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 مسئله و خودكارآمد پنداری والدگریاثربخشی آموزش برنامه تربيت كودک انديشمند بر حل

 2دهزا، سوگند قاسم3يكتامحسن شكوهی

The effectiveness of teaching thinking child program on problem solving and 

parental self-efficacy 
Mohsen Shokoohi-Yekta1, Sogand Ghasemzadeh2 

 چكيده

های تآفرین کودک را در موقعیحل مس له و خودکارآمد پنداری به والدین، قابلیت برخورد منطقی و مؤثر با رفتارهای مشکل آموزي توانشزمينه: 

اما مسئله اصلی اینست، آیا آموزي برنامه تربیت کودک اندیشمند بر حل مسئله و خودکارآمد پنداری والدگری  کند.مختلف فرزندپروری فراهم می

 الدگریدکارآمد پنداری ومسئله و خواثربخشی آموزي برنامه تربیت کودک اندیشمند بر حلپژوهش حاضر با هدف بررسی  هدف:یر دارد؟ ت ث

 1تا  4آزمون بدون گروه گواه بود. نمونه این پژوهش را والدین کودکان پس -آزمون آزمایشی با طرح پیشپژوهش از نوع شبه :روش انجام شد.

م اندیشمند اعال ودککه به شیوه دردسترس انتخاب شدند و برای شرکت در کارگاه ک 11-18سال مدارس غیرانتفاعی شهر تهران در سال تحصیلی 

دومکا،  و پرسشنامه خودکارآمد پنداری والدگری (0182) مسئله هپنر و پترسنآمادگی نمودند، تشکیل داد. ابزارهای پژوهش پرسشنامة حل

  .شدجلسه به صورت یک جلسه دو ساعته در هفته برگزار  1بود. برنامة تربیت کودک اندیشمند در  (0116استورزینگر، جکسون و روزا )

مسئله؛ ای حلهمؤلفهدر مسئله )میانگین نمرات حلهای مطالعة حاضر، نشان داد که پس از اجرای برنامه تربیت کودک اندیشمند یافته ها:يافته

 (.=1110/1Pاست )آزمون در مادران، حاکی از افزایش نمرات آنها در پس های شخصی(مؤلفهاجتناب و  –مسئله، سبک گرایش اعتماد به حل

(. =10/1Pاست )آزمون آزمون مادران حاکی از افزایش نمرات در پسآزمون و پسمیانگین نمرات خودکارآمد پنداری والدگری در پیشهمچنین 

مسئله و خودکارآمد پنداری مادران را آموزشی تربیت کودک اندیشمند توانسته است حل دهد کارگاهنتایج پژوهش حاضر نشان می گيری:نتيجه

حل مناسب ت ثیر و راه رفتار توان گفت که آموزي مادران بر انتخابسطو معناداری پس از اجرای برنامه تغییر دهد. با استناد به افزایش نمرات می در

 مسئله، خودکارآمد پنداری والدینکودک متفکر، روي حل واژه كليدها: مثبت داشته است.
Background: Teaching problem-solving skills and parental self-efficacy enable the parents to deal effectively 
and logically with problematic behaviors of a child in different situations. However this is, can your child's 
law-abiding and thoughtful educational program make it possible for you? Aims: The purpose of this study was 
to investigate the effectiveness of teaching Thinking Child Program on problem solving and parenting self-
efficacy. Method: The research was quasi-experimental with pretest and posttest design without control group. 
The sample of this study was parents of children aged 4 to 7 years old of non profit schools in Tehran in 97-98 
academic year, who were selected by available sampling method for participating in the “Thinking Child 
Program” workshops. The research tools were Hepner-Petersen Problem-Solving Questionnaire(1982) and 
Parental Self-Efficacy Questionnaire(1996). The intervention program was organized as a workshop in 9 
sessions, one session of two hours per week. Results: The findings of the present study showed that after the 
implementation of the “Thinking Child Program”, the mean scores of problem-solving (in problem-solving 
components, problem-solving confidence, approach-avoidance style, and personal control) in mothers indicated 
an increase in their post-test scores (P=0/0001). In addition, the mean scores of parenting self-efficacy in pre-test 
and post-test of mothers indicate a significant increase in post-test scores (P= 0/01). Conclusions: The results of 
this study indicate that teaching “Thinking Child Program” could change problem solving and self-efficacy of 
mothers at a significant level after the program intervention. Based on the increase in scores, it can be concluded 
that mothers' training had a positive effect on choosing appropriate behaviors and solutions. Key Words: Child 
thinking, problem solving method, parental self-efficacy 
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 مقدمه

دوران کودکی از مهمترین مراحل زندگی است که در آن شخصیت 

ز های پیش اگیرد. در این میان سالشود و شکل میریزی میفرد پایه

و سازگاری کودکان در آینده دارد  تحولدبستان نقش حیاتی در 

در میان اعضای خانواده، مادر نخستین شخصی است که  (.2103)جنیس، 

با کودک رابطه مستقیم دارد.  جنینی، بلکه بعد از تولد نیز تنها در دوراننه

کودک اصل دو سویه کامالً مشهود است. رفتار و  –در تعامل مادر 

می  شود ت ثیرخصوصیات کودک در چگونگی مراقبتی که از او می

یت او شخص تحولهای تربیتی نیز در رفتار کودک و گذارد و سبک

والدین نخستین  (.2101ل و کانجر، مؤثر است )ماسن، جرومی، کاریو

روند. همزمان شمار میهای اساسی به کودکان بهمعلمان آموزي توانش

 دهند تا از مرحله وابستگی به کسبکه والدین کودکان خود را یاری می

ئله در مسهای زیادی برای ایجاد توانش حلاستقالل گام بردارند، فرصت

، پاتریکاکیو، 2102کسون، شود )تامسون و هیکودکان ایجاد می

 (.2106ویزبرگ، ردینگ و والبرگ، 

های عالی ذهن است )گرکنسمایر یکی از کنش 0مسئلهتوانش حل 

ای ه( که در آن فرد باید با برقراری روابط بین تجربه2103و همکاران، 

حل مناسب گذشته و مسئله، رابطه بین آنها را کشف و با توجه به آن، راه

مسئله را فرآیندی چند ( حل0183(. مایر )0183کند )مایر، را اتخاذ می

وجهی تعریف کرده است که در آن فرد باید رابطه تجارب گذشته و 

حل مناسبی را اتخاذ کند. مسئله موجود را دریابد و با توجه به آن راه

ست مسئله را کارب( نیز بر این نکته ت کید و حل2116گین )الوین و مک

اند. جی های معین تعریف کردهها برای رسیدن به هدفدانش و توانش

 2( الگویی متشکل از 0314یکتا، ؛ به نقل از شکوهی0112انتی و فرند )

ند. این مراحل امرحله، مبتنی بر اشتراکات الگوهای مختلف پیشنهاد کرده

: این مرحله خود شامل پنج گام 2( مشخص نمودن مسئله0عبارتند از: 

رکز بر مسئله، واضو ساختن مسئله، تعریف مسئله، متوالی است؛ تم

: 3های جانشینحل( ایجاد راه2گزینش یک هدف، ارزیابی از مسئله. 

( تصمیم 3های متعدد ممکن برای مسئله. حلعبارت است از خلو راه

های خلو شده در مرحله قبل. حلحل از میان راه: انتخاب یک راه4گیری

 غربال کردن، ارزشیابی و انتخاب است.  این مرحله خود شامل سه گام

                                                           
1. Problem – solving skill 
2. Problem identification 
3. Generate alternate solutions 
4. Decision making 

شود؛ های انتخاب شده در این مرحله اجرا میحل: راه2حل( اجرای راه4

شود: ارزشیابی : ارزشیابی در چهار زمینه انجام می6( ارزشیابی از نتیجه2و 

از دستیابی به هدف، کارآمدی طرح، نیاز به طراحی اجرای بعدی و 

لی های متعدد با مسائئله. هر فرد در موقعیترضایت افراد درگیر در مس

مسئله داند اما راهبردهای حلحل همه آنها را نمیشود که راهمواجه می

ت بینی نشده به صورتواند به او کمک کند تا در مشکالت پیشمی

 کارآمدتر عمل کند.

یکی از متغیرهایی که با نوع رابطه ارتباط دارد، خودکارآمد پنداری  

به این اشاره دارد که والدین چقدر  1دکارآمد پنداری والدینیاست؛ خو

 شان اعتماد به خود دارند. سطوحنسبت به اداره کردن مشکالت کودکان

پایین خودکارآمد پنداری والدینی اغلب منجر به پافشاری ضعیف، 

شود )جانستون و افسردگی و کاهش رضایت در نقش والدگری می

داری والدگری به ارزیابی مراقب نسبت به (. خودکارآمد پن0181ماي، 

شود و اشاره به باورها یا های خود، در نقش مراقب گفته میتوانایی

دهی و اجرای یک هایش جهت نظمهای یک والد از توانمندیقضاوت

سری از تکالیف مربوط به والدگری با کودک را دارد. همچنین عالوه 

 دک دارد، شیوه انضباطی مادر،کو -بر ت ثیری که بر نحوه تعامل مادر 

 گوییهای والدگری و حتی حساسیت و پاسخباور مادر در مورد روي

کند. بنابراین مادرانی که در نقش والدگری خود بینی میاو را نیز پیش

کنند، روابطی گرم با کودکان خود دارند و برعکس احساس اثرمندی می

بطه خود با کودکانشان کنند، در رامادرانی که احساس عدم ت ثیر می

از سوی دیگر  (.2102دچار مشکل هستند )مانتیگنی و الچارتی، 

خودکارآمد پنداری اداراک شده والدین برای ایفای نقش والدگری و 

یفیت تواند کمتغیر دیگری است که می یا خودکارآمد پنداری والدگری

یر قرار دهد. خودکارآمد پنداری ت ثتعامل والد کودک را تحت 

که به طور شایسته و کارآمد  ای که والدین انتظار دارندالدگری، درجهو

به عنوان والد را انجام دهند، تعریف شده است، و ریشه در  هایشاننقش

واور، شاو، دیشیون و ویلسون، دارد )نظریه خودکارآمد پنداری عمومی 

 (.0311؛ به نقل از شکوهی یتا و شهابی، 2118

قابلیت برخورد منطقی و مؤثر با رفتارهای ها، آموزي این توانش 

های مؤثر برای مهارکردن آفرین کودک و استفاده از رويمشکل

5. Implementation 
6. Evaluation of the outcomes 
7. Parental Self - Efficacy 
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(. با توجه 2102کند )جانسون، رفتارهای مناسب در والدین را تقویت می

به اینکه هدف اصلی مداخالت روانشناختی حل مسائلی است که افراد 

شوند، از این رو توانایی های گوناگون با آن مواجه میدر موقعیت

آوردهای کاربردی حوزه مسئله و حل مسائل زندگی یکی از رویحل

مسئله نوعی مداخله روانشناختی روانشناسی است. آموزي توانش حل

های آوردتواند به تنهایی یا همراه با سایر رویمدت است که میکوتاه

مسئله به (. حل2100درمانگری مورد استفاده قرار گیرد )دزوریال و نیزو، 

عنوان یک توانش کنارآمدنی و عملی، موجب افزایش اعتماد به خود 

شود و با سازگاری شخصی ارتباط خوبی دارد و پنج گام ادراک می

میم های مختلف، تصحلخویشتن، تعریف مسئله، تهیه فهرستی از راه

ا رحل انتخابی حل و امتحان کردن راهترین راهگیری در مورد مناسب

مسئله به (. الگوی حل0381فرد و سپاسی آشتیانی، شود )ایزدیشامل می

ن شود که به کمک آرفتاری اطالق می –عاطفی  –فرآیندی شناختی 

کنند، های زندگی واقعی تجربه میافراد برای حل مسائلی که در موقعیت

(. نتایج 2103نمایند )شاومن، گریف، جانیک، گری و هومل، تالي می

مسئله به طور مستقیم اند آموزي روي حلاز مطالعات نشان داده برخی

یا از طریو والدین و یا معلمان در کاهش رفتارهای نامناسب کودکان 

، شاومن و همکاران، 2101فیلد،  –، بلنچارد 2100 ،شورمؤثر است )

، بک، ویلیامز، کاتینگ، اپرلی و چاپل، 2104 ،، پوگلیس و وای2103

مسئله در ( نیز نشان داد افزایش توانش حل2102د )شیل(. جاب2106

والدین و فرزندان باعث تقویت پیوندهای عاطفی گردیده و این کودکان 

ن اند. در همیهای بیرونی کمتر دچار مشکالت ارتباطی شدهدر محیط

های راستا نتایج پژوهش دیگری نشان داده است که با آموزي توانش

، شناخت و ارتباط مؤثر والدین با کودکانشان مسئله به والدین تغییرحل

بهبود چشمگیری داشته است و همچنین باعث درک مثبت کودکان 

 (.2106نسبت به خود و والدینشان شده است )کواللیلو و جانستون، 

( در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که برنامه 2104هستینگز و بک )

وداثرمندی در مادران را تواند سطو خهای آموزشی و پیشگیرانه می

 های بعدی پیشگیری کند.نایافتگی افزایش داده و از سازي

در این راستا، پژوهش حاضر در صدد است تا اثربخشی برنامه 

آموزشی تربیت کودک اندیشمند را بررسی کند. با توجه به آنچه گفته 

گیرد: شد هدف پژوهش حاضر در قالب دو سؤال مورد آزمون قرار می

 ثیر مسئله مادران ترنامه آموزشی تربیت کودک اندیشمند بر حلآیا ب

                                                           
1. Problem-Solving Inventory 

دارد؟ آیا برنامه آموزشی تربیت کودک اندیشمند بر خودکارآمد 

 پنداری والدگری مادران ت ثیر دارد؟

 روش

زمون آپس -آزمون آزمایشی با طرح پیشپژوهش حاضر از نوع شبه

تا  4والدین کودکان بدون گروه گواه بود. جامعه آماری آن شامل کلیه 

بود. گروه نمونه به روي در  11-18ساله شهر تهران در سال تحصیلی  1

سال مدارس غیر انتفاعی شهر تهران  1تا  4دسترس شامل والدین کودکان 

بودند که بعد از فراخوان اعالم شده توسط مدرسه برای شرکت در 

ت که کارگاه کودک اندیشمند اعالم آمادگی نمودند. به این صور

مسئوالن مدرسه توضیحات اولیه در خصوص برنامه و کارایی آن را اعالم 

جمله  کردند و والدین برای ورود به پژوهش اعالم آمادگی کردند. از

آموز بین های ورود پژوهش اعالم آمادگی، دارا بودن فرزند دانشمالک

له خسال، توانایی حضور در تمام جلسات، عدم دریافت برنامه مدا 1تا  4

های خروج غیبت بیش از یک جلسه از ای همزمان؛ و از جمله مالک

اوطلبانه طور دجلسات آموزشی بوده است. از آنجایی که کلیه این افراد به

ها حضور یافته بودند، در جلسه اول ابتدا در مورد اینکه در در این کارگاه

به  آید های حاصل از کارگاه استفاده پژوهشی به عملنظر است از داده

ایشان توضیحاتی داده شد و از آنها خواسته شد ابزارهای پژوهشی را پیش 

 تکمیل نمایند. این از آغاز جلسات آموزشی و همچنین در پایان جلسات

کنندگان را به همراه داشت. این پیشنهاد، همراهی و موفقیت کلیه شرکت

ه بدریافت شد. ها در قالب ابزارهای قلم کاغذی و بدون نام از آنها داده

منظور رعایت اصول اخالقی پژوهش برای گروه گواه بعد از پژوهش 

جلسات درمانگری گذاشته شد و همچنین در مورد محرمانه بودن 

های پژوهش دادههای پژوهش اطمینان داده شد. اطالعات به نمونه

مورد  SPSSافزار های همبسته و با استفاده از نرمگروه tحاضر با آزمون 

 زیه و تحلیل قرار گرفت.تج

 ابزار

( برای 0182مسئله هپنر و پترسن )پرسشنامه حل :0مسئلهپرسشنامه حل

ماده دارد که  32شان مسئلهدهنده از رفتارهای حلسنجش درک پاسخ

هیه شده شان تگیری چگونگی واکنش افراد به مسائل روزانهبرای اندازه

شامل اعتماد به حل مسائل با است. پرسشنامه دارای سه زیر مقیاس مجزا 

عبارت، مهارگری شخصی با  06اجتناب با  –سبک گرایش  عبارت، 00

ا همسئله با چندین نمونه از آزمودنیباشد. پرسشنامه حلعبارت می 2
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تنظیم و آزمایش شده است. این پرسشنامه همسانی درونی نسبتاً باالیی با 

ها و برای مقیاس کلی قیاسدر خرده م 82/1تا  12/1مقادیر آلفای بین 

(. پایایی بازآزمایی نمره کل پرسشنامه در 0182دارد )هپنر و پترسن، 

گزاري شده که بیانگر این  81/1تا  83/1ای از فاصله دو هفته در دامنه

مسئله مسئله ابزاری پایا برای سنجش توانایی حلاست که پرسشنامه حل

 0312نمایی خسروی در سال است. این پرسشنامه توسط رفعتی و با راه

ی، خسروی، درویزه و رفعت)ترجمه و برای اولین بار در ایران استفاده شد 

( آلفای کرونباخ به دست آمده در تحقیو خسروی و همکاران 0311

 اینبه دست آمد.  66/1( 0383در تحقیو بذل ) و 86/1( برابر با 0311)

 موافقم تا کامالً )از کامالً لیکرت مقیاس سطو 6 مبنای بر پرسشنامه

 02 دهیپاسخ در سوگیری از پیشگیری برایمخالفم( تنظیم شده است. 

 گذارینمره معکوس شکل بهو  است شده آورده منفی بیان با عبارت

 .آیدمی دست به هاپاسخ همه نمرات جمع از پرسشنامه کل نمره. شودمی

 : پرسشنامه خودکارآمد0مقیاس خودکارآمد پنداری والدگری

( یک 0116پنداری والدگری دومکا، استورزینگر، جکسون و روزا )

در مورد خودکارآمد پنداری  سؤال 01خودگزارشگری شامل  پرسشنامه

والدگری است و پاسخ به این پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت هفت 

شود. سؤاالت این پرسشنامه هم برای پدر امتیازبندی می 1تا  0ای از درجه

ر قابل استفاده بوده و هدف از این پرسشنامه ارزیابی و هم برای ماد

باشد. به این صورت که این آزمون حس خودکارآمد پنداری والدین می

 -کلی والدین از اطمینان را در نقش والد، توانایی حل تعارضات والد 

های قبلی کند. پژوهشکودک و تالي و مقاومت والد را ارزیابی می

آزمایی و درستی (80/1تا  68/1ی کرونباخ بین حاکی از پایایی )آلفا

، دومکا و 2111مناسب این پرسشنامه بوده است )کلمن و کراکر، 

(. نمره باال در این آزمون، خودکارآمد پنداری والدگری 0116همکاران، 

هد. دباال و نمره پایین، خودکارآمد پنداری والدگری پایین را نشان می

آزمایی پرسشنامه توسط اساتید، ( درستی0310نژاد )در پژوهش جمالی

و پایایی پرسشنامه از طریو آلفای کرونباخ باالی  مطلوب گزاري شد

 محاسبه گردید. 81/1

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

سال طراحی شده است. هدف نهایی  1تا  4والدین کودکان سنین 

در مواجهه با مسائل روزمره خانواده از  کارگاه، افزایش توانمندی والدین

اه مسئله در تربیت فرزندان است. کارگهای حلطریو بکارگیری توانش

                                                           
1. Parenting Self-Agency Measure (PSAM( 

جلسه به صورت یک جلسه دو ساعته در هفته برگزار شد. در هر  1در 

های کارآمد و ناکارآمد گام با رويبهجلسه والدین به صورت گام

ه به با استفاده از کتاب تمرینی کبرخورد با کودکان آشنا شدند. والدین 

های فرضی با کودک تمرین مسئله را در موقعیتآنها داده شد، روي حل

هایی طراحی شده است که جنبه بازی و کردند. در این کتاب تمرینمی

ه صورت ها ببخش است. لذا فعالیتتفریو داشته و برای کودکان لذت

ه از مچنین تکالیف با استفادشوند. هبازی یا نقاشی به کودک ارائه می

های آشنا که کودک و والدین معموالً با آنها در تماس هستند موقعیت

)برای مثال هنگام غذا پختن در آشپزخانه، در مهمانی و هنگام تماشای 

اند )شور و دیجرونیمو، های مختلف طراحی شدهتلویزیون( و در مکان

2110.) 

مل با کودک که در کارگاه به نام در ابتدا والدین با چهار شیوه تعا 

چهار پله رفتار تعریف شده است، آشنا شدند. در پله اول، رفتارهای توأم 

خواهند با تنبیه و توبیخ قرار دارد و والدین با لحن دستوری از کودک می

 ": گویدکه کاری را انجام دهد. برای مثال زمانی که مادر به کودک می

ل رفتار او در پله او "لت را از اینجا جمع کنتو پسر نامرتبی هستی، وسای

با کودک قرار دارد. در پله دوم، پیشنهاد بدون هیچ توضیحی داده می 

ه طور ب دهند.شود، در واقع بدین معنی که پیشنهاد انجام کاری را ارائه می

 داًبعات را جای خودي بگذاری تا بتوانی بهتر است وسایل"مثال، 

پله سوم شامل پیشنهاد با توضیو است، این "تر پیدایشان کنیراحت

تواند درباره پیامد کار یا توجه به احساس فرد متقابل باشد، توضیحات می

اگر تکالیف را انجام ندهی فردا در کالس و جلوی "برای مثال 

اگر تکالیفت را "یا  "هایت احساس خجالت خواهی داشتهمکالسی

. پله نهایی شامل "ناراحت شودانجام ندهی ممکن است خانم معلم از تو 

کارآمدترین روي تربیتی است که با سؤال کردن، کودک را به تفکر 

ود شهای این مرحله کودک با کلماتی آشنا میدارد. در حین تمرینوامی

شوند و بر سه پایه اساسی درک مسئله نامیده میکه کلمات حل

توار مدهای رفتار، اسهای جایگزین و توجه به پیاحلاحساسات، یافتن راه

است. توجه داشته باشیم که داشتن زبان مشترک یک قدم بسیار مهم در 

(. از کلمات 2110حل یک تعارض یا مشکل است )شور و دیجرونیمو، 

توان هست / نیست، حاال / بعداً، مشابه / متفاوت را نام برد مسئله میحل

ب کاری مناسهگیرد چه چیزی برای چکه در راستای آن کودک یاد می

هست / نیست، یا اینکه زمان مناسب برای هر چیز متفاوت است. بعد از 
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های معمول روزمره با کودک تمرین شدند، اینکه این کلمات در موقعیت

رسند، کتاب تمرینی این والدین در تعامل با کودک به پله چهارم می

کان دهایی است که والدین و کوکارگاه آموزشی در برگیرنده تمرین

 باید آن را انجام دهند.

 هايافته

سال سن داشتند و  41تا  30کننده در پژوهش، بین مادران شرکت

سال  6سال بود. میانگین سنی کودکان این مادران  32میانگین سنی آنها 

کننده در نفر شرکت 22بدست آمد. در خصوص تحصیالت نیز، از بین 

نفر  1دانی و کارشناسی، نفر کار 00نفر تحصیالت دیپلم،  2پژوهش، 

نفر دارای تحصیالت دکتری تخصصی بودند. به  2کارشناسی ارشد و 

 tمنظور بررسی معناداری تفاوت نمرات در دو آزمون از آزمون 

های همبسته استفاده شده است. مقدار شاخص آماری در آزمون گروه

مسئله و خودکارآمد پنداری ویلک در هر دو متغیر حل –شاپیرو 

معنادار نبود،  ≥P 12/1مسئله در سطو های حلدگری و همچنین مؤلفهوال

 بنابراین توزیع متغیرها نرمال است.

ران ت ثیر مسئله مادآیا برنامه آموزشی تربیت کودک اندیشمند بر حل

 دارد؟

آزمون آزمون و پسمسئله مادران در پیشمیانگین نمرات حل

دست به tاست. مقدار  آزمونای در پسنمره 21حاکی از افزایش 

باشد. معنادار می =P 1110/1است که در سطو  -04/2آمده برابر 

مسئله در بنابراین، تربیت کودک اندیشمند موجب افزایش توانش حل

مادران شده است.
 

 مادران مسئلهحل نمرات برای همبسته هایگروه t آزمون . نتایج0جدول

 سطو معناداری tمقدار  آزادیدرجه اهناختالف میانگی مقدار میانگین هاگروه

 41/022 آزمونپیش
21 20 04/2 1110/1 

 41/042 آزمونپس

 

 

 مسئله مادرانهای حلهای همبسته برای نمرات مؤلفهگروه t.  نتایج آزمون 2جدول

 سطو معناداری tمقدار  آزادیدرجه هااختالف میانگین مقدار میانگین هاگروه هامؤلفه

 مسئلهاعتماد به حل
 13/44 آزمونپیش

6/4 20 68/2 10/1 
 23/41 آزمونپس

 اجتناب –سبک گرایش 
 16/63 آزمونپیش

4/00 20 12/4 1110/1 
 46/14 آزمونپس

 مهارگری شخصی
 41/01 آزمونپیش

4 20 3/3 114/1 
 41/20 آزمونپس

 

 

مون آزآزمون و پسپیش مسئله درهای حلمیانگین نمرات مؤلفه

آزمون مؤلفه ای در پسنمره 6/4گروه آزمایش حاکی از افزایش 

اجتناب  –ای در سبک گرایش نمره 4/00مسئله، افزایش اعتماد به حل

به دست آمده در  tای در مهارگری شخصی است. مقدار نمره 4و 

معنادار است. بنابراین، تربیت  ≥P 10/1ها در سطو تمامی مؤلفه

مسئله در حل توانشهای کودک اندیشمند موجب افزایش مؤلفه

 مادران شده است.

آیا برنامه آموزشی تربیت کودک اندیشمند بر خودکارآمد 

 پنداری والدگری مادران ت ثیر دارد؟

و  آزمونمیانگین نمرات خودکارآمد پنداری والدگری در پیش

ی در انمره 08/6آزمون گروه آزمایش حاکی از افزایش پس

معنادار  =P 10/1به دست آمده در سطو  tآزمون است. مقدار پس

باشد. بنابراین، تربیت کودک اندیشمند موجب افزایش می

 خودکارآمد پنداری والدگری در مادران شده است.
 

 

 های همبسته برای نمرات خودکارآمد پنداری والدگریگروه t. نتایج آزمون 3جدول

 سطو معناداری tمقدار  آزادیدرجه هااختالف میانگین مقدار میانگین هاگروه

 2/41 آزمونپیش
08/6 20 86/2 10/1 

 68/22 آزمونپس
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 گيریبحث و نتيجه

 تربیت کودکبررسی اثربخشی برنامه  پژوهش حاضر با هدف

مسئله و خودکارآمد پنداری والدگری مادران، انجام اندیشمند بر حل

های مطالعة حاضر، تربیت کودک اندیشمند بر اساس یافته شد.

و را در سطمسئله و خودکارآمد پنداری مادران حل توانسته است که

ست های بدمعناداری پس از اجرای برنامه تغییر دهد. با توجه به آماره

آزمون و مسئله در پیشمیانگین نمرات حلی آمده از مقایسه

زایش نمرات آنها در ها حاکی از افآزمون مادران، دادهپس

مسئله؛ اعتماد به های حلمؤلفههمچنین در  آزمون است.پس

ها های شخصی، یافتهمؤلفهاجتناب و  –مسئله، سبک گرایش حل

ن آزمون مادراآزمون و پسمیانگین نمرات در پیشحاکی از افزایش 

زردخانه یکتا، اکبریهایی که شکوهیهای فوق با پژوهشاست. یافته

پور زردخانه و سهرابیکتا، اکبری(، شکوهی0312مالی )و ج

( و 2101(، چیلینگ و همکاران )2102بال و سانگار )(، ندیم0314)

اند؛ نیز همخوان ( انجام داده2108یکتا، راث و محمودی )شکوهی

( دریافتند که برنامه آموزشی 0312یکتا و همکاران )است. شکوهی

ان شد خشم و رابطه مادران با فرزندانتربیت کودک اندیشمند در بهبو

یید  ترو، نتایج یاد شده همسو با نتیجه حاصل از از اینمؤثر بوده است. 

ودک تربیت کفرضیة پژوهش حاضر مبنی بر این که آموزي برنامه 

مسئله و خودکارآمد پنداری والدگری مادران مؤثر اندیشمند بر حل

 باشد.است؛ می

مسئله، مادران به حل توانشگفت در در تبیین این امر باید 

های لحکنند که به مسائل خود بیندیشند، راهکودکان خود کمک می

ائل خود حل به حل مسمختلفی برای آن بیابند و با انتخاب بهترین راه

گیرند که با مسائل و مبادرت ورزند. عالوه بر این کودکان یاد می

ا چار اضطراب نشوند و بای برخورد کنند تا دمشکالت خود به گونه

ی و مانتیگنباشند )های احتمالی برخورد مناسبی داشته شکست

 .(2102الچارتی، 

های حاضر مادران ضمن آگاهی از رويبرنامة در واقع در 

هایی مختلف کارآمد و ناکارآمد برخورد با رفتارهای کودک، تمرین

برانگیز را برای بهبود سبک واکنش خود در مقابل رفتارهای کشاکش

کودکان انجام دادند. هدف کارگاه آموزشی، بهبود سبک تربیتی 

مسئله های تعاملی کارآمد مانند روي حلمادران و استفاده از روي

های ناکارآمد تنبیه و توبیخ و نیز افزایش سطو به جای روي

 خودباوری بوده است.

و  آزمونمیانگین نمرات خودکارآمد پنداری والدگری در پیش

آزمون است. آزمون مادران حاکی از افزایش نمرات در پسپس

همچنین با توجه و استناد به افزایش نمرات خودکارآمد پنداری 

آزمون ت ثیر خودکارآمد آزمون نسبت به پیشوالدگری در پس

گردد که برنامه آموزشی ت یید می و پنداری والدگری مشهود بوده

داری والدگری مادران تربیت کودک اندیشمند بر خودکارآمد پن

توان گفت که آموزي مؤثر است. با استناد به افزایش نمرات می

شان ت ثیر مثبت داشته است. همسو با مادران بر رفتارهای مناسب

رآباد و عسگهای پژوهش حاضر، اسکندری، پوراعتماد، حبیبییافته

نکاح و شکیب، اصغری(، اکاتی، رضوانی0311مظاهری )

(، 0316(، رضایی، غضنفری و رضائیان )0311بایگی )صادقی

های خود به نتایج ( در پژوهش2104ساالری، رالف و ساندرز )

( در 2104مشابهی دست یافتند. برای مثال ساالری، رالف و ساندرز )

تحقیو خود نشان دادند که از طریو آموزي مادران در راستای ارتقای 

و  ی اجتماعیتوان دستیابی به حس شایستگتحول کودک، می

داری را در والدین هموار ساخت که این به نوبه خود منجر خویشتن

 شود.به افزایش خودکارآمد پنداری والدگری می

وان تهای مربوط به افزایش خودباوری مادران، میبا توجه به یافته

نتیجه گرفت که آموزي بکار گرفته شده در پژوهش حاضر، روي 

ی یین این امر باید توجه داشت که بسیارتب سودمندی بوده است. برای

از مشکالت کودکان با آموزي والدین و رفتار صحیو آنها در محیط 

رسد. از این رو با توجه به نتایج پژوهش حاضر خانواده به تعادل می

ان دقیو مادررفتار صحیو و  ةبا آموزي نحوکه  توان اذعان داشتمی

 رآمد پنداری والدگری آنانتوان خودکامسئله، میمبتنی بر روي حل

 زا کودک را اصالح نمود. -را افزایش داد و به تبع آن روابط والد 

های پژوهش عدم امکان استفاده از گروه کنترل جمله محدودیت

ای برای نمونه در توان به اجرای برنامه مداخلهاست. همچنین می

. کنددسترس اشاره نمود که روایی بیرونی پژوهش را تهدید می

های دارای گروه کنترل و شود که این پژوهش با طرحپیشنهاد می

پیگیری جهت تحکیم روایی درونی و بیرونی نتایج، اجرا و مقایسه 

 شود.

 منابع
 و حمیدرضا؛ حبیبی عسگرآباد، مجتبی اسکندری، بهاره؛ پوراعتماد،

های پردازي (. اثربخشی مداخله سبک0316مظاهری، محمدعلی )

دک کو –ش خودکارآمد پنداری والدگری و رابطه والد حسی بر افزای
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-20(، 0)06 ،تعلیم و تربیت استثناییدر کودکان اختالل طیف اتیسم. 

04. 

 . ترجمه یحیی سید محمدیروانشناسی تربیتی .(2116اسالوین، رابرت ایی )

 (، تهران: انتشارات روان.0382)

سید محسن و نکاح، شکیب، مژگان؛ اصغریاکاتی، نازنین؛ رضوانی

(. بررسی نقش خودکارآمد پنداری و 0311بایگی، معصومه )صادقی

بینی اضطراب کودکان پیش نوع سبک فرزندپروری مادر در پیش

 .21-64، 6(4، )مجله دانشکده علوم پزشکی تربت حیدریهدبستانی. 

(. اثربخشی درمان شناختی 0381فرد، راضیه و سپاسی آشتیانی، میترا )ایزدی

مسئله بر کاهش عالئم اضطراب های حلبا آموزي مهارت رفتاری

 .1-23(،0)4، مجله علوم رفتاریامتحان. 

مسئله و میزان سازگاری بررسی ارتباط مهارت حل .(0383بذل، معصومه )
آموزان دختر و پسر پایه دوم مقطع دبیرستانی در شمال و در دانش

اه الزهرا، دانشکده نامه کارشناسی ارشد(. دانشگ)پایان جنوب تهران.

 روانشناسی و علوم تربیتی.

 –بررسی اثربخشی آموزي خالقیت مادر (. 0310نژاد، راضیه )جمالی
کودک بر خالقیت کودکان و خودکارآمد پنداری والدگری مادران 

 نامه کارشناسی ارشد(، دانشگاه فردوسی مشهد.. )پایانپیش دبستانی

های (. نقش حالت0311مریم ) خسروی، زهره؛ درویزه، زهرا و رفعتی،

ایی گشآموزان دختر از توانایی مشکلخلقی بر شیوه ارزیابی دانش

 .32-42(، 4)0، فصلنامه اندیشه و رفتارخود. 

ثربخشی (. ا0316رضایی، فاطمه؛ غضنفری، فیروزه و رضائیان، مهدی )

آموزي گروهی والدگری مثبت بر استرس و خودکارآمد پنداری 

 مجلهتوان ذهنی. آموزان کمن و مشکالت رفتاری دانشوالدگری مادرا
 .1-06(، 0)2، مجله طنین سالمت() حیدریه تربت پزشکی علوم دانشگاه

(. 0312عبداهلل )زردخانه، سعید و جمالی، یکتا، محسن؛ اکبریشکوهی

آموزي برنامه تربیت کودک اندیشمند به مادران و ت ثیر آن بر خشم و 

 سازیشناسی، مشاوره و غنیو فصلنامه آسیبدرابطه با فرزندان. 
 .0-04(، 0)2،خانواده

(. اثربخشی کارگاه آموزشی 0311اهلل )شکوهی یکتا، محسن و شهابی، روح

تربیت کودک اندیشمند بر مشکالت رفتاری کودکان و خودکارآمد 

 .401-426(، 68)01، علوم روانشناختیپنداری والدگری. 

غالمرضا ردخانه، سعید و سهراب پور، زیکتا، محسن؛ اکبریشکوهی

ای ه(. اثربخشی کارگاه آموزشی کودک اندیشمند بر شیوه0314)

ی. دبستانفرزندپروری والدین و مشکالت رفتاری کودکان پیش

 .1-01(، 3)2، روانی کودکفصلنامه سالمت
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