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 چكيده

 ریتأثپذیری روانشناختی و تنیدگی مادران های فرزندپروری، انعطافدهد که استفاده از برنامه آموزش والدین به شیوه استپ بر سبكها نشان میمرور پژوهشزمينه: 

 فرزند و خودکارآمدی والدگری مغفول مانده است.  -تعیین اثربخشی برنامه آموزش والدین به شیوه استپ بر کیفیت روابط والد  کهگذارد؛ اما مسئله اینست می

 نپذیری شناختی مادران شهر اصفهافرزندی، خودکارآمدی والدگری و انعطاف -برنامه آموزش والدین به شیوه استپ بر کیفیت روابط والد  اثربخشی بررسی هدف:

سال  01تا  02مادران دارای نوجوان پسر جامعه پژوهش گروه گواه بود. با  آزمون و پیگیری دو ماههپس -آزمون پیش با طرح آزمایشینیمه پژوهش از نوع روش: .بود

 21خاب و در دو گروه آزمایش و گواه )هر گروه مادر به روش هدفمند به عنوان نمونه انت 91بودند.  0341در سال  کننده به مرکز مشاوره یارستان شهر اصفهانمراجعه

 استرزینگر، (، خودکارآمدی والدگری دومكا،0449فرزندی پیانتا ) -های رابطه والد عبارتند از: پرسشنامه مادر( به صورت تصادفی جایگزین شدند. ابزارهای پژوهش

ها با استفاده داده(. 0440آموزش به شیوه استپ درایكورس و سولتس ) ایدقیقه 41 جلسه 1 ( و2101پذیری شناختی دنیس و وندروال )(، انعطاف0441) روسا و جكسون

فرزندی و افزایش  -برنامه آموزش والدین به شیوه استپ بر بهبود کیفیت روابط والد  ها:يافتهشدند.  تحلیل گیری مكرراندازه مختلط با واریانساز تحلیل 

در مرحله پیگیری هم، معنادار بود  همچنین برنامه آموزش والدین به شیوه استپ (.p< 110/1) داشت ریتأثشناختی مادران  پذیریخودکارآمدی والدگری و انعطاف

(110/1 >p.) فرزندی بیشتر، خودکارآمدی -کیفیت روابط والد  والدین به شیوه استپ شرکت کرده بودند،آموزش جلسه برنامه  1که در  والدینی :گيرینتيجه 

پذیری، آموزش والدین، فرزندی، خودکارآمدی والدگری، انعطاف -استپ، رابطه والد  اژه كليدها:وپذیری شناختی بیشتری کسب کردند. بهتر و انعطاف والدگری

 مادران
Background: Research shows that using a step-by-step parenting program affects parenting styles, psychological 
flexibility, and mothers' stress, but the problem is that determining the effectiveness of a step-by-step parenting 
education program affects the quality of parent-child relationships and neglected parental self-efficacy. remained.  
Aims: To evaluate the effectiveness of step-by-step parent education program on the quality of parent-child 
relationships, parental self-efficacy and cognitive flexibility of mothers in Isfahan. Method: The research was quasi-
experimental with pre-test-post-test design and two-month follow-up with the control group. The Maternal Research 
Society of 12- to 18-year-old boys referred to the Yarestan Counseling Center in Isfahan in 2019. 40 mothers were 
randomly selected as a sample and randomly assigned to two experimental and control groups (20 mothers in each 
group). Research tools include the Pianta Parent-Child Relationship Questionnaire (1994), Dumka Parenting Self-
Efficacy, Stringinger, Jackson, and Rosa (1996), Dennis and Vanderwal Cognitive Flexibility (2010), and 8 90-minute 
step-by-step training sessions with Step Drikers and Solts. (1991). Data were analyzed using mixed variance analysis 
with repeated measurements. Results: Step-by-step parenting training program improved the quality of parent-child 
relationships and increased parenting self-efficacy and mothers' cognitive flexibility (p< 0/001). The step-by-step 
parenting training program was also significant in the follow-up phase (p< 0/001). Conclusions: Parents who 
participated in 8 parent training sessions in the step-by-step program gained more quality parent-child relationships, 
better parenting self-efficacy, and more cognitive flexibility. Key Words: Step, parent-child relationship, parental self-
efficacy, flexibility, parent education, mothers 
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 مقدمه

ها و معیارهای فكری گذار شخصیت، ارزشخانواده اولین پایه

روان آنها است و رابطه والدین با فرزندان نقش مهمی در سالمت

 طور ویژه رابطه مادر، به0فرزندی -والد دارد؛ به این معنا که، رابطه 

 ییاز اهمیت به سزا و کیفیت زندگی خانواده اصلی ککود-

وارسته، ) و اساسی برای سالمت فرزندان است برخوردار است

 والد یروابط تربیتی و تیفیک نی(؛ بنابرا0341، اصالنی و امان الهی

 ،یتحول شناخت یمبنا ،یکودک هیاول یهاکودک در سال -

، دیویدز و پولدی)ل کندیم یگذارهیاو را پا ندهیآ یجانیو ه یاجتماع

و حتی  هاخانوادهی هادغدغهامروزه از  (.2101 ل،هامكو  الوسن

ی نوجوانی، پرورش و تربیت فرزند دورهی تحول حوزهمتولیان 

 موفق است.

نقش مهمی در  ،اولین عامالن تربیت عنوانبه، والدین رونیااز 

، و بارکین ن، تایلر، والستونارمیه) کودک دارند زیآمتیموفقنمو 

با فرزندان تعامل اجتماعی دارند، به فرزندان کمك می  آنها؛ (2101

شان را تنظیم کنند و مبادالت بین و اخالق کنند تا عاطفه، احساسات

و روابط پایدار و  کردهرا مدیریت، نظارت و تعدیل  شانفردی

 کنند تا درمعناداری را شكل دهند؛ والدین، فرزندانشان را تشویق می

محیط درگیر شوند و وارد دنیای یادگیری شوند )لیپولد و همكاران، 

و  دهندکنند، الگو میدهند، توصیف می(. آنان آموزش می2101

شان فراهم هایی را برای مشاهده، تقلید و یادگیری فرزندانفرصت

هایی را که های محلی و رسانهکنند. والدین محیط خانه، محیطمی

کنند )برونستین، ی میدهسازمانهستند،  کودکان در معرض آن

توان به فرزند می -های تعامل کارآمد والد (. از ویژگی2103

احساس مسئولیت بیشتر و مداخله غیرمستقیم اشاره کرد؛ لذا 

یكی از  توانیمهای تربیتی و والدگری نامناسب والدین را شیوه

رزندان مهمترین عوامل شكل گیری و پایداری مشكالت رفتاری ف

دانست )شكوهی یكتا، اکبری زردخانه، محمودی و مهدوی، 

0341.) 

 -طبق تحقیقات گوناگون، مشكالت حاکم بر روابط والد 

فرزند، والدین را مستعد حاالت خود سرزنشی و تردید نسبت به 

کند و این امر نقش مهمی در ابعاد شان میتوانایی و خودکارآمدی

رانگ، ایگینز، رید، هارنت و دا، )آرمست مختلف تحول کودک دارد

                                                           
1. Parent-child relationship 

یك پدیده پیچیده و چند  کودک -، تعامل والد رونیا(. از 2101

بعدی است و در اثر تعامل عوامل کلیدی متعددی از قبیل نگرش و 

ی مدیریت و کنترل رفتار، حس میزان پذیرش والدین، نحوه

شایستگی اجتماعی و خویشتن داری، میزان دانش و مهارت 

اعتماد به نفس و خوش فكری والدین در تربیت فرزند و  والدگری

کودک و  -ایجاد محیطی با حداقل تعارض، کیفیت روابط والد 

)بایوقلو و اوزمتی،  گیردمراقبت عاطفی مادر از کودک، شكل می

نحوه برقراری  ریتأثکودک به  -در واقع کیفیت تعامل والد (. 2109

جاد یك جو عاطفی توسط ارتباط و نگرش نسبت به کودکان و ای

عالوه بر آن، در  .(2102 دومالو، )شیارمن وکند والدین تأکید می

های والدگری، عوامل گوناگون زمینه تربیت فرزندان و شیوه

شناختی درگیر هستند؛ روانشناختی، اجتماعی، خانوادگی و زیست

از اهمیت  2والدگری در بین این ابعاد و عوامل، خودکارآمدی

و یكی از  (2101 لیپولد و دیگران،برخوردار است )ای ویژه

ها و الگوهای تغییر رفتار بوده و مدترین موضوعات در نظریهآکار

و  3تنیدگی والدگریهای گوناگون از جمله تأثیرات آن در زمینه

هیث، کروتس، فان بارها گزارش شده است ) کودک -والد  رابطه

نیز معتقدند که  برخی از پؤوهشگران (.2101، پرسونو مك

های اولیه زندگی با رفتار، تعامل مشكالت رفتاری کودکان در سال

فرزندی و تنیدگی مادر ارتباط دارد )وارسته و  -منفی والد 

(؛ بدین ترتیب رفتار مشكل ساز فرزند موجب 0341همكاران، 

کاهش اعتماد به نفس مادر یا کاهش خودکارآمدی والدگری 

(. 2104چونگ، لئونگ و تارانت، شود )نگابی، وونگ، می

خودکارآمدی والدگری یك ساختار شناختی مهم در ارتباط با 

هایشان عملكرد والدین است و به ارزیابی والدین نسبت به توانایی

در ایفای نقش خود به عنوان پدر یا مادر )وانس، پان، مالكولم و 

-قبت( که به طور گسترده به عنوان انتظارات مرا2121براندون، 

توانند به عنوان هایشان که تا چه حد میکنندگان در مورد توانایی

شود آمیز عمل کنند، تعریف میای موفقیتوالد، به گونه

، خودکارآمدی(. احساس 0341نژاد و فرزاد، )سیدشریفی، نوابی

های مؤثر مراقبت از نیازمند دانش و اطالعات در زمینه روش

اط با اوست )رضایی، غضنفری و کودک و تعامل و برقراری ارتب

رو، وجود مشكالت رفتاری در کودکان از این. (0341رضا یان، 

                                                           
2. Parenting self-efficacy 
3. Parenting stress 
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ی مهمی خودکارآمدی والدینی مادران به شمار رفته بینی کنندهپیش

تا والدین به ویژه مادران، در انتظار و ادراک خود  شودیمو باعث 

ی شایسته و اونهگبه عنوان یك والد به  توانندیماز اینكه تا چه حد 

مثبت بر رفتار و  ریتأثای قادرند عمل کنند و همچنینی تا اندازه مؤثر

بگذارند، احساس خودکارآمدی  فرزندانشانرشد و سازگاری 

یكی از (. 2101کاسس، اوسترمن و اسشوانگل، پایینی داشته باشند )

از  والداین باور است که  ی در والدینمدآهای اساسی خودکارجنبه

تواند بر پیامدهای زندگی می 0و خودتنظیمی هیجانی مهاراعمال  راه

ی زادر هنگام رویارویی با عوامل تنش ژهیواثر بگذارد، به فرزندانش

بر شرایط، عاملی مهم در سازگاری با  مهار، داشتن احساس تربیت

مغربی سینكی، است ) تحولی کودکان های گوناگونموقعیت

 (.0349ا، زاده، خادمی و ارجمدنیحسن

مورد  ی والدگری و تربیتی والدینهاوهیش کنار در امروزه آنچه

است؛  والدین 2شناختی یریپذانعطاف یمسئله گرفته، قرار توجه

 سطح و هابیآس بروز در میزان والدین ی شناختیریپذانعطاف

ی، االسالمخیشاست ) کنندهنییتع بسیار فرزندان اجتماعی عملكرد

تغییر  توانایی کلی، طوربه (.0341عیلی قمی، محمدی و سیداسما

 تغییر، در حال یهامحرک با سازگاری منظوربه شناختی هایآمایه

 باشدیم شناختی یریپذانعطافعملیاتی  تعاریف در اصلی عنصر

(؛ این متغیر به عنوان یك میانجی بین 2101 واندروال، و )دنیس

د و نیز سطح اضطراب و های ارتباط خانوادگی و بهزیستی افرامحیط

(. 2101کند )هایمبرگ و چنا، استرس والدین و کودکان عمل می

پذیری شناختی الزم در مادران وجود نداشته باشد، چنانچه انعطاف

برای فرزندان وجود  تواندیمپیامدهای عاطفی و هیجانی زیادی 

داشته باشد؛ به عنوان مثال نشخوارگری ذهنی و افكار تكراری منفی 

ا تنیدگی والدینی همراه است و میزان آن در مادران، ارتباط مثبتی ب

 که مادرانی(. بنابراین 0341با افسردگی نوجوانان دارد )سپهوند، 

 استفاده جایگزین توجیهات از دارند، شناختی ریپذانعطاف تفكر

 بازسازی را خود فكری چارچوب مثبت صورت به، کنندیم

 را تنشگر رویدادهای یا زیانگچالش یهاتیموقعو  کنندیم

ی شناختی پایینی ریپذانعطاف که مادرانی به نسبت و رندیپذیم

 )هاگلوند، دارند بیشتری یآورتاب یروانشناخت نظر از دارند

پذیری (؛ بنابراین انعطاف2101چارنی،  سوتویك، کوپر نستادت،

                                                           
1. Emotional self-regulation 
2. Cognitive flexibility 

ایفا کودک  -را در کیفیت روابط والد  مؤثرتواند نقشی می شناختی

 کند.

 یك تواندیم والدین آموزش که داده نشان تحقیقات جدید

، فرین، دراوردباشد )دالی، ون موفقیت فرزندان در مهم جنبه

 است معتقد (2101) (. بارلو2109، کورتیسو  دانكرتس، دو پفنر

 تربیتی فرزندان شده ماهیت از آنان شناخت موجب والدین آموزش

والدگری و خودکارآمدی  نقش خصوص در را نفسشان به اعتماد و

 رفتارهای تا کندیم کمك آنها به نیز و برد خواهد والدگری باال

 آنهاتربیت  در و دهند کاهش و کرده مهار را خود فرزند نامناسب

ی رایج در هاروشیكی از  باشند. داشته بیشتری موفقیت احساس

 3امه استپبرن ژهیوبهی والدگری رویكرد آدلری هاروشکنار سایر 

(STEP)  یی در خصوص هاپژوهشاست که از حدود دو دهه پیش

 ( رویكرد2101) آن انجام شده است؛ جونینین، کرن و گیفرو رر

 هدف که کندیم مطرح ارتباطی رویكردهای جمله از را آدلری

 احترام ارتقاء بر و است خانواده در 9ارتباطی بهبود الگوهای آنها

 میان این و در کندیم دیتأک کودک - حل تعارض والد و متقابل

 و ردیپذیم ریتأث آن از خانواده، سیستم از عضوی عنوانبه کودک

 رویكرد (؛0341پرور، )سعادتی، یوسفی و گل گذاردیم ریتأث آن بر

رفتاری  مشكالت از زیادی قسمت که کندیم فرض چنین آدلری

 لهیوسبه و دهش آغاز خانواده و خانه محیط از نوجوانان کودکان و

 دیآیم به دست نتیجه این ترتیب بدین ؛کندیم پیدا محیط تداوم آن

 برای تربیت مؤثر و موفق آلایده روشی بافت این در مداخله که

های مشابه (. در پژوهش0343جعفری،  و )خدابخش بود خواهد

( نشان دادند که این مداخله در کاهش 2104اوریان و بن آشر )

است. همچنین  مؤثرکودک بسیار  -طی والد تعارضات ارتبا

( در مطالعه خود نشان دادند که 2101سنگاوی، آدامز و راسیلند )

مثبتی بر سبك فرزندپروری مادران کرد دارد.  ریتأثبرنامه استپ 

منجر به کاهش  تواندیمهمچنین آنها نشان دادند که این برنامه 

( نیز 0344اران )تنیدگی والدینی شود. در پژوهش سعادتی و همك

عالوه بر بهبود تنظیم هیجانی و  تواندیمثابت شد که برنامه استپ 

 پذیری شناختی مادران منجر به کاهش تنیدگی والدین شود.انعطاف

 را و متداول اشتباه رویكرد دو والدین اصوالً آدلری رویكرد در

نازپرورده  رویكرد نخست، :برندیم کار به خود فرزندان تربیت در

                                                           
3. systematic training for effective parenting (STEP) 
4. Communication patterns 
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 تسلیم و کودک برای کارها همه دادن انجام است، یعنی کردن

 مطیع کردن است، دوم، خودکامگی رویكرد شدن؛ او یهاخواسته

نسب، علیزاده، احدی، دالور و اسكندری، کودکان )اسماعیلی

 به اعتمادو  نوآوری و بوده مخرب نازپروردگی رویكرد (.0341

 اجتماعی حس افرادی ینچن ؛ردیگیم نوجوان و کودک از را نفس

 هماهنگ آنها با را خود جامعه دارند انتظار نداشته، یاافتهیپرورش

 خود فرزند به یموردیب حمایت دهناز پروروالدین  کهیدرحال کند؛

 کنندیم تربیت میل خود طبق را فرزندان خودکامه والدین دهند،می

 یمؤثرتر یهاروش والدین برنامه (. در این0341)هاشمی ملكشاه، 

 ارتباطی مشكالت و مسا ل حل و نوجوانان با ارتباط برقراری برای

 یهاوهیش با والدین برنامه این طول در در واقع ؛آموزندیم را آنان با

 بتوانند تا شوندیمکشیده  چالش به اندداشته تاکنون که والدگری

کنند  تربیت ترمستقل و ترمسئول بیشتر، نفساعتمادبه با نوجوانانی

 را خود روابط طریق، از این همچنین (؛2101)جونینین و همكاران، 

زاده و خواهند داد )پایدارنیك، محسن نمو و گسترش شاننوجوان با

 .(0349اسدپور، 

فرزندی بر  -باتوجه به تأثیرات تعامالت مثبت رابطه والد 

گذار بر ریتأثهای مختلف زندگی فرزندان، بررسی مداخالت جنبه

فرزندی در رساتی  -گیری تعارضات و بهبود روابط والد پیش

افزایش خودکارآمدی والدگری از اهمیت بسزایی برخوردار است. 

همانطور که اشاره شد مداخله برنامه آموزشی مادران به شیوه استپ 

به عنوان یك شیوه درمانی در مورد طیف وسیعی از والدین و 

ه به این که در خصوص فرزندان به کار برده شده است. با توج

فرزندی  -اثربخشی این برنامه بر افزایش تعامالت مثبت روابط والد 

و خودکارآمدی والدگری و از طرفی با وجود حساسیت و اهمیت 

آموزش در مادران دارای فرزند نوجوان در جهت ارا ه مداخله 

، پژوهش رونیااز کارآمد به این موضوع کمتر توجه شده است. 

 تیفیکبر  (STEP)ن است تا اثربخشی روش استپ حاضر بر آ

 یریپذو انعطاف ینیوالد یخودکارآمد ،یفرزند -روابط والد 

 بررسی نماید. نوجواندارای فرزند مادران  یشناخت

 روش

آزمون با ، پسآزمونپیش آزمایشی با طرحپژوهش حاضر نیمه

ادر م 033بود. جامعه آماری پژوهش گروه گواه و پیگیری دو ماهه 

کننده به مرکز مشاوره سال مراجعه 01تا  02دارای فرزند نوجوان 

بودند که به دلیل تعارضات والد  0341در سال  یارستان شهر اصفهان

ی پسران نوجوان خود به مشاوره مراجعه هایسرکشفرزندی و  -

کرده بودند. پس از ارا ه توضیحات در خصوص فرآیند پژوهش 

خواسته  آنهاری با پژوهشگر شدند که از این مادران حاضر به همكا

فرزندی پاسخ دهند و از بین مادرانی  -رابطه والد  شد به پرسشنامه

مادر به صورت هدفمند به  91که نمره پایینی کسب کرده بودند 

 21مادر( و گواه ) 21عنوان نمونه انتخاب و در دو گروه آزمایش )

های جا که در گروهصورت تصادفی جایگزین شدند. از آنمادر( به

نفر  02تا  01درمانی بهتر است اندازه گروه بیش از  مشاوره و روان

 اطاًیاحتها بینی ریزش آزمودنی(، با پیش0313نباشد )ثنایی ذاکر، 

تعداد اعضای گروه در پژوهش حاضر بیش از این در نظر گرفته 

های ورود به پژوهش عبارت بودند از داشتن حداقل مالک .شد

سال،  01تا  02دیپلم، داشتن پسر نوجوان بین  ک تحصیلیمدر

شرکت در  و کسب نمره پایین در پرسشنامه استرس والدگری

نیز عبارت بودند  ی خروجیهامالکپژوهش با رضایت مكتوب و 

ی و مصرف دارو بر اساس پرونده روانشناختاز: داشتن اختالالت 

یاد و غیبت بیش از ای ثبت شده در مرکز مشاوره، داشتن اعتمشاوره

که برگزار شد دوره آموزشی در مرکز مشاوره یارستان  .جلسه 2

درباره طرح واجد شرایط آموزش و مداخله گروهی بود. سپس 

ها، طول تعداد جلسهاهداف پژوهش، پژوهش، محل برگزاری آن، 

رعایت اصول اخالقی ها، و مسا ل مطروحه در جلسه مدت هر جلسه

مادران توضیح داده شد مانه ماندن اطالعات به نظیر رازداری و محر

و پس از جلب رضایت و ابراز تمایل آنها برای شرکت در پژوهش 

نامه کتبی از مادران هر دو گروه اخذ شد پس از آن گروه رضایت

ای تحت آموزش به شیوه استپ دقیقه 41جلسه  1آزمایش به مدت 

 گونهچیه، آزمونشیپپس از انجام  قرار گرفتند؛ اما گروه گواه

از هر  مجدداًآموزشی دریافت نكردند. پس از پایان جلسات درمانی 

برای  .و دو ماه بعد مرحله پیگیری گرفته شد آزمونپسدو گروه 

 1رعایت موازین اخالقی پس از پایان پژوهش، گروه گواه نیز در 

ها داده را دریافت کردند. ای آموزش به شیوه استپدقیقه 41جلسه 

و به روش تحلیل  SPSSافزار نرم 29استفاده از آخرین نسخه با 

 گیری مكرر و آزمون تعقیبی بونفرونیواریانس مختلط با اندازه

های یكسانی چند بار بر روی یك گیریوقتی که اندازه تحلیل شد.

گیرد، برای بررسی و مقایسه میانگین آزمودنی یا یك مورد انجام می

گیری بایستی از آزمون تحلیل واریانس دبار اندازهها بین این چنداده
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های مكرر استفاده شود. با استفاده از این روش آماری گیریاندازه

گروهی و توان فرضیه صفر را در مورد آثار عوامل بینمی

توان اثر متقابل بین عوامل گروهی آزمون نمود. همچنین میدرون

تر اثر متقابل دو ا به زبان سادهگروهی( یگروهی و چه بین)چه درون

یا چند متغیر مستقل را نیز مورد بررسی قرارداد )گامست، مایرز و 

 محتوای (.0341؛ ترجمه کیامنش و جعفری،  2111گوارینو، 

ی راهبردها کودک خوشبخت:» آموزشی بر اساس کتاب یبرنامه

، )درایكورس و سولتس« فرزند -تربیت کودک و بهبود رابطه والد 

( تنظیم شده است که خالصه 0342؛ ترجمه علیزاده و روحی، 0441

 ارا ه شده است. 0های آموزشی در جدول جلسه
 

 (STEP. آموزش بسته والدگری به شیوه استپ )0جدول

 فنون رفتاری خرده هدف محتوا جلسات

 اول

 وفاداری، همدلی، مانند رازداری، گروه زمینه قوانین در اطالعاتی ارا ه

تعداد  و زمان انجام تكالیف، ها،در فعالیت مشارکت موقع،به ورحض

در  والدین به سؤاالت آخر در و برگزاری جلسات زمان جلسات،

 شد. آموزشی پاسخ داده برنامه خصوص

های آشنایی با سبك

 والدگری

 . آشنایی با سبك والدگری اقتدارگرا / جدی0

 . آشنا با سبك والدگری مستبد / مطیع2

 گیرنایی با سبك والدگری آسان. آش3

 . آشنایی با سبك والدگری آزادمنش9

 گرا. آشنایی با سبك والدگری کمال1

 توجه / طردکننده. آشنایی با سبك والدگری بی1

 دوم

 تنیدگی و مدیریت تنیدگی والدگری، مورد ضروری در اطالعات ارا ه

 نقش بر تأکید گروه، آشنایی با والدگری و قوانین و هدف برنامه تبیین

 رفتارهای مطلوب فرزندان. به کمك خانواده در

های آشنایی با سبك

 زندگی

 . سبك زندکی سالم1

 . سبك زندگی نازپرورده1

 . سبك زندگی غفلت شده4

 سوم

 شخصیت انسان، وحدت آدلر شامل دیدگاه از اصول رفتار درباره بحث

 از گریز و ارگرایی رفتذهنی رفتار هدفمند، اجتماعی بودن انسان،

 شامل فرزندان رفتار در نادرست نیز اهداف و برتری سمت کهتری به

 و چگونگی ناتوانی انتقام و ابراز و توزیطلبی، کینهتوجه طلبی، قدرت

 نادرست اهداف با این برخورد

آشنایی والدین با 

 نیازهای حیاتی فرزند

 . نیاز به تعلق01

 . نیاز به احساس توانایی00

 ه مهم بودن. نیاز ب02

 . نیاز به دلگرمی03

 چهارم

 عالقه اجتماعی، سبك زندگی، شامل اساسی آدلری مفاهیم بررسی

کاربرد  و شخصی، آموزش و منطق سلیم عقل و دلسردی، دلگرمی

 و این روش کاربرد در نكات مهم بر تأکید و سازیدلگرم روش عملی

 مسئلههای حل با تشویق و ایجاد حس همكاری و روش آن تفاوت

های آشنایی با تیپ

 شخصیتی

 گر. تیپ سلطه09

 . تیپ گیرنده01

 کننده. تیپ اجتناب01

 . تیپ سودمند اجتماعی01

 پنجم

احساس  تعلق، به نیازآدلر ) دید از حیاتی چهار نیاز با والدین آشنایی

 و والدگری موفق هایو شیوه دلگرمی( و مهم بودن به نیاز توانایی،

 .خانوادگی و عوامل محیطی با ارتباط آن و چگونگی ناموفق

آشنایی با پیكربندی 

 خانواده

 . ترتیب تولد فرزندان01

 های اعضای خانواده. نقش04

 های درست و نادرست در خانواده. مرزبندی21

 ششم

 و گیرگیرانه، کنارهسهل )مستبدانه، های والدگریسبك انواع بررسی

موفقیت  بر آن و تأثیر تدرانهمق سبك هایویژگی و بررسی )مقتدرانه

 آینده،

آشنایی والدین با 

های اصالح دیدگاه

رفتار با تمرکز بر 

 نظرات آدلر

، رفتار هدفمند، اجتماعی بودن تانشانیشخص. آشنایی با وحدت 20

 گرایی رفتارانسان و ذهنیت

. گریز از کهتری به سمت برتری و نیز اهداف نادرست رفتار در 22

جه طلبی، قدرت طلبی، کینه توزی و انتقام و ابراز فرزندان شامل تو

 ناتوانی والدین با چگونگی برخورد با این اهداف نادرست

 هفتم

 سبك مؤثر در انضباطی ییك شیوه عنوانبه و طبیعی منطقی پیامدهای

خواهد گرفت؛ سپس  قرار و بحث بررسی مورد والدگری مقتدر

 و در خانه رزندانف و مشارکت همكاری راهبردهای جلب آموزش

 .شودمی ازحد بررسیبیش با توجه فرزندان به توجه صحیح تفاوت

آشنایی والدین با 

های انضباطی شیوه

 جدید

در  مؤثر. پیامدهای منطقی و طبیعی به عنوان یك شیوه انضباطی 23

 سبك فرزندپروری مقتدر و موفق مورد بررسی قرار گرفت.

 هشتم

و  نظرات و اعضا شودمی بررسی های والدینآموخته و تجارب

ی آموزشی و تدریس مطرح خواهند در خصوص شیوه را عقایدشان

 .خواهد شد داده پاسخ های آنهاسؤال در آخر به و نمود

های مرور آموخته

اعضا و بررسی میزان 

عمل به آنها و 

 بندی جلسهجمع

های والدین بررسی شد و اعضا نظرات و . تجارب و آموخته29

 های آنها پاسخ داده شد.شان را مطرح کردند و به سئوالعقاید

 آزمون. اجرای پس21
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 ابزار

( 0449این مقیاس توسط پیانتا ) :0کودک -والد  رابطه مقیاس

ماده است که ادراک والدین را در مورد  33ساخته شد و شامل 

های سنجد. این مقیاس شامل حوزهی آنها با کودک میرابطه

ی مثبت کلی )مجموع تمام دیكی، وابستگی و رابطهتعارض، نز

کودک یك پرسشنامه خود  -ی والد ها( است. مقیاس رابطهحوزه

ای درجه 1گذاری آن بر اساس مقیاس دهی است و نمرهگزارش

قطعاً صدق  1ی کند تا نمرهقطعاً صدق نمی 0ی لیكرت )از نمره

کودک در  -د کند( است. این مقیاس برای سنجش رابطه والمی

تمام سنین استفاده شده است )تجریشی، عاشوری، افروز، ارجمندنیا 

( 0311(. این پرسشنامه توسط طهماسیان )0349و غباری بناب، 

ترجمه و روایی محتوایی آن نیز توسط متخصصین ارزیابی شده 

است. پایایی این پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ توسط ابارشی، 

های ( به دست آمد. پایایی حوزه0311ی و پناغی )طهماسیان، مظاهر

، 19/1ی مثبت کلی به ترتیب تعارض، نزدیكی، وابستگی و رابطه

( 2100گزارش شده است. دریكسول و پیانتا ) 11/1و  10/1، 11/1

در پژوهشی آلفای کرونباخ این پرسشنامه را در هر یك از 

کلی به ترتیب  های تعارض، نزدیكی، وابستگی و رابطه مثبتمؤلفه

اند. در پژوهش حاضر گزارش کرده 11/1و  14/1، 19/1، 11/1

های تعارض، ضریب آلفای کرونباخ این پرسشنامه در خرده مقیاس

، 41/1، 11/1ی مثبت کلی به ترتیب نزدیكی، وابستگی و رابطه

 .به دست آمد 14/1و  11/1

 این مقیاس توسط دومكا، :2والدینی خودکارآمدی مقیاس

تدوین شده است. این  0441تریوزینگر، جكسون و روزا در سال اس

ابزار برای ارزیابی خودکارآمدی والدینی ساخته شده است و شامل 

سؤال است که پنج عبارت مثبت و پنج عبارت منفی دارد و حس  01

 سنجد. نمرهکلی والدین از اطمینان در نقش پدر یا مادر را می

)همیشه(  1)به ندرت( تا  0ت از گذاری آن بر اساس مقیاس لیكر

است. هر چه  11و  01است که حداقل و حداکثر نمره به ترتیب 

نمره این مقیاس باالتر باشد، نشان دهنده خودکارآمدی بیشتر است. 

 19/1( پایایی این پرسشنامه را با روش آلفای کرونباخ 2111تیلور )

( پایایی 0341)گزارش کرد. در ایران نیز طالعی، طهماسیان و وفا ی 

گزارش  11/1این مقیاس را با استفاده از روش آلفای کرونباخ 

                                                           
1. Parent-child relationship scale 
2. Parental Self-Efficacy Scalae 

کردند. همچنین روایی محتوایی این پرسشنامه توسط سه نفر از 

اساتید روانشناسی مورد تأیید قرار گرفت )طالعی و همكاران، 

( نیز ضریب پایایی پرسشنامه 0341(. در پژوهش خسروشاهی )0341

 .به دست آمد 11/1باخ به روش آلفای کرون

سؤالی  21 پرسشنامه این :3پذیری شناختیپرسشنامه انعطاف

 1 مقیاس بر اساس ( مطرح شد و2101وندروال ) و دنیس توسط

از آنجا که نمره  شود.یمنمره گذاری  1 تا 0 از لیكرتی ایدرجه

است؛ لذا برای تفسیر آن از پیوستاری  091تا  1کل آزمودنی از 

پذیری باال و در سوی شود که در یك سوی آن انعطافیماستفاده 

پذیری قرار دارد؛ لذا اگر نمره آزمودنی از دیگر عدم انعطاف

پذیری باالتر و هر چه بیشتر باشد؛ میزان انعطاف 19متوسط نمره کل 

پذیری او را پذیری کمتر یا عدم انعطافباشد؛ انعطاف 19کمتر از 

 از جنبه سه تا دارد تالش ( و0341، دهد )زارع و برادرانیمنمایش 

 هایدرک موقعیت به میل الف( بسنجد: را شناختی پذیریانعطاف

 چندین درک توانایی ب( کنترل، قابل هایموقعیت عنوان به سخت

 ج( و هاانسان رفتار و زندگی رویدادهای جایگزین برای توجیه

سخت.  هایبرای موقعیت جایگزین حلراه چندین ایجاد توانایی

 پرسشنامه این که دادند نشان پژوهشی در (2101) و وندروال دنیس

 مناسبی برخوردار زمانهم و روایی همگرا روایی عاملی، ساختار از

( ضریب 0342) سلطانی و فرمانی شاره، سلطانی، ایران است. در

 در این پژوهش اند؛کرده گزارش 11/1را  مقیاس کل بازیابی اعتبار

به  41/1 مقیاس برای کل آلفای کرونباخ ا استفاده ازضریب پایایی ب

 آمد.دست 

 هايافته

این  های آزمایش و گروه گواه( در)گروه کنندهشرکت مادران

بودند.  0/1سال و انحراف معیار  14/99 سنی میانگین دارای پژوهش

 21نفر(،  3درصد مادران گروه آزمایش دارای مدرک دیپلم ) 01

درصد دارای مدرک  11نفر(،  9ردانی )درصد دارای مدرک کا

 3درصد دارای مدرک باالتر از لیسانس ) 01نفر( و  01لیسانس )

درصد مادران گروه آزمایش دارای  21 نفر( و مادران گروه گواه

 91نفر(،  3درصد دارای مدرک کاردانی ) نفر(، 9مدرک دیپلم )

درصد دارای مدرک  21نفر( و  1درصد دارای مدرک لیسانس )

 درصد از مادران گروه  91نفر( بودند. همچنین  1باالتر از لیسانس )

                                                           
3. Cognitive Flexibility Questionnaire 
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درصد از  31 و نفر( 02درصد شاغل ) 11( و نفر 1دار )آزمایش خانه

نفر(  03درصد شاغل ) 11نفر( و  1دار )مادران گروه گواه خانه

 بودند.

فرزندی،  -بهبود نمره رابطه والد حاکی از  2اطالعات جدول 

پذیری شناختی در والدگری و همچنین انعطافخودکارآمدی 

تحلیل واریانس از استفاده  مادران گروه آزمایش شده است.

های آماری است فرضمستلزم رعایت برخی پیش های مكرراندازه

ها از که در پژوهش حاضر اعمال شد. برای بررسی نرمال بودن داده

ای از هاسمیرنف، برای همگنی واریانس -آزمون کولموگراف 

های گروه و همبستگی جهت سنجش برابری واریانس وآزمون لوین

نتایج گزارش  3آنها از آزمون موخلی استفاده شد که در جدول 

 شده است.

 

 آزمون و پیگیریآزمون، پسدر دو گروه گواه و آزمایش در سه مرحله پیش میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش .2جدول

 پیگیری آزمونپس آزمونیشپ آماریهای شاخص

 میانگین گروه متغیر
انحراف 

 معیار
 میانگین

انحراف 

 معیار
 میانگین

انحراف 

 معیار

 فرزندی -رابطه والد 
 19/1 41/004 10/1 91/021 43/1 11/002 آزمایش

 11/9 11/002 11/1 11/001 90/1 31/001 گواه

 خودکارآمدی والدگری
 11/3 11/93 11/3 11/99 49/3 01/92 آزمایش

 40/3 41/91 12/3 31/91 93/9 11/90 گواه

 پذیری شناختیانعطاف
 19/1 91/14 11/1 91/14 34/3 91/12 آزمایش

 03/3 11/10 11/3 11/12 11/3 11/10 گواه
 

 

 هاها و آزمون همگنی واریانسآزمون توزیع طبیعی نمرهخالصه نتایج  .3جدول

 گروه متغیر
 آزمون موخلی آزمون لوین اسمیرنف -آزمون کولموگراف 

 سطح معناداری مقدار χ2 سطح معناداری آماره سطح معناداری آماره

 فرزندی -رابطه والد 
 01/1 01/1 آزمایش

13/0 04/1 31/90 110/1 
 01/1 01/1 گواه

 خودکارآمدی والدگری
 03/1 01/1 آزمایش

14/1 39/1 11/03 110/1 
 113/1 04/1 گواه

 پذیری شناختیانعطاف
 02/1 09/1 آزمایش

93/1 10/1 31/92 110/1 
 00/1 03/1 گواه

 

 

آزمون لوین جهت  fنشان داد که آماره  3های جدول یافته

بررسی همگنی واریانس متغیرها در گروه آزمایش و گواه برای 

نس دهد که واریاها نشان میمتغیرهای وابسته معنادار نیست. این یافته

موخلی برای  Wآماره همچنین همگن است.  هاگروهاین متغیرها در 

. این یافته نشان باشدیم داریمعن 10/1متغیرهای پژوهش در سطح 

 صورتبهدر بین سطوح متغیر وابسته  هاتفاوتکه واریانس  دهدیم

کرویت رعایت  فرضشیپبنابراین ؛ ی متفاوت استداریمعن

هاوس گیسر اصالح اپسیلن گرین از ایدب شرایط این در .شودینم

 اثرهای آزمون تفسیر نتایج برای ادامه در بنابراین شود؛ استفاده

نتایج  9در جدول  .شد استفاده آماره این از هاآزمودنی درون

های تكراری گزارش شده آزمون تحلیل واریانس مختلط اندازه

 است.

دین به شیوه که برنامه آموزش وال دهدیمنشان  9نتایج جدول 

 ،20/1( با اندازه اثر P= 113/1فرزندی ) -استپ بر نمره رابطه والد 

و انعطاف  02/1( با اندازه اثر P= 129/1خودکارآمدی والدگری )

 بوده است. مؤثر 21/1( با اندازه اثر P= 119/1پذیری شناختی )

دهد تفاوت میانگین شان میفرونی ننتایج آزمون بن 1در جدول 

، خودکارآمدی والدگری (P= 110/1)فرزندی  -بطه والد نمرات را

(119/1 =P) پذیری شناختی و انعطاف(110/1 =P بین مراحل )

اما تفاوت میانگین  ؛آزمون و پیگیری معنادار استآزمون با پسپیش

یك از متغیرهای پژوهش معنادار آزمون و پیگیری در هیچبین پس

صل در مرحله پیگیری نیست که بیانگر آن است که نتایج حا

 ه و اثر مداخله پایدار بوده است.بازگشت نداشت
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 سه مرحلهدر  گروهسه در  مكرر هاییریگمختلط با اندازهتحلیل واریانس . نتایج 9جدول

 اندازه اثر سطح معناداری Fنسبت  مجذورات میانگین یآزاددرجه مجذوراتمجموع  منبع تغییرات متغیر

 یفرزند -رابطه والد 

 10/1 110/1 19/91 41/341 99/91و  04/0 10/911 مراحل مداخله

 31/1 110/1 32/23 31/221 99/91و  04/0 11/213 گروه ×مراحل 

 20/1 113/1 31/01 39/0321 31و  0 39/0321 گروهیبین

 خودکارآمدی والدگری

 33/1 110/1 42/01 11/91 31/11و  13/0 11/10 مراحل مداخله

 91/1 110/1 21/39 11/12 99/91و  13/0 10/000 روهگ ×مراحل 

 02/1 129/1 11/1 33/13 31و  0 33/13 گروهیبین

 پذیری شناختیانعطاف

 31/1 110/1 11/21 11/014 04/91و  01/0 01/014 مراحل مداخله

 24/1 110/1 44/01 10/022 04/91و  01/0 10/091 گروه ×مراحل 

 21/1 119/1 11/4 13/912 31و  0 13/912 گروهیبین
 

 

 آزمون و پیگیریآزمون، پسنی در سه مرحله پیشونتایج آزمون تعقیبی بنفر .1جدول

 های آماریشاخص

 پیگیری - آزمونپس پیگیری - آزمونپیش آزمونپس - آزمونپیش

تفاوت 

 میانگین

 انحراف

 معیار

سطح 

 معناداری

تفاوت 

 میانگین

انحراف 

 معیار

سطح 

 ریمعنادا

تفاوت 

 میانگین

انحراف 

 معیار

سطح 

 معناداری

 19/1 23/1 32/1 110/1 11/1 31/9 110/1 10/1 11/9 فرزندی -رابطه والد 

 01/1 23/1 91/1 119/1 29/1 22/0 110/1 31/1 11/0 خودکارآمدی والدگری

 41/1 21/1 11/1 110/1 11/1 12/2 110/1 11/1 11/2 پذیری شناختیانعطاف
 

 

 گيرینتيجه بحث و

برنامه آموزشی مادران  منظور بررسی اثربخشیاین پژوهش به

فرزندی، خودکارآمدی  -استپ بر کیفیت رابطه والد  به شیوه

 پذیری شناختی مادران دارای پسران نوجوانوالدگری و انعطاف

های مكرر حاکی از آن بود که این . تحلیل نتایج اندازهانجام گرفت

فرزندی، خودکارآمدی والدگری و  -بطه والد بهبود را برنامه بر

های این پژوهش پذیری شناختی مادران اثرگذار است. یافتهانعطاف

(، 0341(، رضایی و همكاران )0344با نتایج سعادتی و همكاران )

(، 0349(، پایدارنیك و همكاران )0341شاه )هاشمی ملك

نگاوری و (، س2104آشر )(، اوریان و بن0343خدابخش و جعفری )

(، بارلو و 2101(، آرمسترانگ و همكاران )2101همكاران )

(، هیث و همكاران 2101(، جونینین و همكاران )2101همكاران )

 این تبیین در ( همسو است.2103( و دینك مایر و مك کی )2101)

 و والد رابطه بر هاآموزش این ارا ه با که گفت توانمی نتایج

 وخویخلق و اعمال است ممكن که تهنك این و شده کودک تأکید

 قرار توجه مورد دهد قرار تأثیر را تحت کودک رفتار والدین،

 گیرد.می

 والدگری بر اساس که آدلری والدینی آموزش هایبرنامه 

والدگری  روش آموزش با است، مبتنی دلگرمی و دموکراتیك

 از خود والدگری روش تغییر جهت والدین به دموکراتیك

 باعث والدگری هایتوانایی ارتقاء و به مقتدرانه نازپرور یاخودکامه 

 در و گشته کودکان والدین و نفساعتمادبه و حرمت خود ارتقاء

ترغیب  را والدین برنامه این بخشد؛می بهبود را آنها نتیجه تعامل

 به بشناسند، را خود فرزندان های بدرفتاریهدف کند تامی

 احترام خود فرزندان به نند،ک خود توجه والدگری هایروش

 به و تعیین کنند رفتار برای قوانینی کنند، اعتماد او به و گذاشته

دهند )اسماعیلی نسب و همكاران،  انتخاب حق خود کودکان

0341.) 

( 2103) دینك مایر و مك کی ن،یبحث انواع آموزش والد در

 که کندمیمطرح  یارتباط یكردهایرا از جمله رو یآدلر كردیرو

در خانواده است و بر ارتقاء  یارتباط یبهبود الگوها آنهاهدف 

کودک  انیم نیو در ا کندمی دیاحترام متقابل و حل تعارض تأک

و بر آن  پذیردمیخانواده، از آن تأثیر  ستمیاز س یعضو عنوانبه

نسب ؛ نقل از اسماعیلی0413کمبل و ساتن ) ی. بررسگذاردمیتأثیر 

 طیدر مح مهارتأثیر استپ بر کاهش  انگریب زین( 0341و همكاران، 

 آموزش از آموزش گروه مادران پژوهش . در اینخانواده بوده است

 به خود هایتمرین در را آنها و کردند بسیار استقبال استپ با برنامه

 والد اصول کارگیریکه به داد نشان هاآن بازخوردهای بردند؛ کار
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 در تعامل است آدلری ویكردر اصول از یكی که دموکراتیك گری

 طرفی از است؛ بوده بخشرضایت یكدیگر با خانواده اعضای

 و هابحث و بود برانگیزچالش مادران اصول برای این آموزش

 پژوهشگر نظر از داشت. همراه به زیادی را در گروه گفتگوهای

نیازمند  هاخانواده در برنامه استپ اساس بر والدین آموزش اجرای

 هدف اولین و است آدلری تربیتی اصول به والدین املک آگاهی

 باشد؛ دیگران هایحرف صادقانه به شنیدن همه تمایل باید جلسات

 هایشنیدن حرف باید بشود پیدا مطلوبی حلراه اینكه از قبل

ملكشاه، شود)هاشمی عادت یك آنها منظور درک و دیگران

 طوربه دگری آدلریهای والشیوه با ابتدا والدینواقع  در (؛0341

تربیت  هایشان، بهنگرش در را الزم تغییرات و شوند آشنا کامل

 اجرای با بعد و بدهند کنندمی زندگی آن در که جوی با متناسب

 .دهند تغییر را خانواده بر حاکم خانواده، جو در هاآموزش

بودن  مؤثر الزمة که یابیممی دست مهم این به توضیحات این با

 مثمر و مفید ارتباط یك در برقراری آنان هایتوانمندی و والدین

و  ترینپراهمیت از شك بدون که است فرزندانشان با ثمر

 از بودن مندبهره است، زندگی در آنها وظایف ترینپرمخاطره

 و علل رفتارها، درک و شناخت کودک زمینه در کافی اطالعات

در  قبل، هامدت از که است توجهجالب اوست؛ رفتاری مشكالت

 مانند دارند، سروکار کودکان با نحوی به که افرادی برای جامعه

 ایویژه هایآموزش پزشكانو روان روانشناسان مشاوران، معلمان،

زندگی  در را نقش مهمترین که والدین اما است، داشته وجود

 آموزش بدون را فرزند پرورش وظیفه معموالً دارند، کودکان

شرایطی  در این (.0344)سعادتی و همكاران، دارند عهده بر خاص

 شیوه زمینه در کافی آشنایی و اطالعات والدین اغلب که است

 فقر علت به مهم امر این و خود ندارند فرزندان تربیت و برخورد

والدین،  از یكی ناقص سرپرستی والدین، تربیتی و فرهنگی

 والدین جدایی و هامشاجره ها،اختالف یا و خانوادگی هاینابسامانی

 مدرسه از قبل سنین در کودکان مشكالت رفتاری چنانچه است؛

 و در راهنمایی کشور رسمی تربیت و تعلیم نظام دست باشد،

 و اساسی برنامه و بود خواهد بسته زیادی حد تا کودکان هدایت

 که دارد ضرورت مواردی چنین در کند؛ تواند اعمالنمی مهمی

 های گروهیرسانه طریق از جوان ینوالد ویژهبه مردم، عامه

 راهنمایی و مشاوره مراکز و کنند دریافت را الزم هایآموزش

 از شود؛ ایجاد کافی امكانات با مناطق مختلف در والدین و کودک

 مهم و مسا ل از یكی همواره کودک پرورش تاکنون گذشته

 در آموزش به نیاز هست؛ و بوده والدین زندگی در سازسرنوشت

 فرزندان رفتاری مشكالت با آمدن برای کنار الزم هایمهارت نةزمی

 ایجاد در زمینة تالش بنابراین، خورد،می چشم به هافرهنگ همة در

 برای برخورد آنان شدن کارآمد و والدین برای مناسب بستری

 امر در که است کسانی تمام مهم وظایف کودکانشان از با درست

(. 0341هستند )علیزاده و سجادی،  سهیم کودکان تربیت و تعلیم

 زیاز حد منعطف ن شیب یبا مرزها هایخانوادهدر افزون بر آن، 

 ،یعاطف تیحما افتیعدم در یدهندهنشانادراک نوجوان 

و ابهام در مورد انتظارات مادران بوده است و نوجوان از  یسردرگم

دن در روشن کر یسع ،یماریتظاهر به ب ایپرخطر و  یرفتارها قیطر

 داشته است آنها انباز ج یعاطف تیحما افتیانتظارات مادران و در

آن  یدهندهتازه نشان  ییافته نیا. (0341)سعادتی و همكاران، 

 یاریبافت بس برخالفما،  یجامعهاست که در بافت خانواده محور 

است، آزاد  ییگراتیبر فرد تأکیدآن  که در گریاز جوامع د

تواند می رانهیگسهل هایمرزبندیان و از حد نوجو شیگذاشتن ب

در نوجوانان،  یتینارضا جادیداشته باشد و عالوه بر ا یمنف یکارکرد

 زین خانواده انیو تعلق خاطر، به بن تیکاهش احساس امن قیاز طر

 (.0341)شریعتمدار و همكاران،  برساند بیآس

، سنفاعتمادبهرسد افزایش دانش، مهارت نظر می از این رو، به 

ی فكرخوشخودکارآمدی والدگری، کاهش استرس والدگری و 

والدین در تربیت و تعامل با فرزند نوجوانشان، باعث کاهش 

از مادران  گروهیفرزندی شده است.  -ها و تعارضات والد چالش

 تربیتی روش بودن نامناسب بر در حین برگزاری برنامه آموزشی،

 و نوع نگرش دادن یرتغی کردندمی بیان و اذعان داشته خود

 نیازمند آنان با ارتباطشان و فرزندان تربیت نسبت به عملكردشان

 است؛ از این رو فراوان هایتمرین با طوالنی آموزش همراه دوره

 کافی فرصت دوره، نداشتن بودن آموزشی، فشرده دوره کم مدت

مادران  زیاد مشغله و شده داده هایدرآوردن آموزش تمرین به برای

است؛ از این رو پیگیری با  های پژوهش حاضرمحدودیت جمله از

فاصله زمانی بیشتر برای اطمینان از پایایی تأثیر مداخالت، الزم باشد. 

شود که این برنامه برای پیشگیری و اصالح روابط هر پیشنهاد می

یك از والدین با پسران نوجوان خود آموزش داده شود تا شاهد 

ن والدین و پسران نوجوان جامعه باشیم. کاهش تعارضات کمتری بی

درمانگران و مشاوران در حوزه تواند برای رواناین پژوهش می
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مشاوره نوجوان و انتخاب نوع مداخله برای آموزش به والدین مفید 

 باشد.

 منابع
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توان آموزان کموالدگری مادران و مشكالت رفتاری دانش
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پذیری شناختی دانشجویان تعهد در بهبود مهار شناختی و انعطاف

-100(، 91 یاپیپ 9)02، فصلنامه روانشناسی کاربردیمضطرب. 

940. 

 خوشبخت: کودکان (.0342ویكی ) سولتس، رودولف و درایكورس،

 ترجمه .فرزند والدین رابطه و بهبود کودک تربیت راهبردهای

 انتشارات ارسباران. :تهران روحی، علیرضا و دهعلیزا حمید

(. افسردگی و اضطراب اجتماعی کودکان دبستانی 0341تورج )سپهوند، 

مجله دانشگاه علوم پذیری شناختی مادران. در بستر انعطاف
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پذیری شناختی در ارتباط ی انعطافاواسطه(. نقش 0342اعظم )

مجله عمی ی و تاب آوری با افسردگی. امقابلهی هاسبكبین 
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نوجوان در مورد  -خانوادگی و امنیت پایه: ادراک مادر 
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 (.2111)تاریخ انتشار اثر به زبان اصلی، 

 لیارجمدنیا، ع ژگان وخادمی، م عید؛زاده، سحسنامد؛ مغربی سینكی، ح



 نادره سعادتی و همكاران                                                                                  ...روابط کیفیت بر( STEP) استپ شیوه به والدین آموزش برنامه اثربخشی

 

5101 

 
 

 

های ارتباطی بر (. اثربخشی آموزش مهارت0349)اکبر 

خودکارآمدی والدینی مادران دارای فرزند با اختالل کاستی 

 .31-91 ،(31) 4، فصلنامه اندیشه و رفتارفعالی. بیش / توجه

 روابط درایكورس: رودولف (.0341حبیبه ) سجادی، و حمید علیزاده،

 .دانژه نشر :تهران .احترام متقابل و دموکراتیك

(. اثربخشی آموزش والدین با رویكرد 0341شهناز )هاشمی ملكشاه، 

نامه فصلهای فرزندپروری والدین. آدلری بر تغییر شیوه
 .031-014(، 21)1، روانشناسی افراد استثنایی

Armstrong E., Eggins E., Reid N., Harnett P., & Dawe S. 

(2017). Parenting interventions for incarcerated 

parents to improve parenting knowledge and skills, 

parent well-being, and quality of the parent–child 

relationship: A systematic review and meta-

analysis. Journal of Experimental Criminology, 

14(3), 279-317. 

Barlow, J. (2016). Effects of parenting programmes: A 

review of six Campbell systematic reviews 

(Campbell Policy Brief No. 1). Retrieved from 

Bayoglu, A. S., & Ozmete, E. (2014). Parent-young adult 

conflict: A measurement on freduency and 

intencity of conflict issues. The Journal of 

International Social Research, 2(2), 313- 322. 

Bornstein, M. H. (2013). Acculturation and Parent-child 

Relationships: Measurement and Development. 

(pp. 173-196). New Jersey: Lawrence Erlbaum 

Associates Publishers. 

Casse, J. F. H., Oosterman, M., & Schuengel, C. (2016). 

Parenting self-efficacy moderates linkage between 

partner relationship dissatisfaction and avoidant 

infant-women attachment: A Dutch study. Journal 

of Family Psychology,30(8), 935–943. 
Daley, D., Van der Oord, S., Ferrin, M., Danckaerts, M., 

Doepfner, M., & Cortese, S., (2014). Behavioral 

interventions in attention-deficit/hyperactivity 

disorder: A meta-analysis of randomized controlled 

trials across multiple outcome domains. Journal of 

the American Academy of Child & Adolescent 

Psychiatry, 53(8), 835-847. 

Dennis, J. P., & Vander Wal, J. S. (2010). The cognitive 

flexibility inventory: Instrument development and 
estimates of reliability and validit, Cogn Ther Res, 

34, 241-253 
Dinkmeyer, D., & McKay, J.L. (2013). Parenting 

Teenagers, Systematic Training for Effecyive 

Parenting of Teens. STEP publishers. 

Driscoll, K., Pianta, R.C. (2011). Mother’s and father’s 

perceptions of conflict and closeness in parent- 

child relationships during early chilhood. Journal 

of early chilhood and infant psychology, 7, 1-18 
Dumka, LE., Stoerzinger, HD., Jackson, KM., & Roosa, 

MW. (1996). Examination of the Cross-cultural 

and cross-language equivalence of the parenting 

self-agency measure. Family Relations, 45,216-

222. 

Haglund, M.E.M., Nestadt, P.S., Cooper, N.S., Southwick, 

S.M., & Charney, D.S. (2016). Psychobiological 

mechanisms of resilience: Relevance to prevention 

and treatment of stressrelated psychopathology. 

Development and Psychopathology, 19, 889–920. 

Heerman, W.J., Taylor, J.L., Wallston, KA., & Barkin 

S.L. (2017). Parenting Self-Efficacy, Parent 

Depression, and Healthy Childhood Behaviors in a 

Low-Income Minority Population: A Cross-

Sectional Analysis. Matern Child Health J,1-10; 

Heath, C.L., Curtis, D.F., Fan, W., & McPherson, R. 

(2015) The Association Between Parenting Stress, 

Parenting Self-Efficacy, and the Clinical 

Significance of Child ADHD Symptom Change 

Following Behavior Therapy. Child Psychiatry 

Hum 46(1), 118-129. 

Heimberg RG, Chena EY. (2016). Contributions of 
cognitive inflexibility to eating disorder and social 

anxiety symptoms. Eat Behav, 21, 30–32 
Lippold, M.A., Davis, K.D., Lawson, K.M. & McHale, 

S.M. (2016) Day-to-day Consistency in Positive 

Parent–Child Interactions and Youth Well-Being. J 

Child Fam Stud, 25(12),3584-3592. x 

Jonyniene, J., Kern, R.M., & Gfroerer, K.P. (2015). 

Efficacy of Lithuanian Systematic Training for 

Effective Parenting (STEP) on Parenting Style and 

Perception of Child Behavior. The Family Journal, 

23(4), 392–406 
Ngai, F.W.,  Wong, P.W.C., Chung, K.F., Leung, K.L., 

Tarrant, M. (2019). andomized controlled trial of 

telephone-based cognitive-behavioral therapy on 

parenting self-efficacy and satisfaction. 

Translational Behavioral Medicine, 9(6), 1163-

1168. 

Sangawi, H., Adams, J., & Reissland, N. (2018). Effects 

of parental intervention on behavioural and 

psychological outcomes for Kurdish parents and 

their children. Eastern Mediterranean Health 

Journal, 24(5),458-467 

Schwarzer, R., Antoniuk, A., & Gholami, M. (2015). A 

brief intervention changing oral self-care, self-

efficacy, and self-monitoring. British Journal of 

Health Psychology, 20(1), 56-57. 

Shearman, S.M., & Dumlao, R. (2012). A cross-cultural 

comparison of family communication patterns and 

conflict between young adults and parents, Journal 

of Family Communication, 8 (3), 186–211. 

Pianta, R.C. (1994). Patterns of relationships between 

children and kindergarten teacher. Journal of 

School Psychology, 8(4), 15-32. 

Oryan Sh., & Ben-Asher S.  (2018). Democratic-

Deliberative Discourse in Adlerian Israeli 

Parenting Classes: Ideology and Implementation. 

The Journal of Individual Psychology, 75(1), 3-26. 

Vance A.J., Pan, W., Malcolm, W.H., Brandon, D.H. 

(2020). Development of parenting self-efficacy in 

mothers of high-risk infants. Early Human 

Development, 141, 78-86. 

Tylor, S. (2006). An investigation of the relationship 

between black single mothers’ myth/stereotype 

acceptance, parental self efficacy, and childrearing 

practices. MSc Thesis, Boston College. 

https://link.springer.com/journal/11292
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Barkin%20SL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28092060
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Barkin%20SL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28092060
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=McPherson%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24668566
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=McHale%20SM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28736495
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=McHale%20SM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28736495
javascript:;
http://www.emro.who.int/emh-journal/eastern-mediterranean-health-journal/home.html
http://www.emro.who.int/emh-journal/eastern-mediterranean-health-journal/home.html
https://muse.jhu.edu/search?action=search&query=author:Smadar%20Ben-Asher:and&min=1&max=10&t=query_term
https://muse.jhu.edu/journal/633
https://www.sciencedirect.com/science/journal/03783782
https://www.sciencedirect.com/science/journal/03783782



