
کودک  -ارتباط والدبر  محورحل مسئله خانوادهآموزش  تأثیر

 ابتدایی دورۀآموزان دانش

 1یکیوان کاکابرای

 91/6/9111تاریخ پذیرش:              91/99/9111تاریخ دریافت: 

 چکیده
 -ارتباط والدبر  ن اثربخشی آنیمحور به والدین و تعیآموزش حل مسئله خانوادهپژوهش حاضر با هدف 

پیگیری با  -آزمون پس -آزمون آموزان انجام شد. طرح پژوهش تجربی حقیقی از نوع پیشدانش کودک

 و با انتساب انتخاب شدند گیری تصادفیآموز با استفاده از روش نمونهدانش 921 تعداد گروه گواه بود.

جلسه  91 گروه آزمایشی والدینابتدا  نفر( تقسیم شدند، 61نفر( و گواه ) 61) تصادفی به دو گروه آزمایشی

ماه تحت گروه آزمایشی به مدت سه سپس  شرکت کردند اندیشمند کودک / نوجوانکارگاه تربیت در 

 -سیاهه رابطه والد از ت آوری اطالعامورد آموزش قرار گرفتند، برای جمعمحور برنامه حل مسئله خانواده

 -آزمونطبق گزارش والدین در سه مرحله پیش هایافته استفاده شد. فرم والدین (9111کودک جرارد )

مرات ماهه( نشان داد، در گروه آزمایشی، بین نفاصله یک) ماهه( و پیگیریآزمون )فاصله سهپس

تفاوت معناداری وجود داشت اما بین  کودک -ارتباط والد های مقیاسآزمون در زیرپس -آزمونپیش

بر این اساس تفاوت معنادار نبود. کودک  -ارتباط والد های پیگیری در زیر مقیاس -آزمون نمرات پس

 کودک -ارتباط والد بر  به والدین محورآموزش حل مسئله خانواده گیری کرد کهتوان نتیجهمی

  را بهبود بخشیده است.کودک  -آموزان اثربخش بود و ارتباط والد دانش

 ابتدایی آموزان دورۀدانش، کودک -ارتباط والد محور، حل مسئله خانواده :واژگان کلیدی
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 مقدمه

به  .گیردو در آن شکل می شوداش در آن آغاز میخانواده بستری است که آدمی زندگی 

 مؤثر ارتباط مرهوناجتماعی  -روانی ابعاد تمام درفرزندان  سالم و مطلوب بیان دیگر رشد

ای که کودکان و نوجوانان در خانواده یاد الگوی ارتباطی است، بر این اساس با والدین

کارسانو، ( دارد بسیار فراوانی ها تأثیرگیرند، بدون تردید در ارتباطات آینده آنمی

روابط درون خانواده عالوه  .)1،2199؛ میلر2112 ،2؛ کلست2116، 9مجورانو و چامپریتاوی

کودکان دارد، در پیشگیری از مشکالت رفتاری اجتماعی  - اهمیتی که در تحول روانیبر 

؛ نقل از 9112، 1)تاسیک، بودجانواک و مجوسِک کندایفا مینقش بسزایی  کودکان نیز

طور بهبنابراین (. 2191، 1اسمیت و روت؛ 9132شکوهی یکتا، پرند، شهاییان و متولی پور،

منظور تبیین و تفسیر الگوی متمایز تجارب بهزیستی در ها، بهای از پژوهشویژه، در پاره

تأکید  بین فردی و اجتماعیروابط دهنده ارتقاءکودکان، بر بررسی نقش عوامل  میان

؛ یِه، تِسای، هسو و 2116؛ کارسانو و همکاران، 9111، 6اند )نوم، دِکوویک و میوسکرده

روانشناختی خانواده، با تأکید بر حوزه مند نظام در این راهگذار، مطالعات(. 2191، 2لین

کودکان مانند الگوی  کارآمد کننده بروز رفتار اجتماعیفردی یا تسهیل بیننقش عوامل 

، 99فیلد -؛ بلنچر2111، 91؛ دریِر، الیوت، فلچر و سوَنسون2111، 1)هندری و رید 3حل مسئله

؛ بک، ویلیامز، 2191؛ یِه و همکاران، 2191، 91بایزیت ؛2192، 92ویلی و جاروز ؛2112

                                           
1. Corsano, Majorano & Champretavy 

2  . Celest 

3. Miller 

4. Tasic, Budjanovac   & Mejovsek 

5. Smetana & Rote 

6. Noom, Dekovic & Meeus 

7. Yeh, Tsai, Hsu   & Lin 

8. problem solving 

9. Hendery & Reid 

10. Dreer, Elliott, Fletcher & Swanson 

11. Blanchard-Fields 

12. Wiley & Jarosz 

13. Bayazit 
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مثابه یکی از بسترهای مهم مطالعات بالینی و تحولی،  به را (2196 ،9کتنگ، اپیرلی و چاپل

 -و کارآمد والدروابط سالم چنانکه اشاره شد  د.کننقلمداد می پژوهشیمهم یک اولویت 

روانی،  وضعیتبررسی مهمی برای  کنندهبینیهای کودکی پیشدر سالخانواده کودک در

های تحصیلی برقراری ارتباط با همساالن و بزرگساالن، رشد شناختی و موفقیت نحوۀ

والدین در ایجاد کارکرد سالم  در همین راستا؛ شودتلقی می آتی هایدر سال انکودک

ها ی با آنسازهمسانهای کودکی که فرزندان در حال الگوبرداری و ویژه در سالبهرابطه 

پژوهشگران حوزه بسیاری از عالوه بر این دارند.  ایکنندهسیار مهم و تعیینهستند، نقش ب

ترین روابط و مناسبات فرد در طول اند که مهمتحولی بر این نکته تأکید کرده روانشناسی

 ،1ویتلی ؛9112، 2)مک کوبی کودک است –روابط والد چگونگی گستره زندگی، 

؛ برور و 1،2199بونانو، وستفال و مانسینی ؛2199میلر، ؛ 2191، 1و پلهام ویمز ؛2211

 کودک برای تحول -والدارتباط پایدار و کارآمد  توان گفتمی بنابراین .(2192 ،6اسپارکز

به نظر حیاتی  زندگی های بعدیدر تمام سال کودکان و نوجوانانبهنجار  اجتماعی -روانی 

کودک منبع مهمی برای مقابله با  -والد 2کارکرد کارآمد و مناسب دلبستگی، زیرا رسدمی

دهد )کارسانو و پذیری را در اختیار فرد قرار میتنیدگی و استفاده از شیوه حل مسئله و انعطاف

بروز روابط ناکارآمد والد و کودک منبع مهمی برای   ( و از سوی دیگر2116همکاران، 

 (.2191و همکاران،  روابط مختل است )یهاضطراب، افسردگی، خشم و 

کننده ارتقای د در قلمرو مطالعاتی عوامل تبییندهمرور شواهد تجربی مختلف نشان می

روان شناسی از مهمترین مفاهیم مورد عالقه پژوهشگران حوزه کودک  -تعامل والد 

کسیدی و است ) بوده کیدمورد تأ همواره آن مختلفهای جنبهو  شودخانواده قلمداد می

شور و  ؛2192 ؛ ویلی و جاروز،2111دریر و همکاران،  ؛2111؛ کسیدی، 2111، 3تیلور

                                           
14. Beck, Williams, Cutting, Apperly & Chappell 

2. Maccoby  

1. Whitly 

4. Wymbs & Pelham 

5 . Bonann, Westphal & Mancini 

6. Brewer & Sparkes 

7. Attachment  

8. Cassidy & Taylor 
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شکوهی یکتا و ؛ 2191؛ بایزیت، 2111؛ کسیدی، 2112، 2نزو ؛ دزوریال و9111، 9هیلی

روش، ؛ حاتمی فرد، کافی و خوش9119 ،شهاییان و پرندشکوهی یکتا و  ؛9132همکاران، 

تواند فضای خانواده می ؛اشاره کردفضای خانواده  توان بهراستا میدر همین  .(9111

د. فضای خانواده بهترین کننده باشکننده یا طردورزانه، پذیرنده، مسئوالنه و درکمهر

برور و )افراد در سنین نوجوانی است  کننده رفتارهای غیرانطباقی و بزهکارانۀبینیپیش

و روش والدین در حل  انارتباط والدین با کودک نحوه .(2199، 1؛ ریلی2192 اسپارکز،

( 2111، 1های تعاملی است )ریش، جکسون و چانچونگیکی دیگر از جنبهآنها ها تعارض

کننده یا تشویقتوانند کودک می -ارتباط والد چگونگی کید کردآن تأ توان بهکه می

رش نسبت به کودک به باال توانند با اعتماد و ایجاد حس پذیوالدین می کننده باشد؛تنبیه

عکس با تنبیه و توبیخ زمینه را نفس و احساس کفایت در او کمک کنند، یا بهرفتن اعتمادبه

(. 2191)بایزیت،  آورند فراهماو  اجتماعی کفایتیبرای رشد احساس ناکارآمدی و بی

بسیار  نیز والدین با فرزندان بین استفاده از کلمات و زبان بدنی در برقراری روابطنحوه 

بسیاری از مشکالت رفتاری کودکان و نوجوانان با رفتار کالمی خشن  زیرا است پراهمیت

، پژوهشگران گزارش در همین راستا (.2199 ،1کوت) دارد یو تردکننده والدین ارتباط مثبت

کننده مناسبی برای نحوه رقابت بینیپیش 6نصیحت کردن والدین گفتمان،اند که شیوه کرده

مشاهده  هیک سال پیگیری های در چنینها با همساالن است هماعی کودکان و تعامل آناجتم

چنین احساس تنهایی ، هموالدین با عملکرد اجتماعی کودکانی نصیحت کردن شد که شیوه

؛ شکوهی یکتا و همکاران، 2111 ،2دارد )مک داول مستقیمی و افسردگی آنان ارتباط

نشان داده است که مادران کودکان که در ارتباط با نیز در پژوهشی ( 2112) 3کلمن (.9119

شوند و راحتی ناامید میبهشان کودکان اندبیشتر استفاده کردهفرزندان خود از دستور دادن 

                                           
1. Shure & Healey 

2. D’zurilla & Nezu 

3. Riley 

4. Riesch, Jackson & Chanchong 

5. Cote 

6. Parental Advise Giving Style  

7. Mcdowell 

8. Colman  
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حل مشکل به دنبال کمک هدارند و قبل از تالش برای یافتن رااز تالش دست برمی

 گردند.می

ترین مفاهیمی توان بیان نمود، سبک تربیتی والدین از مهمبا توجه به آنچه گفته شد می

اگر هر موقعیت تعامل با کودک حال است که بیانگر نحوه تعامل والدین با فرزندان است، 

و نوجوان را به یک مسئله تعبیر کنیم، باید سبک تربیتی را نوعی مهارت حل مسئله والدین 

کرد. از سوی دیگر کودکان و نوجوانان نیز در با فرزندان قلمداد  ههای مربوطدر موقعیت

نیازمند های مختلف برای اتخاذ تصمیم و نشان دادن رفتارهای مناسب برخورد با موقعیت

های بسیار مهارت ای حل مسئله محور،مقابله های، مهارتباشندای میهای مقابلهمهارت

ها استفاده توانند از آنمیهای متفاوت در موقعیتمهمی هستند که افراد در طول زندگی 

حل شود که راههای متعدد با مسائلی مواجه میدر موقعیت یهر فردبه بیان دیگر نمایند. 

توانند به او کمک کنند تا در داند اما راهبردهای حل مسئله میها را نمیی آنهمه

ان، صورت کارآمدتر عمل کند )شکوهی یکتا و همکارنشده بهبینیهای پیشموقعیت

توجه به اهمیت و ضرورت  با (9113، 9؛ ماهونی، بویس، فول، اسپیکر و ویدن9119

کودک  -به ویژه تعامل والدها خانوادهبین فردی  در ارتقای روابطو نقش آن  فرزندپروری

جهت ترمیم و  مبتنی بر حل مسئلههای مدون آموزش خانواده برنامه ارائهجامعه،  درنتیجهو 

مهم از مسئله ، این رسدامری ضروری به نظر میافزایش کارآمدی فرایند اشاره شده 

به عنوان عاملی آموزش روش حل مسئله امروزه زیرا  مهمترین اهداف پژوهش حاضر است

 2111، 2)مک موران و مک گیور گرددتلقی میکودک  -ارتقای تعامل والد در  مهم

های سطح باالی روش حل مسئله شامل مهارت(. 2196اران، ؛بک و همک2191؛بایزیت، 

 9تحلیل و و تجزیه 3، استدالل2، درستکاری6، درک و فهم1، انتزاع1مانند تجسم ذهنی 1تفکر

                                           
1. Mahoney, Boyce, Fewell, Spiker & Wheeden 

2. McMurran & McGuire  

3. Higher Order Thinking Skills  

4. Visualization 

5. Abstraction 

6. Comprehension  

7. Manipulation 

8. Resoning 
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بک و ) شوندآموزشی ارائه های صورت برنامهخوبی مدیریت و بهاست که باید به

آموزش (1کند: را دنبال می ذیلآموزش حل مسئله اهداف به طور کلی  .(2196 همکاران،

کند تا بتوانند در که به کودکان و والدین کمک می چگونه اندیشیدن نه به چه اندیشیدن

حل و بهترین راههای مختلف بیندیشند حلمواجهه با مسائل درون فردی و میان فردی به راه

ر رفتاری نظیپیشگیری از بروز و شدت یافتن مشکالت هیجانی و  (2 را اتخاذ نمایند،

کارگیری روش حل مسئله از سوی والدین و به (3 ،گیری، افسردگی و پرخاشگریگوشه

در فرایند آموزش روش حل مسئله گام بر این اساس  (.9132 کودکان )شکوهی یکتا و پرند،

شود و طی اول تشخیص مسئله است، سپس مسئله با کمک اطالعات موجود تعریف می

های جایگزین و توجه به یی مانند بارش مغزی، استفاده از روشهافرآیندی با کمک روش

بک و ؛ 2111، 2کند )کرکلیحل دست پیدا میهای مختلف، فرد به بهترین راهدیدگاه

برخی از مطالعات نشان و همسو با هدف پژوهش حاضر در همین راستا  (.2196 همکاران،

، تعامل کودکان با والدینشان محورخانواده های حل مسئله اند که با آموزش مهارتداده

بهبودیافته و برقراری ارتباط مناسب با همساالن و افزایش پذیرش اجتماعی و باال رفتن 

)گرین، آبلون، گرونگ، بلکلی، مارکِی،  شده استموجب در آنها نگرش مثبت به خود را 

، 1؛ جانسون9211، 1استراتون -و وبستر ؛ رید2111، 1مونوتیاکس، هنین، ادوارد و رابیت

(. عالوه بر این مطالعات 2196؛ بک و همکاران، 2111، 6دیکس -مک کاریک  ؛2119

طور مستقیم یا از طریق والدین و معلمان در اند آموزش روش حل مسئله بهدیگر نشان داده

ها مؤثر است کاهش رفتارهای نامناسب کودکان و بهبود رفتارهای اجتماعی آن

، 2؛ ارزکن2199، 9؛ مورالس لوپز2111، 1؛ اسکات2111، 3ن؛ بیلم2111، 2)الگسدون

                                                                                                   
1. Analysis  

2. Kirkley  

3. Greene, Ablon, Grong, Blakely, Markey, Monuteaux, Henin, Edward & Rabbitt 

4. Reid & Webster-Stratton 

5. Johnson 

6. Mccarrick-Dix 

7. Logsdon  

8. Beelmann  

9. Scott  
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اند که آموزش مهارت حل مسئله به شده نشان دادههای انجامپژوهشبه طور کلی (. 2191

شان موجب شده رفتارهای ضداجتماعی، مشکالت رفتاری کودکان والدین و کودکان

 شاهده شده استافزایش چشمگیری م آنها سالمت روانی وضعیتدر  یافته وکاهش

شکوهی  ؛2199 ،و همکاران بونانو ؛2111؛ مک داول، 9112، 1سیگل و باسکازدین و )

هایی که نوجوان خانواده دهدمینشان  شواهد تجربی از سوی دیگر(. 9119 یکتا و زمانی،

حل مسئله توانایی کمتری داشته و بیشتر از تهدید،  شیوۀ در کاربستبزهکار یا معتاد دارند، 

؛ 9112)تاسیک و همکاران،  اندشدید و اعمال قدرت استفاده کرده نترلتنبیه و توبیخ و ک

که هنگامیاند نشان داده ی نیزدیگر مطالعات اما( 9132نقل از شکوهی یکتا و همکاران، 

های حل مسئله و انطباقی ارتزمینه مه والدین کودکان با مشکالت شدید عاطفی در

کرده  اند، وضعیت اجتماعی، رفتاری و روانی کودکان تغییرات مثبتی پیدادیده آموزش

آموزان آموزش با توجه به اینکه اغلب دانش .(2111، 1است )روفولو، کوهن و ایوانز

و  کنند )آگران، بالنچارد، وهمایرزمینه حل مسئله در خانواده دریافت نمی مشخصی در

(، الزم 2191؛ یِه و همکاران، 2111، 6ماستروپیری و اسراگس ،؛ گالگو2112، 1هوگس

را در دریافت شده ای آموزش گونهها آگاه شده و بهاست که والدین به اهمیت این مهارت

ر، گراگوداس و ؛ وهمای2112، 2آموزان هدایت کنند )فیدلر و دانکِرجهت نیازهای دانش

با آموزش و یادگیری حل مسئله از طریق به بیان دیگر  (.2191، ؛ ارزکن2116، 3شوگرن

در مدرسه و  اجتماعی های دشواربا موقعیتو مقابله مواجهه  برایآموزان والدین، دانش

؛ فسکو و 2192لی و جاروز، وی ؛2199شوند )مورالس لوپز، جامعه مجهز و آماده می

از خانواده های حل مسئله کشورها آموزش مهارت از بسیاری امروزه در(. 2191 ،1برگفین

                                                                                                   
1. Morales López 

2. Erzkan 

3. Kazdin, Siegel & Bass  

4. Ruffolo, Kuhn & Evans 

5. Hughes 

6. Glago, Mastropieri & Scruggs 

7. Fiedler & Danneker 

8. Wehmeyer, Gragoudas & Shogren 

12. Fosco & Feinberg 
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آموزان بهبود کارکرد دانش به والدین باعثآموزش روش حل مسئله زیرا  شود؛شروع می

گالگو و  ؛2111، 9سی یو و شکاست ) سطوح اجتماعی، رفتاری و شناختی شدهدر 

و لزوم انجام  با توجه به آنچه ذکر شد، اهمیت موضوع ؛(2199، 2؛ فِرِند2111همکاران، 

کودک و  بر ارتقای کیفیت ارتباطپژوهش در مورد اثربخشی آموزش حل مسئله 

کننده نه شناخت عوامل تهدیدزمییی که در هاپژوهش وجود باگردد. یمشان روشن ینوالد

رد ی محدودی در موهاپژوهشاست، تاکنون  گرفتهانجام اعضای خانواده تعامل ناکارآمد

آموزان دوره یژه در دانشوبهکودک -محور بر روابط والدله خانوادهتأثیر آموزش حل مسئ

عالوه ضروری است همسو با هدف پژوهش حاضر بنابراین  است. گرفتهانجامابتدایی 

به  از طریق والدین یا معلمان محورمسئلهحل مستقیمغیر توجه به آموزش آموزش مستقیمبر

کنیم، چراکه حل مسئله میان فردی یک راهبرد  های ابتدایی آغازپایه آموزان را ازدانش

تر آساندر دوره کودکی شناختی های بهداشت روانبهزیستی است و کفایت -پیشگیری

توان اظهار نمود که می اشاره شدهتوجه به شواهد تجربی  رو، با. ازایناست قابل تغییر

باعث بهبود تواند مین شادر تعامل با فرزندانکاربست آن و والدین به آموزش حل مسئله 

مطالعه حاضر در همین راستا گردد. ها گشایی آنکودک و سبک مسئله-والد تعامل

 -آن بر ارتباط والد ثیرتأو بررسی  محور به والدینمنظور آموزش حل مسئله خانوادهبه

به سرانجام و همچنین بررسی میزان ماندگاری آن آموزان دوره ابتدایی دانشکودک 

 است.رسیده 

 پژوهش روش

توجه به هدف کاربردی و شیوه اجرا، تجربی حقیقی از نوع طرح  پژوهش حاضر با

  است. پیگیری با گروه کنترل -آزمون پس -آزمون پیش

آموزان دختر و پسر در این پژوهش شامل کلیۀ دانش مطالعه موردجامعۀ آماری 

شهر کرمانشاه در سال تحصیلی  های چهارم، پنجم و ششم مدارس ابتدایی دولتی عادییهپا

                                           
1. Siu & Shek 

14. Friend 
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-دانش 921 مشتمل بر گیری تصادفیبا استفاده از روش نمونه نمونه است. گروه 11ـ  11

دخترانه )آناهیتا قباییان، پایه، چهارم، پنجم و ششم در مدارس ناحیه یک  آموز که در سه

بودند  دخت رای( و پسرانه )شاهد شیرزادی، منوچهر شریفی( مشغول به تحصیلسیمین

نفری با تفکیک پایه تحصیلی و جنسیت شامل  921در این پژوهش نمونه  انتخاب شدند.

-دانش 11پایه پنجم و  آموز دختر و پسردانش 11آموز دختر و پسر پایه چهارم، دانش 11

بود که با انتساب تصادفی به دو گروه آزمایشی و گواه تقسیم  آموز دختر و پسر پایه ششم

دانش آموزان مقطع ابتدایی و والدین، ابتدا با  نمونه هایتخاب گروهشدند. برای ان

 یادشده مسئوالندر پی فراخوان  وپرورش شهر کرمانشاه وهماهنگی سازمان آموزش

. سپس مسئوالن برای والدین انجام شد حل مسئله خانواده محورهای کارگاهدرزمینه معرفی 

و  کردهمعرفی  والدین گروه را به هاکارگاه برنامهآموزشی،  جلسهها در طی یک کارگاه

 نامثبت ،مذکور کارگاه به شرکت دردر صورت تمایل  عمل آمد تا درخواست بهاز آنان 

نام مقدماتی ها ثبتآموزانی که حداقل یکی از والدین آن. سپس دانشدهندمقدماتی انجام 

گیری صورت نمونهودند، بهمذکور ب ها موافق شرکت در کارگاهاند و والدین آننموده

( 9های ورود عبارت بودند از: مالک نام نهایی به عمل آمد.تصادفی ساده، انتخاب و ثبت

افراد مذکور ) سال و قرار داشتن در پایه تحصیلی چهارم تا ششم دبستان 92تا  91سن 

( تعهد و همکاری الزم والدین. 2بایست هرگز درگذشته مردود شده باشند(، نمی

( داشتن نوعی بیماری پزشکی که فرد را وادار به جستجوی 9های خروج شامل: کمال

 ( عدم تمایل و رضایت والدین در شرکت فعال در کارگاه، بود.2فوری درمان سازد، 

سیاهه بود.  (PCRI) کودک-سیاهه رابطه والد  پژوهشمورد استفاده در این ابزار 

مقیاس زیر 2آیتم،  23شده و شامل ساخته( 9111وسیله جرارد )کودک به -رابطه والد 

ای درجهدهی سیاهه در مقیاس لیکرت پنجاست. شیوه پاسخ 9مقیاس رواییزیر اصلی و یک

کند و ( است. این سیاهه رابطه میان والدین و فرزندان را ارزیابی می1همیشه= تا 9)هرگز=

در  9پروری، مشارکت فرزند، رضایت از 2شود. حمایت والدینیوسیله والدین تکمیل میبه

                                           
1. Validity 

2. Parental Support 
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از  1گیری نقشو جهت 1، خودمختاری2پروری، ارتباط با فرزند، ایجاد محدودیت فرزند

مقیاس روایی است. ضریب همسانی درونی برای  1های اصلی و مقبولیت اجتماعیمقیاس

شده است )شکوهی یکتا و همکاران،  گزارش 39/1و ضریب بازآزمایی  32/1این ابزار 

گویه  19سیاهه که شامل (. در این پژوهش با توجه به اهداف آن، فرم کوتاه این 9119

ارتباط با فرزند، ایجاد محدودیت و رضایت از فرزندپروری را شامل  هامقیاساست و زیر

یکتا و شده است )نقل از شکوهی  شود استفادهشود و توسط والدین پاسخ داده میمی

در پژوهش حاضر، ضرایب آلفای کرانباخ طبق گزارش والدین برای زیر  (.9119زمانی، 

 ترتیب برابر با پروری به ارتباط با فرزند، ایجاد محدودیت و رضایت از فرزندهای مقیاس

 .به دست آمد 31/1و در کل  21/1و  23/1، 39/1

و بعد آموزش به مدت سه  وزشآم مرحله )قبل سهها در با توجه به طرح تحقیق، داده

. بدین شده استگردآوری (ماههماه سپس مرحله پیگیری با در نظر گرفتن مدت مقرر یک

آموزان های، والدین دانشدر بین گروهقبل از شروع آموزش ابزارهای پژوهش منظور 

ی هانامهپرسشبه والدین، سه ماه بعد  پس از اتمام آموزش؛ شد اجرا)آزمایشی وگواه(، 

آوری گردید، درنهایت بعد از یک ماه جهت بررسی ها جمعو داده مذکور مجدداً اجرا

 ازدراین پژوهش  محور، مرحله پیگیری انجام شد.اندگاری برنامه حل مسئله خانوادهم

( 2111،2119، 2191که توسط شور ) "6اندیشمند / نوجوانکارگاه تربیت کودک"برنامه 

 91خانواده محور به مدت طراحی گردیده است، استفاده شد. برنامه آموزش حل مسئله 

منظور اثربخشی برنامه آموزش داده شد، سپس بهگروه آزمایشی والدین جلسه دو ساعته به 

آموزان در خانه برنامه بر روی دانشماه این  1تربیت کودک / نوجوان اندیشمند به مدت 

نهایت یک ماه  دیده با نظارت هفتگی مجریان طرح اجرا گردید درین آموزشتوسط والد

گردید. کارگاه تربیت کودک/ نوجوان اندیشمند آزمون مرحله پیگیری نیز اجرا پس از پس

                                                                                                   
1. Involvement 

2. Limit Setting 

3. Autonomy 

4. Role Orientation 

5. Social Desirability 

6. Raising a Thinking Child /pre teen 
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ها افزایش شده است. هدف این کارگاهبرای والدین کودکان ده تا دوازده سال طراحی

سائل مختلف در خانه و محیط بیرون خانه است. های کودک در برخورد مؤثر با ممهارت

توجه اصلی کارگاه بر آموزش والدین در استفاده از شیوه کارآمد تعاملی با کودک و 

نوجوان در حل مسائلی است که در ارتباط با والدین و همساالن برای کودک و نوجوان پیش 

است که در آن  شدهائهارهایی طرح درس ،این کارگاه 9در قالب کتاب تمرین خواهد آمد.

را  کودکان و نوجوانانتا  اندمسئولبینند، می هایی که در کارگاهبا توجه به آموزش والدین

های متعددی در مقاطع الزم به ذکر است، در ایران نیز پژوهش حل مسئله هدایت کنند. سویبه

اند. در همین ا نمودههای متفاوت اجرهای آموزش حل مسئله مدار بر روی نمونهمختلف برنامه

و ( اعتبار 9112، 9119، 9111، 9131، 9132های )راستا شکوهی یکتا و همکاران در پژوهش

در ادامه خالصه محتوا و هدف هر جلسه اشاره می اند. ید کردهروایی این برنامه آموزشی را تأی

 شود:
 تکالیف محتوا هدف ردیف

جلسه 

 اول

با دوره آشنایی 

 کودکی و اهمیت آن

اف کارگاه و بررسی اهمیت آن با تشریح اهد

 کید بر چهار شیوه تربیتی والدینتأ

پخش کلیپ میوه درخت گردو و 

 ارائه و توضیح برگه تمرین

جلسه 

 دوم

های آشنایی با مهارت

حل مسئله و 

های تربیتی روش

 والدین

گیزه دیگران، ، درک اندرک احساسات دیگران

رفتن نظر گ، در های جایگزینیافتن راه حل

 ریزی متوالیعواقب و نتایج کار و برنامه

 پخش کلیپ غم فردای موهوم

جلسه 

 سوم

پرداختن به مقوله 

 احساسات

ها در زندگی تشریح اهمیت شناخت و بیان احساس

 واقعی در تعامل با فرزندان

و ارائه جدول  پخش کلیپ رسائل

 های احساسیموقعیت

جلسه 

 چهارم

 پرداختن به موضوع

 کردن فعالگوش 

بررسی گوش دادن به عنوان یکی از اجزای حل مسئله 

 و چگونگی کاربست آن در تعامل با فرزندان

ش کلیپ کیمیای دوست، پخ

های تمرین خوب وارائه برگه

 گوش کردن

جلسه 

 پنجم

 پرداختن به مبحث

 هادرک انگیزه

در نظر گرفتن دالیل متعدد بروز یک رفتار با 

عمدی  رفتارهای خصمانه یاهدف متمایز کردن 

 عمدیاز رفتارهای تصادفی یا غیر

، دادن پخش کلیپ بهترین شما

م و ارائه برگه جزوه جلسه پنج

 هاتمرین درک انگیزه

 12پخش کلیپ نامه های جایگزین چگونگی پیدا کردن راه حل پرداختن به مقولهجلسه 

                                           
1. Workbook  
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ق فرزندان گذاری آنها از طریق تشویبدون ارزش هاراه حل ششم

های ساختگی و بیان درباره موقعیتبه تفکر 

 (های نصفهنقاشی یا داستان) هابرخی از نمونه

جلسه 

 هفتم

 پرداختن به مبحث

 تایج و عواقبن

 تشریح گفت و گو از طریق حل مسئله در

 های ساختگی و  زندگی واقعیموقعیت

پخش کلیپ سینی و ارائه برگه 

 آموزش تفکر بر اساس نتایج

جلسه 

 هشتم

 پرداختن به مهار

 ریزی متوالیبرنامه

ها به سوی هدف، پیش بینی چگونگی طرح گام

چقدر طول  ،هابندی فعالیتنع احتمالی، زمانموا

 های مختلفسازی گامخواهد کشید؟ و یکپارچه

 پخش کلیپ دو لیمو

جلسه 

 نهم

ب پرداختن به ترکی

های حل مهارت

مسئله و مروری بر 

 والدینهای سؤال

های فرا گرفته شده تاکنون به مروری مهارت

 وسیله پرسش و پاسخ از شرکت کنندگان

های ترکیبی با تشکیل تمرین

های سه نفر و ارائه داستان گروه

های ناقص و تکمیل آن توسط 

 شرکت کنندگان

جلسه 

 دهم

مروری مطالب فرا 

 گرفته

 شده و ارزیابی

مسئله، جمع مرور نهایی بر گفت گو به شیوه حل 

 بندی و در نهایت اجرای ارزیابی

های های سه نفره برگهبه گروه

ارزیابی حل مسئله داده شد سپس 

از شرکت کنندگان خواسته شد تا 

روش استفاده شده در آن عبارت 

 را مشخص نمایند

 پژوهش هاییافته

  استانداردهای توصیفی، میانگین و انحراف شده شاخص، نمرات محاسبه9در جدول 

آزمون و پیگیری آزمون، پسآموزان در مراحل پیشدانش کودک -ارتباط والدهای مقیاسزیر

 شود.به تفکیک، طبق گزارش والدین ارائه می

 طبق گزارش والدینکودک -ارتباط والد های . میانگین و انحراف استاندارد زیرمقیاس1 جدول

   ها                آماره                

 متغیر
 مرحله

 پیگیری آزمونپس آزمونپیش

 میانگین
انحراف 

 معیار
 میانگین

انحراف 

 معیار
 میانگین

انحراف 

 معیار

 پروریرضایت از فرزند
 21/1 13/23 13/2 23/21 12/1 21/22 آزمایش

 19/2 92/22 22/2 19/22 91/2 39/22 گواه

 ارتباط با فرزند
 11/1 93/11 11/6 12/11 62/6 21/13 آزمایش

 62/1 69/1 13/1 11/12 11/1 12/11 گواه
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 ایجاد محدودیت
 11/6 93/23 91/2 11/21 12/2 11/22 آزمایش

 21/1 9/11 11/1 11/21 21/1 32/11 گواه

 ارتباط والد کودک
 91/3 22/11 99/2 11/16 11/1 92/11 آزمایش

 91/2 11/19 11/6 12/19 21/1 92/11 گواه

-در پیشکودک  -ارتباط والد های مقیاسمیانگین و انحراف استاندارد زیر ،9جدول 

های آزمایش و گواه طبق گزارش والدین را آزمون و مرحله پیگیری در گروهآزمون، پس

-های ارتباط والدها در تمامی زیرمقیاسطور که مشهود است دادهدهد. هماننشان می

آزمون اه طبق گزارش والدین در مراحل پسکودک در گروه آزمایش نسبت به گروه گو

 و پیگیری افزایش چشمگیری نشان داده است. 

مفروضه مهم دیگر تحلیل کوواریانس چند متغیری، همگونی ضرایب رگرسیون است. 

آزمون الزم به ذکر است که آزمون همگونی ضرایب رگرسیون از طریق تعامل پیش

باط با فرزند، ایجاد محدودیت و ارتباط والد های رضایت از فرزند پروری، ارتزیرمقیاس

ی قرار گرفت. تعامل موردبررسآزمون کودک و متغیر مستقل )روش درمان( در مرحله پس

ها با متغیر مستقل معنادار نبوده و حاکی از همگونی ضرایب رگرسیون بود. آزموناین پیش

رسی همگونی واریانس متغیری، برای مهم تحلیل کوواریانس چندهیکی دیگر از مفروضه

های لون استفاده شد آزمون است که از آزمون همگونی واریانسدو گروه در مرحله پس

 آمده است. 2جدول که نتایج آن در 

 کودک -ارتباط والد هایها در زیرمقیاس. نتایج آزمون لون برای بررسی برابری واریانس2جدول 

 داریسطح معنی F 9df 2df متغیر

 221/1 993 9 22/9 فرزند پروریرضایت از 

 111/1 993 9 111/1 ارتباط با فرزند

 131/1 993 9 12/1 ایجاد محدودیت

 121/1 993 9 21/1 ارتباط والد کودک

از متغیرهای  کیچیهدر مورد  شدهمحاسبه، نشان داد که آزمون لون 2نتایج جدول  

 و =P 221/1<11/1پروری؛  فرزندرضایت از دار نبود؛ }آماری معنی ازلحاظی موردبررس
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{، )9Fو 993)=111/1 و =P 11/1<11/1{،}ارتباط با فرزند؛  )9Fو 993) =22/9

کودک؛ -{، }ارتباط والد )9Fو 993) =12/1و   =P 13/1>11/1}ایجاد محدودیت؛ 

11/1>121/1P=   9و 993) =21/1وF(دیأیتها نیز { بنابراین مفروضه همگونی واریانس 

فرض نرمال بودن توزیع نمرات در جامعه از آزمون ر بررسی پیشمنظوشد. به

اسمیرنوف جهت  -اسمیرنوف استفاده شد. نتایج آزمون کولوموگرف -کولوموگرف

 ارائه 1، برای متغیرهای تحقیق در جدول فرض نرمال بودن توزیع نمرات در جامعهپیش

 شده است. 

 فرضپیش.آزمون کولوموگرف اسمیرنوف در مورد 3جدول 

 کودک-ارتباط والد  هایزیرمقیاسنرمال بودن توزیع نمرات  

 سطح معناداری کولوموگرف اسمیرنوفZ متغیر

 پروریرضایت از فرزند

 ارتباط با فرزند

 ایجاد محدودیت

 ارتباط والد کودک

91/9 

662/1 

391/1 

126/1 

912/1 

261/1 

191/1 

111/1 

فرض صفر برای نرمال بودن توزیع نمرات شود ، مشاهده می1طور که در جدول همان

فرض نرمال بودن توزیع نمرات در دیگر پیشعبارتگردد. بهمتغیرهای تحقیق تأیید می

بر زیر  شدهآزمون برای متغیرهای تحقیق تأیید شد. برای بررسی تأثیر مداخله انجامپس

چند متغیره استفاده های ارتباط والد کودک باید از تحلیل کوواریانس )مانکووا( مقیاس

 آمده است.  1ها نتایج تحلیل در جدول ها و برقراری آنفرضکرد، پس از بررسی پیش

 آزمونهای پس. نتایج حاصل از تحلیل مانکووا بر روی میانگین نمره4جدول 

 آزمونهای آزمایش و گواه، با کنترل پیشکودک گروه-های ارتباط والد زیرمقیاس

 توان آماری اندازه اثر سطح معناداری dfخطا  df هیفرض F مقدار نام آزمون

 9 116/1 119/1 11/999 11/1 21/92 116/1 اثر پیالیی

 9 116/1 119/1 11/999 11/1 21/92 611/1 المبدای ویلکس

 9 116/1 119/1 11/999 11/1 21/92 112/1 اثر هتلینگ

 9 116/1 119/1 11/999 11/1 21/92 112/1 ترین ریشه رویبزرگ
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شود میزان تأثیر آموزش حل مسئله خانواده/ ، مشاهده می1طور که در جدول همان  

آزمون واریانس نمرات پس 11/1بوده است و این بدان معناست که  11/1مدرسه محور 

و سطح احتمال  9متغیرهای وابسته مربوط به عضویت گروهی بوده است. توان آماری 

آزمون سطوح . همچنین با کنترل پیشاستایت حجم نمونه نزدیک به صفر، داللت بر کف

های آزمایش و گواه آموزان گروهها بیانگر آن هستند که بین دانشمعناداری همه آزمون

داری ( تفاوت معنیارتباط والد کودکهای مقیاسی از متغیرهای وابسته )زیرکیدرحداقل 

وجود دارد. برای پی بردن به این تفاوت نتایج حاصل از آزمون تحلیل کوواریانس آنکوا 

 آورده شده است. 1در متن مانکوا در جدول شماره 

 . نتایج حاصل از تحلیل آنکوا در متن مانکوا بر روی 5جدول 

 کودک -ارتباط والدهای آزمون زیرمقیاسهای پسمیانگین نمره

 F درجه آزادی مرحله هامقیاسزیر
سطح 

 داریمعنی
 اندازه اثر

توان 

 آماری

 پروریرضایت از فرزند
 آزمونپس

 پیگیری

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

11/6 

29/11 

36/11 

21/11 

11/99 

22/3 

61/91 

11/1 

192/1 

111/1 

119/1 

119/1 

119/1 

111/1 

119/1 

122/1 

111/1 

29/1 

22/1 

213/1 

119/1 

162/1 

929/1 

112/1 

291/1 

21/1 

9 

21/1 

119/1 

39/1 

92/1 

61/1 

 ارتباط با فرزند
 آزمونپس

 پیگیری

 ایجاد محدودیت
 آزمونپس

 پیگیری

 کل ارتباط والد کودک
 آزمونپس

 پیگیری

آموزش حل مسئله خانواده/ مدرسه محور بر شود ، مشاهده می1چنانچه از جدول 

ارتباط والد کودک، ایجاد ارتباط با فرزند،  پروری،های رضایت از فرزندمقیاسزیر

آزمون مؤثر بوده دانش آموزان گروه آزمایش در پس کل ارتباط والد کودکمحدودیت و 

و  P<119/1و  f  =22/3؛ P <119/1و  f  =36/11؛ P<119/1و  f  =11/6)است 

11/1=  f  119/1و>P( و این اثربخشی نیز در مرحله پیگیری برقرار است )66/23=  f  و

119/1>P 21/11؛=  f  119/1و>P  11/99؛=  f  119/1و>P  61/91و=  f  و
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119/1>Pداری طور معنیآزمون و پیگیری گروه آزمایش بهبنابراین میانگین نمرات پس (؛

توان گفت که برنامه حل های حل مسئله متفاوت از گروه گواه است. به عبارتی میدر سبک

در  کودک-ارتباط والد داری موجب افزایش طور معنیه محور بهمسئله خانواده/ مدرس

شده است و دارای قابلیت آزمون و پیگیری در دانش آموزان گروه آزمایشی پسمرحله

 اعتماد و روایی الزم است.

 گیرینتیجهبحث و 

کودک  -بر بهبود ارتباط والدمحور آموزش حل مسئله خانوادههدف  پژوهش حاضر با

 ،پژوهش نشان داداین طبق گزارش والدین نتایج انجام شد. آموزان دوره ابتدایی دانش

های آن شامل قیاسمکودک و زیر -باط والدآموزش حل مسئله خانواده محور بر ارت

داشته است.  یپروری، ارتباط با فرزند و ایجاد محدودیت تأثیر مثبترضایت از فرزند

آزمون تمامی پس -آزمونت پیشمقایسه نمرادیگر در گروه آزمایشی در  عبارتبه

کودک بهبود چشمگیری نشان داده است. همچنین در مقایسه -های ارتباط والد مقیاسزیر

های پیگیری در گروه آزمایشی نتایج نشان داد کلیه زیر مقیاس -آزمون نمرات مراحل پس

و ایجاد محدودیت  کودک شامل رضایت از فرزند پروری، ارتباط با فرزند -ارتباط والد

تغییر چندانی نداشته است که این نکته بیانگر ماندگاری معنادار تغییرات حاصل از آموزش 

 مک داول ها با نتایج پژوهشحل مسئله خانواده محور در مرحله پیگیری است. این یافته

 (،2199(،مورالس لوپز)2199) ریلی (،2111(؛ پلرین )2116) (،کارسانو و همکاران2111)

و شکوهی یکتا و ( 2191(، فسکو و فینبرگ)2191) (، بایزیت2192ویلی و جاروز)

( همسو است. با توجه به نتایج پژوهش حاضر و سایر شواهد تجربی 9119،9132) همکاران

به عنوان بخش مهمی از توان اظهار نمود، آموزش روش حل مسئله خانواده محور می

در کند میشایانی کمک  فرزندانشان با ینل والدتعام بهبودرفتاری به  -مداخالت شناختی

اند که با آموزش همین راستا و همسو با نتایج پژوهش حاضر برخی از مطالعات نشان داده

های حل مسئله و تغییر شناخت، تعامل کودکان با والدینشان بهبودیافته و برقراری مهارت

ال رفتن نگرش مثبت به خود را ارتباط مناسب با همساالن و افزایش پذیرش اجتماعی و با
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؛ مک موران و مک گیور، 2111؛ کرکلی، 2191 )اسمیت و روت،موجب شده است 

مطالعات دیگر همسو با نتایج این پژوهش (. عالوه بر این 2199 ؛ کوت،2199؛ میلر، 2111

مستقیم از طریق والدین در کاهش غیرطور اند آموزش روش حل مسئله بهنشان داده

در تعامل با ها اجتماعی کودکان و بهبود رفتارهای اجتماعی آن کنندهمحدودرفتارهای 

که آموزش اند شده نشان دادههای انجامشهمچنین پژوه مؤثر استوالدین و دیگران 

مهارت حل مسئله به والدین و کودکانشان موجب شده رفتارهای ضداجتماعی کودکان 

ها حاکی از آن یافته و سالمت روانی آنان افزایش یابد، بنابراین نتایج این پژوهشکاهش

، این شودمی کودک -والداست که برنامه آموزش حل مسئله باعث افزایش درک متقابل 

سی یو و شک،  ؛2111مک داول، ) اندز پژوهشگران تأیید کردهمهم را برخی دیگر ا

(. همسو با نتایج پژوهش حاضر شکوهی 2199؛ فِرِند، 2111گالگو و همکاران،  ؛2111

ز طریق آموزش کودک را ا-در پژوهشی ارتقای تعامل والد نیز  (9119) یکتا و همکاران

مورد ( 2111شور،) ک اندیشمنداستفاده از کارگاه کود باپروری، های نوین فرزندروش

، نتایج نشان داد که آموزش مبتنی بر حل مسئله باعث افزایش تعامل پژوهش قرار داداند

کودک و کاهش روش تنبیه و توبیخ در والدین شده است همچنین فرزندان پس از  -والد

خود  آموزش والدین از طریق برنامه حل مسئله ابراز رضایت بیشتری از ارتباط با والدین

و در تایید تاثیر آموزش حل مسئله به  مغایر با نتایج پژوهش حاضر. اندگزارش کرده

هایی که نوجوان اند خانواده( در پژوهشی نشان داده9112تاسیک و همکاران ) والدین

های حل مسئله توانایی کمتری داشته و بیشتر از بزهکار یا معتاد دارند، برای استفاده از شیوه

نقل از شکوهی یکتا ) کنندبیه و توبیخ و کنترل شدید و اعمال قدرت استفاده میتهدید، تن

های حل ای مهارتزمینه که والدین کودکان در(. از سوی دیگر هنگامی9119و همکاران، 

کودک تغییرات  -در وضعیت اجتماعی و تعامل والد  اند،دیدهطباقی آموزشمسئله و ان

 شکوهی یکتا و همکاران، ؛2111؛ کسیدی، 2112و نزو،  دزوریالشود )مثبتی ایجاد می

مل با کاربست حل مسئله از سوی والدین در تعاتوان بیان نمود بنابراین می (؛9132

دهد تا کیفیت زندگی و ای مفیدی در اختیار آنها قرار میکودکانشان استراتژی مقابله

به عنوان نقش والدین در چنین شرایطی  خود را افزایش دهندارتباطی ثر کارکردهای مؤ
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ویژه در بهوالدگری مناسب و مثبتی دارند این فرایند کارکرد خانواده  اصلی آفرینان

بسیار ها هستند، سازی با آندر حال الگوبرداری و همسان شانکه فرزندان اولیههای سال

ر خانواده بهبود کننده به ایجاد فضای سالم دترین عناصر کمکمهمپراهمیت است زیرا 

مهم صحه گذاشته کودک است که نتایج پژوهش حاضر بر این امر  -لد تعامالت متقابل وا

توان اظهار میبا توجه به نتایج پژوهش حاضر و سایر شواهد تجربی  بر این اساس و است.

های کودک کاربست مهارت -های مناسب جهت ارتقای تعامل والد یکی از روشنمود، 

حاتمی و ؛ 2199میلر،  ؛2111؛ کسیدی، 2112؛ دزوریال و نزو، 2111شور،) ستحل مسئله ا

پژوهشی این خأل مهم الزم به ذکر است . (9132 شکوهی یکتا و همکاران،؛ 911همکاران، 

انجام این پژوهش قرار نگرفته بود که  پژوهش حاضر مورد مطالعهدر جامعه هدف تاکنون 

تبیین و ارزیابی برنامه آموزش  و دردر همین راستا  تا حدودی بسط داده است این گستره را

اجرا و  گفتتوان ، میکودک  -حل مسئله خانواده محور باهدف بهبود تعامل والد 

از سوی  و هافزایش داد نیز فرزندان را ارتباطی هایمهارتوالدین به این برنامه  آموزش

ف و نقاط ضعف و قوت آن آشنا ای تربیتی مختلهموجب شد که والدین با سبک دیگر

با توجه به مراحل پیش  برنامه آموزشی حل مسئله خانواده محور شوند این دستاورد ناشی از

را در تعامل با فرزندانشان والدین های نگرانی تا حدودی پس آزمون و پیگیری -آزمون

های یش آشنا شده و روشبا مسائل و مشکالت فرزندان خویش بیش از پزیرا داده  کاهش

به طور کلی  اند.خویش آموخته ارتباطی جدیدی را برای برقراری ارتباط با فرزندان

آموزان از باعث شد تا دانش محور برنامه حل مسئله خانوادههای این پژوهش نشان داد یافته

قعی های اجتماعی که در شرایط واشدن با مسائل و موقعیتهای مواجهطریق والدین روش

آگاهی پیدا کند. در چنین شرایطی کودکان و نوجوانان با  کند،در خانه و مدرسه تجربه می

شوند و در تعامل با دیگران به احساس دیگران های تعاملی صحیح با دیگران آشنا میروش

کنند. همچنین کودکان و نوجوانان یاد اند، تأمل و تفکر را اختیار میو رفتاری که داشته

های جایگزین بیندیشند و بیاموزند که هر حلهای اجتماعی به راهد که در موقعیتگیرنمی

با توجه به نتایج پژوهش حاضر در  به عبارت دیگرهای مختلفی دارد. حلمشکلی راه

توان اظهار نمود که برنامه حل مسئله خانواده آزمون و پیگیری میپس -آزمون مراحل پیش
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اما آنچه این  شده است. و عوامل مرتبط با آن کودک -لدمحور موجب بهبود تعامل وا

 -پژوهش را خاص جلوه می دهد توجه به عامل زمان بود به عبارت دیگر بین پیش آزمون 

مد نظر پیگیری یک ماه فاصله زمانی  -پس آزمون سه ماه فاصله زمانی و بین پس آزمون 

اثربخشی و  و اجرا وجود داشت آموزش ی مناسب بینزمان اگر فاصله شاید قرار گرفته بود؛

مانند هر پژوهشی بود، عالوه بر این تر میقویماندگاری برنامه آموزشی حل مسله 

های آن تفسیر و تعمیم داده شود بر باید در بافت محدودیتنیز های پژوهش حاضر یافته،

فاده از دلیل استنخست آنکه، این مطالعه نیز مانند بسیاری از مطالعات دیگر به این اساس 

دهی به جای مطالعه رفتار واقعی، ممکن است مشارکت کنندگان را ابزارهای خودگزارش

های مبتنی بر کسب تأیید اجتماعی و اجتناب از ها به استفاده از شیوهدر پاسخ به سؤال

های منظور تأیید مقیاسبدنامی مربوط به عدم کفایت فردی ترغیب کند. به بیان دیگر، به

نشد. دوم، آنکه به لحاظ  های بالینی استفادهدگزارش دهی از مشاهده رفتاری و شاخصخو

کودک مورد  -این پژوهش فقط طبق گزارش والدین ارتباط والد های اجرایی، محدودیت

 بهوجود نداشته است.  آموزانبررسی آن طبق نگاه دانشامکان توجه قرار گرفته است و 

خانواده محور  مسئله حل آموزش اثربخشی زمینه در بیشتری هایپژوهش که رسدمی نظر

والد، تعامل کودک با همساالن  -تعامل کودک  جمله از اجتماعی هایلفهمؤ سایر روی بر

بر تأثیر مثبت این نتایج پژوهش حاضر چنانکه اشاره شد  .شود واقع مفید تواند.... می

؛ کرده استرا تأیید  کودک -ل والد مثبت بر تعامو پیامدهای  ها صحه گذاشتهکارگاه

نیز های آموزشی به محیط از خانوادهحل مسئله استفاده از برنامه  شودپیشنهاد می بنابراین

تا  مورد بررسی قرار گیردو به عنوان مداخالت مدرسه محور شود  هگسترش داد

. گیرندقرار این برنامه کارآمد تحت پوشش همزمان ها آموزان، معلمان و خانوادهدانش

والد  -، تعامل کودک کودک -موزشی عالوه بر تعامل والدهمچنین در محتوای برنامه آ

های این ه طور کلی با در نظر گرفتن یافتهب قرار گیرد. پژوهشگرانعمیق  نیز مورد توجه

پژوهش می توان نتیجه گرفت که آموزش حل مسئله به والدین به ویژه مادران کارکرد 

، کنترل رفتار و نقش داده و توان حل مسئله بین فردیدر خانواده را ارتقا فضای تعاملی 

مسئله به والدین به . بنابراین آموزش حل نموده استوالدگری را به طور معناداری تقویت 
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نقش های  رآمدی های مزمن موجود خانوادگی، تقویت، به بهبود ناکاویژه مادران

 شود.منتهی می کودک -والدوالدگری و نظام خود باوری 

 تقدیر و تشکر

مقاله حاضر مستخرج از طرح پژوهشی مصوب معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد  

های فراوان حوزه معاونت پژوهش و وسیله از حمایت، بدیناسالمی واحد کرمانشاه است

ده فناوری دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمانشاه که شرایط اجرای این پژوهش را فراهم نمو

صمیمانه سپاسگزاریم. همچنین از پژوهشکده علوم شناختی جهت همراهی در این پژوهش 

 کمال تشکر راداریم.
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