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 Background and Purpose: Childhood experiences affect problems of adjustment such as anxiety 

and depression and parenting styles in adulthood. One of the most crucial ways to prevent 

psychological disorders is to develop positive personality traits from childhood and to use suitable 

parenting methods. The present study aimed to determine the effect of "raising a thinking preteen" 

parent training on resiliency and coping strategies of children with low levels of adjustment. 

Method: This research was a quasi-experimental study with a pretest-posttest control group design. 

The study sample consisted of 26 parents of female elementary school students of the first district of 

Rasht city in the academic year 2017-2018, which was done through multistage cluster sampling and 

in terms of scores below 65 in the Adjustment Scale (Dokhanchi, 1998). The participants were 

randomly assigned to experimental or control groups (15 per group). The applied instruments were 

the Child and Youth Resilience Measure) Ungar & Liebenberg, 2009)) and the Adolescent Coping 

Scale (Moos, 1993). Data were analyzed using the independent t-test and multivariate analysis of 

covariance. 

Results: Findings indicate that "raising a thinking preteen" training increases resiliency and adequate 

coping strategies and decreases insufficient coping strategies in children with low levels of 

adjustment. (P ≤ 0.05). 

Conclusion: According to the results of the present study, it can be concluded that the intervention 

has a significant effect on resiliency and coping strategies in children with low levels of adjustment 

by relying on problem-solving skills and by affecting parenting style.  
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Extended Abstract 

Introduction 
Family is the first and most important part of the 

community with which the child interacts, and 

Childhood experiences have a high impact on 

adulthood; these experiences affect problems in 

adjustment such as anxiety and depression and 

parenting styles in adulthood (2). Therefore, the 

family can be considered as the most crucial factor 

in preventing psychological disorders. 

Morris and Reynolds describe children with low 

adjustment levels with characteristics such as doing 

a lot of aimless activities, impatience, talkativeness, 

disobedience, arguing with other children, speech 

difficulties, irritability, and lying (3). Particularly in 

distressing situations, these children develop more 

behavioral problems; one of these behavioral issues 

is impatience. It is noteceable with a high probability 

that maladjusted people have a low level of 

resiliency. Garmezy and Masten define resiliency as 

the ability to successfully adjust to threatening 

situations, in other words, to adjust positively in the 

face of adverse conditions (6). 

Another significant issue for children with low levels 

of adjustment is their coping strategies in the face of 

difficult living conditions. Lazarus considers coping 

strategies including problem-focused, emotion-

focused, and avoidance-focused strategies to be 

cognitive and behavioral endeavors that are 

constantly changing to help one meet external and 

internal demands that are beyond one's ability (13). 

Research shows that family processes, including 

parenting styles, are associated with resiliency and 

coping strategies in children (15-17). One of the 

modern parent training methods that allow children 

to find solutions to their problems is the Raising 

thinking preteen Workshop, which includes the five 

skills of understanding others’ feelings and points of 

view, understanding motivations, finding alternative 

solutions, considering outcomes, and subsequent 

planning. Research on problem-solving skills 

suggests that this skill is associated with children's 

behavioral issues (23-25), parenting styles (1, 23, 

26), as well as resiliency and coping strategies (27, 

28). 

It is noticeable, research on adjustment problems and 

problem-solving training to solve these problems are 

relatively scarce, and so far, the variables proposed in 

this study have not been studied, despite the 

importance of these issues. This research can be the 

basis for further research on new parenting methods, 

and its implementation can be an impressive step in 

preventing psychological disorders. Therefore, the 

present study aimed to determine the effect of 

"Raising a Thinking preteen" parent training on 

Resiliency and Coping Strategies of Children with 

Low Level of Adjustment. 

Method   
This research was a quasi-experimental study with a 

pretest-posttest control group design. The statistical 

population included all parents of female elementary 

school students in public schools of the 1st district of 

Rasht city in the academic year 2017-2018. The 

research sample consisted of 26 parents, selected 

through multi-stage cluster sampling based on the 

inclusion criteria. Then, these people were randomly 

assigned either to the experimental group (n=13) and 

the control group (n=13). Inclusion criteria included 

obtaining a score below 75 in the Adjustment Scale 

(33), pre-adolescent age (10-12 years old), informed 

consent, and no psychological disorders at the time 

of the study (through interviews with parents). The 

experimental group received nine 2-hours sessions 

per week during the training program, while the 

control group underwent no intervention. According 

to absence in more than two sessions, two members 

of the experimental group were dropped out. 

Therefore, two members of the control group were 

eliminated too. Then, the final sample size included 

26 people. In this study, the applied instruments were 

the Child and youth resilience measure (34) and the 

Adolescent coping scale (32. It should be noted that 

the psychometric properties of all questionnaires are 

approved in Iran. "Raising a Thinking preteen" 

Parent Training was performed on the experimental 

group in nine 2-hours sessions per week for two 

months based on Shure’s training package (22). The 

mean and standard deviation were used to analyze 

the data obtained in the descriptive statistics section 

and multivariate analysis of covariance test and the 

independent two-sample t-test were used in the 
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inferential statistics section to test the research 

hypotheses. 

Results 

In table 1, the mean and standard deviation of the 

pre-test and post-test scores of the resiliency and its 

subscales are illustrated in both experimental and 

control groups. The Shapiro-Wilkes test is presented 

to determine the normality of the distribution of 

variables in the groups. According to this table, the 

Shapiro-Wilkes test statistic is not significant for all 

components, so it could determine that their 

distributions are normal (p>0.05). 

 
Table 1 : Descriptive indicators of pre-test and post-test resilience scores of participants in experimental and control groups 

Variables Phase Group Mean SD SH-W P 

Individual 

pretest 
Experiment 30.92 6.14 0.88 0.07 

Control 35.27 6.04 0.89 0.07 

posttest 
Experiment 40.31 3.15 0.97 0.92 

Control 34.80 5.19 0.93 0.29 

Relational 

pretest 
Experiment 30.08 6.48 0.97 0.97 

Control 31.13 6.04 0.95 0.67 

posttest 
Experiment 35.77 2.35 0.94 0.50 

Control 30.53 4.94 0.95 0.52 

Contextual 

pretest 
Experiment 31.15 5.50 0.96 0.83 

Control 33.73 5.32 0.91 0.13 

posttest 
Experiment 40.31 4.03 0.83 0.06 

Control 34.80 4.48 0.94 0.43 

Total Resiliency 

pretest 
Experiment 92.15 16.80 0.95 0.69 

Control 100.13 15.32 0.95 0.51 

posttest 
Experiment 115.46 6.99 0.97 0.91 

Control 100.13 12.78 0.93 0.33 

 

The Multivariate analysis of covariance was used to 

investigate the differences of subscales among the 

experimental and control groups subscales; the 

results have reported below. The F-statistic is 

significant for the components of the individual 

(73s.15), relational (33.65), and contextual (18.81) 

resiliency at the level of 0.05. These findings 

indicate that there is a significant difference between 

the groups in these subscales. The results show that 

the mean of the experimental group in individual 

(41.01), relational (35.54), and contextual (40.46) 

resiliency was higher than the mean of the control 

group in these components with the means of 

(32.74), (97.29) and (74.33) respectively. Based on 
these findings, it is noticeable that "Raising a Thinking 

preteen" parent Training increases individual, 

relational and contextual resiliency in primary 

school female students. Eta square coefficients also 

indicate that 79% of the variation in individual 

resiliency, 64% of the variation in relational 

resiliency, and 50% of the variation in contextual 

resiliency were due to the training. 

To examine the differences between the total 

resiliency pre-test post-test scores due to the lack of 

univariate covariance analysis test assumptions, the 

independent two-sample t-test of the difference 

between the total pre-test and post-test scores was 

used. The results of Levin’s test to evaluate the 

homogeneity of variance of the difference in total 

resiliency scores (F = 8.42, P≤0.05) are significant, 

indicating that the variance of the variables is not 

homogeneous. Therefore, the results of the 

independent two-sample t-test with the assumption 

of inequality of variances showed that the mean 

difference of the scores of the experimental group 

(23.31) was significantly higher than the mean of the 

control group (P ≥ 0.05, df = 15.22, t = 5.73). 

In Table 2, the mean and standard deviation of the 

pre-test and post-test scores of the variable coping 

strategies and their subscales are reported for 

experimental and control groups. The results of the 

Shapiro-Wilkes test are also presented to determine 

the normality of the distribution of variables in the 

groups. According to this table, the Shapiro-Wilkes 

test is not significant for all subscales, so it could say 

that their distribution is normal (p> 0.05). 



Quarterly Journal of 

Child Mental Health     

178 

Vol. 8, No. 1, Spring 2021 

 
Table 2: Descriptive indicators of pre-test and post-test scores of coping strategies of participants in experimental and control groups 

Variables Phase group Mean SD SH-W p 

Positive reappraisal and problem-solving 

pretest 
experiment 15.69 11.38 0.85 0.05 

control 17.20 8.36 0.90 0.13 

posttest 
experiment 31.77 4.99 0.94 0.43 

control 17.53 7.20 0.89 0.0 

Social support and emotional coping 

pretest 
experiment 5.85 4.58 0.88 0.21 

control 6.87 3.20 0.87 0.06 

posttest 
experiment 11.23 4.46 0.91 0.33 

control 7.53 1.97 0.86 0.05 

Ruminating thoughts, logical analysis and denial 

pretest 
experiment 7.23 1.97 0.86 0.05 

control 6.20 2.04 0.88 0.05 

posttest 
experiment 4.23 9.62 0.94 0.5 

control 5.60 2.13 0.91 0.12 

Resigned acceptance and emotional discharge 

pretest 
experiment 5.38 3.33 0.88 0.61 

control 5.73 2.31 0.90 0.16 

posttest 
experiment 1.77 1.92 0.90 0.91 

control 5.53 2.50 0.90 0.09 

Coping strategies 

pretest 
experiment 34.15 11.63 0.90 0.16 

control 36.00 9.40 0.85 0.05 

posttest 
experiment 49.00 7.09 0.90 0.18 

control 36.20 8.14 0.93 0.27 

 

Multivariate analysis of covariance was used to 

investigate in which subscales the experimental and 

control groups differed from each other; the results 

of which are reported below. The F-values for the 

subscales of Positive reappraisal and problem-

solving (65.25), social support and emotional coping 

(12.27) ruminating thoughts, logical analysis and 

denial (23.81), and resigned acceptance and 

emotional discharge (28.51) is significant at the 0.05 

level. These findings indicate that there is a 

significant difference between the groups in these 

subscales. The results of the mean scores show that 

the mean of the experimental group in the subscales 

of Positive reappraisal and problem-solving (32.84) 

and social support and emotional coping (12.27) is 

higher than the mean of the control group in these 

subscales, respectively, with the means (17.00) and 

(7.12). The mean of the experimental group, in the 

subscales of ruminating thoughts, logical analysis 

and denial (2.90), and resigned acceptance and 

emotional discharge (1.53), less than the mean of the 

control group in these subscales, respectively, with 

the means (6.12) and (5.48).  

According to these findings, it is noteceable that 

training the skills of raising a thinking preteen 

increases the subscales of Positive reappraisal and 

problem-solving and social support and emotional 

coping and decreases the subscales of ruminating 

thoughts, logical analysis and denial and of resigned 

acceptance and emotional discharge in female 

elementary students. The Eta square coefficients 

indicated 79% of the variation in positive reappraisal 

and problem-solving, 42% of the variation in the 

social support and emotional coping, 58% of the 

variation in ruminating thoughts, logical analysis, 

and denial, and 63% of the variation in resigned 

acceptance and emotional discharge were due to the 

training. To examine the difference between the total 

scores of the post-test of the coping strategies, due to 

the lack of assumptions of the univariate analysis of 

covariance test, the independent two-sample t-test 

was used to differentiate the total scores of the pre-

test and post-test phases. The results of Levin’s test 

to evaluate the homogeneity of variance of the 

difference in overall scores of coping strategies (F = 

26.46, p≤0.05) are significant, indicating that the 

variance of the variables is not homogeneous. 

Therefore, the results of the independent two-sample 

t-test with the assumption of inequality of variances 

showed that the mean difference of the scores of the 

experimental group (14.85) was significantly higher 

than the mean of the control group (0.20) (t =99/3, df 

=12.70, P ≥ 0.05). 
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Conclusion 

The present study aimed to investigate the effect of 

"raising a thinking preteen" parent training on 
resiliency and coping strategies of children with low 

levels of adjustment. It concludes that the intervention 

has significant effects on the resiliency in children 

with low adjustment levels based on the results. The 

findings of this study are consistent with the findings 

of previous studies that have examined the 

effectiveness and relationship between parenting and 

problem-solving styles on resiliency (9, 10, 12, 27). 
According to the findings, it is noticeable that the effect 

of "raising a thinking preteen" parent training based on 

problem-solving skills may have been effective on 

parenting style and family performance in general (20). 

As mentioned before, research confirms a significant 

relationship between authoritative parenting style and 

children's adjustment (4). 
Therefore, it is noticeable that this education has 

probably led to an increase in the adjustment of these 

children by improving resiliency and coping 

strategies by creating an authoritative parenting 

style. It concludes that by learning how to understand 

the feelings, points of view, and motivations of 

oneself and other people, the child will probably 

show more resiliency in dealing with the issues; then 

by learning the problem-solving steps, evaluating the 

solutions, and considering the obstacles and the 

appropriate time for each action, the children 

improve the proper coping strategies based on 

problem-solving. Therefore, it could be expected 

that the introduction of this educational method as a 

written program in schools will take a crucial step in 

preventing psychological disorders.  

The age range of the students, not studying gender, 

and lack of follow-up study were the most important 

limitations of this study. The findings of this study 

suggest that at the research level, to perform this 

research on male students, to perform a follow-up 

test to evaluate the durability of the training effect 

and to investigate the effect of this training on other 

positive psychological variables such as adjustment 

and psychological toughness. We suggest the 

practitioners conduct this intervention on children 

with low resiliency levels and poor coping skills in 

schools and clinical centers. 
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مقاله پژوهشی

 ایمقابلهراهبردهای  و آوریتاب بر والدین به "متفکر کودک پرورش هایمهارت"آموزش  تأثیر

 پایین یافتگیسازش سطح با کودکان
 

 2ابوالقاسمی ، عباس3* خانزادهعباسعلی حسین، 1فاطمه مهرورز
 ، ایرانرشتدانشگاه گیلان،  ،و علوم انسانی شناسی، دانشكده ادبیاتروان دکترایدانشجوی . 0
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 00/10/0330دریافت شده: 

 12/01/0330پذیرفته شده: 

 28/13/0011منتشر شده: 

والدگری افراد در بزرگسالی  هایافسردگی، و سبک اضطراب، یافتگی مانندسازش مشكلات بر کودکی دوران تجربیات زمینه و هدف: 

های های شخصیتی مثبت از دوران کودکی و روششناختی، ایجاد ویژگیهای پیشگیری از اختلالات روانترین راهمؤثر هستند. یكی از مهم

 و آوریتاب بر والدین به "متفكر کودک رشپرو هایمهارت"آموزش  صحیح والدگری است. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر

 است. پایین یافتگیسازش سطح با ای کودکانراهبردهای مقابله

نفر از  22بود. نمونه مورد مطالعه متشكل از « آزمون با گروه گواهپس-آزمونپیش»تجربی از نوع طرح روش پژوهش حاضر، شبه روش:

بود که از  30-0332سال در سال تحصیلی  02تا  01شهر رشت، با دامنه سنی  0آموزان دختر مقطع ابتدایی مدارس دولتی ناحیه والدین دانش

( انتخاب شدند و به 0300یافتگی )دخانچی، در پرسشنامه سازش 26ای و برحسب کسب نمره زیر مرحلهای چندگیری خوشهطریق نمونه

جلسه دوساعته هفتگی برای گروه  3ای طی نفر( جایدهی شدند. برنامه مداخله 06ادفی در دو گروه آزمایش و گواه )هر گروه صورت تص

ای نوجوانان ( و پرسشنامه راهبردهای مقابله2113آوری کودک و نوجوان )انگار و لیبنبرگ، ها با استفاده از مقیاس تابآزمایش ارائه شد. داده

 متغیری تحلیل شدند.آوری، و با استفاده از آزمون تی دو نمونه مستقل و تحلیل کواریانس چندمع( ج0333)موس، 

ای مطلوب و راهبردهای مقابله و آوریباعث افزایش تاب "متفكر کودک رشپرو هایمهارت" آموزشها پژوهش نشان داد یافته ها:یافته

 (.≥p 16/1شود )پایین می یافتگیسازش سطح با در کودکان ای نامطلوبکاهش راهبردهای مقابله

ای حل مسئله و با تأثیر بر هبا تكیه بر مهارت ای به کار گرفته شدهبرنامه مداخلهتوان گفت با توجه به نتایج پژوهش حاضر می گیری:نتیجه

 .مؤثر بوده است ،پایین یافتگیسازش سطح با در کودکان ایراهبردهای مقابله و آوریسبک والدگری بر تاب
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 مقدمه
ای اسااات کاه کودک با آن در ترین بخش جاامعاهخاانواده اولین و مهم

، والاادین نخساااتین معلمااان آموزش ایارتباااا اساااات. در هر خااانواده

های اسااسای به کودکان هستند که باید رفتارهای آنها را مدیریت مهارت

 دوران تجربیات (.0)ای تبدیل شاااوند کنناد تاا باه فرد مؤثر و ساااازناده

 بر تجربیات اینکاه  دارناد بزرگساااالی دوران بر زیاادی اثر کودکی

 هایافسااردگی، و ساابک و اضااطراب مانند 0یافتگیسااازش شااكلاتم

عنوان توان خاانواده را بهبناابراین می ؛(2افراد مؤثر هساااتناد ) 2والادگری

 ت.گرفشناختی در نظر ترین عامل در پیشگیری از اختلالات روانمهم

ی افراد یافتگیكی از مفاهیم مطرح در بحث پیشاگیری، سطح سازش

 یافتگی پایین را بابا سااطح سااازش ، کودکان3رینولدز و اساات. موریس

زیاد، ناشااكیبایی، پرحرفی، نافرمانی،  هدفبی مانند فعالیت هاییویژگی

 و، مزاجیعصااابی گفتاری، کودکان، مشاااكلات ساااایر با کردن دعوا

(. نتیجه پژوهش دوینیتا و ماریا 3به نقل از اند )توصیف کرده گوییدروغ

 6یافتگیو ساااازش 0وجود ارتباا معنادار بین سااابک والدگری مقتدرانه

 نامساااعد، شاارای  در ویژه به کودکاناین  (.0کند )کودکان را تأیید می

 مشاااكلات این از یكیکه  دهندمی بروز بیشاااتری رفتاری مشاااكلات

 افراد گفت توانمی بالایی احتمال با واقع در .اساات ناشااكیبایی رفتاری،

پردازان حیطه نظریه دارند. پاایینی 2آوریتااب ساااطح ناایاافتاهساااازش

 تعامل ازای مجموعه عنوانبه مندنظام دیدگاه یک از را آوری، آنتاب

 پریمانند س کنند کهمی بیرونی معرفی هایحمایت و کودک شاخصیت

 در را کودکان کهمطلوب های ناموقعیت تاأثیرات مقاابال در اسااات

(. گارمزی و ماساااتن، 6د )ندهمی قرار منفی دادهایبرون خطر معرض

 0تهدیدکننده شرای  با آمیزموفقیت یافتگیساازش را توانایی آوریتاب

تعریف  ناگوار شرای  با مواجهه در مثبت یافتگیدیگر، سازش بیان به و

 (.2کنند )می

آوری کودکان با رفتار و اند که تابهای بسایاری نشان دادهپژوهش

ثال برای م(. 01و  3، 8، 0های والدگری والدین در ارتباا اساات )ساابک

باه این نتیجاه رسااایادناد کاه والدگری  پژوهشااایدر  تاایلر و همكااران

                                                           
1. Adjustment 

2. Parenting styles 

3. Morris & Reynolds 

4. Authoritative 

ی آوری کودکان از طریق تأثیرگذارای منفی بر تابجویانه، نتیجهمداخله

یار، نجاتی و (. در همین راساااتاا مهادی00توجاه و رفتاار دارد ) بر تنظیم

ابر آوری در برتاب والدگری،گودرزی نشان دادند که سبک مقتدرانه در 

 (.02کند )بینی میدار پیشخودکشی را به صورت مثبت و معنا

پایین،  یافتگیساااازش ساااطح با کودکان در دیگر مهم مسااائله

 .اساات زندگی دشااوار شاارای  با مواجهه در آنها 8ایراهبردهای مقابله

 ماادار،تكلیف راهبردهااای شااااماال را ایمقااابلااه راهبردهااای لااازاروس

 هایتلاش داناد و آنهاا را باه صاااورتمیمادار اجتنااب و، مادارهیجاان

فرد  تا تغییر هسااتند حال در مدام که کندتعریف می رفتاری و شااناختی

 توان از فراتر که درونی و بیرونی هایخواسااته عهده از به کمک آنها

 ایمقابله هایسبک (. استفاده از این03برآید )، به طور مطلوبی هستند او

 (.00است ) وابسته شناختی افراد تحول سطح به متفاوت،

یناادهااای خااانوادگی از جملااه ادهنااد کااه فرهااا نشااااان میپژوهش

و  02، 06ای در ارتباا هسااتند )های والدگری با راهبردهای مقابلهساابک

ر پژوهشاای به این نتیجه رساایدند که د (. برای مثال نیجهوف و انگلس00

های حل مسااائله با سااابک والدگری مقتدرانه و بین کااربسااات سااابک

در  (. همچنین میلوجویچ و همكاااران08رابطااه وجود دارد ) ،گیرساااهاال

پژوهشااای نشاااان دادند بزرگساااالانی که مورد بدرفتاری قرارگرفته بودند 

ای عدم تعهد و ضاداجتماعی بیشتری را گزارش کردند لهراهبردهای مقاب

ها، یارمحمدیان و مختاری در پژوهشاای به (. در راسااتای این پژوهش03)

قابله با های ماین نتیجه رسایدند که عملكرد خانواده بر نوع انتخاب سبک

(. همچنین احیاکننده و یوسفی، در 21فشاار روانی در فرد اثرگذار است )

ای در ارتباا بین الگوهای دادناد که راهبردهای مقابلهپژوهشااای نشاااان 

 (.20کند )ای ایفا مینقش واسطه ،یافتگی با دانشگاهخانواده و سازش

هااای والاادگری کااه هااای ماادرن در زمینااه مهااارتیكی از آموزش

دهد، کارگاه حال مشاااكلاات را به کودکان میراهپیادا کردن فرصااات 

اسات. این آموزش بر این اصال استوار است که  "تربیت کودک متفكر"

چه ه بچگونه فكر کنند؛ نه اینكه "باید به کودکان آموزش داده شااود که 

نقطه  و احساااسااات درکگانه های پنجو شااامل مهارت، (22)"فكر کنند

5. Adjustment 

6. Resiliency 

7. Threatening 

8. Coping strategies 
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 نظر جایگزین، در هایحلراه هاا، یاافتنانگیزه دیگران، درک نظرات

 اسااات. متوالی و وارسااالساااله ریزیبرنامهو پیامدها،  و نتاایج گرفتن

با مهارت حل مسائله حاکی از آن اساات که این مهارت باره ها درپژوهش

های والدگری والدین ساابک( 26و  20، 23مشااكلات رفتاری کودکان )

ارتباا  ،ای افرادآوری و راهبردهاای مقابله( و همچنین تااب22و  23، 0)

کاسیک نشان دادند که خصوصیات زساولنای و (. چنانچه 28و  20)دارد 

ای حل مسئله اجتماعی و راهبردهای مقابله ارتقایخانواده نقش مهمی در 

در همین راسااتا مرعشاای، میرزایی و محرابیان در پژوهشاای به  (.23)دارد 

در حل  مسئله، اعتماد متغیرهای خلاقیت در حلبین  این نتیجه رسیدند که

رماندگی و بین د ؛آوری رابطه مثبتتاب مسئله با مسئله، و گرایش به حل

رابطه منفی وجود  ،آوریدر حل مساائله و مهارگری در حل مساائله با تاب

هااای داخلی مبنی بر اثرگااذاری این طور کلی در پژوهش(. بااه31دارد )

روش آموزشااای، به متغیرهایی چون مشاااكلات رفتاری، رابطه با والدین، 

و  ،تماعی، رواب  خانوادگیهای اجهاای حال مسااائلاه و مهاارتمهاارت

 (.  32و  30، 23های والدگری پرداخته شده است )سبک

م های انجاتوان گفت بررسیهای مطرح شاده میبا توجه به پژوهش

کودکان و راهكارهای ارتقای آن، یافتگی شااده درباره مشااكلات سااازش

های مطرح شاااده در این پژوهش که در کنون به متغیرو تاامحادود بوده 

باید ای دارد، پرداخته نشاااده اسااات. ارهای این کودکان نقش عمدهرفتا

های لازم زندگی، زمینه را برای عادم آموزش مهارت توجاه داشااات کاه

کند که علت عمده روانی و معضااالات اجتماعی فراهم می اختلالاتبروز 

های لازم از سوی والدین و مدرسه است. آموزش مطرح فقر آموزش ،آن

ای هبا ترکیب سااابک والدگری مقتدرانه با مهارت شاااده در این پژوهش

 تواندتواند در این زمینه راهگشاااا باشاااد. این پژوهش میحل مسااائله می

های نوین والدگری باشااد و های بعدی در حوزه شاایوهساااز پژوهشزمینه

تواند گام مؤثری در پیشاااگیری از ، اجرای آن میکار بساااتهبهدر ساااطح 

 أثیرت با هدف پژوهش حاضاار بدین ترتیب. شااناختی باشااداختلالات روان

 آوریتاب بر والدین به "متفكر کودک پرورش هایمهارت"آموزش 

نجام شده پایین ا یافتگیساازش ساطح با ای کودکانمقابلهراهبردهای  و

  است.

 

                                                           
1. Adjustment questionnaire of Dokhanchi (1998) 

 روش
روش پژوهش حاضااار  کننردگران:الف( طرح پژوهش و شرررکر 

« واهآزمون با گروه گپس -آزمونپیش»از نوع طرح تجربی صورت شبهبه

آموزان دختر مقطع ابتدایی جامعه آماری شااامل تمامی والدین دانشبود. 

شااا ل به تحصاایل در  0332-30شااهر رشاات در سااال تحصاایلی  0ناحیه 

 نفر از والدین جامعه 31مدارس دولتی بود. نمونه مورد مطالعه متشااكل از 

 ای و برای چندمرحلهیری خوشاااهگمذکور بود که از طریق نمونه آماری

حساااب شااارای  ورود به پژوهش انتخاب شااادند. بدین ترتیب که از بین 

مدرسااه انتخاب شاادند و در مرحله  2مدارس جامعه آماری، به تصااادف 

 هایسپس در کلاس .کلاس از هر مدرساه به تصاادف انتخاب شااد 2بعد 

شااد و  ( توزیع0300یافتگی دخانچی)انتخاب شااده، پرسااشاانامه سااازش

 ربال  ،بود 06یاافتگی آنهاا زیر آموزانی کاه نمره ساااازشوالادین دانش

نفر در  06نفر در گروه آزمایشاای و  06شاادند. سااپس از میان این افراد، 

صااورت تصااادفی جهت شاارکت در جلسااات آموزشاای، گروه گواه، به

 02-01نوجوانی )ساان پیشنیز شاارای  ورود به آزمایش  جایدهی شاادند.

و عدم ابتلا به اختلال  آموزان،یات کتبی والدین و دانشرضااااساااالگی(، 

. بودپزشااكی در زمان اجرای پژوهش )از طریق مصاااحبه با والدین( روان

ساعته  2جلسااه هفتگی  3صاورت برنامه آموزشای برای گروه آزمایش به

آموزشی اجرا نشد. در طول اجرای آموزش  ،ارائه شاد و برای گروه گواه

نفر از  2وه آزمایش به دلیل  یبت بیش از دو جلسه و نفر از اعضاای گر 2

 22حجم نهااایی نمونااه هااا بااا تحلیاال دادهگروه گواه حااذف شاااادنااد و 

 آموز انجام شد.دانش

 ب( ابزار

این پرسااشاانامه توساا  : 0یافتگی کودکان دخانچی( پرسااشاانامه سااازش0

مقیاس )کنار خرده 3گویه و  30( سااااخته شاااده و دارای 0300دخانچی )

ای درجه 0مادران روی مقیاس  .آمدن با خود، خانواده و همساالان( است

این لیكرت )هیچ وقاات، بااه ناادرت، گاااهی اوقااات، بیشاااتر اوقااات( بااه 

نمره داده شد. حداقل و  3تا  1ها از دهند و به پاسا پاسا  می پرساشانامه

باشاااد و نمره بالاتر  000تا  1تواند از حداکثر نمره در این پرساااشااانامه می

نامه برای این پرسش ،یافتگی بیشتر است. در این پژوهشدهنده سازشنشان

 ورد مطالعهمعنوان نمونه یافتگی پایین بهانتخاب کودکان با ساطح سااازش
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 ربال شدند. روش  06مورد اساتفاده قرار گرفته اسات و افراد با نمره زیر 

محتوایی و طبق گزارش ساااازنده،  -سااااخت این تسااات به روش منطقی 

 آنو روایی ملاکی  30/1کردن معادل عتبار این پرساشنامه به روش دونیما

 (.33گزارش شده است ) 80/1معادل 

این  : 0آوری کودک و نوجوان انگااار و لیبنبرگ( پرساااشااانااامااه تاااب2

 28شامل  که( ساخته شده است 2113پرساشنامه توس  انگار و لیبنبرگ )

ا ها با هر کدام از گویهدهندگان میزان موافقت خود رگویه اساات. پاساا 

این کنند. بیان می( 6( تا )خیلی زیاد 0در مقیاس لیكرت از دامنه )اصااالا  

است و در  0و بافتی ،3، ارتباطی2مقیاس فردیپرساشانامه شاامل ساه خرده

تگی یافآوری کودکان با سطح سازشگیری تاباین پژوهش برای اندازه

آوری نشانگر تاب 031تا  00ره پایین استفاده شده است. در این مقیاس نم

این  است. اعتبار آوری بیشاتردهنده تابنوجوان اسات و نمره بالاتر نشاان

گزارش شااده اساات. همچنین  06/1پرساشاانامه توساا  ساازندگان برابر با 

توساا  کازرونی، سااپهری و  0332ساانجی آن در سااال های روانویژگی

تا  00/1 کرونباخ بین میرزاییان مورد بررساای قرار گرفته و ضااریب آلفای

این پرسااشاانامه مطلوب دهنده اعتبار گزارش شااده اساات که نشااان 86/1

با نمره کل  پرسااشاانامه اساات. همچنین ضااریب همبسااتگی میان عوامل

که  تاساا بوده دهنده ارتباا معنادار عوامل با یكدیگر و با نمره کلنشااان

 ضرایب همبستگی نمره کل دهد.روایی پرساشنامه را مورد تدیید قرار می

 86/1و  80/03،1/1باا هر یک از عوامل فردی، ارتباطی و بافتی به ترتیب 

 (.  30گزارش شده است )

این پرسشنامه توس  : 6ای نوجوانان موس( پرساشانامه راهبردهای مقابله3

 صورتگویه است که هر گویه به  08( ساخته شده و دارای 0333موس )

( پاس  داده 3( تا )بله تقریبا  بیشتر اوقات  1وجه   چهار گزینه )نه به هیچ

باشاااد و نمره بالاتر  06تا  1تواند بین شاااود. حداقل و حداکثر نمره میمی

اند ها عبارتمقیاسخرده ای مطلوب اساات.دهنده راهبردهای مقابلهنشااان

. جساااتجوی 2 ؛. امیادواری و گرایش باه مقاابله متمرکز بر مساااائل0از: 

. 3 ؛ایات اجتمااعی و گرایش باه مقاابله متمرکز بر هیجانهادایات و حما

. پذیرش 0 ؛ ونشاااخوار فكری، تحلیال منطقی و تماایل به انكار مشاااكل

های بر طبق راهكار این پرسشنامه نمرات. تسلیم و بازداری از ابراز هیجان

 8شاااناااختی -و رفتاااری  ، 0)رویكردی(، اجتنااابی  2ای گرایشااایمقااابلااه

گانه از های هشتفای کرونباخ برای اعتبار مقیاسشاوند. آلبندی میطبقه

گزارش شاده اسات. همچنین دامنه ضرایب همبستگی میان  08/1تا  66/1

ای های مقابلهو برای مقیاس 20/1تا  12/1ای گرایشی از های مقابلهمقیاس

(. 32؛ به نقل از 2116گزارش شده است )موس،  20/1تا  18/1 از اجتنابی

عامل  0ای این پرسشنامه که دربرگیرنده گویه 26رم در پژوهش حاضار ف

(. بر اساس 36، استفاده شده است )(بر اساس پژوهش آگیلار وفایی) است

 30/1تا  63/1های به دسااات آمده در دامنه این پژوهش اعتبار زیر مقیاس

  به دست آمده است.

های پرورش در این پژوهش آموزش مهاارت: ایج( برنرامره مرداخله

( و 22نوجوانی( بر اساااس بسااته آموزشاای بی.شاایور)متفكر )پیشکودک 

ماه بر روی گروه آزمایش  2ساعته و به مدت  2جلسه هفتگی  3صورت به

های آموزشاای مدارس اجرا شااد. آموزش توساا  پژوهشااگر و در کلاس

هر مهارت )اهمیت نظری اجرا شاد. محتوای هر جلساه شاامل توضیحات 

هااای هااا در منزل(، اجرای بااازیبااازی یااادگیری مهااارت و نحوه اجرای

مربوا باه هر مهاارت به صاااورت اجرای نقش در جلساااات، پاسااا  به 

ارائه خلاصاااه مهارت به همراه تكالیف هفته پیش رو پایان ابهامات، و در 

ها، صاورت کتبی بود. به علاوه قبل از شروع یادگیری مهارتبه والدین به

ه تكالیف نقاشاای در منزل یا بر ارزیابی آن مهارت در هر کودک به وسایل

ها . در ابتدای هر جلسه نیز گزارشی از بازیشداساس گزارش مادر انجام 

و تمرینات انجام شاده و در طول هفته گذشاته و مشكلات اخیر والدین با 

 فرزندان توس  مادران ارائه شد.
 ایبرنامه مداخله : شرح جلسات1جدول 

 اهداف هافعالی  محتوا جلسه

 آشنایی با مراحل و اهداف آموزش بیان مشكلات اخیر کودکان توس  والدین هامراحل و اهداف کلی مهارت یكم

 آشنایی با چهار سبک والدگری های قدرت، پیشنهادی، توضیحی و حل مسئلههای عینی سبکمثال نقاشیهای والدگری و تمرین سبک دوم

                                                           
1. Child and youth resilience measure,Ungar& Liebenberg, (2009) 

2. Individual 

3. Relational 

4. Contextual 

5. Adolescent coping scale, Moos, (1993) 

6. Approach methods 

7. Avoidance method 

8. Cognitive-behavioral 
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 : درک احساسات0ارزیابی )تمرین نقاشی( و آموزش مهارت  سوم
بازی مسابقه تلویزیونی، صحبت کردن درباره کلمات احساسی، 

 ها و داستان احساساتابرهای کارتونی، کارت
 دیدگاه فرد مقابلدرک احساسات و 

 ها: درک انگیزه2ارزیابی )گزارش مادر( و آموزش مهارت  چهارم
دیگر چرا، بعد تو چی ، یک کلاغ چهل کلاغدار، بازی مكالمه خنده

 .گفتی و بازی حافظه
 های خود و دیگران از انجام هر عملدرک انگیزه

 حلمراحل حل مسئله و یافتن راه داستان مشكل، دفتر قصه.بازی نقاشی یا برچسب،  های جایگزینحل: راه3مهارت  پنجم

 ها و نتایجحلارزیابی راه های خیالی.بازی اولی یا دومی، پیامدها برای شخصیت در نظر گرفتن پیامدها :0مهارت  ششم

 وارریزی متوالی و زنجیره: برنامه6مهارت  هفتم
موانعی وجود چه های به سوی هدف، زمان بعدی برای عمل، گام

 کنار هم گذاشتن اجزا. دارد،
 در نظر گرفتن موانع و زمان مناسب هر عمل

 هازمان از مهارتاستفاده هم هابیان مشكلات اخیر کودکان و نحوه تلفیق مهارت ها:سازی مهارتیكپارچه هشتم

 ارزشیابی و بررسی نفع برنامه تكمیل پرسشنامه هاپاس  به سایر پرسش نهم
 

برای اجرای پژوهش حاضاار، پس از اخذ مجوزهای لازم : روش اجراد( 

وپرورش استان گیلان به مدارس انتخاب از دانشگاه گیلان و اداره آموزش

شاده مراجعه شد و افراد مورد مطالعه بر اساس نوع طرح پژوهش انتخاب 

ساپس ضامن بیان اهداف پژوهش به والدین، رضایت آنها جهت  .شادند

شارکت در پژوهش اخذ شاد و موارد اخلاقی شرکت در پژوهش بر طبق 

ت برای شرک شاناسی آمریكا مانند داوطلبانه بودننامه انجمن رواناسااس

و رازداری در  ،، عدم آسااایب جسااامانی و روانی به کودکاندر مطاالعاه

دوره . لااازم بااه اکر اسااات کااه قرار گرفااتیناد پژوهش مورد توجااه افر

های به وتحلیل دادهصااورت گروهی اجرا شااد. جهت تجزیهآموزشاای به

های میانگین و انحراف دسااات آماده در بخش آماار توصااایفی از آماره

از  های پژوهشاساتاندارد و در بخش آمار استنباطی جهت بررسی فرضیه

دو نموناه مساااتقل  آزمون تحلیال کوواریاانس چنادمتغیری و آزمون تی

 استفاده شد.

 هایافته
ون آزمآزمون و پسمیانگین و انحراف استاندار نمرات پیش 2در جدول 

هاای آن در دو گروه آزمایش و گواه گزارش آوری و مؤلفاهمتغیر تااب

، نتایج آزمون >N 61اسااات. همچنین در این جادول با توجه به شاااده 

ها ارائه ویلكز برای بررسااای نرمال بودن توزیع متغیرها در گروه-شاااپیرو

شده است. با توجه به 

 (.<16/1Pها نرمال است )توان نتیجه گرفت که توزیع آندار نیست، بنابراین میها معناویلكز برای تمامی مؤلفه -این جدول آماره آزمون شپیرو
 کنندگان در دو گروه آزمایش و گواهآوری شرک آزمون تابپسآزمون و های توصیفی نمرات پیش: شاخص3جدول 

 Sh-W P انحراف استاندارد میانگین گروه وضعیت متغیرها

 فردی
 آزمونپیش

 10/1 88/1 00/2 32/31 آزمایش
 10/1 83/1 10/2 20/36 گواه

 آزمونپس
 32/1 30/1 06/3 30/01 آزمایش
 23/1 33/1 03/6 81/30 گواه

 ارتباطی
 آزمونپیش

 30/1 30/1 08/2 18/31 آزمایش
 20/1 36/1 10/2 03/30 گواه

 آزمونپس
 61/1 30/1 36/2 00/36 آزمایش
 62/1 36/1 30/0 63/31 گواه

 بافتی
 آزمونپیش

 83/1 32/1 61/6 06/30 آزمایش
 03/1 30/1 32/6 03/33 گواه

 آزمونپس
 12/1 83/1 13/0 38/33 آزمایش

 03/1 30/1 08/10 81/30 گواه 

 آوری کلتاب
 آزمونپیش

 23/1 36/1 81/02 06/32 آزمایش
 60/1 36/1 32/06 03/011 گواه

 آزمونپس
 30/1 30/1 33/2 02/006 آزمایش
 33/1 33/1 08/02 03/011 گواه
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، آوری کلآزمون تابپس -آزمونبرای بررساای تفاوت نمرات پیش

تغیری مهای آزمون تحلیل کوواریانس یکبه دلیل عدم برقراری مفروضه

ن آزموپس-آزموندو نمونه مسااتقل تفاضاال نمرات کل پیش tاز آزمون 

اسااتفاده شااد. نتایج آزمون لوین برای بررساای همگنی واریانس تفاضاال 

دار اسااات که نشاااان (، معناا16/1P≤ ،02/8 Fآوری )نمرات کال تااب

دو نمونه  tواریانس متغیرها همگن نیسااات؛ بنابراین نتایج آزمون دهد می

مرات ها نشان داد میانگین تفاضل نفرض نابرابری واریانسمساتقل با پیش

داری بیشتر از میانگین گروه گواه صاورت معنا ( به30/23گروه آزمایش )

 (.P ،22/06 df ،03/6 t≤16/1( است )11/1)

هااای پرورش کودک متفكر بر مهاارتتاأثیر آموزش  برای بررسااای

آموزان دختر و بااافتی( دانش ،آوری )فردی، ارتباااطیهااای تااابمؤلفااه

ابتادایی از تحلیال کوواریاانس چندمتغیری اساااتفاده شاااد. نتایج آزمون 

 یهاآزمون مؤلفهآزمون و پسبررسااای همگنی شااایب رگرسااایون پیش

رگرساایون در آوری در گروه آزمایش و گواه، نشااان داد که شاایب تاب

( و بااافااتاای 16/1P> ،20/3 F) (،16/1P> ،23/1 Fمااؤلاافااه فااردی )

(16/1P> ،08/1 F در هر دو گروه برابر اساات. نتایج آزمون لوین برای )

ها نشاااان داد که آزمون متغیرهای وابساااته در گروهبررسااای همگنی پس

، <16/1P(، ارتباااطی )16/1P> ،00/0 Fهااای فردی )واریااانس مؤلفااه

23/1 F)، ( 16/1و باافتیP> ،01/3 Fدر گروه ) هاا برابر اسااات. نتیجه

باااکس برای بررسااای برابری ماااتریس کوواریااانس متغیرهااای  امآزمون 

هااای آزماایش و گواه نیز نشاااان داد کاه ماااتریس وابساااتاه در بین گروه

، P>16/1کوواریااانس متغیرهااای وابساااتااه در دو گروه برابر اساااات )

00/0 F ،30/3 Box Mدو بارتلت برای بررسااای مون خی (. نتاایج آز

 نشاااان داد که رابطه آوریتابهای داری رابطه بین مؤلفهکرویات یا معنا

(. پس از P ،6 df ،36/01 X² ≥16/1دار اسااات )ها معنابین این مؤلفاه

شان متغیری، نتایج آزمون نهای تحلیل کوواریانس چندفرضبررسی پیش

داری وجود آوری تفااوت معناتاابی هااداد کاه بین دو گروه در مؤلفاه

 .(≥16/1Pدارد )

 

 آوریهای تابهای اعتباری تحلیل کوواریانس چندمتغیری برای مؤلفه: نتایج مربوط به شاخص2جدول 

 مجذور اتا F Df dfE P ارزش آزمون

 1 /806 1 /111 00 3 26 /103 1 /806 اثرپیلایی

 1 /806 1 /111 00 3 26 /103 1 /086 ویلكزلامبدای 

 1 /806 1 /111 00 3 26 /103 0 /000 اثر هتلینگ

 1 /806 1 /111 00 3 26 /103 0 /000 ترین ریشه رویبزرگ

 

ها با برای بررساای اینكه گروه آزمایش و گواه در کدام یک از مؤلفه

متغیری نتاایج تحلیال واریانس تک 0جادول یكادیگر تفااوت دارناد در 

 گزارش شده است. 
 آوریهای تابمتغیری تفاوت گروه آزمایش و گواه در مؤلفه: نتایج تحلیل واریانس تک4جدول 

 اندازه اثر F p خطای استاندارد تفاوت میانگین میانگین گروه مؤلفه

 فردی
 03/1 111/1 06/03 0 20/8 10/00 آزمایش

      00/32 گواه

 ارتباطی
 20/1 111/1 26/33 0 60/6 60/36 آزمایش

      30/23 گواه

 بافتی
 61/1 111/1 80/08 0 02/2 02/01 آزمایش

      00/33 گواه
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آوری فردی هااای تاااببرای مؤلفااه F، آماااره 0بااا توجااه بااه جاادول 

دار است. معنا 16/1( در سطح 80/08( و بافتی )26/33(، ارتباطی )06/03)

معنادار  ها تفاوتها در این مؤلفهها نشانگر آن است که بین گروهاین یافته

دهد که ها در جدول فوق نشاااان میوجود دارد. نتاایج بررسااای میانگین

( 60/36(، ارتباطی )10/00آوری فردی )میاانگین گروه آزماایش در تاب

تیب با ها به تر( بیشاااتر از میانگین گروه گواه در این مؤلفه02/01و بافتی )

ها ( اسااات. باا توجاه باه این یاافتاه00/33( و )30/23(، )00/32میاانگین )

هاای پرورش کودک متفكر موجب توان گفات کاه آموزش مهاارتمی

دایی آموزان دختر ابتبافتی در دانش و ،آوری فردی، ارتباطیافزایش تاب

دهد که این آموزش شااود. همچنین اندازه اثر در این جدول نشااان میمی

آوری درصد از تغییرات تاب 20آوری فردی، درصاد از تغییرات تاب 03

 د.کنآوری بافتی را تبیین میدرصد از تغییرات تاب 61و  ،ارتباطی

آزمون و رد نمرات پیشمیااانگین و انحراف اساااتاااناادا 6در جاادول 

هااای آن در دو گروه ای و مؤلفااهآزمون متغیر راهبردهااای مقااابلااهپس

اناد. همچنین در این جدول نتایج آزمون آزماایش و گواه گزارش شاااده

ها ارائه ویلكز برای بررسااای نرمال بودن توزیع متغیرها در گروه-شاااپیرو

ی لكز برای تماموی-شاده است. با توجه به این جدول آماره آزمون شپیرو

رمال توان نتیجه گرفت که توزیع آنها ندار نیست، بنابراین میها معنامؤلفه

 (.<16/1Pاست )

 

 کنندگان در دو گروه آزمایش و گواهای شرک مقابلهآزمون راهبردهای آزمون و پسهای توصیفی نمرات پیش: شاخص5جدول 

 K Sh-W P انحراف استاندارد میانگین گروه وضعی  هامؤلفه

 بر مسئله مقابله متمرکز امیدواری و

 آزمونپیش
 1 /16 1 /86 00 /38 06 /23 آزمایش

 1 /03 1 /31 8 /32 00 /21 گواه

 آزمونپس
 1 /03 1 /30 0 /33 30 /00 آزمایش

 1 /18 1 /83 0 /21 00 /63 گواه

 بر هیجان متمرکزو مقابله  حمایت اجتماعی

 آزمونپیش
 1 /20 1 /88 0 /68 6 /86 آزمایش

 1 /12 1 /80 3 /21 2 /80 گواه

 آزمونپس
 1 /33 1 /30 0 /02 00 /23 آزمایش

 1 /16 1 /82 0 /30 0 /63 گواه

 و انكار تحلیل منطقی نشخوار فكری

 آزمونپیش
 1 /16 1 /82 0 /30 0 /23 آزمایش

 1 /16 1 /88 2 /10 2 /21 گواه

 آزمونپس
 1 /6 1 /30 3 /22 0 /23 آزمایش

 1 /02 1 /30 2 /03 6 /21 گواه

 هیجان بازداری تسلیم و

 آزمونپیش
 1 /20 1 /88 3 /33 6 /38 آزمایش

 1 /00 1 /31 2 /30 6 /03 گواه

 آزمونپس
 1 /30 1 /31 0 /32 0 /00 آزمایش

 1 /13 1 /31 2 /61 6 /63 گواه

 ایمقابله راهبردهای

 آزمونپیش
 1 /02 1 /31 00 /23 30 /06 آزمایش

 1 /16 1 /86 3 /01 32 /11 گواه

 آزمونپس
 1 /08 1 /31 0 /13 03 /11 آزمایش

 1 /20 1 /33 8 /00 32 /21 گواه

 

آزمون راهبردهای پس-آزمونبرای بررسااای تفاوت نمرات کل پیش

های آزمون تحلیل کوواریانس ای، به دلیل عدم برقراری مفروضاااهمقابله

دو نموناه مساااتقال برای تفااضااال نمرات کاال  tمتغیری، از آزمون یاک

آزمون اساااتفاده شاااد. نتایج آزمون لوین برای بررسااای پس-آزمونپیش

، ≥16/1Pای )مرات کال راهبردهاای مقابلههمگنی واریاانس تفااضااال ن

02/22 Fدهاد واریانس متغیرها همگن (، معناادار اسااات کاه نشاااان می

فرض نابرابری دو نمونه مساااتقل با پیش tنیسااات؛ بناابراین نتاایج آزمون 

( 86/00ها نشاااان داد میانگین تفاضااال نمرات گروه آزمایش )واریاانس
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، P≤16/1( است )21/1ه گواه )صاورت معناداری بیشتر از میانگین گروبه

01/02 df ،33/3 t.) 

هااای پرورش کودک متفكر بر برای بررسااای تااأثیر آموزش مهااارت

آموزان دختر ابتاادایی از تحلیاال ای دانشهااای راهبردهااای مقااابلااهمؤلفااه

کوواریانس چندمتغیری اساتفاده شاد. نتایج آزمون بررسای همگنی شیب 

ای در های راهبردهای مقابلههآزمون مؤلفاآزمون و پسرگرسااایون پیش

گروه آزمایش و گواه نشان داد که شیب رگرسیون در مؤلفه امیدواری و 

(، حمایت اجتماعی و مقابله P ،00/0 F>16/1مقابله متمرکز بر مسااائله )

( و نشاااخوار فكری، تحلیل منطقی P ،23/0 F>16/1متمرکز بر هیجان )

، P>16/1ری هیجااان )( و تسااالیم و بااازداP ،20/0 F>16/1و انكااار )

33/0 F هر دو گروه برابر است. نتایج آزمون لوین برای بررسی همگنی )

ای هها نشاااان داد که واریانس مؤلفهواریانس متغیرهای وابساااته در گروه

( حمااایاات P ،08/6 F<16/1امیاادواری و مقااابلااه متمرکز بر مسااائلااه )

نشاااخوار  ( وP ،32/00 F<16/1اجتمااعی و مقاابلاه متمرکز بر هیجان )

هااا برابر ( در گروهP ،02/06 F<16/1فكری، تحلیاال منطقی و انكااار )

( در P،01/2 F>16/1ولی برای مؤلفه تساالیم و بازداری هیجان ) ،نیساات

گروه  دوتعداد نمونه  ها برابر است. با این حال به دلیل مساوی بودنگروه

رای ب کرد. نتیجه آزمون باکسباا ا ماض گذر توان از این مفروضاااه می

بررسااای برابری ماااتریس کوواریااانس متغیرهااای وابساااتااه در بین گروه 

آزمایش و گواه نیز نشان داد که ماتریس کوواریانس متغیرهای وابسته در 

(. نتااایج P ،03/0 F،21/00 Box M>16/1دو گروه برابر اسااااات )

داری رابطااه بین دو بااارتلاات برای بررسااای کرویاات یااا معناااآزمون خی

ادار است ها معنیافتگی نشان داد که رابطه بین این مؤلفهساازشهای مؤلفه

(16/1≤ P ،3 df ،88/00 X²پس از بررسااای پیش .)هاای تحلیل فرض

متغیری، نتااایج آزمون نشاااان داد کااه بین دو گروه در کوواریااانس چنااد

 ای تفاوت معناداری وجود دارد.ی راهبردهای مقابلههامؤلفه
 

 ایمقابلههای راهبردهای های اعتباری تحلیل کوواریانس چندمتغیری برای مؤلفه: نتایج مربوط به شاخص6جدول 

 مجذور اتا F Df dfE P ارزش آزمون

 1 /860 1 /111 00 3 21 /082 1 /860 اثرپیلایی

 1 /860 1 /111 00 3 21 /082 1 /002 لامبدای ویلكز

 1 /860 1 /111 00 3 21 /082 6 /862 اثر هتلینگ

 1 /860 1 /111 00 3 21 /082 6 /862 ترین ریشه رویبزرگ

 

ها با برای بررساای اینكه گروه آزمایش و گواه در کدام یک از مؤلفه

متغیری نتاایج تحلیال واریانس تک 0یكادیگر تفااوت دارناد در جادول 

 گزارش شده است.
 ایی راهبردهای مقابلههامتغیری تفاوت گروه آزمایش و گواه در مؤلفه: نتایج تحلیل واریانس تک7جدول 

 اندازه اثر F p خطای استاندارد تفاوت میانگین میانگین گروه مؤلفه

 03/1 111/1 26/26 0 80/06 80/32 آزمایش امیدواری و مقابله

      11/00 گواه متمرکز بر مسئله

 02/1 113/1 20/02 0 06/6 20/02 آزمایش حمایت اجتماعی و

      02/0 گواه مقابله متمرکز بر هیجان

 68/1 111/1 80/23 0 20/3 31/2 آزمایش نشخوار فكری، تحلیل

      02/2 گواه منطقی و انكار

 23/1 111/1 60/28 0 36/3 63/0 آزمایش تسلیم و بازداری

      08/6 گواه هیجان
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ی امیادواری و مقاابله هاابرای مؤلفاه Fآمااره  0باا توجاه باه جادول 

(، حمایت اجتماعی و مقابله متمرکز بر هیجان 26/26متمرکز بر مسااائلاه )

و تسااالیم و  (80/23(، نشاااخوار فكری، تحلیاال منطقی و انكااار )20/02)

ها نشانگر دار است. این یافتهمعنا 16/1( در ساطح 60/28بازداری هیجان )

 دار وجود دارد. نتایجها تفاوت معناها در این مؤلفهآن است که بین گروه

دهد که میانگین گروه آزمایش ها در جدول فوق نشان میبررسی میانگین

( و حمایت 80/32سااائله )ی امیادواری و مقاابله متمرکز بر مهاادر مؤلفاه

(، بیشتر از میانگین گروه گواه 20/02اجتماعی و مقابله متمرکز بر هیجان )

( اسااات و میانگین 02/0( و )11/00ها به ترتیب با میانگین )در این مؤلفاه

ی نشاااخوار فكری، تحلیاال منطقی و انكااار هاااگروه آزمااایش در مؤلفااه

متر از میانگین گروه گواه (، ک63/0( و تسااالیم و باازداری هیجان )31/2)

( است. با توجه به این 08/6( و )02/2ها به ترتیب با میانگین )در این مؤلفه

های پرورش کودک متفكر توان گفات کاه آموزش مهارتهاا مییاافتاه

موجب افزایش مؤلفه امیدواری و مقابله متمرکز بر مسئله و مؤلفه حمایت 

اهش مؤلفه نشاااخوار فكری، اجتمااعی و مقاابلاه متمرکز بر هیجاان و کا

وزان آمتحلیل منطقی و انكار و مؤلفه تسااالیم و بازداری هیجان در دانش

ه دهد کشاود. همچنین اندازه اثر در این جدول نشان میدختر ابتدایی می

درصد از تغییرات مربوا به امیدواری و مقابله متمرکز بر  03این آموزش 

مایت اجتماعی و مقابله متمرکز درصد از تغییرات مربوا به ح 02مسائله، 

درصااد از تغییرات مربوا به نشااخوار فكری، تحلیل منطقی  68بر هیجان، 

درصاااد از تغییرات مربوا به تسااالیم و بازداری هیجان را  23و  ،و انكار

 کند.تبیین می

 گیریبحث و نتیجه
 کودک پرورش هایمهارت"آموزش  پژوهش حااضااار با هدف تأثیر

 سااطح با کودکان ایمقابلهراهبردهای  و آوریتاب بر والدین به"متفكر

زش طور کلی نتایج نشان داد آموپایین انجام شده است. به یافتگیساازش

 آموزانآوری در دانشهاای پرورش کودک متفكر به بهبود تابمهاارت

های این . یافتهP) ≥16/1شاااود )یافتگی پایین منجر میبا ساااطح ساااازش

های که اثربخشی و ارتباا سبکهای پیشاین ژوهشهای پپژوهش با یافته

از  به طور ضمنی وآوری را بررسی کردند، والدگری و حل مسئله بر تاب

همچنین نتایج پژوهش  (.31و  20، 02، 01، 3همساو است )برخی جهات 

های پرورش کودک متفكر به بهبود حااضااار نشاااان داد آموزش مهارت

یافتگی پایین منجر با ساااطح ساااازشآموزان ای دانشراهبردهاای مقاابله

 کههای پیشاااین های پژوهشها با یافته. این یاافتاهP) ≥16/1شاااود )می

راهبردهای های والدگری و حل مسااائله بر اثربخشااای و ارتبااا سااابک

 (.21و  08، 02، 06همساااو اسااات )تقریبا  را بررسااای کردند، ای مقاابلاه

گری های والدر سبکهای بسیاری بر تأثیر این آموزش بهمچنین پژوهش

، 23اند )( و مشاااكلات رفتاری کودکان اشااااره کرده22و  23، 0والدین )

 که با نتایج این مطالعه همخوانی دارند. (26و  20

که  توان گفتهای به دسات آمده از پژوهش حاضر میدر تبیین یافته

های پرورش کودک متفكر به والدین با تكیه بر آموزش مهارت احتماالاا 

، و به طور کلی هاای حال مسااائلاه، در ابتدا بر سااابک والدگریتمهاار

 ،هامؤثر بوده اسااات. چناانچه گفته شاااد پژوهش (21عملكرد خاانواده )

دکان را یافتگی کوارتباا معنادار بین سابک والدگری مقتدرانه و ساازش

توان گفات احتمالا  این آموزش با ایجاد بناابراین می ؛(0ناد )نکتاأییاد می

ریق یافتگی این کودکان از طمقتدرانه به افزایش سازشی والدگر سابک

 ای منجر شده است.آوری و راهبردهای مقابلهبهبود تاب

 شخصیت تعامل ای ازمجموعه آوری به عنوانچنانچه گفته شد تاب

 تأثیرات مقابل در سااپریمانند  بیرونی اساات که هایحمایت و کودک

(؛ 6د )نشاااومنفی می بروندادهای اعثب کهنامطوبی اسااات  هایموقعیت

امه کننده بیرونی در برنترین حماایتعنوان مهمبناابراین نقش خاانواده باه

آوری در معنای دیگر کننده باشااد. تابتواند تعیینآموزشاای حاضاار می

 در و تهدیدکننده شاارای  با آمیزموفقیت یافتگیسااازش همان توانایی

آوری کودکان با رفتار و ابت (؛ و2اسااات ) ناگوار شااارای  با مواجهه

یعنی  ؛(01و  3، 8، 0هاای والادگری والادین در ارتباا اسااات )ساااباک

پس  .آوری کودکان داردای منفی بر تابجویانه، نتیجهوالدگری مداخله

فته ای به کار گربرنامه مداخلهآوری از طریق توان گفات افزایش تابمی

 کرده است. یافتگی این کودکان را برطرفمشكل سازش شده،

ای راهبردهای مقابله همان طور که در بخش پیشاینه نظری اشااره شد

و در واقع  مداراجتناب و، مدارمدار، هیجانتكلیف شاااامال راهبردهاای

فرد  که به تغییری هساااتند حال در مدام رفتاری و شاااناختی هایتلاش

 توان از فراتر که درونی و بیرونی هایخواسااته عهده کنند ازکمک می

های والدگری با این راهبردهای ساابک ( و03برآید )، تا حدی هسااتند او
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پرورش "(. در آموزش والدگری 00و  02، 06ای در ارتباا هستند )مقابله

تأکید شااده که باید به کودکان آموزش  موضااوعبر این  "کودک متفكر

بک کارگیری این ساابا به در نتیجه؛ و "چگونه فكر کنند"داده شااود که 

ی اعنوان راهبرد مقاابلهمادار کودکاان باهراهبردهاای تكلیف ،ریوالادگ

 بهبود خواهد یافت. ،مطلوب

مسئله حاکی از آن است مهارت حلباره ها دراز سوی دیگر پژوهش 

های سااابک( 26و  20، 23با مشاااكلات رفتاری کودکان )که این مهارت 

آوری و راهبردهااای ( و همچنین تاااب22و  23، 0والاادگری والاادین )

مشاااارکت توان گفت (؛ بنابراین می28و  20)ای افراد ارتباا دارد مقاابله

هااای این آموزش یعنی درک والاادین و کودکااان در یااادگیری مهااارت

های خود و دیگران از انجام احساسات و دیدگاه فرد مقابل، درک انگیزه

ها و نتایج، در حلحل، ارزیابی راهعمل، مراحل حل مساائله و یافتن راه هر

ها زمان از مهارتنظر گرفتن موانع و زمان مناسااب هر عمل و اسااتفاده هم

ر واقع د .ای اثرگذار باشدآوری و راهبردهای مقابلهبر تاباست  توانساته

 ،توان گفت احتمالا  کودک با یادگیری چگونگی درک احسااااسااااتمی

 ،هاای خود و فرد مقاابال، در برخورد با یک مسااائلهو انگیزه هاادیادگااه

دهد و سپس با یادگیری مراحل حل آوری بیشاتری از خود نشاان میتاب

 ،ها و در نظر گرفتن موانع و زمان مناسااب هر عملحلمساائله، ارزیابی راه

ای مطلوب و مبتنی بر حل مسااائله را پرورش در واقع راهبردهاای مقاابلاه

طور کلی بر رفتار هاا بهاساااتفااده همزماان از مهاارتپاایاان  دهاد. درمی

کودک اثرگااذار خواهااد بود. آموزش ارائااه شااااده در این پژوهش، بااا 

مهارت حل مسااائله در والدگری و آموزش این مهارت  پرورش و ارتقای

از طریق والاادین بااه فرزناادان، علاااوه بر بهبود رواب  والااد فرزناادی و 

کمک  ،های قبلی والدگری بودنده از اهداف سااابکوالادگری مؤثر کا

نند مشااكلا بتوا بساایاری به اسااتقلال فكری فرزندان خواهد کرد تا فرزندان

 را حل کنند.خودشان  روزمره

ترین روش والدگری که در پژوهش حاضااار بررسااای شاااد از جدید

ری قوی، شاااود که با وجود مدل نظهاای والادگری محساااوب میروش

آن انجام  دربارههای بسااایار اندکی در داخل و خارز از کشاااور پژوهش

آوری و راهبردهای اسااات. در این پژوهش دو ساااازه مثبات تابشاااده 

انااد تااا تااأثیر این آموزش بر خلاااف ای در کنااار هم قرار گرفتااهمقااابلااه

تاری مشاااكلات رفتهای منفی مانند های قبلی که بیشاااتر بر ساااازهپژوهش

مرکز داشاااتند، بر پیشاااگیری از ابتلا به اختلالات نمود تمود و برونندرون

بر اسااااس  هااای مثباات بررسااای شاااود.شااانااختی از طریق ویژگیروان

با توجه به اینكه مهارت حل مسااائله یكی از های مطرح شاااده و پژوهش

شود، های زندگی محسوب میبندی مهارتهای اسااسای در طبقهمهارت

آوری و تاب و افزایش های والدگری استنامهآموزش آن در اولویت بر

های حل مسااائله در ای به دنبال افزایش مهارتبهبود راهبردهاای مقاابلاه

وان تبنابراین می رساااد.منطقی باه نظر می ،کودکاان از طریق والادگری

صورت یک برنامه مدون  روش آموزشی به اساتفاده از اینانتظار داشات 

. ودخواهد بشناختی گام مهمی در پیشگیری از اختلالات روان ،به مدارس

ساااال  02-01آموزان دختر قابلیت تعمیم به دانشفق  نتایج این پژوهش 

آید. عدم به حسااااب می های پژوهش حاضاااراز محدودیتکاه  را دارد

ای همده در مرحله پیگیری از دیگر محدودیتپیگیری نتایج به دسااات آ

تواند مورد توجه مطالعات آتی باشد. ه است که میشناختی این مطالروش

در ساااطح پژوهشااای، این پژوهش روی شاااود در نتیجااه پیشااانهاااد می

انجام شود، آزمون پیگیری برای بررسی ماندگاری  آموزان پسار نیزدانش

و تأثیر این آموزش بر ساااایر متغیرهای مثبت  ،تاأثیر آموزش انجاام گیرد

مانند ناختی شند پیشگری از اختلالات رواندر فرای تأثیرگذار شناختیروان

کار بسته هبشناختی بررسی شود. در سطح یافتگی و سرسختی روانسازش

ی پایین آورشود این آموزش برای کودکانی که سطح تابپیشنهاد می نیز

 ، در مدارس و مراکز خصاااوصااایای نامطلوب دارندو اهبردهاای مقابله

مورد توجه و تأکید قرار گیرد.
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 ملاحظات اخلاقی
مجوز علمی و اجرایی انجام این مطالعه توساا  : پیروی از اصررول اخلاپ پژوهش

صادر  20/0/36و تاری  دفاع  036323تحصیلات تكمیلی دانشگاه گیلان طی نامه شماره 

شاده اسات. همچنین مجوز اجرایی آن توسا  اداره آموزش پرورش شهرستان رشت به 

صادر شده است. ملاحظات اخلاقی مانند  12/02/32به تاری   330/00080/3010شاماره 

 رضایت کامل افراد نمونه، محرمانه ماندن اطلاعات و اصول رازداری رعایت شده است.

 این پژوهش بدون حمایت مالی سازمان خاصی صورت گرفته است.: حامی مالی

د نویسنده ارش نامه کارشناسیاین مقاله بخشای از پایان: نقش هر یک از نویسندگان

 اول به راهنمایی نویسنده دوم و مشاوره نویسنده سوم است.

 هیچ گونه تضاد منافعی در این پژوهش وجود ندارد.: تضاد منافع

کنندگان این پژوهش و اداره آموزش بدین وسااایله از شااارکت: تشررکر و قدردانی

 نیپرورش شاااهرساااتان رشااات به دلیل همكاری فعال در طول پژوهش تشاااكر و قدردا

 شود.می
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