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Background: The repeated incidence of behavioral problems in children may negatively affect their 

development or facilitate antisocial behaviors and crime in the long term, but problem is, whether these 

behaviors may influenced by controlling children’s environmental conditions. Aims:  This study examined 

the effects of teaching the Raising a Thinking Child (RTC) program to parents on parenting self-efficacy 

and children's behaviors. These programs are based on the interpersonal problem-solving approach. 

Method: The research method was single group quasi-experimental with pre and post design.  To this end, 

samples of 64 parents (34 mothers and 21 fathers) of pre-school and elementary-school children were 

selected through convenience sampling. A workshop was held once a week for 9 two-hour sessions. Data 

collection instruments were Eyberg’s (1978) Child Behavior Inventory (ECBI) and Dumka's Parenting 

Self-Agency Measure (PSAM). Results: the findings confirmed the effects of the RTC program on 

behavior problems (0.01< p), however, this program did not significantly affect parenting self-efficacy. 

Conclusions: It can be concluded that, parents who can find effective problem-solving methods, evaluate 

a variety of interpersonal options, and reflect these options in their behaviors, raise children with better 

problem-solving skills. Key words: thinking child, problem solving method, child behavior problems, 

parents self-efficacy 
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 مقدمه

ناسی شرفتارهای مخرب کودکی، که بیشترین شکل آسیب

ن های اصلی والدیدهند یکی از نگرانیروانی کودک را تشکیل می

دهندگان خدمات سالمتی روانی است. این نوع رفتار، داللت و ارائه

بر تخطی از قوانین اجتماعی و انجام اعمال منفی در مورد دیگران نظیر 

و دزدی دارد )فوسوم، هندگراد، مارتینوسن پرخاشگری، دروغگویی 

تواند منجر (. بروز مکرر رفتارهای مخرب شدید، می2118و موري، 

 رفتار ( و  یا اختاللODDای )به تشخیص اختالل نافرمانی مقابله

( شود و با ورود کودک به دوران نوجوانی و بزرگسالی CDهنجاری)

 ت توسعه یابد )رهیهای شخصیبه رفتارهای ضد اجتماعی و اختالل

ه و منفی داشت ت ثیر( و یا دست کم بر تحول کودک 2105و رهی، 

رار از فرزند، ف -های منفی بلندمدت نظیر اختالل در تعامل والدآمدپی

(. 2113مدرسه و ارتکاب جرم داشته باشد )لویبر، بارک و پاردینی، 

ن است شهای پر هزینه چنین رفتارهایی، روآمدبر این اساس، نظر به پی

-نباید نادیده گرفته شوند. این موضوع زمانی اهمیت پیدا می آنهاکه 

اند ( نشان داده2111کند که مطالعات ) برای مثال زوولونسکی و اتو، 

ند ادبستانی گزاري کردهدرصد از مادران کودکان پیش 09تا  5بین 

دهند و شان مشکالت رفتاری خفیف تا شدید را نشان میکه کودک

آهنگ رفتاری  تواند ضربسالگی، این رفتارها می 1دود از ح

(. این رفتارها ممکن است 2119کودک باشد )برویدی و همکاران، 

فعال تحول کودک از یک سو و مهارکردن شرایط  فرآیندمت ثر از 

محیطی کودک توسط مراقبین از سوی دیگر باشد. به عبارت دیگر، 

تواند از انوادگی میشناسی این مشکالت، متغیرهای خدر علت

ای که رابطه بین والدگری و  مشکالت گونه مهمترین عوامل باشد، به

رفتاری کودکان به خوبی مستند شده است )برای مثال دیشون و 

(؛  به همین 2119؛ گاردنر، وارد، بورتون و ویلسون، 2116پترسون، 

 دهای مبتنی بر والدگری بتوانتوان فرض نمود که مداخلهجهت می

برای مداخله در کاهش مشکالت رفتاری کودکان مفید باشد. تا 

های مختلفی با محوریت خانواده اجرا شده است. برای امروز مداخله

( 0981بند راد )دوست، شهریور، محمودی قرائی و عالقهمثال، تهرانی

تربیت سازنده به والدین و  آموزيدر مطالعه خود، اثربخشی 

-توانش آموزي( اثربخشی 0931فر )اووشییارمحمدیان، قادری و چ

ا های مشکالت رفتاری رهای فرزندپروری به والدین، بر کاهش نشانه

پور و اند. در پژوهش دیگری روشن، آقایوسفی، علینشان داده

 ای تعامل والد کودک و کنار( اثربخشی برنامه مداخله0935رضایی )

ی سازاری برونهای مشکالت رفتن درمانگری بر کاهش نشانهآمد

دبستانی را مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه شده در کودکان پیش

ن درمانگری به آمد کودک و کنار -رسیدند که درمان تعامل والد

بودند.  مؤثرصورت معناداری در کاهش شدت مشکالت رفتاری 

اثربخشی درمان مبتنی بر تعامل والد کودک بر کاهش شدت 

مصطفوی، شعیری، اصغری مقدم و  پژوهشمشکالت رفتاری در 

شکوهی یکتا و رسیده است.  ت یید( نیز به 0930محمودی قرایی )

نامه ( در پژوهشی به این نتیجه رسیدند که بر0936کاکابرایی )

رفتاری موجب کاهش ابعاد  -مدیریت خشم با رویکرد شناختی

رسد توجه به نظرمی شود.میمشکالت رفتاری دختران نوجوان 

دهی این تعامل در مسیر ارتقاء وأمان به تعامل والد کودک و جهتت

تواند موضوعی باشد که مطالعات پیشین به مس له در کودک، میحل

اند. هدف نخست پژوهش حاضر توجه به چنین آن توجه کافی نداشته

 موضوعی در مداخله  بوده است. 

 شده والدین برایپنداری ادراک آمداز سوی دیگر خودکار

پنداری والدگری متغیر  آمدایفای نقش والدگری و یا خودکار

  ثیرتتواند کیفیت تعامل والد کودک را تحت دیگری است که می

 انتظار والدین که ایدرجه والدگری، پنداری آمدقرار دهد. خودکار

 انجام را والد عنوان به هایشاننقش آمدکار و شایسته طور به که دارند

پنداری  آمدنظریه خودکار در ریشه و ستا شده تعریف دهند،

ی آمد(. کار2118عمومی دارد )واور، شاو، دیشیون و ویلسون، 

ادراک شده در نقش والدینی با شایستگی والدگری مشاهده شده 

-)برای مثال گرمی، حساسیت و درگیری( مرتبط بوده است، به گونه

در پنداری والدگری ادراک شده نقش میانجی  آمدای که خودکار

های تحولی کودک داشته است )کولمن آمدرابطه بین والدگری و پی

 (. 2119و کاراکر، 

 مدآطورکلی، نشان داده شده است که سطوح باالی خودکاربه

های محیطی، تواند شایستگی در مواجهه با درخواستپنداری می
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های دشوار به عنوان کشاکش، داشتن سازی موقعیتمفهوم

 نفی کمتر در مواجهه با تنیدگی و نشان دادنبرانگیختگی هیجانی م

پشتکار هنگام مواجهه با کشاکش و در مقابل، سطوح پایین 

پنداری نیز تردید نسبت به خود، سطو باالی اضطراب  آمدخودکار

هنگام مواجهه با مخالفت، فرض نمودن مسئولیت بیشتر هنگام 

 وشکست در مقایسه با موفقیت، تفسیرکشاکش به عنوان تهدید 

بینی کند. از آنجایی که اجتناب از تکالیف دشوار را پیش

فرزندپروری در دوران کودکی به طور مشخص، پیچیده است و 

س والدین رسد که حبینی است، به نظرمیدارای تغییر و غیر قابل پیش

تواند وابسته تعامل اثربخش بین والد و کودک باشد ی میآمداز کار

تعاملش با کودک را درک کند،  بودن آمدو چنانچه والد کار

اي نیز در سطو مناسبی قرار داشته باشد و والدگری ادراک شده

یفیت تواند کمس له میرسد تعامل مبتنی بر حلبالعکس. به نظر می

تعامل بین والد وکودک را ارتقاء بخشد و در نتیجه چنین ارتقائی، 

هش چه که پژووالدگری ادراک شده والدین نیز ارتقاء یابد، یعنی آن

 حاضر به عنوان هدف دوم مورد توجه قرار داده است. 

برای نیل به این دو هدف،  کارگاه تربیت کودک اندیشمند که  

ساله طراحی شده بود، اجرا شده است.  1تا  1برای والدین کودکان 

مس له به صورت اجتماعی یا بین آورد حلیک روی آموزياین 

( پیشنهاد شده 0311اسپیواک و شور )فردی است که در اصل بوسیله 

، نقل از ابرسون، شور و گولدستین، 0382است. شور و اسپیواک )

-های پیش دبستانی، کودکان می(  دریافتند که در طول سال2111

توانند یاد بگیرند که چگونه احساسات خودشان و دیگران را در  

-اه؛ به رهای مشکل، شناسایی کنند و مورد توجه قرار دهندموقعیت

های مناسب بدیل و متفاوت برای مسائل زندگی واقعی فکر کنند حل

-هچنین یافت آنهاهای ذاتی یک عمل را مورد توجه قرار دهند. آمدو پی

 ی برای والدین جهتآموزشهایی را به عنوان مبنای تهیه یک بسته 

ارتقاء توانایی حس مس له اجتماعی یا بین فردی در کودکان قرار 

عمدتاً در مورد کودکان پیش دبستانی و  آنهای آموزشد.  بسته انداده

ی از اشود و متمرکز  بر گسترههای نخست دبستان بکار برده میسال

گرهای سازگاری اجتماعی است. های تفکر به عنوان میانجیتوانش

های سازگاری اجتماعی و یا به شود بسیاری از دشواریفرض می

ازتابی از کنند بل که کودکان تجربه میعبارت دیگر رفتارهای مشک

فقدان دانش یا توانش در مورد چگونگی بدست آوردن آن یعنی 

سازگاری اجتماعی است. برای چنین کودکانی، تعامالت اجتماعی و 

آور و فراخواننده تشکیل روابط با دیگران ممکن است وحشت

توان یاضطراب باشد و بالعکس. پیام مثبت این تحلیل این است که م

-به کودکان دارای مشکالت رفتاری کمک کرد تا روابط اجتماعی

شان را توسعه دهند و با تکیه بر این توسعه راهبردهایی بدیل برای حل 

شوند را بیابند )اروین، پوروس و کردن مشکالتی که با آن مواجه می

های تربیتی ی بهبود سبکآموزش(.  هدف کارگاه 2115جانس، 

 مس له به والدین وهای تربیتی مبتنی بر حلروي آموزيوالدین، 

با مسائل مختلف در خانه و محیط  مؤثرافزایش توانش در برخورد 

بیرون از خانه از طریو بهبود تعامل والد کودک است. توجه اصلی 

با  تعاملی آمدهای کاروالدین در استفاده از شیوه آموزيکارگاه بر 

باط با والدین و همساالن برای مسائلی است که در ارتکودک در حل

مس له به والدین عالوه بر ایجاد حل آموزيآید. کودک پیش می

ب گیری رفتارهای مناس، در شکلآنانهای تربیتی تغییر در سبک

کودک و نهایتاً بهبود کارکرد خانواده  -کودکان، بهبود تعامل والد

 (.  0981پور، است ) شکوهی یکتا، پرند، شهائیان و متولی مؤثر

 روش

روي پژوهش  کنندگان و روي اجرا:طرح تحقیو، شرکت

تک گروهی  آزمونپس -آزمونی با طرح پیشآزمایشحاضر شبه

مادر و  19نفر از والدین ) 61بوده است. گروه نمونه پژوهش شامل 

پدر( بوده است که به روي در دسترس انتخاب شدند. روي  20

رسه وده است که مسئولین یک مدانتخاب گروه نمونه به این ترتیب ب

 مند درخواستغیرانتفاعی شهر تهران در فراخوانی از والدین عالقه

ت شرک« تربیت کودک اندیشمند»نمودند در کارگاهی با عنوان 

نمایند. شرط ورود به کارگاه اعالم آمادگی و داوطلب بودن جهت 

-اد عالقهساله بوده است.  افر 1تا  1شرکت در کارگاه و داشتن فرزند 

مند به شرکت در کارگاه مذکور، در یک جلسه توجیهی که مسئولین 

کارگاه برگزار کردند شرکت نمودند. در این جلسه اهداف، نحوه 

ای از عناوین کارگاه معرفی شد. جلسات کارگاه برگزاری و خالصه

از  ها قبلجلسه دو ساعته برگزار شد. پرسشنامه 3ای یک بار در هفته

کمیل کنندگان تد از اتمام جلسات کارگاه توسط شرکتشروع و بع
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 شد.   

 ابزار

در مطالعه حاضر از پرسشنامه مشکالت رفتاری کودک آیبرگ 

( 0336پنداری والدگری دومکا ) آمد( و پرسشنامه خودکار0318)

 استفاده شده است. 

این پرسشنامه به منظور  (:0318پرسشنامه مشکالت رفتاری آیبرگ )

ساله،  06تا  2ی شدت و فراوانی مشکالت رفتاری کودکان گیراندازه

شود. پرسشنامه دارای دو نمره شدت و توسط والدین تکمیل می

گذاری بخش شدت روی یک طیف فراوانی مشکل است. نمره

تواند متغیر باشد. نمره می 252تا  96لیکرت انجام شده و از نمره 

تا  کند تا تعیین کنندم میفراوانی هم این امکان را برای والدین فراه

نند. کچه حدی رفتار فرزندشان را به عنوان یک مشکل ارزیابی می

های این ابزار است. نمرات باالتر در مقیاس 96تا  1دامنه این نمره از 

بیانگر شدت و فراوانی بیشتر مشکالت رفتاری است. در مطالعه کانرز، 

و مقیاس  35/1دت ( ضریب آلفای مقیاس ش2111ادواردز و گرانت )

اعتماد این پرسشنامه هم به روي  بوده است. قابلیت 30/1مشکل 

همسانی درونی و هم بازآزمایی در نمونه ایرانی مورد بررسی قرار 

و مقیاس  39/1گرفته است. در این مطالعه ضریب آلفای مقیاس شدت 

اعتماد حاصل از  ه است. همچنین  قابلیتآمدبدست  32/1مشکل 

برای  58/1برای شدت و  11/1، ضریب پایایی آزموناره اجرای دوب

فراوانی را نشان داده است. روائی مقیاس نیز از نظرمتخصصین قابل 

؛ 0930سید رضی و همکاران، قبول گزاري شده است )حاجی

 (. 0932سادات مهاجری و همکاران، 

 استرزینگر، والدگری )دومکا،پنداری  آمدپرسشنامه خودکار

گویه بوده که  01(: این پرسشنامه دارای 0336ا، روس و جکسون

-جهدرگذاری آن بر اساس یک طیف لیکرت هفتپاسخدهی و نمره

شود و بر این اساس حداقل امتیاز موافو انجام می 1مخالف تا  0ای از 

خواهد بود. هر چه نمره باالتر باشد به معنای  11و حداکثر  01ممکن 

-ر است. در این پرسشنامه سئوالپنداری والدگری بیشت آمدخودکار

شود. گذاری میبه صورت معکوس نمره 8و  -6 -5-9-0های 

( از این پرسشنامه در مطالعه خود استفاده کرده 0930نژاد )جمالی

 و درستی 81/1اعتماد آن به روي آلفای کرونباخ  است. قابلیت

 آزمایی آن توسط متخصصین مطلوب گزاري شده است. 

( برای 2111اه تربیت کودک اندیشمند )شور، روي اجرا: کارگ

سال طراحی شده است. هدف نهایی  1تا  1والدین کودکان سنین 

کارگاه، افزایش توانمندی والدین در مواجهه با مسائل روزمره 

ن مس له در تربیت فرزنداهای حلخانواده از طریو بکارگیری توانش

ساعته در هفته  جلسه به صورت یک جلسه دو 3ها در است. کارگاه

شود. در هر جلسه والدین به صورت گام به گام با برگزار می

گردند. برخورد با کودکان آشنا می آمدو ناکار آمدهای کارروي

ي شود، روداده می آنهاوالدین با استفاده از کتاب تمرینی که به 

این  کنند. درهای فرضی با کودک تمرین میمس له را در موقعیتحل

هایی طراحی شده است که جنبه بازی و تفریو داشته و مرینکتاب ت

ی ها به صورت بازی یا نقاشبخش است. لذا فعالیتبرای کودک لذت

ای هشوند. همچنین تکالیف با استفاده از موقعیتبه کودک ارائه می

در تماس هستند )برای مثال  آنهاآشنا که کودک و والد معموالً با 

زخانه، در مهمانی و هنگام تماشای تلویزیون( هنگام غذا پختن در آشپ

اند )شور و دیجرونیمو، ی مختلف خانه طراحی شدهآنهاو در مک

2110 .) 

در ابتدا والدین با چهار شیوه تعامل با کودک که به نام چهار پله رفتار 

شوند. در پله اول، رفتارهای توأم با تنبیه تعریف شده است، آشنا می

-و والدین با توهین و لحن دستوری از کودک میو توبیخ قرار دارد 

-خواهند که کاری را انجام دهد. برای مثال زمانی که مادر به او می

، او در «تو پسر نامرتبی هستی، وسایلت را از اینجا جمع کن»گوید: 

پله اول رفتار با کودک قرار دارد. در پله دوم، دستور یا پیشنهاد بدون 

در واقع به این معنا که کاری را انجام بده  شود،هیچ توضیحی داده می

خواهم. در پله سوم، والدین پیشنهادهای خود چون من آن را از تو می

اره تواند دربدهند. این توضیحات میرا همراه با توضیحاتی ارائه می

گر تکلیفت ا»کار یا توجه به احساس فرد مقابل باشد؛ برای مثال  آمدپی

هایت احساس کالس و جلوی همکالسیرا انجام ندهی فردا در 

تکالیفت را انجام ندهی ممکن است »یا اگر « خجالت خواهی داشت

ترین روي آمدپله نهایی شامل کار«. خانم معلم از تو ناراحت شود

ارد. در دتربیتی است که با سؤال کردن، کودک را به تفکر وا می

ه شوند کهای این مرحله، کودکان با کلماتی آشنا میحین تمرین

شوند و بر سه پایه اساسی درک مس له نامیده میکلمات حل

توار های رفتار اسآمدحل جایگزین و توجه به پیاحساسات، یافتن راه

است. تکیه بر این کلمات بر این اساس است که داشتن زبان مشترک 

باشد )شور و یک قدم بسیار مهم در حل یک تعارض یا مشکل می

توان عبارات مس له میز کلمات حل(. ا2110دیجرونیمو، 

هست/نیست، حاال/بعداً، مشابه/متفاوت را نام برد که در راستای آن 
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گیرد که چه چیزی برای چه کاری مناسب کودک یاد می

هست/نیست یا اینکه زمان مناسب برای هر چیز متفاوت است. بعد از 

 نهای معمول روزمره با کودک تمریاینکه این کلمات در موقعیت

رین رسند. کتاب تمشدند والدین در تعامل با کودک به پله چهارم می

هایی است که والدین و ی دربرگیرنده تمرینآموزشاین کارگاه 

 کودکان باید آن را انجام دهند.

 هاها و يافتهداده

های توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش در شرایط پیش و یافته

 ه است. آمد 0در جدول  آزمونپس 
 
 

و  آزمونهای توصيفی گروه نمونه در مراحل پيش. خالصه يافته1جدول 

 آزمونپس

  
کمترین 

 نمره

 بیشترین

 نمره
 میانگین

انحراف 

 استاندارد

شدت مشکالت 

 رفتاری

 58/09 11/80 009 11 آزمونپیش

 06/06 16/12 011 1 آزمونپس

فراوانی مشکالت 

 رفتاری

 55/1 95/3 23 1 آزمونپیش

 03/8 21/8 91 1 آزمونپس

پنداری  آمدخودکار

 والدگری

 59/1 99/51 68 10 آزمونپیش

 23/01 85/59 61 1 آزمونپس

 

 

دهد که نشان می 0های توصیفی ارائه شده در جدول مرور یافته

نمره شدت و فراوانی مشکالت رفتاری فرزند، پس از شرکت والدین 

ن کاهش یافته است؛ با ای ی تربیت کودک اندیشمند،آموزشدر دوره 

کنندگان در مرحله پنداری والدگری شرکت آمدحال نمره خودکار

 تغییر زیادی نداشته است.  آزموننسبت به پیش آزمونپس

های پژوهش و بررسی وجود یا عدم وجود به منظور تحلیل داده

ل از تحلی آزمونهای مراحل پیش و پستفاوت معنادار در زیر مقیاس

ا هگیری مکرر استفاده شد. مفروضه نرمال بودن دادهاندازهواریانس 

ت.  قرار گرفته اس ت ییدشاپیرو و ویلک مورد  آزمونبا استفاده از 

گیری مکرر،  حاکی از وجود تفاوت نتایج تحلیل واریانس اندازه

/ 2π ،15 = 12/1بوده است ) آزمونمعنادار در دو مرحله پیش و پس

>p (861/ 61) 99و  2، و=F ،103/1 = wتوان فرضیه (. بر این اساس می

تربیت کودک اندیشمند بر مشکالت رفتاری را  آموزياثربخشی 

نیز در حد متوسط بوده است. در  آموزيپذیرفت و اندازه اثر این 

ها نشان داده است که ازنظر آزمودنیاثر درون آزمونادامه، نتایج 

-بین دو مرحله پیش( F=02/21، و p</ 15شدت مشکالت رفتاری )

تفاوت معنادار بوده اما ازنظر فراوانی مشکالت  آزمونو پس آزمون

( این تفاوت معنادار نبوده است. این F=018/1، و p>/ 15رفتاری )

 ه است. آمد 2نتایج در جدول 
 

آزمودنی ميانگين مشكالت اثر درون آزمونهای . خالصه يافته2جدول 

 رفتاری

نوع سوم مجموع  متغیر

 مجذورات

درجات 

 آزادی

نسبت 

F 

سطو 

 معناداری

مربع ایتای 

 سهمی

 91/1 111/1 02/21 0 10/101 شدت

 111/1 119/1 018/1 0 12/0 فراوانی
 

 

مقیاس پنداری والدگری فاقد خرده آمدکه خودکاراز آنجایی

وابسته برای بررسی  t آزمونبوده و تنها یک نمره کلی داشته است، از 

 های مراحلدر بین میانگین آماریجود تفاوت معنادار وجود یا عدم و

استفاده شد. نتایج حاکی از آن بوده است  آزمونو پس آزمونپیش

 یآمدکه شرکت در این دوره نتوانسته اثرمعناداری بر خودکار

والدگری والدین داشته باشد و تفاوت معناداری بین نمرات پیش و 

والدین وجود نداشته است پنداری والدگری  آمدخودکار آزمونپس

(15/1 < p 50؛=df ،52 /1 =t .) 

 گيریبحث و نتيجه

رسد شناسایی مشکالت رفتاری کودکان و مداخله در  به نظرمی

به فهم  تواند منجرهای رفتاری کودک، نمیصرفاً مبتنی بر نشانه آنها

شود. به همین دلیل در  آنهادقیو این مشکالت و در نتیجه درمان 

 اندازهای مختلفیشناسی، این گونه مشکالت، از چشمروانادبیات 

های متفاوت، عوامل مربوط به تعامل دیده شده است که در این نگاه

تواند دالئل کودک اهمیت بسیاری دارد. این اهمیت می -والد

متعددی داشته باشد، از جمله اینکه والدین بویژه مادران، از یک سو 

و رابطه نزدیک با کودک هستند و از  کننده قویدارای نقش حمایت

سوی دیگر ممکن است در تعامل با کودک به صورت آمرانه عمل 

شناختی کودک، در مسیر کنند در دنیای روانکنند و تالي 

-مهارکردن مستقیم  رفتاری کودک گام بردارند. چنین مسیری می

شناختیِ هیجانی در کودک شود و تواند منجر به یک گیجی روان

ی او را محدود ساخته و در نتیجه منجر به آنهان افکار و هیجبیا

(. به 2115شود )آئونوال و نورمی، مشکالت رفتاری در کودکان 

تواند یک کاندید مهم برای های فرزندپروری میهمین دلیل روي

اصالح مسیر فوق و در نتیجه کاهش مشکالت رفتاری کودکان باشد. 
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وهش در مورد فرزندپروی مبتنی بر ها پژ( با انجام سال0333شور)

فردی، این فرضیه را طرح کرده مس له شناختی بینهای حلتوانش

فکر اصالح های تفرآیندتواند با تکیه بر است که رفتار در کودک می

با  90آوردی به فرزندپروریشود و نه تکیه بر خود رفتارها. چنین روی

 داشته و  تم اصلیشناخت اجتماعی و سازگاری اجتماعی سر و کار 

ک فردی مشخص، یهای تفکر شناختیِ بینآن این است که توانش

نقش حیاتی در سازگاری اجتماعی هم والد و هم کودک دارد. 

تواند به پیشگیری اولیه از مشکالت جدی بعدی بنابراین تا حدی می

 منجر شود. 

تجربی چنین  آزمونمطالعاتی نظیر مطالعه حاضر در واقع 

است  شد نشان دادهبینی میای است. نتایج آن چنان که پیشمفروضه

به  های تفکر به والدین، منجرفرآیندفرزندپروری مبتنی بر  آموزي

کاهش مشکالت رفتاری در کودکان شده است. این نتایج با مطالعه 

( نشان داده 2110های شور )( همسو بوده است.  پژوهش2110شور )

ه ک آمدهای کم درایی با خانوادهآمریک -است کودکان آفریقایی

اند و به روي دیده آموزيمس له شان در زمینه توانش حلمادران

اه کنند در مقایسه با گروه گومس له با فرزندان خود گفتگو میحل

هند. دشان گزاري میمشکالت رفتاری کمتری در رابطه با کودکان

ر هایی که دتوانشتوان بر اساس ها را میرسد این یافتهبه نظر می

دی مس له شناختی بین فربه والدین ارائه شد و مبتنی بر حل آموزي

 هایی از)تربیت کودک اندیشمند( است، تبیین نمود. توانش

توانند کودکان دارای مشکل که  می« فردیمس له شناختی بینحل»

های رفتاری را از همساالن بهنجار خودشان متمایز سازند شامل توانش

سی زیر هستند: تفکر پایان دادن به موانع، یک توانشی است که اسا

رد. در گیفردی مورد استفاده قرار میبرای رسیدن به یک هدف بین

گام برای رسیدن به هدف تعریف بهآورد یک زنجیره گاماین روی

تواند مانع رسیدن به آن شود، سپس شخص موانع ذاتی که میمی

در حقیقت از  اینجا است که کند و هدف شود را مشخص می

شود. توانش دوم وزن دادن مس له برای غلبه بر آن موانع آغاز میحل

که برای تصمیم در مورد این به جوانب مثبت و منفی است. این توانش

یرد. گفردی انجام شود یا خیر، مورد استفاده قرار میآیا یک عمل بین

ردن ت است از پیدا کحل جایگزین است که عباردسته سوم تفکر راه

ی که احل جایگزین برای مس له بیان شده و سرانجام تفکر  نتیجهراه

عبارت است از توانایی برای فکر کردن در مورد چیزهای مختلف و 

تواند در یک موقعیت مشخص اتفاق بیفتد )شور، متنوعی که می

 د چرخهتوانهایی با کودک، می(.  رابطه مبتنی بر چنین توانش0333

رفتار  –معیوب رفتار منفی والدین )از قبیل فریاد زدن و تهدید کردن( 

به  زيآمومنفی کودک )پرخاشگری و نافرمانی( را از بین برده و با 

آمیز بکار والدین براین اساس که با ثبات باشند و فنون غیر خشونت

برند، مشکالت رفتاری را در کودکان کاهش دهند. به عبارت دیگر، 

-همس له مناسب هستند و گزینهای حلکه قادر به یافتن رويوالدینی 

 دهند و آن را در رفتارهای بین فردی متنوعی را مورد ارزیابی قرار می

-مس له پروري میسازند، کودکانی با توانش حلخود منعکس می

مس له موفو، به مواجهه مناسب با عواملی که منجر به دهند که این حل

شوند مانند ناکامی، اضطراب و غمگینی لف میمشکالت رفتاری مخت

در مقابل کودکانی که (. 2113کمک خواهد کرد )آنلیاک و دینسر، 

فاقد چنین توانشی هستند و در معرض مداوم رفتارهای منفی  آنهاوالدین 

تر به نظر بیش آنهاشان می باشند، احتمال بروز مشکالت رفتاری در والدین

  رسد.می

یت اجتماعی در برنامه ترب -های شناختیتوانشگستره وسیعی از 

مس له شناختی بین فردی وجود دارد؛ با این کودک اندیشمند یا حل

های جایگزین و حلتوان تفکر راهاصلی آن را می حال دو توانش

 های جایگزین، توانایی برایحلای دانست. تفکر راهتفکر زنجیره

رای حل یک مس له اجتماعی ای از راهبردهای بدیل بفهمیدن گستره

خاص است. افرادی که در این توانایی، عملکرد ضعیفی دارند ممکن 

است فرد )در اینجا کودک ( را محکوم به استفاده از فقط یک راهبرد 

مس له اجتماعی کنند. این موضوع در کودکان پرخاشگر به برای حل

رد در ی فای نیز داللت بر توانایشود. تفکر زنجیرهخوبی دیده می

 های اعمالش دارد. این توانش ارتباط نزدیکی با تفکرآمدبینی پیپیش

های جایگزین دارد. افرادی که توانایی مزاج گستره وسیعی از حلراه

راهبردهای بدیل برای اعمال اجتماعی جایگزین دارند، در واقع 

وند را شیی که منجر به موفقیت میآنهابینی توانایی قوی برای پیش

 (. 0331ز دارند )ریکسون و اروین، نی

ی وزشآمبا این حال نتایج این مطالعه نشان داده است که کارگاه  

الدگری پنداری و آمدتربیت کودک اندیشمند نتوانسته است خودکار

کننده در مطالعه ارتقاء بخشد. بر اساس نظر بندورا را در افراد شرکت

طور  ی بهآمدی خودکارهاکنندهبینی( مهمترین منابع و پیش0331)

عام تجربه مستقیم، تجربه جانشینی، ترغیب کالمی و نشانگرهای 

ظه کننده در کارگاه بواسطه مالحفیزیولوژیکی است. والدین شرکت

ر رسد از سطو مناسبی دشان به نظر میمشکالت رفتاری در فرزندان



 125                                                                                                                                                                           اهلل شهابیشکوهی یکتا، روحمحسن 

 

هیچ یک از این منابع برخوردار نبودند و فرض شده بود صرف 

 یآمدتواند خودکارمس له میفرزندپروری مبتنی بر حل آموزي

که افزایش دهد. اما از آنجایی آنهاادراک شده برای والدگری را در 

ی فاقد توجه کافی به این منابع بوده است نتوانسته است آموزشبسته 

 باشد.  مؤثرپنداری  آمددر ارتقاء خودکار

 منابع
بند دی قرائی، جواد و عالقهتهرانی دوست، مهدی؛ شهریور، زهرا؛ محمو

تربیت سازنده فرزندان به  آموزي ت ثیر(. 0981راد، جواد )

روانپزشکی و والدین در کاهش مشکالت رفتاری کودکان. 
 . 913 - 910 ،55روانشناسی بالینی ایران، 

-بررسی اثربخشی آموزي خالقیت مادر(. 0930نژاد، راضیه )جمالی
ارآمدی والدگری مادران کودک بر خالقیت کودکان و خودک

، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه کودکان پیش دبستانی

 فردوسی مشهد. 

حاجی سید رضی، حمیده؛ ازخوي، منوچهر؛ طهماسیان، کارینه؛ بیات، 

 آموزي(. معناداری اثربخشی 0930مریم؛ و بیگلریان، اکبر )

های فرزندپروی مادران و والدین کودکان نافرمان بر روي

(، 1)8فصلنامه خانواده پژوهی، شکالت رفتاری کودکان، م

919-931. 

(. 0935پور، احمد و رضایی، اکبر )روشن، مریم؛ آقایوسفی، علیرضا؛ علی

کودک و مقابله -مقایسه اثربخشی دو روي درمان تعامل والد

-9درمانگری مادران بر کاهش شدن مشکالت رفتاری کودکان 

 . 029 - 000(، 0)01شخصیت،  شناسی بالینی وروانساله.  6

سادات مهاجری، آتنا؛ پوراعتماد، جمیدرضا؛ شکری، امید و خوشابی، 

 یآمد(. اثربخشی تعامل والد کودک بر خودکار0932کتایون )

وری والدگری مادران کودکان دچار درخودماندگی با کنش

 . 98-20(، 0)1شناسی کاربردی،. فصلنامه روانباال

ت ثیر آموزي مدیریت (. 0936کاکابرایی، کیوان ) شکوهی یکتا، محسن و

ی رفتاری در مشکالت رفتار -آورد شناختیخشم مبتنی بر روی

 038-203(، 62)06، علوم روانشناختی. دختران نوجوان

 پور، عباسشکوهی یکتا، محسن؛ پرند، اکرم؛ شهائیان، آمنه و متولی

-والد مس له بر تعاملهای حلمهارت آموزي ت ثیر(. 0981)

 خانواده وبرانگیز کودکان. کودک و بهبود رفتارهای چالش
 .21-3(،  1)2 پژوهش،

مصطفوی، سعیده؛ شعیری، محمدرضا؛ اصغری مقدم، محمدعلی؛ و 

بازی درمانی  آموزي ت ثیر(. 0930محمودی قرایی، جواد )

کودک مطابو با الگوی لندرث به مادران بر -مبتنی بر رابطه والد

شناسی بالینی و روانرفتاری کودکان. کاهش مشکالت 
 . 12 -99(، 1)03شخصیت، 

(. اثربخشی 0931فر، نسیم )یارمحمدیان، احمد؛ قادری، زهرا و چاووشی

های شیوه فرزندپروری بر مشکالت رفتاری مهارت آموزي

-های روانها و مدلرويساله.  6-1کودکان پیش دبستان 

 . 92-01(، 6)2شناختی، 
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