
 

 

اک ادرآموزش حل مسئله خانواده محور به والدین و تأثیرآن بر 
 کودک از والدین

 2مرادی عليرضا، 1کيوان کاکابرايي

 27/02/1316تاریخ پذیرش:              23/01/1316تاریخ دریافت: 

 چکیده
ودک ک ادراکمحور به والدین و تعیین اثربخشی آن بر ر با هدف آموزش حل مسئله خانوادهپژوهش حاض

 پیگیری با گروه گواه بود. -آزمون پس -آزمون تجربی از نوع پیشنیمه والد انجام شد. طرح پژوهش  -

و گروه و با انتساب تصادفی به د انتخاب شدند گیری تصادفیآموز با استفاده از روش نمونهدانش 120 تعداد

کارگاه تربیت جلسه در  10گروه آزمایشی  ابتدا والدین نفر( تقسیم شدند، 60نفر( و گواه ) 60) آزمایشی

ماه تحت برنامه حل مسئله شرکت کردند سپس گروه آزمایشی به مدت سه  اندیشمند کودک / نوجوان

نسخه ادراک کودک از والدین آوری اطالعات از محور مورد آموزش قرار گرفتند، برای جمعخانواده

ها طبق گزارش کودکان در سه مرحله یافته ه شد.استفاد فرم کودکان (1117ریان و دسی،  )گرولنیک،

ماهه( نشان داد، در گروه آزمایشی، بین  فاصله یک) ماهه( و پیگیری آزمون )فاصله سهپس -آزمونپیش

والد تفاوت معناداری وجود داشت اما  -کودک  ادراکهای مقیاسآزمون در زیرپس -آزمونمرات پیشن

 وت معنادار نبود. بر این اساسوالد تفا -کودک  ادراکهای مقیاسر زیرپیگیری د -آزمون نمرات پس بین

خش والد اثرب -کودک  ادراکمحور به والدین بر ی کرد که آموزش حل مسئله خانوادهگیرتوان نتیجهمی

  والد را بهبود بخشیده است. -کودک  ادراکبود و 

 والد  کودک از ادراکحل مسئله خانواده محور، آموزش والدین ،  :واژگان کلیدی
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 مقدمه
دهد که در قلمرو مطالعاتی روان شناسی خانواده، در مرور شواهد تجربی مختلف نشان می

کودک، یکی از مهمترین مفاهیم مورد  -، مفهوم تعامل والد مختلفهای فرهنگی بین نمونه
حوری وضوع ممند به مشود. به بیان دیگر، پژوهشگران عالقهعالقة پژوهشگران قلمداد می

های مطالعاتی مختلف، بر نقش تبیینی و تفسیرکنندة مفهوم ، در بافت«1الگوهای تبادلی»
 ؛2002، 4پوتی و اینگرام ؛1112، 3مک کوبی) اند، تأکید کرده2ادراک کودک از والدین

 ؛2012 ،7برور و اسپارکز ؛2011، 6؛ کلر، گیلبرت، کوس و کامینگز2010، 5و پلهام ویمز
دراک کودک از والدین بر اساس ا(. 2015، 9؛ اسمیت و روت2012، 8توکر و رودریگز

 (1117) 11ریان و دسی گرولنیک، توسطکه زمینه انگیزش دارد  10آورد خودمختاریروی
گیری انگیزشی والدین را در مقابل پدیدآیی سو آورد خودمختاریمطرح شده است. روی

 تشویق شاملدر دو بعد را  کودک،-والد روابطو  کندتلقی می اهمیتپر انگیزش کودکان

توصیف می کند. بر شدگی طرد در برابر پذیرش همچنین مفرط حمایت مقابل در استقالل
 هایمهارت رشد و خود به اتکا ،یا استقالل خودمختاری والدین از حمایت این اساس

 شدگیطرد برابر در پذیرش کند از سوی دیگر حمایت ازمی تقویت را کودکان اجتماعی

گرولنیک و ) به کودک است والدین از سوی پذیرش و عشق انتقال میزان بیانگر نیز
اساس این الگوهای تبادلی، کودکان در تحول اجتماعی خود  بر .(1117همکاران،

تر ، تعامل در خانواده را بیشدیگر شواهد تجربی ،ثرالگوی مؤ مغایر با اینتأثیرگذارند. 
اند و تحول اجتماعی کودک را متأثر از شیوه فرزندپروری والدین گرفتهسویه در نظر یک

 (.1327 نقل از شکوهی یکتا و پرند، ؛1111، 12بامریند؛ 1112مک کوبی، ) انددانسته
پذیری کودک را یک دیدگاه دوطرفه، توصیف می کنند مسئله جامعه که امروزه درحالی

                                                           
1. Transactional Models  
2. child's perception of parents 
3. Maccoby  
4. Pottie & Ingram 
5. Wymbs & Pelham 
6. Keller, Gilbert, Koss& Cummings 
7. Brewer & Sparkes 
8. Tucker & Rodriguez  .  
9. Smetana & Rote 
10. Warmth 
11. Groulnik, Deci& Ryan  
12. Boumrind 
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، 2؛ بارکلی2011، 1و ملزرالنگ زارت) داردکه حکایت از نقش مؤثر کودکان در خانواده 
ل که فرایند تعام د این نکته را در نظر داشتبنابراین بای (.2012توکر و رودریگز،  ؛2013
کودک در خانواده یک امر دوسویه است و هر دو گروه والدین و فرزندان از یکدیگر  -والد 
 لعاتیهای انجام شده در قلمرو مطاپژوهشبر این اساس، همسو با نتایج برخی از  .پذیرندتأثیر 

دة در عوامل چندگانة تغییردهن سبک والدگری، بررسی نقش  والد -کودک دو سویه تعامل 
، از اهمیت کودکاناین تجارب در بین  الگوی پاسخ به تجارب و پسایندهای وابسته به

کلر و  ؛2002پوتی و اینگرام،  ؛2001 ،3جانسون و مش) است چشمگیری برخوردار
 (.1315 ؛ کاکابرایی،1311، و پرند انیشهابشکوهی یکتا، ؛ 2011همکاران، 

روی پالگوی فرزندشان کاربست  ، الزمه ادراک مناسب کودکان از والدینبدون تردید
 ی پیش بینیمعتبر برا یشاخص را می توانشیوه تربیتی والدین به بیان دیگر  کارآمد است.

ثر برقراری ارتباط صحیح و مؤ بر این اساستلقی کرد.  ادراک کودک از والدین چگونگی
ودکان ل کمسائ آن شناخت الزمهکه  مهمترین اصل فرزندپروری است ،والدین با کودکان
رسنیو و آ(. در همین راستا 2013، 4)شاومن شان است آنها های دیدگاهو درک تفاوت 

احتمال  (1 مطرح کرده است،کودک  -احتمال را برای تبین رابطه والد ( دو2010) 5لمریز
 (2و  اسخ می دهندپپیرامونی باور است که کودکان شبیه به بزرگساالن به دنیا نخست بر این 

ردن و رفتار ک ساس کردندر فکر کردن، احمتفاوتی ی دوم کودکان روش ها احتمالطبق 
طبق نظر پژوهشگران  .(6،2011)به نقل از میلر متفاوت است با روش بزرگساالنهدارند که 

ل تر والدین با کودکان محتم حوزه روان شناسی تحولی احتمال دوم مبنی بر تفاوت دیدگاه
، اجتماعی و اولویت های آموزشی شناختی ،فاوت های فراوانی در ابعاد روانیاست زیرا ت

، یبارکل ؛2003، 8کاگان ؛2000، 7)فروند و باتلس مشهود است گروه های اشاره شدهدر بین 
جهت  مداخله درمی توان استنباط کرد که  بنابراین .(1311 منصور، ؛2011 میلر، ؛2013

والدین در  باعث ارتقای مهارت هایآموزش والدین،  از طریق پروریفرزند اصالح شیوه

                                                           
1. Zahrt & Melzer-Lange  
2  . Barkly 
3. Johnston& Mash 
4. Schuman Shana 
5. Arsenio & Lemerise 
6. Miller 
7. Freund & Batles 
8. Kagon 
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 ،ی شودم فرزندانشاندر تعامل با و دیگران به ویژه  درک افکار، احساسات و رفتارهای خود
 . اثر مثبتی می گذارد والدین بر ادراک کودکان از والدین نیزروند تغییر همچنین این 

مداخله حل مسئله محور به عنوان یک روش شواهد تجربی تحولی نگر نشان داده است 
ی و کسید) داردنقشی موثر کودک  -تعامل دو سویه والدارتقای در  ساختارمند و کارآمد

؛ حاتمی فرد، کافی 2013شاومن شان،  ؛2001یدی، ؛ کس2007، 2فیلد -؛ بلنچر2005، 1تیلور
حل مسئله به فرایندی شناختی ـ عاطفی ـ  الگوی (.1315، کاکابرایی ؛1310روش، و خوش

ی های زندگشود که به کمک آن افراد برای حل مسائلی که در موقعیترفتاری اطالق می
: است مرحلهشامل چهار  که (2005، 3کنند )سی یو و شِککنند، تالش میواقعی تجربه می

و  6های جایگزینحل، ج( ارائه راه5آن، ب( تعیین هدف 4بندیالف( تعریف مسئله و ضابطه
و همسو با حال در یک سطح بنیادی، (. 2001، 8دزوریال و نزو) 7حل و وارسید( اجرای راه

 این سؤال مطرح می شود که چگونه آموزش حل مسئله بههدف اصلی انجام این پژوهش 
 ه،پاسخ به سؤال مطرح شد یدر راستا دهد؟والدین ادراک کودکان از والدینشان را تغییر می

ق از طریادراک کودک از والدین تغییر باید اذعان نمود که پژوهش های محدودی در زمینه 
 (.1117 گرولنیک و همکاران،) انجام شده استیا سایر روش های مداخله آموزش حل مسئله 

ق طور مستقیم یا از طریاند آموزش روش حل مسئله بهنتایج برخی از مطالعات نشان داده اما
ها والدین و معلمان در کاهش رفتارهای نامناسب کودکان و بهبود رفتارهای اجتماعی آن

؛ 2007فیلد،  -؛ بلنچر2005سی یو و شِک،  ؛2001 ؛ شور،1113، 9شور و هیلیمؤثر است )
بک، ویلیامز، کتنگ، اپیرلی و ؛ 2012، 10وگلیس و وایتپ ؛2013شاومن شان، 

 (2005) 12فلمنگ و درومند مک دونالد، در همین راستا پژوهش کیسال، (.11،2016چاپل
ان کودکانش آموزش حل مسئله به مادران موجب ارتقای کفایت و مهارت اجتماعینشان داد 

                                                           
1. Cassidy & Taylor 
2. Blanchard-Fields 
3. Siu & Shek 
4. Problem Definition And Formulation 
5. Goal Setting 
6. Generation Of Alternative Solutions 
7. Solution Implementation And Verification 
8. D’Zurilla & Nezu 
9. Shure & Healey 
10. Pugliese & White 
8. Beck, Williams, Cutting, Apperly & Chappell 
12. Kysela, MCdonald, Fleming & Drummond 
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 نقل از شکوهی) ساخته است فراهم را بهبود رابطه با فرزندان و جو خانواده شده همچنین
( با هدف بررسی اثر 2001) 1درلی پژوهش .(1311 یکتا، اکبری زردخانه، پرند و پوران،

مهارتهای اجتماعی کسب شده کودکان حاکی از بهبود  برنامه آموزش مهارتهای اجتماعی بر
ر همچنین اث، کودکان بود از سوی دیگران و ادراک احساسات مسئلهمعنادار مهارتهای حل 

 بود. در پژوهش ندیم برنامه آموزشی پس از یک سال در مرحله پیگیری، همچنان ماندگار
 آموزش برنامه بین فردی بر مهارت های ارتباطی نوجوانانثیر تأ نیز( 2015) 2بال و سانگار

نامه آموزش مهارتهای اجتماعی به طور معنی داری یافته ها نشان داد که بر، بررسی شده بود
ت گذشهمچنین بعد از  بود،دیگران را افزایش داده  ادراکو آگاهی از  ارتباطیهارتهای م

طالعه م .پایدار باقی مانده بود هشت ماه از آموزش در مرحله پیگیری، اثر این آموزش همچنان
( نیز نشان داد افزایش مهارت حل مسئله در والدین و کاربست آن در 2015)  3جاب شیلد

محیط های  درگردیده و این کودکان عاطفی  پیوندهایباعث تقویت  دانشانفرزنارتباط با 
( نیز در پژوهشی بر 2016) 2چیلینگ و سامنتا .شده اندارتباطی بیرونی کمتر دچار مشکالت 

یز در ن( 2015)5اُه و بایر کید کرده اند.تأ خانوادهشبکه  بر ارتقایآموزش به والدین نقش 
ان مشکالت ارتباطی کودک موجب حل والد – کودکتقویت ارتباط  پژوهشی نشان داده اند

 در می کنند. اکتساباز رفتار کودکان می شود و از سوی دیگر والدین درک صحیحی 
 والدین بهدیگری نشان داده است با آموزش مهارت های حل مسئله پژوهش  همین راستا نتایج

همچنین  و چشمگیری داشته است، بهبود کودکانشان یر شناخت و ارتباط موثر والدین بایتغ
، 6ستونجان و )کواللیلو شده استنسبت به خود و والدینشان کودکان مثبت  درکباعث 
تأثیر با هدف بررسی  (1327شکوهی یکتا، پرند، شهائیان و متولی پور)پژوهش  .(2016

برانگیز کودک و بهبود رفتارهای چالش  -آموزش مهارت های حل مسأله بر تعامل والد
عنی م طور بهوالدین پس از آموزش  یسبک تعاملنتایج نشان داد که  انجام شد، کودکان

ی والدین بهبود سبک تربیت له بهئش حل مسآموزش رو ی کهطوریافته، به بهبود  داری
ی دیگر در پژوهش شده بود.، همچنین موجب بهبود رفتارهای چالش برانگیز کودکان والدین

                                                           
1  . Dereli 
2. Nedim Bal & Sungur 
3. Jobe-Shields 
4. Schilling & Samantha 
5. Oh & Bayer  
6. Colalillo & Johnston  
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ارهای بر روش فرزندپروری و رفت مسئلهبر حل  وزش روش تربیتی مبتنیتأثیر آمدر ایران 
کاهش  باعث آموزش روش حل مسأله به والدینانجام شد، نتایج نشان داد  خشمگینانه والدین

شمگیری چو سبک تربیتی آنان بهبود شده است آنها نسبت به فرزندان  گینانهرفتارهای خشم
شکوهی این یافته را  .(1310،زردخانهی ئیان و اکبرشکوهی یکتا، پرند، شها) داشته است

یید کرده اند. در پژوهش دیگر در پژوهشی دیگر تأ (1313) زردخانهیکتا، پرند، اکبری
به آموزش مهارت حل مسأله  نشان داده اند که (1312) شکوهی یکتا، شریفی و متعمد یگانه

 حاکی از آن بود که کارگاه تربیت کودکثر بوده و نتایج مؤ کودک-بر تعامل والدمادران 
بیش حمایتگری، طرد فرزند و  زیر مقیاس های کاهشموجب اندیشمند به طور معناداری 

ر د شده است.کودک  -درپذیرش فرزند و بهبود رابطه مازیر مقیاس های افزایش باعث 
سأله ( در پژوهش خود با هدف بررسی تأثیر آموزش حل م1315) همین راستا کاکابرایی

ت ، به این نتیجه دست یافکودک دانش آموزان دوره ابتدایی-دخانواده محور بر ارتباط وال
ه والدین، سبب بهبود ارتباط والدین با فرزندانشان که آموزش حل مسأله خانواده محور ب

 شود.می
با توجه به شواهد تجربی اشاره شده می توان اذعان نمود به صورت مشخص پژوهشی در 

 اکبه والدین و بررسی اثر آن بر ادر خانواده محور بررسی آموزش حل مسئلهراستای 
مورد غفلت قرار گرفته است که انجام این پژوهش این گستره را مورد از والدین  کودک

و  پروریفرزنداهمیت  بنابراین نظر به توجه قرار داده است و به نوعی وسعت بخشیده است.
های مدون برنامه ارائهجامعه،  درنتیجهها و خانوادهبین فردی  در ارتقای روابطنقش آن 
توان تلقی می شود. حال میامری ضروری  مبتنی بر آموزش حل مسئله محور والدینآموزش 

با  ترین مفاهیمی است که بیانگر نحوه تعامل والدینبیان نمود، سبک تربیتی والدین از مهم
موقعیت تعامل با کودک و نوجوان را به یک مسئله اگر هر در چنین شرایطی فرزندان است، 

های مربوطه با تعبیر کنیم، باید سبک تربیتی را نوعی مهارت حل مسئله والدین در موقعیت
 پروری حل مسئله محور ازسوی دیگر بهره گیری از سبک فرزنداز  فرزندان قلمداد کرد.

ا ر ار می دهد که پژوهش حاضران را نیز تحت تاثیر قرسوی والدین شناخت و ادراک فرزند
برنامه آموزش حل مسئله خانواده محور  می توان تالشی جهت بررسی این مهم قلمداد کرد.

( طراحی 2000،2001که توسط شور ) "1اندیشمند / نوجوانکارگاه تربیت کودک"برنامه  از
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اده/ نوهایی که در برنامه آموزش حل مسئله خاترین هدفمهم گردیده، اقتباس شده است.
که  ( آموزش چگونه اندیشیدن و نه به چه اندیشیدن1اند از: مدرسه محور دنبال شد عبارت

کند تا بتوانند در مواجهه با مسائل درون فردی و میان فردی به کودکان و نوجوانان کمک می
 سئلهکارگیری روش حل م( به2را اتخاذ نمایند،  حلهای مختلف بیندیشند و بهترین راهحلبه راه
ا و شکوهی یکت) از سوی والدین، در تعامل با کودکان و تغییر درک کودک از والدین محور

حل در جلسات کارگاه  هایی کهترین مهارتاز مهمهمچنین  .(1311 ،1327 ،1313 همکاران،
درک احساسات دیگران و نقطه  -1توان به به والدین آموزش داده می شود میمسئله خانواده محور 

در نظر گرفتن عواقب و نتایج امور  -2های متعدد، حلیافتن راه -3ها، درک انگیزه -2نظرات آنان، 
بنابراین آموزش حل مسئله محور به صورت مستقیم یا غیر  اشاره نمود. ریزی متوالی،برنامه -5و 

ارت زیرا مه تلقی می شودبهزیستی  -یک راهبرد پیشگیریبرای کودکان و نوجوانان مستقیم 
انش دشناختی های بهداشت روانکفایت های کسب شده از طریق برنامه ای حل مسئله محور

توان اظهار نمود که آموزش میبا توجه به آنچه ذکر شد رو، ازاین .دهدافزایش می آموزان را
دراک احل مسئله به والدین و کاربست آن در تعامل با فرزندان شان می تواند باعث بهبود 

 آموزش حل مسئله خانوادهمطالعه حاضر با هدف  بر اساس این مفروضهگردد.  شانان کودک
و همچنین بررسی میزان  ادراک کودک از والدینتأثیر آن بر  تعیینمحور به والدین و 
به عبارت دیگر پژوهش حاضر به دنبال پاسخ گویی این مسئله  است. شدهماندگاری آن انجام 

ش آموزان دوره ابتدایی اثربخش دانادراک بر بهبود محور آموزش حل مسئله خانواده است که آیا 
ه علمی امید این تجربهمچنان ماندگار است؟  ی با گذشت زمانبرنامه آموزشاثر این آیا  همچنیناست ؟ 
 های علمی را فراهم نماید و نیزیزی مبتنی بر یافتهربرنامهدر جهت های ارزشمندی فرصت
 ی پیشگیرانه در جامعه هدف برداشته شود.هابرنامهردد تا گامی مهم در امر گموجب 

 روش پژوهش
آزمون تجربی از نوع طرح پیشوجه به هدف کاربردی و شیوه اجرا، نیمه ت پژوهش حاضر با

در این پژوهش  مطالعه موردجامعة آماری  است. 1پیگیری با گروه کنترل -آزمون پس -
های چهارم، پنجم و ششم مدارس ابتدایی دولتی یهپاآموزان دختر و پسر شامل کلیة دانش

 گیریبا استفاده از روش نمونه نمونه است. گروه1315عادی شهر کرمانشاه در سال تحصیلی 
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چهارم، پنجم و ششم در مدارس ناحیه  ی پایهآموز که در سهدانش 120 مشتمل بر تصادفی
دخترانه )آناهیتا قباییان، سیمین دخت رای( و پسرانه )شاهد شیرزادی، منوچهر شریفی(  یک

نفری با تفکیک پایه  120در این پژوهش نمونه  مشغول به تحصیل بودند انتخاب شدند.
 آموز دختر و پسردانش 20آموز دختر و پسر پایه چهارم، دانش 20تحصیلی و جنسیت شامل 

بود که با انتساب تصادفی به دو گروه  آموز دختر و پسر پایه ششمدانش 20پایه پنجم و 
 دانش آموزان مقطع ابتدایی و نمونه هایآزمایشی و گواه تقسیم شدند. برای انتخاب گروه

 ئوالنمسدر پی فراخوان  پرورش شهر کرمانشاه و و والدین، ابتدا با هماهنگی سازمان آموزش
س . سپبرای والدین انجام شد حل مسئله خانواده محور هایکارگاهدرزمینه معرفی  یادشده

رفی مع والدین گروه را به هاکارگاه برنامهآموزشی،  جلسهها در طی یک مسئوالن کارگاه
 ،مذکور کارگاه به شرکت دردر صورت تمایل  عمل آمد تا درخواست بهو از آنان  کرده
نام ها ثبتحداقل یکی از والدین آنآموزانی که مقدماتی انجام دهند. سپس دانش نامثبت

صورت مذکور بودند، به ها موافق شرکت در کارگاهاند و والدین آنمقدماتی نموده
 های ورود عبارتمالک نام نهایی به عمل آمد.گیری تصادفی ساده، انتخاب و ثبتنمونه

افراد ) ششم دبستانسال و قرار داشتن در پایه تحصیلی چهارم تا  12تا  10( سن 1بودند از: 
( تعهد و همکاری الزم والدین. 2بایست هرگز درگذشته مردود شده باشند(، مذکور نمی

( داشتن نوعی بیماری پزشکی که فرد را وادار به جستجوی فوری 1های خروج شامل: مالک
 بود. ت والدین در شرکت فعال در کارگاه( عدم تمایل و رضای2درمان سازد، 

 ابزار پژوهش
گرولنیک و همکاران  توسط این مقیاس: 1 (POPS)اس ادراک کودک از والدینمقی

های ای لیکرت، گزینهدرجه 7شده که توسط دانش آموزان بر روی مقیاس ( ساخته1117)
گویه  10گویه ) 20گردد. این مقیاس دارای ( تکمیل می1( تا کامالً مخالفم )7کامالً موافقم )

، ونده مادرش زیر مقیاس رفتارهای درگیر 2بوط به پدر( و شامل گویه مر 10مربوط به مادر و 
تقالنه یت مسو رفتارهای حماشونده پدر  ، رفتارهای درگیرتقالنه مادررفتارهای حمایت مس

ای همنظور تعیین روایی و پایایی این مقیاس از روش( به1111و همکاران )است. گرالنیک  پدر
تحلیل عاملی و همسانی درونی استفاده نمودند. افزون بر این در مطالعات متعدد نیز، پایایی و 
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 113  ... کودک ادراک بر تأثيرآن و والدين به محور خانواده مسئله حل آموزش

 

 

؛ لطیفیان و 1117 گرولنیک و همکارانشده است )روایی مطلوبی برای این ابزار گزارش
( اعتبار کلی ابزار و اعتبار 1322ی و کارشکی )(. خراز1313؛ نقل از البرزی،1322خوشبخت، 

( نیز در پژوهشی 1310اند، همچنین باباخانی )گزارش کرده 13/0تا  62/0بین  آن را زیر مقیاس ها
ار کلی بررسی قرار داده و اعتب از طریق تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی روایی این ابزار را مورد

در پژوهش  (.1312از حجازی، صادقی و شیرزادی،  گزارش کرده است )نقل 12/0ابزار را 
رهای رفتا هایحاضر، ضرایب آلفای کرانباخ طبق گزارش دانش آموزان برای زیر مقیاس

ر و ی پدشونده ی مادر، رفتارهای حمایت مستقالنه مادر، رفتارهای درگیرشونده درگیر
 71/0و در کل  61/0 و 76/0 ،72/0، 72/0 ترتیب برابر با به رفتارهای حمایت مستقالنه پدر

 به دست آمد.

 و بعد آموزش به مدت آموزش مرحله )قبل سهها در با توجه به طرح تحقیق، داده. شیوه اجرا
. تشده اسگردآوری (ماههسه ماه سپس مرحله پیگیری با در نظر گرفتن مدت مقرر یک

دانش آموزان  های،در بین گروهقبل از شروع آموزش ابزارهای پژوهش بدین منظور 
های نامهپرسشبه والدین، سه ماه بعد  پس از اتمام آموزش؛ شد اجرا)آزمایشی وگواه(، 
نهایت بعد از یک ماه جهت بررسی  آوری گردید، درها جمعو داده مذکور مجدداً اجرا

رنامه ب دراین پژوهش از ماندگاری برنامه حل مسئله خانواده محور، مرحله پیگیری انجام شد.
( طراحی گردیده 2000،2001که توسط شور ) "اندیشمند / نوجوانکارگاه تربیت کودک"

جلسه دو ساعته به  10است، استفاده شد. برنامه آموزش حل مسئله خانواده محور به مدت 
منظور اثربخشی برنامه تربیت کودک / والدین گروه آزمایشی آموزش داده شد، سپس به

این برنامه بر روی دانش آموزان در خانه توسط والدین  ماه 3نوجوان اندیشمند به مدت 
نهایت یک ماه پس از  دیده با نظارت هفتگی مجریان طرح اجرا گردید درآموزش

آزمون مرحله پیگیری نیز اجرا گردید. کارگاه تربیت کودک/ نوجوان اندیشمند برای پس
 هایها افزایش مهارتگاهشده است. هدف این کاروالدین کودکان ده تا دوازده سال طراحی

کودک در برخورد مؤثر با مسائل مختلف در خانه و محیط بیرون خانه است. 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 خواهد آمد.

با  است که در آن والدین شدهارائههایی طرح درس ،این کارگاه 1در قالب کتاب تمرین
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 سویهبرا  کودکان و نوجوانانتا  اندمسئولبینند، می هایی که در کارگاهتوجه به آموزش
های متعددی در مقاطع مختلف الزم به ذکر است، در ایران نیز پژوهش حل مسئله هدایت کنند.

اند. در همین راستا شکوهی های متفاوت اجرا نمودهآموزش حل مسئله مدار بر روی نمونه هایبرنامه
اعتبار و روایی این برنامه  (1313،1312، 1311، 1310، 1327های )یکتا و همکاران در پژوهش

 در ادامه خالصه محتوا و هدف هر جلسه اشاره می شود:اند. آموزشی را تائید کرده
 کالیفت محتوا هدف ردیف

جلسه 

 اول

آشنایی با دوره 

 کودکی و اهمیت آن

تشریح اهداف کارگاه و بررسی اهمیت آن 

 با تاکید بر چهار شیوه تربیتی والدین

پخش کلیپ میوه درخت گردو 

 و ارائه و توضیح برگه تمرین

جلسه 

 دوم

آشنایی با مهارت های 

حل مسئله و روش 

 های تربیتی والدین

درک انگیزه درک احساسات دیگران ، 

دیگران ، یافتن راه حل های جایگزین ، در 

نظر گرفتن عواقب و نتایج کار و برنامه 

 ریزی متوالی

 پخش کلیپ غم فردای موهوم 

جلسه 

 سوم

پرداختن به مقوله 

 احساسات

تشریح اهمیت شناخت و بیان احساس ها در 

 زندگی واقعی در تعامل با فرزندان

پخش کلیپ رسائل و ارائه 

 موقعیت های احساسیجدول 

جلسه 

 چهارم

 پرداختن به موضوع 

 گوش کردن فعال

بررسی گوش دادن به عنوان یکی از اجزای 

حل مسئله و چگونگی کاربست آن در 

 تعامل با فرزندان

پخش کلیپ کیمیای دوست، 

وارائه برگه های تمرین خوب 

 گوش کردن

جلسه 

 پنجم

 پرداختن به مبحث 

 درک انگیزه ها

گرفتن دالیل متعدد بروز یک رفتار در نظر 

با هدف متمایز کردن رفتارهای خصمانه یا 

 عمدی از رفتارهای تصادفی یا غیر عمدی

پخش کلیپ بهترین شما ، دادن 

جزوه جلسه پنجم و ارائه برگه 

 تمرین درک انگیزه ها

جلسه 

 ششم

 پرداختن به مقوله 

 راه حل ها

چگونگی پیدا کردن راه حل های جایگزین 

بدون ارزش گذاری آنها از طریق تشویق 

فرزندان به تفکر درباره موقعیت های 

ساختگی و بیان برخی از نمونه ها )نقاشی یا 

 داستان های نصفه(

  32پخش کلیپ نامه 

جلسه 

 هفتم

 پرداختن به مبحث 

 نتایج و عواقب

تشریح گفت و گو از طریق حل مسئله 

 درموقعیت های ساختگی و  زندگی واقعی

ش کلیپ سینی و ارائه برگه پخ

 آموزش تفکر بر اساس نتایج

جلسه 

 هشتم

 پرداختن به مهار

 برنامه ریزی متوالی 

چگونگی طرح گام ها به سوی هدف، پیش 

بینی موانع احتمالی، زمان بندی فعالیت ها ، 

چقدر طول خواهد کشید؟ و یکپارچه سازی 

 گام های مختلف

 پخش کلیپ دو لیمو 
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جلسه 

 نهم

پرداختن به ترکیب 

مهارت های حل 

مسئله و مروری بر 

 سوال های والدین

مروری مهارت های فرا گرفته شده تاکنون 

 به وسیله پرسش و پاسخ از شرکت کنندگان

تمرین های ترکیبی با تشکیل 

گروه های سه نفر و ارائه داستان 

های ناقص و تکمیل آن توسط 

 شرکت کنندگان

جلسه 

 دهم

فرا  مطالببر مروری 

 شده و ارزیابی  گرفته

مرور نهایی بر گفت گو به شیوه حل مسئله، 

 جمع بندی و در نهایت اجرای ارزیابی

به گروه های سه نفره برگه های 

ارزیابی حل مسئله داده شد 

سپس از شرکت کنندگان 

خواسته شد تا روش استفاده 

شده در آن عبارت را مشخص 

 نمایند

 پژوهشهای یافته
های توصیفی، میانگین و انحراف استاندارد زیر شده شاخص، نمرات محاسبه(1)در جدول 

آزمون و پیگیری به آزمون، پسدر مراحل پیشادراک کودک از والدین های مقیاس
 شود.تفکیک، طبق گزارش والدین ارائه می

  ادراک کودک از والدینهای زیرمقیاس . میانگین و انحراف استاندارد1 جدول

 

 آزمون و پیگیری زیر مقیاسآزمون، پس، میانگین و انحراف استاندارد پیش(1) جدول
های آزمایش و گواه طبق گزارش دانش آموزان را در گروه ادراک کودک از والدین های

هاآماره                       

 متغیر
 مرحله

آزمونپیش آزمونپس   پیگیری 

 میانگین
انحراف 

 معیار
 میانگین

انحراف 

 معیار
 میانگین

انحراف 

 معیار

رفتارهای درگیر شونده 

 مادر

 آزمایش

 گواه

70/16  

32/17  

63/2  

26/2  

23/12  

50/17  

12/2  

12/2  

23/12  

50/17  

12/2  

12/2  

ی حمایت مستقالنه رفتارها

 مادر

 آزمایش

 گواه

72/16  

65/16  

12/5  

02/2  

25/17  

35/16  

25/2  

62/2  

25/17  

35/16  

25/2  

62/2  

رفتارهای درگیر شونده 

 پدر

 آزمایش

 گواه

17/12  

02/15  

27/3  

10/2  

13/17  

17/12  

26/2  

71/3  

13/17  

17/12  

26/2  

71/3  

ی حمایت مستقالنه رفتارها

 پدر

 آزمایش

 گواه

63/15  

70/15  

22/2  

26/2  

27/16  

13/15  

22/2  

63/2  

27/16  

13/15  

22/2  

63/2  
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طور که مشهود است نمرات دانش آموزان گروه آزمایش در تمام زیر دهد. هماننشان می
-روضهیکی از مفآزمون و پیگیری افزایش چشمگیری داشته است. ها در مراحل پسمقیاس

همگونی ضرایب رگرسیون است. آزمون  های آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیری
وند رفتار درگیر شهای آزمون زیر مقیاسپیش همگونی ضرایب رگرسیون از طریق تعامل

 و رفتارهای درگیر شونده پدر، رفتار حمایت مستقل مادر، رفتار حمایت مستقالنه مادر، مادر
ی قرار گرفت. تعامل این بررس موردآزمون متغیر مستقل )روش درمان( در مرحله پس

. از نی ضرایب رگرسیون بودها با متغیر مستقل معنادار نبوده و حاکی از همگوآزمونپیش
های مهم تحلیل کوواریانس چند متغیری، بررسی همگونی واریانس دو گروه دیگر مفروضه
های لون استفاده شد که نتایج آن آزمون است که از آزمون همگونی واریانسدر مرحله پس

 آمده است. ،(2)در جدول 

  ها. نتایج آزمون لون برای بررسی برابری واریانس2جدول 
  ادراک کودک از والدین هایدر زیرمقیاس

داریسطح معنی F df1 df2 متغیر  

001/0 رفتار درگیر شوند مادر  1 112 172/0  

165/0 رفتار حمایت مستقالنه مادر  1 112 625/0  

07/1 رفتارهای درگیر شونده پدر  1 112 302/0  

25/1 رفتار حمایت مستقالنه مادر  1 112 266/0  

از متغیرهای  کیچیهدر مورد  شدهمحاسبه، نشان داد که آزمون لون (2) نتایج جدول 
و =P 172/0<05/0شونده مادر؛  دار نبود؛ }رفتار درگیرآماری معنی ازلحاظی موردبررس

و 112)= 165/0 و  =P 625/0<05/0{، }رفتار حمایت مستقالنه مادر؛ )1Fو 112)=001/0
1F(302/0>05/0ده پدر؛ شون {، }رفتارهای درگیر P=    1و 112)=25/1وF( { و }رفتار

{ بنابراین مفروضه همگونی )1Fو 112)=25/1 و=P 266/0<05/0حمایت مستقالنه مادر؛ 
فرض نرمال بودن توزیع نمرات در جامعه از منظور بررسی پیششد. به دیتائها نیز واریانس

 اسمیرنوف -اسمیرنوف استفاده شد. نتایج آزمون کولوموگرف -آزمون کولوموگرف
 ،(3)دولفرض نرمال بودن توزیع نمرات در جامعه، برای متغیرهای تحقیق در ججهت پیش

 شده است. ارائه
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  فرض نرمال بودنوف در مورد پیشاسمیرن -. آزمون کولوموگرف3جدول
 ادراک کودک از والدینهای  زیرمقیاستوزیع نمرات  

 سطح معناداری کولوموگرف اسمیرنوفZ متغیر

 رفتار درگیر شوند مادر

 رفتار حمایت مستقالنه مادر

 رفتارهای درگیر شونده پدر

 رفتار حمایت مستقالنه پدر

26/1 

32/1 

12/1 

22/1 

052/0 

061/0 

01/0 

021/0 

 

شود فرض صفر برای نرمال بودن توزیع نمرات ، مشاهده می(3)طور که در جدولهمان
در  فرض نرمال بودن توزیع نمراتدیگر پیشعبارتگردد. بهمتغیرهای تحقیق تأیید می

بر زیر  دهشبرای بررسی تأثیر مداخله انجام آزمون برای متغیرهای تحقیق تأیید شد.پس
باید از تحلیل کوواریانس )مانکووا( چند متغیره  کودک از والدین ادراکهای مقیاس

آمده  ،2ها نتایج تحلیل در جدول ها و برقراری آنفرضاستفاده کرد، پس از بررسی پیش
 است. 

 آزمون های پس. نتایج حاصل از تحلیل مانکووا بر روی میانگین نمره4جدول 
 آزمونهای آزمایش و گواه، با کنترل پیشهو گرو ادراک کودک از والدینهای زیرمقیاس

 F مقدار نام آزمون
 هیفرض

df 
 dfخطا 

سطح 

 معناداری
 اندازه اثر

توان 

 آماری

232/0 اثر پیالیی  66/2  00/2  00/111  001/0  232/0  111/0  

762/0 المبدای ویلکس  66/2  00/2  00/111  001/0  232/0  111/0  

312/0 اثر هتلینگ  66/2  00/2  00/111  001/0  232/0  111/0  

ترین ریشه رویبزرگ  312/0  66/2  00/2  00/111  001/0  232/0  111/0  

 

شود میزان تأثیر آموزش حل مسئله خانواده/ ، مشاهده می(2)طور که در جدول همان 
آزمون واریانس نمرات پس 23/0بوده است و این بدان معناست که  23/0 مدرسه محور

و سطح احتمال نزدیک  1متغیرهای وابسته مربوط به عضویت گروهی بوده است. توان آماری 
عناداری آزمون سطوح م. همچنین با کنترل پیشاستبه صفر، داللت بر کفایت حجم نمونه 

های آزمایش و گواه حداقل آموزان گروهدانشها بیانگر آن هستند که بین همه آزمون
وجود  داری( تفاوت معنیادراک کود از والدینهای ی از متغیرهای وابسته )زیر مقیاسکیدر
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دارد. برای پی بردن به این تفاوت نتایج حاصل از آزمون تحلیل کوواریانس آنکوا در متن 
 آورده شده است. ،(5)مانکوا در جدول شماره 

 یج حاصل از تحلیل آنکوا در متن مانکوا بر روی میانگین. نتا5جدول 
 ادراک کودک از والدینآزمون و پیگیری زیرمقیاس های های پسنمره 

 توان آماری اندازه اثر داریسطح معنی F درجه آزادی مرحله هازیر مقیاس

 رفتار درگیر شوند مادر
 آزمونپس

 پیگیری

1 

1 

21/6 

57/2 

010/0 

002/0 

056/0 

070/0 

735./ 

227./ 

رفتار حمایت مستقالنه 

 مادر

 آزمونپس

 پیگیری

1 

1 

02/7 

03/7 

001/0 

001/0 

051/0 

052/0 

752./ 

751./ 

 رفتار درگیر شونده پدر
 آزمونپس

 پیگیری

1 

1 

26/31 

26/31 

001/0 

001/0 

212/0 

212/0 

1 

1 

رفتار حمایت مستقالنه 

 پدر

 آزمونپس

 پیگیری

1 

1 

26/16 

22/16 

001/0 

001./ 

125/0 

125./ 

171./ 

171./ 

 بر  آموزش حل مسئله خانواده/ مدرسه محورشود  ، مشاهده می(5)چنانچه از جدول 
فتار شونده پدر و ر رفتار درگیر رفتار حمایت مستقالنه مادر،شونده مادر،  رفتار درگیر

بوده است آزمون مؤثر دانش آموزان گروه آزمایش در پس حمایت مستقالنه پدر در
(21/6=  f  010/0و>P 02/7؛=  f  001/0و> P 26/31؛=  f  001/0و> P 001/0 و>P  ؛

26/16=  f( و این اثربخشی نیز در مرحله پیگیری برقرار است )57/2=  f  002/0و>P ؛
03/7=  f  001/0و>P  26/31؛=  f  001/0و>P  001/0و>P  22/16؛=  fبنابراین میانگین  (؛

های ادراک داری در زیر مقیاس طور معنیآزمون و پیگیری گروه آزمایش بهنمرات پس
ه توان گفت که برنامه حل مسئلمتفاوت از گروه گواه است. به عبارتی میکود از والدین 

کودک دانش آموزان –داری موجب بهبود ارتباط والد طور معنیخانواده/ مدرسه محور به
و همچنین در مرحله پیگیری شده است و این برنامه  آزمونی پسگروه آزمایش در مرحله

 دارای قابلیت اعتماد و روایی الزم است.

 بحث و نتیجه گیری
ر آن ب آموزش حل مسئله خانواده محور به والدین و بررسی تأثیرپژوهش حاضر با هدف 
انجام شد. طبق گزارش مشارکت کنندگان نتایج این پژوهش نشان  ادراک کودک از والدین
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های آن شامل رفتار و زیر مقیاس ادراک کودک از والدینبرنامه حل مسئله خانواده محور بر  داد،
درگیر شونده مادر، رفتار حمایت مستقالنه مادر، رفتار درگیر شونده پدر و رفتار حمایت مستقالنه مادر 

دراک کودک اهای دیگر در گروه آزمایشی تمامی نمرات زیرمقیاس عبارتتأثیر مثبت داشته است. به
نین آزمون افزایش چشمگیری داشته است. همچآزمون نسبت به پیشدر مقایسه با نمرات پس از والدین

دراک اهای پیگیری گروه آزمایش مشخص شد که تمامی زیر مقیاس -آزموندر مقایسه نمرات پس
ز که بیانگر ماندگاری معنادار تغییرات حاصل ا را نشان داده است؛کمترین تغییر  کودک از والدین

درلی  ژوهشپ ها با نتایج پژوهشاین یافتهآموزش حل مسئله خانواده محور در مرحله پیگیری است. 
(، چیلینگ و سامنتا 2015(، اُه و بایر )2015جاب شیلد ) ،(2015(، ندیم بال و سانگار )2001)
با  همسو است. (1312، )(، شکوهی یکتا و همکاران2016انستون، )(، کواللیلو و ج2016)

توان اظهار نمود، آموزش روش حل توجه به نتایج پژوهش حاضر و سایر شواهد تجربی می
 ادراکمسئله خانواده محور بخش مهمی از مداخله شناختی، رفتاری است که به ارتقای 

سو با نتایج پژوهش حاضر برخی از در همین راستا و هم .کندکمک می کودک از والدین
های حل مسئله و تغییر شناخت، تعامل کودکان اند که با آموزش مهارتمطالعات نشان داده

با والدینشان بهبودیافته و برقراری ارتباط مناسب با همساالن و افزایش پذیرش اجتماعی و 
؛ شاومن 2007فیلد،  -؛ بلنچر2001 شور،باال رفتن نگرش مثبت به خود را موجب شده است )

(. عالوه بر این مطالعات دیگر 2016؛ بک و همکاران ،2012؛ پوگلیس و وایت، 2013شان، 
طور مستقیم یا از طریق والدین و معلمان در کاهش  اند آموزش روش حل مسئله بهنشان داده

 ها مؤثر استرفتارهای نامناسب اجتماعی کودکان و بهبود رفتارهای اجتماعی آن
اند که آموزش مهارت حل مسئله به والدین و کودکانشان شده نشان دادههای انجامهشپژو

یافته و سالمت روانی آنان افزایش یابد،  موجب شده رفتارهای ضداجتماعی کودکان کاهش
ها حاکی از آن است که برنامه آموزش حل مسئله باعث افزایش همچنین نتایج این پژوهش

، ؛ بارکلی2011و ملزرالنگ،  زارت ؛2001کسیدی، ) شودمیوالد  -درک متقابل کودک
، ؛ شکوهی یکتا و همکاران1310 ؛ حاتمی فرد و همکاران،2012توکر و رودریگز،  ؛2013
 (.1315کاکابرایی،  ؛1312

با توجه به نتایج پژوهش حاضر و سایر شواهد تجربی می توان اظهار نمود، که الزمه 
 -هم بودن یک ارتباط کارآمد و دوسویه بین والددرک صحیح کودک از والدین فرا

 -باید توجه داشت که والدین نقش بسیار مهمی در پدیدآیی تعامل والد کودک است. 
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کودک دارند. به عبارتی دیگر در سالهای اولیه حضور کودک در خانواده وظیفه پرورش 
نند و مند استفاده نکفرزندان بر عهده والدین است. حال اگر والدین از سبک والدگری قدرت

ضای ف یا اطالعات مفیدی در راستای شیوه های تعاملی با فرزندان در اختیار نداشته باشند،
، اختالف و مشاجره می شود، در چنین شرایطی کودک ادراک خانواده مملو از نابسامانی

امر به این  (1117) گرولنیک و همکاران در همین راستا مناسبی از والدین کسب نمی کند.
والدین از رفتار های مستقالنه فرزندانشان حمایت نمایند خود صحه گذاشته اند که اگر 

رزند فاگر والدین . همچنین افزایش می یابد اجتماعی کودکان های مهارت رشد و اتکایی
 - والد بینپذیرش  و عشقپذیرش قرار دهند  مورد حمایت و شان را طرد نکنند و به گرمی

بنابراین روابط ناکارآمد والد و کودک منبع مهمی برای روابط  می گردد. برقرارکودک 
توان بر آموزش مختل است. بر این اساس و با توجه به شواهد پژوهشی اشاره شده می

سازد های حل مسئله به والدین که زمینه تعامل مؤثر بین فردی در خانواده را فراهم میمهارت
عنوان یک ، ارتباطی و شناختی کودک در آینده است، بهو از منابع پیشگیری از مشکالت

ضرورت پژوهشی انکارناپذیر تأکید کرد. در همین راستا نتایج پژوهش حاضر نشان داد، که 
عث تغییر و اصالح سبک از یک طرف آموزش حل مسئله خانواده محور به والدین با

طرف دیگر، استفاده از این  و ازپرورش فرزندانشان می شود  در مواجهه با  والدگری آنها
ه همراه بحل مسئله محور از سوی والدین اثرات مثبتی بر ادراک کودک از والدین راهبردها 

از طریق سازوکارهای مواجهه،  برنامه آموزش حل مسئله خانواده محور دارد. بنابراین، 
گذارد. یم اثر ادراکی کودکانبر تجارب مطلوب والدین پذیری و مقابله ارزیابی، واکنش

کودک را از طریق -در پژوهشی ارتقای تعامل والد  نیز (1311)شکوهی یکتا و همکاران
رسی مورد بر استفاده از کارگاه کودک اندیشمند باهای نوین فرزند پروری، آموزش روش

کودک  -، نتایج نشان داد که آموزش مبتنی بر حل مسئله باعث افزایش تعامل والدقرار دادند
 انشهمچنین فرزندان پس از آموزش والدین می شودو کاهش روش تنبیه و توبیخ در والدین 

 .انداز طریق برنامه حل مسئله ابراز رضایت بیشتری از ارتباط با والدین خود گزارش کرده
ی که های کودکویژه در سالنمود والدین در ایجاد کارکرد سالم به توان بیانبنابراین می

ها هستند، نقش بسیار مهمی دارند. چنانکه سازی با آنفرزندان در حال الگوبرداری و همسان
کننده به ایجاد فضای سالم در خانواده بهبود تعامالت کمک عاملترین اشاره شد از مهم

 است.  های حل مسئله خانواده محوربست مهارتاز طریق کار کودک -متقابل والد 
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سیر های آن تفهای پژوهش حاضر باید در بافت محدودیتهمانند سایر پژوهش ها یافته 
و تعمیم داده شود. نخست آنکه، این مطالعه نیز مانند بسیاری از مطالعات دیگر به دلیل استفاده 

عی ممکن است مشارکت کنندگان را از ابزارهای خودگزارش دهی به جای مطالعه رفتار واق
امی های مبتنی بر کسب تأیید اجتماعی و اجتناب از بدنها به استفاده از شیوهدر پاسخ به سؤال

ای همنظور تأیید مقیاسمربوط به عدم کفایت فردی ترغیب کند. به بیان دیگر، به
نکه ، با توجه به آهای بالینی استفاده نشد. دومخودگزارش دهی از مشاهده رفتاری و شاخص

 ،کیل دادند، آزمون اثرات بین جنسیگروه نمونه پژوهش حاضر را والدین و فرزندانشان تش
در مجموع، پژوهش حاضر در قلمرو از نظر پژوهشگران مطالعة حاضر دورمانده است. 

 گریوالدسبک به نقش کودکان های مواجهه ترجیحی مطالعات موجود درباره روش
تاثیر ه ای دربارهای اخیر شواهد تجربی تازهشود. یافتهتلقی می« ندهدهبسط»و « مکمل»

 هایدر بین نمونه آموزش حل مسئله به والدین و بررسی ادراک کودکان از والدین
 مند به مطالعه نقشتواند برای پژوهشگران عالقهو می استفراهم آورده  مورد بررسی

 مفیدی باشد. بازخورد، والدین کودک ازادراک  بر آموزش حل مسئله خانواده محور
جامعه  محور درحل مسئله خانواده آموزشی پیشنهاد می شود استفاده از برنامه بر این اساس 

جدی تلقی گردد و شرایطی فراهم شود تا تمامی خانواده ها به این مهارت های کاربردی 
جهت آگاهی بخشی  های جمعیپتانسیل رسانهاز مجهز شوند در همین راستا بهره گیری 

ا در نظر بمحتوای برنامه آموزشی  بررسی اثر همچنین، .عمومی اقدامی بایسته تصور می شود
 .مورد توجه پژوهشگران قرار گیرددر گروه های مختلف  گرفتن عامل جنسیت

مطالعة تغییر پسایندهای ادراکی چندگانه  در مواجهه با تجارب والدینی در در مجموع،  
ربخشی در و افزایش اث مستقل پدر و مادررفتار حمایتی  رفتار درگیر شونده وبین کودکان مانند 

رنامه بهای انطباقی و سازش یافته ، به مثابه نتیجة آموزش روشگریوالدسبک تجربه نقش 
 فراروی و بکاربسته های پژوهشیترین الویت، یکی از مهمآموزشی حل مسئله محور

 شود. قلمداد می و مسئولین پژوهشگران
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