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 چکیده
مانند نوجوانان دستاوردهای  نیتر است و اغلب با مهم نوجوانانهای اساسی در رشد یکی از مؤلفهوالدگری 

سازگاری توانایی انطباق، همکاری و کنار آمدن  .رابطه دارد و سازگاری عیهای شناختی و اجتماییتوانا

پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان اثربخشی آموزش والدگری موفق به  با خود، محیط و دیگران است.

انجام شد. روش پژوهش نیمه تجربی و  مادران بر سازگاری عاطفی، تحصیلی و اجتماعی دختران نوجوان

آموزان دختر پایه نهم دانش تمامی مادرانآزمون و پیگیری با گروه کنترل بود.  پس-نطرح پیش آزمو

جامعه مشغول به تحصیل بودند،  8981-81 یلیتحص در سال)دوره متوسطه اول( شهر الوندِ استان قزوین که 

سازگار بودند نفر از مادران دختران نوجوان نا 93مورد نظر دادند. نمونه تشکیل مورد نظر پژوهش حاضر را 

تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین  صورت بهگیری هدفمند انتخاب و که به روش نمونه

جلسه برای گروه آزمایش اجرا شد، اما گروه کنترل در طی این دوره  83شدند. والدگری موفق در طی 

ی آور جمع( 8811نها و سینگ )ها با استفاده از پرسشنامه سازگاری سیای دریافت نکرد. دادههیچ مداخله

نتایج نشان داد ی مکرر استفاده شد. ریگ اندازهها از تحلیل واریانس مختلط با داده لیوتحل هیتجزشدند. برای 

آموزش والدگری موفق به مادران بر سازگاری تحصیلی دختران نوجوان مؤثر نبوده است، اما بر که 

ان مؤثر بوده و این تأثیر تا مرحله پیگیری پایدار مانده سازگاری کلی، عاطفی و اجتماعی دختران نوجو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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توان جهت مداخالت آموزشی به والدین در راستای افزایش سازگاری است. از نتایج پژوهش حاضر می

 فرزندان نوجوان استفاده کرد.

 .نوجوانان دختر ،یموفق، سازگار یوالدگر :ها کلیدواژه
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 مقدمه
عاطفی و محیطی برای افراد  -ت جسمی، شناختی، اجتماعیی ایجاد تغییرا دوره 8نوجوانی

است و با افزایش توانایی در تفکر، شروع بلوغ و تغییر در روابط باخانواده، دوستان، مدرسه 

ها، تالش  های خانوادگی، مسئولیت و اجتماع، انتظارات همساالن، خانواده و جامعه، نقش

کالیف زندگی بدون وابستگی های اجتماعی جدید، مدیریت ت در جهت کسب نقش

ساالن  عنوان بزرگ گیری جدیدی برای آینده به ازحد به افراد دیگر و ایجاد جهت بیش

؛ کاسیو، استادلر، میچاز، 1381، 9؛ لوسکیو1382، 1مستقل و مولّد همراه است )میرسون

 (.1313، 2؛ یانگس1313، 1جانستون و لوپز

روانی و اجتماعی است که بر عملکرد  نوجوانی سرآغاز تحوّالت و تغییرات جسمی،

 گذارد و ممکن است با مشکالتی مانند نگرانی در مورد آیندهسالی تأثیر میفرد در بزرگ

تحصیلی و شغلی، مشکالت جنسی، ناراحتی، افسردگی، مصرف الکل و مواد مخدر، افکار 

اشد )کلوپ، خودکشی، ایجاد مشکالتی در مدرسه، تعارض با والدین و همساالن همراه ب

، 1؛ جکسون و گوسنس1386، 1؛ سانتراک1382، 6همیلتون-هندری، تایلور و استورات

 8های زندگیدرصد از ناتوانایی و ناسازگاری سال 13تا  63(. برآورد شده است که 1313

(. 1331، 83سالگی است )پاتل، فلیشر و هتریک 11تا  81در نوجوانان سراسر دنیا در طول 

زای دیگری مانند عضویت در گروه صوص زمانی که با عوامل آسیبخ این مشکالت به

خصوص  بستگی ناایمن، فوت نزدیکان به همساالن نامناسب، طالق و جدایی والدین، دل

مصرف مواد، فرار از اعضای خانواده، ازدواج مجدد والدین، هویت جنسی نامشخص، سؤ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. adolescence 

2. Meyerson, S 

3. Levesque, R. J 

4. Cossio, D., Stadler, H., Michas, Z., Johnston, C., & Lopez, H 

5. Youngs, D 

6. Kloep, M., Hendry, L., Taylor, R., & Stuart-Hamilton, I 

7. Santrock, J. W 

8. Jackson, S., & Goossens, L 

9. disability-adjusted life years 

10 .Patel. V., Flisher. A., & Hetric. S, P. M 
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های روانی کننده، بیماریا غفلتکننده ویثبات والدین، والدین رهامدرسه، قوانین بی

والدین، خانواده آشفته، فقدان انگیزش، مشکالت قانونی و جنایی والدین همراه شود، 

های نوجوان را به مخاطره انداخته و فرآیند طبیعی گذر از این دوره را با چالش 8سازگاری

؛ دیمیشل، 1386، 9گیمب-؛ اسکینر و زمیر1388، 1رو سازد )دوئل و استینبرگجدی روبه

 (.1313، 6؛ )گرین و پاتو1388، 2فران؛ مک1382، 1اندرا، دیسیلوا و دی سوزا

سازگاری انطباق متوالی با تغییرات و ایجاد ارتباط میان خود و محیط و شناخت این 

فرهنگی  -های اجتماعیهای خود را با توجه به چارچوبحقیقت است که فرد باید هدف

، 8سازگاری در انواع عاطفی(. 1313، 1؛ تئودور و براکن8613، 1تعقیب کند )ماتانا

ها  شده است که در رأس همه آن بندی طبقه 89و اخالقی 81، اجتماعی88، روانی83تحصیلی

درآمد دستیابی به ابعاد دیگر سازگاری است )کشاورز  سازگاری اجتماعی قرار دارد و پیش

 (.8981افشار و میرزایی، 

های مختلف نشان ربوط به سالمت هیجانی را در موقعیتهای مسازگاری عاطفی نشانه

دهد. توانایی کنترل هیجانات و ارضای نیازها، برقراری روابط مناسب و درک دیگران، می

توانایی تحمل ناکامی و شکست از عالئم سازگاری عاطفی است )آیونییگنتس، هارتاتی و 

وان، رضایت از زندگی (. سالمت ر8981؛ پایدار، حمیدی و کارگر، 1388، 81صمدی

ها و افکار نیز از پیامدهای سازگاری عاطفی شخصی و هماهنگی میان احساسات، فعالیت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. adjustment 

2. Duell, N., & Steinberg, L 

3. Skinner, E. A., & Zimmer-Gembeck, M. J 

4. De Micheli, D., Andrade, A. L. M., Da Silva, E. A., & de Souza Formigoni, M. L. O 

5. McFerran, K 

6. Greene, M. E., & Patton, G 

7. Mattanah, J.F 

8. Theodore, L. A., & Bracken, B. A 

9. emotional 

10. academic 

11. social 

12. psychological 

13. moral 

14. Ayuningtyas, F., Hartati, S., & Sumadi, T 
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عنوان انگیزه برای یادگیری، انجام اعمالی  (. سازگاری تحصیلی به8983است )اشرفی، 

برای برآورده کردن الزامات و نیازهای تحصیلی، کنار آمدن با محیط مدرسه، معلمان، 

مندی به تحصیل و توجه به چنین عالقه ها، مواد تحصیلی و محتوای دروس و همسیهمکال

هایی مانند درس، درک واضحی از هدف تحصیلی و رضایت کلی از محیط و انجام فعالیت

ها، همکاری با دیگران و سؤال کردن در کالس، کفایت و ریزی، شرکت در بحثبرنامه

؛ اندرسون، گان 1389، 8شده است )منتوگومری های تحصیلی تعریفصالحیت در فعالیت

(. عواملی مانند میزان انگیزه، 8981؛ شامرادلو، 1388، 9؛ لیران و میلر1386، 1و کاک

های شخصی، عوامل های ذهنی، شرایط خانوادگی، سیستم تحصیلی، مهارتتوانایی

(. 1331، 1اجتماعی و علل روانی بر سازگاری تحصیلی مؤثر هستند )کاتز -فرهنگی

سازگاری اجتماعی به معنای تطابق با مقتضیات اجتماعی، رعایت اصول و قوانین جامعه و 

( و شامل سازوکارهایی 1388، 2های اجتماعی است )لی، وانگ و چنکارآیی در تماس

شود؛ بنابراین، فرد برای ورود به گروه باید با است که موجب پذیرش فرد در گروه می

عنوان عضو جدید پذیرفته  د، با معیارهای گروه هماهنگ شود تا بهایجاد تغییراتی در خو

های ذهنی و عینی نیاز است. شود. برای مشخص کردن این نوع سازگاری، ارزیابی

های ذهنی که بیانگر میزان رضایت فرد از ارتباط با دوستانش وهمساالن و ارزیابی

؛ یوسفی، 1388، 6شود )دشیمیهای عینی به پذیرش فرد توسط همساالنش مربوط  ارزیابی

های فرد با منافع (. سازگاری اجتماعی بر این ضرورت مبتنی است که نیازها و خواسته8986

کند، هماهنگ گردد و حداقل از برخورد های گروهی که در آن زندگی میو خواسته

مستقیم و شدید با منافع و ضوابط گروهی جلوگیری شود. برای مشخص کردن این نوع 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Montgomery, S 

2. Anderson, J. R., Guan, Y., & Koc, Y 

3. Liran, B. H., & Miller, P 

4. Katz, S 

5. Lee, M. Y., Wang, H. S., & Chen, C. J 

6. Doshi, S 
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زگاری باید هم به خود فرد و هم به گروه دوستان و محیط توجه نمود تا درک بهتری از سا

 .(8982؛ نگهداری، 1313، 8آن کسب شود )ساری، سیهنیر و کارنلی

عنوان یک  کنند. والدین بهها و والدین نقش مهمی در زندگی نوجوانان ایفا میخانواده

های طورکلی برتمام جنبه ی و اجتماعی و بهها، رشد عاطفها و ارزشالگو بر رشد نگرش

عملکرد نوجوانان تأثیر دارند. اگر پرورش نوجوان به شکل سالمی صورت بگیرد، عالوه بر 

ها  ی والدین با آنگیرد، روابط صمیمانهاینکه استقالل نوجوان در مسیر صحیح قرار می

عاملی تعیین کننده و اثر  9(، لذا والدگری1388، 1شوند )کریگ، شولز و هوسرنیزحفظ می

کند، شناسی و کیفیّت رشد نوجوانان ایفا می گذار است که نقش مهمی در آسیب

ها، که بحث در مورد هر یک از مشکالت فرزندان بدون در نظر گرفتن نگرش طوری به

های والدگری، تقریباً ناممکن است )نیلی احمد آبادی، باقری و سلیمی رفتارها و شیوه

 (.8981بجستانی، 

تواند مشکل باشد، اما یک توافق عموومی  اگر چه پیدا کردن تعریف برای والدگری می

کنند، وجوود دارد. بورای   های متعددی که والدین در زندگی فرزندان ایفا میی نقشدرباره

کننوده )مراقبوت جسومی،     ( مراقبوت 8انود از:   والدین هفت نقش فرض شده است که عبارت

( منبوع عواطفی )موردپوذیرش قورار دادن، عشوق      1کوردن(،   ر و خشوک رسیدگی به تغذیه، تَ

هوای  ( منبوع اقتصوادی )پرداخوت هزینوه    1( مربی بوودن،  9ورزیدن، رشد خودپنداره مثبت(، 

( 6هوا(،  )محافظت از فرزنودان در مقابول آسویب    1( پشتیبان2پزشکی، غذا، لباس، تحصیل(، 

 (.1331، 2ها )آلویی آیین( انتقال دهنده1ی سالمت، ارتقاء دهنده

انود. ایون   ی والودگری نیوز ابعواد خاصوی از والودگری پرداختوه      الگوهای اوّلیه در زمینوه 

دمکورات در مقابول    -8اند از:  (، عبارت1339) 6های مشخص شده به نقل از گرولینکالگو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Sari, D. P., Syahniar, S., & Karneli, Y 

2. Kerig, P. K., Schulz, M. S., & Hauser, S. T 

3. parenting 

4. protector 

5. Alvy, K. T 

6. Grolnick, W. S 
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 -9(، 8828، 1صمیمی و پذیرا بودن در مقابل خصومت )شوافر  -1(، 8811، 8مستبد )بالدوین

صمیمی و پوذیرا بوودن    -1(، 8828شناختی )شافر،  شناختی در مقابل اقتدار روانترل روانکن

گیوری در مقابول سوهل گیوری      سوخت  -2(، 8861، 9در مقابل سردی و غیر پذیرا بودن )بکر

گیور و  دهی در مقابل تقاضا شامل چهار سبک مقتدر، مسوتبد، سوهل  پاسخ -6(، 8861)بکر، 

تفواوتی )پوارکر،    مراقبوت و همودلی در مقابول طورد و بوی      -1(، 1،8818کار )بامریند مسامحه

مشووارکت  -8(، 8816، 6پووذیرش در مقابوول طوورد )روهنوور -1(، 8818، 2توپلینووگ و بووروان

 (.8881، 1)گرولنیک و ساویزیک

طورکلی والدگری به سیستمی از بازخوردهای والدین نسبت به فرزندان  به

(، مراقبت جسمی، حمایت عاطفی، آموزش و 1331، 1)دسجاردینس، زلسنکی و کاپالن

(. در 1332، 8ها، اطالق شده است )اسپراراهنمایی، محافظت از فرزندان در مقابل آسیب

حداقل شکل خود، والدگری به تربیت فرزندان اشاره دارد که البته این هدفِ مهم و 

دن فرزندان به توان به رسیاساسی، یکی از اهداف متعدد والدگری است و از آن جمله می

شناختی اشاره های روانانواع موفقیت، خودکنترلی، خودمختاری و دستیابی به دیگر جنبه

 (.1388، 88؛ سونیس، وانستینکیست و بیرز1336، 83دکارد-کرد )دیتر

کنند که نتیجه آن بروز درستی ایفا نمی های والدگری را بهبرخی از والدین نقش

هایی که در نتایج پژوهششود. ی در فرزندان میهای تحصیلی و فردی و سازشآسیب

خارج از ایران انجام شده نقش عملکرد والدین بر ابعاد رشد فرزندان را مورد تأیید قرار 
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1. Baldwin, A. L 

2. Schaefer, E. S 

3. Becker, W.C 

4. Baumrind, D 

5. Parker, G., Tupling, H., & Brown, L. B 

6. Rohner, R. P 

7. Grolnick, W. S., & Slowiaczek, M 

8. Desjardins, J., Zelenski, J., & Coplan, R 

9. Spera, C 

10. Deater-Deckard, K 

11. Soenens, B., Vansteenkiste, M., & Beyers, W 
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های تحصیلی فرزندان )کاسترو،  اند )برای مثال تأثیرمشارکت والدین در فعالیتداده

، 1؛ ویلدر1382، 8گاویریا،آسنکو و -مارتین، لیزاسوین، ناوار-اکسپوزیت، کاسا، لوپز

های والدینی بر سازگاری (، میزان اجرای درست نقش1388، 9؛ ناپولیناتوا و بورسا1381

-(؛ همبستگی خانواده و سازگاری نوجوانان )باماکا21388؛ بکن،1381، 1نوجوانان )فلیتنر

سترس (؛ باورها و انتظارات والدین، فضای عاطفی خانواده و منابع در د1381، 6کولبر

(؛ در موفقیّت و شکست تحصیلی نوجوانان تأثیرگذار است. 1383، 1خانوادگی )نایلینگ

های دیگر حاکی از آن است که کنترل، خودمختاری، پذیرش و طرد نامناسب پژوهش

کارانه از (؛ قهر و رفتارهای فریب1383، 1والدین با اضطراب فرزندان )ریتمانا و آصف

(؛ استرس خانوادگی باال به 1381، 8سالم، )گاالرین و آربویلبستگی نا طرف والدین با دل

، 83همراه فضای عاطفی و تعاملی ضعیف در خانواده با افسردگی )وانگ، تاین، گائو و هبنر

ی (؛ شیوه1382، 88(؛ نظارت والدین با افسردگی فرزندان )ابرین، هرناندز و اسپریتو1313

( و آموزش والدین بر سالمت روان 1381 والدگری با سازگاری و اختالل سلوک )وانگ،

 (.1381، 81کودکان )سونگو، لسر، گاالن و سیمون

ها اثربخشی والدگری موفق را بر بهبود مشکالت برخی از پژوهشدر داخل ایران نیز 

آموزش برنامه گروهی فرزند پروری اند )برای مثال فرزندان مورد بررسی و تأیید قرار داده

ری اجتماعی کودکان مبتال به اختالل سلوک )اسدی گندمانی، مثبت بر بهبود سازگا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Castro, M., Expósito-Casas, E., López-Martín, E., Lizasoain, L., Navarro-

Asencio, E., & Gaviria, J. L. 

2. Wilder, S 

3. Napolitanoa. C. M., & Bowersa. E 

4. Flitner.M 

5. Backen, M 

6. Bamaca-colber.M 

7. Nailing, X 

8. Reitmana. D., & Asseffb. J 

9. Gallarin. M.,& Arbiol. A. I 

10. Wang, Y., Tian, L., Guo, L., & Huebner, E. S 

11. Obrien, M.K.H., Hernandez, L., & Spirito. A 

12. Sonego M,  Llácer A,   Galán I,  Simón, F 
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 –محور به والدین بر ادراک کودک  آموزش حل مسئله خانواده(؛ 8986نسائیان و فریدی، 

آموزش والدگری مؤثر بر تنیدگی والدینی مادران،  (؛8986والد )کاکابرایی و مرادی، 

 والدین گروهی آموزش(؛ 8982فرزند )نگهداری،  -ی والد سازگاری کودکان و رابطه

-مادر ارتباط و تحصیلی پیشرفت بر ایرانی فرهنگ به توجه با مثبت پروری فرزند بر مبتنی

 اختالل عالئم کاهش بر والدین پروری فرزند آموزش (؛8982 شمس، و )ناظمیان کودک

آموزش (؛ 8981سهرابی، خانجانی و زینالی، ) پروری فرزند هایسبک بهبود و سلوک

آموزان  دران بر اساس مدل فرزند پروری مثبت بر میزان عالئم اختالالت رفتاری دانشما

 ایرانی فرهنگ بر مبتنی پروری فرزند آموزش(؛ 8989ناشنوا )پاکزاد، فرامرزی و قمرانی، 

 (؛8981 بیگی، )میرزا فرزندان تحصیلی پیشرفت و والدین پروری فرزند هایروش بر

وری به والدین بر خودتنظیمی و سازگاری اجتماعی دانش های فرزند پرآموزش مهارت

آموزش والدگری مثبت متمرکز بر  (؛8981آموزان مقطع راهنمایی )فالحی و مکوندی، 

کاهش اختالالت هیجانی و رفتاری نوجوانان و مقایسه اثربخشی این برنامه با درمان 

 وجود ابراز مهارت و مسئله حل مهارت آموزش(؛ 8988رفتاری )صالح زاده، -شناختی

 و کافی فرد، )حاتمی فرزندان تحصیلی پیشرفت و اجتماعی سازگاری میزان بر والدین

 دانش تحصیلی پیشرفت و خانوادگی روابط بر والدین به منظم آموزش (؛8983 رو، خوش

تربیت سازنده فرزندان به  (؛8911 زاده،شماعی و )احمدی متوسطه مقطع دختر آموزان

شهریور، محمودی قرائی و  دوست، تهرانیش مشکالت رفتاری کودکان )والدین در کاه

 (.8911،عالقبندراد

سو و رفتاری در بین نوجوانان از یک-با توجه به گسترده بودن مشکالت روانی

پیامدهای تحصیلی، اجتماعی، روانی و بهداشتی این اختالالت از سوی دیگر ایجاب 

ناپذیر بر نوجوانان و از بروز صدمات جبرانی مناسب صورت گرفته کند، مداخله می

های فرزند های منتشر شده بیشتر به بررسی رابطه شیوهپژوهشعمل آید. جلوگیری به 

اند و کمتر به آموزش شناختی و تحصیلی فرزندان تأکید داشته پروری بر مشکالت روان

اند. همچنین دادهشناختی فرزندان را مورد توجه قرار  والدگری بر کاهش مشکالت روان

اند، بیشتر آموزش والدین را بر ای که به آموزش والدین پرداختههای منتشر شدهپژوهش
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اند و کمتر تأثیر آموزش والدگری بر وضعیت مشکالت کودکان مورد بررسی قرار داده

اند؛ در سوی دیگر شهر الوند یکی از شناختی نوجوانان را موردبررسی قرار داده روان

فرهنگی  -های زبانی مهاجرپذیر استان قزوین است که از اقوام مختلف با زمینه شهرهای

های سازگاری پایین را برای برخی از دانش آموزان مختلف در آن سکونت دارند که زمینه

این شهر فراهم ساخته است، لذا با در نظر گرفتن تمهیدات یاد شده و اهمیت والدگری و 

تی نوجوانان و همچنین وجود خالء پژوهشی در این زمینه، شناخ نقش آن در سالمت روان

های والد گری بر سازگاری نوجوانان دختر پژوهش حاضر به بررسی تأثیر آموزش شیوه

پرداخته است و به دنبال پاسخ به این سؤال است که آیا آموزش والدگری موفق به مادران 

 مؤثر است؟بر سازگاری عاطفی، تحصیلی و اجتماعی نوجوانان دختر 

 روش

پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش انجام، نیمه آزمایشی با طرح پیش 

تمامی مادران  باشد.آزمون با گروه کنترل و یک مرحله پیگیری یک ماهه می پس–آزمون

آموزان دختر پایه نهم )دوره متوسطه اول( شهر الوندِ استان قزوین که در سال دانش

مشغول به تحصیل بودند، جامعه مورد نظر پژوهش حاضر را تشکیل  8981-81تحصیلی 

دادند. نمونه موردمطالعه در طی سه مرحله انتخاب شدند. در مرحله اول چهار مدرسه که از 

های هسته مشاوره منطقه آموزانی که بر اساس گزارش مشاوران مدارس و بررسی بین دانش

صورت تصادفی انتخاب  ، دو مدرسه، بهوپرورش البرز، سازگاری کمی داشتند آموزش

شدند. انتخاب دو مدرسه به این دلیل جلوگیری از عدم تداخل آموزش و باال بردن اعتبار 

( بر 8811) 8درونی پژوهش، انجام شد. در مرحله دوم مقیاس سازگاری سینها و سینگ

 82اولیه، گری روی همه دانش آموزان پایه نهم مدارس منتخب، اجرا شد. بعد از غربال

گذاری مقیاس سازگاری سینها و سینگ  آموز از هر مدرسه که بر اساس نمره دانش

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Sinha, A. K. P. & Singh, R. P 
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طور  (، دارای سازگاری کُلی، عاطفی، تحصیلی و اجتماعی پایینی داشتند، غربال و به8811)

 هدفمند انتخاب شدند.

ارکت ها برای مش در مرحله سوم بعد از انتخاب دانش آموزانِ ناسازگار، از مادران آن

حداقل سطح های ورود شامل در جلسات آموزش والدگری، دعوت به عمل آمد و مالک

های خروج شامل ابتال به اختالالت سال و مالک 13-23تحصیالت سیکل و دامنه سنی 

 عنوان مالک پریشی و داشتن سو مصرف مواد به شدید روانی، مصرف داروهای ضد روان

های فوق با خود گزارشی دانش آموزان، مالک های خروج در نظر گرفته شدند.

آموز در مدرسه  گیری از والدین و مشاور مدرسه و همچنین مطالعه پرونده دانش گزارش

ای(، دقیقه 83جلسه )هر هفته دو جلسه  83مشخص گردید. اعضای گروه آزمایش در طی 

هر دو  بسته آموزش والدگری موفق را دریافت کردند. قبل از شروع جلسات آموزش، از

آزمون اخذ شد، سپس والدگری موفق به اعضای گروه آزمایش آموزش داده  گروه پیش

شد و گروه کنترل در این مدت هیچ آموزشی را دریافت نکرد. بعد از اتمام آموزش از هر 

ماهه گرفته شد. در طول سه مرحله آزمون،  آزمون و پیگیری یک دو گروه پس

افت نداشتند و تا پایان مرحله پیگیری همکاری  های گروه آزمایش و کنترل آزمودنی

عنوان متغیرهای کنترل  داشتند. در پژوهش حاضر متغیرهای جنسیت، پایه تحصیلی و سن به

کنندگان اطالع  منظور رعایت اخالق در پژوهش ابتدا به تمام شرکت به اند.در نظر گرفته شده

باشد. همچنین  آن اختیاری می داده شد که در یک کار پژوهشی شرکت دارند و شرکت در

داری علمی، رضایت آگاهانه برای شرکت در رعایت صداقت و امانت اهداف پژوهش،

 ها تشریح شد. داشتن اطالعات، برای آن ها و محرمانه نگهپژوهش، ناشناس ماندن آزمودنی

 ابزار

( 8811ها از مقیاس سازگاری سینها و سینگ )آوری داده در پژوهش حاضر برای جمع

 81تا  81آموزان )سؤال بوده و هدف آن غربال دانش 63استفاده شد. این مقیاس دارای 

سال( سازگار و ناسازگار است و دارای سه خرده مقیاس سازگاری عاطفی، اجتماعی و 

دهند. برای باشد. دانش آموزان در دو طیف بله و خیر به سؤاالت پاسخ میتحصیلی می
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داده  8زگاری است، نمره صفر و در غیر این صورت نمره گر ساهایی که نشانپاسخ

آورد، میزان سازگاری آموز به دست می ای که هر دانششود. بر اساس میزان نمره می

شود که بر اساس جنسیت متفاوت است. برای دختران در سازگاری کلی نمره  مشخص می

)ضعیف(،  19-98(، )متوسط 82-11)خوب(،  6-81خوب(، تر )سازگاری خیلیو پائین 2

-2خوب(، تر )خیلیو پائین 8ضعیف(، است. در سازگاری عاطفی نمره و باالتر )خیلی 91

ضعیف(، در سازگاری و باالتر )خیلی 88)ضعیف(،  1-83)متوسط(،  6-1)خوب(،  9

)ضعیف(،  1-83)متوسط(،  6-1)خوب(،  9-2خوب(، تر )خیلیو پائین 1اجتماعی نمره 

 9-1خوب(، تر )خیلیو پائین 1ضعیف(، در سازگاری تحصیلی نمره یلیو باالتر )خ 88

 ضعیف(، است.و باالتر )خیلی 88)ضعیف(،  1-83)متوسط(،  2-1)خوب(، 

های دو نیمه کردن، ضریب پایایی این مقیاس را با روش( 8811ها و سینگ ) سین

ند. در ارش کردگز 81/3و  89/3، 82/3ترتیب به  8ریچاردسون-بازآزمایی و کودر

آموز دوره متوسطه اجرا نفر دانش 861یاد شده، بر روی  مقیاس( نیز 8911پژوهش نویدی )

و برای سازگاری تحصیلی،  11/3 1شد و ضرایب پایایی بر اساس ضریب آلفای کرونباخ

دست آمد. در پژوهش  به 62/3و  61/3، 13/3ترتیب برابر عاطفی و اجتماعی به 

(، ضریب آلفای کرونباخ برای 8918پور و کشاورز )شیرعلیکنش، اسدی،  خوش

(، 8911گزارش شده است. رجبی، چهاردولی و عطاری ) 19/3سازگاری اجتماعی 

کردن برای نیمهریچاردسون و دو -ضرایب پایایی مقیاس فوق را با استفاده از روش کودر

، 61/3و  66/3ی های عاطفو برای خرده مقیاس 13/3و  18/3ترتیب  به مقیاسکل 

ها همچنین از روش  محاسبه کردند. آن 21/3و  61/3و تحصیلی  21/3و  61/3اجتماعی 

های اصلی(، برای روایی سازه مقیاس استفاده کردند که پنج تحلیل عاملی )تحلیل مؤلفه

عامل ناسازگاری عاطفی، اجتماعی، تحصیلی و فردی شناسایی شدند و یک عامل هم به 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Koder Richardson 

2. Cronbach's Alpha 
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درصد  88/11گذاری بود. پنج عامل در مجموع ها )سه گویه( فاقد ناممادهعلت تعداد کم 

زاده طباطبایی، خدا پناهی، کاظم از واریانس مقیاس را تبیین کردند. پور شهریار، رسول

( نیز در پژوهش خود، ضریب روایی درونی سازگاری کل را برای 8911نژاد و خفری )

پایایی پرسشنامه سازگاری در پژوهش حاضر بر گزارش کردند.  88/3هفتاد آزمودنی که 

 محاسبه گردید. 81/3طبق ضریب آلفای کرونباخ 

 مداخله

( بود که اهداف و 8981محتوای آموزش والدگری موفق، الگوی والدگری موفق اسدی )

 ارائه شده است. 8محتوای آن در جدول 

 . برنامه آموزش والد گری موفق1جدول 

 محتوا هدف جلسه

 اول

نایی اعضا با آش

یکدیگر، بررسی 

 اهداف

آشنایی اعضا با یکدیگر و رهبر، توضیح اهداف جلسات و تشریح قواعد و 

 روند جلسات

 دوم
آموزش قدردانی 

 و دلگرم کردن

اهمیت دادن به عالیق و نیازهای فرزند، اهمیت تشویق، تحسین، تشکر، احترام 

 دادن به مشکالت فرزند

 سوم
آموزش ارتباط 

 ت و صمیمیتمثب

پذیری در تعامل با فرزند، حل مسئله، تعامل سازنده با  ارتباط مؤثر، انعطاف

بلوغ، برقراری رابطه صمیمانه، ابراز احساسات به فرزند، پذیرش احساسات 

 فرزند، بازی و سرگرمی، شوخی.

 چهارم
-آموزش هدایت

 گری

رزند، باال بردن راهنمایی و آگاهی دادن، آموزش مستقیم و غیرمستقیم به ف

های مثبت و سازنده، داشتن وسعت دید فرزند، سوق دادن فرزند به فعالیت

موضع ارشادی در قبال ارتباط فرزند با دوستان و همساالن، آموزش خود نظم 

 دهی.

 آموزش مسئولیت پنجم

پذیری فرزند، مشارکت دادن فرزند در کارهای داخل  اهمیت دادن به مسئولیت

درونی کردن عادات رفتاری مناسب در فرزند، انتظار آفرینی ل، و خارج از منز

 برای فرزند

 آموزش عدالت ششم
های فردی در طلبی و توجه به تفاوت پرهیز از تبعیض در بین فرزندان، مساوات

 بین فرزندان.
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 آموزش کنترل هفتم

سازی  شده، محروم تعیین قواعد رفتاری روشن، پیگیری قواعد رفتاری تعیین

فمند و مؤثر، ارزیابی فرزند، تذکر و گوشزد کردن، قاطعیت در اجرای هد

 قواعد.

 آموزش نظارت هشتم
نظارت مستقیم و غیرمستقیم بر عملکرد فرزند، شناخت دوستان فرزند، نظارت 

 بر ارتباط فرزند با دوستان و همساالن.

 نهم
آموزش مراقبت 

 کردن

تقویت حس ی، تحصیلی و مراقبت و رشد مذهبی، اجتماعی، شخصی، اخالق

 خوداتکایی فرزند

 آموزش الگو بودن دهم
ای، تالش برای الگو شدن برای فرزند، الگودهی توجه به یادگیری مشاهده

 گرایی.ترها، عمل دینی، تأکید بر احترام بر بزرگ

 ها یافته

ی درصد دارا 61/6درصد مادران دارای سیکل و  99/89ازنظر تحصیالت در گروه کنترل 

 سال هستند. 29/92و گروه کنترل  29/18آزمایش  دیپلم بودند. میانگین سنّی اعضای گروه

 مستقل t. میانگین و انحراف معیار سازگاری و ابعاد آن و آزمون 2جدول 

انواع 

 سازگاری
 گروه

 پیگیری آزمون پس آزمون پیش
T  مستقل برای نمره دو

 میانگین آزمون گروه در پیش
انحراف 

 ارمعی
 میانگین

انحراف 

 معیار
 میانگین

انحراف 

 معیار

 عاطفی
 19/1 29/2 88/1 89/2 91/1 61/83 آزمایش

(13/3=t،43/0=p) 
 11/1 16/81 1/9 11/81 98/9 29/8 کنترل

 تحصیلی
 12/8 11/2 11/9 89/8 11/9 11/88 آزمایش

(68/3=t،50/0=p) 
 99/9 13/8 61/1 1/88 91/1 61/88 کنترل

 یاجتماع
 22/1 89/83 2/8 61/1 28/1 29/8 آزمایش

(88/3=t،85/0=p) 
 81/8 13/88 8/9 1/1 1/1 1/83 کنترل

سازگاری 

 کل

 13/8 31/1 11/8 11/6 62/1 68/83 آزمایش
(11/3=t،78/0=p) 

 88/8 82/88 11/1 86/83 68/8 11/83 کنترل

 

سه مرحله آزمون اختالف  بین میانگین سازگاری و ابعاد آن در 1بر اساس نتایج جدول 

آزمون  آزمون و پیگیری بیشتر از مرحله پیش وجود دارد و این اختالف در مراحل پس
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آزمون  های کنترل و آزمایش در مرحله پیشدهد که گروهنیز نشان می tاست. نتایج آزمون 

 (.p>32/3تفاوت معناداری ندارند )

 ها، کرویت موخلی و ام باکس. نتایج آزمون نرمال بودن، همگنی واریانس3جدول 

انواع 

 سازگاری

 آزمون پیش
همگنی 

 W هاواریانس
 معناداری موخلی

گرین 

هاوس 

 گیسر

ام 

 باکس
 معناداری

-کولموگروف

 اسمیزنف
 معناداری

F 
 معناداری لوین

 16/3 11/6 21/3 91/3 89/3 98/3 32/8 13/3 31/3 عاطفی

 19/3 86/8 61/3 333/3 21/3 81/3 88/8 82/3 81/3 تحصیلی

 32/3 19/81 66/3 333/3 11/3 69/3 11/3 83/3 82/3 اجتماعی

سازگاری 

 کل
31/3 13/3 19/1 88/3 91/3 333/3 63/3 61/8 13/3 

معنادار نیست، بنابراین شرط توزیع  8اسمیرنف -نتایج آزمون کولموگروف 9در جدول 

های خطا در دو از همگنی واریانس حاکی 1ها برقرار است. نتایج آزمون لوینطبیعی نمره

دهد که در متغیر سازگاری عاطفی تساوی نشان می 9گروه است و نتایج آزمون موخلی

های واریانس/کواریانس و مفروضه کرویت برقرار است، اما در سایر متغیرها چنین ماتریس

 برای متغیرهای سازگاری تحصیلی، 1گیسر –گرین هاوسنیست، بنابراین از تصحیح 

برای متغیرهای پژوهش  2باکسنتایج آماره ام عاطفی و سازگاری کل، استفاده شده است.

های کوواریانس مشاهده شده متغیرهای وابسته ماتریس(، بنابراین P<32/3معنادار نیست )

 های مختلف برابرند. در بین گروه

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Kolmogorov-Smirnov 

2. Levene's Test for Equality of Variances 

3. Mauchly's Test of Sphericity 

4. Greenhouse-Geisser 

5. Box's Test of Equality of Covariance Matrices 
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گروهی، بین گروهی  درون ن اثرهایگیری مکرر در تبیی . نتایج تحلیل واریانس مختلط با اندازه4جدول 

 و تعاملی برای سازگاری و ابعاد آن

متغیر 

 وابسته
 منبع اثر

مجموع 

 مجذورات

مجموع 

مجذورات 

 خطا

درجه 

 آزادی
F 

سطح 

 معناداری
2

ƞ 
توان 

 آزمون

 عاطفی

بین گروهی 

 )مداخله(
 8 81/3 333/3 12/11 8و  11 61/118 18/981

گروهی  درون

 )مراحل(
13/18 18/916 1 61/8 18/3 36/3 99/3 

ها و تعامل گروه

 مراحل مداخله
 8 16/3 333/3 63/19 8و  26 18/916 18/981

 
بین گروهی 

 )مداخله(
 13/3 32/3 12/3 91/8 8و  11 38/911 61/81

 تحصیلی

گروهی  درون

 )مراحل(
13/11 11/981 92/8 88/8 86/3 36/3 98/3 

ها و تعامل گروه

 مراحل مداخله
12/81 11/981 

و  11/91

92/8 
18/8 11/3 31/3 11/3 

 
بین گروهی 

 )مداخله(
 88/3 18/3 333/3 16/88 8و  11 98/111 61/883

 اجتماعی

گروهی  درون

 )مراحل(
18/86 18/923 98/8 82/81 333/3 91/3 81/3 

ها و تعامل گروه

 مراحل مداخله
11/26 18/923 

و  11/91

92/8 
29/1 39/3 81/3 61/3 

اری سازگ

 کل

بین گروهی 

 )مداخله(
 88/3 11/3 333/3 16/11 8و  11 11/813 863

گروهی  درون

 )مراحل(
98/23 36/811 18/8 28/8 331/3 12/3 81/3 

ها و تعامل گروه

 مراحل مداخله
18/89 36/811 

و  11/91

92/8 
11/81 333/3 98/3 88/3 
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گروهی  اطفی تفاوت درونحاکی از آن است که در متغیر سازگاری ع 1نتایج جدول 

ها و مراحل مداخله معنادار است (، اما تفاوت و تعامل گروهP>32/3معنادار نیست )

(32/3>Pدر متغیر سازگاری تحصیلی تفاوت بین گروه .)گروهی و تعامل گروه ها، درون-

(، در متغیر سازگاری اجتماعی و سازگاری P>32/3ها و مراحل مداخله معنادار نیست )

 (.P<32/3ها و مراحل معنادار است )گروهی و تعامل گروه ها، درونفاوت بین گروهکلی ت

 . نتایج آزمون تعقیبی بن فرنی برای مقایسه جفتی میانگین متغیرها در دو گروه5جدول 

 گیری زمان اندازه انواع سازگاری
 گروه کنترل گروه آزمایش

 عیارخطای م تفاوت میانگین خطای معیار تفاوت میانگین

 عاطفی

 32/8 -99/9* 11/8 19/1* آزمون پس -آزمون پیش

 88/3 -19/1* 81/8 89/2* پیگیری -آزمون پیش

 92/3 63/3 92/3 13/3 پیگیری -آزمون پس

 تحصیلی

 

 39/8 11/3 81/8 89/8 آزمون پس -آزمون پیش

 13/3 -89/3 81/3 19/8 پیگیری -آزمون پیش

 21/3 -63/3 11/3 -13/3 پیگیری -آزمون پس

 اجتماعی

 98/8 13/8 11/3 11/1* آزمون پس -آزمون پیش

 81/8 13/3 19/3 31/1* پیگیری -آزمون پیش

 22/3 -63/3 11/3 -13/3 پیگیری -آزمون پس

 سازگاری کل

 -11/3 -18/3 66/3 11/9* آزمون پس -آزمون پیش

 68/3 -68/3 66/3 61/9* پیگیری -آزمون پیش

 98/3 -13/3 81/3 -13/3 یریپیگ -آزمون پس

*P<0/00**P<0/01 

برای گروه آزمایش در متغیرهای سازگاری عاطفی، اجتماعی و  2بر اساس نتایج جدول 

آزمون با پیگیری تفاوت  آزمون و پیش آزمون با پس سازگاری کلی بین میانگین پیش

تفاوت معنادار آزمون با پیگیری  (، اما بین میانگین پسP<32/3معناداری وجود دارد )

(، بدین معنی که ماندگاری اثر وجود ندارد. در متغیر سازگاری تحصیلی P>32/3نیست )

 (.P>32/3بین مراحل آزمون تفاوت معنادار نیست )
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 گیری بحث و نتیجه

پژوهش حاضر باهدف بررسی میزان اثربخشی آموزش والدگری موفق به مادران بر دختران 

ل از تحلیل واریانس مختلط نشان داد که آموزش والدگری نوجوان انجام شد. نتایج حاص

آزمون و پیگیری مؤثر  موفق به مادران برافزایش سازگاری دختران نوجوان در مراحل پس

است، بدین معنی که سازگاری دختران نوجوان در مقایسه با قبل از شروع آموزش 

. نتایج دیگر حاکی از آن طور معناداری افزایش داشته است والدگری موفق به مادران، به

است که آموزش والدگری موفق به مادران برافزایش سازگاری عاطفی دختران نوجوان در 

آزمون و پیگیری مؤثر است، بدین معنی که سازگاری عاطفی دختران نوجوان  مراحل پس

طور معناداری افزایش  در مقایسه با قبل از شروع آموزش والدگری موفق به مادران، به

ته است. آموزش والدگری موفق به مادران بر افزایش سازگاری تحصیلی دختران داش

نوجوان مؤثر نیست، بدین معنی که سازگاری تحصیلی دختران نوجوان در مقایسه با قبل از 

طور معناداری افزایش نداشته است. آموزش  شروع آموزش والدگری موفق به مادران، به

سازگاری اجتماعی دختران نوجوان در مراحل  والدگری موفق به مادران برافزایش

آزمون و پیگیری مؤثر است، بدین معنی که سازگاری اجتماعی دختران نوجوان در  پس

طور معناداری افزایش داشته  مقایسه با قبل از شروع آموزش والدگری موفق به مادران، به

 است.

(؛ فلیتنر، 1313نر، )های وانگ، تاین، گائو و هبهای پژوهشنتایج حاصله با یافته

(؛ کاسترو 1382(؛ ابرین، هرناندز و اسپریتو )1381کولبر )-( باماکا1388(، بکن، )1381)

(؛ سونگو، لسر، گاالن و سیمون 1388(؛ ناپولیناتوا و بورسا )1381(؛ ویلدر )1382)

(؛ 8986کاکابرایی و مرادی ) (؛1383(؛ ریتمانا و آصف )1383(؛ نایلینگ، )1381)

پاکزاد، (؛ 8981سهرابی، خانجانی و زینالی ) (8982) ناظمیان و شمس(؛ 8982ی )نگهدار

صالح زاده (؛ 8981فالحی و مکوندی ) (؛8981) بیگی میرزا(؛ 8989فرامرزی و قمرانی )

 قرائی محمودی شهریور، دوست، تهرانی (؛8983) رو وخوش کافی فرد، حاتمی(؛ 8988)

 سازگاری بر موفّق والدگری آموزش نبودن مؤثر ت.اس همسو ، جواد(8911) عالقبندراد و
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 بیگی میرزا (،8982) شمس و ناظمیان(؛ 1381جنیز ) مطالعات نتایج با دختران تحصیلی

سویی را  سو است که علت این ناهم ، ناهم(8983) رو وخوش کافی فرد، حاتمی؛ (8981)

نمونه مورد هدف های مذکور توان در نمونه موردبررسی دانست، زیرا در پژوهشمی

اند، اما در پژوهش حاضر نمونه مورد هدف مادران نوجوانان دختر بوده کودکان بوده

 است.

در تبیین مؤثر بودن آموزش والدگری موفق به مادران بر سازگاری کلّی دختران 

تشویق، تحسین، توان گفت که مداخالت انجام شده در پژوهش حاضر مواردی مانند  می

اهمیت دادن به عالیق فرزند، اهمیت دادن به نیازها، محبت، احترام،  تشکر، مهربانی و

پرهیز از  طلبی، اعتماد، اهمیت دادن به مشکالت، همراهی با فرزند، اهمیت دادن به استقالل

طلبی در بین فرزندان،  تبعیض رفتاری و ابزاری در بین فرزندان، رفتار عادالنه، مساوات

مراقبت و رشد مذهبی، اجتماعی، شخصی، اخالقی، تقویت های فرزندان،  توجه به تفاوت

ای، تالش برای الگو شدن برای فرزند، حس خوداتکایی فرزند، توجه به یادگیری مشاهده

گرایی، ترها، عمل الگودهی دینی، تأکید بر احترام به پدر و مادر، تأکید بر احترام بر بزرگ

غیرمستقیم، باال بردن وسعت دید راهنمایی و آگاهی دادن، آموزش مستقیم، آموزش 

های مثبت و سازنده، فرزند، باال بردن قدرت تشخیص فرزند، سوق دادن فرزند به فعالیت

های داشتن موضع ارشادی در قبال ارتباط فرزند با دوستان و همساالن، ارائه شاخص

ورد های والدینی مهای نقشعنوان شاخص دهی، بهعملکردی به فرزند، آموزش خود نظم

رسد که با اجرای این مفاهیم از طرف مادران در تعامل آموزش قرارگرفته است؛ به نظر می

یافته است، زیرا خانواده بر طبق نظریه سیستمی،  با فرزندان، سازگاری نوجوانان افزایش

خانواده سیستمی است که زن و شوهر، والدین با فرزندان و فرزندان با یکدیگر 

پذیرند، اعضا را از طریق د و بر هم تأثیر گذاشته و از هم تأثیر میدهنده آن هستن تشکیل

که رشد و رفتار یک  طوری توان شناخت بههایی که در خانواده باهم دارند، بهتر میتعامل

ناپذیری با اعضای دیگر خانواده ارتباط متقابل دارد )مینوچین،  طور جدایی عضو خانواده به
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ها بر کارکردهای  ین سیستم تأثیر روابط والدین و والدگری آن(، در ا1389، 8ریتر و بوردا

عنوان یک  های گروهی خانواده بهشود که تجربهطور کامل درک می فرزند، هنگامی به

کل در نظر گرفته شود. در این نظریه خانواده یک سیستم گروهی در پیوند باهم و وابسته به 

های خانواده جدا از این سیستم کل ر منظومهکدام از زی شوند و هیچهم در نظر گرفته می

ها، درک نیست. در نظریه سیستمی خانواده، ابراز صمیمیت، مذاکره درباره تفاوت قابل

پذیری، برآورده شدن نیازها، ارتباط روشن و سازگار، اعتماد کردن، تفرّد، انعطاف

دی خانواده است های کارآمپذیر، از ویژگیگویی و وجود قوانین باز و انعطاف پاسخ

شده بر روی مادران در پژوهش حاضر موارد  ، در مداخالت انجام(1389، 1)اسمیت و مور

 فوق لحاظ شده است، بنابراین نتیجه حاصله دور از انتظار نیست.

در تبیین مؤثر بودن آموزش والدگری موفق به مادران بر سازگاری عاطفی دختران 

های تعاملی نامرئی ای از الگوانواده، مجموعهتوان گفت که عملکرد کلی سیستم خ می

(، 1389مینوچین، ریتر و بوردا، کند )است که تعامالت اعضای خانواده را تنظیم می

دارند که عملکرد مؤثر سیستم خانواده شامل سطوح اظهار می (1339) 9اولسون و گورال

یی، برابر نگری، پذیری و تعادل بین نزدیکی و فردگرامتوسطی از همبستگی، انعطاف

های مثبت ارتباطی است. رویکرد مبتنی بر توافق در انضباط گرایی و استفاده از مهارت

( پایبندی خانواده، قدردانی و محبت به همدیگر، ارتباط مثبت، 8889الگوی اولسون )

بخش با یکدیگر، احساس سالمت معنوی و توانایی تحمل  داشتن اوقات فراغت لذت

هایی با عملکرد داند در خانوادهها را شش شاخص بارز خانواده سالم میفشارها و بحران

ها مشخص است و قواعد صریح و واضحی وجود مناسب، روابط روشن و تخصیص نقش

هایی حاکی از گردد. اعضا با یکدیگر، کنشها انجام می دارد که کنترل رفتار بر پایه آن

(؛ بنابراین نتایج 8981دارند )اسدی،  همراهی عاطفی مانند همدلی، محبت و مهربانی

 حاصله دور از انتظار نیست.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Minuchin, S., Reiter, M. D., & Borda, C 

2. Smith, D. E., & Moore, T. M 

3. Olson, D.H., Goral, D.M 
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های موفّق و سالم با والدگری کارآمد، توان گفت که در خانوادهدر تبیین دیگری می

گرا و دارای قوانین مشخص، روشن و منعطف هستند. والدین کمتر عمدتاً والدین عمل

ها وجود ندارد، فرزندان  و کردار آن کنند و تناقضی بین گفتارحرف و بیشتر عمل می

گیری با والدین است گذرانند، اما اختیار کامل تصمیمنظرات خود را با والدین در میان می

کنند و بین والدین و فرزندان و از قدرت خود برای عملی ساختن اصول خود استفاده می

دهند، ی را نشان میپذیری باالیرابطه گرم و صمیمی وجود دارد. والدین موفق انعطاف

ها زیاد  گیری مشترک در آنیعنی در روابط خود مصالحه بیشتری دارند، اقدام به تصمیم

است، در برابر تغییرات سازگارترند، در تقسیم وظایف و نقش رهبری منصفانه عمل 

مداری و نظارت پدر و کنند؛ بنابراین والدگری موفق محصول مشارکت، اتحاد، عمل می

حال بر این اساس استوار است که برای پرورش مناسب فرزندان تالش،  و درعینمادر است 

طور که در نتایج مراقبت، نظارت، تعهد و از خودگذشتگی هر دو والد ضروری است. همان

شود، والدین موفّق در اتخاذ الگوی والدگری موفّق، موارد پژوهش حاضر نیز دیده می

های مربوط به والدگری اده، موفّقیّت در ایفای نقشمذکور راکه باعث سالمت سیستم خانو

 رو نتایج پژوهش حاضر قابل تبیین است. اند و ازاینشود را مورد استفاده قرار دادهمی

در تبیین مؤثر نبودن آموزش والدگری موفق به مادران بر سازگاری تحصیلی دختران 

انگیزه برای حصیلی رسد که بخش مهمی از سازگاری تتوان گفت که به نظر میمی

یادگیری، انجام اعمالی برای برآورده ساختن الزامات و نیازهای تحصیلی، درک واضحی 

است که بیشتر به مدرسه و محیط  از هدف تحصیلی و رضایت کلی از محیط تحصیلی

آموزشگاهی )شامل محتوای آموزشی، نحوه تدریس معلمان، استرس تحصیلی که از طرف 

کننده(  زا، آینده شغلی نگرانشود، نحوه ارزشیابی استرسان منتقل میمدرسه با دانش آموز

توان کامالً در مرتبط است تا فضای خانواده، اگرچه فضای خانواده و والدگری را نیز نمی

رسد که مدرسه و عوامل آن شامل معلمان، کارکنان اثر دانست، لذا به نظر می این زمینه بی

در تبیین کنند. را در مقایسه با والدین و خانواده ایفا می و محتوای تحصیلی نقش بیشتری

ها نیز باال  دار که سطح تحصیلی آن توان گفت که در پژوهش حاضر مادران خانهدیگر می

رود که با توجه به وضعیت نمونه مورد نبوده، مورد آموزش قرارگرفته است، لذا انتظار نمی
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علمی به افزایش سازگاری تحصیلی نوجوانان مثمر  ها بتوانند از لحاظ آموزش )مادران(، آن

جلسه  83توان گفت که آموزش ارائه شده به والدین که در ثمر باشند. در تبیین دیگری می

شناختی تأکید  شناختی و ارتقاء سالمت روان و سازگاری روان انجام شد، بر عوامل روان

بر سازگاری تحصیلی دور از  داشته است تا سازگاری تحصیلی؛ بنابراین مؤثر نبودن آن

 انتظار نیست.

در تبیین مؤثر بودن آموزش والدگری موفق به مادران بر سازگاری اجتماعی دختران 

های فرزند،  سطح، ارتباط باز، گوش دادن به حرف ارتباط همتوان گفت به مواردی می

حل مسئله، نظارت  پذیری در تعامل با فرزند، نظر، همدلی با فرزند، انعطاف مذاکره و تبادل

مستقیم و غیرمستقیم بر عملکرد فرزند، شناخت دوستان فرزند، نظارت بر ارتباط فرزند با 

پذیری فرزند، مشارکت دادن فرزند در  اهمیت دادن به مسئولیتدوستان و همساالن، 

، درونی کردن عادات رفتاری جانبه های همهکارهای داخل و خارج از منزل، داشتن مراقبت

رسد وکار، تأکید شده است، به نظر می کردن فرزند با فضای کسب ب در فرزند، آشنامناس

 الذکر نقش مهمی در سازگاری اجتماعی فرزندان داشته است. آموزش موارد فوق

 8توان گفت که بر اساس الگوی ارتباطی ریچ و فیتزپاتریکدر تبیین دیگری می

آورند که در سالم، شرایطی را به وجود میهای دارای الگوهای ارتباطی (، خانواده8881)

شوند و آن تمامی اعضای خانواده تشویق به شرکت آزادانه و راحت در تعامل و بحث می

کنند و حمایت والدینی در حدِّ طور آزادانه، خودانگیخته و مکرر با یکدیگر تعامل می به

یی زیاد، تعامالت بر پایه هایی با همنواشود. در خانوادهباالیی توسط فرزندان تجربه می

مابین بر همسانی  اجتناب از وابستگی متقابل اعضای بر هم قرار دارد و اعضا در تعامالت فی

ها تأکیددارند. بر این اساس در نتایج پژوهش حاضر نشان داده شد که عقاید و نگرش

ازگاری ها با فرزندان و س آموزش موارد فوق به مادران در بنابراین بهبود ارتباط آن

 اجتماعی فرزندان نیز مؤثر باشد، بنابراین نتایج حاصله دور از انتظار نیست.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Ritchie, L. D., & Fitzpatrick, M. A 
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هایی شامل تک جنسیتی بودن نمونه )فقط دختران و پژوهش حاضر با محدودیت

زنان(، پایین بودن میزان تحصیالت مادران موردمطالعه، فقدان امکان کنترل تمامی 

سنجی دقیق در مورد وضعیت پزشکی و روان وانگر، فقدان اطالعات رمتغیرهای مداخله

آوری اطالعات از طریق پرسشنامه و  ها، اتکای صرف به جمع روانی دختران و مادران آن

گزارش شخصی مواجه بود. پژوهش حاضر پیشنهادهای پژوهشی و کاربردی را القاء می

یری هر دو کارگ های بعدی با بهشود در پژوهشنماید. در بخش پژوهشی پیشنهاد می

دختران و پسران( در مطالعه، افزایش جلسات آموزش، بررسی -جنسیت )پدران و مادران

پذیری نتایج افزایش  ها و انجام مصاحبه تشخیصی، تعمیمپزشکی آزمودنی دقیق پیشینه روان

های بعدی با تعداد جلسات بیشتر، شرکت دادن مادران شاغل شود پژوهشیابد. پیشنهاد می

هر دو والد )زن و شوهر( با سطوح تحصیلی و فرهنگی مختلف، انجام شود و و همچنین 

توان گفت سپس نتایج آن جهت مقایسه بررسی شوند. در بخش پیشنهادهای کاربردی می

نتایج پژوهش حاضر نشان داد آموزش والدگری موفق بر سازگاری اجتماعی که  ازآنجایی

وپرورش  های مشاوره آموزشدارس و هستهو عاطفی نوجوانان دختر مؤثراست، مشاوران م

شده در پژوهش حاضر برای آموزش والدین استفاده کنند و  از محتوای آموزشی ارائه

والدین با بکار گیری آن بتوانند سازگاری عاطفی و اجتماعی فرزندان نوجوانان را افزایش 

نهادی قرار دارند که پژوهش حاضر موردحمایت مالی هیچ نویسندگان اعالم میدهند. 

 گونه تعارض منافعی ندارد.شوند که پژوهش حاضر هیچنداشته و متعهد می
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 منابع

 روابط بر والدین به منظم آموزش تأثیر (.8911) پروین. زاده،شماعی و احمد سید احمدی،

. مجله پژوهش در متوسطه مقطع دختر آموزان دانش تحصیلی پیشرفت و خانوادگی
 .862-816(، 81-81)11، ریزی درسی پژوهش در برنامه مجلهریزی درسی.  برنامه

اثربخشی آموزش گروهی (. 8986اسدی گندمانی، رقیه؛ نسائیان، عباس و فریدی، رضا. )
. فعالی توجه/بیش های اختالل نقص  فرزندپروری مثبت به مادران بر کاهش نشانه

 .8-6، 1 مجله مطالعات ناتوانی.

هایی از عتباریابی الگوی والدگری موفّق در نمونهطراحی و ا (.8981اسدی، مسعود. )
. رساله دکتری مشاوره، های ایرانی: پژوهشی ترکیبی مبتنی بر منطق فازیخانواده

 دانشگاه خوارزمی.

. گری تفکر انتقادی برای والدگری و سازگارینقش واسطه(. 8983اشرفی، مژگان. )

 آزاد اسالمی واحد مرودشت.شناسی، دانشگاه  نامه کارشناسی ارشد روان پایان

 بر مادران آموزش اثربخشی (.8989؛ فرامرزی، ساالر و قمرانی، امیر. )پاکزاد، محبوبه
. ناشنوا آموزان دانش رفتاری اختالالت میزان بر مثبت فرزندپروری مدل اساس

 .19-11(، 1)19 سنجی، دوماهنامه شنوایی

اثربخشی مشاوره گروهی عقالنی (. 9818پایدار، فرشید؛ حمیدی، فریده و کارگر، مجید. )

آموزان دوره دوم  هیجانی رفتاری بر سازگاری عاطفی، اجتماعی و آموزشی دانش
 .831-886(،81)88،شناسی کاربردی دانش و پژوهش در روان متوسطه پسر.

زاده طباطبایی، کاظم؛ خدا پناهی، محمد کریم؛ کاظم نژاد، پور شهریار، حسین؛ رسول

های بررسی رابطه بین سطوح سازگاری و رگه(. 8911خفری، ثریا. )انوشیروان و 
 .81-836(، 9)1 ،مجله علوم رفتاری .شخصیتی نوجوانان

(. 8911تهرانی دوست، مهران؛ شهریور زهرا؛ محمودی قرائی جواد و عالقبندراد، جواد. )

تأثیر آموزش تربیت سازنده فرزندان به والدین در کاهش مشکالت رفتاری 

 .918-918(،1) 81 پزشکی و روانشناسی بالینی ایران، مجله روان ان.کودک
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اثربخشی آموزش (. 8983رو، وحید. )حاتمی فرد، سیروس؛ کافی، سید موسی و خوش

مهارت حل مسئله و مهارت ابراز وجود والدین بر میزان سازگاری اجتماعی و 
 .19-61(، 1)1 ،درمانی فرهنگ مشاوره و روان. پیشرفت تحصیلی فرزندان آنان

کنش، ابوالقاسم؛ اسدی، مسعود؛ شیرعلی پور، اصغر و کشاورز افشار، حسین. خوش

نقش نیازهای بنیادین و حمایت اجتماعی در سازگاری اجتماعی دانش (. 8918)
 .11-81، 89، شناسی کاربردیمجله روانآموزان مقطع متوسطه. 

بررسی رابطه (. 8916علی. )رجبی، غالمرضا؛ چهاردولی، حجت اله و عطاری، یوسف
اجتماعی کالس با ناسازگاری دانش آموزان -عملکرد خانواده و جو روانی

 .889-811(، 1-8)81، شناسیمجله علوم تربیتی و رواندبیرستانی شهرستان مالیر. 

اثربخشی آموزش فرزندپروری (. 8981سهرابی فائزه، خانجانی زینب، زینالی شیرین. )
مجله . های فرزندپروری ئم اختالل سلوک و بهبود سبکوالدین بر کاهش عال

 .11-93(، 1) 81،علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان

بینی سازگاری عاطفی، اجتماعی و تحصیلی دانش آموزان  پیش(. 8981شامرادلو، پروین. )

نامه کارشناسی ارشد  . پایانگرایی و خودکارآمدیتیزهوش بر مبنای ابعاد کمال

 انشگاه شیراز.شناسی، د روان

وین برنامه والدگری مثبت و مقایسه اثربخشی آن با درمان (. تد8988صالح زاده، مریم. )
نامه دکتری  . پایانرفتاری بر اختالالت هیجانی و رفتاری نوجوانان -شناختی

 شناسی، دانشگاه اصفهان. روان

پروری به  های فرزندتأثیر آموزش مهارت(. 8981فالحی، مهدی و مکوندی، بهنام. )
والدین بر خودتنظیمی تحصیلی و سازگاری اجتماعی دانش آموزان پسر مقطع 

 .1-86(، 9) 1،مجله مددکاری اجتماعی. راهنمایی شهر تهران

آموزش حل مسئله خانواده محور به والدین (. 8986کاکابرایی، کیوان و مرادی، علیرضا. )

(، 18)1، درمانی ره و روانفرهنگ مشاو و تأثیر آن بر ادراک کودک از والدین.

862-812. 
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بررسی رابطه سازگاری اجتماعی، هوش (. 8981کشاورز افشار، حسین و میرزایی، جواد. )

فرهنگ مشاوره و  .هیجانی و راهبردهای انگیزشی با اضطراب تحصیلی دانشجویان

 .188-191(، 96)8درمانی،  روان

 بر ایرانی فرهنگ بر مبتنی دپروریفرزن آموزش اثربخشی (.8981) حسنعلی. بیگی، میرزا

فصلنامه توسعه . فرزندان تحصیلی پیشرفت و والدین فرزندپروری هایروش

 .11-11(، 1) 8،شاپور آموزش جندی

بررسی اثربخشی آموزش گروهی والدین مبتنی بر (. 8982ناظمیان، عباس و شمس، زهرا. )
-حصیلی و ارتباط مادرفرزندپروری مثبت با توجه به فرهنگ ایرانی بر پیشرفت ت

 .811-898(، 1)28، مجله دانشکده پزشکی علوم پزشکی مشهد کودک.

اثربخشی آموزش سیستمی والدگری مؤثر بر تنیدگی والدینی (. 8982نگهداری، زهرا. )
فرزند کودکان مقطع ابتدایی شهر -ی والد  مادران، سازگاری کودکان و رابطه

 اوره، دانشگاه شهید چمران اهواز.نامه کارشناسی ارشد مش . پایاناهواز

های سازگاری پسران دوره  تأثیر آموزش مدیریت خشم بر مهارت(. 8911نویدی، احد. )

-981(، 1)81،پزشکی بالینی ایران پزشکی و روان مجله روان متوسطه شهر تهران.

139. 

ی برنامه اثربخش(. 8981نیلی احمدآبادی، زهرا؛ باقری، فریبرز و سلیمی بجستانی، حسین. )
فرزندی و -آموزشی فرزندپروری با تأکید بر نظریه انتخاب بر بهبود رابطه والد

 .88-811(، 98)83، درمانی فرهنگ مشاوره و روان . رضایت از زندگی مادران

بینی نقش یادگیری خودتنظیمی و سازگاری تحصیلی در پیش(. 8986یوسفی، هاله. )
شناسی، دانشگاه ه کارشناسی ارشد رواننام پایان فرسودگی تحصیلی دانشجویان.
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 1پیوست 

 نتایج غربالگری نوجوانان در سازگاری عاطفی، اجتماعی و تحصیلی -1جدول 

 تحصیلی اجتماعی عاطفی ردیف تحصیلی اجتماعی عاطفی ردیف تحصیلی اجتماعی عاطفی ردیف

8 1 2 1 91 2 1 2 69 1 1 1 

1 8 9 88 99 8 2 2 61 2 1 1 

9 8 8 83 91 9 88 8 62 81 83 1 

1 1 83 1 92 88 83 1 66 1 1 1 

2 83 88 81 96 88 83 81 61 1 1 1 

6 1 6 2 91 86 83 81 61 1 2 88 

1 2 88 8 91 1 1 1 68 2 6 83 

1 8 1 2 98 82 1 83 13 1 1 1 

8 83 1 83 13 2 88 1 18 1 1 2 

83 8 1 1 18 9 6 2 11 9 1 1 

88 1 6 1 11 1 1 1 19 88 88 1 

81 83 2 81 19 6 1 2 11 1 1 1 

89 1 6 2 11 6 1 9 12 2 6 1 

81 1 9 6 12 2 2 9 16 2 88 88 

82 9 6 83 16 1 6 1 11 81 82 81 

86 1 2 1 11 9 1 6 11 1 88 1 

81 6 1 89 11 1 1 2 18 2 6 83 

81 6 6 88 18 1 1 88 13 8 1 1 

88 9 1 81 23 9 1 2 18 1 1 83 

13 9 1 1 28 1 8 1 11 2 81 1 

18 88 8 1 21 6 1 81 19 1 6 6 

11 8 2 88 29 1 1 2 11 1 83 88 

19 9 1 81 21 88 88 1 12 8 1 81 

11 9 2 88 22 9 8 8 16 1 82 83 

12 1 1 1 26 88 1 81 11 83 6 86 

16 6 81 1 21 8 1 6 11 6 81 82 

11 1 1 81 21 6 83 83 18 8 83 81 
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11 9 2 9 28 1 1 88 83 2 1 81 

18 81 81 86 63 1 88 83 88 9 83 1 

93 88 1 89 68 9 2 1 81 1 1 81 

98 8 8 1 61 9 2 1 89 81 81 8 

ها بیشتر از متوسط بود )یعنی اینکه  * نمرات نوجوانانی که در ابعاد سازگاری نمره آن 

گاری پایین بودند، در جدول ( دارای ساز-مطابق با تفسیر مقیاس سازگاری سینها و سینگ

 ها خط کشیده شده است. فوق به صورت ضخیم مشخص شده و زیر آن

 


