
 دختر -اثر بخشی آموزش آدلری بر بهبود روابط مادرو همکار/ زهرا یوسفی 

 

 

15 

 26 -15، صفحه 1397زمستان و ، پاییز 2، شماره 5دوره  /مجله دانشگاه علوم پزشکی جیرفت

 

 )خوراسگان( دختران هنرستانی شهر اصفهان در دختر -اثر بخشی آموزش آدلری بر بهبود روابط مادر

 1397تا  1396های طی سال

 

 1یسبزوار الیسه ،*1یوسفی زهرا

 ،ینیبدال یشناسدروان گدروه ارشدد، کارشناس -2 رانیا ،اصفهان، اصفهانواحد  یدانشگاه آزاد اسالم ،یتیعلوم ترب دانشکده ،ینیبال یشناسروان ،گروه اریاستاد -1
 رانیا ،اصفهان،واحد اصفهان  یآزاد اسالم دانشگاه ،یتیعلوم ترب دانشکده

 

 
 

 :لطفاً به مقاله به شکل زیر استناد کنید 

 دخترران هنرسرتانی شرهر اصرفهان در دخترر -ی برر بهبرود روابرط مرادررش آدلزاثر بخشی آمو. یوسفی ز، سبزواری س

 26-15 (:2) 5؛ 1397مجله دانشگاه علوم پزشکی جیرفت، پاییز و زمستان  .1397تا  1396های طی سال وراسگان()خ

 
 

 

 صهالخ اطالعات

 نوع مقاله:

 هشیپژومقاله 

است و  خانواده از یدور و همساالن به شیگرا ینوجوان در مهم مسائل از یکیمقدمه: 

پژووهش  ،مسئله نیبا توجه به ا شودیم شانامر منجر به تعارضات دختران با مادران نیا

 نادختژر دردختژر -بر بهبود روابط مژادر یآموزش آدلر یاثربخش نییحاضر با هدف تع

 صورت پذیرفت. ،شهر اصفهان یهنرستان

آزمون با گروه پس -آزمونشیبا طرح پ یشیروش پووهش حاضر آزماکار:  روش

دختران  تمامیپووهش حاضر شامل  یروزه بود. جامعه آمار 45 یریگیکنترل و دوره پ

در شهر اصفهان بود. تعداد نمونه  1397تا  1396 یلیتحص هایدر سال یهنرستان

در دو گروه  یصورت تصادفبود که به یهنرستان مادران وآموز دختر دانش 40پووهش

دختر  -شدند. ابزار مورداستفاده شامل پرسشنامه مادر نیگزیجا شاهدو  شینفره آزما 20

صورت دو ماه به یدر ط یآدلر یمربوط به آموزش گروه جلسه 8 شیزماآ روهگ. بود

 یامداخله چیه شاهدگروه  که ید در حالندنمو افتیدر یاقهیدق 90جلسه  کی یاهفته

و انحراف استاندارد( و  نیانگی)م یفیشده با آمار توص یگردآور یها. دادهنکرد افتیدر

 SPSS-23افزار ( و با استفاده از نرمیتکرار یهابا اندازه انسیوار لی)تحل یآمار استنباط

 .شد لیتحل

 کل در توانسته یبود که آموزش آدلر موضوع نیا انگریب قیتحق نیا جینتا ها:یافته

 نهیزم در هم یریگیآزمون و پبه پس آزمونشیپ از را دختر -مادر روابط نمرات

کاهش  شانمادران با دختران تعارضات نهیزم در هم و دخترانشان با مادران تعارضات

 (.>001/0P) دهد

بهبود  یبرا یش آدلرزواز روش آم توانیم دست آمده،به جیبا توجه به نتا گیری:نتیجه

  استفاده کرد. ؛در دختران نوجوان دختر -رروابط ماد

 تاریخچه مقاله:

 4/7/97 :تاریخ وصول

 6/10/97 تاریخ پذیرش:

 :کلیدواژگان

 یآموزش آدلر

 روابط مادر دختر

 دختران

 نوجوانان

  ویسنده مسئول:ن

 زهرا یوسفی

 09133293069: موبایل

 03135354001 :تلفن

 z.yousefi@khuisf.ac.ir :ایمیل

شناسی ایران، اصفهان، گروه روان: آدرس

بالینی، دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه آزاد 

 اسالمی واحد خوراسگان
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باورند کد  دوره  نیبر ا یشناسروان نیمتخصص یتمام
رشدد دوره  نیتدرو مهم نیتریبحران ن،یترحساس ینوجوان

 یدر پد رسدد،یدوره فرد ب  بلدو  م نیدر ااست.  انسان هر
کندد، بد  دنلداس اسدتوالس و یخود تدال  م تیکشف هو

 لیددال نیهماست، ب  یدوره کودک یهایاز وابستگ ییجدا
 سدتندین یباثلات یروان تیوضع ینوجوانان دارا ،دوره نیدر ا

د بد  وجدو آنهدا یبرا یمشکالت رفتار نیترشیب و معموالً
، 1و هنددون لسددونینظر پترسددون، بددو ، وبدد . (1) دیددآیم

 «یکیولوژیب»است ک  آغاز آن  یاز زندگ یامرحل  ینوجوان
 یهدایژگیدوره و نیدر ا .(2) است «یفرهنگ»آن  انیو پا

 یکدودکحالدت  فرد از یکیولوژیو ب یشناختروان ،یاجتماع
دوره فدرد  نیدر ا گردد؛یم  یشل یخارج شده و ب  بزرگسال

بدا  دیدسدو با کیدمواجد  اسدت، از  یاریبس یهابا چالش
بدا خدانواده و گدروه  گدرید یخود و از سدو یدرون راتییتغ

غالب بر آن است ک   ش یهرچند اند ساالن سازگار گردد.هم
المت ب  سد ینوجوانافراد از طوفان و استرس دوره  ترشیب
نشدان  ،انجدام  ریک  در ده  اخ ی. اما مطالعات(3) گذرندیم
 یهاکدد  نشددان  یروز بدد  روز بددر تعددداد نوجوانددان دهدددیم
حمددل  شیرا در خددو یجددانیه ایدد یرفتددار یشناسددبیآس
 یشدناختروان یهابی. از آسد(4) شدودیافدزوده م کنند،یم

 حدد یو در نت 2یردگوز افسددبدد  بددر تددوانیم یواندوره نوجدد
 یهرحاس دوره نوجدوان ب . (5) اشاره کرد 3یکاهش شادکام

همدراه بدوده  یو ارتلاط یتیهو ،یشناختروان یهابا چالش
قرار دهد.  ریثأرا تحت ت نیتعامل نوجوان با والد تواندیک  م

 جدادیا یبرا یاتیحمهم و رابط   کی 4یفرزند -تعامل والد
 نینخست ،و فرزندان نیوالد نیو عشق است. رابط  ب تیامن
. احسداس باشددیفرزنددان م یارتلاطات بدرا یایعرف دنمُ

 نیددر ا شد یر میطور مسدتوبد  تیدو امن تیمیعشق، صم
در  مشخص نمود ک  توانیطور قطع نمب  .(6) روابط دارند

 نیتدرشیبد یو فرزندان چ  کسد نیوالد نیارض بتع جادیا
 نیوالدد یکاف یآگاهگفت ک  عدم توانیرا دارد، اما م ریثأت

                                                           
1 Peterson, Bush, Wilson & Hennon 
2 Depression 

3 Happiness 
4 Parent-Child Interaction 

و نداشتن مهارت در حدل  یارتلاط یهاو فرزندان از مهارت
و تعارضدات  هایباعد  بدروز ناسدازگار ،یفرد نیمسائل ب

 تیدفیت کد  کاده اسنشان د ریاخ یهایس. برر(7) شودیم
 یبدا رفتارهدا یکدیبدا فرزنددان ارتلداط نزد نیارتلاط والدد

 زانیدهدا دارد. هدر انددازه مآن یرواند یفرزندان و سازگار
 جانداتیه زانیدباشدد، م تدرشیو فرزندان ب نیتعارض والد

. (8) شدودیم تدرشیدر فرزندان ب یو مشکالت رفتار یمنف
دو  یفرزند -در تعامالت والد دهند ک نشان میها شپژوه
 نیوالد یفرزندان و مهارگر ر یل  مهم وجود دارد: پذئمس

 ر یدو عامل، پذ نیا نیک  از ب رسدینظر مبر فرزندان. ب 
  ظداهراً بدا تحدوس ئلمسد نیتر باشد. امهم نیوالد یاز سو
 نیدوالد یود از سک  طر یرابط  مثلت دارد، در حال یاخالق

نوجواندان همدراه اسدت.  یسدو از فیضع یافتگیبا ساز 
  شده یارا یارهایمع یریگسخت زانیب  م نیوالد یمهارگر
سدطو    بد یاشاره دارد و فوددان مهدارگر نیوالد یاز سو

. بد  هدر (9) شودیم منجر نوجوانان یافتگیباالتر ساز  نا
 نیوالدد یاسدب فودط از سدولاط منود ارتحد تنفای بیتتر
 دیددبا زیدداسددت بلکدد  دختددران ن تیددکدد  حددائز اهم سددتین

 در تدا دینما کمک هاآن ب  ک  کنند افتیدر را ییهاآموز 
 بهلدود رسدیم نظرب . باشند شگامیپ خانواده با ارتلاط بهلود
د ابعدا ریدر ابعاد گوناگون بتواند بر سدا یشناختروان حاالت

 خدا طور ارتلاط با خانواده و بد  ز جمل انان انوجو یگزند
  .(10) باشدثر ؤمادر مارتلاط با 
 یمختلفد یو آموزشد یدرمان یهارابط  رو  نیهم در

بددر عددزت نفدد  و  یدرمددان تیددواقع یهمچددون اثربخشدد
 بدر جدانیه میآموز  تنظد ی، اثربخش5نوجوانان یشادکام

و  (12) 7یددرمانیددام ،(11) 6در نوجوانددانکددارکرد اجرایددی 
پدرداز   جدان،یه میبدر تنظد یآورآموز  تدا  یاثربخش

 رانیدنوجوانان در ا یبرا (13) 8و استرس نوجوانان یجانیه
 تواندیا مهدرمان نیا ه است،  شده ک  نشان دادگرفتر کا ب

  شدودنوجواندان  یشدناختروان یهالفد ؤبهلدود م منجر بد 
اسدت.  9درمدان آدلدری گرید یهااز رو  یکی. (13 -10)

                                                           
5 Reality Therapy 

6 Executive Function 
7 Hope Therapy 
8 Well Being Psychological 
9 Adlerian Therapy 

 مقدمه
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توسع  پیددا  10دیدگاه آدلری، توسط فردی ب  نام راسموسن
 جملد  از افدراد یجدانیه مشدکالتاسدت  معتودوی  .کرد

 بهلودجتماعی ق  اعال شیکمک افزا اب توانیم را نوجوانان
 ب  افراد در غلل  بدر احسداس یاجتماع عالق . (14) دیبخش

واقدع  در کنددیمکمک  جاناتیبهلود ه ج یو در نت حوارت
شددخص را بدد  سددمت رفتددار ضددعیف و  ،حوددارتاحسدداس 

دهددد، ولددی افددراد از طریددق یجددانی سددو  میکالت همشدد
اس حودارت بدا ای غللد  بد  احسدهای جایگزین بدرحلراه

باورهددا و  ،توانندددمی یعالقدد  اجتمدداع وداشددتن دلگرمددی 
 .(15) رفتارهای خود را تغییر دهند

و ند   11نوان فدردی دلسدرددرمانگر آدلری مراجع را ب 
کدرد ری ندوعی روی. درمان آدلد(16) بیندار میبیمان عنوب 

مدت است ک  ، محدود و کوتاهآینده -آموزشی، حاس-روانی
نوعی ترکیلدی اسدت و طور نظری سازگار، یکپارچ  و بد ب 

 کنددیشناختی و سیستمی را یکپارچد  م یهاآشکارا ادراک
مهدم در جهدت  یمفهوم ی. از نظر آدلر، عالق  اجتماع(17)

افدراد اسدت. عالقدد   یو اجتمداع یرفتدار فدرد یدهشدکل
و رشدد کندد.  شرفتیپ دیاست ک  با یدرون یعامل یاجتماع

 ریثأتد یزنددگ فیو وظدا یعالقد  بدر تعدامالت انسدان نیا
 و همدالند  یجدانیه سدازه کی ی. عالق  اجتماعگذاردیم

دارند و  و با جهان اطراف خود گریها با همدانسان است ک 
موارد است: مراقلت،  نیشامل ا د،یگویآدلر مک   گون همان
 یکد  عالقد  اجتمداع ی. افرادتیمشارکت و خالق ،یهمدل

 یافود یریو در مسد دهیددارند، مردم را معادس هم د یادیز
 یحرکدت عمدود گدریک  گدروه د یدر حال کنندیحرکت م

در  نیهمچند. (18) نندیبیم اهیس ای دیم  جا را سفه ند ودار
مانند عوده حوارت، احساس حودارت  یمیرو  بر مفاه نیا

 شدرفت،یبد  پ ازیدب  مهم بودن، ن ازیجلران آن، ن یهاو راه
 یو فنون شودیم دیکأت یو عالق  اجتماع یزندگ یهاسلک
 ن،ینوجدوان بددا والددد کیدد یچالشدد رابطد  یبازسدداز نظیدر

سددلک  یبررسد ،یشدناختروان یفشدداو ا یآگداه یبرگدزار
و  گدرانیروابط مثلدت بدا د جادیو ا  یو خاطرات اول یزندگ

دلگددرم کننددده، آمددوز  مفهددوم  یتیاظهددارات هددو انیددب
و  کامل نلدودن ر یرفتار انسان و شجاعت پذ ییگراهدف

                                                           
10 Shoensker 
11 Discouraged 

اخت و ، شنردف یهاشیدلگرم کردن افراد، کاو  کردن پو
. (15)   اسدتطدرم ؛یزنددگ یملارزه بدا اشدتلاهات اساسد

 بهلود یوهیش نیا در ک  یفنون و هارو  م،یمفاه ع مجمو
 یبدرا توانددیم ؛است شده یمعرف یشناختروان یهایژگیو

 دوران نیدا مشدکالت درمان و یریشگیپ و ینوجوان دوران
 . (19) باشد مفید

 یهالفد ؤتوجد  بد  م ،گفتتوان می یبندجمع کی در
روابط مدادر و دختدر  نظیر یو ارتلاط یشناخت ،یشناختروان

 تیدهدا جهدت بهلدود موفودر نوجوانان دختدر و بهلدود آن
مهدم  یامدر ؛نوجواندان دختدر یو خانوادگ یاجتماع ،یفرد

 قدرار گدرانپژوهش موردتوج  ک  یطور. ب شودیقلمداد م
 روابدطبهلدود  یدر راسدتا یما تاکنون پژوهشااست   گرفت
صدورت  ،یبا استفاده از آموز  آدلراد آن و ابع دختر و مادر

 یشدناختنگرفت  است. حداس بدا توجد  بد  مشدکالت روان
 یو آموزشد یدرمدان یهارو  یریکارگ نوجوانان و لزوم ب
از جملد   ینظر ب  اصدوس درمدان آدلدر یمناسب و از طرف
نظر بد  ،یعالقد  اجتمداع شیو افدزا یزنددگبهلود سدلک 

و بهلدود  یسلک زنددگ رییتغ با تواندیرو  م نیرسد ایم
 یارید ؛یشدناختروان یهالفد ؤب  بهلدود م یعالق  اجتماع

 یدر راسدتا یانجام پژوهشدرساند. حاس با توجد  بد  عددم
بدر بهلدود روابدط مدادر و دختدر  یآموز  آدلدر یاثربخش

 یبدر آن بدود تدا اثربخشد پژوهش نیکمک رو  آدلر، اب 
آن را در  ابعدادختر و ابط مادر و دلود روبر به یآموز  آدلر

 .مورد آزمون قرار دهد یدختران هنرستان

 

 

 -آزمدونشیبدا طدر  پ یشیرو  پژوهش حاضر آزما

. بدود روزه 45 یریدگیپ دوره و کنتدرس گدروه باآزمون پ 

 روابددط  ،وابسددت  ریددمتغ و یآدلددر آمددوز  مسددتول ریددمتغ

پدژوهش  یآمدار بود. جامع  یدختران هنرستاندختر  -مادر

 یلیدر سداس تحصد یدختران هنرسدتان تمامیشامل حاضر 

هدا بدا آن نیدر شهر اصفهان بود کد  از بد 1397تا  1396

 دختدر 40یاخوشد  یتصدادف یریگاستفاده از رو  نموند 

 کنتدرس و شیآزمدا گروه دو در یتصادف رو  ب  و انتخا 

ندان از نوجوا گروه دو هر. شدند نیگزیجا( نفر 20 وهرگ)هر 

 روش کار
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عنوان دختددر را بدد  -رابطدد  مددادر اسیددوم شددانرانو ماد

 شد خواست  هایکردند )از مادران آزمودن لیتکم آزمونشیپ

( و پد  کنند شرکت یابیارز نیا در مدرس  ب  مراجع  با تا

 مینوکیدجلس   کی یا)هفت  یااز اتمام دوره هشت جلس 

زمدون آمجددداً پ  ،یماه( آموز  آدلدر مدت دوب ساعت  

 و کنتدرس اجدرا شدد.  شیمادران گروه آزمدا ودختران  یبرا

انجام  یریگیها، مرحل  پروز بعد توسط همان پرسشنام  45

 در. دیدواقع گرد لیتحلو یمورد تجز جینتا انیگرفت و در پا

 یریگنموند  رو  از هایآزمودن نشیگز یبرا پژوهش این

 نیبد از تدابا ک  صورتبدین. شد استفاده یاخوش  یادفتص

گان  آموز  و پرور  شهر اصفهان، آموز  و شش ینواح

  یدانتخا  شد. سدپ  بدا مراجعد  بد  ناح 3  یپرور  ناح

 دختراندد   یهاهنرسددتان نیانتخددا  شددده، از بدد یآموزشدد

ب  تصدادف انتخدا   یموحد دیهنرستان(، هنرستان شه 4)

 نیجع  بد  هنرسدتان انتخدا  شدده، از بدبا مراشد. سپ  

نتخا  شد. کالس ب  تصادف اآن هنرستان دو  یهاکالس

 کیدو  شیکالس ب  تصادف در گروه آزما کیدر گام آخر 

مداخالت  شیشدند. گروه آزما توسیم شاهدکالس در گروه 

  یرا در طددد یمربدددوط بددد  آمدددوز  آدلدددر یدرمدددان

 افدتیدر یاو یدق 90جلس   کی یاصورت هفت ب  ماه 5/2

 یامداخلد  گون چیه شاهدروه بود ک  گ یدر حال نینمود. ا

توسدط  ینکرد. جلسدات درمدان افتیرا در طوس پژوهش در

های ورود ب  پدژوهش علدارت . مالکدیپژوهشگر اجرا گرد

در هنرسدتان در  لیدختدر؛ تحصد تیبودند از: داشتن جنسد

زان آمدونشدا تیرضدا ؛یاو حرفد  یفند یهااز رشت  یکی

و  یمجسدد یمدداریجهددت شددرکت در پددژوهش؛ نداشددتن ب

و مزمن )با توجد  بد  پروندده سدالمت و  ادح یشناختروان

خروج از پژوهش علارت بودند  یهامالک آنان(. یامشاوره

و انجدام  یعدم همکدار لت؛یاز دو جلس  غ شیاز: داشتن ب

ب  ادام   لیمشخص شده در کالس؛ عدم تما فیندادن تکال

 یانجام پژوهش و شرکت در گروه آموزشد ندیآدر فر حضور

اطالعددات از  یرآور جهدت جمدعدر پدژوهش حاضدد .گدرید

 استفاده شده است: ؛ریز پرسشنام 

بد  منظدور  اسیدمو نیدا :روابط ماارر رترا  اسیمق
و  (20) شدودیم اسدتفادهدختدر  -روابدط مدادر یریگاندازه
 دختددر و رابطدد   -رابطدد  مددادر اسیددوم ردهدو خدد یحدداو
 ژهیددختدر و -رابطد  مدادر اسیدموست. خردهر اماد -دختر

 یبررسد ،دختران است و ادراک آنان را از تعارضات با مدادر
 رابطدد   اسیددمواس اسددت. خردهؤسدد 19 یو دارا کندددیم

مادران است و ادراک آنان را از تعارضدات  ژهیمادر و -دختر
اس ؤس 22 یو دارا دهدیجش قرار مد سنورم شانبا دختران

. هدر دو شدد لیتکم هاینمودآز ،مادران خودِ است و توسط
از  یاپدنچ درجد  12کدرتیل فیط کی یبر رو اسیموخرده

و  شدودیم یگذارنمره «کامالً مخالفم»تا  «کامالً موافوم»
عنوان نمدره کدل در نظدر گرفتد  االت بد ؤجمع نمرات سد

 اسیددمو در 18 و 17، 16، 15 ،13 ،12 االتؤسدد. شددودیم
 در 15، 14، 13 شددماره االتؤسدد ومددادر  -دختددر رابطدد 

 یگذارنمره معکوس صورتب دختر  -مادر رابط  پرسشنام ،
 یابیدکد  تعارضدات را ارز از آن شیاالت بؤس نیا شودیم

بر اساس مطالعدات  .کنندیم یابیروابط مناسب را ارز ،کنند
 یآلفدا بیضدر قیدر  از طپرسشدنام نیدا یدرون یهمسان

 یطورب سل  شده است. حام اسیهر دو مو یبرا 13کرونلاخ
 اسیدمودختدر و خرده -تعارض مدادر اسیموخرده یک  برا

 پدژوهش دردست آمدده اسدت. ب  73/0مادر  -رابط  دختر
دختر  -رابط  مادر اسیموخرده یبرا یدرون یهمسان حاضر
 942/0در امدد -رابطدد  دختددر اسیددموخرده یو بددرا 885/0
  .(20) شد  محاسل 906/0 اسیموکل  یبرا ودست آمد ب 

 یریگنموند  ندیآالزم و انجام فر یپ  از اخد مجوزها
 آمدوزان انتخدا  شدده داندش(، دی)مطابق با آنچ  ذکر گرد

 در یتصددادف وهیشدد بدد ( یآمددوز دختددر هنرسددتاندانش 40)
آمدوز دانش 20) شددند توسدیم اهدشد و شیآزما یهاگروه

آمدوز دختددر ندشدا 20شیزمداروه آدر گد یدختدر هنرسدتان
)دختددران(  شی(. گددروه آزمدداشدداهددر گددروه  یهنرسددتان

دو ماه  یرا در ط یمربوط ب  آموز  آدلر یمداخالت درمان
نمودندد.  افتیدر یاو یدق 90جلس   کی یاصورت هفت ب 
را در  یامداخل  گون چیه هدشااست ک  گروه  یدر حال نیا

ط توسد یلسدات درمداننکردندد. ج افدتیطوس پدژوهش در

                                                           
12 Likert Scale 
13 Cronbach's Alpha 
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. آمدوز  در هنرسدتان منتخدب و در دیوهشگر اجرا گردپژ
 ذکدر ب  الزمانجام شد.  ریمد یبا هماهنگ یساعات آموزش

 اثدر فودط و نکردند افتیدر یآموزش گون چیه مادران است
. شد یبررس ابزار لیتکم قیطر از آنان یرو دختران آموز 

 در( 1999)  یاز مدال برگرفت  یشر  جلسات آموز  آدلر
در ایدن پدژوهش بدرای . (14) است مشاهده قابل 3 سجدو

دو سطح توصیفی و اسدتنلاطی ها آمار از تحلیل دادهوتجزی 
استفاده شدد. در سدطح آمدار توصدیفی از فراواندی، درصدد 

گین و انحددراف اسددتاندارد و در سددطح آمددار ، میددانفراوانددی
بدر بهلدود  یآموز  آدلر یاثربخش یبررساستنلاطی جهت 

شهر  یهنرستان دخترانیشادکام شیروابط مادر دختر و افزا
 یتکدرار یهابدا انددازه ان یدوار لیاصفهان از آزمون تحل

افدزار آمداری . نتایج آماری بدا اسدتفاده از نرمدیاستفاده گرد
SPSS-23 یات اخالقدظدمالح تیدمنظور رعاب  .جام شدان 

تدک تک یبدرا یشرط گمنام :قرار گرفت نظرمد ریموارد ز
 یمنف یاز تلعات احتمال یریکنندگان ب  منظور جلوگشرکت

افدراد  یبدرا یگون  اجلدارچیه شده بود. تیها رعاآن یبرا
دست آمده ب  جینتا محوق نلوده است. یننده از سوکشرکت
پدژوهش بدوده  ی محرمان  و فوط در راستات کامالًب  صور
درمان  یمحتوا یدر راستا ات فوطاخل جلسملاح  د است.

 نیدا یدگان از هددف برگدزارکننشرکت یتمام. بوده است
گدروه کنتدرس  ها آگاه بودند.ب  آزمون ییجلسات و پاسخگو

  کرد. افتیها را درطور فشرده آموز پ  از اتمام دوره ب 

 یمداخالت مربوط به آموزش آدلر خالصه -3جدول 

 ش ح جلسات جلسات

 وله اجلس
 ارتلاط با نوجوانان یرقرابر هدف:

 یشناختروان یابیاعضا و ارز یافراد حاضر در جلس  با خود گزارش یشناختروان تیوضع یو بررس یدوره نوجوان یهایژگیبا و ییآشنا محروا:
 ندهیانداز آچشمو با  از گذشت  تا حاس یمرور خط زندگ :فیتکل

 جلسه روم

  یبر کل زندگ یوده حوارت نوجواناز اثر عانان نوجو یو آگاه ییآشنا هدف:
 از همساالن( یریپذریثأو ت یابیتینوش آن در هو ،آن تیری)تمرکز بر عوده حوارت و مد ینوجوان یهاثر بر انتخا ؤاثر عوامل ممحروا: 

 هاجلران حوارت یمن برا یهاو راه میهاکاربرگ  حوارت لیتکم :فیتکل

 جلسه سوم

  یبر کل زندگ یدر نوجوان یب  برتر لیثر مان از انوجوان یگاهآ و ییآشنا هدف:
 (یندگز یهاآن بر انتخا  ریثأو ت یابیتیآن در هو تیریو نوش آن مد یب  برتر لی)تمرکز بر م ینوجوان یهاثر بر انتخا ؤاثر عوامل م محروا:

 میآرزوهادر م و جامع  ام، دوستانخودم، خانواده گاهیمن و جا یربرگ  آرزوهاکا لیمتک :فیتکل

 جلسه چهارم

  یبر کل زندگ ینوجوان ینوجوانان از اثر سلک زندگ یو آگاه ییآشناهدف: 
 آن بر مشکالتم( ریثأتو  یابیتیو انواع آن و نوش آن در هو ی)تمرکز بر سلک زندگ ینوجوان یهاثر بر انتخا ؤاثر عوامل م محروا:

 یآدلر یزندگانواع سلک  اساس بر ستمیکاربرگ  من ک لیتکم :فیتکل

  جلسه پنجم

  یبر کل زندگ ینوجوانان از اثر عالق  اجتماع یو آگاه ییآشناهدف: 
 بر اهدافم(آن  ریثأو ت یاجتماع گاهیو نوش آن در جا ی)تمرکز بر عالق  اجتماع ینوجوان یهاثر بر انتخا ؤاثر عوامل م محروا:

 هم هست گرانیحواسم ب  د ایخواهم ودخ گران،ید با من یهاکاربرگ  بده و بستان لیتکم :فیتکل

 جلسه ششم

  یبر کل زندگ ینوجوان یهاتینوجوانان از اثر فعال یو آگاه ییآشنا هدف:
 آن بر اشتلاهات( ریثأو ت یابیتیدر هو آن نوشو  تی)تمرکز بر فعاس بودن و فعال ینوجوان یهاثر بر انتخا ؤاثر عوامل م محروا:

 کنم؟یم  روزم را پر کاربرگ  چگون لیتکم :فیتکل

 جلسه هفرم

  ینوجوانان از اشتلاهات اساس یو آگاه ییآشنا هدف:
 (یر زندگو اندوه د یو شاد یابیتیو نوش آن در هو ی)تمرکز بر اشتلاهات اساس ینوجوان یهاثر بر انتخا ؤاثر عوامل م محروا:

 مهمکاربرگ  اشتلاهات و اصال  اشتلاهات  لیتکم :فیتکل

 مجلسه هشر

  یبر کل زندگ یسالم نوجوان ینوجوانان از اثر سلک زندگ یو آگاه ییآشناهدف: 
 (ندهیآ یسالم و نوش آن در زندگ ی)تمرکز بر سلک زندگ ینوجوان یهاثر بر انتخا ؤاثر عوامل م محروا:

 کنم؟یسالم چ  کردهام؟ چ  م یسلک زندگ ی  براکاربرگ لیتکم: فیتکل
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بر بهلود ابعداد  یآموز  آدلر»  یفرض یمنظور بررسب 
 ریثأشدهر اصدفهان تد یدختر دختران هنرستان -روابط مادر
 یهابدا انددازه 14ان یدوار لیداز آزمدون تحل «معنادار دارد

و انحراف اسدتاندارد  نیانگیم 3استفاده شد. جدوس  یتکرار
دهدد یدختر را بر حسدب گدروه نشدان م -وابط مادربعاد را

 لیدختر توسط مادران تکم -لف  مادرؤمذکر است  زم ب )ال
 دهدد کدد  نمدرات رابطدد  ینشدان م 3جدددوس  جینتدا شدد(.
  یریدگیآزمدون و پمدادر پ  -دختدر و رابطد  دختدر-مادر

 کدرده اسدت.  رییدنسلت ب  گدروه کنتدرس تغ شیگروه آزما
 کد  نیتفاوت و با توج  ب  ا نیا یدارمعنا یمنظور بررسب 

 رض آزمدون رابطد  در معد مدادر  و یآزمدودنس  بار هر 
مادر قرار گرفت  است، از آزمون  -دختر و رابط  دختر -مادر
اسدتفاده شدد. نرمداس  یتکرار یهابا اندازه ان یوار لیتحل

 یبرابدر ،15لدکیو -رویآزمدون شداپب  کمک  هابودن داده
 و 16نیآزمون لدووابست  و ابعاد آن ب  کمک  ریمتغ ان یوار

                                                           
14 Analysis of Variance 
15 Shapiro- Wilk  
16 Levene 

آزمدون کمک در دو گروه ب وابست   ریمتغ ان یکوار یبرابر
 عیدتوز از هاداده عینشان داد، توز جیشد نتا یبررس 17باک 
 ریددمتغ 18ان یددکوار و ان یددوار و کندددیم یرویددپ نرمدداس
  .ندارد معنادار تفاوت هم با گروه دو در 19وابست 
رابطد   ریدمتغ یهداان یکوار یبرابدر یمنظور بررسب 
 یریگدر س  مرحل  انددازه مادر -ابط  دختردختر و ر -مادر
آزمون  جینتا (.4استفاده شد )جدوس  یکل از آزمون ماچل در

 یهدداان یکدد  وار دهدددینشددان م 4در جدددوس  یمدداچل
وابست  در س  مرحل  در کل با هدم برابدر اسدت.  یرهایمتغ
 از یحاک باک  و نیلو لک،یروویپاش آزمون جینتا نینچهم
 لیددآزمددون تحل اسددتفاده از یهددافرضشیپ کدد  اسددت آن
 5شده اسدت. جددوس  تیرعا یتکرار یهابا اندازه ان یوار
دختر  -رابط  مادر یتکرار یهااندازه ان یوار لیتحل جینتا

دختر بر حسب گروه  -کل رابط  مادر ومادر  -و رابط  دختر
 .دهدیرا نشان م

                                                           
17 Box 
18 Variance & Covariance 
19 Dependent Variable  

 وکنترل شیوه آزمادختر براساس گر -و انحراف استاندارد ابعاد روابط مادر نیانگیم -3 جدول

 تعدار انح اف اسراندارر میانگین گ وه  هایمرغ

 آزمونشیرتر  پ -رابطه مارر
 15 30/17 21/50 شیگروه آزما

 15 08/13 12/53 گروه کنترس

 آزمونرتر  پس -رابطه مارر
 15 21/15 78/46 شیگروه آزما

 15 07/12 87/48 گروه کنترس

 ی یگیر  پرت -رابطه مارر
 15 30/11 57/29 شیآزماگروه 

 15 73/11 06/54 گروه کنترس

 آزمونشیمارر پ-رابطه رتر 
 15 14/19 71/48 شیگروه آزما

 15 05/21 93/42 گروه کنترس

 آزمونمارر پس-رابطه رتر 
 15 63/15 42/36 شیگروه آزما

 15 82/17 46/27 ترسنگروه ک

 ی یگیمارر پ-رابطه رتر 
 15 45/12 00/28 شیآزما گروه

 15 58/18 26/31 گ وه کنر ل

 در کل یریگوابسته در سه مرحله اندازه یرهایها متغانسیوار یبه منظور برابر یآزمون ماچل جینتا -4جدول 

 معناداری F df1 df2 منبع تغییرات

 094/0 2 269/6 793/0 رتر  -رابطه مارر
 86/6 2 779/23 401/0 مارر -رابطه رتر 

 هایافته
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 مادر بر حسب گروه -دختر و رابطه دختر -رابطه مادر یتکرار یهااندازه انسیوار لیتحل جینتا -5جدول 

 توان آزمون مجذور اتا یمعنارار F میانگین مجذورات Df مجموع مجذورات  اتییمنبع تغ  هایمرغ

 رتر  -رابطه مارر

 هایرون آزمورنر

186/1473 )زمان( 1عامل  2 593/736  165/8  001/0  226/0  950/0  

808/2409 گروه*1عامل  2 904/1204  357/13  001/0  323/0  997/0  

792/5051 خطا  56 211/90      

645/2164 گروه هایآزمورن نیب  1 645/2164  864/5  022/0  173/0  647/0  

 مارر -رابطه رتر 

 هایررون آزمورن

728/4441 )زمان( 1عامل  2 864/2220  827/7  001/0  225/0  941/0  

969/582 روهگ*1عامل  2 485/291  027/1  365/0  037/0  220/0  

203/15322 خطا  56 745/283      

904/317 گروه هایآزمورن نیب  1 904/317  848/0  365/0  030/0  144/0  
 

 تعامل*
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 ی، آمددوز  آدلددر5بددا توجدد  بدد  مندددرجات جدددوس 
  ابطدد ر یبددرا زمددان عامددل یاصددل اثددر کدد  دهدیمنشددان
 یعندی. باشددیم معندادارمدادر  -دختدر رابط  ور دخت -مادر

 ودختدر  -مدادر رابطد  نمرات یشده برآورده یهانیانگیم
 یمرحلدد  بدد  آزمددونشیپ مرحلدد  ازمددادر  -دختددر رابطدد 
 نشدان را یمعندادار تفداوت کدل، در یریدگیپ و آزمونپ 

 تیعضدو عامدل یاصدل اثر نیهمچن (.P<005/0) دهدیم
 یبدرا( آموز   یارا عدم موابل در یآدلر)آموز   یگروه
 یهداگروه یعندی آمدد دسدتب  معنداداردختر  -مادر رابط 

دختدر،  -مدادر رابطد  نمدرات نظدر از مجموع، در یوهشژپ
 عامل تعامل(. P<005/0) دهدیم نشان را یمعنادار تفاوت
 رابطد  یبدرا( یپژوهشد طیارشد) یگروه تیعضو و زمان
 روندد یعندی. آمد دست ب معنادار یآمار نظر از دختر -مادر
 بدد  آزمددونشیپ از دختددر -مددادر رابطدد  نمددرات راتییددتغ

 اسدت داشدت  یمعندادار تفداوت هاگروه نیب در آزمونپ 
(05/0>P .)گدروه نیبد کد  اسدت نیدا یمعناب  افت ی نیا 

 رابطد  ینمره نیانگیم در یمعنادار رییتغ کنترس و شیآزما
 وجودبد  یریگیپ و آزمونپ  ب  مونآزشیپ از دختر -مادر

 997/0دختددر  -رابطدد  مددادر یتددوان آمددار .اسددت آمددده
 نیچندد کیدد یحجددم نموندد  مناسددب بددرا یدهندهنشددان

 کد  دهددیم نشدان اتا بیضر نیهمچن. است یریگج ینت
 آمدوز  بد  مربدوطدختدر  -مادر رابط  راتییتغ از 3/32%

 یهاانددازه بدا ان یدوار لیدتحل آزمون جینتا .است یآدلر
  رابطد  بهلدود بدر یآدلدر آمدوز  کد  داد نشدان یرتکرا
 بدوده ثرؤمد اصدفهان شدهر یهنرستان دختراندختر  -مادر
 .است

 
 

و  یآدلر میآموز  مفاه یپژوهش با هدف اثربخش نیا
 یدختدر نوجواندان هنرسدتان -فنون آن بر بهلود رابط  مادر

 بهلود رب یآدلرآموز  »  یفرض یمنظور بررسشد. ب  مانجا
 اصدفهان شدهر یهنرسدتان دختراندختر  -مادر وابطر ابعاد

 اسدتفاده مکرر یریگاندازه با ان یوار از «دارد معنادار ریثأت
 روابدط ابعاد بهلود بر یآدلر آموز  ک  داد نشان جینتا. شد
 معندادار ریثأتد اصفهان شهر یهنرستان دختراندختر  -مادر
 رو  یاثربخشد یبررسد بد  تداکنون یپژوهش گرچ . دارد

 امدا نگرفت ، صورتدختر  -مادر روابط ابعاد بهلود بر یآدلر
 و همکداران 20کاند  پدژوهش جینتا با همسو حاضر افت ی

 یآدلدر درمدان از برگرفت  سازیدلگرم برنام  ریثأت بر یملن
 افدراد کهتدری احسداس کداهش و نفد  عزت افزایش بر
پدژوهش  جیحاضدر بدا نتدا ت افی نی. همچن(12) بود مسوه
 بهلدود بدر رو  نیدا یاثربخش ن یزم در 21پیتکل-گناریار

 نی. ا(22) همسو بود انیجودانش یهمدل و یاجتماع عالق 
 رمدیگدل کد  دادند نشان خود مطالعات در نیز پژوهشگران

اد احسداس شدود افدرمدی باعد  یآدلدر درمدان بدر یملتن
ثری عمل کدرده و ؤدی داشت  و در زندگی ب  نحو مخوشاین

ریزی نمایندد. تدر برنامد برای حدل مشدکالت هوشدمندان 
 را امیددواری و بینیخو  زین شده احساس خوشایند حاصل

 موایس  ب  یپژوهش در 22فاشیمیار نیا بر عالوه. دارد یپ در
 جیتددان. پرداختنددد آدلددری و رفتدداری رویکددرد دو خشددیباثر

 آدلدری والدین آموز  ک  داشت آن از نشان اهآن پژوهش
 از تربیش معناداری طورب  خانواده سیستم عملکرد بهلود در

 . (23) کندددیم عمددل رفتدداری والدددین آمددوز  برنامدد 

 یآدلر ب  افراد بدرا کردیرو باور است ک  نیبر ا زین 23منون
ر خدود و احسداس بد  یدکت ،یگرنییدتعخدو ،یزشیخودانگ

 همدین در همکدارانو  24اینی. اسل(24) کندیکنترس کمک م
 ،یزنددگ اهداف بتوانند مشاوران اگر ک  باورند نیراستا بر ا

 بخشند دوبهل را مراجع در اثرگذار ابعاد ریسا و یزندگ سلک
 اجعدانمر بدا زیدآمیدتهدریو غ یمشدارکت یارابط  بتوانند و
 و توانمندد را مراجعدان قیطر نیا از توانندیم ند،ینما جادیا

. (25) دندینما یزندگ سلک در مجدد یریگجهت ب  قیتشو
  ور نیا یاثربخشگفت در  دیبا افت ی نیا نییتلدر کل  در

  در کد ییجداگفدت از آن تدوانیدختدر م -بر روابط مدادر
از  ینوجدوان راتییدعلت تغدختدر بد  -ابط مدادررو ینوجوان

ب  همساالن ممکن است  دیشد شیو گرا یجمل  بلو  جنس
 فنون و هاآموز  رسدینظر مب  نیدچار تعارض شود. بنابرا

اسدتفاده شدده  ضدربر رو  آدلر ک  در پدژوهش حا یملتن
بدد  کمددک  یعالقدد  اجتمدداع شیهمچددون افددزا تاسدد

بدا بهلدود  یند اجتمداعتلط با سدلک سدودممر یهاآموز 
                                                           
20 Kang 
21 Erguner-Tekinalp  
22 Fashimpar  
23 Menon 
24 Aslinia 

 بحث
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 یفدردنیب یهداتوانسدت  مهارت ؛در آندان یریپذتیمسئول
موضدوع  نیداز ا یآگاه گرید یاز سو .آنان را بهلود بخشد
در سراسر عمدر اسدت  ریفراگ دیپد کیک  احساس حوارت 

شدود ممکدن اسدت ینجر مم یو کماس طلل شرفتیک  ب  پ
. دابدیدختدران کداهش  نیدا یهاتدا اضدطرا  شدودباع  
جلدران حودارت و فندون  یهاوهیانواع ش یریادگی نیهمچن

 ،یامدور زنددگ یبنددتیآمدوز  اولو :مرتلط بد  آن مثدل
کمدک کدرده تدا ند  تنهدا افدراد  ؛یزیرو برنام  یهدفمند

بلکد   کنتدرس کنندد را شدانیهاک  چگوند  تکان  اموزندیب
 نیدا .شدوند ترمنعطدف یکمک نموده تا ب  لحدا  شدناخت

سدلک  قیطر از حوارت احساس کاهش ب  تنها  ن هاآموزه
و  قیمنجددر شددده بلکدد  تشددو ،یسددودمند اجتمدداع یزندددگ
حاصدل از  یبر نواط قوت و احساس اجتماع دیکأت ،یدلگرم

و  یشدناخت یاباع  شدده تدا مندابع موابلد  یآموز  آدلر
و  یکنددد و خددودمراقلت دایددنددان گسددتر  پانوجو یرفتددار
بهلدود  رسدینظر م. ب ابدی شیافزا هاآن یکل یمندتیرضا
در  یتوانست  ب  کاهش اضطرا  و نافرمدان ندهایآفر نیدر ا

تعارضدات آندان بدا  جد ینوجوانان خدتم گدردد و در نت نیا
 در نتیجد  ایدن کداهش تعارضدات. ابدیشان کاهش مادران

شان را با دختران یترتعارضات کم زینباع  شده تا مادران 
 .ابدی بهلود دختر -مادر روابط کل در و کنند گزار 
 
 

بر بهلود  یآن بود ک  آموز  آدلر انگریپژوهش ب جینتا
شهر  یدختران هنرستان نیابعاد آن در ب ودختر  -روابط مادر
 روابدط یرو  بدرا نیدا بد  علدارتیمعنادار  ریثأاصفهان ت

 
 

 یحدوزه چد  و یریشدگیپ یچ  در حوزه نمادران و دخترا
  .است یثرؤم و سودمند رو  ؛درمان

پددژوهش فوددط در  نیددا :پااهوهش یهاتیمحاادور
 بندابراین صدورت گرفتد  اسدت یدختران هنرستان یط یح

 شدود.  انجدام اطیداحت بدا دیدها باگروه گریب  د جینتا میتعم
 حاضر پژوهش ک  شودیم شنهادیپ حوزه نیب  عالقمندان ا

 یدارا اتد شدود اجرا زین یلیتحص مواطع و هاگروه گرید در
 تیدقابل شیافدزا لیدلبد  شود؛ یباالتر یریپذمیمتع قدرت
 اصدفهان شدهر بر عالوه یگرید شهرستان در ج،ینتا میتعم
  گدردد؛ ییشناسدا یفرهنگد یهاتفاوت اثر تا شود انجام زین

 گرید بر یآدلر یدرمان گروه یاثربخش ،یآت یهاپژوهش در
 .شود یبررس زین یشناختروان اختالالت و هاگروه

 
 

 پژوهشدددی اخدددال کدددد بدددا حاضدددر مطالعددد  
1397.144IR.IAU.KHUISF.REC.  دانشددددددگاه آزاد در

  .دیبدد  انجددام رسدد (خوراسددگاناصددفهان ) اسددالمی واحددد
پژوهش  نیدر انجام ا ک  ما را یکسان تمامیاز وسیل  بدین

 آزاد دانشددگاه یپژوهشدد معاونددت ملدد ج ازرسدداندند  یرایدد
 پددرور  و آمدوز  یپژوهشدد معاوندت ،اصددفهان یاسدالم

 کمدداس  ایشددان و مددادران آمددوزاندانش تمددامی و اصددفهان
 .میرا دار یتشکر و قدردان

 
 
 

 نیبد یمندافع تعدارض گوند چیه ک  است ذکر ب  الزم
 .ندارد وجود سندگانینو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گیرینتیجه

 

 ر و قدردانیکتش

 

 تعارض منافع
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Information Abstract 

Article Type: 

Original Article 

Introduction: The goal of the study was to examine the 

effectiveness of Adlerian training on improvement of  

mother-daughter relations and its dimension in vocational school 

girls in the Isfahan. 

Materials and Methods: The statistical population was all 

vocational school girls in academic year 2017-18. The research method 

was experimental with pretest, posttest, and control group and  

forty-five-day follow-up design. The sample size in the study was 40 girls 

with their mothers who were selected through clustered random sampling 

method and were randomly assigned into experimental and control groups 

(each group, 20 student). The experimental group received eight  

ninety-minute interventions related to Adlerian training in two months 

once a week and the control group did not recived any trianing. Subjects 

in both groups evaluated with research measurements in pre, post and 

follow-up tests. The research measurement included Mother-daughter 

relations scales (Agharahimi & Yousefi, 2014) (only girls recived trianing 

and their mothers were evaluated by research measurement). 

Results: Gathered data was analyzed by descriptive statistics (mean and 

standard deviation) and inferential (Repeated Measure ANOVA) statistics. 

The results showed that Adlerian training was significantly effective on 

decarsing conflicts between  mothers and their daughters and conflicts 

between daugthers and their mothers from pre-test to post-test and  

follow-up. (p<0.001). 

Conclusion: Regards  to results it can be said the method is effective 

on improving mother-doughter relationships. 

Article History: 

Received: 23 Sep. 2018 

Accepted: 23 Dec. 2018 

Keywords: 

Adlerian Method 

Mother-Daughter Relations 

Girls 

Adolescent 

Corresponding Author: 

Zahra Yousofi  

Email: z.yousefi@khuisf.ac.ir 

Mobil: +98-913-3293069 

Adderes: Departmant of clinical 

psychology group, education and 

psychology department, Islamic 

Azad university, Isfahan, Iran  

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

ur
na

l.j
m

u.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            12 / 12

mailto:z.yousefi@khuisf.ac.ir
http://journal.jmu.ac.ir/article-1-235-en.html
http://www.tcpdf.org

