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Abstract 
The present study was conducted to codify parents’ psychological 

empowerment package and evaluate its effectiveness on the positive and 

negative emotions of adolescents with inefficient parent-child interaction. 

The research method of the present study was thematic analysis through a 

comparative method in the qualitative part and quasi-experimental with a 

pre-test, post-test, control group design, and two-month follow-up period in 

the quantitative part. The statistical population included adolescents with 

inefficient parent-child interaction in the city of Tehran who were selected 

through the purposive sampling method and randomly accommodated into 

experimental and control groups (each group of 02 people). The adolescents' 

parents in the experimental group received ten sessions of psychological 

empowerment package during two-and-a-half months. 4 people in the 

experimental group and 3 in the control group quit participating in the study. 

The applied questionnaires in this study included the parent-child 
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relationship questionnaire (Fine, Moreland, Schwebel, 3893) and the positive 

and negative emotions questionnaire (Watson, Clark, Tellegen, 3899). The 

data from the study were analyzed through the mixed ANOVA method via 

SPSS03 statistical software. The results showed that the psychological 

empowerment package enjoys suitable content validity from the experts’ 

viewpoint. Moreover, this package has had an effect on the positive 

(F=65.76; Eta=2.64; P<2223) and negative emotions (F=73.35; Eta=2.63; 

P<2223) of adolescents with inefficient parent-child interaction. According 

to the findings of the present study, the psychological empowerment package 

can be used as an efficient method to increase positive emotions and 

decrease negative emotions in adolescents with inefficient parent-child 

interaction through employing mental flexibility, training normal parenting 

style, and emotional participation with the child.  

Keywords: psychological empowerment, positive and negative emotions, 

inefficient parent-child interaction. 
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بر عواطف  نیوالد یشناختروان یبسته توانمندساز یاثربخش

 ناکارآمد یفرزند -نوجوانان با تعامل والد یمثبت و منف

  بهروز محرابیان
گا، آزاد اسااامی  دانشاواحا  رودها   دانشجوی دکتری مشااور،  

 تهران  ایران.
  

   *فریده دوکانه ای فرد 
دانشگا، آزاد اسااامی  تهاران  واح  روده   دانشیار گرو، مشاور،  

 ایران. 
 

 چکیده
آن بر عواطف  یاثربخش یابیو ارز نیوالد یشناختروان یبسته توانمندساز نیپژوهش حاضر با هدف تدو

ناکارآمد انجام گرفت. روش پژوهش حاضر در بخش  یفرزند -نوجوانان با تعامل والد یمثبت و منف

با  آزمونپس -آزمونشیبا طرح پ یشیآزمامهین یو در قسمت کمّ یاسیمضمون به روش ق لیتحل ،یفیک

ناکارآمد شهر  یفرزند -را نوجوانان با تعامل والد یدوماهه بود. جامعه آمار یریگیگروه گواه و دوره پ

 42پژوهش حاضر تعداد  یدادند. جهت اجرا لیآنان تشک نیو والد 3389-88 یلیتهران در سال تحص

در  یو با گمارش تصادف تخابهدفمند ان یریگناکارآمد با روش نمونه یفرزند -نوجوانان با تعامل والد

 شیآزما نوجوانان حاضر در گروه نینفر(. والد 02و گواه قرار گرفتند )هر گروه  شیآزما های¬گروه

نفر  4کردند. پس از شروع مداخله  افتیماه در میدو و ن یجلسه( را ط 32) یشناختروان یانمندسازبسته تو

مورد  یهانفر در گروه گواه از ادامه حضور در پژوهش انصراف دادند. پرسشنامه 3و  شیدر گروه آزما

( و پرسشنامه 3893مورلند و شوبل،  ن،ی)فا یفرزند -پژوهش شامل پرسشنامه رابطه والد نیاستفاده در ا

 لیتحل وهیحاصل از پژوهش به ش یها( بود. داده3899)واتسون، کلارک و تلگن،  یعواطف مثبت و منف

نشان داد که بسته  جیقرار گرفت. نتا لیو تحل هیمورد تجز SPSS03 یآمار ارافزتوسط نرم ختهیآم انسیوار

بسته بر  نیا نیاست. همچن یکاف ییمحتوا ییروا یدارا از نظر متخصصان یشناختروان یتوانمندساز

( نوجوانان با F=35/73؛ Eta=63/2؛ P<2223) ی( و منفF=76/65؛ Eta=67/2؛ P<2223عواطف مثبت )

   اعظم فتاحی اندبیل      
دانشاگا، آزاد استادیار گرو، مشاور،  واح  رودها   

 تهران  ایران.  اساامی
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حاصل از پژوهش حاضر، بسته  یهاافتهیداشته است. بر اساس  ریناکارآمد تاث یرزندف -تعامل والد

بهنجار و   یآموزش سبک فرزندپرور ،یروان یریپذاز  انعطاف یریگبا بهره یشناختروان یتوانمندساز

 یعواطف مثبت و کاهش عواطف منف شیکارآمد در جهت افزا یروش یبا فرزند به عنوان یجانیمشارکت ه

 ناکارآمد مورد استفاده قرار داد. یفرزند -با تعامل والد وجوانانن

  .ناکارآمد یفرزند -تعامل والد ،یعواطف مثبت و منف ،یشناختروان یتوانمندساز :هاواژهکلید



 699 |و همکاران  نقش ...؛  نقش 

 مقدمه

ورود به دوره نوجوانی، دورانی کلیدی برای رشد و تحول اجتماعی است؛ زیرا که فرزندان 

کنند، زمان بیشتری را با همسالان با ورد به این دوره تحولی از والدین خود استقلال پیدا می

و  3شوند )فولکسمهمی برای اثرپذیری تبدیل می گذرانند و همسالان به منبعخود می

بایست می سوکهای بسیاری مواجه است، از ی(. در این دوره فرد با چالش0239همکاران، 

با تغییرات درونی خود و از سوی دیگر با خانواده و گروه همسالان سازگار گردد. هرچند 

گذرند، اما می سلامتبهاندیشه غالب بر آن است که بیشتر افراد از این طوفان و استرس 

دهد روز به روز بر تعداد نوجوانانی که نشان می شدهانجاممطالعاتی که در دهه اخیر 

 0شود )ترنتدهند، افزوده میشناسی رفتاری یا هیجانی را از خود نشان میهای آسیبنشانه

(. این روند در کنار بروز علائم دوره بلوغ، 0238و همکاران،  3؛ رایس0238و همکاران، 

میتینگ و )شود تا تعاملات خانوادگی و اجتماعی نوجوانان دستخوش تغییر شود سبب می

های درگیر در این فرایند، تعامل نوجوانان با والدین است که مینه(. یکی از ز0202 ،4هائو

 اولین هایی مواجه شود. بدین دلیل که خانوادهدر این دوره تحولی، ممکن است با آسیب

 سایر و والدین معنوی و مادی تیموردحما و کنندمی رشد آن در نوجوانان که است نهادی

 (.0236کاران، و هم 7زرلیفسکایا) گیرندمی قرار اعضا

 وقتی. است عشق و امنیت ایجاد برای حیاتی و مهم رابطه یک 6فرزندی -تعامل والد

 عقاید تا دهدمی امکان فرزندان به باشد کنندهتیحما و صمیمانه والدین با فرزندان روابط

 فرزندان خودمختاری به روابط این کیفیت همچنین. کنند بررسی را مختلف هاینقش و

ها آن در را مطلوب 9نفسعزت و 5تحصیلی شایستگی بالا، خود بهاتکا  و کرده کمک

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

2. Foulkes 

2. Trent 

3. Rice 

7. Meiting, Hua 

1. Dzherelievskaya 

2. Parent-child interaction 

4. academic competence 

8. Self-esteem 
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 ارتباط فرزندان و والدین رابطه (. کیفیت0202و همکاران،  3ژائو)کند می بینیپیش

(. 0202و همکاران،  0دارد )سانها آن روانی سازگاری و نوجوانان رفتارهای با نزدیکی

باشد. احساس عرف دنیای ارتباطات برای فرزندان میتعامل بین والدین و فرزندان نخستین م

، 3مستقیم ریشه در این روابط دارند )دوموف و نایک طوربهعشق، صمیمیت و امنیت 

توان مشخص نمود که در ایجاد تعارض بین والدین و فرزندان چه نمی طورقطعبه(. 0239

توان گفت که عدم آگاهی (، اما می0238و همکاران،  4را دارد )شان ریتأثکسی بیشترین 

فردی های ارتباطی و نداشتن مهارت در حل مسائل بینکافی والدین و فرزندان از مهارت

و همکاران،  7شود )لئونمی هاآنها و تعارضات در ارتباط بین باعث بروز ناسازگاری

والدین با فرزندان ارتباط  های اخیر نشان داده است که کیفیت ارتباط(. بررسی0239

میزان تعارض والدین  هراندازهدارد.  هاآننزدیکی با رفتارهای فرزندان و سازگاری روانی 

شود و فرزندان بیشتر باشد، میزان هیجانات منفی و مشکلات رفتاری در فرزندان بیشتر می

 (.0235، 6)کیلدار و میدلمیس

شناختی و د با ایجاد اختلال در سلامت روانفرزند ناسازگارانه و ناکارآم -تعامل والد

های شناختی، تواند پردازش(، می3384کوتنایی و همکاران، هیجانی فرزندان )میرزایی

نیز  هاآنشناختی و هیجانی فرزندان را با آسیب مواجه ساخته و باعث شود تا عواطف روان

ها مهمی در زندگی انسان های رفتار انسان است که نقشلطمه بیند. عواطف یکی از جنبه

ی سوبههای او را که فعالیت جهتازآنکند. عواطف برای بقا انسان سودمند است، ایفا می

و  5(.  عواطف به دو دسته عواطف مثبت3387سازد )خانجانی و رضایی، هدفی متوجه می

ه کار حالتی از انرژی فعال، تمرکز زیاد و اشتغال ب گردد. عاطفه مثبتتقسیم می 9منفی

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

2. Zhao 

2. Sun 

3. Domoff, Niec 

7. Shan 

1. León 

6. Kildare, Middlemiss 

4. Positive affect 

8. Negative affect 
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باشد و کاهش عاطفه مثبت با اندوه و افسردگی همراه است. عاطفه مثبت بخش میلذت

یک بعد منفی منفی اما عاطفه ؛ باشدیکی از ابعاد اصلی حالات عاطفی می دهندهشینما

های خلقی از بخش است که به دنبال آن حالتارزیابی درونی و عدم اشتغال به کار لذت

آید و کاهش عاطفه منفی احساس گناه و ترس و عصبانیت پدید میقبیل خشم، حقارت، 

گردد. عاطفه منفی یکی از ابعاد اصلی حالات عاطفی منجر به یک حالت آرامش می

 (.0202 و همکاران، 3باشد )پالاسمی

گرایی و های شخصیتی پایه یعنی برونای تقریباً با عاملعاطفه مثبت و منفی خصیصه

نطبق است. عاطفه مثبت، تمایل به درگیری و رویارویی با محیط رنجورخویی مروان

با  توأمشود. افراد دارای عاطفه مثبت بالا، فعالانه، محیط اجتماعی را شامل می ازجمله

کنند و از آن کنند؛ همراهی با دیگران را جستجو میو اعتماد به زندگی رو می شورونشاط

از اعتماد و رضایت خاطر برخوردارند. این افراد  برند و در تعاملات اجتماعی خودلذت می

را دوست دارند و از اینکه در کانون توجه واقع شوند، ابایی ندارند  زیانگجانیهتجارب 

(. از سوی دیگر افراد دارای عاطفه مثبت پایین، فاقد انرژی، 3387مرادی و همکاران، )

گیر هستند، از تجارب پرشور گوشه اجتماعی ازنظرتودار و  هاآناشتیاق و اعتماد هستند. 

اما افراد ؛ کنند و در کل نسبت به درگیر شدن فعالانه با محیط خود تردید دارندپرهیز می

دارای عاطفه منفی بالا به سمت ناراحتی و ناخرسندی گرایش داشته و دید منفی نسبت به 

 (.0203و همکاران،  0ویسخود دارند )

والدین و نوجوانان با تعامل والد فرزند برای  مختلفیهای درمانی روشتاکنون 

. با توجه با نقش والدگری نابهنجار در ایجاد تعامل والد کار گرفته شده است به ناکارآمد

 ریتأثتواند بر پایه آموزش والدگری باشد که می مؤثرهای فرزند ناکارآمد، یکی از روش

و  4؛ نازی0239همکاران،  و 3لورنهای مختلف نشان داده شده است )آن در پژوهش

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

2. Paulus 

2. Weiss 

3. Lauren 

7. N’zi 
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؛ رضایی و همکاران، 3385فرشاد و همکاران، ؛ 0235و همکاران،  3؛ لادمر0239همکاران، 

(. این در حالی است والدین 3387؛ روشن و همکاران، 3387؛ اصلانی و همکاران، 3386

را از فرزندی ناکارآمد، به مرور توانمندی فردی و خانوادگی خود  -فرزندان با تعامل والد

دهند که این فرایند تمام ابعاد زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی والدین را دست می

های آموزشی (. بر این اساس یکی از روش3380خانزاده و همکاران، سازد )حسینمی متأثر

توان با تهیه و تدوین آن این نقیصه را به میزان زیادی جبران نمود، توانمندسازی که می

 والدین است. 0یشناختروان

خود را  نفساعتمادبهتوانمندسازی به این معناست که به افراد کمک شود تا احساس 

شور و شوق فعالیت ایجاد  هاآنبهبود بخشند، بر ناتوانی و درماندگی خود چیره شوند و در 

های درونی برای انجام دادن وظایف بسیج گردد. توانمندسازی مفهومی است کنند و انگیزه

ها، این دیدگاه نیترمهمقرار گرفته است، یکی از  موردتوجههای مختلف از دیدگاهکه 

است  افرادشناختی است که بیانگر فرایند افزایش انگیزش درونی توانمندسازی روان

نیروها  شناختی به معنی آزاد کردنروان توانمندسازی .(3384جندانی و همکاران، رضایی)

ها برای نین فراهم کردن بسترها و به وجود آوردن فرصتو قدرت درونی افراد و همچ

و همکاران،  3است )ژانگ افراد مختلفهای ها و شایستگیشکوفایی استعدادها، توانایی

خود، خانواده و این مفهوم از توانمندسازی به احساسات و حالات افراد نسبت به  (.0239

است.  خانواده و اجتماعدر  رادافنقش فعال  کنندهمنعکسشود و مربوط می اطرافیان

، 7مؤثر بودن ،4توان در پنج بعد شایستگیرا می افرادشناختی توانمندسازی روان

شایستگی  (.0203و همکاران،  8خلاصه کرد )لی 9و اعتماد 5دار بودن، معنی6خودمختاری
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

2. Ludmer 

2. Psychological Empowerment  

3. Zhang 

7. competence  

1. impact  

6. self-determination  

4. meaning  

8. confidence  

9. Lee 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0005796717301705#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0897189717306870#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0148296321003933#!
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نسبت  تواند وظایف خود را با مهارت انجام دهد و به باور فردای که یک فرد میبه درجه

آمیز وظایف محوله اشاره دارد، اگر فردی قادر به انجام هایش برای انجام موفقیتبه توانایی

هایش باشد، بر احساس شایستگی و کفایت نفس او اثری وظایف خود با استفاده از مهارت

کنند که قابلیت و تبحر لازم را مثبت دارد. افراد توانمند با دارا بودن شایستگی احساس می

یا (. مؤثر بودن 3422آمیز یک کار دارند )اسدی و همکاران، رای انجام دادن موفقیتب

اثر  وقایعتواند بر نتایج و پیامدهای ای است که فرد میپذیرش نتیجه شخصی، درجه

تحقق اهداف  منظوربهرسد رفتار فرد ای که به نظر میبگذارد. تأثیر عبارت است از درجه

کند. معتقدند خودمختاری شامل احساس فرد از خود ایجاد می فردی و خانوادگی تفاوت

داند و معتقد است رفتارهایی را که تعیینی است، چنین فردی خود را در کانون علیت می

دار بودن فرصتی است که افراد گیرد نه از دیگران. معنیدهد از خودش نشأت میانجام می

کنند در کنند، بدین معنا که احساس میمیاحساس کنند، اهداف مهم و باارزشی را دنبال 

 (.0236و همکاران،  3کنند که وقت و نیروی آنان باارزش است )منگای حرکت میجاده

با توجه به پیامدهای نامطلوب تعامل والد فرزند ناکارآمد در دوره نوجوانی و نقش 

آن بر  گسترده راتیتأثمخرب آن در سلامت روان و پیشرفت تحصیلی نوجوانان و همچنین 

و نظر به اینکه این  هاآنروند زندگی فردی، اجتماعی و شغلی آینده نوجوانان و خانواده 

تواند زندگی شخصی و خانوادگی نوجوانان را با آسیب جدی مواجه سازد، میفرایند 

شناختی، هیجانی و ارتباطی این ی روانهامؤلفهضروری است اقدامات مقتضی برای بهبود 

شناختی مناسب که منجر های درمانی روانی روشریکارگبهد صورت گیرد. این اساس افرا

ناپذیر است. به همین علت پژوهش حاضر شود، اجتناب هاآنشناختی به بهبود قدرت روان

شناختی برای والدین دارای فرزندان با تعامل در پی تدوین بسته درمانی توانمندسازی روان

پژوهشی )عدم تدوین بسته  خلأد است. حال با توجه به این فرزندی ناکارآم -والد

اصلی پژوهش حاضر تدوین بسته  مسئلهشناختی برای این والدین(، توانمندسازی روان

شناختی والدین و ارزیابی اثربخشی آن بر عواطف مثبت و منفی توانمندسازی روان

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

2. Meng   

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0897189715002128#!
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 فرزندی ناکارآمد بود. -نوجوانان با تعامل والد

 روش

شناختی والدین(، روش پژوهش حاضر در بخش کیفی )تدوین بسته توانمندسازی روان

و در ( 3380آبادی، فردانش و مزینی، راد، علیمومنیتحلیل مضمون به شیوه قیاسی )

آزمون با گروه گواه و دوره پیگیری پس -آزمونآزمایشی با طرح پیشقسمت کمی نیمه

فرزندی ناکارآمد شهر تهران در سال  -نان با تعامل والددوماهه بود. جامعه آماری را نوجوا

گیری و والدین آنان تشکیل دادند. در پژوهش حاضر از روش نمونه 3389-88تحصیلی 

 0شهر تهران، منطقه  وپرورشآموزشکه از مناطق  صورتنیبدهدفمند استفاده شد. 

این منطقه، پرسشنامه تعامل آموزشگاه پسرانه دوره دوم متوسطه  32انتخاب و با مراجعه به 

 3233ها اجرا شد. در این مرحله تعداد آموزان این آموزشگاهنوجوان در بین دانش -والد

آموزانی که ها، دانشگذاری این پرسشنامهآوری و نمرهپرسشنامه توزیع شد. پس از جمع

در  022کمتر از  فرزند ناکارآمد بودند مورد شناسایی قرار گرفتند )نمره -دارای تعامل والد

آموز نمره کمتر از میانگین دانش 93فرزندی(. در این مرحله تعداد  -پرسشنامه رابطه والد

آموزان با استفاده از فرزندی به دست آوردند. سپس این دانش -در پرسشنامه رابطه والد

ارآمد فرزند ناک -ی مجدد قرار گرفتند تا از وجود تعامل والدموردبررسمصاحبه بالینی نیز 

آموز تشخیص دانش 63آموز تعداد دانش 93اطمینان حاصل شود که از بین  هاآندر نزد 

نفر از این  42فرزند ناکارآمد را کسب کردند. در مرحله بعد تعداد  -نهایی تعامل والد

فرزندی به دست آورده بودند  -آموزان که کمترین نمرات را در پرسشنامه رابطه والددانش

تصادفی در  صورتبهبندی شده(، انتخاب و ترتیب صورتبهاز میانگین و  )نمرات کمتر

نوجوان در  02نوجوان در گروه آزمایش و  02ی شدند )دهیجاهای آزمایش و گواه گروه

گروه گواه(. سپس والدین این نوجوانان جهت دریافت مداخله در پژوهش حاضر شدند. 

مایلی به حضور در پژوهش نداشتند که با والدین والد ت 4در ابتدای دعوت از والدین تعداد 

والد در گروه آزمایش و تعداد  4دیگر جایگزین شدند. پس از شروع فرایند مداخله تعداد 

های ورود به والد در گروه گواه از ادامه حضور در پژوهش انصراف دادند. ملاک 3
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 -در پرسشنامه رابطه والد (022تر از پژوهش شامل کسب نمره کمتر از میانگین )نمره پایین

، برخورداری از سلامت اعلام رضایت و آمادگی جهت شرکت در پژوهش فرزندی،

با بررسی پرونده تحصیلی، بودن در دوره متوسطه دوم، جنسیت پسر و داشتن سن  جسمی

های خروج از پژوهش نیز شامل غیبت بیش از دو جلسه، حضور سال بود. ملاک 39تا  37

شناختی سات درمان، عدم همکاری با پژوهشگر و دریافت مداخله رواننامنظم در جل

نوجوانان میانگین سن های دموگرافیک نشان داد که های حاصل از دادهبود. یافته زمانهم

سال بود. همچنین میانگین سنی والدین  52/37و در گروه گواه  07/36در گروه آزمایش 

همچنین سطح تحصیلات  سال بود. 77/47ه و گروه گوا 07/45حاضر در گروه آزمایش 

 08/37نفر معادل  6درصد( و گواه ) 57/43نفر معادل  5دهم در هر دو گروه آزمایش )

نوجوانان و رضایت جهت رعایت اخلاق پژوهشی  درصد( دارای بیشترین فراوانی بود.

 .شدند برای شرکت در برنامه مداخله کسب و از کلیه مراحل مداخله آگاه الدین آنان

به افراد گروه گواه اطمینان داده شد که آنان نیز پس از اتمام فرایند پژوهشی، در  نیچنهم

 صورت تمایل این مداخلات را دریافت خواهند کرد.

 ابزار سنجش

 42فرزندی از پرسشنامه  -سنجش رابطه والد منظوربه: 2فرزند -پرسشنامه رابطه والد

( استفاده شد. این پرسشنامه در 3891و همکاران،  4فرزندی )فاین -ی رابطه والدسؤال

باشد که در پژوهش حاضر هر دو فرم دو فرم رابطه با پدر و رابطه با مادر می

گذاری این و مجموع نمره این دو فرم گزارش شد. نمره قرارگرفته مورداستفاده

ی گذارگاه تا همیشه( نمرهپرسشنامه بر اساس طیف لیکرت از یک تا هفت )هیچ

گذاری به شکل معکوس نمره 32و  31، 34، 33 سؤالاتشود. در هر دو فرم می

و  42های رابطه با پدر و رابطه با مادر شوند. حداقل نمره در هر یک از زیرمقیاسمی

 116و حداکثر نمره  29بنابراین حداقل نمره کل این پرسشنامه ؛ است 369حداکثر نمره 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

2. Parent-Child Relationship Questionnaire 

2. Fine 



 6716 پاییز | 74شماره | دوازدهم سال | ییافراد استثنا یروان شناس | 011

کیفیت پایین تعامل والد با نوجوان است.  دهندهاننش 422است. کسب نمرات کمتر از 

( برای تعیین روایی این پرسشنامه از روش تحلیل 3891در پژوهش فاین و همکاران )

ها عاملی تأییدی استفاده شد. نتایج تحلیل عامل تأییدی ارتباط بالا و خوبی بین ماده

( 4229) 3تفورد و باربرنشان داد. همچنین میزان پایایی این پرسشنامه در پژوهش برا

به دست  83/2و  99/2برای دو زیرمقیاس تعارض با پدر و تعارض با مادر به ترتیب 

( که در ایران انجام گرفت، ضرایب 3181ییلاق و همکاران )آمد. در پژوهش شهنی

و برای خرده مقیاس تعارض  98/2آلفای کرونباخ برای خرده مقیاس تعارض با پدر، 

ه دست آمد. همچنین ضرایب استاندارد در تحلیل عامل تأییدی برای ب 84/2با مادر، 

قیاس تعارض با مادر بین مو برای خرده 92/2تا  62/2خرده مقیاس تعارض با پدر بین 

( ضریب آلفای کرونباخ این 3186متغیر بود. در پژوهش فرازمند ) 69/2تا  66/2

 99/2مقیاس تعارض با پدر دهو برای خر 98/2مقیاس تعارض با مادر پرسشنامه خرده

محاسبه گردید. پایایی این پرسشنامه در پژوهش حاضر با استفاده از ضریب آلفای 

 98/2و برای زیرمقیاس تعارض با پدر  99/2کرونباخ برای زیرمقیاس تعارض با مادر 

 محاسبه شد.

 3واتسونی پاناس توسط عواطف مثبت و منفپرسشنامه  :1یعواطف مثبت و منفپرسشنامه 

ارزیابی عاطفه مثبت و منفی ساخته شده است. این  منظوربه 3899و همکاران در سال 

 7طیف  بر اساسکه  و دو خرده مقیاس عاطفه مثبت و منفی است سؤال 02پرسشنامه دارای 

. حداقل و حداکثر نمرات در هر شودیم یگذارنمره( به شیوه لیکرتی 7-3ی )ادرجه

 را با استفاده پرسشنامه نیاعتبار ا( 0229و همکاران ) 4است. استپت 72تا  32زیرمقیاس بین 

و عاطفه منفی  82/2/ تا 96های عاطفه مثبت بین در خرده مقیاس کرونباخ یآلفا روش

( پایایی این پرسشنامه را 3383)و همکاران  بشارتگزارش کردند.  95/2تا  94/2برابر با 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

2. Bradford, Barber 

2. Positive and Negative Affect Questionnaire 

3. Watson 

4. Steptoe 
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گزارش کردند و روایی  99/2ضریب آلفای کرونباخ در هر دو خرده مقیاس  اساس بر

ارزیابی کردند. پایایی این پرسشنامه در پژوهش حاضر  96/2سازه آن را مطلوب و به میزان 

و  97/2با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای دو خرده مقیاس عاطفه مثبت و منفی 

 محاسبه شد. 90/2

  روند اجرای پژوهش

گیری )مطابق با آنچه ذکر گردید(، والدین پس از اخذ مجوزهای لازم و انجام فرایند نمونه

 02ی شدند )دهیجاهای آزمایش و گواه والد( به شیوه تصادفی در گروه 42) شدهانتخاب

آزمایش مداخلات مربوط به بسته  گروهدر گروه گواه(. والد  02والد در گروه آزمایش و 

ای( را در طی دو و نیم ماه دقیقه 82جلسه  32شناختی )آموزشی توانمندسازی روان

ای یک جلسه دریافت نمودند. این در حالی است که افراد حاضر در گروه هفته صورتبه

یکی ای را در طول پژوهش دریافت نکردند. لازم به ذکر است که مداخله گونهچیهگواه 

از والدین در جلسات مداخله حاضر و محتویات آموزشی جلسه را ضبط و در اختیار دیگر 

 3والد در گروه آزمایش و تعداد  4داد. پس از شروع فرایند مداخله تعداد والد قرار می

تدوین بسته توانمندسازی والد در گروه گواه از ادامه حضور در پژوهش انصراف دادند. 

 به این شرح بود:روش تحلیل مضمون به روش قیاسی استفاده از نیز با  ینشناختی والدروان

شناختی، هیجانی و عاطفی در نوجوانان دارای تعامل در مرحله اول نیازهای روان

های والدین دارای تعامل با فرزند کارآمد و همچنین مبانی فرزند ناکارآمد، ویژگی -والد

 صورتنیبدآوری اختصاصی قرار گرفت. و جمع موردمطالعهتوانمندسازی  مؤلفهنظری 

مرتبط را  شدهچاپهای ها و کتابنامهکه پژوهشگر در مرحله اول مقالات، پایان

پور و شاه حیدری و بررسی دقیق قرار داد. در این مرحله مقالات مربوط به موردمطالعه

(؛ 3383زیاری )محمدآباد و ما(؛ سالاری3380دوست )(؛ عباسی و نشاط3383کمالیان )

(؛ 3387(؛ اسدیان و همکاران )3387پور و شکوری )(؛ کفاش0237حسینی و همکاران )

(؛ 3386(؛ جعفری و همکاران )3387(؛ اسحاقیان و همکاران )3387عسگری و نیکوکار )

پور و همکاران (؛ مؤمن3386نواز و همکاران )(؛  مسکین3386فیروزفر و همکاران )
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(؛ سربلند 3389احمدآبادی و همکاران )(؛ نیلی3385عقدا )طمی(؛ کریمی و فا3385)

و همکاران  0لئو(؛ 0202و همکاران ) 3(؛ خان3389قنواتی و همکاران )(؛ علی3389)

قرار گرفت.  موردمطالعه( 0233و همکاران ) 4(؛ و آکسل0238و همکاران ) 3(؛ جنا0238)

به حوزه پژوهش حاضر )نیازهای  هاآنملاک انتخاب این مقالات، ارتباط محتوایی و نظری 

فرزند ناکارآمد و همچنین  -شناختی، هیجانی و عاطفی در نوجوانان دارای تعامل والدروان

در مرحله اول،  شدهیآورجمعتوانمندسازی( بود. در مرحله دوم مطالب  مؤلفهمبانی نظری 

محتوایی  -های مفهومیو زیرگروه  قرارگرفتهبندی )کدبندی( محتوایی مورد دسته

. در مرحله سوم (3380راد و همکاران، مومنی)معطوف به نیازها و مسائل تشکیل شد 

حوزه مهارتی  30تا  32در مرحله دوم به  شدهلیتشکمحتوایی  -های مفهومیزیرگروه

ن آوری نوجواناشناختی و ایجاد و تقویت تابمعطوف به معطوف به توانمندسازی روان

توانمندسازی بسته آموزشی  تیدرنهافرزند ناکارآمد تبدیل و  -دارای تعامل والد

فرزند ناکارآمد بر پایه فنون آموزشی  -برای والدین دارای تعامل والد شناختیروان

اولیه تدوین شد. در مرحله چهارم بسته اولیه بسته آموزشی  صورتبهاز منابع  شدهاستخراج

متخصص  37فرزند ناکارآمد به  -برای والدین دارای تعامل والد تیشناختوانمندسازی روان

شناسی و درمانگران دوره نوجوانی ارائه و از آنان درخواست شد تا با مطالعه و روان

اظهارنظر راجع به ساختار، فرایند و محتوای هر یک از جلسات در قالب پرسشنامه 

 قرارگرفتهیار هر یک از متخصصان در اخت شدهنیتدونظرسنجی که همراه بسته آموزشی 

بود، به تدوین بسته نهایی یاری رسانند. علاوه بر این در این مرحله لازم بود یک فرم 

و نظرات اصلاحی هر یک از متخصصان در  هاشنهادیپارائه  منظوربهاظهارنظر باز پاسخ 

برای والدین  ختیشناتوانمندسازی روانجهت ارتقاء محتوا، ساختار و فرایند بسته آموزشی 

قرار گیرد که این فرایند انجام شد. در  هاآنفرزند ناکارآمد در اختیار  -دارای تعامل والد

درباره بسته  هاآنمتخصص بررسی و نظرات اصلاحی  37مرحله پنجم نظرات تخصصی 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

0. Khan 

6. Lyu  

0. Jena 

7. Aksel 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Lyu+D&cauthor_id=31406892
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فرزند ناکارآمد انجام  -برای والدین دارای تعامل والد شناختیتوانمندسازی روانآموزشی 

شناختی توانمندسازی روانبسته آموزشی نهایی آماده شد. در مرحله ششم بسته آموزشی  و

همراه با فرم نظرسنجی نهایی و محاسبه ضریب توافق متخصصان درباره فرایند، ساختار و 

 کهیدرصورتمتخصص قبلی ارائه شد. در این مرحله  37محتوای بسته آموزشی مجدداً به 

 موردی در بسته آموزشی اعمال شد. صورتبهکماکان متخصصان نظرات اصلاحی داشتند، 

بسته آموزشی ) شدهنیتدوآموزشی سته بدر این مرحله جهت سنجش روایی درونی 

بسته درباره فرایند، ساختار و محتوای ها ، ضریب توافق ارزیاب(شناختیتوانمندسازی روان

علاوه بر این به دست آمد.  99/2محاسبه و میزان  تیشناخآموزشی توانمندسازی روان

 –آزمون والد، با طرح مقدماتی با قواعد پیش 4اعتبار بیرونی نیز بسته بر روی  منظوربه

 شناختیبسته آموزشی توانمندسازی روانآزمون انجام شد. نتایج حاکی از آن بود که پس

عواطف مثبت و منفی نوجوانان با تعامل  توانسته منجر به تغییر معنادار در میانگین نمرات

بسته آموزشی نیز به این صورت بود که  ریتأثفرزندی ناکارآمد شود. جهت  -والد

توانسته منجر افزایش میانگین نمرات عواطف مثبت و کاهش  شناختیتوانمندسازی روان

 فرزندی ناکارآمد شود.  -میانگین نمرات عواطف منفی نوجوانان با تعامل والد

 شناختیخلاصه جلسات آموزش توانمندسازی روان .2جدول 

 جلسه موضوع جلسه

و  شناختیآشنایی و معارفه، بیان مقررات و اهداف جلسه، توضیح مختصری در مورد توانمندسازی روان

 آزمون.، برگزاری پیشرابطه والدفرزندی
 اول

درونی؛ احساس تسلط بر امور؛ احساس توضیح در مورد توانمندی و پیامدهای آن )افزایش انگیزش 

 پذیری روانی( در تعاملات والد فرزندی، تعیین تکلیف مرتبط.توانمندی و قدرت، انعطاف
 دوم

شناختی، تبیین احساس ی توانمندسازی روانهامؤلفهبررسی تکلیف جلسه گذشته، توضیح در مورد 

ای فرزندپروری، توضیح در مورد سبک ههای خانواده و هدفدار بودن، توضیح در مورد ارزشمعنی

 دار بودن، تعیین تکلیف مرتبط.معنی مؤلفهی آن با و رابطه فرزندپروری

 سوم

های افرادی که احساس بررسی تکلیف جلسه گذشته، توضیح در مورد احساس شایستگی، ویژگی

 مقتدرانه، تعیین تکلیف مرتبط.شایستگی دارند و ارتباط آن با فرزندپروری مقتدرانه، تبیین فرزندپروری 
 چهارم

بررسی تکلیف جلسه گذشته، توضیح در مورد احساس خودکارآمدی و منابع آن، ارتباط دادن 

های انضباطی مثبت، تعیین خودکارآمدی به روابط والدفرزندی، ادامه فرزندپروری مقتدرانه: روش
 پنجم
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 جلسه موضوع جلسه

 تکلیف مرتبط.

رد احساس خودتعیینی و مفاهیم مرتبط با آن، توضیح در بررسی تکلیف جلسه گذشته، توضیح در مو

 فرزندی، تعیین تکلیف مرتبط.-ی آن و ارتباط دادن آن با روابط والدهامؤلفهمورد خودمختاری و 
 ششم

بودن و مفاهیم مرتبط با آن، چگونه والدین  مؤثر مورداحساسبررسی تکلیف جلسه گذشته، توضیح در 

و هیجانات فرزندان، مشارکت هیجانی با فرزند شامل ابراز محبت و  ی باشیم: شناخت نیازهامؤثر

 دلگرمی، داشتن تفریح و سرگرمی با فرزند، تعیین تکلیف مرتبط

 هفتم

بررسی تکلیف جلسه گذشته، توضیح در مورد احساس مؤثر بودن، چگونه والدین مؤثری باشیم: ایجاد 

 فرزند(، تعیین تکلیف مرتبط.ارتباط مثبت با فرزند )نحوه گوش کردن به 
 هشتم

فرزندی، -بررسی تکلیف جلسه قبل، توضیح در مورد احساس اعتماد و قدردانی، ارتباط آن با تعامل والد

 ایجاد احساس ارزشمندی در فرزند(.
 نهم

 دهم آزمون.ها، برگزاری پسیی به مشکلات و پرسشگوپاسخی و خلاصه جلسات، بندجمع

ها از دو سطح آمار توصیفی و استنباطی استفاده داده لیوتحلهیتجزی در این پژوهش برا

در سطح آمار توصیفی از میانگین و انحراف استاندارد و در سطح آمار . شده است

ویلک جهت بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها، آزمون لوین  -استنباطی از آزمون شاپیرو

ها و فرض کرویت دادهجهت بررسی پیشها، آزمون موچلی برای بررسی برابری واریانس

نتایج . همچنین از تحلیل واریانس آمیخته برای بررسی فرضیه پژوهش استفاده گردید

 .قرار گرفت لیوتحلهیتجزمورد  -03SPSSافزار آماری آماری با استفاده از نرم

 هایافته

آزمون و آزمون، پسمیانگین و انحراف استاندارد عواطف مثبت و منفی در مراحل پیش

 ارائه شده است.  0پیگیری به تفکیک دو گروه آزمایش و گواه، در جدول 

 میانگین و انحراف استاندارد عواطف مثبت و منفی در دو گروه آزمایش و گواه .1جدول 

 هاگروه

 مرحله پیگیری آزمونپسمرحله  آزمونمرحله پیش

 میانگین
انحراف 

 معیار
 میانگین

انحراف 

 معیار
 میانگین

انحراف 

 معیار

 83/7 33/05 32/6 72/09 79/4 95/03 گروه آزمایش عاطفه مثبت
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 هاگروه

 مرحله پیگیری آزمونپسمرحله  آزمونمرحله پیش

 میانگین
انحراف 

 معیار
 میانگین

انحراف 

 معیار
 میانگین

انحراف 

 معیار

 82/4 27/03 33/7 56/00 37/7 37/03 گروه گواه

 عاطفه منفی
 37/4 72/39 74/4 93/35 79/3 93/03 گروه آزمایش

 62/4 52/00 20/7 03 44/4 37/00 گواهگروه 

نتایج جدول توصیفی حاکی از آن است که میزان عواطف مثبت نوجوانانی که والدین آنان 

در گروه آزمایش حضور داشتند، نسبت به گروه گواه افزایش و میزان عواطف منفی آنان 

ی قرار موردبررسکاهش یافته است که در ادامه، معناداری آن با استفاده از آمار استنباطی 

های های آزمونفرضائه نتایج تحلیل آزمون واریانس آمیخته، پیشگیرد. قبل از ارمی

قرار گرفت. بر همین اساس نتایج آزمون شاپیرو ویلک بیانگر آن  موردسنجشپارامتریک 

ها در متغیرهای عواطف مثبت و منفی در ای دادهفرض نرمال بودن توزیع نمونهبود که پیش

آزمون و پیگیری برقرار است زمون، پسآهای آزمایش و گواه در مراحل پیشگروه

(27/2<p)قرار  موردسنجشفرض همگنی واریانس نیز توسط آزمون لوین . همچنین پیش

ها در فرض همگنی واریانسداد پیشگرفت که نتایج آن معنادار نبود که این یافته نشان می

نشان  t. از طرفی نتایج آزمون (p>27/2)متغیرهای عواطف مثبت و منفی رعایت شده است 

های آزمایش و گروه گواه در متغیرهای وابسته آزمون گروههای پیشداد که تفاوت نمره

. این در حالی بود که نتایج آزمون (p>27/2))عواطف مثبت و منفی( معنادار نبوده است 

رعایت  ها در عواطف مثبت و منفیفرض کرویت دادهموچلی نیز بیانگر آن بود که پیش

 .(p>27/2)شده است 

ی برای متغیرهای گروه نیبدرون و  راتیتأثتحلیل واریانس آمیخته جهت بررسی  .3جدول 

 عواطف مثبت و منفی

 متغیر
مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
 pمقدار  fمقدار 

اندازه 

 اثر

توان 

 آزمون

 

عواطف 

 3 62/2 2223/2 40/48 72/95 0 357 زمان

 3 73/2 2223/2 37/02 20/388 3 20/388 عضویت گروهی
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 متغیر
مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
 pمقدار  fمقدار 

اندازه 

 اثر

توان 

 آزمون

 3 67/2 2223/2 76/65 60/338 0 04/038 تعامل زمان و گروه مثبت

     55/3 60 56/328 خطا

 

عواطف 

 منفی

 3 70/2 2223/2 70/37 36/53 0 53/346 زمان

 3 45/2 2223/2 38/38 84/350 3 84/350 عضویت گروهی

 3 63/2 2223/2 35/73 33/326 0 00/030 تعامل زمان و گروه

     26/0 60 27/309 خطا

، عامل زمان یا شدهمحاسبه Fدهد بر اساس ضرایب نشان می واریانس آمیختهنتایج آزمون 

 -عواطف مثبت و منفی نوجوانان دارای تعامل والدمعناداری بر نمرات  ریتأثمرحله ارزیابی 

های نمرات درصد از تفاوت در واریانس 70و  62به ترتیب  داشته و فرزندی ناکارآمد

کند. فرزندی ناکارآمد را تبیین می -عواطف مثبت و منفی نوجوانان دارای تعامل والد

شناختی( یا نوع درمان علاوه بر این، عامل عضویت گروهی )آموزش توانمندسازی روان

 ریتأثفرزندی ناکارآمد  -امل والددریافتی هم بر عواطف مثبت و منفی نوجوانان دارای تع

درصد از تفاوت در نمرات عواطف مثبت و منفی  45و  73معنادار داشته و به ترتیب 

کند. از طرفی نتایج نشان داد که فرزندی ناکارآمد را تبیین می -نوجوانان دارای تعامل والد

ارزیابی هم بر  شناختی( در مراحل مختلفنوع درمان دریافتی )آموزش توانمندسازی روان

معنادار داشته و  ریتأثفرزندی ناکارآمد  -عواطف مثبت و منفی نوجوانان دارای تعامل والد

درصد از تفاوت در نمرات عواطف مثبت و منفی نوجوانان دارای تعامل  63و  67به ترتیب 

درصدی هم، حاکی از دقت  322کند. توان آماری فرزندی ناکارآمد را تبیین می -والد

تعامل گروه و زمان بر عواطف مثبت و  ریتأثری بالا و کفایت حجم نمونه جهت ارزیابی آما

 4حال در ادامه در جدول باشد. فرزندی ناکارآمد می -منفی نوجوانان دارای تعامل والد

ها بر حسب مرحله ارزیابی مقایسه زوجی میانگین نمرات عواطف مثبت و منفی آزمودنی

  شود.ارائه می
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 ها بر حسب مرحله ارزیابیآزمودنی مقایسه زوجی میانگین نمرات عواطف مثبت و منفی .7جدول 

 متغیر
 مرحله مبنا

 )میانگین(

مرحله مورد مقایسه 

 )میانگین(

تفاوت 

 هامیانگین

خطای انحراف 

 معیار
 معناداری

عواطف 

 مثبت

 آزمونپیش
 2223/2 40/2 -23/3 آزمونپس

 223/2 34/2 -75/0 پیگیری

 آزمونپس
 2223/2 40/2 23/3 آزمونپیش

 28/2 35/2 44/2 پیگیری

عواطف 

 منفی

 آزمونپیش
 2223/2 40/2 65/0 آزمونپس

 2223/2 43/2 49/0 پیگیری

 آزمونپس
 2223/2 40/2 -65/0 آزمونپیش

 94/2 39/2 -38/2 پیگیری

آزمون و پیگیری در آزمون با پسنشان داد، بین میانگین نمرات مرحله پیش 4نتایج جدول 

آموزش تفاوت معنادار وجود دارد. این بدان معناست که عواطف مثبت و منفی متغیرهای 

آزمون و پیگیری عواطف به شکل معناداری نمرات پس شناختی توانستهتوانمندسازی روان

آزمون دچار تغییر نمایند. یافته دیگر این جدول نشان به مرحله پیش مثبت و منفی را نسبت

آزمون و پیگیری عواطف مثبت و منفی تفاوت داد که بین میانگین نمرات مرحله پس

تبیین نمود که نمرات عواطف مثبت و  نیچننیاتوان معنادار وجود ندارد. این یافته را می

آزمون دچار تغییر فرزندی ناکارآمد که در مرحله پس -منفی نوجوانان دارای تعامل والد

 معنادار شده بود، توانسته این تغییر را در طول دوره پیگیری نیز حفظ نماید.
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فرزندی  -والد دارای تعامل نیمرخ تغییرات نمرات عواطف مثبت و منفی نوجوانان .2نمودار 

 گانهناکارآمد در مراحل سنجش سه

 گیریبحث و نتیجه

شناختی والدین و ارزیابی اثربخشی تدوین بسته توانمندسازی روان باهدفپژوهش حاضر 

فرزندی ناکارآمد انجام گرفت. نتایج  -آن بر عواطف مثبت و منفی نوجوانان با تعامل والد

متخصصان دارای روایی محتوایی کافی  ازنظرشناختی نشان داد که بسته توانمندسازی روان

دهی ادراک شناختی با شکلتوانمندسازی رواناست. در تبیین این یافته باید گفت 

شناختی افراد بگذارد )یه و تواند تأثیر مثبتی روی وضعیت روانتوانمندی روانی، می
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با دریافت  فرزندی ناکارآمد -والدین دارای تعامل والد(. بر این اساس 0236همکاران، 

شان، مشکل کمتری شناختی، در پذیرش و قبول شرایط خود و فرزندتوانمندسازی روان

توانند نیازهای روانی و فیزیولوژیکی خویش و فرزند خود را برآورده داشته و بهتر می

را از درگیری و  فرزندی ناکارآمد -والدین دارای تعامل والدکنند. این فرایند، 

شود تا آنان زا و نشخوارگونه نجات داده و سبب میدرآمیختگی با افکار مضطرب

به آینده بالاتری را ادراک نموده و بر همین اساس است که بسته حاضر از  بینی و امیدخوش

 نظر متخصصان دارای روایی مناسب بود.

شناختی والدین بر عواطف مثبت همچنین نتایج نشان داد که بسته توانمندسازی روان

داشته و توانسته منجر به افزایش  ریتأثفرزندی ناکارآمد  -و منفی نوجوانان با تعامل والد

عواطف مثبت و کاهش عواطف منفی این نوجوانان شود. بسته حاضر برای نخستین بار در 

؛ پژوهش حاضر تدوین شده است. بر این اساس پژوهش کاملاً همسویی با آن وجود ندارد

بهنجار بنا  شناختی بر پایه تعامل با فرزند و اصول فرزندپروریاما چون توانمندسازی روان

( مبنی بر اثربخشی بسته 3389قنواتی و همکاران )نهاده شده است، با نتایج پژوهش علی

کودک -فرزند بر کیفیت دلبستگی کودکان دارای تعامل مادر-آموزشی تعامل والد

( مبنی بر اثربخشی برنامه آموزشی 3389احمدآبادی و همکاران )ناکارآمد؛ با یافته نیلی

فرزندی و رضایت از زندگی مادران؛ با گزارشات فرشاد -بهبود رابطه والدفرزندپروری بر 

 -آموزش والدگری مثبت بر شادزیستی و تعارض والد ریتأث( مبنی بر 3385و همکاران )

اثربخشی آموزش ( مبنی بر 3386رضایی و همکاران ) دستاورد؛ با آموزانفرزندی دانش

دی والدگری مادران و مشکلات رفتاری گروهی والدگری مثبت بر استرس و خودکارآم

 -والد تعامل درمان اثربخشی (3387؛ با نتایج پژوهش روشن و همکاران )آموزاندانش

فرزندان و با یافته  رفتاری مشکلات شدت کاهش بر کودک و مقابله درمانگری مادران

کیفیت اثربخشی آموزش برنامه والدگری مثبت بر ( مبنی بر 3387اصلانی و همکاران )

شناختی نیز پژوهش حاضر همسو بود. در حیطه اثر توانمندسازی روان کودک -تعامل والد

اثربخشی بسته توانمندسازی ( مبنی بر 3422اسدی و همکاران )با نتایج پژوهش 
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و با یافته جعفری و  شناختی بر نشخوار فکری والدین دارای فرزند مبتلا به سرطانروان

ی در کاهش اضطراب و بهبود شناخترواناثربخشی توانمندسازی  ( مبنی بر3386همکاران )

 کارکردهای اجرایی زنان همسو بود.

شناختی والدین بر در تبیین یافته حاضر مبنی بر اثربخشی بسته توانمندسازی روان

فرزندی ناکارآمد باید گفت که  -عواطف مثبت و منفی نوجوانان با تعامل والد

های محیطی و ی در پاسخگویی به چالشاکنندهلیتسهمل تواند عاتوانمندسازی می

سازی افراد با درجه بالایی از شناختی سبب آمادهخانوادگی باشد. توانمندسازی روان

(. بر این اساس 0203لی و همکاران، است ) هایریگمیتصمپذیری و آزادی در انعطاف

تا توانایی لازم  کندکمک می فرزندی ناکارآمد -والدین با تعامل والدتوانمندسازی به 

در عملکرد افراد  تنهانهآورند. این فرایند  به دستگیری بهنجار و مناسب را برای تصمیم

شناختی ی شخصیت از توانمندسازی روانریرپذیتأثبلکه در شخصیت آنان نیز مؤثر است. 

های شود تا اصول بهنجار تعامل را در شخصیت خود نهادینه نموده و چالشسبب می

شود تا کلامی، رفتاری و ارتباطی کمتری را با فرزند خود تجربه نمایند. این روند سبب می

ی تعامل سازنده با فرزند برقرارای را فرزند خود برقرار نمایند. والدین بتوانند تعامل سازنده

شود تا فرزندان احساس آرامش درونی و روانی بیشتری را ادراک نموده و نیز سبب می

در تبیین دیگر باید گفت که  از میزان عواطف منفی آنان کاسته شود. صورتنیبد

( و این بدان معنی است 0236توانمندسازی به معنای قدرت بخشیدن است )یه و همکاران، 

کمک فرزندی ناکارآمد  -والدین با تعامل والدشناختی به طی توانمندسازی روانکه در 

خود را بهبود بخشند، بر ناتوانی و درماندگی خود چیره  نفساعتمادبهشود تا احساس می

های درونی آنان را برای انجام دادن و در افراد شور و شوق فعالیت ایجاد و انگیزه شوند

از امکانات انجام دادن برخی کارها برخوردار  فقطنهتوانمند وظیفه بسیج شود. افراد 

اند، متفاوت شوند، بلکه اندیشه آنان درباره خود نیز با آنچه پیش از توانمند شدن داشتهمی

فرزندی ناکارآمد احساس  -والدین با تعامل والدشود تا گردد. این روند سبب میمی

 خصوصبهو ادراک را به اعضای خانواده )رضایت درونی بیشتری نموده و این احساس 
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عواطف مثبت فرزندان نیز افزون یابد. در تبیینی  صورتنیبدفرزندان( نیز منتقل نموده و 

دهی ادراک شناختی با شکلگونه بیان نمود که توانمندسازی روانتوان ایندیگر می

راد بگذارد. بر این شناختی افتواند تأثیر مثبتی روی وضعیت روانتوانمندی روانی، می

شناختی، در فرزندی ناکارآمد با دریافت توانمندسازی روان -اساس والدین با تعامل والد

توانند نیازهای روانی و پذیرش و قبول شرایط خود، مشکل کمتری داشته و بهتر می

فیزیولوژیکی خویش را برآورده کنند. این فرایند، والدین را از درگیری و درآمیختگی با 

بینی و امید به شود تا آنان خوشزا و نشخوارگونه نجات داده و سبب میفکار مضطربا

بینی نیز به دایره تعاملی این والدین با فرزندان آینده بالاتری را ادراک نمایند. کسب خوش

تر بینشود تا آنان، به بهبود رابطه خود با فرزندشان خوشنیز سرایت نموده و باعث می

های هیجانی و روانی فرزندان در تعامل والدین با فرزندان نیز از میزان آسیب باشند. بهبود

شود آنان عواطف منفی کمتر و عواطف مثبت بیشتری را ادراک و کاسته و باعث می

 تجربه نمایند.  

فرزندی ناکارآمد شهر  -با تعامل والد والدین و نوجوانانبه  قیتحق دامنه بودن دودمح

ده همانند وضعیت خانوادگی والدین و نوجوانان، کنترل نش ایرهیمتغ برخی تهران، وجود

گیری از و عدم بهره هاآن یاجتماع تیموقع و ها، تعداد فرزندانخانواده مالی وضعیت

 نیهای اتیاز محدودگیری تصادفی )به دلیل شرایط خاص جامعه آماری( های نمونهروش

در سطح ج، یتان یریپذمیقدرت تعم شیافزا رایب ودشتوصیه می بنابراینپژوهش بود؛ 

اوت، های متففرهنگ دارای جوامع و مناطق و هرهاش رایدر ستحقیق  نیاپیشنهاد پژوهشی، 

با  سازی شده و ...(،دارای اختلالات رفتاری درونی و برونی ها )همانند نوجواناندیگر گروه

شود علاوه بر این پیشنهاد می. شود گیری تصادفی اجراو روش نمونه کنترل عوامل ذکرشده

در پژوهش حضور داشته باشند تا روند  زمانهمهای آتی هر دو والد به شکل در پژوهش

شناختی اثربخشی بسته توانمندسازی روان به توجه درمانی سرعت بیشتری داشته باشد. با

در سطح ، فرزندی ناکارآمد -با تعامل والد نوجوانان والدین بر عواطف مثبت و منفی

شناختی والدین طی کارگاهی تخصصی بسته توانمندسازی روان شودمی نهادشیپ کاربردی
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گران حوزه خانواده در سطح مراکز مشاوره سطح شهر و همچنین به مشاوران و درمان

کارگیری این الگوی آموزشی برای والدین با با به هاآنتا  شود داده مشاوران مدارس ارائه

 رزندی ناکارآمد، جهت کاهش عواطف منفی و بهبود عواطف مثبتف -تعامل والد

 فرزندان آنان گامی عملی بردارند.

 تشکر و قدردانی

آزاد اسلامی واحد دانشگاه  مشاوره و راهنمایی  برگرفته از رساله دکترای رشتهحاضر مقاله 

 پژوهش. در این دفاع شده است 3423سال به تصویب و در  3389سال است که در  رودهن

در نقش استاد راهنما و نویسنده دوم ، نگارنده مقالهعنوان طراح و ده نخست بهننویس

از تمام والدین حاضر در پژوهش و  لهیوسنیبد نویسنده سوم در نقش استاد مشاور بودند.

مسئولین مدارس منتخب شهر تهران که همکاری کاملی جهت اجرای پژوهش داشتند، 

 آید.قدردانی به عمل می
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 منابع
سازمان و تناسب -(. تحلیل تأثیر تناسب فرد3387اسحاقیان، زهرا؛ کاظمی، علی؛ و شائمی، علی. )

 .365-398 (،33)8های مدیریت عمومی، پژوهششناختی، شغل بر توانمندسازی روان-فرد

ای و اعتماد (. رابطه اخلاق حرفه3387زاده، ابوالفضل. )اسدیان، سیروس؛ ربیعی، محسن؛ و قاسم

 (،00)6ترویجی اخلاق، -فصلنامه علمیشناختی معلمان، نی با توانمندسازی روانسازما

382-367. 

اثربخشی آموزش برنامه والدگری (. 3387الهی، عباس. )اصلانی، خالد؛ وارسته، مرضیه؛ و امان

 (،09)5ی، درمانخانوادهفصلنامه فرهنگ مشاوره و ، کودک -مثبت بر کیفیت تعامل والد

393-023. 

 یروس.زاده، سمومنالله؛ و جتفراهانی، ح حسن؛دهقانی، م دیقه؛کوچی، ص حمدعلی؛بشارت، م

کننده عاطفه مثبت و منفی بر رابطه بین ناگویی هیجانی و بررسی نقش تعدیل (.3383)

-323، (5)38شناسی بالینی و شخصیت، روان ،شدت درد در بیماران مبتلا به درد مزمن

333. 

شناختی (. اثربخشی توانمندسازی روان3386فری، صبا؛ و حسینی، سیدمجید. )جعفری، اصغر؛ جع

فصلنامه در کاهش اضطراب و بهبود کارکردهای اجرایی زنان دارای همسر معتاد، 
 .98-328 (،30) 9ی، درمانو روانفرهنگی مشاوره 

نگر بر افزایش درمانی مثبت اثربخشی برنامه روان(. 3387خانجانی، مهدی؛ و رضایی، سعید. )

شناختی، عواطف مثبت و کاهش عواطف منفی مادران دارای کودک با بهزیستی روان

 .70-35 (،35)5توانمندسازی کودکان استثنایی، ، اختلال اوتیسم

پور، زاده، آیدا؛ و عیسیزهرا؛ یحییخانزاده، عباسعلی؛ طاهر، محبوبه؛ سیدنوری، سیدهحسین

فرزند با میزان اعتیادپذیری و گرایش به جنس -تعامل والدرابطه شیوه (. 3380مهدی. )

 .54-78 (،09)5فصلنامه اعتیادپژوهشی، ، مخالف در دانشجویان

مفهوم توانمندسازی (. 3384رضایی جندانی، محبوبه؛ هویدا، رضا؛ و سماواتیان، حسین. )

ردهای نوین دو فصلنامه رویک، شناختی معلمانو رابطه آن با سرمایه روان یشناختروان
 .38-04 (،3)32آموزشی، 

اثربخشی آموزش گروهی (. 3386رضایی، فاطمه؛ غضنفری، فیروزه؛ و رضائیان، مهدی. )
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والدگری مثبت بر استرس و خودکارآمدی والدگری مادران و مشکلات رفتاری دانش 

 .36-5 (،3)7مجله دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، ، آموزان کم توان ذهنی

 اثربخشی (. مقایسه3387) پور، احمد؛ و رضایی، اکبر.ریم؛ آقایوسفی، علیرضا؛ علیم روشن،

 رفتاری مشکلات شدت کاهش بر کودک و مقابله درمانگری مادران -والد تعامل درمان

 .333-303 (،3)34ی بالینی و شخصیت، شناسروانساله،  6تا  3کودکان 

ساختار سازمانی بر درگیری شغلی  ریتأث(. 3387سالاری محمدآباد، محمد؛ و مازیاری، محمد. )

شناختی، ای توانمندسازی روانکارکنان ادارات کل ورزش و جوانان: نقش واسطه

 .093-085 (،0)9مدیریت ورزشی، 

گری واسطهشناختی بر دلبستگی کاری با نقش سرمایه روان ریتأث(. 3389سربلند، خیراله. )

 .67-56 (،3)02دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی، شناختی، توانمندسازی روان

(. بررسی رابطۀ عدالت سازمانی و 3383رضا. )پور، رضوان؛ و کمالیان، امینحیدریشاه

 .357-023 (،3)32مجله مدیریت فرهنگ سازمانی، شناختی، توانمندسازی روان

(. رابطه علی تعارض آشکار و 3383مهر، الهه؛ و مکتبی، غلامرضا. )ییلاق، منیجه؛ عزیزیشهنی

گری رابطه والد فرزند، رفتار تعارض نهان بین والدین با عملکرد تحصیلی با میانجی

 (،3)0، دو فصلنامه مشاوره کاربردیآموزان دبیرستانی، ضداجتماعی و افسردگی در دانش

36-3. 

کودک بر -(. اثربخشی درمان تعامل والد3380دوست، حمیدطاهر. )رضیه؛ و نشاطعباسی، م

 .78-65 (،0)7مجله روانشناسی بالینی، ای، های اختلال نافرمانی مقابلهکاهش نشانه

شناختی در ارتقای (. نقش توانمندسازی روان3387عسگری، ناصر؛ و نیکوکار، غلامحسین. )

مدیریت بخش(، ای پخش )مطالعه موردی: شرکت بههعملکرد فروش فروشندگان شرکت
 .635-679 (،3)9بازرگانی، 

(. 3389قنواتی، سارا؛ شریفی، طیبه؛ غضنفری، احمد؛ عابدی، محمدرضا؛ و نقوی، اعظم. )علی

-فرزند برکیفیت دلبستگی کودکان دارای تعامل مادر-اثربخشی بسته آموزشی تعامل والد

 .035-048 (،0)32سازی کودکان استثنایی، نشریه توانمندکودک ناکارآمد، 

فرزندی )تعامل -والد تعامل بر هیجان شناختی اثربخشی آموزش تنظیم(. 3385) فرازمند، مهرانگیز.
، پایان ایمقابله نافرمانی اختلال به مبتلا نوجوانان شناختیروان هایو سرمایه با پدر و مادر(
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 .ایراناهر،  ،اهرواحد  اسلامی،دانشگاه آزاد  نامه کارشناسی ارشد،

آموزش والدگری مثبت  ریتأث(. 3385فرشاد، محمدرضا؛ نجارپوریان، سمانه؛ و شنبدی، فرزاد. )

فصلنامه ، آموزانفرزندی دانش -آورد ساندرز بر شادزیستی و تعارض والدمبتنی بر روی
 .78-65 (،3)7سلامت روان کودک، 

(. پیش درآمدی بر 3386زیبایی، خدیجه. )فیروزفر، فهیمه؛ زم، فاطمه؛ منصوری، الهام؛ و ولی

 .398-026 (،0)6رویش روانشناسی، توانمندی روانی اجتماعی، 

(. رابطه کیفیت تعامل والد فرزندی با گرایش به تفکر 3385عقدا، نسرین. )کریمی، مریم؛ و فاطمی

های مشاوره، پژوهشآموزان دختر نوجوان، وان در دانشهای سلامت رانتقادی و مؤلفه
35(69،) 032-380. 

شناختی و تعهد سازمانی (. بررسی رابطه توانمندسازی روان3384پور، آذر؛ و شکوری، ندا. )کفاش

گذاری عمومی در مدیریت مشیخطای خراسان(، )مطالعه موردی: شرکت برق منطقه
 .63-50 ،(38-02)6)رسالت مدیریت دولتی(، 

زاده، صدیقه. مرادی، مرتضی؛ باقرپور، مهدی؛ حسنوند، محمدحسن؛ رضاپور، مصطفی؛ و شهاب

آوری و ای حرمت خود و عواطف مثبت و منفی در رابطه بین تابنقش واسطه(. 3387)

 .327-098 (،45)30فصلنامه روانشناسی تحولی، ، شناختیبهزیستی روان

(. 3386پور طباطبایی، سیداکبر؛ و نیرومند، حسینعلی. )نواز، سعید؛ قربانی، محمود؛ نیلیمسکین
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