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Aim and Background: Research has shown that parental empowerment in relation to children and their
problems can be effective; therefore, the purpose of this study was the effectiveness of parental empowerment
program for families with adopted children on the variables of parenting stress and parent-child relationship.
Methods and Materials: The statistical population included parents with adopted children in Tehran in 2020.
Thirty parents were selected as the sample group by available sampling method and were randomly assigned to
the experimental and control groups. Using a pre-test-post-test pilot design with the control group, parents first
completed the parenting stress and parent-child relationship questionnaires and then performed the parental
empowerment test application in 8 sessions on the experimental group and after the post-test sessions for both
groups were presented. Multivariate analysis of covariance (MANCOVA) was used to analyze the data using
SPSSV19 software.
Findings: The results showed that the parental empowerment program was effective on parenting stresses (p
<0.004) and parent-child relationship (p= 0.008) and made a significant difference between the experimental and
control groups.
Conclusions: Based on the results of this study, it can be said that the parent empowerment training program
with adopted children is effective on parenting tensions and parent-child relationship and therefore the
knowledge of counselors, family, psychology and other experts in this study can be helpful.
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اثربخشی برنامه توانمندسازی والدینی خانوادههای دارای فرزندخوانده بر تنشهای والدگری
و رابطه والد-فرزندی
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 -1دانشجوی دکتری مشاوره ،واحد خمین ،دانشگاه آزاد اسالمی ،خمین ،ایران.
( -2نویسنده مسئول) دانشیار ،گروه علوم رفتاری پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی ،سازمان سمت ،تهران ،ایران.
 -3دانشیار ،گروه روانشناسی ،واحد خمین ،دانشگاه آزاد اسالمی ،خمین ،ایران.
 -4استادیار ،گروه روانشناسی ،واحد خمین ،دانشگاه آزاد اسالمی ،خمین ،ایران.

چکیده

زمینه و هدف :تحقیقات نشان داده است که توانمدسازی والدین در ارتباط با فرزندان و مشکالت آن ها می تواند اثرگذار باشد؛ بنابراین ،هدف از
پژوهش حاضر اثربخشی برنامه توانمندسازی والدینی خانوادههای دارای فرزندخوانده بر متغیرهای تنشهای والدگری و رابطه والد -فرزندی بود.
مواد و روشها :جامعه آماری شامل والدین دارای فرزندخوانده شهر تهران در سال  1399بود .تعداد  30والد به شیوه نمونهگیری در دسترس به عنوان
گروه نمونه انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه گمارده شدهاند .با بهرهگیری از یک طرح آزمایشی پیشآزمون-پسآزموون بوا
گروه کنترل ،والدین ابتدا پرسشنامههای تنشهای والدگری و رابطه والد -فرزندی را تکمیل کردند و سپس کاربندی آزمایشی توانمندسازی والدینی در 8
جلسه بر روی گروه آزمایش اجرا و بعد از اتمام جلسات پسآزمون برای هر دو گروه ارائه شد .برای تحلیل دادهها از روش تحلیل کواریانس چنودمتغیری
( )MANCOVAبه کمک نرمافزار  SPSSV19استفاده شد.
یافتهها :نتایج نشان داد برنامه توانمندسازی والدینی بر تنشهای والدگری ( )p≥0/004و رابطه والد -فرزندی ( )p≥0/008اثوربخش اسوت و بوین دو
گروه آزمایش و گواه تفاوت معنیداری ایجاد کرد.
نتیجهگیری :بر اساس نتایج این پژوهش میتوان گفت ،برنامه آموزشی توانمندسازی والدینی دارای فرزندخوانده بر تنشهای والدگری و رابطوه والود-
فرزندی اثربخش بوده و لذا آگاهی متخصصان حوزههای مشاوره ،خانواده ،روانشناسی و سایر متخصصان از این پژوهش میتواند کمککننده باشد.
واژههای کلیدی :توانمندسازی والدین ،فرزندخوانده ،تنشهای والدگری ،رابطه والد -فرزندی.
ارجاع :برجی آسیه ،زارع بهرامآبادی مهدی ،حیدری حسن ،داودی حسوین .اثربخشی برنامه توانمندسازی والدینی خانوادههای دارای فرزندخواندده بدر
تنشهای والدگری و رابطه والد-فرزندی .مجله تحقیقات علوم رفتاری 1400؛ .392-403 :)3(19
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مقدمه
پذیرش فرزند در خانواده به عنوان فرزندخوانده ،قدمتی دیرینه
دارد .این پدیده با اهداف متفاوتی اتفاق میافتد؛ در مواردی به
خاطر معنویت و کمک به کودکان بیسرپرست برای داشتن
فضایی عاطفی و خانوادگی ،پذیرش فرزند اتفاق میافتد و از
دیرباز وجود داشته و عدهای بودند که به خاطر معنویت و انسان
دوستی سرپرستی کودکانی را که در موسسات نگهداری می-
شدند ،به عهده میگرفتند ( ،)1که پس از جنگ جهانی دوم،
فرزند خواندگی برای کمک به رفاه کودکانی که خانوادههای خود
را از دست داده بودند ،در اکثر کشورها رواج یافت و مورد
استقبال بسیاری از مردم قرار گرفت ( .)2عالوه بر این،
فرزندخواندگی میتواند به عنوان یک راه حل منطقی به منظور
تأمین نیاز ذاتی بشر به داشتن فرزند در خانوادههایی که فرزند
ندارند در نظر گرفته شود و در این روش مراقبت فرزندان ،رابطه
والد -فرزندی به شیوهای قانونی ،عاطفی و اجتماعی بین
افرادی برقرار میشود و تالش میکنند به اهداف خود یعنی
تجربه والد شدن و پاسخ به فقدانهایی که تجربه کردهاند دست
یابد ( .)3یکی از مسائلی که در زمان پذیرش فرزند باید مد نظر
والدین قرار بگیرد ،تنشهای والدگری است.
استرس والدگری نوعی اضطراب و تنش افراطی است که به
نقش والد و تعامالت والد-کودک وابسته است .به طور کلی،
والدگری و مسئولیتهای توأم با آن ،سطوح باالیی از استرس را
ایجاد میکنند .به عقیدة رایتمن و همکاران ( ،)4استرس
والدگری ،از استرسهای ناشی از ایفای نقش والدینی به وجود
میآید؛ رفتار کودکان و تکالیف روزانۀ پدری و مادری که می-
توانند آشفتهساز ،ناکامکننده یا آزارنده باشند ،والدگری را تجربه-
ای پرفشار میسازند ( .)5استرس والدگری نه تنها آثار منفی بر
سالمت مادر ،بلکه تأثیری مخرب بر کودک میگذارد و کارکرد
مطلوب خانواده را به خطر میاندازد ( .)6روابط خانوادگی توأم با
استرس به ویژه در اوایل رشد کودک ،اثراتی مضر روی سالمت
والدین ،کودکان و ارتباطات والد با کودک میگذارد .استرس
والدگری به عنوان مشکالت و سختیهایی که والدین حین
مراقبت از کودک تجربه میکنند ،تعریف میشود .همچنین
استرس والدگری را میتوان به صورت بازتاب روانشناختی از
ناسازگاری با نقش والد بودن تعریف کرد ( .)5این استرس به
ویژه در سالهای نخستین کودکی بیشتر است و میتواند
سالمت روانشناختی والدین را در برقراری ارتباط مناسب والد-
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فرزندی ،دچار اختالل کند .برخی از ویژگیهای منفی والدگری
مانند الگوهای والدگری نامناسب ،بهکارگیری روشهای تربیتی
سختگیرانه و پایین بودن سطح روابط همدالنه دوسویه میان
والدین و فرزندان سبب افزایش استرس میان والدین میشود
( .)7در روابط همراه با پذیرش و بدون استرس ،کودکان نسبت
به ارزش خود دلگرم میشوند و میتوانند احساسات خود را بیان
کنند و در جهت خودشکوفایی گام بردارند .پذیرش والدینی به
کودک کمک میکند تا بیاموزد که میتواند روی حمایت و
کمک دیگران در زندگی حساب کند ( .)8این استرس در خالل
مشکالت مربوط به سالمت روان والدین یا حوادث ناگوار زندگی
یا شخصیت کودک در سطوحی متفاوت تجربه میشود ( )9که
حتی سطوح اندکی استرس میتواند تعامل والد-کودک را به
خطر بیندازد .در این میان توانمندسازی والدین در مدیریت رابطه
خود با فرزندانشان میتواند به طور چشمگیر این استرس را
کاهش دهد ( .)10از سویی روابط والد -فرزندی میتواند یکی از
عوامل مهم در فرزندپذیری است.
خانواده یک واحد اجتماعی است که بیشترین تأثیر را بر رشد
افراد دارد .امروزه نقش محرک و سازنده خانواده برای افراد بر
همگان روشن است .پدر و مادر اولین کسانی هستند که زیربنای
شخصیت سالم یک نوجوان را میسازد و پایهگذار ارزشها و
معیارهای فکری وی هستند .متأسفانه بسیاری از خانوادهها به
علت بیتوجهی و عدم آشنایی با شیوههای برقراری ارتباط با
فرزندان خود ،نمیتوانند با آنها رابطه صحیح برقرار کنند .فرزند
در این دوره بیش از هر زمان دیگر نیاز به مراقبت و همراهی
والدین خود دارد ،لذا قطع رابطه با فرزند و یا رابطه نادرست با
فرزند ممکن است تأثیرات مخربی بر او بگذارد ( .)11روابط
فرزندان کار آسانی نیست .فرزندان با تعارض بین
استقاللخواهی و احساس درجه وابستگی خود به والدین درگیر
هستند .با آنکه همسن و سالها نقش مهمی در زندگی فرزندان
ایفا میکنند ،اما هیچچیز مانع نفوذ مهم والدین در آنها نیست و
پژوهشها نشان میدهد فرزندانی که رابطه خوبی با والدین خود
نداشتهاند ،عزت نفس پایین ،ادراک ناکارآمد از شایستگیها و
فقدان انگیزش داشتهاند ( .)12هنگامی که کودکان به مرحله
نوجوانی میرسند ،تعارض والد  -نوجوان افزایش مییابد .اگرچه
این روند اجتناب ناپذیر نیست ،اما رایج است و میتواند برای
والدین و نوجوانان پریشانی ایجاد کند .هردوی آنها ممکن است
برای آنچه در روزهای خوب گذشته که خانواده هماهنگ است،
اتفاق افتاده ،احساس نگرانی کنند ( .)13نوجوانان ممکن است
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مشاوره گروهی مبتنی بر تابآوری ،کیفیت رابطه والد  -فرزندی
و عملکرد خانواده را افزایش داد .هریس و همکاران ( )23در
پژوهشی خود نشان دادهاند که مداخالتی که مبتنی بر رابطه والد
– فرزند هستند ،مداخالت مبتنی بر دلبستگی و برنامههای
آگاهسازی از شرایط و تغییرات زندگی میتواند در بهبود شرایط و
افزایش قدرت سازگاری موثر باشند .همچنین کارنز-هولت و
برتون ( )24در پژوهشی که به بررسی اثربخشی برنامه تعامل
والد– فرزند بر روی خانوادههای دارای فرزند خوانده انجام دادند،
نتایج نشان داد این مداخله توانست همدلی را بین والد و
فرزندخوانده افزایش دهد و بهبود ارتباط و رضایت بیشتر از
ارتباط را به همراه داشت.
با توجه به آنچه در فوق مطرح شد و با توجه به مشکالت و
چالشهای والدین ،همچنین مشکالت مربوط به کودکان ،وقتی
این کودکان در محیط جدید به عنوان فرزندخوانده پذیرفته می-
شوند ،مسائل مذکور گاه باعث بروز مشکالت در فرآیند
سازگاری کودک با محیط خانواده جدید و عدم توانایی والدین
در کنترل آنها و در نهایت مشکالت در عملکرد خانوادگی می-
شود و با توجه به خطر بروز تعارض در روابط والد -فرزندی و
تنشهای والدگری ضرورت آمادهسازی والدین به منظور درک
بهتر از حضور فرزند جدید در محیط خانواده و وجود مهارتهای
فرزندپذیری ویژه برای این والدین مشخص میشود .در این
راستا پژوهش حاضر به دنبال اثربخشی برنامه توانمندسازی
والدینی خانوادههای دارای فرزندخوانده بر تنشهای والدگری و
رابطه والد -فرزندی میباشد

والدینشان را خشن ،کنترل کننده و غیرمنطقی ببینند .والدین
ممکن است شگفتزده شوند از اینکه چرا کودکان همکاری
کننده و مسئول اکنون متخاصم و مخرب به نظر میرسند.
بسیاری از والدین و نوجوانان کاهش روابط را در مدت این دوره
گزارش میدهند .تغییرات شروع شده در آغاز نوجوانی ادراکات و
احساسات نوجوان را درباره خود و رابطهاش با دیگران ،ازجمله
والدین تغییر میدهد ( .)14از این رو فرزندپروری غیر اثربخش
ممکن است به تعارض والد -نوجوان کمک کند .تعارض والد-
نوجوان هنگامی که والدین توسط نوجوان ،بیتوجه و غیر
حمایتکننده درک میشوند ،بیشتر میشود ( .)15سطوح باالی
تعارض والد -کودک با انواع پیامدهای اجتماعی منفی ازجمله
پرخاشگری نسبت به همتایان ،کاهش صالحیت اجتماعی و
درگیری در گروههای همتایان منحرف پیوند خورده است (.)16
روابط درست والد -فرزند با پیامدهای خوب برای کودک ازجمله
سطوح پایین اضطراب ،افسردگی ،عزت نفس باال ،وقوع پایین
سوءاستفاده از مواد و مشکالت رفتاری مرتبط است ( .)14از این
رو توانمندسازی والدین برای حل مشکالت مربوط به تعارضات
و روابط والد-فرزندی میتواند حائز اهمیت باشد .تحقیقاتی که
رابطه والد  -فرزند را بررسی میکنند نشان دادهاند که کودکانی
که والدین گرم و حمایتکننده دارند ،احتمال بیشتری وجود دارد
که پیامدهای مربوط به همتایان مثبت ازجمله پذیرش بیشتر
همتایان و روابط دوستانه متقابل داشته باشند ( .)17برعکس
محیطهای خانوادگی منفی که به وسیله تعامل خصمانه و
مشارکت پایین والدین مشخص میشود با پیامدهای مربوط به
همتایان ضعیف مانند طرد همتایان ،کنارهگیری اجتماعی و
مشارکت در فعالیتهای ضداجتماعی ارتباط دارد (.)18
پژوهشهای متعددی در ارتباط با توانمندسازی والدین،
تنشهای والدگری ،رابطه والد -فرزندی و فرزندپذیری انجام
شده است .پاغنده و همکاران ( )19در پژوهشی خود نشان
دادهاند که میانگین نمرات در تعامل والد-کودک و تنیدگی
فرزندپروری در پدران اثرگذار بوده است .امانالهی و همکاران
( )20در پژوهش خود نشان دادهاند که مداخله رابطه درمانی
والد-کودک منجر به کاهش استرس والدگری مادران و افزایش
پذیرش والدگری کودکان در گروه آزمایش نسبت به گروه گواه
شده است .عزیزی و همکاران ( )21در پژوهش خود نشان
دادهاند توانمندسازی رابطۀ والد -فرزند بهطور معنیدار تنیدگی
والدین را کاهش و توانمندی خانوادهها را افزایش میدهد.
روغنچی و همکاران ( )22در پژوهش خود بیان کردهاند که

مواد و روشها
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این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی اسوت .طورح پوژوهش
حاضر نیمهآزمایشی و از نوع پیشآزمون -پوسآزموون بوا گوروه
کنترل است .در پژوهش حاضر آمووزش توانمندسوازی والودینی
خانوادههای دارای فرزندخوانده متغیر مستقل و متغیرهای رابطوه
والد-فرزندی و تنشهای والدگری متغیرهای وابسته میباشند.
جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه خوانوادههوای دارای
فرزندخوانده بهزیستی تهران در سال  1399بودهاند .نمونه شامل
 30والد دارای فرزندخوانده که شرایط ورود بوه پوژوهش (دارای
فرزندخوانده ،دارا بودن رضایت آگاهانه از مشارکت در پوژوهش،
نداشووتن بیموواری روانووی و توانووایی پاسووخگویی بووه سوو االت
پرسشنامهها و موالکهوای خوروج غیبوت بویش از  3جلسوه در

مجله تحقیقات علوم رفتاری

پاییز  ،1400دورهی  /19شماره 3

جلسووات آموزشووی ،شوورکت همزمووان در جلسووات مشوواوره و
رواندرمانی دیگر و دارا نبودن مالکهای ورود) را داشتهانود بوه
شیوه نمونه گیری در دسترس به عنوان گروه نمونه انتخاب شدند
و مورد مداخله توانمندسوازی والودینی قورار گرفتوهانود .در ایون
پژوهش از پروتکل آموزشی و پرسشنامه به شورح زیور اسوتفاده
شده است:
خالصه برنامده آموزشدی توانمندسدازی والددین
دارای فرزندخوانده:
جلسه اول .در این جلسه پس از معارفه والدین شرکتکننده
در پژوهش و اجرای پیشآزموون بوه بررسوی و تعریوف مفواهیم
کلیدی مرتبط با توانمندسازی و توانمندسوازی والودین پرداختوه
می شود .در این جلسه از اعضا درخواست می شود تا نظراتشان را
در مورد توانمندسازی والدین و مصادیق آن در زندگی خودشوان
بیان کنند
جلسه دوم .ضمن گزارشی از وضوعیت جلسوه قبول و ارائوه
بازخورد ،در این جلسه به اعضا کمک می شود تا بیان کننود کوه
چه تواناییهایی دارند و هر کدام توانواییهوای خوود را بور روی
برگه بنویسد و بر روی این توانواییهوا تمرکوز کننود .همچنوین
چگونگی کشف و تقویت تواناییهای پنهوان بوه آنهوا آمووزش
داده میشود
جلسه سوم .ضمن گزارشی از وضعیت جلسوه قبول و ارائوه
بازخورد ،در این جلسه به افراد آموزش داده مویشوود توا بجوای
تمرکز بر روی کمبود (نداشتن فرزند) سایر منابع درونوی خوود را
بشناسند و بر روی آنها تمرکز کنند
جلسه چهارم .ضمن گزارشی از وضعیت جلسه قبول و ارائوه
بازخورد ،تعاریف خودآگاهی و مصداقها و مالکهوای آن بورای
اعضا توضویح داده موی شوود .همچنوین بوه افوراد آمووزش داده
می شود که چگونه نسبت به خود و پذیرش فرزندخوانده نگورش
مثبتی داشته باشند
جلسه پنجم .ضمن گزارشی از وضعیت جلسوه قبول و ارائوه
بازخورد ،در این جلسه به افوراد مشوکالت شخصوی و اجتمواعی
مربوط به فرزندخواندگی آموزش داده میشود و ضمن آشنایی بوا
این مشکالت ،راه هایی برای از میان برداشوتن آنهوا بوه شویوه
بحث گروهی ارائه میشود
جلسه ششم .ضمن گزارشی از وضعیت جلسوه قبول و ارائوه
بازخورد ،در این جلسه یادگیری الگو بورای تصومیمگیوری ارائوه
می شود .همچنین در مورد انتخابهایی که برای تصومیمگیوری
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داشتهاند صحبت شده و از اعضا خواسته میشود با یاری یکدیگر
معین کنند که چگونه می توان یک تصمیم خوب بورای انتخواب
فرزندخوانده گرفت و در نهایت مناسبترین الگوی تصمیمگیری
ارائه شود
جلسه هفتم .ضمن گزارشی از وضعیت جلسوه قبول و ارائوه
بووازخورد در ایوون جلسووه ،آشوونایی بووا مهووارت ارتبوواط موو ثر و
ویژگی هوای آن و همچنوین توانمندسوازی والودین در برقوراری
ارتباط م ثر با فرزندخوانده به صورت ایفای نقش تمرین میشود
جلسه هشتم .ضمن گزارشی از وضعیت جلسه قبول و ارائوه
بازخورد ،در این جلسه تعاریف خوداثربخشی و خودکارآمودی بوه
فرد آموزش داده می شود و ضمن تقویت کارآمدی فورد ،طریقوه
دسووتیابی بووه موفقیووتهووای گذشووته اعضووا و توجووه بیشووتر بووه
مهارتهای خود فرد ،به آنها توضویح داده مویشوود .همچنوین
خالصهای از دوره آموزش ارائوه شوده و در انتهوای ایون جلسوه
پسآزمون از گروه آزمایش گرفته
این برنامه توسط پژوهشوگران طراحوی شوده و بورای تأییود
روایی محتوای برنامه آموزشی فووق از متخصصوان نظرخوواهی
شده است .به این معنی که پس از طراحی برنامه فوق بر اساس
مصاحبه با والدین دارای فرزندخوانده و مبوانی نظوری و ادبیوات
جمووعآوری شووده توسووط پژوهشووگر ،جلسووات آموزشووی برنامووه
توانمندسازی والدینی بر اساس رویکرد شناختی-رفتاری طراحوی
شده اند .تعداد جلسات برنامه توانمندسازی والدینی با نظرخوواهی
از متخصصان ( 3دانشوجوی دکتوری مشواوره و روانشناسوی) 8
جلسه تعیین و با نظرخواهی از آنها ،محتوای جلسات بوا اعموال
اصالحتی ،تأیید شد.
پرسشددنامه رابطدده والددد -فرزندددی  :)PCRSایوون
پرسشنامه توسط مارک-فاین و همکاران ( )1983طراحوی شوده
که به منظور سنجش کیفیت ارتباط والدین و فرزندان بکار موی-
رود .این پرسشنامه دارای  24گویه بوده و دو فرم دارد که یکوی
برای سنجش رابطه فرزند با مادر و دیگری برای سنجش رابطوه
فرزند با پدر است .هر دو فرم برای پدر و مادر یکسان اسوت ،بوه
جز کلمات «پدر» و «مادر» که قابل تغییور اسوت .نمورهگوذاری
پرسشنامه بصورت طیف لیکرت  7نقطهای میباشد .گویوههوای
شماره  13 ،9و  14بصورت معکووس نمورهگوذاری مویشووند و
سپس نمرات گزینهها جمع میشوند و به عنوان نمره کل رابطوه
والد با فرزند در نظر گرفته میشود .حداقل نمره  24یعنوی نموره
 24تا  48رابطه ضعیف ،حد متوسط نمره  96یعنوی نموره  48توا
 96رابطه متوسط و حداکثر نموره  168یعنوی نموره  96توا 168
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نشان از رابطه خوب می باشد .ضریب اعتبار مقیاس رابطه والد –
فرزندی به روش آلفای کرونباخ مورد بررسی قرار گرفت که این
میزان برای پرسشنامه فرم پدر برابر با  0/93و بورای فورم موادر
 0/92بوده است که نشان دهنده همسانی درونوی خووبی اسوت
(.)25
پرسشنامه تنشهای والدگری :این پرسشونامه توسوط
آبدین ( )1995در پاسخ به نیاز متخصصان بالینی برای تهیه یک
مقیاس معتبر به منظور اندازهگیری استرس در روابط والد-فرزنود
که در یک زمان محدود قابل اجرا باشد ،ساخته شد .فورم کوتواه
مقیاس استرس والدینی شامل  36سوال است که شامل سواالتی
است با همان عبارتهایی که مستقیما در فرم اصلی بلنود وجوود
دارد .این مقیاس استرس کلی را اندازهگیری میکند .شیوه نمره-
گذاری به روش لیکرت از کامالً موافقم تا کامالً مخالفم از  1توا
 5انجام میشود .نمرات باالتر در این پرسشنامه نشوان از تونش
بیشتر بین والد و فرزند بوده و نمورات پوایینتور حواکی از تونش
کمتر بین والد و فرزند میباشود .ایون مقیواس در ایوران توسوط
فدایی ،دهقان ،طهماسیان و فرهادی ( )26هنجاریابی شده است
و ضریب پایایی پرسشنامه را به روش آلفای کرونباخ  0/90و بوه
روش بازآزمایی پس از  18روز  0/75گزارش کردهاند.
شرکت در پوژوهش بورای تموامی آزموودنیهوا بوه صوورت
داوطلبانه بود و شرکت کنندگان در صورت عدم تمایل بوه اداموه
همکواری ،مویتوانسوتند مجموعوه آزموونهوا را ارجواع نماینود.
محرمانه بودن اطالعوات کسوب شوده ،جلوب رضوایت آگاهانوه
آزمودنی های پژوهش ،عودم انتشوار اطالعوات آزموودنیهوا بوه
دیگران و ایجاد یک جو اطمینانبخش از جمله مالحظواتی بوود
که پژوهشگران مد نظر قرار دادهاند .در این پوژوهش جموعآوری
اطالعات از دو طریق صورت گرفت .نخسوت روش کتابخانوهای
که اطالعات با مطالعه کتابها ،مجالت ،مقاالت و پایانناموههوا
در دانشگاههای مختلف ،مرکوز اسوناد و مودارک ایوران و دیگور
مراکز علمی گردآوری شدند .دوم روش میدانی ،با توجه به اینکه
ابزار اندازه گیوری در ایون پوژوهش پرسشونامه و پروتکول بوود،
پژوهشگر به افراد پرسشنامهها را ارائه داد .نحوه اجرا نیز به ایون
صورت بود که برنامه آموزشی توانمندسازی والدینی توسط یوک
آموزشدهنده و کمک آموزشدهنده اجرا میشد .آمووزشدهنوده
مسائل الزم را به شرکتکنندگان دربواره چگوونگی راهبردهوای
توانمندسووازی آموووزش موویداد .در طووول جلسووات فوورد دسووتیار
آموزشدهنده با مرور تکنیکهای آموزش داده شوده در جلسوات
آموزشی ،به فرد آموزشدهنده کمک می کرد .پوس از مشوخص

شدن افراد نمونه مورد پژوهش و پوس از برگوزاری یوک جلسوه
توجیهی در جهت توضیح اهداف پژوهش ،در مورد رونود اجورای
جلسات و  ...توضیحات کافی برای شرکتکنندگان داده شود .در
ادامه پیشآزمون از دو گروه گرفته شده و گوروه آزموایش موورد
مداخله قرار گرفت و در پایان جلسات از هر دو گروه پسآزموون
گرفته شد.
روش آماری
پس از بررسی و جمعآوری اطالعات ،یافتهها در قالوب آموار
توصیفی و آمار استنباطی شامل آزمون کوواریوانس چنودمتغیری
( )MANCOVAبه کمک نرمافزار  SPSSV19مورد تجزیه
و تحلیل قرار گرفت.
یافتهها
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در این پژوهش  30والد دارای فرزندخوانده ( 15نفر گروه کنتورل
و  15زوج گروه آزمایش) شرکت داشتهاند .دامنه سنی کلیه افراد
شرکتکننده در ایون پوژوهش  35توا  55سوال بوود .همچنوین
میووانگین و انحووراف اسووتاندارد سوون بوورای گووروه آزمووایش
 ،44/60±6/23گروه کنترل  46/87±5/90و بورای کول نمونوه
 45/73±6/07بووود .از طرفووی نتووایج نشووان داد تعووداد  16نفوور
( )%53/3دارای جنسیت زن و  14نفور ( )%46/7دارای جنسویت
مرد بودهاند .افزون بر آنچه در فوق مطرح شد ،تعداد  6نفر دارای
تحصیالت دیپلم 13 ،نفر فوق دیوپلم 6 ،نفور لیسوانس و  5نفور
تحصیالت فوقلیسانس و باالتر داشتهاند .برای بررسی یافتههای
توصیفی از میانگین بهعنوان شاخص گرایش مرکزی و انحوراف
استاندارد بهعنوان شاخص پراکندگی استفاده شد .نتایج توصویفی
در جدول زیر ارائه شده است.
قبل از انجام تحلیلهای مربوطه ،وضعیت کلی دادههوا موورد
بررسی قرار گرفت .ابتدا وجود داده هوای پورت توک متغیوری بوا
استفاده از نمودار مستطیلی ( )Box Plotبررسی و نتایج نشان
داد که هیچ داده پرتی در متغیرهوا وجوود نودارد .از آنجوایی کوه
متغیرهای تنشهای والدگری و رابطه والود -فرزنودی دو متغیور
هستند ،برای بررسی و تحلیل آن ها از روش تحلیول کواریوانس
چندمتغیری ( )MANCOVAاسوتفاده شوده اسوت .در ایون
فرضوویه برنامووه توانمندسووازی والوودینی خووانوادههووای دارای
فرزندخوانده به عنوان متغیر مستقل ،نمرات افراد در پوسآزموون
متغیرهای تنش های والدگری و رابطه والد -فرزندی بوه عنووان
متغیر وابسته و نمرات آنها در پیشآزمون متغیرهای تنشهوای
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والدگری و رابطه والود -فرزنودی بوه عنووان متغیور کمکوی یوا
همپووراش در نظوور گرفتووه شوودهانوود .آزمووون کوواریووانس دارای
مفروضههایی است .درنتیجه ،الزم است نرموال بوودن متغیرهوا،
همگنی شیب رگرسیون ،ارتباط خطی و برابوری واریوانسهوای
نمرات پیشآزمون و پسآزمون در متغیر مورد نظر بررسی شوود.
بوورای بررسووی نرمووال بووودن دادههووا از آزمووون کولموووگروف –
اسمیرنوف استفاده شد که نتایج این بررسوی حواکی از برقوراری
این مفروضه بود ( .)P<0/05از دیگر شرایط آزمون کوواریوانس
وجود ارتباط خطی بین نمرات پیشآزموون و پوسآزموون متغیور
مورد پژوهش است .نتایج نشوان داد مفروضوه ارتبواط خطوی در
پیشآزمون و پسآزمون متغیرهای تنشهای والودگری و رابطوه
والد -فرزندی مبنی بر موازی بودن خطوط رگرسیون صادق بود؛
یعنی ،با توجه به این واقعیت که شیبها بهطور تقریبوی مووازی
هستند ،این امر تأیید شده است و لوذا شویبهوا مووازی بووده و
همدیگر را قطع نمیکننود .مفروضوه دیگور آزموون کوواریوانس
همگنی شیب رگرسیون نمرات پیشآزمون و پسآزموون اسوت.

متغیرها
تنشهای والدگری

رابطه والد -فرزندی

نتایج این بررسی نشان داد مقدار آماره ( )0/887بدسوت آموده از
آزمون با سطح معنیداری ( )0/587از  0/05بیشتر اسوت .ازایون
رو ،تعامل ناشی از دادههای این آزمون معنیدار نمیباشد .یعنوی،
فرضیه همگنی شیب رگرسویون تأییود مویشوود کوه حواکی از
برقراری این مفروضه میباشد .پس از بررسوی مفروضوات کلوی
تحلیوول کوواریووانس ،در ادامووه بووه بررسووی تحلیوول کوواریووانس
چنوودمتغیری ( )MANCOVAپرداختووه موویشووود .تحلیوول
کوواریانس چندمتغیری دارای مفروضاتی است که در ادامه به آن
ها پرداخته میشود .برای بررسوی برابوری مواتریس واریوانس و
کوواریانس از آزمون امباکس استفاده شد که نتایج نشان داد این
مفروضوووه برقووورار اسوووت (M=1/956 ،F=0/602 ،P=0/614
باکس) .عالوه بر آن بهمنظور بررسی واریانسهای خطا از آزمون
لون استفادهشده است .نتایج این آزمون در جودول  4ارائوهشوده
است.

جدول  .1شاخصهای توصیفی متغیرهای پژوهش
پیشآزمون (انحراف معیار ±میانگین)
گروه
108/07±20/96
آزمایش
109/93±22/34
کنترل
109/00±21/30
کل
96/73±9/62
آزمایش
97/53±12/75
کنترل
97/13±11/10
کل

همانگونه که در جدول فوق مشاهده میشود میانگین و
انحراف استاندارد متغیرهای پژوهش به تفکیک گروهها و مراحل

پسآزمون (انحراف معیار ±میانگین)
87/27±20/42
107/87±17/22
97/57±21/31
115/20±14/99
99/80±13/08
105/50±15/88

آزمون ارائه شده است .پس از بررسی یافتههای توصیفی در
ادامه به بررسی یافتههای استنباطی پژوهش پرداخته شد.

جدول  .2نتایج آزمون لون برای بررسی واریانسهای خطا در متغیرهای تنشهای والدگری و رابطه والد -فرزندی
تنشهای والدگری

1/354

1

28

0/254

رابطه والد -فرزندی

0/936

1

28

0/342

گووروه داشووت ( =0/514 ،F=11/820 ،P=0/0001اثوور النوودای
ویلکز).

نتایج جدول فوق نشان میدهد پیششرط برابری واریوانس
های خطا و مفروضه واریانس -کواریانس برقرار بوود .از ایون رو
نتایج آزمون تحلیل کوواریوانس چنودمتغیری حکایوت از تفواوت
معناداری در نمرات تنشهای والدگری و رابطه والد -فرزندی دو
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متغیرها

آمارهF

درجه آزادی بین گروهی

گروهیدرجه آزادی درون

معناداری
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جدول  .3نتایج آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیری برای متغیر متغیرهای تنشهای والدگری و رابطه والد -فرزندی
F
توان آزمون
اندازه اثر
معنیداری
 dfخطا
 dfفرضیه
ارزش
اثرات
اثر پیالیی

0/486

11/820

2

25

0/0001

0/486

0/988

اثر الندای ویلکز

0/514

11/820

2

25

0/0001

0/486

0/988

اثر هتلینگ

0/946

11/820

2

25

0/0001

0/486

0/988

اثر رویس الرگت

0/946

11/820

2

25

0/0001

0/486

0/988

معنیداری وجود دارد .بهمنظور مشخص شدن این تفاوت نتوایج
تحلی ول کوواری وانس تووکمتغی وری در ادامووه ارائووهشووده اسووت.

نتایج حاکی از آن است که بوین دو گوروه آزموایش و کنتورل در
متغیرهای تنشهای والودگری و رابطوه والود -فرزنودی تفواوت

جدول  .4نتایج آزمون کوواریانس تکمتغیری برای مقایسه گروهی متغیرهای تنشهای والدگری و رابطه والد -فرزندی
F
df
مجذور اتا توان آزمون
داریمعنی
میانگین مجذورات
مجموع مجذورات
شاخص آماری
متغیر
تنشهای والدگری

3250/577

1

3250/577

9/676

0/004

0/271

0/849

رابطه والد -فرزندی

1716/066

1

1716/066

8/253

0/008

0/241

0/790

همانطور که در جدول فوق مشاهده میشوود در هور دو متغیور
تنش های والدگری و رابطه والد -فرزندی بین گوروههوا تفواوت
معنیداری مشاهدهشده است .همچنین با مشاهده میانگین هوای
متغیرهای تنش های والدگری و رابطه والد -فرزنودی مویتووان
اذعان نمود که برنامه توانمندسازی والدینی خوانوادههوای دارای
فرزندخوانده بور تونشهوای والودگری و رابطوه والود -فرزنودی
اثربخش بود.
بحث و نتیجهگیری
هوودف از پووژوهش حاضوور اثربخشوی برنامووه توانمندسووازی
والدینی خانوادههای دارای فرزندخوانده بر تنشهای والودگری و
رابطه والد -فرزندی بود .نتایج حاصل از این پژوهش نشوان داد
برنامه توانمندسازی والدینی خانواده های دارای فرزندخوانوده بور
تنشهای والدگری و رابطوه والود -فرزنودی اثوربخش بوود ،بوه
عبارتی گوروه آزموایش پوس از دریافوت مداخلوه توانمندسوازی
والدینی ،نمرات باالتری در تنش های والودگری و رابطوه والود-
فرزندی کسب کرد .این یافته بوا نتوایج پوژوهشهوای (,21 ,19
 .)27 ,24 ,22همخوان بود .پاغنده و همکاران ( )19در پژوهشی
خود نشان داده اند که میانگین نمرات در تعامول والود-کوودک و
تنیدگی فرزندپروری در پدران اثرگذار بوده است؛ ولی در مادران،
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در مقایسه با گروه کنترل در پس آزمون در مقایسه با پیشآزمون
افزایش بیشتری یافته است .نتایج این پژوهش اهمیت مشوارکت
والدین در برنامه آموزشی تعامل والد-کوودک بوه عنووان والود-
درمانگر را نشان میدهد .لذا نتایج اثربخشی برنامه تعامل والود-
کودک بر بهبود رابطه بین والدین با کودک را نیز نشان میدهود
که می توان گفت با نتایج حاصل از این پوژوهش همراسوتا بوود.
همچنووین روغنچووی و همکوواران ( )22در پووژوهش خووود بیووان
کرده اند که مشاوره گروهی مبتنی بر توابآوری ،کیفیوت رابطوه
والوود  -فرزنوودی و عملکوورد خووانواده را افووزایش داد .نعیمووی و
همکوواران ( )27در پووژوهش خووود کووه بووه اثربخشووی برنامووه
توانمندسازی روانی -اجتمواعی بور کواهش اسوترس والودینی و
ارتقای بهزیستی روان شناختی والدین پرداختهاند بوه ایون نتوایج
دست یافته انود کوه برناموه توانمندسوازی روانوی اجتمواعی اثور
معنوواداری بوور کوواهش مولفووههووای اسووترس والوودینی و ارتقووای
بهزیستی روانشناختی والدین کودکان دارد .افزون بر آن هوریس
والوور و همکوواران ( )23در پژوهشووی خووود نشووان دادهانوود کووه
مداخالتی که مبتنی بر رابطه والود – فرزنود هسوتند ،موداخالت
مبتنی بر دلبستگی و برنامههای آگاهسازی از شورایط و تغییورات
زندگی میتواند در بهبود شرایط و افزایش قدرت سازگاری مووثر
باشند .از این رو انجام برنامههای توانمندسازی والدین مویتوانود
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به هر چه بهتر شدن رابطه والد-فرزندی کموک کنود .همچنوین
کارنز-هولت و برتون ( )24در پژوهشی که به بررسی اثربخشوی
برنامه تعامل والود –فرزنود بور روی خوانوادههوای دارای فرزنود
خوانده انجام دادند ،نتایج نشان داد این مداخله توانسوت همودلی
را بین والد و فرزندخوانده افزایش دهد و بهبود ارتباط و رضوایت
بیشتر از ارتبواط را بوه هموراه داشوت .پوذیرش و توانمندسوازی
والدینی یکی از م لفههای اصلی در تدوین الگوی رابطه درموانی
والد -کودک است و پژوهشهوای بسویاری نشوان دادهانود کوه
رابطه درمانی والد -کودک میتواند تأثیری شگرف بر جنبههوای
گوناگون رابطوۀ والود-کوودک ،ماننود افوزایش درک و پوذیرش
والدین نسبت به کوودک داشوته باشود ( .)28در ایون برناموه بور
افزایش پذیرش والدینی به مثابۀ عاملی اثرگذار در شوکلگیوری
سطوح باالیی از عزتنفس در کودکان تأکید میشود ( .)29تغییر
در کیفیت رابطۀ والد با کودک را میتوان به عنوان عاملی مو ثر
در کاهش استرس والدگری مادران دانست .رابطه درمانی والود-
کووودک در واقووع نوووعی آموووزش مهووارتهووای ارتبوواطی و
توانمندسازی به والدین با محوریت بازی است .این روش بر این
فرض استوار است که بهبود رابطۀ والد-کودک میتوانود موجوب
بهبود مشکالت عاطفی و رفتاری کوودک شوود و سوالمت روان
کودک را تضمین کند ( .)30در رابطه درمانی والد-کودک ارتباط
میان والد–کودک به منزلۀ منبع تغییر درک کوودک و در نهایوت
رفتار او است .در فرزند درمانی تمرکز بر بهبود بخشویدن روابوط
والد-کودک است و هدف ،تضعیف رفتارهوای متقابول ناکارآمود
والد -کودک و افزایش توانوایی والودین در درک کوودک اسوت
( .)31رابطه درمانی بر آنچه کودک توانایی تبدیل شدن به آن را
دارد تأکید میورزد نه آنچه قبالً انجام داده است .از جمله اهداف
رابطه درمانی والد -کودک ،بواال بوردن کیفیوت رابطوۀ والود –
کودک ،همکاری والدین با یکدیگر ،دسوتیابی بوه مهوارتهوای
بازیدرمانی از سوی والدین ،کاهش مشکالت رفتاری و پریشانی
هیجانی کودک و افزایش پذیرش والدین از سوی فرزندان اسوت
( .)32با توجه به آنچه مطرح شد والدین میتواننود جوایگزینی
مناسب به عنوان درمانگر برای کودکان خود باشند و با آمووزش
مهارتهایی مانند توانمندسازی ،به درک و پذیرشی مطلووب در
ارتباط با رفتار کودک دست یابند و اقتودار الزم را در ارتبواط بوا
والدگری خود به دست آورنود .بوا برگشوت قودرت بوه والودین
احساس نامطلوب ناشی از اسوترس والودگری کواهش موییابود.
همچنین با افزایش احساس پذیرش و مورد درک واقع شودن در
کودکان موجبات کاهش مشکالت رفتاری آنها فراهم میشوود.
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همچنین در تبیین نتایج به دست آمده میتوان عنوان کورد کوه
والدین به عنوان نزدیکترین افراد به کودک بیشترین سهم را در
آموزش و یادگیری آنها ایفا میکنند .پس ،آمووزش والودین بوا
کاهش فشار و تنش موجود و بهبوود روابوط والود -کوودک ایون
امکان را به والدین میدهد که نیازهای کودک خود را بهتر درک
کنند و در راستای بهبود مشکالت خود و فرزندانشان نقشی م ثر
و فعال ایفا نمایند .از این رو در تبیین نتایج این پژوهش میتوان
گفت که توانمندسازی والودین در کسوب مهوارتهوای مختلوف
والدگری می تواند به کاهش استرس والودگری کموک کنود .بوه
گونهای که نتایج پژوهشها نشان میدهند بهبوود رابطوۀ والود-
کودک و توانمندسازی والدین در برقراری ارتباط م ثر با کودکان
فرزندخوانده میتواند مستقیماً سبب کواهش اسوترس والودگری
والدین شود .در برنامۀ توانمندسازی والدینی ،والدین میآموزنود
که چگونه محیطی گرم و صمیمی در خانه ایجاد کنند و رابطهای
غیرقضاوتی و اصیل با فرزندان خود داشته باشند و به این ترتیب
احساس امنیت در کودک خود به وجود آورند تا به رشد کوودک
کمک کنند .به وجود آمدن محیطوی گورم و صومیمی و ایجواد
ارتباطی دوستانه بر پایۀ پذیرش به هر دو طرف ارتبواط کموک
میکند تا امنیت و آراموش بیشوتری را تجربوه کننود .از ایون رو
آموزش مهارتهای ارتباطی م ثر به والدین بر تغییر ادراک والد
نسبت به توانمندی و کفایت خود به عنوان والد ،تمرکز میکند و
قدرت و کنترل را به والد بازمیگرداند .والد عالوه بر آنکه بویش
از پیش مورد پذیرش کودک قرار میگیرد ،میتواند به شیوهای
موثرتر عمل کند و احساسی بهتر نسبت به نقش والد بودن خوود
داشته باشد .زمانی که والدین کنترل بیشوتری نسوبت موقعیوت
داشته باشند ،میتوانند مدیریت م ثرتری در ایفای نقش والدگری
خویش داشته باشند و بدون اینکه مجبور باشند در مورد مقررات
خود با فرزندانشان مجادله کنند ،میتوانند محدودیتهای م ثری
برای آنها وضع کنند .در این شرایط ضومن اینکوه قودرت بوه
والدین برمیگردد ،فرزندان نیوز احسواس درک شودن و امنیوت
بیشتری میکنند و محدودیتهای وضع شده را مویپذیرنود کوه
خود به کاهش استرس والدگری می انجامد .مانند هور پژوهشوی
این مطالعه محودودیتهوایی داشوت .یکوی از محودودیتهوای
مطالعه حاضر آن است کوه یافتوههوای بدسوت آموده از طریوق
پرسشنامه و به صورت خودگزارشدهی توسوط شوخص بدسوت
آمده و مشخص نیست تا چه اندازه با رفتارهای واقعی در زندگی
روزمره مرتبط است .محدودیت دیگر ایون پوژوهش مربووط بوه
قلمرو مکانی و زمانی مطالعه است .این مطالعه بور روی والودین
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گیرد تا از این طریق دانش منسجمی در خصوص متغیرهای ذکر
شده و روابط این سازهها با سایر سازهها که قابلیوت بیشوتری در
برنامهریزیهای مربوطه دارد ،حاصل شود .افزون بر آن با توجوه
به برجسته بودن نقش توانمندسازی والدینی خانوادههوای دارای
فرزندخوانووده در رابطووه والوود-فرزنوودی و توونشهووای والوودگری،
پیشنهاد میشود ،برنامههایی از قبیل سخنرانی ،برگزاری کارگواه
و جلسات آموزش ویژه توانمندسازی والودین دارای فرزندخوانوده
می تواند اثرگذار باشد .همچنین پیشنهاد میشود از این پوژوهش
بهمنظور آموزش و ارتقای روابط والد-فرزندی و همچنین کاهش
تنشهای والدگری خانوادههای دارای فرزندخوانده استفاده شوود.
عالوه بر آن با توجه به اهمیت توانمندسازی والدینی خانوادههای
دارای فرزندخوانده بر رابطه والد-فرزندی و تنشهای والودگری،
پیشنهاد میشود در رسانههای آموزشی ،اجتماعی و ارتبواطی بوه
اصول و تکنیکهای توانمندسازی والودینی خوانوادههوای دارای
فرزندخوانده پرداخته شود و به عنوان یوک حرکوت ملوی بوه آن
نگریسته شود تا عموم مردم بخصوص والودین ،تغییورات الزم را
در خود به وجود آورند

دارای فرزندخوانده شهر تهران در سال  1399 -1400اجرا شود.
لذا نمیتوان یافتههای آن را به سوایر اقشوار و شوهرهای دیگور
تعمیم داد .در صورت تعمیمدهوی بایود جوانوب احتیواط صوورت
گیرد .محدودیت دیگر این پژوهش مربووط بوه روش پژوهشوی
است .در این مطالعه به بررسی روابط علی و همچنین همبستگی
بین متغیرها پرداخته نشد و پژوهش به صورت مداخلوهای بوود و
لذا به دست آوردن این یافتههوا بوا اسوتفاده از سوایر روشهوای
پژوهش میتواند مورد مالحظه قرار گیرد .محدودیت دیگور ایون
پژوهش ،همراستایی با همهگیری پاندومی کوید ( 19کرونا) بوده
و بر این اساس نمونهگیری دردسترس صورت گرفوت و احتموال
تعمیمدهی به همه افراد باید با احتیواط صوورت گیورد .انتخواب
نمونوووه از یوووک محووودوده جغرافیوووایی مشوووخص از جملوووه
محوودودیتهووای دیگوور ایوون پووژوهش بووود .بوور اسوواس ایوون
محدودیتها ،پیشنهاد می شود که این پژوهش بور روی والودین
عادی (والدینی که فرزندی از خود دارند) کوه قابلیوت اجورا دارد،
میتواند مورد بررسی قرار گیرد و با نتایج ایون تحقیوق مقایسوه
گردد .با توجه به این که این پژوهش بصوورت مداخلوهای اجورا
شده است ،لذا جهت کسب نتایج دقیقتر پیشنهاد میشود ارتباط
این متغیرها با بهرهگیری از سایر روشها (همبستگی ،رگرسیون،
مدلیابی معادالت ساختاری و  )...نیز اجرا شوند .بوه پژوهشوگران
پیشنهاد میشود که در آینده مطالعاتی را طورحریوزی کننود کوه
تأثیر توانمندسازی والدین داری فرزندخوانده ،رابطه والد-فرزندی
و تنشهای والدگری در کنوار متغیرهوای مختلوف دیگور ماننود
سالمت خانواده ،انسجام خانواده ،بهزیستی و شادکامی والودین و
فرزندان در سایر افراد و یا گروههای مختلف مورد بررسوی قورار

تقدیر و تشکر
مطالعه حاضر برگرفته از پایاننامه مقطع دکتری روانشناسی
مصوب دانشگاه آزاد اسالمی واحد خمین میباشد .بدینوسیله از
مدیریت دانشگاه ،استاد راهنما ،مشاور ،داور و تمامی افرادی که
در انجام این تحقیق مرا یاری نمودند ،تشکر و قدردانی به عمل
میآید.
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