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ای هـ کودک و روش محور: تأثیر بر روابط والدهای پیشگیرانه خانوادهمداخله

 تربیتی والدین 

 
 12/05/95تاریخ پذیرش:  15/12/94تاریخ دریافت: 

 3، محبوبه درگاهی2، اکرم پرند1*محسن شکوهی یکتا
 

  چکیده

دهند؛ این امر حل مشکالت را به فرزندان خود نمییافتن راهبسیاری از والدین با سبک تربیتی خود فرصت اندیشیدن و     زمینه و هدف:

سته  والدیندهد. در راستای پاسخدهی به این نیاز   احتمال بروز مشکالت رفتار را در فرزندان افزایش می  طراحی  های آموزشی متفاوتی ب

ست که یکی از آنها کودک    شده ا شی آموزش       متفکر و اجرا  سی اثربخ ضر برر عنوان  بهمتفکر کودک نام دارد. هدف از پژوهش حا

 کودک است. -های تربیتی و تعامل والدمسئله، بر سبکهای حلمبتنی بر مهارت محورخانواده یک روش تربیتی

آموزان پایه اول دبساااتان بوده اسااات. روش پژوهش     دبساااتانی و دانش نفر از والدین نوآموزان  پیش   40گروه نمونه شاااامل     روش:

با هدف تغییر الگوهای     کودک متفکر گروهی بوده اسااات. برنامه آموزشااای   آزمون و تک پس -آزمونآزمایشااای با طری پیش  شااابه 

به منظور ارزیابی اثربخشی برنامه از پرسشنامه    شد.  ساعته در هر هفته برگزار   2جلسه   9در آموزشی   برنامهاین پروری طراحی شد.  فرزند

 .استفاده شد( 1994د، ر)جرامه رابطه والدا کودک ناپرسشو  (1386یکتا و پرند، )شکوهی های تربیتیروش

 >p) 01/0(است دهبو مؤثردر بهبود سبک تربیتی والدین طورمعناداری بهبه والدین  لهئمسحلنتایج نشان داد که آموزش روش  ها:یافته

ییر داده تغ کودک به طور معناداری -در رابطه والد ارتباط راو  مندیهای رضااایتمقیاسمیانگین خردهبه والدین  برنامه آموزشااینیز و 

  (.>p 05/0) است

های  ی روشجا به  مسااائله حل ثر نظیر ؤهای م تا از روش   کند کمک  تواند به والدین می   کودک متفکر برنامه آموزشااای   گیری:نتیجه 

  ثر نظیر تنبیه استفاده کنند.ؤمغیر

 کودک، فرزندپروری -تباط والدهای تربیتی، ارشیوه :هاکلیدواژه
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 مقدمه
ان کودکبه  یاساس  یهامهارت آموزش نامعلمن نخستین  یوالد

قضااااوت  ،مسااائلهحل یهامهارتباید آنها  روند.یبه شااامار م

و  یدن به اهداف در زندگیرس یاق برایت و اشتی، خالقیاخالق

 به آنها آموزش دهند؛   کودکان   تحولدر طول را  یدهنظمخود

ه ت کردیریآنها را مد ی، رفتارهانندت کیشااان حمااز فرزندان

ه و ند تا به فرد سازند یآنها فراهم نما یرا برا یمناسب  یو الگوها

لدین زمان که   ل شاااوند. هم ی در جامعه تبد    یمؤثر فرزندان   وا

سال خود را   ستگ یم یاریخرد س به  یدهند تا از مرحله واب ب ک

جاد  یا یبرا یشااامار یب یها ، فرصاااتدارند گام بر اساااتقالل 

 .شااودیجاد میدر فرزندان ا یریگمیو تصاام مساائلهحلمهارت 

هر چند کوچک     یها ها و انتخاب  میکودکان هر روز با تصااام  

تا در   دساااازیرا قادر م  انکودک  مسااائله حل مواجهند. مهارت   

با     هه  ها ی رو و ها کشاااااکشمواج هار  یداد نات    یپذ م کا ر، ام

کننااد و در جهاات  ییرامون خود را شاااناااسااااا یگوناااگون پ

ارت ن مهیا .به کار ببرند مسااائلهحلو مناساااب  یریگمیتصااام

خود را  یها انتخاب  یدهد تا موانع احتمال   یم یاری کودکان را  

 1) ندیعنوان تجربه برخورد نماتباه به کرده و با هر اشا  ینیبشیپ

 .(2و

 در یمهم نقش زین آنهاا  والادگری  تجاارب  و نیوالاد 

 نوبه  به  ها ادراک نیا و دارد کودکان  یطیمح های ادراک

 یجوینظمخود و یزشااایانگ یباورها   در یمهم نقش خود

 فرصااات دادن ن،یوالد  رشیپذ . گذارد یم یبرجا  کودکان 

خاب،  کال  تنوع انت هارت فیت ما  و آموزی، م ها  تی ح  از آن

ع   و مهم   نقش   کودکااان  یخودمختااار     ی  ت  در یاکننااده  نی

 فراهم با توانندیم نیوالد .(3) دارد کودکان یکارآمدخود

ش  طیمح کردن  کودک یمندعالقه باعث ،یررسم یغ یآموز

سئله حل به ش در  مهارت ،م  شوند  یهدفمند و نظارت ،یابیارز

 که دندیرساا جهینت نیا به زین (4) همکاران و تی. اسااترا(4)

 ینیبشیپ ردمیمه نقش ن،یوالاد  یهاا آموزش و تعاامالت 

ظم  خود  یری ادگ یاا  یهاااآموزش . دناادار کودکااان  جویی  ن

 تا کندیم کمک کودکان به نیوالد یراهبرد و یفراشااناخت

 را جویینظمخود جهینت در و رندیفراگ را یفراشااناخت دانش

 بخشند. ب بهبود

ودک ک -والد نامناسبناکارآمد و تعامل  یتیترب یهاسبک

 تیدر نهاو  یجاد مشکالت ارتباطیتحول به ادر طول دوران 

     اب ر اضطرینظ هاییدر برابر اختاللکودکان  یریذپبیآس

،  (11) یشناختروان یهابیو آس (10) یرفتار مشکالت، (5-9)

ل است که امروزه آموزش ین دلید به همیشا د.خواهد شمنجر 

کودک مورد توجه قرار  -ن با هدف بهبود تعامل والدیوالد

 گرفته است. 

 ،ابزار اساات ،ند اسااتیک ابزار، مهارت و فرای مساائلهحل

ما  ک هدفیبه  یابیدسااتا ی مساائلهک یحل  تواند دریرا میز

آموزد و یک بار آن را میرا فرد یمهارت است ز  ؛دهد یاریرا 

ستفاده کند و  یم ست ز یفراتواند به کرات از آن ا شامل  ریند ا ا 

ا بر یابد یدساات  یکه فرد بخواهد به هدف یاساات. زمان یمراحل

 کند.یاستفاده م مسئلهحلند یغلبه کند از فرا یمانع

 اول: ،اساااتاین مراحل  شاااامل مسااائلهحل یمراحل منطق

 دوم:هد، دمی یکه رو یمشاااکل زمان ییشاااناساااا یتالش برا

ن ییتع چهارم:، مسااائلهفهم  یتالش برا ساااوم:، مسااائلهف یتعر

 یها حل راه یآورجمع پنجم:، مسااائله در ارتباط با    ییها هدف 

 یرااج هفتم:حل، ن راهیو انتخاب بهتر یابیارز شااشاام:ممکن، 

 تالش در جهت یاثربخش  یابیارزهشتم:  شده و  حل انتخابراه

 .(12) مسئلهحل

 کنندهمنعکس اساسا    مسئله حل یهامهارت آموزش روش

 یعاااطف و یروان یهااایناااتوان از یریشاااگیدر پ یکردیرو

 نیب وجود ارتباط که دیآیم شاامار به نوجوانان و کودکان

سئله حل مهارت  قرار دیتأک و توجه مورد را افراد سازش  و م

اند که آموزش   انجام شاااده نشاااان داده   یها پژوهش .هد دمی

هارت   له  حل م لد    مسااائ ها       یبه وا تار تا رف جب شااااده   ین مو

ودکان کن یافته و ایدر کودکان کاهش  یاو مقابله یپرخاشگر

و 14  ) دبنایمطلوب دساات  یجانیو ه یاجتماع یسااتگیبه شااا

13) . 
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 یهار آموزش ساابکیثأکه به ت یپژوهشاادر  (15) یفیشاار

ساااال  13تا  11آموزان دانش حرمت خود زان یبر م مسااائله حل 

شکالت ارتباط  یدارا ست  پرداخته یم س ین نتیبه ا ا د که یجه ر

ان آموزدانشن گروه از یدر ا مسااائله حل  یها آموزش سااابک 

ر دخت آموزدانشن دو گروه یب یداریاساات و تفاوت معن مؤثر

مادران  ندنشااان داد (16) و پساار وجود ندارد. کلمن و تامسااون

در  دارند،  یکمتر ییت و خودکفا ی که احسااااس امن  یکودکان 

با فرزندان خود از دساااتور دادن و     به  ه راهی توصااا ارتباط   حل 

شتر  یم بیرمستق یغ ییراهنما یهام نسبت به روش یصورت مستق  

از  شاااوند وید میناام ین کودکان به راحتیاند. ااساااتفاده کرده

بل از تالش برا   یمبرتالش دساااات  ند و ق  حل راهافتن ی  یدار

 (18) و همکاران یر. لند(17) دگردنیمشکل به دنبال کمک م

 یموزش مادران داراآبه  ،ن پاسخگویبا عنوان والد یدر پژوهش

با هدف بهبود مهارت   نوزاد کم  و ی، اجتماع یارتباط  یها وزن 

و در پاسخگ  یپرداختند. شواهد نشان داد که رفتارها   مسئله حل

ما    قا یمادران گروه آز با گروه کنترل افزا  یش در م ش یسااااه 

( نیز در پژوهشی نشان 19شکوهی و همکاران ) افت.ی یمعنادار

له به والدین در بهبود    ئدادند که آموزش راهبردهای حل مسااا     

رگذار  های تربیتی والدین تاثی   روش بهبود والدین و نیز  تنیدگی 

ای ه درباره ارزیابی برنامه     در یک فراتحلیل   همچنین،  اسااات.

 7تا  0فرزندان آموزشااای والدین در ساااازگاری و بهبود رفتار 

له به والدین و     ئهای حل مسااا  سااااله بر اهمیت آموزش مهارت   

و  ،های شااناختی، تحصاایلیآموزش والدین برای بهبود مهارت

 (.20اجتماعی فرزندان تاکید شد )

 نه مهارت تفکریپژوهش حاضر به دنبال ارائه آموزش در زم

 ،وانج نیبه والد یآموزش هایبرنامهدر قالب  مسئلهحلوه یبه ش

با مسائل  مؤثرکودک در برخورد  یهاتش مهاریافزا یبرا

 یهاق بهبود تعاملیاز طر ،رون خانهیط بیمختلف در خانه و مح

ه ن در استفادیبر آموزش والد یکودک است. توجه اصل -والد

                                                 
1. Pseudo- Experimental 

2. Parenting Styles Questionnaire 

3. punishment 

4. advice with explanation 

ه است ک یبا کودک در حل مسائل یکارآمد تعامل یهاوهیاز ش

 .دیآیش میکودک پ ین و همساالن برایدر ارتباط با والد

  روش
ــرکتژطرح پالف(  مطالعه حاضااار از کنندگان: وهش و ش

پ    1یآزمااایشااا شااابااه نوع   طری   آزمون  پس  -آزمون شی بااا 

لدین        اسااات.  یگروهتک  جامعه پژوهش حاضااار شاااامل وا

گروه نمونه شامل  کودکان مدارس غیردولتی شهر تهران است.   

 دختر انآموزدانشپاادر(  16مااادر و  24)ن ینفر از والااد 40

تاندارد     74/5ن سااان یانگی م) داوطلب   و (67/0و انحراف اسااا

 به صاااورت در  که بوده  ی آموزشااایها شااارکت در کارگاه    

 . ندشد دسترس انتخاب

 ب( ابزار
س . 1 شن   یا :2نیوالد یتیترب یهاروشامه شن پر س سط  ن پر امه تو

شد که  یه و تدوی( ته1386کتا و پرند )ییشکوه  اس یک مقین 

ت اسااات که در هر یموقع 12اسااات و شاااامل  یگزارشاااخود

لد ی موقع ها     یت، نحوه برخورد وا تار با رف ز یبرانگچالش  ین 

 اس چهاریبراساااس مق یدهد. پاسااخشااویم یبررساا کودکان

 یهااااز روش یکینااه یاساااات کااه هر گزلیکرت  یادرجااه

لد          مل وا عا نه ت گا هار با کودک )تنب یچ بدون  ی ، توصااا3هی ن  ه 

سئله حل یو روش تعامل 5حیهمراه با توض  توصیه ، 4حیتوض  ( 6 م

 ،شاااتر یکنااد و نمرات ب    یت مورد نظر مطری م      یاارا در موقع   

ت. مرتبط با آن اساا یتیدهنده سااطوی باالتر ساابک ترب نشااان

 شااناس مورد تاییدانروایی این ابزار بوساایله سااه متخصاا  رو

  79/0نباخ کرو یامه با روش آلفاپرسشن  قرار گرفته و اعتبار این 

 .(19) گزارش شده است

توسط جرارد   پرسشنامه  این  :7کودک -پرسشنامه تعامل والد  . 2

مقیاس اصلی و  خرده 7، گویه 78( طراحی شده و شامل   1994)

سخدهی در مقیاس لیکرت با    خرده یک ست. پا مقیاس روایی ا

خالفم(        خالفم و خیلی م نه )خیلی موافقم، موافقم، م چهار گزی

5. advice without explanation 

6. problem solving 

7. Parent- Child Interaction Questionnaire 
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را  والدین و فرزندان نامه رابطه میانگیرد. این پرسش یصورت م 

 ویهگشااود. به هر کند و توسااط والدین تکمیل میارزیابی می

گیرد. حمایت والدینی، رضاااایت از      تعلق می 4تا   1ای از نمره

با فرزند، ایجاد     3ری، ارتباط والدگ در  2، مشاااارکت 1والدگری 

های  یاس از مق 6گیری نقشو جهت  5، خودمختاری 4محدودیت  

صلی و مقبولیت اجتماعی  ست. قابلیت اعتماد   7ا مقیاس روایی ا

فای کر   با روش آل ب واین ابزار  مایی      82/0اخ ن بازآز با روش  و 

گزارش شاااده اسااات. در این پژوهش قابلیت اعتماد این  81/0

فای کر    با روش آل به تفکیک    وابزار  باخ  یاس خرده ن ها بین  مق

بوده  76/0تا   54/0بین  و به روش دو نیمه کردن  78/0تا   58/0

 .(14) است

 یراب متفکرت کودک یکارگاه ترب :ای( برنامه مداخلهج

شده  یطراحساعته  2جلسه  9 درساله   8-4ن کودکان یوالد

 خانه در آن یهانیکه تمر ییاست. در جلسه اول دفترچه راهنما

ح ید. در هر جلسه عالوه بر توضشن داده یوجود دارد به والد

به  د وگردی یجلسه قبل بحث و بررس یهانید، تمرینکات جد

ا هن کارگاهید. در اشن پاسخ داده یاالت و مشکالت والدؤس

که  شود یکودکان طراح یبرا ییهانیشده است که تمر یسع

 ؛اشدبخش بکودکان لذت یح داشته و برایو تفر یجنبه باز

رائه به کودک ا یا نقاشی یها به صورت بازتین فعالیبنابرا

نا که آش یهاتیف با استفاده از موقعین تکالیچن. همشوندیم

. (21) اندشده یطراحمواجهند، ها ن معموال  با آنیکودک و والد

 یمختلف تعامل یهان با سبکیشروع کارگاه، والدهنگام در 

ها به ن سبکیشوند. ایخود در ارتباط با کودکان آشنا م

ام ن با نیوالد یاند که براشده یبندصورت چهار سطح طبقه

 اند:ف شدهیتعر یچهار پله رفتار

سبک  یکیکم یدر پله . 1 ه و یتنب یعنی یناکارآمد تعامل یهااز 

 ر آمده است. یتحق

                                                 
1. Satisfaction with Parenting 

2. Involvement 

3. Communication 

4. Limit Setting 

له ن دو پیدر ا ح اساات.یه بدون توضاایپله دوم ساابک توصاا . 2

نهادها را شااایا پیکننده دساااتورها با  فقط نقش اجرایکودک تقر

 دارد. 

رائه ا یحاتیشاانهاد خود را همراه با توضاا ین پیپله سااوم والد. 3

ه به ا توجیامد کار ی تواند درباره پ  یحات م ین توضااایهند. ا دمی

 قابل باشد. احساس فرد م

که  ه استیدوسو ین روش تعاملیشامل کارآمدتر ییپله نها. 4

 یهانین تمریح دارد. دریبا طری سوال، کودک را به تفکر وام

 واژه»شوند که یآشنا م هاییواژهن مرحله، کودکان با یا

درک  یه اساسیاند و بر سه پاشده یگذارنام« مسئلهحل

ار استو امدهاین و توجه به پیگزیحل جااهافتن ری، هااحساس

ن اساس است که داشتن زبان یبر ا هاواژهن ی. وجود ااست

 ا مشکلیک تعارض یار مهم در حل یک قدم بسیمشترک، 

توان هست/ یم مسئلهحل هایواژهبه عنوان مثال از . (22) است

آن  یست، حاال/ بعدا  و مشابه/ متفاوت را نام برد که در راستاین

مناسب هست/  یچه کار یبرا یرد چه زمانیگیاد میکودک 

 متفاوت است. بعدز یهر چ ین که زمان مناسب برایست، و این

ن یزا با کودکان تمرمشکل یهاتیدر موقع اهواژهن ین که ایاز ا

ی که هدف نهاین در تعامل با کودک به پله چهارم یشدند، والد

 شوند.یک می، نزداین کارگاه است

ابتاادا والاادین در پی فراخوانی بااا همکاااری : د( روش اجرا

  آموزشی با عنوان مسئوالن مدرسه در زمینه شرکت در کارگاه    

اعالم آمادگی کردند. این افراد در « تربیت کودک اندیشاامند»

سه توجیهی که مسئوالن کارگاه   ر ها برگزار کردند و دیک جل

ها  ای از عناوین کارگاه   آن اهداف، نحوه برگزاری و خالصاااه 

معرفی شاااد، شااارکت کردند و در نهایت از والدینی که برای    

ن          یل داشااات ما کارگاه ت بت شااارکت در  به عمل آمد.      د، ث نام 

شدند.      ای یکها هفتهکارگاه ساعته برگزار  سه دو  بار در نه جل

به آموزش   در طی هر کارگاه مجریان مجرب و آموزش     دیده 

5. Autonomy 

6. Role Orientation 

7. Social Desirability 
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ها و در  والدین و حل مشاااکالت احتمالی آنها در انجام تمرین      

 پرداختند. ارتباط با کودکان می

 هاافتهی
ناخت تی اطالعات جمع   7/16ه نشاااان داد که   گروه نمون  یشااا

درصاد   8/45دیپلم، و الت یتحصا  یدارا نین والدیدرصاد از ا 

 درصااد 8/45و باالتر؛  سااانسیل درصااد فوق 5/37لیسااانس و 

از  درصد  7/66. اندرشاغل بوده یدرصد غ  2/54شاغل و   شان یا

 اند. دو فرزند بوده یدرصد دارا 3/33ک فرزند و ی یشان دارایا

 زانیم یپژوهش حاضاار بررساا  از که هدف نیتوجه به ابا 

لد یانگی مرات ییتغ  یابزارها  یها اسی مقدر خرده نین نمرات وا

تفاااده در مراحاال       ؛بود  آزمون و پس  آزمون شی پ  مورد اسااا

ستفاده از آزمون  با  یریگاندازه شد که نتا     tا ستفاده  سته ا ج یواب

آمده است. 2و  1ول اجدآن در 

 
 نیوالد یتیترب یهاروشنامه پرسش یهااسیمقخرده یوابسته برا tآزمون  نتایج. 1جدول

 مقیاسخرده
 میانگین

 آزمونپیش

 میانگین

 آزمونپس

تفاوت 

 هامیانگین
 SD SEM df T P 

 001/0 -15/6 39 15/1 32/7  -14/7 22/23 36/30 تنبیه

 003/0 -02/4 39 95/0 06/6  -86/3 10/33 96/36 توصیه بدون توضیح

 000/0 -38/5 39 99/0 31/6  -38/5 23 38/28 پیشنهاد همراه با توضیح

 004/0 4/8 39 09/1 94/6  -3/9 71/45 41/36 مسئلهحل

    

 

     

ه، یاس تنبیمقن سااه خردهیانگیدهد که مینشااان م 1جدول 

ه ح در مرحلیشااانهاد همراه با توضااایح، پیه بدون توضااایتوصااا

کاهش و خرده پس عامل ی مقآزمون  له  حل  یاس روش ت  مسااائ

 نیه ایاارات کلییزان تغیافتااه اساااات. در ضااامن م یااش یافزا

  معنادار است.>p 01/0ها در سطح اسیمقخرده

 

 کودک -پرسشنامه تعامل والد یهااسیمقخرده وابسته tآزمون  نتایج. 2جدول

 مقیاسخرده
 میانگین

 آزمونپیش

 میانگین

 آزمونسپ

 میانگین

 تغییرات
SD SEM df T P 

 017/0 -85/1 39 63/0 03/4 -18/1 44/41 26/40 مندیرضایت

 005/0 -95/2 39 43/0 7/2 -28/1 88/35 61/34 ارتباط

 064/0 -90/1 39 71/0 5/4 -36/1 09/34 73/32 محدودیت

 

شان م  2جدول  ن یانگیم یتجربه کارگاه آموزش دهد که ین

و ارتباط را تغییر  ت ی محدود  ،یمند تی رضاااا یها اسی مقخرده

مندی و  های رضاااایت   مقیاس این تغییر در خردهداده اسااات، 

ولی درباااره   ،اسااااتمعنااادار > p  05/0در ساااطح  ارتباااط

 این تغییر معنادار نیست.  ،مقیاس محدودیتخرده

 

 یریگجهیبحث و نت

مه       نا لد  یآموزشاااکاربرد بر ماع   ین برایوا و  یرشااااد اجت

ن یترن مهمین اسااات که والد   یبر ا یمبتن یامقابله   یها مهارت 

 .(23و  22 )شاااان هساااتند  شااادن فرزندان  یعامل در اجتماع   

را به  نیر والدیثأ، تیساااتمیو سااا یاجتماع یریادگی  یها هی نظر

کننااده م و فراهمیمساااتق ی، راهنمااایتعاااملک یااعنوان شااار
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صت  سته  یبرا یاجتماع یهافر . (24) سازد یتر مکودکان برج

ش ین، تاریبر اعالوه سترده  یخچه پژوه  یردف یها، تفاوتیاگ

و  ی، رفتار یدر عملکرد اجتماع  یفرد یها را با تفاوت  ن یوالد 

 .(25) زندیوند میپ انکودک یجانیه

قا         حاضااار م عه  طال  ،آزمونپس -آزمونشیسااااه پیدر م

ت فرزندان  ی بدر تر مسااائله حل  یها دهنده بهبود مهارت  نشاااان

دی های گذشته مهر تایی این نتایج همسو با نتایج پژوهش  است. 

له به والدین و کاهش ئهای حل مسااا بر اهمیت آموزش مهارت  

هاد )        ندان ن تاری فرز ن، یبر ا عالوه . (20-13مشاااکالت رف

ه بدون یدستور دادن و توص خ ویه و توبیتنب یهان از روشیوالد

تفاده کمتر اساا یداریبه طور معنح یه با توضاایو توصااح یتوضاا

برنامه آموزشااای کودک متفکر که تاکید بر آموزش        کردند. 

ی گذشته نیز نتایج مثبت  هاید، در پژوهشله والدین دارئحل مس 

-26ل والدگری به ثمر گذاشته است )  ئرفتار فرزندان و مسا در 

 ،نیق والدیاز طر ،کودک متفکر دوره آموزشی ن یهمچن (. 28

و مواجه شااادن با مساااائل مختلف را به   مسااائلهحل  یها روش

کان آموزش م  هد. در ا یکود گاه ساااع    ید کار شاااود یم ین 

سائل پ کودکان با  ابند و یحل مناسب را ب ش آمده راهیتفکر به م

.  کنندیدن وادار میشااایکودکان خود را به اند    ،نیدر واقع والد 

یاد می    را در نظر گرفته و  یمختلف یها حل راه گیرند کودکان 

شکل  یبرا نابراین، ب .بیابندک راه حل قابل اجرا یش از یب یهر م

های بهینه و بکارگیری آن به صورت  والدین با آشنایی با روش 

 برند، و آن را بصاااورت امتحانی به کیفیت مطلوب آن پی می   

 دهند. انجام میتری در زندگی خانوادگی خود باثبات

به   کودک -تاثیر آموزش بر تعامل والد     به منظور بررسااای 

شد.  ارتباط و ایجاد مندی، سه بعد رضایت   محدودیت پرداخته 

خرده              گین  ن میااا جربااه کااارگاااه آموزشااای  قیاااس   ت هااای م

مندی، محدودیت و ارتباط را تغییر داده اسااات، این     رضاااایت 

اط در ساااطح مندی و ارتب  های رضاااایت  تغییر در خرده مقیاس 

مقیاس محدودیت، این تغییر اساات، ولی درباره خرده یمعنادار

 معنادار نیست. 

عد بتوان  بیان کرد که در توضااایح این بخش از نتایج، می 

مندی بیانگر این اساات که آیا والدین داشااتن فرزند را رضااایت

د، ننکدانند و آیا نقش خود را مثبت ارزیابی مییک موهبت می

 دهنده لذت کم از والداس نشاااانمقیخردهنمرات پایین در این 

ندان ها درباره فرزگیریبودن و نگرانی درباره درسااتی تصاامیم

تری والدین پس از دوره آموزشااای به رضاااایت مثبتاسااات. 

تر و رساایدند زیرا که در درک و هدایت فرزندان خود مساالط 

شده موفق شناخ اند، همواره هنگامیتر  از  تریت عمیقکه افراد 

باالتری از           به درجه  ند،  یدا ک یت و  مشاااکالت مرتبط پ موقع

مین بعدی که در تعامل دو د.نیابرضایت و خشنودی دست می    

 کهاسااات  ،کودک به آن پرداخته شاااده اسااات ارتباط     -والد 

های آگاهی والدین از کیفیت تعامل خود با فرزندان در موقعیت

شا  میرا مختلف  دهنده وجود مشکالتی  نسنجد. نمرات پایین ن

اوت تف .اسااتدر صااحبت کردن و برقراری ارتباط با فرزندان 

مقیاس حکایت از کاهش مشکالت در ارتباط معنادار این خرده

دهد، چرا که والدین با بکارگیری      فرزندی را نشاااان می  -والد 

 کمتر تنبیه و توصیه بدون توضیح و توصیه با توضیح و استفاده      

ر دنسااابت به والدین  له، تمایل و عالقه را ئبیشاااتر از حل مسااا

فرزندی به آرامش و  -شان افزایش داده و  ارتباط والد فرزندان

 مدترسااد. همانطور که همواره اثرات طوالنیثبات بهتری می

ن شیوه،  رسیده است، تغییر در ای   تأییدبه و منفی تنبیه در روابط 

 ،بعد محدودیت    .آورداثرات معکوس اما مثبتی را به ارمغان می   

 اعمال ؛ساانجدهای نظم و تربیت والدین را میاثربخشاای روش

محکوم به شاااکسااات    ،نظم و تربیت بدون وجود محدودیت     

اسااات. اگر کودکان انتظارات والدین، حدود و مرزهای خود       

در روابط و بازی را بدانند احسااااس امنیت بیشاااتری کرده و       

اط نظم و انضب  دهند.مشکالت رفتاری کمتری از خود نشان می  

تری برای ثبات و  از معدود قوانینی اسااات که به زمان طوالنی     

گیری نتایج حاصل از پژوهش  دارد، چه بسا پی شدن نیاز  عملی

مقیاس محدودیت نیز بیانجامد و یا         به معناداری خرده   حاضااار 

صیتی    شخ ر د اینکه محدودیت با متغیرهای دیگری  مانند ابعاد 

وش حاضر اثربخشی الزم را در این و ممکن است ر باشدارتباط

 زمینه نداشته باشد. 
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که ودبای گونهمحتوای برنامه به اساات کهیادآوری الزم به 

تکالیف آن مستلزم برقراری ارتباط میان والدااا کودک است و 

مل     عا یدگی این ت ته      تن یا کودک را برانگیخ لد  زا نیساااات، وا

جنبه بازی دارد و جذابیت تکالیف به قدری است زیرا کند نمی

لذت می       جام آن  لد و هم کودک از ان ند. بهبود  که هم وا بر

مر           قیاات والاادین در ا موف تباااط و  یجاااد   ،یوالاادگر ار بااه ا

بنابراین  .کندی کمک شایانی میوالدگری بیشتر از دمنرضایت

نهاد های مشابه، پیش  در ارتباط با نتایج پژوهش حاضر و پژوهش 

شاورین محترم مدارس از این روش در جهت بهبود  می گردد م

 بهره گیرند.  آموزانروابط خانوادگی و  رفتار دانش

 حجم نمونه کوچک   های پژوهش حاضااار   از محدودیت  

مال ا زیرا  ،بود که اثربخشااا  یاحت  یها آموزش در آزمون ین 

 یاجراهد، همچنین دمیش یمشاااخ  نشاااود را افزا یمعنادار

هش پژو یرونیب ییروابر در دساااترس  یها نمونه  یکارگاه برا  

، بود ینیوالد یهابر گزارش ین مطالعه مبتنیا .رگذار اسااتیتاث

 کودک و)همچون  یشاااتر اطالعات یمنابع ب  شاااودپیشااانهاد می 

نشان   یها را در بافت اجتماعافتهیهمساالن( به کار رود تا ثبات  

از  یشااتر یب یهااندازهکنیم که پیشاانهاد می  دهد و ساارانجام،  

رد یمورد توجه قرار گ  ات آینده در مطالع   ینیوالد  یها مهارت 

ساات  ن به دیاز اثر بالقوه آموزش به والد یترعیوساا  یابیتا ارز

 د.یآ

شکر و قدردانی:  در پایان از والدین محترمی که در پژوهش   ت

 گردد.حاضر شرکت نمودند، قدردانی می
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Abstract 

Background and purpose: Due to their parenting styles, many parents ruin their children’s 

opportunity to think about the problems and find solutions for them, which may increase the 

likelihood of behavior problems in children. Various training packages have been designed and 

administered in order to help parents, and raising a thinking child is one of them. The purpose of 

the present study was to investigate the effects of raising a thinking child training, as a family-

based training method, on problem solving, parenting style, and parent-child interaction.  

Method:  The sample group consisted of Parents of 40 preschool and first grade children, who 

voluntarily participated in the workshop. Present research was a quasi-experimental study with 

pretest-posttest and without control group. The workshop included nine weekly two hours training 

sessions. Data were collected using parenting methods questionnaire (Shokohi-Yekta & Parand, 

2006) and parent-child relationship inventory (Gerard, 1994). Parents completed the 

questionnaires in pretest and posttest. 

Results: The findings showed that problem solving training has significantly improved parents’ 

parenting style (p < .01). Furthermore, the training significantly affected the subscales of 

satisfaction and relationship in parent-child relationship (p > .05). 

Conclusion: The raising a thinking child package can help parents to use effective strategies, such 

as problem solving rather non-effective methods like punishment.  

Keywords: Educational strategies, parent-child relationship, parenting  
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