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تاثیر آموزش گروهی والدگری راهحل -محور به مادران بر پرخاشگری و
حل مساله کودکان پیشدبستانی
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تاریخ دریافت19/99/91 :
تاریخ پذیرش11/99/61 :

چکیده
هدف این مطالعه تعیین تاثیر آموزش گروهی والدگری راهحل -محور به ماادران بار پرشاشا ری و حال
مساله کودکان پیشدبستانی بود .پژوهش نیمهآزمایشی با طرح پیشآزمون و پسآزمون با گروه آزماایش
و کنترل بود .جامعه پژوهش مادران کودکان پیشدبستانی شهر مشهد در سال تحصایلی  9919-11باود
که  09نفر با روش نمونهگیری هدفمند انتخاب و با روش تصادفی در دو گروه مسااوی ( 69نفار در هار
گروه) جای زین شدند .گروه آزمایش  9جلسه  19دقیقاهای آماوزش گروهای والادگری راهحال -محاور
دریافت کرد و گروه کنترل ،آموزشی ندید .برای جمعآوری دادهها از پرسشنامههای پرشاشا ری (بااو و
پری )9116 ،و حل مساله (هپنر )9199 ،استفاده شد .برای تحلیل دادهها از نرمافزار  SPSS-19اساتفاده
شد .یافتهها نشان داد که گروههای آزمایش و کنترل در مرحلاه پیشآزماون از نظار پرشاشا ری و حال
مساله تفاوت معناداری نداشتند ( ،)P>9/90اما در مرحله پسآزمون از نظر هر دو متغیر تفاوت معنااداری
داشتند ( .)P<9/90به این ترتیب که آموزش گروهی والدگری راهحل -محور باه ماادران باعاا کااهش
پرشاش ری و افزایش حل مساله کودکان پیشدبستانی شد.
کلید واژهها :آموزش گروهی والدگری راهحل -محور ،پرشاش ری ،حل مساله

 .9گروه علوم تربیتی ،واحد مشهد ،دانش اه آزاد اسالمی ،مشهد ،ایران.
 .6استادیار گروه علوم تربیتی ،واحد مشهد ،دانش اه آزاد اسالمی ،مشهد ،ایران (نویسنده مسئول) fhhashemi@yahoo.com
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مقدمه
کودکی مرحله گذر بین دوران شیرشوارگی و نوجوانی و از مراحلی است که در آن جهشهای
رشد و تغییرات فیزیولوژیکی و شاناشتی زیاادی رم میدهاد .از آنجاا کاه در ایان دوره سااشتار
شخصیتی و رفتاری انسان بنیان گذاشته میشود ،این دوره را دورانای سرنوشتسااز دانساتند .در
دوران کودکی سالهای پیشدبستانی اهمیت بسایاری دارد (ایازدی و حجتای .)9912 ،کودکاان
پیشدبستانی معموال از نظر مهارتهای اجتماعی در سطح پایینی هستند و از آنجا که شاانواده و
محیطهای اجتماعی مانند مراکز پیشدبساتانی تااثیر زیاادی در تحاول مهاارتهاای اجتمااعی
کودکان دارند ،پس والدین و مربیان مهامتارین مناابع اطالعاات دربااره رفتارهاای اجتمااعی و
هیجانی میباشند و کودکان پیشدبستانی معموال از نظر حل مساله 9با مشاکل مواجاه هساتند و
دارای رفتارهای نامناسب برونریزیشده مانند پرشاش ری 6میباشند (عبدی .)9991 ،پرشاش ری
یکی از مشکالت مهم است که می تواند بهصورت ناسزاگویی ،تهدید کالمی ،دادوفریااد ،رقابات
بینفردی و طرد و منزوی کردن دی ران نشان داده شود (بالسی و ساالح .)6990 ،9پرشاشا ری
رفتار فیزیکی یا کالمی آشکاری است که هدف آن صدمه به شخص ،شی و یا سیستم مایباشاد
که باعا اجتناب و یا مقابله به مثل آنها شده و زمانی رم میدهد که تعادل بین تکاناه و کنتارل
درونی بر هم بخورد (المپی ،مولدر ،کولینز و ورمیرن .)6991 ،0پرشاش ران معموال نمیتوانناد باه
درستی پیامدهای رفتار شود را پیشبینی کنناد ،در محر هاای اجتمااعی نشاانههاای شصامانه
فراوانی را مشاهده میکنند ،در درستی از سطح پرشاش ری شود ندارند ،از راه حلهای کالمای
اندکی برای اثبات شود در مسائل اجتماعی بهره میجویند و بیشاتر از راه حلهاای پرشاشا رانه
استفاده میکنند (بری ،مک دوگال ،اندرسون و بیندون.)6999 ،0
یکی دی ر از مشکالت کودکان پیشدبستانی ،توانایی پایین آنان در حل مساله است (عبدی،
 .)9991حل مساله فرایند رفتاری– شناشتی آشکاری اسات کاه پاساخهاای باالقوه ماوثر بارای
موقعیت دشوار را فراهم میسازد و احتمال انتخاب موثرترین پاساخ را از باین پاساخهای متعادد
1 . Problem solving
2 . Aggression
3 . Balci & Salah
4 . Lampe, Mulder, Colins & Vermeiren
5 . Barry, McDougall, Anderson & Bindon
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افزایش میدهد (سانگ .)6991 ،9حل مساله مهارتی مقابلهای و عملی است که موجاب افازایش
اعتماد به نفس و کارآمدی افراد میشود و با سازگاری محیطای ارتبااد دارد و شاامل پانم گاام
ادرا شویشتن ،تعریف مساله ،تهیاه فهرساتی از راه حلهاای مختلاف ،تصامیمگیری در ماورد
مناسبترین راه حل و امتحان کردن راه حلهای انتخابی میباشد (کاما ،،کاارمیلوف-اسامیت،
توماو و فاران .)6992 ،6همچنین حل مساله دربرگیرنده حوزههای عاطفی ،شاناشتی و رفتااری
است و افرادی که از توانایی حل مساله بیشتری برشوردارند ،بهتر میتوانند با انواع اساتروهاا و
مشکالت زندگی مقابله کنند (مورتزیس ،دوکاو و میالو.)6992 ،9
برای بهبود ویژگیهای روانشناشتی کودکان پیشدبستانی روشهای متنوع و متفاوتی وجاود
دارد که یکی از روشهاای مناساب و کااربردی آماوزش والادگری راهحال -محاور 0مایباشاد
(فورستروتر .)6999 ،0یکی از عواملی که نقش مهمی در مشکالت کودکاان دارد ،کیفیات رواباط
والدین و کودکان است .روابط و رفتارهای والدگری که با گرمی و اعمال محدودیتهای منطقای
و روشن همراه هستند منجر به رفتارهای اجتمااعی مثبات در کاود مایشاوند ،در حاالی کاه
رفتارهای منفی و اجبارگونه و فاقاد دلبسات ی والادین باه ایجااد و افازایش مشاکالت رفتااری
میانجامند (زی ،،پوستاما ،وینترسن ،دیویلی و سوارتیس .)6992 ،2با توجاه باه نقاش والادین در
بروز مشکالت رفتاری کودکان یکی از موثرترین و پرکااربردترین ماداشالت درماانی معماول در
درمان مشکالت کودکان برنامههای آموزش والدین است (الیوت و مک کینلای .)6990 ،1در ایان
برنامهها به والدین اصول تقویت آموشته میشود و آنها یادمیگیرناد کاه زمیناههاا و پیامادهای
اعمال شود و کودکان را که منجر به بروز و تداوم رفتار (هام مثبات و هام منفای) مایشاوند را
تشخیص دهند .به این ترتیب رفتارهای اجتماعی کودکان از طریق تقویت و توجه مثبت بهباود و
در مقابل رفتارهای نادرست آنها از طریق بیتوجهی ،محرومیت ،شاموشی و تکنیکهای انضباطی
کاهش مییابند (مارتینز ،سیدیلو و آراندا .)6992 ،9برنامه آموزش والدگری راهحل -محور به جای
1 . Sung
2 . Camp, Karmiloff-Smith, Thomas & Farran
3 . Mourtzis, Doukas & Milas
4 . Training solution-focused parenting
5 . Forstreuter
6 . Zijp, Posthuma, Wintersen, Devilee & Swartjes
7 . Elliott & McKinley
8 . Martínez, Cedillo & Aranda
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تمرکز روی مشکل بر راه حلهاا تاکیاد مایکناد و معتقاد اسات کاه هار فاردی مهاارتهاا و
توانمندیهای الزم برای حل مشکالت شود را دارد .در آموزش والدگری راهحال -محاور هادف
این است که والدین برای یافتن توانمندیهاا و مناابع شاود جهات حال مشاکالت مرباود باه
فرزندانشان تقویت شوند (کرسول ،ویوالتو ،فیربانکز ،وایت ،پارکینساون 9و همکااران .)6991 ،در
آموزش راهحل -محور به شانواده کمک میشود تا از طریق صحبت راه حلای بارای در اینکاه
واقعیت در ذهن آنها است ،بتوانند راهحلهای منطبق بر ادراکات شود را شلق کنند .راهحلهاای قابال
کاربرد از همکاری اعضای شانواده منتم میشود و در اثار آن شاانواده ادراکاات جدیاد و نیروبخشای
درباره شود بدست میآورد .در این شیوه اگر مراجعان بتوانند باا موفقیات باه یاک تغییار شاناشتی و
احساسی برسند ،توانایی آنها برای حل و کنترل مشکل نشان داده میشود (نیکوالو.)6990 ،6

پژوهشهای بسیار اندکی درباره تاثیر آموزش گروهی والدگری راهحل -محور بر پرشاشا ری
و حل مساله کودکان پیشدبستانی انجام شده اسات .فرشااد ،نجارپوریاان و شانبدی ( )9911در
پژوهشی به این نتیجه رسیدند که آموزش والدگری مثبت باعاا افازایش شادزیساتی و کااهش
تعارض والد -فرزندی و مولفههای آن شامل استدالل ،پرشاش ری کالمی و پرشاش ری فیزیکای
در دانشآموزان شد .نتایم پژوهش طاهرزاده ( )9912حاکی از تاثیر آموزش فرزندپروی بر کاهش
پرشاش ا ری و افاازایش شودکارآماادی دشت اران نوجااوان بااود .در پژوهشاای دی اار بخشاایپور و
رمضانزاده ( )9910گزارش کردند که درمان کوتاهمدت راهحلمحور باعاا کااهش پرشاشا ری
کودکان و نوجوانان شد .عالوه بر آن وارسته ،اصالنی و امانالهی ( )9910ضمن پژوهشی به این
نتیجه رسیدند که آموزش برنامه والدگری مثبت باعا افزایش تعامل والد -کود و حل تعاارض
شد .در پژوهشی دی ر اعتمادی ،گیتیپسند و مرادی ( )9916گزارش کردند کاه درماان گروهای
راهحلمحور باعا بهبود حل تعارضات مادر -دشتر شد .همچنین موری ،سانتوز ،برتولاد ،ماوری،
آرتیچ 9و همکاران ( )6991ضمن پژوهشی به این نتیجاه رسایدند کاه مداشلاه والادگری باعاا
کاهش پرشاش ری و شطر ششونت شد .در پژوهشی دی ر توستن ،هان و انیک )6991( 0گازارش
کردند که هر چه والدین ن رش مثبتتری داشته باشند ،فرزندان آنهاا تواناایی بیشاتری در حال
1 . Creswell, Violato, Fairbanks, White & Parkinson
2 . Nicholas
3 . Murray, Santos, Bertold, Murray & Arteche
4 . Tosten, Han & Anik
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مساله شواهند داشت .نتایم پژوهش نی ،،بایبام ،نونز و مارتینز-گاونزالز )6992( 9حااکی از تااثیر
بیشتر روش راهحلمدار نسبت به مسالهمدار در افزایش توانایی حل مساله باود .تااکری)6992( 6
ضمن پژوهشی به این نتیجه رسید که سابکهاای والادگری مثبات نقاش ماوثری در کااهش
پرشاش ری و افزایش هوش هیجانی نوجواناان داشات .عاالوه بار آن شاکوهی -یکتاا و علای
محمدی مالیری ( )6990ضمن پژوهشی به این نتیجه رسیدند که آموزش والدگری جامع باعاا
کاهش مشکالت رفتاری کودکان و افزایش حال مساائل شاانوادگی آناان شاد .نتاایم پاژوهش
ایوان یلیستا ،مندوزا و اکوئیناو-ماالباناان )6990( 9حااکی از تااثیر والادگری مقتادر بار کااهش
پرشاش ری کودکان بود.
از یک سوی شخصیت کودکان پیشدبستانی در حال شکلگیری و آنان آمادگی زیادی برای
یادگیری مهارتهای تحصیلی ،اجتماعی ،مهارتی و غیره دارند و از سوی دی ر آیندهسازان فردای
جامعه ،کودکان پیشدبستانی امروز هستند .از آنجایی که کودکی یکی از حساوترین دورههاای
زندگی برای شکلگیری شخصیت و بهبود مهارتهای مختلف است و ایان کودکاان معماوال از
پرشاش ری باال و توانایی حل مساله پایینی برشوردارند ،لذا باید به دنبال راهکارهایی برای بهباود
ویژگیهای روانشاناشتی آنهاا باود .یکای از روشهاای مداشلاه مناساب و کااربردی در بهباود
ویژگیهای روانشناشتی کودکان پیشدبستانی ،روش آموزش والدگری راهحل -محاور اسات کاه
درباره تاثیر آن بر ویژگیهای روانشناشتی کودکان پیشدبستانی پژوهشهای اندکی انجام شده و
شأل پژوهشی در این زمینه زیاد مشاهده میشود .بنابراین ،هدف این مطالعه تعیین تاثیر آماوزش
گروهی والدگری راهحل -محور به مادران بر پرشاش ری و حل مساله کودکان پیشدبستانی بود.
در نتیجه ،فرضیههای پژوهش عبارتند از:
 -9آموزش گروهی والدگری راهحل -محور به مادران بر پرشاش ری کودکان پیشدبستانی
تاثیر دارد.
 -6آموزش گروهی والدگری راهحل -محور به مادران بر حل مساله کودکان پیشدبستانی
تاثیر دارد.
1 . Neipp, Beyebach, Nunez & Martinez-Gonzalez
2 . Thakre
3 . Evangelista, Mendoza & Aquino-Malabanan
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-9
روش شناسی
این پژوهش نیمهآزمایشی با طرح پیشآزمون و پسآزمون با گروههای آزمایش و کنترل بود.
جامعه پژوهش مادران کودکان پیشدبستانی شهر مشاهد در ساال تحصایلی  9919-11بودناد.
حداقل حجم نمونه در پژوهشهای مداشلهای  90نفر میباشد (دالور )9991 ،و در ایان پاژوهش
برای اطمینان از حجم نمونه  09نفر ( 69نفر در هر گروه) پاس از بررسای مال هاای ورود باه
مطالعه با روش نمونهگیری هدفمناد انتخااب و باا روش تصاادفی در دو گاروه مسااوی شاامل
گروههای آزمایش و کنترل جای زین شدند .مال هاای ورود باه مطالعاه شاامل برشاورداری از
سالمت جسمی ،حداقل تحصیالت دیپلم ،سن  69تا  09سال و عادم وقاوع رویادادهای تانشزا
مانند مرگ و طالق در نزدیکان در سه ماه گذشته و مال هاای شاروا از مطالعاه شاامل عادم
رضایت جهت شرکت در پژوهش ،غیبت بیشتر از یک جلسه و انصراف از ادامه همکاری بود.
برای گروهها اصل رازداری ،محرمانهماندن اطالعات شخصی ،تحلیل دادهها بهصورت کلی و
غیره بیان و رضایتنامه شرکت آگاهانه در پژوهش به امضای هر یک از افراد نمونه رسید .گاروه
آزمایش  9جلسه  19دقیقهای آموزش گروهی والدگری راهحل -محور دریافت کرد و گروه کنترل
آموزشی ندید .این شیوه آموزشی توسط سلیکمن )9119( 9طراحی و توسط راماین ( )9999ماورد
استفاده و تایید قرار گرفت که موضوع و اهداف آن در جدول  9گزارش شد.
جدول  :9موضوع و اهداف آموزش گروهی والدگری راهحل -محور
هدف
جلسات موضوع
آشنایی اعضای گروه با هم و با مداشلهگر و معرفی مختصر روش مداشله
معارفه و آشنایی با روش
اول
توانمنااادیهای شاااانواده و تعیااین چارچوبهااا ،بیااان اصاال کلاای مداشلااه راهحاال -محااور و
دوم
مشخصکردن توانمندیهای شانواده بهمنظور بکارگیری آنهاا در حال
اجتنابناپذیری تغییر
مشکالت مادران و کودکان آنان
حرکاات بااه ساامت تغییاارات کمک به شرکتکنندگان جهت تدوین هدفهای مثبت ،معین و قابال
سوم
دسترو
جزئی
چهارم عدم اصالح رفتارهاای فاقاد افزایش میزان توجه مادران به رفتارهای مثبت شود و کودکان که بدون
نیاز به اصالح و تغییر میتوانند در حل مشاکالت ماوثر واقاع شاوند و
مشکل
1 . Selekman
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ششم
هفتم
هشتم

699

اصالح زنجیرههای ارتباطی معیوب
تعویض شایوههای ناکارآماد تمرکز بیشتر مادران روی آن دسته از شیوههای رفتاری شود با کودکان
که کارایی ندارند و پیدا کردن راهکارهای ماوثر جاای زین و راهحال-
با شیوههای مناسب
مدار
تقویت و گسترش راهکارهای مثبت و موثر
حفظ روند تغییر
برجستهکردن تغییرات صورت گرفته
جشن تغییر
مرور ،شالصه و جمعبندی جلسات قبل
مرور و جمعبندی جلسات

مداشله آموزش گروهی والدگری راهحل -محور توسط یک متخصص بالینی دارای مدر دوره
مذکور در یکی از مدارو شهر مشهد با روشهای سخنرانی ،پرساش و پاساخ ،بحاا گروهای و
تمرین عملی مهارتها انجام شد .عالوه بر ویژگیهای جمعیتشناشتی تحصیالت و سن ماادران
از پرسشنامههای زیر برای جمعآوری دادهها استفاده شد.
الف) پرسشنامه پرخاشگری :1پرسشنامه پرشاش ری توسط باو و پری )9116( 6ساشته
شد .این ابزار دارای  61گویه است که بر اساو مقیاو پنم درجاهای لیکارت (=9اصاال مان را
توصیف نمیکند تا =0کامال من را توصیف میکناد) نمرهگاذاری میشاود و گویاههای  60و 61
بهصورت معکوو نمرهگذاری میشوند .نمره ابزار با مجموع نمره گویهها بدست میآید ،لذا دامنه
نمرات بین  99تا  909و نمره باالتر به معنای پرشاش ری بیشتر میباشاد .بااو و پاری ()9116
روایی سازه ابزار را تایید و پایاایی ایان ابازار را باا روش آلفاای کرونباام  9/91گازارش کردناد.
همچنین درزیرامندی و شیخاالسالمی ( )9912پایاایی ابازار را باا روش آلفاای کرونباام 9/12
گزارش کردند .در این مطالعه پایایی با روش آلفای کرونبام  9/19بدست آمد.
ب) پرسشنامه حل مساله :3پرسشنامه حل مساله توسط هپنر )9199( 0ساشته شاد .ایان
ابزار دارای  90گویه است که با استفاده از مقیاو شش درجهای لیکارت (=9کاامال مخاالفم تاا
=2کامال موافقم) نمرهگذاری میشود .نمره ابزار با مجموع نمره گویهها بدست میآید ،لاذا دامناه
نمرات بین  90تا  699و نمره باالتر به معنای توانایی حل مساله بیشاتر میباشاد .هپنار ()9199
روایی صوری ،محتوایی و سازه ابزار را تایید و پایاایی آن را در پاژوهشهاای مختلاف باا روش

1 . Aggression questionnaire
2 . Buss & Perry
3 . problem solving questionnaire
4 . Heppner
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بازآزمایی در دامنه  9/99تا  9/91گزارش کرد .همچنین محزونزاده بوشهری ( )9912پایایی ابزار
را با روش آلفای کرونبام  9/90گزارش کرد .در این مطالعه پایایی با روش آلفاای کرونباام 9/19
بدست آمد.
دادهها پس از جمعآوری با پرسشنامههای پرشاش ری و حل مساله در نرمافزار  SPSS-19وارد
و با آزمونهای فیشر ،تی مستقل و تحلیل کوواریانس چندمتغیری تحلیل شدند.
یافتهها
شرکتکنندگان  09مادر کود پیشدبستانی بودند که فراوانی و درصد فراوانای تحصایالت و
سن آنها در جدول  6گزارش شد.
جدول  -6تحصیالت و سن مادران کودکان پیشدبستانی و مقایسه آنها بر اساو آزمون فیشر
متغیرها

سطوح

تحصیالت

دیپلم
کاردانی
کارشناسی
کارشناسی ارشد
 69-60سال
 62-99سال
 99-90سال
 92-09سال

سن

گروه آزمایش
درصد فراوانی
فراوانی
90%
1
99%
6
09%
9
90%
9
29%
96
99%
2
0%
9
0%
9

گروه کنترل
فراوانی
1
9
9
6
99
0
9
9

معناداری
درصد فراوانی
00%
0%
09%
99%
00%
60%
90%
0%

P>9/90

P>9/90

بر اساو نتایم جدول  ،6گروههای آزمایش و کنترل از نظر تحصیالت و سن تفاوت معنااداری
ندارند ( .)P>9/90میان ین و انحراف معیار پرشاش ری و حال مسااله کودکاان پیشدبساتانی در
جدول  9گزارش شد.
جدول  -9میان ین و انحراف معیار پرشاش ری و حل مساله کودکان پیشدبستانی و مقایسه آنها بر اساو
آزمون تی مستقل
متغیرها

مراحل

پرشاش ری

پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون

حل مساله

گروه آزمایش
انحراف معیار
میان ین
2/69
12/61
0/91
29/00
1/12
19/99
1/19 992/99

گروه کنترل
میان ین
19/20
11/91
12/00
10/60

معناداری
انحراف معیار
2/99
2/99
1/19
1/99

P>9/90
P<9/90
P>9/90
P<9/90
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بر اساو نتایم جدول  ،9گروههای آزمایش و کنترل در مرحله پیشآزمون از نظر پرشاش ری و
حل مساله تفاوت معناداری ندارند ( ،)P>9/90اما در مرحله پسآزمون از نظر هر دو متغیر تفااوت
معناداری دارند ( .)P<9/90بررسی مفروضههای تحلیل کوواریاانس چنادمتغیری حااکی از تاییاد
فرض نرمال بودن طبق آزمونهای کولموگروف -اسمیرنوف و شااپیرو -ویلکاز ،فارض براباری
واریانسها طبق آزمون لوین و فرض برابری ماتریسهای واریانس -کوواریانس طبق آزماون M

باکس بود ( .)P>9/90نتایم تحلیل کوواریانس چندمتغیری برای تعیاین تااثیر آماوزش گروهای
والدگری راهحل -محور به مادران بر پرشاش ری و حل مساله کودکان پیشدبستانی در جادول 0
گزارش شد.
جدول -0نتایم تحلیل کوواریانس چندمتغیری بر پرشاش ری و حل مساله کودکان پیشدبستانی
مجذور اتا توان آماری
معناداری
مقدار
آزمونها
آماره F
9/11
9/09
9/999
29/91
9/90
اثر پیالیی
9/11
9/09
9/999
29/91
9/92
المبدای ویلکز
9/11
9/09
9/999
29/91
6/99
اثر هاتلینگ
9/11
9/09
9/999
29/91
بزرگترین ریشه روی 6/99

بر اساو نتایم جدول  ،0آموزش گروهی والدگری راهحل -محور به مادران حداقل باعا تغییر
معنااادار یکاای از متغیرهااای پرشاشا ری و حاال مساااله در کودکااان پیشدبسااتانی شااده اساات
( .)P<9/90نتایم تحلیل کوواریانس تکمتغیری در متن چندمتغیری برای تعیاین تااثیر آماوزش
گروهی والدگری راهحل -محور به مادران بر هر یاک از متغیرهاای پرشاشا ری و حال مسااله
کودکان پیشدبستانی در جدول  0گزارش شد.
جدول  -0نتایم تحلیل کوواریانس تکمتغیری در متن چندمتغیری بر هر یک از متغیرهای پرشاش ری و حل
مساله کودکان پیشدبستانی
متغیرها

منبع اثر

پرشاش ری
حل مساله

گروه
گروه

مجماااااوع
مجذورات
190/21
160/91

درجااه
آزادی
9
9

میااااان ین
مجذورات
190/21
160/91

آماره F

معناداری

19/99
29/91

9/999
9/999

مجااذور
اتا
9/21
9/00

تااااوان
آماری
9/16
9/10

بر اساو نتایم جدول  ،0آموزش گروهی والدگری راهحل -محور به مادران باعا تغییر معنادار
هر دو متغیر پرشاش ری و حل مساله در کودکان پیشدبستانی شده است ( .)P<9/90با توجه باه
جدول میان ینها میتوان گفت که آموزش گروهی والدگری راهحال -محاور باه ماادران باعاا
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کاهش پرشاش ری و افزایش حل مساله در کودکان پیشدبستانی شده که بر اسااو مجاذور اتاا
 21درصد تغییرات پرشاش ری و  00درصد تغییرات حل مساله ناشی از روش مداشله میباشد.
بحث و نتیجهگیری
کودکان پیشدبستانی با مشکالت فراوانی بهویژه در زمینه پرشاشا ری و حال مسااله مواجاه
هستند ،لذا هدف این مطالعه تعیین تاثیر آموزش گروهی والدگری راهحل -محور باه ماادران بار
پرشاش ری و حل مساله کودکان پیشدبستانی بود.
نتایم این مطالعه نشان داد که آموزش گروهی والدگری راهحل -محور به مادران باعا کاهش
پرشاش ری کودکان پیشدبستانی شد .این نتیجه با نتایم پژوهشهای قبلی در این زمینه همساو
بااود (فرشاااد و همکاااران9911 ،؛ طاااهرزاده9912 ،؛ بخشاایپور و رمضااانزاده9910 ،؛ مااوری و
همکاران6991 ،؛ تاکری 6992 ،و ایوان یلیستا و همکاران .)6990 ،برای مثال فرشاد و همکااران
( ) 9911ضمن پژوهشی باه ایان نتیجاه رسایدند کاه آماوزش والادگری مثبات باعاا کااهش
پرشاش ری کالمی و فیزیکای دانشآماوزان شاد .در پژوهشای دی ار بخشایپور و رمضاانزاده
( )9910گزارش کردند که درمان کوتاهمدت راهحلمحور باعاا کااهش پرشاشا ری کودکاان و
نوجوانان شد .عالوه بر آن ،موری و همکاران ( )6991ضمن پژوهشی به این نتیجه رسایدند کاه
مداشله والدگری باعا کاهش پرشاش ری شد .در پژوهشی دی ر تاکری ( )6992گزارش کرد که
سبکهای والدگری مثبت باعا کاهش پرشاش ری شد .در تببین این نتایم بار مبناای پاژوهش
رامین ( )9999میتوان گفت که تاثیر مثبت برنامه آموزش والدگری راهحل -محور مبتنی بر پایاه
ویژگیهای شاص تئوریکی این شیوه آموزشی باشد .کمک به ماادران بارای توجاه و جساتجوی
توانمندیهای شودشان بهمنظور ساشتن راهحلهایی که مناسب با موقعیتهای زنادگی آنهاسات
یکی ا ز اصول کلی و کارآمد این شیوه آموزشی است .در طول جلسات آموزشی باه وضاوح دیاده
شد که وقتی مادران به توانمندیهای شود پی میبرند ،چقدر برای ایجاد تغییر مصامم میشادند.
زمانی که به آنها کمک شد تا موارد استثنایی را بیابند چقدر تعجب میکردند که زمانهایی وجاود
داشته که با کودکشان مشکل نداشتند و آنها متوجه ایان زمانهاا نبودناد .کشاف توانمنادیها و
استثنائات برای آنها به شدت شوشایند و قوت قلبی برای ایجاد تغییر در تعامال باا کودکاان باود.
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همچنین در این شیوه راهحلی به مادران دیکته نمیشد ،بلکه برای سااشتن راهحلهاای جدیادی
که متناسب با شرایط شانوادگی و ویژگیهای شخصیتی آنها باشد ،تشویق میشدند .البتاه گااهی
اعضا از راهحلهای همدی ر اساتفاده یاا ال اوبرداری میکردناد کاه ایان نیاز یکای از مزایاای
آموزشهای گروهی است .به طور کلی آموزش گروهی راهحال -محاور باا اساتفاده از اصاول و
تکنیکهای مختص شود از طریق افزایش احسااو کفایات والادینی در ماادران و کنتارل روی
شرایط حاکم بر تعامالت شود و فرزندانشان باعا بهبود شیوههای موثر تغییر رفتاار در ماادران و
بالطبع کاهش پرشاش ری در کودکان پیشدبستانی شدند.
دی ر نتایم این مطالعه نشان داد که آموزش گروهی والدگری راهحل -محور به ماادران باعاا
افزایش حل مساله کودکان پیشدبستانی شد .این نتیجه با نتایم پژوهشهای قبلی در این زمیناه
همسو بود (فرشاد و همکاران9911 ،؛ وارسته و همکااران9910 ،؛ اعتماادی و همکااران9916 ،؛
توستن و همکاران6991 ،؛ نی ،و همکاران 6992 ،و شکوهی -یکتا و علای محمادی مالیاری،
 .)6990برای مثال وارسته و همکاران ( )9910ضمن پژوهشی به این نتیجه رسیدند کاه آماوزش
برنامه والدگری مثبت باعا افزایش تعامل والد -کود و حل تعاارض شاد .در پژوهشای دی ار
اعتمادی و همکاران ( )9916گزارش کردند که درمان گروهای راهحالمحور باعاا بهباود حال
تعارضات مادر -دشتر شد .عالوه بر آن ،توستن و همکاران ( )6991ضمن پژوهشی به این نتیجه
رسیدند که ن رش مثبت والدین به فرزندپروری باعا افزایش توانایی حل مساله فرزندان شاد .در
پژوهشی دی ر نی ،و همکاران ( )6992گزارش کردند که آموزش روش راهحلمدار باعا افزایش
توانایی حل مساله شد .در تببین این نتایم بر مبنای پژوهش نیا ،و همکااران ( )6992میتاوان
گفت که رویکرد راهحل -محور ،هدفگرا است و یکی از بخشهاای مهام آن در روناد آماوزش
کمک به مراجع برای تعیین اهداف مشخص ،قابل دسترو و واقعگرایانه میباشد .اهاداف مابهم
به پیشرفت آموزش و بهبود شرایط صدمه میزند و اغلب والدین باا تمرکاز روی اهاداف کلای و
مبهم و شارا توان رشدی کود در حل مشکل کودکان دچار ساردرگمی میشاوند و مشاکل را
بزرگ و حل نشدنی میبینند که پیاماد آن احسااو درمانادگی در حال مشاکالت اسات .روش
آموزش گروهی والدگری راهحل -محور به وسیله تکنیکهاای ساواالت تنظایم اهاداف ،ساوال
معجزهآسا و استثنائات به والدین کمک میکند تا اهداف عینی ،روشان و واقعبیناناه بارای شاود
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مشخص کنند .سپس از آسانترین و کوچاکترین هادف ،تغییار را شاروع نمایناد و باه سامت
بزرگترین هدف حرکت کنند .این رویکرد معتقد است که اگر یک تغییر شیلی کوچک ،اما مثبات
اتفاق بیفتد به احتمال زیاد تغییرات مثبت دی ری نیز رم شواهد داد .به این ترتیب روش آماوزش
گروهی والدگری راهحل -محور از طریق فرایندهای توضیح داده شده میتواناد میازان باورهاای
کارآمدی در حل مسائل و چالشها را در مادران افزایش و مادران نیز در رفتار با کودکاان از آنهاا
استفاده و آنها را به فرزندان شود آموزش دهند .در نتیجه آموزش گروهی والدگری راهحل -محور
به مادران میتواند میزان حل مساله کودکان پیشدبستانی را افزایش دهد.
مهمترین محدودیتهای پژوهش حاضر استفاده از روش نمونهگیری غیراحتمالی هدفمند ،عدم
بررسی تاثیر نتایم در بلندمدت و محدودشدن جامعه پژوهش باه ماادران کودکاان پیشدبساتانی
شهر مشهد اشاره کرد .بنابراین توصیه میگردد کاه در پژوهشهاای آتای در صاورت امکاان از
روشهای نمونهگیری احتمالی استفاده ،تاثیر نتایم چند ماه پس از اتمام مداشله بررسی و پژوهش
حاضر بر روی سایر جامعههای پژوهشی نیز انجام شود .همچنین طبق نتایم بدست آمده پیشنهاد
میشود که روانشناسان بالینی و درمان ران از روش آموزش گروهای والادگری راهحال -محاور
برای بهبود ویژگیهای روانشناشتی بهویژه کاهش پرشاش ری و افزایش حل مساله استفاده کنند.
پیشنهاد دی ار اینکاه بارای هماه مربیاان پیشدبساتانی دورههاای ضامن شادمت روشهاای
فرزندپروری و آموزش گروهی والدگری راهحل -محور برگزار شود.
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