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 بر تعامل مادران با کودکان مشکل ارتباطی ،محورمسئلهتأثیر مداخله حل 

 *کیوان کاکابرایی

 چکیده
 -آزمونآزمایشی از نوع پیشاین پژوهش شبه بود. محور بر تعامل مادران با کودکان مشکل ارتباطیمسئلههدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر مداخله حل 

آموزان دختر و پسر پایه سوم تا پنجم شهر کرمانشاه بود. تعداد دانش نفر( 184کلیه مادران )پیگیری با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل  -آزمونپس
نفر(  60دو گروه آزمایشی )گیری در دسترس انتخاب و با انتساب تصادفی به مادر که دارای فرزند با مشکالت ارتباطی بودند با استفاده از روش نمونه 120

مدت سه ماه برنامه نوجوان اندیشمند شرکت کردند؛ سپس به جلسه دوساعته در کارگاه تربیت کودک/ 10گروه آزمایش  نفر( تقسیم شدند. 60و کنترل )
کودک  -سیاهه رابطه والدآوری اطالعات از و گروه کنترل نیز هیچ آموزشی دریافت نکردند. برای جمع کردندحل مسئله را در تعامل با فرزندانشان استفاده 

(PCRI) ماهه( و پیگیری )فاصله آزمون )فاصله سهپس -آزموناستفاده شد. نتایج با استفاده از تحلیل کوواریانس نشان داد، در سه مرحله پیش فرم والدین
 -ت و ارتباط والدرضایت از فرزندپروری، ارتباط با فرزند، ایجاد محدودیهای آزمون در زیرمقیاسپس -آزمونماهه(، در گروه آزمایش، بین نمرات پیشیک

های مذکور تفاوت معنادار نبود. پیگیری در تمامی زیرمقیاس -نآزمواما در گروه کنترل بین نمرات پس ؛P)=001/0تفاوت معناداری وجود داشت ) کودک
این برنامه آموزشی از سوی مادران در ، استفاده محورمسئلهتأثیر مداخله حل  همچنین اثر این برنامه در بین دختران و پسران یکسان بود. با توجه به

 .آموزش کودکان با مشکل ارتباطی ضروری است
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 مقدمه
اند که مشکالت ارتباطی نشان داده ،نگرشواهد تجربی تحولی

 -کودکان با الگوی تعاملی خانواده ارتباط مستقیمی دارد )اربین
؛ مالدر، 2017؛ ناواکازکی سیمز و راو، 2017گاتیر و وندلند، 

تعامل  ،(. در این میان2018کوئیپر، واندرپات، استمز و اسینک، 
تأثیر تعدی تحعنوان فرایندی پیچیده و چندبُکودک به -والد

عوامل متعددی از قبیل نگرش، پذیرش، مدیریت و کنترل رفتار، 
داری و مراقبت عاطفی والد از شایستگی اجتماعی، خویشتن

؛ 2014گیرد )ماتجویچ، یووانوویچ و الزارویچ، کودک، شکل می
در نظام تعاملی مادران (. 2016دژرلیوسکایا، ویزجینا و یاشینا، 

های اجتماعی، در پرورش ویژگی ترین نقش راخانواده، مهم
دارند  عهدهرشخصیتی، روانی، عاطفی و هیجانی فرزندانشان ب

( و کیفیت 2017؛ ادوبیل، 2017)هولن استاین، تیگه و الگید، 
گیری شبکه اجتماعی کارآمد، کودک بر شکل -ارتباط مادر

سازگاری، تنظیم هیجانی، احساس شایستگی کودکان تأثیری 
 -؛ اربین2016؛ بیبر، 2016ارتی و همکاران، چشمگیر دارد )م
 (. 2017گاتیر و وندلند، 

عنوان یک به ،های ارتباطی مؤثرامروزه آموزش مهارت
ویژه مادران راهبرد مثبت و سازنده برای تمامی اعضای خانواده به

؛ 1395شود )اعظمی، صادقی و راوندی، پراهمیت تلقی می
؛ مارک و پایک، 1394، بناب و ابراهیمیابراهیمی، غباری

شناسی شواهد پژوهشی قلمرو روان ،(. در همین راستا2017
 محور در کاهش های خانوادهاند، مداخلهخانواده نشان داده

 رفتار مدیریت بهبود و رفتارهای مخرب اجتماعی کودکان

؛ 1395وحیدی، خانزاده و ندایی، اثر مثبتی دارند )باغبان والدینی
؛ شپریس، شپریس، 1395سیان و احمدی، ساطوریان، طهما

شناسان (. گرچه بسیاری از روان2015لوپز،  مونساکس، داویس و
درمان فردی را برای حل مشکالت ارتباطی کودکان انتخاب 

 اما مشکالت رفتاری و ارتباطی کودک، نیاز به ؛کنندمی
 پژوهزاده، افروز، بههای کارآمد خانواده محور دارد )قاسممداخله

های مداخله خانواده محور و غالب روش (1396یکتا، و شکوهی
 های تعاملی کلیه اعضای خانواده شکلهدف بهبود مهارت با

(. 2017؛ مارک و پایک، 2011اند )فوجیوارا، کاتو و ساندرز، گرفته
از  ،های آموزشی خانواده محوردر همین راستا، باید گفت برنامه

اند باعث بهبود د زیادی توانستهجمله برنامه حل مسئله تا ح
و خودکارآمدی والدین در  شوندفرزند  -راهبردهای تعاملی والد

بخش بین اعضای خانواده را افزایش دهند ایجاد روابط رضایت
؛ کاکابرایی و 1387پور، یکتا، پرند، شهابیان و متولی)شکوهی
  (.2017؛ جیانوتا و رایدل، 2017؛ مارک و پایک، 1395مرادی، 

عنوان یک راهبرد خانواده محور به ،برنامه آموزش حل مسئله
های شناختی، رفتاری و ای از مؤلفهشامل مجموعه پیچیده

آموزش نیاز دارد  باشد که اکتساب آن معموالً بهنگرشی می
(. این مهارت عالی 1393یکتا، زمانی و پورکریمی، )شکوهی

طه میان تجارب فرآیندی است که در آن فرد باید راب ،ذهنی
حل مناسبی آن راه گذشته و مسئله موجود را دریابد و با توجه به

یکتا، خرازی و وحید، افروز، شکوهیرا اتخاذ نماید )کاشانی
اند شده (. الگوهای حل مسئله متفاوتی مطرح1394بناب، غباری
شده، مراحل یا  رسد در تمامی الگوهایی ارائهنظر میکه به
حل از عناصر شناسایی مسئله، تحلیل مسئله و ارائه راههای مؤلفه

؛ جافی و 2001شوند )شور، اصلی این برنامه محسوب می
های (. مفروضه اصلی برنامه2016؛ ارسالن، 2003دزوریال، 

در اصالح رفتار اجتماعی  ،های حل مسئلهآموزش مهارت
متمرکز بر تقدم فرایندهای تفکر پیش از رفتار است 

 ،(. در بررسی رویکرد حل مسئله1391یکتا و زمانی، )شکوهی
که مهم نیست افراد در زندگی  باشدمی ها حاکی از این امریافته

رو نشوند؛ بلکه مهم آن است با مشکل، دردسر و گرفتاری روبه
ای صحیح شیوه ها بتوانند بهگونه موقعیتکه در مواجهه با این

یکتا و زمانی، ؛ شکوهی1395عمل نمایند )کاکابرایی و مرادی، 
افرادی که  ،(. در همین راستا2017؛ میچل و والینگا، 1391

سطحی از خودآگاهی  برند، بهکار میراهبردهای حل مسئله را به
کنند و در جهت رساند که نقاط ضعف خود را شناسایی میمی

ترین (. عمده2006نمایند )بانان، برطرف ساختن آن تالش می
هنگام این افراد در زندگی اجتماعی آن است که بهعلت موفقیت 

مواجهه با مشکالت و اتخاذ یک تصمیم از روشی منظم و 
( تا بتوانند در 2015کنند )دوستال، مرحله استفاده میبهمرحله

های مختلف حلراه فردی بهبینفردی و مواجهه با مسائل درون
یکتا و همکاران، ی)شکوه کندحل را اتخاذ بیندیشند و بهترین راه

ها پیرامون پژوهش ،(. در همین راستا2016؛ ارسالن، 1387
های ، کودکانی که اختاللاست کودکان دبستانی نشان داده

رفتاری و ارتباطی بیمارگونه دارند، معموالً فرزند مادرانی با سبک 
های ارتباطی ضعیفی فرزندپروری ناکارآمد بوده که مهارت

(. 1395؛ ساطوریان، طهماسیان و احمدی، 2016اند )بیبر، داشته
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عنوان یک روش آموزشی مؤثر حال اگر برنامه حل مسئله را به
شود که روش این سؤال مطرح می ،محور در نظر بگیریمخانواده

کودک  -تواند در اصالح تعامل والدحل مسئله تا چه میزان می
ها آموزشمعتقد است  ،این سؤال شور اثربخش باشد؟ در پاسخ به

بخشد و زمینه را پویایی خانواده را بهبود می ،محورحل مسئله
آورد، ها فراهم میگیریبرای مشارکت فرزندان در تصمیم

دهد و های اجتماعی کودکان و نوجوانان را افزایش میمهارت
کند تا احساسات و هیجانات خود و دیگران را آنان کمک می به

 نتایج پژوهش ،. در همین راستا(2001بهتر درک کنند )شور، 

( حاکی 1393پور )بناب و محسنآقاجانی، افروز، نریمانی، غباری
باعث ارتقای  ،از آن بود کاربست آموزش حل مسئله اجتماعی

(، در 1395شود. کاکابرایی و مرادی )کودک می -تعامل والد
 -محور بر ارتباط والداثر آموزش حل مسئله خانواده پژوهشی
را مثبت ارزیابی کردند.  آموزان دوره ابتداییدانشکودک 

سازی روابط (، نیز بر اثربخشی غنی1396زاده و همکاران )قاسم
درون خانوادگی در کاهش اختالالت کودکان و بهبود 

وحیدی، خانزاده و اند. باغبانفرزندپروری مادران تأیید کرده
ن دبستانی آموزا(، نیز با مطالعات خود بر دانش1396ندایی )

کودک را در  -سازی والدگری و ارتباط والدنوجوانان، نقش غنی
آموزان چشمگیر تلقی کاهش مشکالت رفتاری و ارتباطی دانش

در  ،( نیز2016رید )هلمر، مور، کور و پالم -کردند. رفتری
کودک، دریافتند  -دار والدپژوهش خود بر روی ارتباطات مشکل

های مبتنی بر پذیرش و ی و درمانهای شناختی رفتارکه درمان
سزایی دارند. شپرس کودک نقش به -بر بهبود روابط والد ،تعهد

کودک را بر بهبود رفتار  -(، آموزش تعامل والد2015و همکاران )
 ،ها با مادرانشان مؤثر دانستند. در همین راستاکودکان و روابط آن

اختی را بر ( نیز اثر رویکرد شن2018پژوهش مالدر و همکاران )
مشکالت هیجانی و ارتباطی کودکان مؤثر و سازنده ارزیابی 

(، 2017های ناواکازکی سیمز و راو )که با نتایج یافته اندکرده
(، 1395(، ساطوریان، طهماسیان و احمدی )2017ادوبیل )

خوانی داشت. (، هم1395زاده، زهراکار، داورنیا و مظهری )عبداهلل
 توان اظهار کرد امروزه نیاز بهته شد، میچه گفآن با توجه به

جمله حل مسئله با هدف آموزش  محور ازای جامع خانوادهبرنامه
شدت های ارتباطی فرزندانشان بهوالدین در جهت ارتقای مهارت

                                                           
1. pretest-posttest - follow up with control group 

design 

ویژه های والدین بهترین مسؤولیتشود؛ زیرا از مهماحساس می
زندانشان برای حل فر محور بهمادران آموزش نحوه مقابله مسئله

ها در زندگی اجتماعی است. فردی آنمیانفردی و مسائل درون
بر این اساس، این پژوهش ضمن بررسی تأثیر آموزش مهارت 

دنبال مطالعه کودک، به -حل مسئله بر بهبود تعامل مادران
تأثیرپذیری دختران و پسران از این برنامه آموزشی و چگونگی 

 پیش موردتوجه قرار داده است. زا ماندگاری آن را بیش

 روش 
 جامعه آماری، نمونه و روش اجرای پژوهش

هدف کاربردی و شیوه اجرا،  پژوهش حاضر با توجه به
پیگیری با  -آزمونپس -آزمونآزمایشی از نوع طرح پیششبه

 ،جامعه آماری موردمطالعه در این پژوهشاست.  1گروه کنترل
آموزان با مشکل ارتباطی مدارس ابتدایی شامل کلیه مادران دانش

گروه نمونه با  بود. 1396-97شهر کرمانشاه در سال تحصیلی 
مادر  120گیری در دسترس مشتمل بر استفاده از روش نمونه

انتخاب  ،تحصیل بودندمشغول به 1آموز مدارس ناحیه دانش
نفر( و کنترل  60آزمایشی )دو گروه  شدند و با انتساب تصادفی به

کند که حداقل ( تأکید می2006) 2کانینگنفر( تقسیم شدند.  60)
نفر است؛  پنجنسبت حجم نمونه برای هر پارامتر برآورد شده 

شود مطلوب قلمداد می 1 به 20تر و نسبت مناسب 1 به 10نسبت 
های ورود عبارت مالک (.1395نقل از کاکابرایی و مرادی، )به

ساخته مشکالت ارتباطی تکمیل پرسشنامه محقق -1بودند از: 
دارای  -2شده و  تر از مالک تعیینتوسط مادران و اخذ نمره پایین

سال و تعهد و همکاری الزم مادران.  11تا  9فرزند با سن 
داشتن نوعی بیماری پزشکی که فرد  -1های خروج شامل: مالک

عدم تمایل و رضایت  -2. کندجوی فوری درمان وجست را وادار به
در این پژوهش از برنامه  والدین در شرکت فعال در کارگاه بود.

که توسط شور  "3کارگاه تربیت کودک/ نوجوان اندیشمند"
در همین راستا ( طراحی گردیده است، استفاده شد. 2001)

(، 1391یکتا و زمانی )(، شکوهی1387یکتا و همکاران )شکوهی
( 1395( و کاکابرایی و مرادی )1393یکتا، زمانی و پورکریمی شکوهی

اند. در ادامه خالصه اعتبار و روایی این برنامه آموزشی را تأیید کرده
 .شودمحتوا و هدف هر جلسه اشاره می

2. Kanning, U. P. 

3. raising a thinking child /pre-teen 
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 خالصه محتوای برنامه آموزش حل مسئله -1جدول 
 تکالیف محتوا هدف جلسه

 ارائه و توضیح برگه تمرین نکارگاه با تأکید بر چهار شیوه تربیتی والدیتشریح اهداف  آشنایی دوره کودکی اول
های حل مسئله مهارت آشنایی با دوم

 های تربیتیو روش
های حلدرک احساسات دیگران، درک انگیزه دیگران، یافتن راه

 ریزی متوالیجایگزین، در نظر گرفتن عواقب و نتایج کار و برنامه
 تمرین و پرسش و پاسخ

 های احساسیارائه جدول موقعیت ها در زندگی واقعیتشریح اهمیت شناخت و بیان احساس مقوله احساسات پرداختن به سوم
 های تمرین خوب گوش کردنارائه برگه بست آنعنوان یکی از اجزای حل مسئله و چگونگی کاربررسی گوش دادن به گوش کردن فعال چهارم
 مبحث پرداختن به پنجم

 هاانگیزهدرک 
ردن هدف متمایز ک در نظر گرفتن دالیل متعدد بروز یک رفتار با

 رفتارهای خصمانه یا عمدی از رفتارهای تصادفی یا غیرعمدی
ک جزوه جلسه پنجم و ارائه برگه تمرین در ارائه

 هاانگیزه
 ها ازگذاری آنهای جایگزین بدون ارزشحلچگونگی پیدا کردن راه حل جایگزینراه ششم

 های ساختگیتفکر درباره موقعیت طریق تشویق فرزندان به
 ارائه و توضیح برگه تمرین

 ارائه برگه آموزش تفکر بر اساس نتایج قعیزندگی وا های ساختگی ووگو از طریق حل مسئله در موقعیتگفت نتایج و عواقب هفتم
 مهار پرداختن به هشتم

 ریزی متوالیبرنامه
بندی بینی موانع احتمالی، زمانهدف، پیشسوی ها بهطرح گام

 های مختلفسازی گامها، چقدر طول خواهد کشید؟ و یکپارچهفعالیت
 تمرین و پرسش و پاسخ

های ترکیب مهارت پرداختن به نهم
 حل مسئله

خ از وسیله پرسش و پاسهای فراگرفته شده تاکنون بهمروری مهارت
 کنندگانشرکت

های سه نفر و تشکیل گروههای ترکیبی با تمرین
 های ناقص و تکمیل آنارائه داستان

 های استفادهارزیابی حل مسئله و تمرین روش زیابیاجرای ار ،نهایت بندی و درمرور نهایی شیوه حل مسئله، جمع مرور و ارزیابی دهم

 ابزار سنجش
وسیله این سیاهه به :)PCRI( 1کودک -سیاهه رابطه والد

آیتم، هفت زیرمقیاس  78شده و شامل  ( ساخته1994جرارد )
دهی سیاهه در اصلی و یک زیرمقیاس روایی است. شیوه پاسخ

( است. این 5تا همیشه= 1ای )هرگز=درجه مقیاس لیکرت پنج
وسیله کند و بهسیاهه رابطه میان والدین و فرزندان را ارزیابی می

شود. حمایت والدینی، رضایت از فرزندپروری، میوالدین تکمیل 
مشارکت در فرزندپروری، ارتباط با فرزند، ایجاد محدودیت، 

های اصلی و مقبولیت گیری نقش از مقیاسخودمختاری جهت
برای این  ،اجتماعی مقیاس روایی است. ضریب همسانی درونی

شده است  گزارش 81/0و ضریب بازآزمایی  82/0ابزار 
 (. در این پژوهش با توجه به1387یکتا و همکاران، )شکوهی

گویه است و  31اهداف آن، فرم کوتاه این سیاهه که شامل 
ها ارتباط با فرزند، ایجاد محدودیت و رضایت از زیرمقیاس

 ،شودشود و توسط والدین پاسخ داده میفرزندپروری را شامل می
ب آلفای کرانباخ (، ضرای1395در پژوهش کاکابرایی )استفاده شد. 

ارتباط با فرزند، ایجاد های طبق گزارش والدین برای زیرمقیاس
 78/0، 81/0ترتیب برابر با محدودیت و رضایت از فرزندپروری به

ضرایب  ،در این پژوهش نیز .دست آمدبه 89/0و در کل  79/0و 
ارتباط با فرزند، ایجاد های نباخ برای زیرمقیاسوآلفای کر

                                                           
1. parent children relationship inventory  

 79/0، 84/0ترتیب برابر با رضایت از فرزندپروری بهمحدودیت و 
 .دست آمدبه 91/0و در کل  81/0و 

ها در سه مرحله )مرحله طرح تحقیق، داده با توجه به
ته جلسه دوساع 10مادران، سپس  آزمون قبل از آموزش بهپیش

ا مادران و کاربست آن توسط مادران ب آموزش حل مسئله به
آزمون و ماه در ادامه اجرای مرحله پس سه مدتفرزندانشان به

شده است. بدین  ماه بعد مرحله پیگیری( گردآوری یکدر نهایت 
های، هابزارهای پژوهش قبل از شروع آموزش در بین گرو ،منظور

ز اتمام آموزان )آزمایشی و کنترل(، اجرا شد؛ پس امادران دانش
مدت سه ماه با به)مادران آموزش فراگرفته را  مادران آموزش به

های مذکور مجددًا پرسشنامه ،بردند( سه ماه بعد کارفرزندانشان به
دامه بعد آوری گردید، در اها جمعآزمون اجرا و دادهدر مرحله پس

از یک ماه جهت بررسی ماندگاری برنامه حل مسئله 
ها از داده ،محور، مرحله پیگیری انجام شد. در نهایتخانواده
ی روند اجرا در بررسی شدند. آماری کوواریانستحلیل طریق 

 صورت محرمانه بررسی شد.کنندگان بهپژوهش اطالعات مشارکت

 هایافته
سال و  4/38ترتیب در مادران کنندگان بهمیانگین سنی مشارکت

 ، نمرات محاسبه3و  2های سال بود. در جدول 3/10آموزان دانش
انحراف استاندارد های توصیفی، میانگین و شده شاخص

 شود.کودک ارائه می -های ارتباط مادرزیرمقیاس
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 کودک طبق گزارش والدین -ارتباط والدهای میانگین و انحراف استاندارد زیرمقیاس -2جدول 

 هاآماره

 متغیر
 مرحله

 پیگیری آزمونپس آزمونپیش

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین معیارانحراف  میانگین

 رضایت از فرزندپروری
 26/3 011/28 59/2 32/29 46/3 74/27 آزمایش

 42/2 19/27 26/2 43/27 17/2 79/27 کنترل

 ارتباط با فرزند
 91/3 24/39 08/6 93/40 65/6 23/38 آزمایش

 71/4 68/3 97/3 48/32 37/4 01/33 کنترل

 محدودیتایجاد 
 57/6 26/28 21/7 47/29 04/7 48/27 آزمایش

 38/5 8/30 97/4 63/29 73/5 84/30 کنترل

 کودک -ارتباط والد
 58/8 31/95 21/7 09/96 42/9 14/94 آزمایش

 22/7 92/91 47/6 56/91 71/5 11/90 کنترل

های ارتباط دهد در تمامی زیرمقیاس، نشان می2های جدول داده
گروه کنترل در مراحل  کودک در گروه آزمایش نسبت به -مادر
 آزمون و پیگیری افزایش چشمگیری نشان داده است.پس

 تفکیک جنسیتکودک به -ارتباط والدهای میانگین و انحراف استاندارد زیرمقیاس -3جدول 

 هاآماره

 متغیرها
 مرحله

 پیگیری آزمونپس آزمونپیش

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

 رضایت از فرزندپروری
 دختر
 پسر

90/16 
18/17 

29/2 
89/5 

73/18 
10/18 

95/2 
20/2 

83/18 
01/18 

95/2 
20/2 

 ارتباط با فرزند
 دختر
 پسر

21/16 
47/16 

89/5 
25/2 

63/16 
97/16 

58/2 
75/2 

25/16 
67/16 

54/2 
51/2 

 ایجاد محدودیت
 دختر
 پسر

20/14 
98/14 

38/3 
78/2 

90/16 
00/16 

76/3 
44/3 

90/16 
01/16 

76/3 
48/3 

 کودک -ارتباط والد
 دختر
 پسر

65/15 
68/15 

37/2 
41/2 

82/15 
78/15 

27/2 
51/2 

82/15 
60/15 

72/2 
23/2 

های ارتباط دهد بین نمره زیرمقیاس، نشان می3های جدول داده
آزمون و آموزان دختر و پسر در مراحل پسوالد در دانش -کودک

شود. برای تحلیل پیگیری تفاوت فراوانی مشاهده نمی
کوواریانس چندمتغیری، نخست آزمون همگونی ضرایب 

های رضایت از آزمون زیرمقیاسرگرسیون از طریق تعامل پیش
فرزندپروری، ارتباط با فرزند، ایجاد محدودیت و ارتباط والد 

 آزمون موردکودک و متغیر مستقل )روش درمان( در مرحله پس
ها با متغیر مستقل آزمونبررسی قرار گرفت. تعامل این پیش

معنادار نبوده و حاکی از همگونی ضرایب رگرسیون بود. در 
آزمون از آزمون بررسی همگونی واریانس دو گروه در مرحله پس

 دستطبق مقادیر به لون استفاده شد که نتایج همگونی واریانس

رضایت از فرزندپروری }سطح معناداری آمده در زیرمقیاس 
}سطح ،ارتباط با فرزند، {2df ،1=1df ،48/1=F=118 و 274/0

ایجاد ، {2df ،1=1df ،908/0=F =118 و 346/0معناداری 
، 2df ،1=1df=118 و 088/0}سطح معناداری  محدودیت

06/3F=}، و 077/0معناداری }سطح  کودک -ارتباط والد 
118=2df ،1=1df ،28/3=F}؛لحاظ آماری معنادار نبود ، از 

منظور بهها نیز تأیید شد. بنابراین مفروضه همگونی واریانس
فرض نرمال بودن توزیع نمرات در جامعه از آزمون بررسی پیش
جهت  ،اسمیرنوف استفاده شد. نتایج آزمون -کولوموگرف

فرض نرمال بودن توزیع نمرات در جامعه، برای متغیرهای پیش
رضایت از آمده در زیرمقیاس  دستسی طبق مقادیر بهربر مورد



 ...بر تعامل مادران با کودکان  ،تأثیر مداخله حل مسئله محور
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ارتباط با  ،{=23/1Z و 153/0فرزندپروری }سطح معناداری 
 ایجاد محدودیت ،{=676/0Zو  762/0}سطح معناداری  فرزند

 کودک -ارتباط والد ،{=814/0Zو  514/0}سطح معناداری 
{، نشان داد که فرض =533/0Zو  945/0}سطح معناداری 

صفر برای نرمال بودن توزیع نمرات متغیرهای تحقیق تأیید 
های بر زیرمقیاس شده گردد. برای بررسی تأثیر مداخله انجاممی

کودک از تحلیل کوواریانس )مانکووا( چندمتغیره  -ارتباط مادر
 آمده است. 4تحلیل در جدول  استفاده شد که نتایج

 کودک -های ارتباط مادرآزمون زیرمقیاسهای پسنتایج حاصل از تحلیل مانکووا بر روی میانگین نمره -4 جدول

 توان آماری اندازه اثر سطح معناداری dfخطا  df فرضیه F مقدار آزموننام 

 1 31/0 001/0 00/111 00/4 25/12 307/0 اثر پیالیی
 1 31/0 001/0 00/111 00/4 25/12 698/0 المبدای ویلکس

 1 31/0 001/0 00/111 00/4 25/12 446/0 اثر هتلینگ
 1 31/0 001/0 00/111 00/4 25/12 444/0 ترین ریشه رویبزرگ

، میزان تأثیر آموزش حل مسئله خانواده محور 4جدول  با توجه به
واریانس نمرات  31/0ست که ا بوده است و این بدان معنا 31/0

عضویت گروهی بوده  آزمون متغیرهای وابسته مربوط بهپس
داللت بر صفر،  و سطح احتمال نزدیک به 1است. توان آماری 

آزمون سطوح کفایت حجم نمونه است. همچنین با کنترل پیش

های ها بیانگر آن هستند که بین گروهمعناداری همه آزمون
یکی از متغیرهای وابسته  آزمایش و کنترل حداقل در

( تفاوت معناداری وجود دارد. کودک -ارتباط مادرهای )زیرمقیاس
صل از آزمون تحلیل این تفاوت نتایج حا بردن بهبرای پی

 آورده شده است.، 5کوواریانس آنکوا در متن مانکوا در جدول 

 آزمونهای پسنتایج حاصل از تحلیل آنکوا در متن مانکوا بر روی میانگین نمره -5جدول 
 توان آماری اندازه اثر سطح معناداری F درجه آزادی مرحله هازیرمقیاس

 فرزندپروریرضایت از 
 715/0 054/0 012/0 58/6 1 آزمونپس

 23/0 71/0 054/0 71/34 1 پیگیری

 ارتباط با فرزند
 1 27/0 001/0 86/43 1 آزمونپس

 23/0 238/0 001/0 70/35 1 پیگیری

 ایجاد محدودیت
 091/0 091/0 001/0 44/11 1 آزمونپس

 81/0 067/0 005/0 28/8 1 پیگیری

 کودک -ارتباط والد
 12/0 121/0 001/0 74/15 1 آزمونپس

 60/0 042/0 027/0 11/5 1 پیگیری

آموزش حل مسئله خانواده شود ، مشاهده می5جدول  با توجه به
گروه  کودک -نمره کل ارتباط والدهای و زیرمقیاسمحور بر 

در مرحله  ،این اثربخشی نیز .آزمون مؤثر بوده استآزمایش در پس
آزمون و پیگیری بنابراین میانگین نمرات پسپیگیری برقرار است؛ 

طور معناداری متفاوت از گروه کنترل است. گروه آزمایش به
طور برنامه حل مسئله خانواده محور به ،توان گفتعبارتی میبه

آزمون پس در مرحله کودک -ارتباط والدموجب افزایش  ،معناداری
برای بررسی  شده است. آموزان گروه آزمایششو پیگیری در دان

والد در دختران و  -آموزش حل مسئله بر ارتباط کودک ثیرأت
آزمون همگونی ضرایب رگرسیون از طریق تعامل ابتدا  ،نیز پسران

کودک و متغیر مستقل  -های ارتباط والدآزمون زیرمقیاسپیش
گرفت. آزمون موردبررسی قرار )روش درمان( در مرحله پس

ها با متغیر مستقل معنادار نبوده و حاکی از آزمونتعامل این پیش
سپس برای بررسی همگونی ؛ همگونی ضرایب رگرسیون بود

آزمون، از آزمون همگونی واریانس دو گروه در مرحله پس
های لون استفاده شد که نتایج نشان داد که آزمون لون واریانس
 بررسی شامل تغیرهای موردیک از مشده در مورد هیچ محاسبه

و  118 =001/0و  =972/0P<05/0؛ رضایت از فرزندپروری}
1F( 685/0<05/0{، }ارتباط با فرزند؛P=  و  118)=165/0و
1F({ ،}302/0>05/0؛ ایجاد محدودیتP=  و  118)=25/1و
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1F(266/0<05/0 ؛کودک -ارتباط والد} { وP=  و
نبود و مفروضه لحاظ آماری معنادار  از {)1Fو  118)=25/1

فرض نرمال منظور بررسی پیشبهها تأیید شد. همگونی واریانس
اسمیرنوف  -بودن توزیع نمرات در جامعه از آزمون کولوموگرف

اسمیرنوف جهت  -استفاده شد. نتایج آزمون کولوموگرف
زیرمقیاس فرض نرمال بودن توزیع نمرات در جامعه، برای پیش

 ،{=17/1Z و 124/0معناداری رضایت از فرزندپروری }سطح 

ایجاد  ،{=03/1Zو  228/0}سطح معناداری  ارتباط با فرزند
ارتباط والد  ،{=27/1Zو  07/0}سطح معناداری  محدودیت

فرض نشان داد {، =239/0Zو  94/1}سطح معناداری  کودک
صفر برای نرمال بودن توزیع نمرات متغیرهای تحقیق تأیید شد. 

کودک از  -بر ارتباط والد شده مداخله انجامبرای بررسی تأثیر 
نتایج آن  ،تحلیل کوواریانس )مانکووا( چندمتغیره استفاده شد

 آمده است. 6جدول 

 های دختر و پسرآزمون در گروههای پسنتایج حاصل از تحلیل مانکووا بر روی میانگین نمره -6جدول 
 توان آماری اندازه اثر سطح معناداری dfخطا  dfفرضیه  F مقدار نام آزمون

 314/0 036/0 399/0 00/111 00/4 022/1 036/0 اثر پیالیی

 314/0 036/0 399/0 00/111 00/4 022/1 964/0 المبدای ویلکس

 314/0 036/0 399/0 00/111 00/4 022/1 037/0 اثر هتلینگ

 314/0 036/0 399/0 00/111 00/4 022/1 037/0 ترین ریشه رویبزرگ

شود میزان تأثیر آموزش ، مشاهده می6طور که در جدول مانه
ست ا بوده است و این بدان معنا 03/0حل مسئله خانواده محور 

آزمون متغیرهای وابسته واریانس نمرات پس 03/0که تنها 
عضویت گروهی بوده است. همچنین با کنترل  مربوط به

ها بیانگر آن هستند که آزمون سطوح معناداری همه آزمونپیش
یک از متغیرهای های دختر و پسر در هیچآموزان گروهبین دانش
بین  ،دیگر عبارتتفاوت معناداری وجود ندارد. بهوابسته 

لحاظ اثربخشی برنامه آموزش حل  آموزان دختر و پسر ازدانش
داری تفاوت معنا کودک -ارتباط والدبر  ،مسئله خانواده محور

یک اندازه اثربخش  وجود ندارد و برنامه مذکور بر هر دو گروه به
 . بوده است

 گیریبحث و نتیجه
بر  ،محورمسئلهضر با هدف بررسی تأثیر مداخله حل پژوهش حا

تعامل مادران با کودکان مشکل ارتباطی انجام شد. بر این اساس، 
 نتایج طبق گزارش مادران نشان داد، آموزش حل مسئله به

ها با فرزندانشان شده است و بر باعث بهبود ارتباط آن ،مادران
کودک شامل رضایت از  -های تعامل والدتمامی زیرمقیاس

فرزندپروری، ارتباط با فرزند و ایجاد محدودیت تأثیر مثبتی داشته 
دیگر، نتایج این پژوهش نشان داد که در گروه عبارت است. به

آزمون تمامی پس -آزمونآزمایشی در مقایسه نمرات پیش
کودک بهبود چشمگیری نشان داده  -های ارتباط مادرزیرمقیاس

پیگیری در  -آزموناست. همچنین در مقایسه نمرات مراحل پس
 -های ارتباط مادرکلیه زیرمقیاس ،گروه آزمایشی نتایج نشان داد

کودک شامل رضایت از فرزندپروری، ارتباط با فرزند و ایجاد 
بیانگر  ،گیری نداشته است که این یافتهمحدودیت تغییر چشم

ماندگاری معنادار تغییرات حاصل از آموزش حل مسئله در مرحله 
پیگیری است. دیگر نتایج این پژوهش طبق گزارش مادران نشان 

مادران بر نمره  در گروه آزمایشی اثر آموزش حل مسئله به ،داد
مل های آن شاکودک و تمامی زیرمقیاس -کلی ارتباط والد

رضایت از فرزندپروری، ارتباط با فرزند و ایجاد محدودیت در 
دیگر، نتایج این پژوهش بیان بود. به میان دختران و پسران مشابه

نشان داد که برنامه آموزش حل مسئله در بر تمامی 
آزمون پس -آزمونکودک در مراحل پیش -های والدزیرمقیاس

صورت و پسران به و پیگیری در گروه آزمایشی بین دختران
یکسان اثرگذار بوده و از لحاظ تأثیرپذیری این برنامه آموزشی 

های این پژوهش بین دختران و پسران تفاوتی وجود نداشت. یافته
(، 1387یکتا و همکاران )از نتایج مطالعات شکوهی بخشیبا 

(، 1395(، کاکابرایی و مرادی )1393آقاجانی و همکاران )
( و 1395زاده و همکاران )(، عبداهلل1396ان )زاده و همکارقاسم

( رفتری و همکاران 1396وحیدی، خانزاده و ندایی )باغبان
(، ناواکازکی سیمز و راو 2015(، شپرس و همکاران )2016)
خوانی (، هم2018(، مالدر و همکاران )2017(، ادوبیل )2017)
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که توان اظهار نمود می ،داشت. در تبیین نتایج پژوهش حاضر
گو پیرامون تکالیف حل وبدون شک ایجاد فرصت تعاملی، گفت

 را مور برای کودک و مادر فضاییامسئله و انجام همکاری در 
طور متمرکز با یکدیگر تعامل داشته که این کند تا بهفراهم می

تر شدن مادر و کودک موجب ایجاد تفاهم، همدلی و نزدیک ،امر
نی که مادر با فرزند خود خواهد شد. فضای منزل و زمان طوال

کند تا مادر که در کارگاه گذراند، فرصت مناسبی را ایجاد میمی
نحوه برقراری ارتباط ساختارمند را فراگرفته است،  ،حل مسئله

 هایی که جنبهکه آموزش کرد کار گیرد. باید اشارهها را بهآن
یر تأث ،شودآموزش روزمره استفاده می میانرسمی نداشته و در 

فراوانی بر رشد روانی، اجتماعی و هیجانی کودک خواهد داشت 
این  ،سو با نتایج پژوهش حاضر(. هم1395)کاکابرایی و مرادی، 

اند نگر پشتیبانی کردههای تحولیامر را بسیار دیگر از پژوهش
؛ 2017؛ هولن استاین، تیگه و الگید، 2017)میچل و والینگا، 

دیگر، هشیاری  بیان(. به1393یمی، یکتا، زمانی و پورکرشکوهی
کسب تجارب جدید،  ها بهویژه مادران، تمایل آنوالدین به

برخورد متفکرانه و اجتناب از برخوردهای تکانشی، ایجاد 
نفس و احساس کفایت در کودک از متغیرهای مؤثر در اعتمادبه

از طریق  ،شوند که این امرکودک محسوب می -تعامل والد
های حل مسئله مختلف از جمله آموزش مهارت هایآموزش

 ،(. در راستای نتایج پژوهش حاضر2016)ارسالن،  شودفراهم می
 اند، آموزش مهارت حل مسئله بهشواهد تجربی متعدد نشان داده

 به تا کنندفرزندان خود کمک  کنند تا بهکمک می ،والدین
بیابند و با های مختلفی برای آن حلندیشند، راهابی شانمسائل

حل مسائل اجتماعی خود مبادرت  به ،حلانتخاب بهترین راه
؛ ساطوریان، طهماسیان و 1395ورزند )کاکابرایی و مرادی، 

(. در همین 2017؛ هولن استاین، تیگه و الگید، 1395احمدی، 
توان اظهار کرد که می ،راستا و بر اساس نتایج این پژوهش

 ،ا کودکان از سوی مادرانهای صحیح برخورد بکاربست روش
موجب کاهش رفتارهای نامناسب ارتباطی در بین فرزندانشان 

مادر را افزایش  اعتماد کودکان نسبت به ،شود و از سوی دیگرمی
رفتارهای تعاملی  ،شود مادران و کودکانداده و باعث می

ویژه  والدین به ،دیگر بیانتری از خود بروز دهند. بهمنطقی
دیده در مواجهه با مسائل و مشکالت ارتباطی  موزشمادران آ

دهند و از طریق فرزندانشان می تری بهکودکان نقش فعال

مور، ااز جمله درک احساسات، پیامدهای  ،های حل مسئلهمهارت
ریزی راهبرد مقابله منطقی با کارهای جایگزین و برنامهراه

 ،کلی طورند. بهدهکودک آموزش می اتفاقات روزمره زندگی را به
که برنامه حل مسئله نتایج این پژوهش نشان داد که عالوه بر این

های رضایت از زمینه کودک در -باعث اصالح رابطه مادر
از  ؛فرزندپروری، ارتباط با فرزند و ایجاد محدودیت شده است

های حل مسئله از سوی مادران اثر کاربست مهارت ،سوی دیگر
های این یافته ،دیگر عبارتبود. به مشابه ،زبر دختران و پسران نی

پژوهش نشان داد که تأثیرپذیری از برنامه حل مسئله در بین 
 دختران و پسران یکسان بود.

هر میزان که روابط کودک  به ،توان بیان کردمی مجموع در
تر و کارآمدتر باشد، با مادر و یا سایر اعضای خانواده صمیمانه

های کودک آشکارتر و بیشتر شده و از میزان قابلیتها و کفایت
شود و در این فرایند باعث ها اجتماعی او کاسته میناسازگاری

آماده شود  بهتر ،شود تا کودک برای زندگی اجتماعی آتیمی
( در همین 2017؛ میچل و والینگا، 1391یکتا و زمانی، )شکوهی

ا از طریق آموزش این پژوهش نیز در پی این مهم بود ت ،راستا
های حلراه شرایط توجه به ،مادران های حل مسئله بهمهارت

ها را ها، احساسات و محدودیتمختلف و درک شرایط، موقعیت
کودکانشان فراهم شود که این  مند برایدر قالب آموزشی نظام

توان نوعی پیشبرد دانش کاربردی در گستره فرایند را می
های این ترین محدودیتلقی کرد. از مهمشناسی خانواده تروان

ها از طریق که داده کرداین نکته اشاره  توان بهمی ،پژوهش
شده است.  آوریدیدگاه مادران در مورد فرزندانشان جمع

عدم ارزیابی های این مطالعه، از دیگر محدودیتهمچنین 
رفتاری کودکان  های بالینی از طریق مشاهده و مصاحبهشاخص

نتایج پژوهش حاضر و سایر شواهد  بنابراین با توجه به است؛
ترین راهبردهای توان اظهار نمود از مهممی ،شده تجربی اشاره

پیشگیری از مشکالت رفتاری، هیجانی و ارتباطی کودکان، بهبود 
ویژه در مادران است؛ زیرا و اصالح سبک والدگری والدین به

بک والدگری حل جمله س اتخاذ سبک تربیتی کارآمد از
شود و فرزند می -باعث افزایش کیفیت روابط والد ،محورمسئله

بینی کننده کاهش مشکالت ارتباطی تا حد زیادی پیش ،این امر
ها در گستره و افزایش بهزیستی کودکان در حال و آینده آن

شود که زندگی اجتماعی است. بر این اساس، پیشنهاد می
اثربخشی برنامه حل مسئله خانواده پژوهشگران در مطالعات آتی 
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بررسی قرار داده و  محور را در سنین مختلف قلمرو کودکی مورد
در ارزیابی اثرات رفتاری از مشاهده مستقیم استفاده نمایند. 

شود که برای ارتقای رفتاری اجتماعی در همچنین پیشنهاد می
بررسی قرار  اثر برنامه حل مسئله مدرسه محور مورد ،مدرسه
 گیرد.

 تقدیر و تشکر
مقاله حاضر مستخرج از طرح پژوهشی باشگاه پژوهشگران جوان 
و نخبگان دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمانشاه است )شماره 

های وسیله از حمایت بدین است. (،12/6/1396مورخه  96082
 فراوان این حوزه صمیمانه سپاسگزارم.
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Effectiveness of Problem-Solving Intervention on mothers' interaction with children with 

Communication Problems 

Keivan Kakabraee11
 

Abstract 
The aim of this study was to assess the effectiveness of problem solving intervention on mothers' interaction with 

children with Communication Problems. The present study was quasi experimental with pre-test, post-test, follow 

up design and control group. Statistical population of this study included of all mothers of third, fourth and fifth 

grade students in Kermanshah. Sample of this study included 120 mothers of children with relational problems 

selected by the convenient sampling method. They were assigned into two groups (experiment and control group) 

randomly, each consisting of 60 mothers. The experiment group participated in 10 sessions of a two-hour "Raising 

a thinking child/preteen" workshop. Then, for three months, they used family oriented problem-solving program 

in interaction with their children, and the control group did not receive any training. For collecting information, 

Gerrard's parent- child (1994), parent form was used. In the experiment group, in three stages: pretest, posttest 

(three month interval) and follow-up (one month interval), between the pre-test and post-test scores in the 

subscales of satisfaction of parenting, relationship with the child, the creation of the parent's relationship, there 

was a significant difference (P=0.001). But in the control group, there was no significant difference between the 

post-test-follow up scores in all of the sub-scales and the effect of the program was similar for boys and girls. 

Based on impact of problem-solving intervention, the use of this educational program is necessary by mothers in 

teaching children with Communication Problems. 

Keywords: Problem solving intervention, Communication Problems, mothers' interaction with children 
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