سطح آمار
توصیفی از میانگین و انحراف استاندارد و در سطح آمار استنباطی از آزمون شاپیرو-ویلک برای بررسی
نرمالبودن توزیع متغیرهار آزمون لوین برای بررسی برابری واریان هار آزمون موچلی برمنظور بررسی
پیشفرض کرویر دادوها و همچنین از تحلی واریان آمیختر برای بررسی فرضیر پژوهش استفادو شدو
نتایج آماری با استفادو از نرگافزار آماری  SPSS23تازیر و تحلی شدو

یافتهها
یافترهای حاص از دادوهای دموفرافیک نشان میدهد میانگین سن دانشآموزان در فروو آزمایش  16/25و
در فروو فواو  15/70بودو همچنین میانگین سنی والدین حاضر در فروو آزمایش  47/25و فروو فواو 45/55
بودو همچنین سطح تحصیالت دهم در هر دو فروو آزمایش ر 7نفر معادل  43/75درصد .و فواو ر 6نفر معادل
 35/29درصد .بیشترین فراوانی را داشرو میانگین و انحراف استاندارد پریشانی روانشناختی در مراح
پیشآزمونر پ آزمون و پیگیری بر تفکیک دو فروو آزمایش و فواو در جدول  2آمدو اسرو
جدول  .2میانگین و انحراف استاندارد پریشانی روانشناختی در دو گروه آزمایش و گواه
گروهها
فروو آزمایش
فروو فواو

پیشآزمون
میانگین
27/56
26/76

انحراف معیار
3/82
3/92

پسآزمون
میانگین
19/25
28/05

پیگیری

انحراف معیار
3/67
3/49

میانگین
17/18
26/52

انحراف معیار
3/12
2/18

نتایج جدول توصیفی حاکی از آن اسر کر میزان پریشانی روانشناختی دانشآموزانی کر والدین آنان در
فروو آزمایش حضور داشتندر در مقایسر با فروو فواو کاهش یافتر کر در ادامرر معناداری آن با استفادو از آمار
استنباطی بررسی شدو اسرو پیش از ارائۀ نتایج تحلی واریان آمیختر1ر پیشفرضهای آزمونهای
پارامتریک سناش شدو برایناساس نتایج آزمون شاپیرو ویلک 2بیانگر آن بود کر پیشفرض نرمالبودن
توزیع نمونرای دادوها در متغیر پریشانی روانشناختی در فرووهای آزمایش و فواو در مراح پیشآزمونر
پ آزمون و پیگیری بر رار اسر ر.p<0/05و همچنین پیشفرض همگنی واریان نیز برکمک آزمون

لوین 3سناش شد کر نتایج آن معنادار نبود و این یافتر نشان میداد پیشفرض همگنی واریان ها
در متغیر پریشانی روانشناختی رعایر شدو اسر ر.p<0/05و از سوی دیگر نتایج آزمون  tنشان
1. mixed analysis of variance
2. shapiro-wilk test
3. levin test
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میدهد تفاوت نمروهای پیشآزمون فرووهای آزمایش و فروو فواو در متغیر وابستر رپریشانی
روانشناختی .معنادار نبودو اسر ر.p<0/05؛ درحالیکر نتایج آزمون موچلی 1نشان میدهد
پیشفرض کرویر دادوها در پریشانی روانشناختی رعایر شدو اسر ر.p<0/05و
جدول  .3تحلیل واریانس آمیخته بهمنظور بررسی تأثیرات درون و بینگروهی برای متغیرهای پریشانی روانشناختی

مراح
فرووبندی
تعام مراح و فرووبندی
خطا

مجموع

درجۀ

میانگین

مجذورات
480/08
827/33
536/81
424/31

آزادی
2
1
2
62

مجذورات
240/04
827/33
268/40
6/84

مقدار f

مقدار p

35/07
38/66
39/22

0/0001
0/0001
0/0001

اندازۀ

توان

اثر
0/51
0/55
0/54

آزمون
1
1
1

نتایج تحلی واریان آمیختر نشان میدهد براساس ضرایب  Fمحاسبرشدور عام زمان یا مرحلۀ ارزیابی
تأثیر معناداری بر نمرات پریشانی روانشناختی دانشآموزان دارای تعام والد-فرزندی ناکارآمد دارد و 51
درصد از تفاوت در واریان های نمرات پریشانی روانشناختی دانشآموزان دارای تعام والد-فرزندی ناکارآمد
را تبیین میکندو همچنین عام عضویر فروهی رآموزژ توانمندسازی روانشناختی .یا نوع درمان دریافتی
نیز بر پریشانی روانشناختی دانشآموزان دارای تعام والد-فرزندی ناکارآمد تأثیر معنادار دارد و  55درصد از
تفاوت در نمرات پریشانی روانشناختی دانشآموزان دارای تعام والد-فرزندی ناکارآمد را تبیین میکندو
همچنین نتایج نشان میدهد نوع درمان دریافتی رآموزژ توانمندسازی روانشناختی .در مراح مختلف
ارزیابی بر پریشانی روانشناختی دانشآموزان دارای تعام والد-فرزندی ناکارآمد تأثیر معنادار دارد و 54
درصد از تفاوت در نمرات پریشانی روانشناختی دانشآموزان دارای تعام والد-فرزندی ناکارآمد را تبیین
میکندو توان آماری  100درصدی نیز حاکی از د ر آماری باال و کفایر حام نمونر برای ارزیابی تأثیر
تعام فروو و زمان بر پریشانی روانشناختی دانشآموزان دارای تعام والد-فرزندی ناکارآمد اسرو در جدول
 4مقایسۀ زوجی میانگین نمرات پریشانی روانشناختی آزمودنیها برحسب مرحلۀ ارزیابی ارائر شدو اسرو
جدول  .4مقایسۀ زوجی میانگین نمرات پریشانی روانشناختی آزمودنیها برحسب مرحلۀ ارزیابی
مرحلۀ مبنا (میانگین)
پیشآزمون
پ آزمون

مرحلۀ مورد مقایسه (میانگین)
پ آزمون
پیگیری
پیشآزمون
پیگیری

تفاوت میانگینها
3/61
5/30
-3/51
1/79

خطای انحراف معیار
0/57
0/78
0/57
0/55

معناداری
0/0001
0/0001
0/0001
0/009

1. mauchly test
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براساس نتایج جدول 4ر بین میانگین نمرات مرحلۀ پیشآزمون با پ آزمون و پیگیری در متغیر پریشانی
روانشناختی تفاوت معناداری وجود دارد؛ یعنی آموزژ توانمندسازی روانشناختی توانستر بر شک معناداری
نمرات پ آزمون و پیگیری پریشانی روانشناختی را در مقایسر با مرحلۀ پیشآزمون دچار تغییر کندو یافتۀ
دیگر این جدول نشان میدهد بین میانگین نمرات مرحلۀ پ آزمون و پیگیری نیز تفاوت معناداری وجود
داردو این یافتر را میتوان این چنین تبیین کرد کر نمرات پریشانی روانشناختی دانشآموزان دارای تعام
والد-فرزندی ناکارآمد کر در مرحلۀ پ آزمون دچار کاهش معنادار شدو بودر توانستر این تغییر را در طول
دورۀ پیگیری نیز حفظ کند و شدت بخشدو

بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر با هدف تدوین بستۀ توانمندسازی روانشناختی والدین و ارزیابی اثربخشی آن بر پریشانی
روانشناختی دانشآموزان با تعام والد-فرزندی ناکارآمد انااگ شدو نتایج نشان میدهد بستۀ توانمندسازی
روانشناختی از نظر متخصصان روایی محتوایی کافی داردو همچنین این بستر بر پریشانی روانشناختی
دانشآموزان با تعام والد-فرزندی ناکارآمد تأثیر داشتر و توانستر اسر بر کاهش پریشانی روانشناختی این
دانشآموزان منار شودو بستۀ حاضر برای نخستین بار در پژوهش کنونی تدوین شدو اسر؛ بنابراین پژوهش
کامالً همسویی با آن وجود نداردر اما چون توانمندسازی روانشناختی بر پایۀ تعام با فرزند و اصول
فرزندپروری بهناار بنا نهادو شدو اسرر با نتایج پژوهشهای زیر همسویی دارد :پژوهش علی نواتی و
همکاران ر .1398مبنی بر اثربخشی بستۀ آموزشی تعام والد-فرزند بر کیفیر دلبستگی کودکان دارای
تعام مادر-کودک ناکارآمد؛ پژوهش نیلی احمدآبادیر با ری و سلیمی باستانی ر .1398مبنی بر اثربخشی
برنامۀ آموزشی فرزندپروری بر بهبود رابطۀ والد-فرزندی و رضایر از زندفی مادرانر پژوهش فرشادر
ناارپوریان و شنبدی ر .1397مبنی بر تأثیر آموزژ والدفری مثبر بر شادزیستی و تعارض والد-فرزندی
دانشآموزانر پژوهش رضاییر غضنفری و رضائیان ر .1396مبنی بر اثربخشی آموزژ فروهی والدفری
مثبر بر استرس و خودکارآمدی والدفری مادران و مشکالت رفتاری دانشآموزانر پژوهش روشن و همکاران
ر .1395مبنی بر اثربخشی درمان تعام والد-کودک و مقابلۀ درمانگری مادران بر کاهش شدت مشکالت
رفتاری فرزندان و پژوهش اصالنیر وارستر و امانالهی ر .1395مبنی بر اثربخشی آموزژ برنامر
والدفری مثبر بر کیفیر تعام والد-کودکو در حیطۀ اثر توانمندسازی روانشناختی نیز پژوهش حاضر با

نتایج پژوهشهای زیر همسو بود :پژوهش اسدیر فرهادی و فلپرور ر .1400مبنی بر اثربخشی بستۀ
توانمندسازی روانشناختی بر نشخوار فکری والدین دارای فرزند مبتال بر سرطان و پژوهش جعفریر
جعفری و حسینی ر .1396مبنی بر اثربخشی توانمندسازی روانشناختی در کاهش اضطراش و بهبود
کارکردهای اجرایی زنانو
در تبیین یافتۀ حاضر مبنی بر اثربخشی بستۀ توانمندسازی روانشناختی والدین بر پریشانی روانشناختی
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دانشآموزان با تعام والد-فرزندی ناکارآمد باید ففر توانمندسازی در پاسخفویی بر چالشهای محیطی و
خانوادفی عام تسهی کنندوای برشمار میرود؛ بدین معنا کر با آموزژ خودمختاری بر والدین در
توانمندسازی روانشناختیر انعطافپ یری و آزادی در تصمیمفیریها در آنان تقویر میشود رلیر کیم و کیمر
.2021و توانمندسازی بر والدین با تعام والد-فرزندی ناکارآمد کمک میکند تا بتوانند درصورت لزوگر
تصمیمفیریهای بهناار و مناسب صورت دهندو این فرایند نرتنها بر عملکرد افراد بلکر بر شخصیر آنان را
تأثیر میف اردو تأثیر توانمندسازی روانشناختی بر شخصیرر سبب میشود تعام بهناار در شخصیر فرد
نهادینر شود؛ بنابراین با و وع تغییرات مثبر در شخصیر فردر چالشهای کالمیر رفتاری و ارتباطی بیهودو
یا ناکارآمد با فرزند کاهش مییابدو از سوی دیگر با آموزژ تعام مثبر و فرزندپروری مقتدرانرر والدین
میآموزند تعام سازندوتری با فرزند خود داشتر باشندو با بر راری تعام سازندو و ابراز محبر و دلگرمیر
احساس آرامش درونی و روانی بیشتری در فرزندان پدیدار میشود و بردنبال آنر میزان پریشانی روانشناختی
آنان کاهش مییابدو در تبیین دیگر باید ففر توانمندسازی بر معنای درتبخشیدن اسر؛ یعنی طی
توانمندسازی روانشناختیر والدین احساس شایستگی و مؤثربودن را میآموزند و متعا ب آنر اعتمادبرنف
بیشتری بردسر میآورند و بر احساس ناتوانی و درماندفی خود فائق میآیندو همچنین با افزایش احساس
مؤثربودنر در افراد شور و شوق فعالیر ایااد میشود و انگیزوهای درونی آنان برای انااگ وظیفۀ والدفری
جهر میفیردو افراد توانمند نرتنها از تواناییهای خود در انااگ برخی کارها آفاهی مییابندر بلکر اندیشۀ آنان
دربارۀ خود نیز با آنچر پیش از توانمندشدن داشتراندر متفاوت میشودو این روند سبب میشود والدین با تعام
والد-فرزندی ناکارآمدر رضایر درونی بیشتری احساس کنندو این رضایر درونی برصورت تعام مثبر با
اعضای خانوادور برویژو فرزندان نمود پیدا میکند و بدینصورت میزان پریشانی روانی راسترس و اضطراش.
آنان کاهش مییابدو در تبیینی دیگر میتوان ففر توانمندسازی روانشناختی با شک دهی ادراک توانمندی
ذهنی میتواند تأثیر مثبتی بر وضعیر روانشناختی افراد داشتر باشد رلیر کیم و کیمر .2021و برایناساس
والدین با تعام والد-فرزندی ناکارآمد با دریافر آموزژ توانمندسازی روانشناختیر احساس تسلط بر امور
خواهند داشر؛ بنابراین در پ یرژ و بول شرایط خودر مشک کمتری دارند و بهتر میتوانند با و ایع روزمرۀ
تنشزا کنار بیایندو این فرایند والدین را از درفیری و آمیختگی با افکار اضطراشزا و ناامیدکنندو رها میکند و
سبب میشود آنان با اعتماد بر فرزندان خودر خوژبینی و امید بیشتری بر آیندو کسب کنندو همچنین با
آموزژ اعتماد و دردانی بر والدینر رفتارهای تعاملی مثبر مانند فوژدادن مؤثرر ففروفوی دوستانر و
محبرآمیز با فرزندان و تحسین و تشکر از آنان افزایش مییابدو بهبود در تعام والدین با فرزندان نیز موجب
کاهش نرخ آسیبهای هیاانی و روانی فرزندان میشود و آنان را با پریشانی روانشناختی کمتری مواجر
میکندو
محدودبودن دامنۀ تحقیق بر والدین و دانشآموزان با تعام والد-فرزندی ناکارآمد شهر تهرانر وجود برخی
متغیرهای کنترلنشدو مانند وضعیر خانوادفی والدین و دانشآموزانر وضعیر مالی خانوادوهار تعداد فرزندان
و مو عیر اجتماعی آنها و بهرونبردن از روژهای نمونرفیری تصادفی ربردلی شرایط خاص جامعۀ آماری.
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از محدودیرهای این پژوهش بود؛ بنابراین توصیر میشود برای افزایش درت تعمیمپ یری نتایجر در سطح
پیشنهاد پژوهشیر این تحقیق در سایر شهرها و مناطق و جوامع دارای فرهنگهای متفاوتر دیگر فرووها
رمانند دانشآموزان دارای اختالالت رفتاری درونی و برونیسازیشدو و غیرو.ر با کنترل عوام ذکرشدو و
روژ نمونرفیری تصادفی اجرا شودو همچنین پیشنهاد میشود در پژوهشهای آتی هر دو والد همزمان در
پژوهش حضور داشتر باشند تا روند درمانی سرعر بیشتری داشتر باشدو با توجر بر اثربخشی بستۀ
توانمندسازی روانشناختی والدین بر پریشانی روانشناختی دانشآموزان با تعام والد-فرزندی ناکارآمدر در
سطح کاربردی پیشنهاد میشود بستۀ توانمندسازی روانشناختی والدین طی کارفاهی تخصصی بر مشاوران
و درمانگران حوزۀ خانوادو در سطح مراکز مشاورو سطح شهر و همچنین مشاوران مدارس ارائر دادو شود تا با
برکارفیری این الگوی آموزشی برای والدین با تعام والد-فرزندی ناکارآمدر برای کاهش پریشانی
روانشناختی فرزندان فامی عملی بردارندو

تشکر و قدردانی
مقالۀ حاضر برفرفتر از رسالۀ دورو دکتری تخصصی بودو بدینوسیلر از تماگ والدین حاضر در پژوهش و
مسئوالن مدارس منتخب شهر تهران کر همکاری کاملی در اجرای پژوهش داشتندر دردانی میشودو
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و21-40 ر.2ر32  مطالعر در نمایندفیهای فروژ بیمر در استان خراسان رضویو پژوهشنامۀ بیمرو:در صنعر بیمر
و بررسی نقش میانای پاسخگوی فردی در رابطۀ جو.1397مؤمنپورر نور حسنیر گور اسمزادور اور و مومنپورر سو ر
و131-158 ر.8ر7 روانشناختی و توانمندسازی روانشناختی با عملکرد شغلی کارکنانو رویش روانشناسیو
و نقش انسااگ خانوادو در تبیین رفتارهای.1394میرزایی کوتناییر فور حسین خانزادور عور اصغریر فور شاکرینیار او ر
و47-58 ر.3ر1 پرخاشگرانۀ فرزندانو تحول روانشناختی کودکر
و اثربخشی برنامۀ آموزشی فرزندپروری با تأکید بر.1398نیلی احمدآبادیر زور با ریر فور و سلیمی باستانیر حو ر
فرزندی و رضایر از زندفی مادرانو فصلنامۀ فرهنگ مشاورو و رواندرمانیو-نظریۀ انتخاش بر بهبود رابطۀ والد
و99-122 ر.39ر10
و.K-10 سؤالی پرسشنامۀ پریشانی روانشناختی کسلر ر10 و ویژفیهای روانسنای نسخۀ.1394یعقوبیر حو ر
و45-57 ر.4ر6 فصلنامۀ پژوهشهای کاربردی روانشناختیو
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