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 چکیده

المت سفرزندی مادران خانه   –کاهش تعارضات مادر سازی روانی بربررسی تأثیر توانمندژوهش حاضر به پ
آزمون سپ آزمونپیشای نیمه آزمایشی با طرح هاست. روش این پژوهش از نوع پژوهش شهر تهران پرداخته

خانه سالمت سرای محله شهرداری تهران،  25سالمت منطقه  هایدر این پژوهش از خانه. است گواهبا گروه
گیری در دسترس از همه مادران مراجعه کننده به خانه سالمت با استفاده از نمونه افسریه شمالی انتخاب شد و

انی نفر از مادر 03سپس زندی گرفته شد و فر  -که شرایط شرکت در پژوهش را داشتند آزمون تعارضات مادر
با فرزندانشان داشتند به عنوان نمونه انتخاب و با استفاده از روش جایگزینی تصادفی  اتعارض ر نباالتری که

این ای در دقیقه 43جلسه  8گروه آزمایش به مدت آزمایش و کنترل قرار داده شدند. نفری 25در دو گروه 
–ها در این پژوهش پرسشنامه مقیاس تاکتیکهای تعارض مادر آوری دادهجلسات شرکت کردند. ابزار جمع

تایج نشان ن بدست آمده با استفاده از روش تحلیل کواریانس تک متغیری تحلیل شدند.های فرزند است. داده
، کاهش پرخاشگری فرزندی –دادند برنامه توانمندسازی روانی مادران موجب کاهش تعارضات مادر 

وان گفت این تبنابراین می. و افزایش استدالل مادران و فرزندانشان شده است ، پرخاشگری فیزیکیکالمی
اصالح  و خودگیری تصمیم  ی، کنترل خشم، مهارتافراد با افزایش عزت نفس، خودکنترلی، خودکارآمد

 دتواننمی هاهای تشویق و تقویت و دلگرمی دادن آنکاربرد روشغیرمنطقی خود در مورد فرزندان وباورهای 
  .تعارضاتشان را با فرزندانشان کاهش دهند
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، 4سازی روانیتوانمند، 3، پرخاشگری فیزیکی2کالمیپرخاشگری  ،1استدالل :یکلیدواژگان 

  5فرزندی –مادر تعارضات 

 مقدمه 

اوانی زای فرامل تنیدگیآید که با عومیمراحل مهم تحول انسان به شمار یکی از نوجوانی 
ته و ساخکودک را از بزرگسال جدا  که است عمیقیباشد. این دوره معرف تغییر همراه می
ابتال به خطر  این دوره (. در2042آورد )برغندان، او بوجود میهای مختلفی را دردگرگونی

عملکرد  و شخصیتتواند که تا حد زیادی مییابد میی افزایش مشکالت عاطفی و رفتار
که در طی  نوجوانی یک دوره انتقالی است(. 2323، 6لوبنکو) دهدنوجوان را تحت تأثیر قرار

ت این دوران اسدر دهد.بعاد زیستی، روانی اجتماعی رخ میاآن تغییرات کیفی زیادی در 
ها و این راستا با هنجار ه جستجوی استقالل خود نموده و درکه اکثر نوجوانان شروع ب

غلب منجر پردازند که این موضوع، امیجاد شده توسط خانواده به چالش های ایمحدودیت
های کالمی و بروز مشاجره)نوجوان به عنوان  –تعارض والد  شود.به تعارض در خانواده می

های ینشان در خصوص موضوعهای تعاملی منفی خانوادگی بین نوجوانان و والدوالگ
نشده باقی که اکثرا حل  شودبه منزل( تعریف میرات آمد و شد همچون مقر گوناگون

(. در واقع مقداری تعارض بین والدین و نوجوانان ویژگی رشد و 2337 ،7)دونالن مانندمی
رود در عین حال ممکن است نتایج و عواقب ول محسوب شده و انتظار آن نیز میتح

 سطوح باالی تعارض باشد.نوجوان وجود داشته  –خطرناکی در سطوح باالی تعارض والد 
های مشکل آفرین نوجوان همچون مصرف مواد، ررفتامنفی با برخی از  در روابط خانوادگی

 نرخ باالی افت تحصیلی و فرار از خانه، خودکشی و بزهکاری همبستگی داشته است.
ل الدر نوجوانان از قبیل اختنوجوان با اختالالت رفتاری  –همچنین میزان باالی تعارض والد 

                                                           
1. argument 

2. verbal aggression 

3. physical aggression 

4. empoverment psychology 

5. conflict between  mother- child 

6. Lubenko  

7. Donnellan 
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ته تالل بیش فعالی همراه با کمبود توجه همبستگی داشای و اخسلوک، اختالل نافرمانی مقابله
 (. 2443 ،0و مویه 2کوپکه ،2)رابین است

رشد  رخانواده یک زمینه اجتماعی اولیه برای نوجوانان است بنابراین یک عامل مؤثر د
ا بهای مهم زمینه ارتباطی والدین بهیکی از جن (.2323 لوبنکو،) باشدکودکان و نوجوانان می

باطی مورد استفاده بوسیله های انظنواعی از رفتارهای اجتماعی و سبکفرزندان شامل ا
خاصی از اعطای  ها را به سمت در جهآن یکه میزان انتظارات والدینبه طور .استهآن

ین به که والد زمانی .کنددر برابر والدین هدایت میاو یا تسلیم شدن استقالل به نوجوان 
 در مقابل یابد.کنند تعارضات کاهش میای از خود مختاری را اعطا مینوجوانان خود درجه

 9ترسونپ) دهدفرزندی را افزایش می –خشم، محدودیت یا تنبیه و منع استقالل تعارض والد 
به  تواند منجران برای دستیابی به خودمختاری میتالش فزاینده نوجو(. 2335، و همکاران

فرزندی در اویل نوجوانی و ایجاد احساسات منفی در طول نوجوانی  -افزایش تعارضات والد 
 .(2043)ودادیان،  شود

 واسط نوجوانی تعارضاتترکیبی از تعارضات مکرر در اویل نوجوانی وجود دارد اما در ا
جوان بوجود نو –شود و به تدریج با ایجاد تغییرات تقارن بیشتر در روابط والد تر میشدید

های دهد برای مثال استفاده از سبکمطالعات تجربی الگوهای متفاوتی را نشان می آیدمی
و  5)دیگود حل تعارض تهاجمی بیشتر در اواسط نوجوانی وجود دارد تا اوایل نوجوانی

(. تعارض بیشتر بین نوجوان و مادر است تا پدر به ویژه در بین مادران و 2334همکاران 
تعارض بوجود آمده در بین اعضای خانواده  (.2339 ن شایع است )آلیسون و دیگران،دخترا

ن درگیر کند ولی اگر طرفیبرخورد شود، به رشد رابطه کمک میاگر به طریقه درستی با آن 
نحوه برخورد با تعارض را ندانند، تعارض موجود نه تنها رفع نخواهد شد بلکه  در تعارض،

 یزکند که چی. فرضیه تربیت فرض می(2334 ،6کیرالپ)د رسآسیب میبه تداوم رابطه هم 
ی که والدین باعث ترق گذارد. یک روش این استتأثیر میها بر روی رشد کودکان جز ژن

را  های صحیح والدینیفرضیه، والدین انگیزه دارند روش شوند. با پذیرش اینفرزندان می

                                                           
1. Robin 

2. Kopeke 

3. Moye 

4. Peterson 

5. De Goede 

6. Kıralp 
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هایی عمل کنند که بهزیستی که والدین در روش. اما نیاز است (2334، 2)مک فال بیابند
ین این دهد. مهمترین هدف آموزش والدعملکردی رفتار آنها را ارتقا می کودکان و رشد

 فاین)مناسب شود والدینی  هایمهارتسبک عملکرد پرورش کودک بهتر شود و که است 
اد ست که به افرسازی به معنی قدرت بخشیدن است، بدین معنی اتوانمند. (2333 ،2لی و

کمک کنیم تا احساس اعتماد به نفس خود را بهبود بخشند و نیز بر احساس ناتوانی خود 
 چیره شوند. همچنین بدین معنی است که در افراد شور و شوق کار و فعالیت را ایجاد کنیم.

ه آنان ششوند بلکه اندیرها برخوردار میط از امکانات انجام دادن برخی کاافراد توانمند نه فق
، مرونوک)وتن  گردداند، متفاوت میوانمند شدن داشتهدرباره خود نیز با آنچه پیش از ت

   (.25، ص 2080اورعی،  ، ترجمه بدرالدین2448
معانی غالب . شروع شد 2473شناسی در اواخر دهه موضوع توانمندسازی در روان

ارزشمندی، تقویت قدرت خودشناسی عبارتند از: افزایش ناصطالح توانمندسازی در روا
بر پرورش  دیها، کنترل بر سرنوشت، بعضی از این معانی بر تسهیم قدرت ولی تعدااقلیت

 .  کنندرفاه انسان تأکید می
 اشتراکات زیادی شناسیانمندسازی با مذهب و جامعهشناختی درباره توادبیات روان

ادبیات رسائل انسان، تسلط و کنترل، بم دارد. لذا توانمندسازی در روان شناسی با دربرگرفتن
را به  شناسی مسائلیوانای مرکزیت یافته است. مفهوم توانمندسازی در ادبیات رگسترده

تمایل آزاد و علیت و  مندی،گرایی و قصد اختیار اعمال انسان، اراده گرایی ورعنوان جب
فرد  ارزشمندی –مساائل دیگر نوع بشر را احاطه کرده است. بعالوه همانطور که درباره خود 

یری را به گتصمیم –آمدی و خود ری دیدگاه مفهومی مربوط به خودکاشناسگفته شد، روان
حس  به شخصسازی توانمند(.2336و اسپریتزر،  0منظور توانمندسازی مطرح کرد )بارتونک

وزش در آم دهد.رو یک حس کنترل و نمایندگی را میشایستگی، تسلط و قدرت و از این 
سازی یادگیری انجام نقش والدینی با حس افزایش کنترل، هویت مثبت و توانمند والدین،

ت در افرادی اس "دیدگاه قدرت "انداز عمل توانمندسازی طنین .است زندگی رضایت بخش
اط ازی نقسآموزش والدین برای توانمند قابلیت توسعه شایستگی هستند.که دارای قدرت و 

ه والدین از ک چیزی .تغییر را پیدا کنندها امکان کند تا آنهارا فعال میقوت و شایستگی آن

                                                           
1. Mc Fall 

2. Fine & Lee 

3. Bartunek  
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 دهدل میینی تشکیجام وظایف والدها را برای انگیرند دانش زندگی آنتجربیاتشان یاد می
     (.3232، 2چانگ)

هایی از جمله آشنایی با خصوصیات برنامه آموزشی توانمندسازی روانی مادران مؤلفهدر 
دی، گیری، خودکارآمارت کنترل خشم، خودکنترلی، تصمیمدوران نوجوانی، یادگیری مه

ایش عزت نفس و اصالح باورهای غیرمنطقی های تشویق و تقویت و دلگرمی دادن، افزروش
ین برنامه آموزشی دارای قابلیت الزم برای تأثیر گذاری در رسد که اوجود دارد به نظر می

با توجه به اینکه روابط والد و فرزند بویژه مادران فرزندی را دارد.  –کاهش تعارضات مادر 
ارض بین های امروزی تعشودو در اکثر خانوادهدر تربیت محسوب میمؤثرترین عامل 

 است، متفاوت در تربیت فرزندانشان والدین هاییخورد و توانایاعضای خانواده به چشم می
دهد که آیا انجام مداخله آموزشی لذا این پژوهش در نظر دارد به این مسأله پاسخ 

   مؤثر باشد؟ فرزندی –کاهش تعارضات مادر  تواند درتوانمندسازی روانی مادران می

 پژوهش  روش

دخیل در متغیر وابسته وجود های این پژوهش امکان کنترل همه متغیراز آنجایی که در 
آزمون سپ –آزمون یعنی از طرح نیمه آزمایشی پیش نداشت، طرح تحقیق نیمه تجربی بود.

 استفاده شد.با گروه کنترل 

منطقه  خانه سالمت شهرداری مراجعه کننده به جامعه آماری در این پژوهش تمام مادران
شهرداری  25های سالمت منطقه خانهدر این پژوهش از  باشد.می 42-42تهران در سال  25

ری در گیز نمونهتهران، خانه سالمت سرای محله افسریه شمالی انتخاب شد وبا استفاده ا
دسترس از همه مادران مراجعه کننده به خانه سالمت که شرایط شرکت در پژوهش را داشتند 

از مادرانی که  .(2088)دالور، نفر  03سپس  و گرفته شدفرزندی  -ادرمآزمون تعارضات 
بود به عنوان  75از  5/25ها باالتر از یعنی نمرات آن بیشترین تعارض رابا فرزندانشان داشتند

نفری آزمایش و  25نمونه انتخاب و با استفاده از روش جایگزینی تصادفی در دو گروه 
بین  های تعارضگیری در این پژوهش مقیاس تاکتیک ابزار اندازهکنترل قرار داده شدند. 

سه تاکتیک حل تعارض یعنی سؤال است که  25والدین و فرزندان است این پرسشنامه دارای 
تهیه شده  2سنجد و توسط اشتراسفیزیکی را میپرخاشگری کالمی و ، پرخاشگری استدالل

                                                           
1. Chang 

2. Eshteras 
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این مقیاس دارای سه فرم است: تعارض با پدر، تعارض با مادر و تعارض با  (.2087 )ثنایی،
استفاده شده است. ضر از فرم تعارض با مادردر پژوهش حا (.2087 )ثنایی، برادر و خواهر

م پنج سؤال سو کالمی، استدالل، پنج سؤال دوم پرخاشگری اول پرسشنامهپنج سؤال 
ه برای هر کسنجد. پاسخگویی به سؤاالت به این صورت است فیزیکی را می پرخاشگری

 کشد. دور پاسخ مورد نظر دایره می فرد ای وجود دارد کهسؤال یک پاسخ شش درجه

=اغلب، 0ر     =دو یا سه با2=یک بار در سال       2= هرگز       3 ( یعنی : 5الی  3)سؤاالت 
 =بیش از ماهی یک بار5ر         =حدودا ماهی یک با9      اما کمتر از یک بار در ماه

های زیر مقیاسکار تحقیقاتی، همسانی درونی اطالعات مأخذ اصلی، شش بنا به 
ضریب آلفا  22دامنه  کنند.ی و پرخاشگری فیزیکی را تأیید میکالماستدالل، پرخاشگری 

 26برای زیر مقیاس پرخاشگری کالمی  است.76/3تا  92/3برای زیر مقیاس استدالل از 
ر مقیاس پرخاشگری برای زی است.88/3تا 62/3ضریب آلفا موجود است که دامنه آنها از 

همسانی درونی  است.46/3تا 92/3ها از ضریب آلفا موجود است که دامنه آن 27فیزیکی 
های رسد، زیرا فرم مورد استفاده در تحقیق، پرسشیر مقیاس استدالل کمتر به نظر میز

بیشتری  احتمال زیاد اعتبار نجا آورده شده بهکمتری داشت و لذا پرسشنامه کاملتری که در ای
  اطالعات مربوط به ثبات در اختیار نیست.  دارد.

 .ان با مادرانشان استفاده شده است( از مقیاس رفع تعارض دختر2080در پژوهش زابلی )
و 58/3در این پژوهش ضریب آلفا برای دختران و مادران به ترتیب در زیر مقیاس استدالل 

و در زیر مقیاس پرخاشگری فیزیکی 65/3و 65/3کالمی  در زیر مقیاس پرخاشگری94/3
ضریب آلفای این پرسشنامه به دست آمده است. 70/3و79/3و در کل مقیاس 79/3و 82/3

، پرخاشگری 72/3های: استدالل و در خرده مقیاس 82/3در پژوهش حاضر در مقیاس کلی 
 .باشدمی 78/3و در پرخاشگری فیزیکی  86/3کالمی 

 سازی روانی مادران:به برنامه توانمند نگاهی اجمالی

های یژگیو آشنایی اعضا با یکدیگر، معرفی قوانین گروه و آشنایی با هدف، جلسه اول:
 دوران نوجوانی و روابط مادر و فرزند.  

مادران در مرور تکلیف، آموزش  جلسه دوم: هدف، دریافت بازخورد از جلسه قبل،
 ربیت فرزند. منطقی در تجهت اصالح باورهای غیر

  جلسه سوم: آموزش مادران در جهت افزایش خودکارآمدی درحل و فصل تعارضات.

  جلسه چهارم: آموزش مادران در جهت افزایش خودکنترلی درحل و فصل تعارضات.
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  جلسه پنجم: آموزش مادران در جهت افزایش کنترل خشم درحل و فصل تعارضات.

 جلسه ششم: آموزش مادران در جهت افزایش عزت نفس در حل و فصل تعارضات. 

گیری درحل و فصل ادران در جهت افزایش مهارت تصمیمآموزش م جلسه هفتم
 تعارضات. 

تارو تقویت رف –جلسه هشتم: آموزش مادران در جهت استفاده از تکنیک های تشویق 
  دلگرمی دادن.

 ی پژوهشهایافته

ل های تحلیبا توجه به برقرار بودن تمامی مفروضههای پژوهش فرضیه برای بررسی
( از ها و نرمال بودن توزیعرگرسیون، همگنی واریانسکوواریانس )یکسان بودن شیب خط 

مشاهده  (9) (،0) (،2) (،2) ولااین آزمون استفاده شد که نتایج حاصل از این آزمون در جد
 .شودمی

فرزندی را  -توانمندسازی روانی مادران تعارضات مادر فرضیة اول: آموزش برنامه
 دهد.کاهش می

دی فرزن -های تعدیل شده نمرات تعارضات مادرج تحلیل کوواریانس تفاوت میانگیننتای .1جدول 

 در گروه آزمایش و کنترلو فرزندان  مادران
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827/3  32/3  64/228  39/522  2 39/522 آزمونپیش   
 مادر

در
 ما

ت 
ضا

عار
ت

- 
ی

زند
فر

 

893/3  32/3  22/292  02/569  2 02/569 ها)مستقل(گروه   

867/3  32/3  43/275  57/099  2 57/099 آزمونپیش   

 فرزند
674/3  32/3  32/57  67/222  2 67/222 ها)مستقل(گروه   

آزمون بین آزمون با برداشتن اثر پیشانس پسنتایج آزمون تحلیل کوواری (2)در جدول 
برای  محاسبه شده Fدو گروه ارائه شده است. بر اساس نتایج مندرج در جدول، چون مقدار 

محاسبه  Fو مقدار جدول بزرگتر است،  Fاز مقدار  27و  2( با درجه آزادی 22/292) مادران
بنابراین  جدول بزرگتر است، Fاز مقدار  27و  2( با درجه آزادی 32/57شده برای فرزندان )
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که آموزش برنامه توانمندسازی روانی فرض صفر رد و فرض پژوهش که عبارت بود از این
گردد. تأیید می 44/3موثر است، با اطمینان  فرزندی -مادران بر کاهش تعارضات مادر

 فرزندی -درصد کاهش تعارضات مادر 89دست آمده حاکی از این است که  شاخص اثر به
شرکت  مادران فرزندان فرزندی -درصد کاهش تعارضات مادر 68و  شرکت کننده مادران
 توان به آموزش برنامه توانمندسازی روانی مادران نسبت داد.در گروه آزمایش را می کننده

ندی فرز –توانایی استدالل مادر فرضیة دوم: آموزش برنامه توانمندسازی روانی مادران 

 دهد.را افزایش می

در  دانو فرزن های تعدیل شده نمرات استدالل مادرانج تحلیل کوواریانس تفاوت میانگیننتای .2جدول 

 گروه آزمایش و کنترل
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803/3  32/3  526/202  29/3  2 64/49  
 آزمونپیش

 مادر

 استدالل
682/3  32/3  88/57  64/49  2 67/92 ها)مستقل(گروه   

849/3  32/3  00/227  82/220  2 82/220 آزمونپیش   

 فرزند
954/3  32/3  88/22  95/22  2 95/22 ها)مستقل(گروه   

( با 88/57محاسبه شده برای مادران ) F، چون مقدار (2)نتایج مندرج در جدولبر اساس 
محاسبه شده برای فرزندان  Fجدول بزرگتر است، و مقدار  Fاز مقدار  27و  2درجه آزادی 

بنابراین فرض صفر رد و  جدول بزرگتر است، Fاز مقدار  27و  2( با درجه آزادی 88/22)
که آموزش برنامه توانمندسازی روانی مادران بر کاهش اینفرض پژوهش که عبارت بود از 

گردد. شاخص اثر به دست تأیید می 44/3موثر است، با اطمینان  فرزندی -تعارضات مادر
شرکت  مادران فرزندی -درصد کاهش تعارضات مادر 68آمده حاکی از این است که 

در بعد  شرکت کننده مادران فرزندان فرزندی -درصد کاهش تعارضات مادر96کننده و 
توان به آموزش برنامه توانمندسازی روانی مادران نسبت مایش را میدر گروه آز استدالل

  داد.
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 –مادر  فرضیة سوم: آموزش برنامه توانمندسازی روانی مادران پرخاشگری کالمی
 دهد.کاهش می فرزندی را

نمرات پرخاشگری کالمی مادران و  های تعدیل شدهج تحلیل کوواریانس تفاوت میانگیننتای .3جدول 

 فرزندان در گروه آزمایش و کنترل
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798/3  32/3  24/83  374/297  2 34/297 آزمونپیش   
 مادر

 پرخاشگری

 کالمی

624/3  32/3  68/95  68/80  2 68/80 ها)مستقل(گروه   

893/3  32/3  04/292  82/220  2 28/220 آزمونپیش   
 فرزند

973/3  32/3  48/20  23/24  2 23/24 ها)مستقل(گروه   

( با 68/95محاسبه شده برای مادران ) F(، چون مقدار 0بر اساس نتایج مندرج در جدول)
محاسبه شده برای فرزندان  Fجدول بزرگتر است، و مقدار  Fاز مقدار  27و  2درجه آزادی 

بنابراین فرض صفر رد و  جدول بزرگتر است، Fاز مقدار  27و  2( با درجه آزادی 48/20)
فرض پژوهش که عبارت بود از اینکه آموزش برنامه توانمندسازی روانی مادران بر کاهش 

دست گردد. شاخص اثر به تأیید می 44/3موثر است، با اطمینان  فرزندی -تعارضات مادر
شرکت  مادران فرزندی -درصد کاهش تعارضات مادر 60آمده حاکی از این است که 

شرکت کننده در بعد  مادران فرزندان فرزندی -درصد کاهش تعارضات مادر 97کننده و 
توان به آموزش برنامه توانمندسازی روانی کالمی در گروه آزمایش را میشگری پرخا

 مادران نسبت داد. 
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 –ادر م فرضیة چهارم: آموزش برنامه توانمندسازی روانی مادران پرخاشگری فیزیکی 
 دهد.کاهش میفرزندی را

های تعدیل شده نمرات پرخاشگری فیزیکی مادران و ج تحلیل کوواریانس تفاوت میانگیننتای .4جدول 

 فرزندان در گروه آزمایش و کنترل
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838/3  32/3  499/220  963/265  2 96/265 آزمونپیش   
 مادر

پرخاشگری 

 فیزیکی

606/3  32/3  268/97  608/68  2 60/68 ها)مستقل(گروه   

856/3  32/3  05/236  62/65  2 62/65 آزمونپیش   
 فرزند

927/3  32/3  25/23  29/8  2 29/8 ها)مستقل(گروه   

 ( 26/97) محاسبه شده برای مادران  F(، چون مقدار 9بر اساس نتایج مندرج در جدول)
محاسبه شده برای فرزندان  Fجدول بزرگتر است، و مقدار  Fاز مقدار  27و  2با درجه آزادی 

بنابراین فرض صفر رد و  جدول بزرگتر است، Fاز مقدار  27و  2با درجه آزادی (25/23)
فرض پژوهش که عبارت بود از اینکه آموزش برنامه توانمندسازی روانی مادران بر کاهش 

گردد. شاخص اثر به دست تأیید می 44/3موثر است، با اطمینان  فرزندی -تعارضات مادر
شرکت  مادران فرزندی -درصد کاهش تعارضات مادر 69آمده حاکی از این است که 

شرکت کننده در بعد  مادران فرزندان فرزندی -ادردرصد کاهش تعارضات م 90کننده و 
نمندسازی روانی توان به آموزش برنامه تواشگری کالمی در گروه آزمایش را میپرخا

 مادران نسبت داد.

 گیریبحث و نتیجه
بر  سازی روانی مادرانبرنامه توانمند فرضیه اول پژوهش که به بررسی اثر بخشی آموزش

با رو ش  ازدپردخانه سالمت افسریه شمالی میفرزندی مادران  –کاهش تعارضات مادر 
شاخص اثر به دست آمده حاکی  تحلیل کوواریانس تک متغیری مورد بررسی قرار گرفت.

 68شرکت کننده و مادران فرزندی -درصد کاهش تعارضات مادر 89از این است که 
آزمایش مادران شرکت کننده در گروه  ،فرزندان فرزندی -درصد کاهش تعارضات مادر
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نتایج این پژوهش با توان به آموزش برنامه توانمندسازی روانی مادران نسبت داد. را می
نمایشگری ( روش روان2080یی ذاکر و حمیدی )ثنا زابلی، های زیر همسو است.پژوهش

( گروه 2089ثنایی ذاکر و کدیور ) بکتاش، شود.دختر می –باعث کاهش تعارضات مادر 
( آموزش مهارت 2085مرادی و ثنایی ) دهد.مادر و دخترها را کاهش میمواجه، تعارض 

مان گروهی با ( در2087بیاتی ) شود.فرزند می –حل مسئله سبب کاهش تعارضات والد 
 ( آموزش2088)نظامی شود. فرزند می –رویکرد کوتاه مدت باعث کاهش تعارضات مادر 

( 2333) النگ آن یو دهد.ا کاهش میفرزندی ر –های فرزند پروری تعارض والد شیوه
تعارض بین مادرها و دخترها در ارتباط با نقطه نظرهای آنان درباره محدودیت زمان آمدن 

( در پژوهشی ارتباطات 2323) به خانه، دوستان، کار خانه و مدرسه بود. لوبنکو و سبری
ری نوجوان و درک روابط خانوادگی را بررسی کردند نتایج طولی بین مشکالت رفتا

برافراشتگی را در مشکالت رفتاری نوجوان وپس از آن کاهشی را در درک انسجام خانواده 
( هم نوجوانان و 2322وان دورن و همکاران )دهد. ایش تعارض در خانواده  رانشان میو افز

ل نوجوانی به اواسط نوجوانی تغییر دادند هم والدینشان روش خود را در حل تعارض از اوائ
 ابد.ینوجوان ، به طور کلی تغییر می –نتایج نشان داد که حل تعارض در ارتباط والد 

ضای آن هایی که بین اعدر خانوادهتوان چنین اظهار داشت در تبیین نتیجه این فرضیه می
مراحل رشد  از نحوه برخورد و تربیت نوجوانان خود و ازاغلب والدین  تعارض وجود دارد،

 ها باورهای نادرستی درآن نیستند.آگاه اجتماعی نوجوانان خود –و تکامل جسمی و روانی 
از نقاط  ها داشته باشند.شود انتظارات نامعقولی از آنربیت فرزندانشان دارند که سبب میت

تر و جرأت مندی کمتری را یینفس پاضعف و قوت خود آگاهی ندارند بنابراین عزت ن
شود میزان تعارض مادران با نوجوانانشان افزایش یابد کنند. این عوامل سبب مییتجربه م

 د.شوندهند و به سرعت عصبانی میها در زمان ایجاد تعارض کنترل خود را از دست میآن
سازی روانی مادران، مادران با مراحل رشد و که در جلسات آموزشی توانمنده اینبا توجه ب

های خودکنترلی، و مهارتشوندمیاجتماعی نوجوانان خود آشنا  –تکامل جسمی و روانی 
ها ه آنب گیریای غیرمنطقی، خودکارآمدی و تصمیمخشم، عزت نفس، اصالح باوره کنترل

تعارض با نوجوانان  های الزم را برای کاهشبنابراین مادران مهارت شودمیآموزش داده 
 یابد.       میها با فرزندانشان کاهش و میزان تعارضات آن نمودهخود کسب 

آموزش برنامه توانمندسازی روانی مادران بررسی اثر بخشی  که به فرضیه دوم پژوهش
اثر  شاخص .پردازدمی فرزند مادران خانه سالمت افسریه شمالی –بر افزایش استدالل مادر 
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فرزندی در بعد  -درصد کاهش تعارضات مادر 68آمده حاکی از این است که به دست 
 در بعد استدالل فرزندی -درصد کاهش تعارضات مادر 96 شرکت کننده و مادران استدالل

توان به آموزش برنامه توانمندسازی شرکت کننده در گروه آزمایش را میمادران  فرزندان،
های زیر همسو است. احمدی زاده پژوهش با پژوهشت داد. نتایج این روانی مادران نسب

 ( کودکانی2042) قدرتی(. 2479 ،2لوی،گرین و فلیپس )کایفر،(، 8020(، شریفی )2079)
جه این در تبیین نتی. که پرخاشگری کمتری دارند میزان استدالل اجتماعی باالتری دارند

 در تعریف استدالل گفته شده است استدالل فعالیتیتوان چنین اظهار داشت که فرضیه می
پردازد یدالیل مکالمی و اجتماعی است که در آن فرد برای توجیه یا رد یک دیدگاه به ارائه 

افت الزمه توان گفت دریبا توجه به تعریف فوق می کند دالیل خود را اثبات کند.و سعی می
آن ر رد برای افزایش فعالیت شناختی دیی فاستدالل کردن فراخوانی اطالعات قبلی و توانا

العات انی اطود، فرد در آن لحظه موفق به فراخوشیکی از عواملی که باعث می لحظه است.
نشود و به جای استدالل درگیر تعارض مخرب شود، این است که دچار خشم شدید و نیز 

اطف و وبیان مناسب این عباشد و نیز قادر به ها نمیی است که قادر به کنترل آناحساسات
به طور کلی گفتگو نکردن در مورد مشکل بوجود آمده، نه  ها نیست.گفتگو در مورد آن

 گذاشت، آموزشتنها مشکل را حل نخواهد کرد، بلکه مشکل را به قوت خود باقی خواهد 
خواهند مشکل را از طریق بحث کردن حل نمایند کمک توانندو یا نمیدادن افرادی که نمی

 مؤثری به آنها خواهد نمود تا از توانایی استدالل کمک بگیرند و تعارضهایشان را رفع نمایند.
اگر چه طرف مقابل هم باید توانایی استدالل را داشته باشد، و گرنه ممکن است مشکل به 

نترلی ککه در جلسات توانمندسازی روانی مادران مهارت خودبه دلیل این زودی رفع نگردد.
 ندتوانمیها مادران با  بکارگیری این مهارتد شومی خشم به مادران آموزش دادهو کنترل 

  دهند میزان استدالل خود و فرزندانشان را در هنگام بروزتعارض افزایش

مادران  سازی روانیی اثر بخشی آموزش برنامه توانمندفرضیه سوم پژوهش که به بررس
 دازد.پردران خانه سالمت افسریه شمالی میفرزند ما –بر کاهش پرخاشگری کالمی مادر 

فرزندی  -درصد کاهش تعارضات مادر 60شاخص اثر به دست آمده حاکی از این است که 
 فرزند -درصد کاهش تعارضات مادر 97شرکت کننده و  در بعد پرخاشگری کالمی مادران

ان به تومیمادران شرکت کننده در گروه آزمایش را  ،بعد پرخاشگری کالمی فرزنداندر 
که یکی از جلسات با توجه به این آموزش برنامه توانمندسازی روانی مادران نسبت داد.

                                                           
1. Kifer & Liewi & Green & Philips 
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آموزشی برنامه توانمندسازی روانی مادران آموزش مهارت کنترل خشم بود لذا نتایج این 
 ،(2085) شکوهی یکتا و همکاران (،2083های زیر همسو است. صادقی )پژوهش با پژوهش

دهی ریت خشم باعث ایجاد مهارت خودنظم( آموزش مدی2084مهریزی و همکاران )ابوئی 
ورن و همکاران وان د ،(2043) زنگنه گردد.فرزندی می –خشم و کاهش تعارضات والد 

 .(2338) نوجوان. ویلمس و همکاران –های حل تعارض و روابط والد( بررسی شیوه2338)
 .(2334و همکاران  2) ویتلی منفی وجود داردرخاشگری یک رابطه کارآمدی و پبین خود

گری و افزایش های مدیریت خشم باعث کاهش پرخاشها آموزش مهارتدر این پژوهش
   های مورد تحقیق گردید. کنترل خشم در نمونه

ن و برای حل تعارض والدیتوان چنین اظهار داشت که در تبیین نتیجه این فرضیه می
هتر عبارت ب ، مذاکره یا بهگیریه و تصمیموجود دارد حل مسألهای متعددی نوجوانان روش

ه به عنوان خشم و کنترل آن کهای گفتگو برای رسیدن به قوانین و بیان به کارگیری مهارت
 –خشم یک هیجان است و ارتباط و تعامل والد  رود.ای برای حل تعارض به کار میشیوه

م محققان نقش خش .استمعمول شناخته شده نوجوان به عنوان یک تجربه هیجانی رایج و 
تواند خشم به عنوان یک عامل منفی می اند.های تربیتی گوناگون تأیید کردهعیترا در موق

ربیتی های تبینی کننده روشتواند پیشمی فرزند را تحت تأثیر قرار دهد. –تعامل والد 
ل خشم ترکنترلی و کنبرای خودجوانان فاقد مهارت الزم اغلب والدین و نو نامناسب باشد.

ده ی کالمی و تنبیه بدنی استفاهاتعارض با فرزندان خود از سرزنش و در زمان ایجاد هستند
سازی روانی مادران جلساتی به آموزش مهارت که در برنامه توانمندتوجه به اینکننند. با می

ی دادن لگرمهای تشویق و تقویت و دم و خودکنترلی اختصاص یافت و روشکنترل خش
 شودیم بنابراین تقویت و تمرین این فنون سبب شودمینوجوانان به مادران آموزش داده 

 میزان تعارضات والدین با نوجوانانشان کاهش یابد.        

مادران  سازی روانیی اثر بخشی آموزش برنامه توانمندفرضیه چهارم پژوهش که به بررس
 زد.پردامت افسریه شمالی میزند مادران خانه سالفر –بر کاهش پرخاشگری فیزیکی مادر 

فرزندی  -درصد کاهش تعارضات مادر 69شاخص اثر به دست آمده حاکی از این است که 
 -درصد کاهش تعارضات مادر 90شرکت کننده و  در بعد پرخاشگری فیزیکی مادران

ایش را آزمشرکت کننده در گروه  مادران، پرخاشگری فیزیکی فرزنداندر بعد  فرزندی
توان به آموزش برنامه توانمندسازی روانی مادران نسبت داد. نتایج این پژوهش با می

                                                           
1. Wheatly 
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رفتاری  –در زمینه تأثیر درمان شناختی  (،2448) 2کاستنرهای زیر همسو است. پژوهش
در زمینه  (،2483آرفورد ) (.2080 گروهی بر رفتارهای پرخاشگرانه نوجوانان )خدایاری فرد،

 ترجمه خدایاری فرد و عابدینی، )ژانت،های گسترده رخاشگرانه در خانوادهپ رفتارهای
ه به شت افرادی کتوان چنین اظهار دادر تبیین نتیجه این فرضیه می (.2084) سالمی (.2080

زنند، معموال نوعی نقص و کمبود در خود و خانواده خود دارند، و پرخاشگری دست می
فرمانی اقدام جوانانی که به نااند.  نودن با مشکل را یاد نگرفتهکنار آمشیوه ارتباطی صحیح و 

ؤثر های مباشند و فاقد مهارتند که دارای والدین آزارگری میهایی هستکنند از خانوادهمی
افتد، به این به جریان می ی تعامالت رفتاری خشونت آمیزفرزندانشان هستند بنابراین چرخه با

رمانی را در و نافاحتمال رفتارهای پرخاشگرایانه  از تنبیه بدنی، صورت که استفاده والدین
ری این یر گذابه جهت تأث .شودباعث تعارض بیشتر می دهد و این خودکودک افزایش می

  .شود برنامه آموزشی برای پدران نیز مورد پژوهش قرار بگیردمداخالت پیشنهاد می
ها سازی روانی مادران با دیگر آموزشتوانمندشود جهت مقایسه اثر بخشی پیشنهاد می

های سازی روانی مادران با سایر آموزشدر راستای مقایسه آموزش توانمند هاییپژوهش
ازی سژوهشی در زمینه اثر بخشی توانمندپ همچنین مشابه مانند فرزند پروری انجام شود.

توجه به اثر بخشی با  فرزندی انجام شود. –روانی مادران بر افزایش صمیمیت مادر 
 فرزندی و در نتیجه ارتقای سطح –سازی روانی مادران بر کاهش تعارضات مادر توانمند

ن مدارس از پروتکل آموزش مشاوران و روانشناسا .شودسالمت روانی خانواده پیشنهاد می
سات آموزش خانواده سازی روانی مادران که توسط محقق تکمیل شده است در جلتوانمند
 .کننداستفاده 

 منابع
تأثیر آموزش  (.2084) .ابوالقاسم کنش،خوش  .طهماسیان،کارینه محبوبه. ابوئی مهریزی،

نوجوان در  –های خود نظم دهی خشم و تعارضات والد مدیریت خشم بر مهارت
 .040-939 (:20) 6، خانواده پژوهی فصلنامه .دختران دوره راهنمایی شهر تهران

مهارت حل مسأله بر برخی از بررسی اثر بخشی آموزش (. 2079) .ج ،احمدی زاده
نامه  پایان .های نوجوانان تحت پوشش مراکز شبانه روزی سازمان بهزیستیویژگی

 دانشگاه عالمه طباطبایی. .کارشناسی ارشد

                                                           
1. Castner 
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تعیین اثر بخشی آموزش (. 2042برغندان، سپیده. ترخان، مرتضی. قائمی خمامی، نیما. )
 .سازگاری اجتماعی دانش آموزان دختر مقطع دبیرستان شهر رشتمدیریت خشم بر 

   .293 -265(: 8) 2، فصلنامه مطالعات روانشناسی بالینی
ثر گروه مواجه در حل تعارض ا (.2089) .پروین کدیور،.باقر ،ثنایی ذاکر .ماری بکتاش،

-238 (:25) 9 ،های مشاورهها و پژوهشتازه ساله تهرانی. 25-26مادرها و دخترهای 
40. 

بررسی اثر بخشی درمان گروهی با رویکرد راهبردی کوتاه مدت بر  (.2087) .بیتا بیاتی،
المه دانشگاه ع پایان نامه کارشناسی ارشد. .فرزندی در پسران –کاهش تعارضات مادر 

 طباطبایی.

 بعثت.: تهران .های سنجش خانواده و ازدواجمقیاس (.2087) .ثنایی، باقر

تهران: انتشارات انجمن اولیاء و  .مسائل نوجوانان و جوانان (.2080) .حمدم خدایاری فرد،
 مربیان.

تهران:  .مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی (.2088) .علی دالور،
 .انتشارات رشد

روان دی سنجش سودمن (.2089) .منصور علی حمیدی، و باقر ثنایی ذاکر، پریسا. زابلی،
های رفع تعارض مادران با دختران دانش آموز سال اول نمایشگری در بهبود مهارت

  .82 -233(: 20) 9 ،های مشاورها و پژوهشهتازه فصلنامه .تهران 2های منطقه ندبیرستا

های تأثیر آموزش مهارت (.2043) .محمدرضا ، مختار. عابدی،ملک پور زنگنه، ساره.
 صلنامهف .کنترل پرخاشگری مادران دانش آموز ناشنوا دوره ابتداییمدیریت خشم بر 

 .82-49(: 29) 5، های نو در روانشناسییافته
، ، خدایاری فرد و ی. ترجمه مرفتاردرمانی نوجوانان ارزیابی و شناخت. (.بی تا) .ز م. ژانت،

 تهران: رشد. .(2080) عابدینی
بررسی اثربخشی آموزش  (.2084) .یوسفعلی عطاری، محمد. ، مونا. حسین پور،سالمی

 فرزند در بین –مهارت حل مسأله به شیوه دزوریالو و گلدفرید بر تعارضات والد 
ای تازه هاندیشه فصلنامه .آموزان دختر سال اول دوره دبیرستان شهرستان بهبهاندانش

  .02-97 (:2) 5 ،در علوم تربیتی
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آموزش مهارت حل مسأله در درمان عالئم افسردگی بررسی اثر بخشی  (.2080) .شریفی، غ
یتو انست دانشگاه علوم پزشکی ایران. پایان نامه کارشناسی ارشد. .نوجوانان شاهد

 روانپزشکی ایران.

به والدین و تأثیر  های فرزند پروریشیوهآموزش  (.2085). کرما پرند، .حسنم شکوهی یکتا،
ن کنگره سراسری آسیب شناسی خانواده دومی .ای حل مساله کودکانهآن بر مهارت

 دانشگاه شهید بهشتی. تهران: در ایران،

 رفتاری و عاطفی به آموزش گروهی کنترل خشم به شیوه عقالنی، (.2083) .حمدصادقی، ا
 .اه اصفهاندانشگ .اسیپایان نامه کارشناسی ارشد روانشن .دانش آموزان پسر دبیرستانی

ارزیابی اثر بخشی آموزش نظریه گستردن و ساختن و ترکیب آن با  (.2042) .قدرتی، سیما
فرزند در بین دختران نوجوان  –شعر درمانی در کاهش تعارضات ارزشی والد 

 .. دانشگاه عالمه طباطبایی. رساله دکترادبیرستانی

ترجمه  .)چاپ دوم( توانا سازی و تفویض اختیار .(2448)کمرون،کیم اس. دیوید ای. وتن،
 .25ص .انتشارات مؤسسه تحقیقات و آموزش مدیریت  .(2082. )بدرالدین اورعی

اثر بخشی (. بررسی 2043ودادیان، زهرا. علی قنبری هاشم آبادی، بهرام. مشهدی، علی. )
فرزندان و کاهش پرخاشگری  –ای بر حل تعارضات والدین گروه درمانی چند خانواده

(: 9) 2، فصلنامه مطالعات روانشناسی بالینی. ساله شهر مشهد 25-29نوجوانان دختر 
92- 28. 
های حل مسأله بر بررسی اثر بخشی آموزش مهارت (.2085). باقر ثنایی ذاکر،. امید مرادی،

ها و تازه .فرزند در دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهر تهران -تعارضات والد
 .20-08 (:23) 5 ،های مشاورهپژوهش
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