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مقدمه
مرور شواهد تجربی مختلف نشان میدهد که در قلمرو مطالعاتی روان شناسی خانواده ،در
بین نمونههای فرهنگی مختلف ،مفهوم تعامل والد  -کودک ،یکی از مهمترین مفاهیم مورد
عالقة پژوهشگران قلمداد میشود .به بیان دیگر ،پژوهشگران عالقهمند به موضوع محوری
«الگوهای تبادلی ،»1در بافتهای مطالعاتی مختلف ،بر نقش تبیینی و تفسیرکنندة مفهوم
ادراک کودک از والدین ،2تأکید کردهاند (مک کوبی1112 ،3؛ پوتی و اینگرام2002 ،4؛
ویمز و پلهام2010 ،5؛ کلر ،گیلبرت ،کوس و کامینگز2011 ،6؛ برور و اسپارکز2012 ،7؛
توکر و رودریگز2012 ،8؛ اسمیت و روت .)2015 ،9ادراک کودک از والدین بر اساس
رویآورد خودمختاری 10که زمینه انگیزش دارد توسط گرولنیک ،ریان و دسی)1117( 11
مطرح شده است .رویآورد خودمختاری سوگیری انگیزشی والدین را در مقابل پدیدآیی
انگیزش کودکان پراهمیت تلقی میکند و روابط والد-کودک ،را در دو بعد شامل تشویق
استقالل در مقابل حمایت مفرط همچنین پذیرش در برابر طردشدگی توصیف می کند .بر
این اساس حمایت والدین از خودمختاری یا استقالل ،اتکا به خود و رشد مهارتهای
اجتماعی کودکان را تقویت میکند از سوی دیگر حمایت از پذیرش در برابر طردشدگی
نیز بیانگر انتقال میزان عشق و پذیرش از سوی والدین به کودک است (گرولنیک و
همکاران .)1117،بر اساس این الگوهای تبادلی ،کودکان در تحول اجتماعی خود
تأثیرگذارند .مغایر با این الگوی مؤثر ،دیگر شواهد تجربی ،تعامل در خانواده را بیشتر
یکسویه در نظر گرفته اند و تحول اجتماعی کودک را متأثر از شیوه فرزندپروری والدین
دانستهاند (مک کوبی1112 ،؛ بامریند1111 ،12؛ نقل از شکوهی یکتا و پرند.)1327 ،
درحالیکه امروزه مسئله جامعه پذیری کودک را یک دیدگاه دوطرفه ،توصیف می کنند
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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که حکایت از نقش مؤثر کودکان در خانواده دارد (زارت و ملزرالنگ2011 ،1؛ بارکلی،2
2013؛ توکر و رودریگز .)2012 ،بنابراین باید این نکته را در نظر داشت که فرایند تعامل
والد  -کودک در خانواده یک امر دوسویه است و هر دو گروه والدین و فرزندان از یکدیگر
تأثیر پذیرند .بر این اساس ،همسو با نتایج برخی از پژوهشهای انجام شده در قلمرو مطالعاتی
تعامل دو سویه کودک  -والد  ،بررسی نقش سبک والدگری در عوامل چندگانة تغییردهندة
الگوی پاسخ به تجارب و پسایندهای وابسته به این تجارب در بین کودکان ،از اهمیت
چشمگیری برخوردار است (جانسون و مش2001 ،3؛ پوتی و اینگرام2002 ،؛ کلر و
همکاران2011 ،؛ شکوهی یکتا ،شهابیان و پرند1311 ،؛ کاکابرایی.)1315 ،
بدون تردید ،الزمه ادراک مناسب کودکان از والدین شان کاربست الگوی فرزندپروی
کارآمد است .به بیان دیگر شیوه تربیتی والدین را می توان شاخصی معتبر برای پیش بینی
چگونگی ادراک کودک از والدین تلقی کرد .بر این اساس برقراری ارتباط صحیح و مؤثر
والدین با کودکان ،مهمترین اصل فرزندپروری است که الزمه آن شناخت مسائل کودکان
و درک تفاوت دیدگاه های آنها است (شاومن شان .)2013 ،4در همین راستا آرسنیو و
لمریز )2010( 5دو احتمال را برای تبین رابطه والد -کودک مطرح کرده است )1 ،احتمال
نخست بر این باور است که کودکان شبیه به بزرگساالن به دنیا پیرامونی پاسخ می دهند و )2
طبق احتمال دوم کودکان روش های متفاوتی در فکر کردن ،احساس کردن و رفتار کردن
دارند که با روش بزرگساالنه متفاوت است (به نقل از میلر .)2011،6طبق نظر پژوهشگران
حوزه روان شناسی تحولی احتمال دوم مبنی بر تفاوت دیدگاه والدین با کودکان محتمل تر
است زیرا تفاوت های فراوانی در ابعاد روانی ،شناختی ،اجتماعی و اولویت های آموزشی
در بین گروه های اشاره شده مشهود است (فروند و باتلس2000 ،7؛ کاگان2003 ،8؛ بارکلی،
2013؛ میلر2011 ،؛ منصور .)1311 ،بنابراین می توان استنباط کرد که مداخله در جهت
اصالح شیوه فرزندپروری از طریق آموزش والدین ،باعث ارتقای مهارت های والدین در
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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درک افکار ،احساسات و رفتارهای خود و دیگران به ویژه در تعامل با فرزندانشان می شود،
همچنین این روند تغییر والدین بر ادراک کودکان از والدین نیز اثر مثبتی می گذارد.
شواهد تجربی تحولی نگر نشان داده است مداخله حل مسئله محور به عنوان یک روش
ساختارمند و کارآمد در ارتقای تعامل دو سویه والد -کودک نقشی موثر دارد (کسیدی و
تیلور2005 ،1؛ بلنچر -فیلد2007 ،2؛ کسیدی2001 ،؛ شاومن شان2013 ،؛ حاتمی فرد ،کافی
و خوشروش1310 ،؛ کاکابرایی .)1315 ،الگوی حل مسئله به فرایندی شناختی ـ عاطفی ـ
رفتاری اطالق میشود که به کمک آن افراد برای حل مسائلی که در موقعیتهای زندگی
واقعی تجربه میکنند ،تالش میکنند (سی یو و شِک )2005 ،3که شامل چهار مرحله است:
الف) تعریف مسئله و ضابطهبندی 4آن ،ب) تعیین هدف ،5ج) ارائه راهحلهای جایگزین 6و
د) اجرای راهحل و وارسی( 7دزوریال و نزو .)2001 ،8حال در یک سطح بنیادی ،و همسو با
هدف اصلی انجام این پژوهش این سؤال مطرح می شود که چگونه آموزش حل مسئله به
والدین ادراک کودکان از والدینشان را تغییر میدهد؟ در راستای پاسخ به سؤال مطرح شده،
باید اذعان نمود که پژوهش های محدودی در زمینه تغییر ادراک کودک از والدین از طریق
آموزش حل مسئله یا سایر روش های مداخله انجام شده است (گرولنیک و همکاران.)1117 ،
اما نتایج برخی از مطالعات نشان دادهاند آموزش روش حل مسئله بهطور مستقیم یا از طریق
والدین و معلمان در کاهش رفتارهای نامناسب کودکان و بهبود رفتارهای اجتماعی آنها
مؤثر است (شور و هیلی1113 ،9؛ شور2001 ،؛ سی یو و شِک2005 ،؛ بلنچر -فیلد2007 ،؛
شاومن شان2013 ،؛ پوگلیس و وایت2012 ،10؛ بک ،ویلیامز ،کتنگ ،اپیرلی و
چاپل .)2016،11در همین راستا پژوهش کیسال ،مک دونالد ،فلمنگ و درومند)2005( 12
نشان داد آموزش حل مسئله به مادران موجب ارتقای کفایت و مهارت اجتماعی کودکانشان
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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شده همچنین بهبود رابطه با فرزندان و جو خانواده را فراهم ساخته است (نقل از شکوهی
یکتا ،اکبری زردخانه ،پرند و پوران .)1311 ،پژوهش درلی )2001( 1با هدف بررسی اثر
برنامه آموزش مهارتهای اجتماعی بر مهارتهای اجتماعی کسب شده کودکان حاکی از بهبود
معنادار مهارتهای حل مسئله و ادراک احساسات دیگران از سوی کودکان بود ،همچنین اثر
برنامه آموزشی پس از یک سال در مرحله پیگیری ،همچنان ماندگار بود .در پژوهش ندیم
بال و سانگار )2015( 2نیز تأثیر آموزش برنامه بین فردی بر مهارت های ارتباطی نوجوانان
بررسی شده بود ،یافته ها نشان داد که برنامه آموزش مهارتهای اجتماعی به طور معنی داری
مهارتهای ارتباطی و آگاهی از ادراک دیگران را افزایش داده بود ،همچنین بعد از گذشت
هشت ماه از آموزش در مرحله پیگیری ،اثر این آموزش همچنان پایدار باقی مانده بود .مطالعه
جاب شیلد ) 2015 ( 3نیز نشان داد افزایش مهارت حل مسئله در والدین و کاربست آن در
ارتباط با فرزندانشان باعث تقویت پیوندهای عاطفی گردیده و این کودکان در محیط های
بیرونی کمتر دچار مشکالت ارتباطی شده اند .چیلینگ و سامنتا )2016( 2نیز در پژوهشی بر
نقش آموزش به والدین بر ارتقای شبکه خانواده تأکید کرده اند .اُه و بایر )2015(5نیز در
پژوهشی نشان داده اند تقویت ارتباط کودک – والد موجب حل مشکالت ارتباطی کودکان
می شود و از سوی دیگر والدین درک صحیحی از رفتار کودکان اکتساب می کنند .در
همین راستا نتایج پژوهش دیگری نشان داده است با آموزش مهارت های حل مسئله به والدین
تغییر شناخت و ارتباط موثر والدین با کودکانشان ،بهبود چشمگیری داشته است و همچنین
باعث درک مثبت کودکان نسبت به خود و والدینشان شده است (کواللیلو و جانستون،6
 .)2016پژوهش شکوهی یکتا ،پرند ،شهائیان و متولی پور( )1327با هدف بررسی تأثیر
آموزش مهارت های حل مسأله بر تعامل والد -کودک و بهبود رفتارهای چالش برانگیز
کودکان انجام شد ،نتایج نشان داد که سبک تعاملی والدین پس از آموزش به طور معنی
داری بهبود یافته ،به طوری که آموزش روش حل مسئله به والدین بهبود سبک تربیتی
والدین ،همچنین موجب بهبود رفتارهای چالش برانگیز کودکان شده بود .در پژوهشی دیگر
1. Dereli
2. Nedim Bal & Sungur
3. Jobe-Shields
4. Schilling & Samantha
5. Oh & Bayer
6. Colalillo & Johnston
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در ایران تأثیر آموزش روش تربیتی مبتنی بر حل مسئله بر روش فرزندپروری و رفتارهای
خشمگینانه والدین انجام شد ،نتایج نشان داد آموزش روش حل مسأله به والدین باعث کاهش
رفتارهای خشمگینانه آنها نسبت به فرزندان شده است و سبک تربیتی آنان بهبود چشمگیری
داشته است (شکوهی یکتا ،پرند ،شهائیان و اکبری زردخانه .)1310،این یافته را شکوهی
یکتا ،پرند ،اکبریزردخانه ( )1313در پژوهشی دیگر تأیید کرده اند .در پژوهش دیگر
شکوهی یکتا ،شریفی و متعمد یگانه ( )1312نشان داده اند که آموزش مهارت حل مسأله به
مادران بر تعامل والد-کودک مؤثر بوده و نتایج حاکی از آن بود که کارگاه تربیت کودک
اندیشمند به طور معناداری موجب کاهش زیر مقیاس های بیش حمایتگری ،طرد فرزند و
باعث افزایش زیر مقیاس های پذیرش فرزند و بهبود رابطه مادر -کودک شده است .در
همین راستا کاکابرایی ( )1315در پژوهش خود با هدف بررسی تأثیر آموزش حل مسأله
خانواده محور بر ارتباط والد-کودک دانش آموزان دوره ابتدایی ،به این نتیجه دست یافت
که آموزش حل مسأله خانواده محور به والدین ،سبب بهبود ارتباط والدین با فرزندانشان
میشود.
با توجه به شواهد تجربی اشاره شده می توان اذعان نمود به صورت مشخص پژوهشی در
راستای بررسی آموزش حل مسئله خانواده محور به والدین و بررسی اثر آن بر ادراک
کودک از والدین مورد غفلت قرار گرفته است که انجام این پژوهش این گستره را مورد
توجه قرار داده است و به نوعی وسعت بخشیده است .بنابراین نظر به اهمیت فرزندپروری و
نقش آن در ارتقای روابط بین فردی خانوادهها و درنتیجه جامعه ،ارائه برنامههای مدون
آموزش والدین مبتنی بر آموزش حل مسئله محور امری ضروری تلقی می شود .حال میتوان
بیان نمود ،سبک تربیتی والدین از مهمترین مفاهیمی است که بیانگر نحوه تعامل والدین با
فرزندان است ،در چنین شرایطی اگر هر موقعیت تعامل با کودک و نوجوان را به یک مسئله
تعبیر کنیم ،باید سبک تربیتی را نوعی مهارت حل مسئله والدین در موقعیتهای مربوطه با
فرزندان قلمداد کرد .از سوی دیگر بهره گیری از سبک فرزندپروری حل مسئله محور از
سوی والدین شناخت و ادراک فرزندان را نیز تحت تاثیر قرار می دهد که پژوهش حاضر را
می توان تالشی جهت بررسی این مهم قلمداد کرد .برنامه آموزش حل مسئله خانواده محور

از برنامه "کارگاه تربیت کودک /نوجوان اندیشمند "1که توسط شور ( )2000،2001طراحی
1. Raising a Thinking Child /pre teen
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گردیده ،اقتباس شده است .مهمترین هدفهایی که در برنامه آموزش حل مسئله خانواده/
مدرسه محور دنبال شد عبارتاند از )1 :آموزش چگونه اندیشیدن و نه به چه اندیشیدن که
به کودکان و نوجوانان کمک میکند تا بتوانند در مواجهه با مسائل درون فردی و میان فردی
به راهحلهای مختلف بیندیشند و بهترین راهحل را اتخاذ نمایند )2 ،بهکارگیری روش حل مسئله
محور از سوی والدین ،در تعامل با کودکان و تغییر درک کودک از والدین (شکوهی یکتا و
همکاران .)1311 ،1327 ،1313 ،همچنین از مهمترین مهارتهایی که در جلسات کارگاه حل
مسئله خانواده محور به والدین آموزش داده می شود میتوان به  -1درک احساسات دیگران و نقطه
نظرات آنان -2 ،درک انگیزهها -3 ،یافتن راهحلهای متعدد -2 ،در نظر گرفتن عواقب و نتایج امور
و  -5برنامهریزی متوالی ،اشاره نمود .بنابراین آموزش حل مسئله محور به صورت مستقیم یا غیر
مستقیم برای کودکان و نوجوانان یک راهبرد پیشگیری -بهزیستی تلقی می شود زیرا مهارت
های کسب شده از طریق برنامه ای حل مسئله محور کفایتهای بهداشت روانشناختی دانش
آموزان را افزایش میدهد .ازاینرو ،با توجه به آنچه ذکر شد میتوان اظهار نمود که آموزش
حل مسئله به والدین و کاربست آن در تعامل با فرزندان شان می تواند باعث بهبود ادراک
کودکان شان گردد .بر اساس این مفروضه مطالعه حاضر با هدف آموزش حل مسئله خانواده
محور به والدین و تعیین تأثیر آن بر ادراک کودک از والدین و همچنین بررسی میزان
ماندگاری آن انجام شده است .به عبارت دیگر پژوهش حاضر به دنبال پاسخ گویی این مسئله
است که آیا آموزش حل مسئله خانواده محور بر بهبود ادراک دانش آموزان دوره ابتدایی اثربخش
است ؟ همچنین آیا اثر این برنامه آموزشی با گذشت زمان همچنان ماندگار است؟ امید این تجربه علمی
فرصتهای ارزشمندی در جهت برنامهریزی مبتنی بر یافتههای علمی را فراهم نماید و نیز
موجب گردد تا گامی مهم در امر برنامههای پیشگیرانه در جامعه هدف برداشته شود.

روش پژوهش
پژوهش حاضر با توجه به هدف کاربردی و شیوه اجرا ،نیمه تجربی از نوع طرح پیشآزمون
 پسآزمون  -پیگیری با گروه کنترل 1است .جامعة آماری مورد مطالعه در این پژوهششامل کلیة دانشآموزان دختر و پسر پایههای چهارم ،پنجم و ششم مدارس ابتدایی دولتی
عادی شهر کرمانشاه در سال تحصیلی 1315است .گروه نمونه با استفاده از روش نمونهگیری
1. pretest-posttest - follow up with control group design
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تصادفی مشتمل بر  120دانشآموز که در سهپایه ی چهارم ،پنجم و ششم در مدارس ناحیه
یک دخترانه (آناهیتا قباییان ،سیمین دخت رای) و پسرانه (شاهد شیرزادی ،منوچهر شریفی)
مشغول به تحصیل بودند انتخاب شدند .در این پژوهش نمونه  120نفری با تفکیک پایه
تحصیلی و جنسیت شامل  20دانشآموز دختر و پسر پایه چهارم 20 ،دانشآموز دختر و پسر
پایه پنجم و  20دانشآموز دختر و پسر پایه ششم بود که با انتساب تصادفی به دو گروه
آزمایشی و گواه تقسیم شدند .برای انتخاب گروههای نمونه دانش آموزان مقطع ابتدایی و
والدین ،ابتدا با هماهنگی سازمان آموزش و پرورش شهر کرمانشاه و در پی فراخوان مسئوالن
یادشده درزمینه معرفی کارگاههای حل مسئله خانواده محور برای والدین انجام شد .سپس
مسئوالن کارگاهها در طی یک جلسه آموزشی ،برنامه کارگاهها را به گروه والدین معرفی
کرده و از آنان درخواست به عمل آمد تا در صورت تمایل به شرکت در کارگاه مذکور،
ثبتنام مقدماتی انجام دهند .سپس دانشآموزانی که حداقل یکی از والدین آنها ثبتنام
مقدماتی نمودهاند و والدین آنها موافق شرکت در کارگاه مذکور بودند ،بهصورت
نمونهگیری تصادفی ساده ،انتخاب و ثبتنام نهایی به عمل آمد .مالکهای ورود عبارت
بودند از )1 :سن  10تا  12سال و قرار داشتن در پایه تحصیلی چهارم تا ششم دبستان (افراد
مذکور نمیبایست هرگز درگذشته مردود شده باشند) )2 ،تعهد و همکاری الزم والدین.
مالکهای خروج شامل )1 :داشتن نوعی بیماری پزشکی که فرد را وادار به جستجوی فوری
درمان سازد )2 ،عدم تمایل و رضایت والدین در شرکت فعال در کارگاه بود.

ابزار پژوهش
مقیاس ادراک کودک از والدین) :1 (POPSاین مقیاس توسط گرولنیک و همکاران
( )1117ساختهشده که توسط دانش آموزان بر روی مقیاس  7درجهای لیکرت ،گزینههای
کامالً موافقم ( )7تا کامالً مخالفم ( )1تکمیل میگردد .این مقیاس دارای  20گویه ( 10گویه
مربوط به مادر و  10گویه مربوط به پدر) و شامل  2زیر مقیاس رفتارهای درگیر شونده مادر،
رفتارهای حمایت مستقالنه مادر ،رفتارهای درگیر شونده پدر و رفتارهای حمایت مستقالنه
پدر است .گرالنیک و همکاران ( )1111بهمنظور تعیین روایی و پایایی این مقیاس از روشهای
تحلیل عاملی و همسانی درونی استفاده نمودند .افزون بر این در مطالعات متعدد نیز ،پایایی و
)1 . Perception of Parents Scale (POPS
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روایی مطلوبی برای این ابزار گزارششده است (گرولنیک و همکاران 1117؛ لطیفیان و
خوشبخت1322 ،؛ نقل از البرزی .)1313،خرازی و کارشکی ( )1322اعتبار کلی ابزار و اعتبار
زیر مقیاس ها آن را بین  0/62تا  0/13گزارش کردهاند ،همچنین باباخانی ( )1310نیز در پژوهشی
از طریق تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی روایی این ابزار را مورد بررسی قرار داده و اعتبار کلی
ابزار را  0/12گزارش کرده است (نقل از حجازی ،صادقی و شیرزادی .)1312 ،در پژوهش
حاضر ،ضرایب آلفای کرانباخ طبق گزارش دانش آموزان برای زیر مقیاسهای رفتارهای
درگیر شوندهی مادر ،رفتارهای حمایت مستقالنه مادر ،رفتارهای درگیر شوندهی پدر و
رفتارهای حمایت مستقالنه پدر به ترتیب برابر با  0/76 ،0/72 ،0/72و  0/61و در کل 0/71
به دست آمد.
شیوه اجرا .با توجه به طرح تحقیق ،دادهها در سه مرحله (قبل آموزش و بعد آموزش به مدت
سه ماه سپس مرحله پیگیری با در نظر گرفتن مدت مقرر یکماهه) گردآوریشده است.
بدین منظور ابزارهای پژوهش قبل از شروع آموزش در بین گروههای ،دانش آموزان
(آزمایشی وگواه) ،اجرا شد؛ پس از اتمام آموزش به والدین ،سه ماه بعد پرسشنامههای
مذکور مجدداً اجرا و دادهها جمعآوری گردید ،در نهایت بعد از یک ماه جهت بررسی
ماندگاری برنامه حل مسئله خانواده محور ،مرحله پیگیری انجام شد .دراین پژوهش از برنامه
"کارگاه تربیت کودک /نوجوان اندیشمند" که توسط شور ( )2000،2001طراحی گردیده
است ،استفاده شد .برنامه آموزش حل مسئله خانواده محور به مدت  10جلسه دو ساعته به
والدین گروه آزمایشی آموزش داده شد ،سپس بهمنظور اثربخشی برنامه تربیت کودک /
نوجوان اندیشمند به مدت  3ماه این برنامه بر روی دانش آموزان در خانه توسط والدین
آموزشدیده با نظارت هفتگی مجریان طرح اجرا گردید در نهایت یک ماه پس از
پس آزمون مرحله پیگیری نیز اجرا گردید .کارگاه تربیت کودک /نوجوان اندیشمند برای
والدین کودکان ده تا دوازده سال طراحیشده است .هدف این کارگاهها افزایش مهارتهای
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.
در قالب کتاب تمرین 1این کارگاه ،طرح درسهایی ارائهشده است که در آن والدین با
1. Workbook
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توجه به آموزشهایی که در کارگاه میبینند ،مسئولاند تا کودکان و نوجوانان را بهسوی
حل مسئله هدایت کنند .الزم به ذکر است ،در ایران نیز پژوهشهای متعددی در مقاطع مختلف
برنامههای آموزش حل مسئله مدار بر روی نمونههای متفاوت اجرا نمودهاند .در همین راستا شکوهی
یکتا و همکاران در پژوهشهای ( )1313،1312 ،1311 ،1310 ،1327اعتبار و روایی این برنامه
آموزشی را تائید کردهاند .در ادامه خالصه محتوا و هدف هر جلسه اشاره می شود:
ردیف

هدف

جلسه

آشنایی

اول

کودکی و اهمیت آن

جلسه
دوم

با

دوره

آشنایی با مهارت های
حل مسئله و روش
های تربیتی والدین

محتوا

تکالیف

تشریح اهداف کارگاه و بررسی اهمیت آن

پخش کلیپ میوه درخت گردو

با تاکید بر چهار شیوه تربیتی والدین

و ارائه و توضیح برگه تمرین

درک احساسات دیگران  ،درک انگیزه
دیگران  ،یافتن راه حل های جایگزین  ،در
نظر گرفتن عواقب و نتایج کار و برنامه

پخش کلیپ غم فردای موهوم

ریزی متوالی

جلسه

پرداختن به مقوله

تشریح اهمیت شناخت و بیان احساس ها در

پخش کلیپ رسائل و ارائه

سوم

احساسات

زندگی واقعی در تعامل با فرزندان

جدول موقعیت های احساسی

جلسه

پرداختن به موضوع

بررسی گوش دادن به عنوان یکی از اجزای

پخش کلیپ کیمیای دوست،

چهارم

گوش کردن فعال

حل مسئله و چگونگی کاربست آن در

وارائه برگه های تمرین خوب

تعامل با فرزندان

گوش کردن

جلسه

پرداختن به مبحث

در نظر گرفتن دالیل متعدد بروز یک رفتار

پخش کلیپ بهترین شما  ،دادن

پنجم

درک انگیزه ها

با هدف متمایز کردن رفتارهای خصمانه یا

جزوه جلسه پنجم و ارائه برگه

عمدی از رفتارهای تصادفی یا غیر عمدی

تمرین درک انگیزه ها

جلسه

پرداختن به مقوله

ششم

راه حل ها

چگونگی پیدا کردن راه حل های جایگزین
بدون ارزش گذاری آنها از طریق تشویق
فرزندان به تفکر درباره موقعیت های

پخش کلیپ نامه 32

ساختگی و بیان برخی از نمونه ها (نقاشی یا
داستان های نصفه)

جلسه

پرداختن به مبحث

تشریح گفت و گو از طریق حل مسئله

پخش کلیپ سینی و ارائه برگه

هفتم

نتایج و عواقب

درموقعیت های ساختگی و زندگی واقعی

آموزش تفکر بر اساس نتایج

جلسه

پرداختن به مهار

بینی موانع احتمالی ،زمان بندی فعالیت ها ،

هشتم

برنامه ریزی متوالی

چقدر طول خواهد کشید؟ و یکپارچه سازی

چگونگی طرح گام ها به سوی هدف ،پیش

گام های مختلف

پخش کلیپ دو لیمو
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تمرین های ترکیبی با تشکیل

پرداختن به ترکیب
جلسه

مهارت های حل

مروری مهارت های فرا گرفته شده تاکنون

گروه های سه نفر و ارائه داستان

نهم

مسئله و مروری بر

به وسیله پرسش و پاسخ از شرکت کنندگان

های ناقص و تکمیل آن توسط
شرکت کنندگان

سوال های والدین

به گروه های سه نفره برگه های
ارزیابی حل مسئله داده شد
جلسه

مروری بر مطالب فرا

مرور نهایی بر گفت گو به شیوه حل مسئله،

سپس از شرکت کنندگان

دهم

گرفته شده و ارزیابی

جمع بندی و در نهایت اجرای ارزیابی

خواسته شد تا روش استفاده
شده در آن عبارت را مشخص
نمایند

یافتههای پژوهش
در جدول ( ،)1نمرات محاسبهشده شاخصهای توصیفی ،میانگین و انحراف استاندارد زیر
مقیاسهای ادراک کودک از والدین در مراحل پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری به
تفکیک ،طبق گزارش والدین ارائه میشود.
جدول  .1میانگین و انحراف استاندارد زیرمقیاسهای ادراک کودک از والدین
آمارهها
متغیر

پیشآزمون
مرحله

میانگین

انحراف
معیار

پسآزمون
میانگین

انحراف
معیار

پیگیری
میانگین

انحراف
معیار

رفتارهای درگیر شونده

آزمایش

16/70

2/63

12/23

2/12

12/23

2/12

مادر

گواه

17/32

2/26

17/50

2/12

17/50

2/12

رفتارهای حمایت مستقالنه

آزمایش

16/72

5/12

17/25

2/25

17/25

2/25

مادر

گواه

16/65

2/02

16/35

2/62

16/35

2/62

رفتارهای درگیر شونده

آزمایش

12/17

3/27

17/13

2/26

17/13

2/26

پدر

گواه

15/02

2/10

12/17

3/71

12/17

3/71

رفتارهای حمایت مستقالنه

آزمایش

15/63

2/22

16/27

2/22

16/27

2/22

پدر

گواه

15/70

2/26

15/13

2/63

15/13

2/63

جدول ( ،)1میانگین و انحراف استاندارد پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری زیر مقیاس
های ادراک کودک از والدین در گروههای آزمایش و گواه طبق گزارش دانش آموزان را
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نشان میدهد .همان طور که مشهود است نمرات دانش آموزان گروه آزمایش در تمام زیر
مقیاسها در مراحل پسآزمون و پیگیری افزایش چشمگیری داشته است .یکی از مفروضه-
های آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیری همگونی ضرایب رگرسیون است .آزمون
همگونی ضرایب رگرسیون از طریق تعامل پیشآزمون زیر مقیاسهای رفتار درگیر شوند
مادر ،رفتار حمایت مستقالنه مادر ،رفتارهای درگیر شونده پدر ،رفتار حمایت مستقل مادر و
متغیر مستقل (روش درمان) در مرحله پسآزمون مورد بررسی قرار گرفت .تعامل این
پیشآزمونها با متغیر مستقل معنادار نبوده و حاکی از همگونی ضرایب رگرسیون بود .از
دیگر مفروضههای مهم تحلیل کوواریانس چند متغیری ،بررسی همگونی واریانس دو گروه
در مرحله پسآزمون است که از آزمون همگونی واریانسهای لون استفاده شد که نتایج آن
در جدول ( ،)2آمده است.
جدول  .2نتایج آزمون لون برای بررسی برابری واریانسها
در زیرمقیاسهای ادراک کودک از والدین
متغیر

F

df1

df2

سطح معنیداری

رفتار درگیر شوند مادر

0/001

1

112

0/172

رفتار حمایت مستقالنه مادر

0/165

1

112

0/625

رفتارهای درگیر شونده پدر

1/07

1

112

0/302

رفتار حمایت مستقالنه مادر

1/25

1

112

0/266

نتایج جدول ( ،)2نشان داد که آزمون لون محاسبهشده در مورد هیچیک از متغیرهای
موردبررسی ازلحاظ آماری معنیدار نبود؛ {رفتار درگیر شونده مادر؛  P=0/172>0/05و
112(=0/001و { ،}F(1رفتار حمایت مستقالنه مادر؛  P= 0/625>0/05و 112(= 0/165و

{ ،}F(1رفتارهای درگیر شونده پدر؛  P= 0/302<0/05و 112(=1/25و  }F(1و {رفتار
حمایت مستقالنه مادر؛  P=0/266>0/05و 112(=1/25و  }F(1بنابراین مفروضه همگونی
واریانسها نیز تائید شد .بهمنظور بررسی پیشفرض نرمال بودن توزیع نمرات در جامعه از
آزمون کولوموگرف -اسمیرنوف استفاده شد .نتایج آزمون کولوموگرف -اسمیرنوف
جهت پیش فرض نرمال بودن توزیع نمرات در جامعه ،برای متغیرهای تحقیق در جدول(،)3
ارائهشده است.

111

آموزش حل مسئله خانواده محور به والدين و تأثيرآن بر ادراک کودک ...

جدول .3آزمون کولوموگرف -اسمیرنوف در مورد پیشفرض نرمال بودن
توزیع نمرات زیرمقیاسهای ادراک کودک از والدین
متغیر

Zکولوموگرف اسمیرنوف

سطح معناداری

رفتار درگیر شوند مادر

1/26

0/052

رفتار حمایت مستقالنه مادر

1/32

0/061

رفتارهای درگیر شونده پدر

1/12

0/01

رفتار حمایت مستقالنه پدر

1/22

0/021

همانطور که در جدول( ،)3مشاهده میشود فرض صفر برای نرمال بودن توزیع نمرات
متغیرهای تحقیق تأیید میگردد .بهعبارتدیگر پیشفرض نرمال بودن توزیع نمرات در
پسآزمون برای متغیرهای تحقیق تأیید شد .برای بررسی تأثیر مداخله انجامشده بر زیر
مقیاسهای ادراک کودک از والدین باید از تحلیل کوواریانس (مانکووا) چند متغیره
استفاده کرد ،پس از بررسی پیشفرضها و برقراری آنها نتایج تحلیل در جدول  ،2آمده
است.
جدول  .4نتایج حاصل از تحلیل مانکووا بر روی میانگین نمرههای پسآزمون
زیرمقیاسهای ادراک کودک از والدین و گروههای آزمایش و گواه ،با کنترل پیشآزمون
نام آزمون

مقدار

F

فرضیه
df

dfخطا

سطح
معناداری

اندازه اثر

توان
آماری

اثر پیالیی

0/232

2/66

2/00

111/00

0/001

0/232

0/111

المبدای ویلکس

0/762

2/66

2/00

111/00

0/001

0/232

0/111

اثر هتلینگ

0/312

2/66

2/00

111/00

0/001

0/232

0/111

بزرگترین ریشه روی

0/312

2/66

2/00

111/00

0/001

0/232

0/111

همانطور که در جدول ( ،)2مشاهده میشود میزان تأثیر آموزش حل مسئله خانواده/
مدرسه محور  0/23بوده است و این بدان معناست که  0/23واریانس نمرات پسآزمون
متغیرهای وابسته مربوط به عضویت گروهی بوده است .توان آماری  1و سطح احتمال نزدیک
به صفر ،داللت بر کفایت حجم نمونه است .همچنین با کنترل پیشآزمون سطوح معناداری
همه آزمونها بیانگر آن هستند که بین دانشآموزان گروههای آزمایش و گواه حداقل
دریکی از متغیرهای وابسته (زیر مقیاسهای ادراک کود از والدین) تفاوت معنیداری وجود
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دارد .برای پی بردن به این تفاوت نتایج حاصل از آزمون تحلیل کوواریانس آنکوا در متن
مانکوا در جدول شماره ( ،)5آورده شده است.
جدول  .5نتایج حاصل از تحلیل آنکوا در متن مانکوا بر روی میانگین
نمرههای پسآزمون و پیگیری زیرمقیاس های ادراک کودک از والدین
مرحله

درجه آزادی

F

سطح معنیداری

اندازه اثر

توان آماری

زیر مقیاسها

پسآزمون

1

6/21

0/010

0/056

./735

پیگیری

1

2/57

0/002

0/070

./227

رفتار حمایت مستقالنه

پسآزمون

1

7/02

0/001

0/051

./752

مادر

پیگیری

1

7/03

0/001

0/052

./751

پسآزمون

1

31/26

0/001

0/212

1

پیگیری

1

31/26

0/001

0/212

1

رفتار حمایت مستقالنه

پسآزمون

1

16/26

0/001

0/125

./171

پدر

پیگیری

1

16/22

./001

./125

./171

رفتار درگیر شوند مادر

رفتار درگیر شونده پدر

چنانچه از جدول ( ،)5مشاهده میشود آموزش حل مسئله خانواده /مدرسه محور بر
رفتار درگیر شونده مادر ،رفتار حمایت مستقالنه مادر ،رفتار درگیر شونده پدر و رفتار
حمایت مستقالنه پدر در دانش آموزان گروه آزمایش در پسآزمون مؤثر بوده است

( f = 6/21و P>0/010؛  f = 7/02و P >0/001؛  f = 31/26و  P >0/001و P >0/001؛

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

نمرات پسآزمون و پیگیری گروه آزمایش بهطور معنیداری در زیر مقیاس های ادراک
کود از والدین متفاوت از گروه گواه است .به عبارتی میتوان گفت که برنامه حل مسئله
خانواده /مدرسه محور بهطور معنیداری موجب بهبود ارتباط والد –کودک دانش آموزان
گروه آزمایش در مرحلهی پسآزمون و همچنین در مرحله پیگیری شده است و این برنامه
دارای قابلیت اعتماد و روایی الزم است.

بحث و نتیجه گیری
پژوهش حاضر با هدف آموزش حل مسئله خانواده محور به والدین و بررسی تأثیر آن بر
ادراک کودک از والدین انجام شد .طبق گزارش مشارکت کنندگان نتایج این پژوهش نشان
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داد ،برنامه حل مسئله خانواده محور بر ادراک کودک از والدین و زیر مقیاسهای آن شامل رفتار
درگیر شونده مادر ،رفتار حمایت مستقالنه مادر ،رفتار درگیر شونده پدر و رفتار حمایت مستقالنه مادر
تأثیر مثبت داشته است .بهعبارت دیگر در گروه آزمایشی تمامی نمرات زیرمقیاسهای ادراک کودک
از والدین در مقایسه با نمرات پسآزمون نسبت به پیشآزمون افزایش چشمگیری داشته است .همچنین
در مقایسه نمرات پسآزمون -پیگیری گروه آزمایش مشخص شد که تمامی زیر مقیاسهای ادراک
کودک از والدین کمترین تغییر را نشان داده است؛ که بیانگر ماندگاری معنادار تغییرات حاصل از
آموزش حل مسئله خانواده محور در مرحله پیگیری است .این یافتهها با نتایج پژوهش پژوهش درلی
( ،)2001ندیم بال و سانگار ( ،)2015جاب شیلد ( ،)2015اُه و بایر ( ،)2015چیلینگ و سامنتا
( ،)2016کواللیلو و جانستون ،)2016( ،شکوهی یکتا و همکاران )1312( ،همسو است .با
توجه به نتایج پژوهش حاضر و سایر شواهد تجربی میتوان اظهار نمود ،آموزش روش حل
مسئله خانواده محور بخش مهمی از مداخله شناختی ،رفتاری است که به ارتقای ادراک
کودک از والدین کمک میکند .در همین راستا و همسو با نتایج پژوهش حاضر برخی از
مطالعات نشان دادهاند که با آموزش مهارتهای حل مسئله و تغییر شناخت ،تعامل کودکان
با والدینشان بهبودیافته و برقراری ارتباط مناسب با همساالن و افزایش پذیرش اجتماعی و
باال رفتن نگرش مثبت به خود را موجب شده است (شور2001 ،؛ بلنچر -فیلد2007 ،؛ شاومن
شان2013 ،؛ پوگلیس و وایت2012 ،؛ بک و همکاران  .)2016،عالوه بر این مطالعات دیگر
نشان دادهاند آموزش روش حل مسئله به طور مستقیم یا از طریق والدین و معلمان در کاهش
رفتارهای نامناسب اجتماعی کودکان و بهبود رفتارهای اجتماعی آنها مؤثر است
پژوهشهای انجامشده نشان داده اند که آموزش مهارت حل مسئله به والدین و کودکانشان
موجب شده رفتارهای ضداجتماعی کودکان کاهش یافته و سالمت روانی آنان افزایش یابد،
همچنین نتایج این پژوهش ها حاکی از آن است که برنامه آموزش حل مسئله باعث افزایش
درک متقابل کودک -والد میشود (کسیدی2001 ،؛ زارت و ملزرالنگ2011 ،؛ بارکلی،
2013؛ توکر و رودریگز2012 ،؛ حاتمی فرد و همکاران1310 ،؛ شکوهی یکتا و همکاران،
1312؛ کاکابرایی.)1315 ،
با توجه به نتایج پژوهش حاضر و سایر شواهد تجربی می توان اظهار نمود ،که الزمه
درک صحیح کودک از والدین فراهم بودن یک ارتباط کارآمد و دوسویه بین والد-
کودک است .باید توجه داشت که والدین نقش بسیار مهمی در پدیدآیی تعامل والد -
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کودک دارند .به عبارتی دیگر در سالهای اولیه حضور کودک در خانواده وظیفه پرورش
فرزندان بر عهده والدین است .حال اگر والدین از سبک والدگری قدرتمند استفاده نکنند و
یا اطالعات مفیدی در راستای شیوه های تعاملی با فرزندان در اختیار نداشته باشند ،فضای
خانواده مملو از نابسامانی ،اختالف و مشاجره می شود ،در چنین شرایطی کودک ادراک
مناسبی از والدین کسب نمی کند .در همین راستا گرولنیک و همکاران ( )1117به این امر
صحه گذاشته اند که اگر والدین از رفتار های مستقالنه فرزندانشان حمایت نمایند خود
اتکایی و رشد مهارت های اجتماعی کودکان افزایش می یابد .همچنین اگر والدین فرزند
شان را طرد نکنند و به گرمی مورد حمایت و پذیرش قرار دهند عشق و پذیرش بین والد -
کودک برقرار می گردد .بنابراین روابط ناکارآمد والد و کودک منبع مهمی برای روابط
مختل است .بر این اساس و با توجه به شواهد پژوهشی اشاره شده میتوان بر آموزش
مهارتهای حل مسئله به والدین که زمینه تعامل مؤثر بین فردی در خانواده را فراهم میسازد
و از منابع پیشگیری از مشکالت ،ارتباطی و شناختی کودک در آینده است ،بهعنوان یک
ضرورت پژوهشی انکارناپذیر تأکید کرد .در همین راستا نتایج پژوهش حاضر نشان داد ،که
از یک طرف آموزش حل مسئله خانواده محور به والدین باعث تغییر و اصالح سبک
والدگری آنها در مواجهه با پرورش فرزندانشان می شود و از طرف دیگر ،استفاده از این
راهبردها حل مسئله محور از سوی والدین اثرات مثبتی بر ادراک کودک از والدین به همراه
دارد .بنابراین ،برنامه آموزش حل مسئله خانواده محور از طریق سازوکارهای مواجهه،
ارزیابی ،واکنشپذیری و مقابله مطلوب والدین بر تجارب ادراکی کودکان اثر میگذارد.
شکوهی یکتا و همکاران( )1311نیز در پژوهشی ارتقای تعامل والد -کودک را از طریق
آموزش روشهای نوین فرزند پروری ،با استفاده از کارگاه کودک اندیشمند مورد بررسی
قرار دادند ،نتایج نشان داد که آموزش مبتنی بر حل مسئله باعث افزایش تعامل والد -کودک
و کاهش روش تنبیه و توبیخ در والدین می شود همچنین فرزندان پس از آموزش والدینشان
از طریق برنامه حل مسئله ابراز رضایت بیشتری از ارتباط با والدین خود گزارش کردهاند.
بنابراین میتوان بیان نمود والدین در ایجاد کارکرد سالم بهویژه در سالهای کودکی که
فرزندان در حال الگوبرداری و همسانسازی با آنها هستند ،نقش بسیار مهمی دارند .چنانکه
اشاره شد از مهمترین عامل کمککننده به ایجاد فضای سالم در خانواده بهبود تعامالت
متقابل والد  -کودک از طریق کاربست مهارتهای حل مسئله خانواده محور است.
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همانند سایر پژوهش ها یافتههای پژوهش حاضر باید در بافت محدودیتهای آن تفسیر
و تعمیم داده شود .نخست آنکه ،این مطالعه نیز مانند بسیاری از مطالعات دیگر به دلیل استفاده
از ابزارهای خودگزارش دهی به جای مطالعه رفتار واقعی ممکن است مشارکت کنندگان را
در پاسخ به سؤالها به استفاده از شیوههای مبتنی بر کسب تأیید اجتماعی و اجتناب از بدنامی
مربوط به عدم کفایت فردی ترغیب کند .به بیان دیگر ،بهمنظور تأیید مقیاسهای
خودگزارش دهی از مشاهده رفتاری و شاخصهای بالینی استفاده نشد .دوم ،با توجه به آنکه
گروه نمونه پژوهش حاضر را والدین و فرزندانشان تشکیل دادند ،آزمون اثرات بین جنسی،
از نظر پژوهشگران مطالعة حاضر دورمانده است .در مجموع ،پژوهش حاضر در قلمرو
مطالعات موجود درباره روش های مواجهه ترجیحی کودکان به نقش سبک والدگری
« مکمل» و « بسطدهنده» تلقی می شود .یافته های اخیر شواهد تجربی تازه ای درباره تاثیر
آموزش حل مسئله به والدین و بررسی ادراک کودکان از والدین در بین نمونههای
مورد بررسی فراهم آورده است و می تواند برای پژوهشگران عالقه مند به مطالعه نقش
آموزش حل مسئله خانواده محور بر ادراک کودک از والدین ،بازخورد مفیدی باشد.
بر این اساس پیشنهاد می شود استفاده از برنامه آموزشی حل مسئله خانواده محور در جامعه
جدی تلقی گردد و شرایطی فراهم شود تا تمامی خانواده ها به این مهارت های کاربردی
مجهز شوند در همین راستا بهره گیری از پتانسیل رسانههای جمعی جهت آگاهی بخشی
عمومی اقدامی بایسته تصور می شود .همچنین ،بررسی اثر محتوای برنامه آموزشی با در نظر
گرفتن عامل جنسیت در گروه های مختلف مورد توجه پژوهشگران قرار گیرد.
در مجموع ،مطالعة تغییر پسایندهای ادراکی چندگانه در مواجهه با تجارب والدینی در
بین کودکان مانند رفتار درگیر شونده و رفتار حمایتی مستقل پدر و مادر و افزایش اثربخشی در
تجربه نقش سبک والدگری ،به مثابه نتیجة آموزش روشهای انطباقی و سازش یافته برنامه
آموزشی حل مسئله محور ،یکی از مهمترین الویتهای پژوهشی و بکاربسته فراروی
پژوهشگران و مسئولین قلمداد میشود.
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