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Abstract
Aim: This study was conducted with the aim of investigating
the role of teaching problem solving methods in family and
career relationships. Method: The design of this study is
Quasi-experimental with pretest -posttest. Data are collected
before and after the workshops, utilizing parenting strategies
and career relationships questionnaires developed by the
researchers. These two-hour workshops in nine sessions have
been held for 99 employees of the Iran- Khodro Company
(51 men and 48 women). Findings: After collecting the data,
the mean scores of pretest- posttest for factors of parenting
styles and career relations questionnaire were compared
using dependent t- test procedure. Finding suggests that
problem-solving skills among participants have increased
and employment relations and parenting styles have
improved.
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چکیــده
 پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش آموزش روش حل مسئله در:هدف
، روش پژوهش: روش.روابط خانوادگی و شغلی صورت گرفته است
 دادههای پژوهش.شبهتجربی با طرح پیشآزمون ـ پسآزمون است
حاضر با استفاده از پرسشنامههای محققساخته روشهای تربیتی و روابط
 قبل و پس از اجرای کارگاه آموزشی گردآوری گردیده و در آن،شغلی
 نفر از99  در این کارگاه.در نه جلسة دو ساعته برگزار شده است
.) زن84  مرد و15( کارمندان شرکت ایرانخودرو شرکت داشتند
 میانگین نمرات در پیشآزمون و، پس از گردآوری دادهها:یافتهها
پسآزمون در هر یک از روشهای تربیتی و همچنین در پرسشنامه
 مهارت حل مسئله. وابسته مقایسه شدt روابط شغلی با استفاده از آزمون
 روش تربیتی آنها در خانواده و،در میان شرکت کنندگان افزایش یافته
.روابط شغلی آنان نیز بهبود یافته است
-  رابطه والد، آموزش کارمندان، مهارت حل مسئله:واژههای کلیدی
. روابط شغلی،فرزند
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کارکرد خانواده و هر اجتماع دیگری بر روابط متقابل میان اعضای آن استوار است .ارتباط ،استحکام نهادها و سـازمانهـا را تضـمین
میکند ،افراد را متحد کرده ،به آنها اجازه میدهد که باهم و در کنار هم به بهبود آن نظام کمک کنند .بر این اساس اولین مسـئولیت
مدیران 3این است که در ایجاد روابـط مناسـم میـان اعضـا و واحـدهای محـیط کـار بکوشـند .در ایـن میـان بایـد بـه نقـش مسـائل و
تعارضهای خانوادگی ،4انتقال آن به محیط کار و تأثیر آن بر روابط شغلی توجه بسیاری کرد .در سالهای اخیر بر اهمیت ایـن مسـئله
تأکید شده است زیرا مسائلی نظیر اشتغال زنان و طوالنی بودن ساعات کار مردان ،روابط خانوادگی را محدودتر کرده اسـت .بـر ایـن
اساس آموزشهای مبتنی بر رویکردهای شناختی 5نظیر آموزش مهارت حل مسئله 6در بهبود روابط شغلی تأثیرگذار اسـت .پـژوهش-
های انجام شده در زمینة تعارض های شغلی و خانوادگی بیانگر وجود رابطه مستقیم و غیر مستقیم میان نگرشها و ادراک افراد نسـبت
به محیط کار ،مدیران و همکاران است (بابین و بولیس ،5994 ،7بیدیان 8و دیگران5994 ،؛ گود 9و دیگران .)5994
ارتباط فرایندی پیچیده است .برقراری ارتباط مناسم میان پیام ارسال شده و پیام دریافت شده دشوار است .گاه معنای کلمات و اثرات
آن از فردی به فردی دیگر متفاوت است .ارتباط مؤثر به مجموعهای از تواناییها نیاز دارد .یکی از این تواناییها داشـتن مهـارت حـل
مسئله است .این مهارت در حل مسائل درونفردی و میانفردی در تمام محیطها نظیر خانواده ،محیط کار و جامعـه ،نقـش متبـت ایفـا
میکند .گوردون 5911( 10و 5991؛ به نقل از گنجی )5841 ،پس از مدت ها تفکر دربارة رابطة والـدین و فرزنـدان بـه ایـن نتیجـه
رسید که روشهای تربیتی را میتوان بین دو پیوستار قرار داد :دیدگاه مستبدانه 11و دیدگاه سهلگیرانه .12در هر یک از این دو روش،
تقریباَ همیشه یک برنده و یک بازنده وجود دارد .همین امر موجم بروز بسیاری از تعارضها میشود .گوردون بـا طـرح روش بـدون
بازنده ،زمینه را به گونهای فراهم آورد که در آن هیچیک از والدین و فرزندان بازنده نمیشوند .این روش بـر اصـول احتـرام متقابـل،
مسئولیت فردی ،رشد توانایی های بالقوة کودکان و ارزش گذاشتن به نیازهای والدین استوار است .گوردون در طی مطالعات خود در
زمینة روش بدون بازنده متوجه شد که این روش در بهبود روابط میان افراد در خارج از خانواده نیـز کـاربرد دارد .او ایـن روش را در
روابط میان معلمان و دانشآموزان و مدیران و کارمندان بهکار برد .الزم به ذکر است که این دیدگاه در موقعیتهای مسئلهساز به کار
می رود و در محیط کار به دلیل گستردگی روابط ،احتمال بروز مسئله بیشتر است.
وقتی درصدد بهبود ارتباط در یک موقعیت تعارضی بر می آییم ،اولین قدم ،شناسایی دقیق مسئله و فردی است کـه مسـئله بـه او تعلـق
دارد .مهمترین عامل تعیین کننده در پاسخ به این سؤال ،پذیرش یا عدم پذیرش رفتار طرف متقابل است .بنابراین مسئله به فـردی تعلـق
دارد که رفتار طرف مقابل را قبول ندارد .پذیرش رفتار طرف مقابل در محیط کار به سه عامل اصلی بستگی دارد:
 )5محیط :پذیرش یک رفتار بر حسم محیطی که در آن اتفاق میافتد ،تغییر میکند؛ برای متال برای هـر محـیط شـغلی نـوع لبـاس و
رفتار خاصی مناسم است و کارمندان باید به این مسئله توجه کنند.
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اثربخشی آموزش روش حل مسئله بر...

 )2حاالت شخصی افراد :گاه کارمندان ،کارکنان یا مدیر ،به شدت خسته و بیحوصلهاند؛ در این شرایط درجة تحمل آنان پایین می-
آید و با احتمال بیشتری در برابر رفتارهای دیگران برانگیخته میشوند.
 ) 8نگرش و احساسات نسبت به طرف مقابل :گاه افراد در محیط کار ،نسبت به برخی از همکاران یا مدیر خـود ،نگـرش و احساسـات
متبت دارند و ممکن است به راحتی از خطاهای آنان چشم پوشی کننـد و بـر عکـس ،گـاه نگـرش و احساسـات منفـی بـه دیگـران بـه
واکنشهای تند و شدید نسبت به آنان میانجامد.
در شناسایی مسئله ،اینکه مسئله به چه کسی تعلق دارد نیز مهم است .آیا مدیر مسئلهساز است یا کارمنـدان بـرای پاسـخگویی بـه ایـن
سؤال که آیا مسئله به من مربوط می شود یا دیگران یا هر دو ،باید به معیارهایی توجه کـرد .در شـرایطی شـما احسـاس و رفتـار خـوبی
دارید اما دیگری به صورت کالمی و غیرکالمی به شما نشان میدهد که مشکلی دارد ،در این شرایط ،مسئله به دیگری مربوط اسـت.
طرف مقابل ممکن است ظاهری غمگین و خشمگین داشته و احساس ناراحتی و ناکامی را تجربه کند .پیامی که این رفتارها برای شما
ارسال میکند این است که «او به کمک نیاز دارد» .وقتی خود را ناراحت ،مشوش و پرخاشجو احسـاس مـیکنیـد و رفتـار دیگـران را
نمیپ ذیرید ،مسئله به شما تعلق دارد .وقتی نیازها رودرروی هم قرار میگیرند و نـاراحتی ،کشـمکش ،نارضـایتی و ناسـازگاری در دو
طرف مشاهده میشود ،مسئله به طرفین تعلق دارد .برای متال هنگامیکه دو همکار دربارة تقسیم کارها بههیچوجه به توافق نمیرسـند،
احتماالً مسئله به هر دوی آنها تعلق دارد (گنجی.)5841 ،
مهارت حل مسئله یکی از کارکردهای عالی ذهن است که اکتساب آن معموالً به آموزش نیاز دارد و اگـر چـه انسـان در حـوزههـای
مختلف با مسائل متنوعی مواجه است ،با این حال اصولی کلی این مهارت تقریباً در همه نوع مسائل انسانی کاربرد دارنـد .حـل مسـئله
شامل مجموعة پیچیدهای از مؤلفههای شناختی ،13رفتاری ،14نگرشی 15است و فرایندی چند مرحلهای 16است که در آن فرد باید رابطة
میان تجارب گذشته و مسئله موجود را دریابد و با توجه به آن راهحل مناسم را اتخاذ کند .ویژگیهای مهم حل مسئله عبـارتانـد از:
 .5حل مسئله فرایندی شناختی است ولی از رفتار استنباط میشود؛  .2نتیجه فرایند حل مسئله ارائه راهحل است؛  .8حل مسئله مسـتلزم
دستکاری یا عملکردن بر اساس دانش پیشین است (فونکهاوسر و دنیس.)5992 ،17
در تمامی الگوهایی که برای حل مسئله ارائه شدهاند مراحل یا مؤلفههای شناسایی مسئله ،تحلیـل مسـئله و ارائـه راهحـل از مؤلفـههـای
اصلی حل مسئله محسوب می شوند .هرگاه افراد در یک یا بیش از یک مرحله مشکل داشته باشند ،از عهدة حل مسـائل بـر نمـیآینـد.
بنابراین در آموزش مهارت های حل مسئله الزم است که به این مراحل توجه شود (ویمیر و آرگان.)2115 ،18
از دیدگاه نظریه یادگیری اجتماعی 19که بندورا 20در سال  5911مطرح کرد ،صفات شخصیتی با سبکهای مـدیریتی رابطـه دارنـد و
هر دوی آنها از الگوی نقشهای والدین آموخته میشوند .لیون )2119( 21به مطالعة رابطة میـان سـبکهـای مـدیریتی و سـبکهـای
تربیتی والدین مدیران پرداخته است .او در پژوهش خـود از ابزارهـای زمینـهیـابی رفتارهـای مـدیران و پرسـشنامـه اقتـدار والـدینی
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(بوری ،5995 ،23به نقل از لیون )2119 ،استفاده کرده است .در این پژوهش ،مدیران ،رفتارهای مدیریتی خود و سبکهـای تربیتـی
والدین خود را درجهبندی کردهاند .یافتههای این پژوهش بیانگر این است که سبک تربیتی مقتدرانـة مـادران بـا رفتارهـای مربـوط بـه
انجام وظایف (وظیفه شناسی) رابطة متبت دارد .اگرچه رابطه میان سبک تربیتی مقتدرانة مادران با رفتارهـای ارتبـاطی ،معنـادار نبـوده
است ،ولی به سطح معناداری نزدیک بوده است .همچنین سبک فرزندپروری مستبدانة مادران پیشبینی کنندة رفتارهای ارتباطی بـوده
است .عالوه بر این ،تجارب مدیریتی ،بکارگیری رفتارهای ارتباطی را برای افراد با والدین مستبد و والدین سهلانگار ،پیشبینی کرده
است؛ با این تفاوت که تجارب مدیریتی در میان افراد با والدین سهلانگار عالوه بر رفتارهای ارتباطی ،وظیفهشناسی را نیـز پـیشبینـی
کرده است .به نظر لیون ( ،) 2119برخی از مدیران ،رفتارهای ارتباطی را از مادران مقتدر خود فرا میگیرند؛ ولی برخی دیگر بهویـژه
پس از کسم تجارب شغلی ،رفتارهایی مغایر با مادران مستبد و سهلگیر خود در پیش میگیرند.
یکی از متغیرهایی که بر سبکهای مدیریتی 24تأثیرگذار است ،سبک تربیتی والدین مدیر اسـت (لیـون .)2119 ،نتـای اجـرای ابـزار
زمینهیابی روشهای مدیریتی( 25یوکی ،وال و لپسینگر ،5991 ،26به نقل از لیون ،)2119 ،نشاندهنـدة وجـود سـه سـبک مـدیریتی
است )5 :سبک دمکراتیک  /مشارکتی 27که در آن روابط با کارمندان و انجام وظیفه در هـر دو طـرف در سـطح باالسـت؛  )2سـبک
استبدادی  /دستوری 28که در آن روابط با کارمندان اندک و انجام وظیفه باالست و  )8سبک توأم با آزادی مطلق / 29بیطرفانه که در
آن ،روابط و انجام وظیفة هر دو در سطح پایین قرار دارد (لیون .)2119 ،با دقت در سبکهای مدیریتی یاد شده میتـوان بـه شـباهت
بسیار زیاد آن با شیوههای فرزندپروری پی برد.
گاه افراد به علت یادگیری های گذشته و عدم آگاهی از فنون مؤثر ارتباط از روشهایی استفاده میکنند که مـان برقـراری ارتبـاط بـا
دیگران میشود .این روشها اغلم موجم عقم نشینی ،ایجاد نگرشهای دفاعی و حتی احساس بیارزشی در طرف مقابل میشـوند.
روشهای مهم بازدارندة ارتباط ،بـهویـژه هنگـام وجـود مسـئله عبـارتانـد از )5 :دسـتوردادن و امـر و نهـیکـردن )2 ،اخطـاردادن و
تهدیــدکردن )8 ،موعظــهکــردن )8 ،توصــیهکــردن )1 ،پنــد و انــدرزدادن )9 ،انتقــاد و ســرزنشکــردن )1 ،تحقیــر و تمســخر)4 ،
ارزشیابیکردن )9 ،دلداریدادن )51 ،کنجکاویکردن (گنجی)5841 ،
این روش های بازدارنده گاه از سوی والدین در ارتباط با فرزندان نیز استفاده میشود .روشهای تربیتی همراه با دستور ،تنبیه و تـوبیخ،
توصیه و پیشنهاد به کودکان بدون ارائه توضیح و بهطور کلی اندیشیدن به جـای آنـان از جملـة روشهـای تربیتـی نامناسـم بـه شـمار
میرود .برای متال در سبک فرزندپروری مستبدانه 30والدین تالش میکنند ،تا فرزندان را مجبور بـه پیـروی از خـود کننـد .ایـن روش
فرزندپروری با تقاضاهای باالی والدین و پاسخدهی کم آنها مشخص می شود ،والدین مستبد انتظارات بسیار بـاالیی از فرزنـدان خـود
دارند و در تعامل با فرزندان عواطف اندکی نشان میدهند (کانجر ،پترسون و جـی .)5991 ،31ایـن والـدین لزومـی بـرای ارائـة دلیـل
جهت دستورات خود نمیبینند و بر اطاعت و احترام بیچون و چرای فرزندان تأکید میکنند .کاهش عزت نفس ،استقالل ،خالقیت و

23

. Buri
. Manager's Leadership Styles
25
. Managerial Practices Survey
26
. Yuki, Wall & Lepsinger
27
. Democratic / Participative
28.
Autocratic / Directive
29.
Laissez / Fair
30
. Authoritarian
31
. Conger, Patterson & Ge
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تأخیر در رشد اخالقی از ویژگیهای فرزندان خانوادههای مستبد است (پیترسون5948 ،32؛ الدر .)5941 ،33روش مستبدانه بر دستور
دادن به فرزندان و تنبیه و توبیخ آنان مبتنی است؛ در حالی که در روشهای تربیتی کارآمد نظیر روشهای مبتنی بر مهارت حل مسئله،
والدین در تربیت فرزندان خود از تنبیه و توبیخ استفاده نمیکنند و کودکان را در مواجهه بـا مشـکالت بـه تفکـر دربـارة راهحـلهـای
مختلف و انتخاب مناسمترین راهحل تشویق میکنند.
با توجه به اهمیت روش حل مسئله و نقش آن در برقراری ارتباط با دیگرا ن به ویـژه فرزنـدان و همکـاران ،پـژوهش حاضـر بـا هـدف
بررسی تأثیر آموزش روش تربیتی مبتنی بر حل مسئله بر روش تربیتی والدین و روابط شغلی آنان طراحی شده است.
روش
پژوهش حاضر از نوع شبهتجربی با طرح پیشآزمون ـ پسآزمون بدون گروه گواه است .جامعه پژوهش حاضر کلیه کارکنان شرکت
ایران خودرو میباشد .گروه نمونه شامل  99نفر ( 15مرد و  84زن) از کارکنان شرکت ایران خودرو بوده که با روش نمونهگیری در
دسترس انتخاب شده اند .این گروه پس از آشنایی با محتوای کارگاه برای شرکت در کارگاه آموزشـی داوطلـم شـدند .بـا توجـه بـه
طرح تحقیق  ،دادهها در دو مرحلة قبل و بعد از آموزش گردآوری شدهاند .بدین منظور دو پرسشنامه محققساخته با عنوان پرسـش-
نامه روشهای تربیتی والدین ـ فرم کودک و پرسش نامه روابط شغلی در دو مرحله ،قبل و بعد از آموزش اجرا شدند.
برنامة کارگاه تربیت کودک اندیشمند( 34شور )2111 ،5999 ،35در قالم کتاب تمرین 36برای کمک به والدین در آموزش مهارت
حل مسئله به فرزندانشان طراحی شده است .این برنامه برای والدین کودکان چهار تا هفت سال مناسـم اسـت .در کتـاب تمـرین ایـن
کارگاه طرح درس هایی مطرح شده است که در آن کودکان به تفکر درباره آنچه انجام میدهند ،مـیپردازنـد و والـدین بـا توجـه بـه
آموزشهایی که در کارگاه می بینند ،فرزندان خود را به سوی حل مسئله هـدایت مـی کننـد .ایـن برنامـه بـرای کودکـان بـا هـوشبهـر
متفاوت ،کودکان با نیازهای ویژه و کودکان با فرهنگها و نژادهای مختلف کاربرد دارد.
هدف اصلی کارگاه ،آموزش و تشویق و الدین در کاربرد روش حل مسئله است .در این روش والدین راهبردهایی را به کار مـیبرنـد
که موجم تقویت مهارت حل مسئله در فرزندان میشود تا در مواجهه با مسائل و تعارضهای مختلف به راهحلهای متعددی بیندیشند
و خود راهحل مناسم را برگزینند .در این کارگاهها به تقویت مهارتهای درست اندیشیدن نیز توجه میشود .به این منظـور در طـرح
درسهای جلسات مختلف کارگاه تکالیفی در نظر گرفته شده که در منزل انجام میشود .هر تکلیف به گونهای طراحی شده است که
والدین یک مهارت را به طور غیرمستقیم و از طریق تصاویر متعدد به کودکان آموزش دهند تـا آنهـا بتواننـد در مواجهـه بـا مسـائل و
مشکالت ،درست بیندیشد و راهحل مناسم را انتخاب کند.
برنامههای کارگاهها در نه جلسة دو ساعته ،توسط مجریان آموزش دیده ارائه میشود .در هر جلسه به والدین فرصت داده میشود کـه
دربارة موفقیتها و شکستهای خود در زمینة اجرای تکالیف کتاب تمرین به بحث و تبادل نظر با مجری و سایر والدین بپردازنـد .در
این کارگاه ها مجریان به قضاوت و ارزشیابی نظرات والدین نمیپردازند بلکه به آنان کمک میکنند تا خـود بـه ارزشـیابی روشهـای
خود بپردازند .بر این اساس در کتاب تمرین کارگاه به منظور تفهیم بهتر روشهای تربیتی از تصـویر نردبـان بـرای نشـاندادن جایگـاه
والدین ،از نظر اتخاذ شیوههای تربیتی ،استفاده شده است؛ پلکان های این نردبان به چهار قسمت تقسیم شدهاند .در پلة اول روش تنبیـه
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34
. Raising a Thinking Child
35
. Shure
36
. Workbook
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و توبیخ ،پلة دوم روش پیشنهاد بدون توضیح ،پلة سوم روش پیشنهاد همراه با توضیح و پلة چهارم روش حل مسئله است .در هر طـرح
درس والدین در یک موقعیت فرضی مشکلساز قرار می گیرند و نحوة برخورد خود با کودک را بیان میدارند؛ سپس جایگاه خود را
در نردبان یاد شده مشخص می کنند .بدین ترتیم والدین بر روش فرزندپروری خود نظارت کرده ،تالش میکنند تـا آن را بـه سـمت
پلکان چهارم یعنی روش حل مسئله سوق دهند.
در این پژوهش از دو پرسشنامه محققساخته روشهای تربیتی والدین و روابط شغلی استفاده شده است.
 -5پرسشنامه محققساخته روشهای تربیتی والدین  -فرم کودک :این پرسشنامه با توجه به محتوای کارگاه و در قالم  52سـناریو
تهیه شده است .هر سناریو شامل موقعیتهایی است که روشهای تربیتی والدین را در مقیاس پن درجهای (از همیشه تا هیچوقت) در
چهار زیرمقیاس ارزیابی می کند :الف) حل مسئله ،ب) پیشنهاد همراه با توضیح و بیان احساسات ،ج) پیشنهاد بدون توضیح ،د) دستور،
تنبیه ،توبیخ.
 -2پرسشنامه محققساخته روابط شغلی :این پرسشنامه شـامل  51سـؤال اسـت کـه روشهـای ارتبـاطی افـراد را در محـیط کـار در
مقیاسی چهار درجهای (از بیشتر اوقات تا هیچوقت) ارزیابی میکند .این پرسشنامه را فقط افراد شاغل تکمیل کردند.
ضریم قابلیت اعتماد پرسشنامه روشهای تربیتی والدین ـ فرم کودک در زیر مقیاسهای مختلف ،با روش آلفای کرنباخ بین 1/92
تا  1/42و برای پرسشنامه روابط شغلی  1/99بوده است .همچنین ضریم قابلیت اعتماد با روش دو نیمه کردن برای زیر مقیاسهـای
پرسشنامه روشهای تربیتی والدین ـ فرم کودک بین  1/11تا  1/48و برای پرسش نامه روابط شغلی  1/15بوده است (نگاه کنید به
جدول.)5
جدول :1ضرایب قابلیت اعتماد زیر مقیاسهای پرسشنامه سبکهای تربیتی والدین در مرحله پیشآزمون
آلفای کرونباخ

ضریم دو نیمه کردن

زیر مقیاس
روش حل مسئله

1/42

1/48

توضیح و بیان احساسات

1/18

1/11

توصیه بدون توضیح

1/92

1/11

تنبیه و توبیخ

1/14

1/19

رضایت شغلی

1/99

1/15

یافتهها
داده های حاصل از اجرای ابزارهای پژوهش در پیشآزمون و پس آزمون ،تجزیه و تحلیل شدند .میانگین و انحـراف معیـار نمـرههـای
گروه نمونه به تفکیک جنسیت (مادران و پدران) در جدول  2آمده است.
جدول  :2میانگین و انحراف معیار گروه نمونه در پیشآزمون و پسآزمون
برای پرسشنامه روشهای تربیتی والدین به تفکیک جنسیت
پیش آزمون
گروه

مادران
پدران
کل

شاخص

پس آزمون
توضیح و بیـان

روش

دســــــتور و

توضیح

احساسات

حلمسئله

تنبیه

توضیح

میانگین

85/12

88/94

88/18

81/19

25/19

82/28

انحراف معیار

1/81

8/11

8/41

9/98

1/99

8/15

میانگین

85/18

88/51

88/12

29/98

22/91

85/98

85/51

انحراف معیار

1/55

8/18

8/85

9/81

1/51

8/89

8/91

8/21

میانگین

85/18

88/11

88/89

81/55

22/59

82/11

85/21

85/82

انحراف معیار

9/88

8/98

8/94

9/81

9/88

8/99

8/19

8/88

تنبیه و توبیخ

توصیه بـدون

توصــیه بــدون

توضـــیح و بیـــان

روش

احساسات

حلمسئله

85/84

85/81

8/91

8/98
85/18
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همانطور که در جدول  2نشان داده شده است ،در هر دو گروه و در کل تفاوت میانگین دو خرده مقیاس تنبیه و تـوبیخ و روش حـل
مسئله در پیشآزمون و پسآزمون در مقایسه با دو خرده مقیاس دیگر بیشتر است .این تفاوت بـه گونـهای اسـت کـه در پـس آزمـون
میانگین گروه مادران و پدران و کل در خرده مقیاس تنبیه و توبیخ کاهش ،و در خرده مقیاس حـل مسـئله افـزایش داشـته اسـت .البتـه
میانگین دو خردهمقیاس دیگر (تو صیه بدون توضیح و توضیح همراه با بیان احساسات) نیز کاهش نشان داده است.
جدول  :3خالصه یافتههای آزمون تحلیل واریانس چند متغیری مقایسه نیمرخ روشهای تربیتی والدین
در مراحل پیشآزمون و پسآزمون ()= N99
منب واریانس

متغیر

مــــــــــالک

نیمرخ روشهای
تربیتی والدین

فرضیه

آزادی خطا
595

1/115

595

1/115

ارزش مالک

نسبت F

1/92

14/98

8

ویلکز

1/84

14/98

8

هتلینگ

5/91

روی

5/91

آزمون
پیالئی

مداخله

درجـــــات آزادی

درجـــــــات

سطح معناداری

14/98

8

595

1/115

14/98

8

595

1/115

به دلیل اینکه یکی از اهداف پژوهش حاضر مقایسه نیمرخهای کلی پیشآزمون و پسآزمون افراد جهت مشخص کردن تفاوتهـای
احتمالی این دو نیمرخ آماری بود ،لذا جهت بررسی این موضوع ،از تحلیل نیمرخ 37با استفاده از آزمون تحلیل واریانس چند متغیری

38

بهره گرفته شد .این نوع تحلیل هم جهت مقایسه نیمرخهای گروههای مختلف و همچنین یک گروه که از آن چند نیمـرخ در مراحـل
مختلف مطالعه به دست آمده است ،استفاده میشود (تاباچنیک و فیدل .)5949 ،39یافتههای حاصل از ایـن تحلیـل در جـداول  8و 8
ارائه شده است.
یافتههای جدول  8نشان میدهد نیمرخ روش های تربیتی والدین در اثر مداخله و بین مراحل پیشآزمون و پسآزمون بر اسـاس چهـار
مالک آزمون از هم متفاوت است .به این معنا که نیمرخ حاصل از گروه مطالعهشده در دو مرحله موازی نبوده و تغییرات زیرمقیاسها
از مرحله پیشآزمون به پسآزمون یکسان نیست و زیرمقیاس های چهارگانه ،میزان تغییرات متفاوتی در بین این دو مرحله داشتهاند.
جهت مشخصکردن اینکه کدامیک از زیرمقیاسها تفاوت معنیداری در بین این دو مرحله داشتهاند ،آزمون اثر عامل بـین آزمـودنی
انجام گرفت و نتای نشان داد هر چهار زیرمقیاس تغییرات معناداری داشتهاند .این یافتهها در جدول  8ارائه شده است.
جدول  :4خالصه یافتههای آزمون اثر بین آزمون مقایسه نیمرخ گروه مورد مطالعه
در مراحل پیشآزمون و پسآزمون () N =99
متغیر

نوع سوم مجموع مجذورات

درجات آزادی

میانگین مجذورات

نسبت F

سطح معناداری

تنبیه و توبیخ

8829/51

5

8829/51

511/85

1/115

توصیه بدون توضیح

591/18

5

591/18

58/81

1/115

توضیح و بیان احساسات

841/18

5

841/18

25/98

1/115

روش حل مسئله

9818/94

5

988/94

218/91

1/115

با مراجعه به میانگین این زیرمقیاسها در جدول  2معلوم می شود که تغییرات زیرمقیاس روش حل مسئله ،در جهـت افـزایش میـانگین
آن ولی در سایر زیرمقیاسها در جهت کاهش میانگین بوده است .بنابراین می توان بیان کرد که میـزان اسـتفاده والـدین از روش حـل
مسئله ،پس از تجربه کارگاه بهطور معناداری افزایش و استفاده از روشهای دیگر کاهش یافته است .به منظور مقایسـه اثربخشـی ایـن
کارگاه ها بر مادران و پدران نیز از تحلیل نیمرخ استفاده شده است (جدول .)1

37

. Profile Analysis
). Multivariate Analysis of Variance(MANOVA
39
. Tabachnick & Fidell
38
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جدول  :5خالصه یافته های آزمون تحلیل واریانس چند متغیری اثر اصلی جنسیت و تعامل آن با مداخله
در گروه مورد مطالعه () N =99
منب واریانس

متغیر

جنسیت والدین
نیمــرخ روشهــای
تربیتی والدین

جنسیت والدین
×
مداخله

مــــالک

ارزش

آزمون

مالک

پیالئی

5/15

1/89

ویلکز

1/99

نسبت F

درجــــــــات

درجات آزادی

آزادی فرضیه

خطا

8

595

سطح معناداری
1/48

1/89

8

595

1/48

هتلینگ

1/15

1/89

8

595

1/48

روی

1/15

1/89

8

595

1/48

پیالئی

5/15

1/99

8

595

1/91

ویلکز

5/99

1/99

8

595

1/91

هتلینگ

5/15

روی

5/15

1/99

8

595

1/91

1/99

8

595

1/91

جدول  1نشان میدهد که اثر اصلی جنسیت والدین معنادار نیست .این یافتهها به این معناست کـه پـدران و مـادران در مجمـوع در دو
مرحله پیشآزمون و پسآزمون ،به لحاظ نیمرخ روش های تربیتی والدین از هـم متفـاوت نبـودهانـد .همچنـین اثـر تعـاملی جنسـیت و
مداخله نیز معنادار نیست .بنابراین می توان بیان کرد که پدران و مادران به یک اندازه از مداخله بهره بردهاند.
به منظور بررسی تفاوت در میانگین پرسشنامه روابط شغلی افراد شاغل از آزمـون  tوابسـته بـرای مقایسـة پـیشآزمـون ـ پـسآزمـون
استفاده شد (نگاه کنید به جدول .)9
جدول  :6مقایسه میانگین پرسشنامه روابط شغلی آزمودنیهای شاغل در پیشآزمون و پسآزمون
متغیر
روابط شغلی

مرحله

میانگین

انحراف معیار

پیشآزمون

29/94

8/59

پسآزمون

81/58

2/14
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همانطور که در جدول  9نشان داده شده است ،اگرچه میانگین نمرهها در پرسشنامه روابط شغلی در پسآزمون افزایش یافتـه اسـت
ولی این تفاوت به لحاظ معماری معنادار نیست.
بحث و نتیجهگیری
در دنیای امروز ،بسیاری از انسانها ساعت های مدیدی را در محیط کار به سر می برند .مسائل محیط کار و خانـه معمـوالً بـر یکـدیگر
تأثیر متقابل دارند .تعارضهای خانوادگی بر عملکرد و روابط شغلی و تعارضهای شغلی بـر روابـط خـانوادگی تـأثیر مـیگذارنـد .از
آنجایی که استرسهای شغلی در بسیاری از محیط های کاری افزایش یافته است بر روابط خانوادگی نیز اثـر داشـته اسـت .بسـیاری از
اختالفات زناشویی و برخوردهای نامناسم با فرزندان در استرسهای ناشی از تعارض میان تقاضـاهای خـانواده و محـیط شـغلی ریشـه
دارد .بر این اساس ارائه برنامه های آموزشی مناسم در ارتباط با خانواده یا روابط شغلی میتواند در کاهش ایـن تعـارضهـا از طریـق
بهبود روابط خانوادگی و شغلی تأثیرگذار باشد .به همین دلیل پژوهش حاضر با هدف کاهش مشکالت ارتباطی در خانوادهها از طریق
آموزش روش تربیتی مبتنی بر حل مسئله در کارگاه تربیت کودک اندیشمند صورت گرفته است .آموزش روش حل مسئله عالوه بـر
بهبود روابط خانوادگی بر روابط شغلی نیز تأثیرگذار است .در این کارگاه والدین با روش تربیتی جدیدی آشنا شدند که در آن تنبیه و
توبیخ وجود ندارد؛ بلکه کودکان در برخورد با مسائل و مشکالت به تفکر وادار میشوند و با روش بارش مغزی به راهحلهای متعـدد
مواجهه با مشکالت میاندیشند و والدین هم یاد می گیرند که به جای کودکان فکر نکنند و راهحل ارائـه ندهنـد .یافتـههـای پـژوهش
حاضر بیانگر تأثیر این کارگاههای آموزشی بر روش تربیتی شرکتکنندگان بوده است .به طـوری کـه روش تربیتـی تـوأم بـا تنبیـه و
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توبیخ کاهش و روش تربیتی مبتنی بر حل مسئله افزایش معناداری داشته است .همچنین والدینی که روشهای پیشنهاد با توضیح و بیان
احساسات و توصیه بدون توضیح را به کار میبردهاند نیز تالش کردهاند از آن روش ها کمتر استفاده کننـد .عـالوه بـر ایـن ،آمـوزش
روش حل مسئله توانسته بر روش ارتباط با همکاران در محیط کار نیـز تأثیرگـذار باشـد .تفـاوت میـان پـیشآزمـون ـ پـسآزمـون در
پرسشنامه رواب ط شغلی به لحاظ آماری معنادار نیست ولی باالرفتن میانگین در پس آزمون بیانگر بهبود روابط شغلی است .این یافتهها
با پژوهشهای انجام شده در این زمینه همسو است.
شور و اسپیواک ) 5942 ،5941( 40تأثیر آموزش روش حل مسئله را بررسی کردند .به نظر آنها فقدان مهارتهای شناختی حل مسئله
موجم بروز رفتارهای خشونتآمیز در کودکان می شود .از دیدگاه آنان ،کودکانی که در مواجهه با مسـائل مختلـف قـادر نیسـتند بـه
راهحلهای گوناگون بیندیشند و نمی توانند پیامدهای عمل خود را پیش بینی کنند بـا احتمـال بیشـتری رفتارهـای خشـونتآمیـز نشـان
میدهند .از دیدگاه شور و اسپیواک ،کودکان بدون اکتساب این مهارتها دچار ناکامی و سرخوردگی بیشتری میشوند .این ناکـامی
کودکان را در چرخة تعاملهای اجتماعی نامطلوب ،احساس های نامناسم ،ناکامی و مشکالت رفتاری قرار مـیدهـد .بـه نظـر شـور و
اسپیواک بهوسیلة آموزش شکست ،چرا که کودکان همانطور که ریاضی یا ادبیات را یاد میگیرند ،میتوانند مهارتهای حل مسـئله
را نیز بیاموزند .آنها به مدت دو سال گروهی از کودکان کودکستانی را مطالعه کردند .به نیمی از آنها روش حل مسئله را با استفاده از
بازی آموزش دادند ،نیمی از آزمودنیها نیز آموزشی دریافت نکردند .شور و اسپیواک دریافتند که آموزش مهارتهای شناختی حل
مسئله ،رفتارهای تکانشی و سازگاری اجتماعی کودکان را بهبود می بخشد .آنها نتای حاصل از مداخله را یک و دو سال پس از پایان
آموزش پیگیری کردند ،نتای بیانگر دوام تأثیر آموزش در طی یک و دو سال بود .عالوه بر این شور و اسپیواک در مطالعة طولی پن
ساله ای دریافتند ،کودکانی که در کودکستان و پایة تحصیلی اول روش حل مسئله را یاد میگیرند در مقایسه با گروه کنتـرل همچنـان
در مهارتهای حل مسئله عملکرد بهتری دارند .یافتههای این پژوهش نشان داده است که مداخلههای شناختی زودهنگام میتواند تأثیر
بسیار زیاد و مداومی بر رفتار و روابط میان فردی والدین با کودکان بر جای گذارد.
همانطور که اشاره شد ،تعارض های خانوادگی و محیط کار پیامدهای بسـیاری بـه دنبـال دارد .در ایـن زمینـه پـژوهشهـای بسـیاری
صورت گرفته است .برای متال کارنیسر ،شانچز ،پرز و جیمنز )2118( 41پیشایندهای مربوط بـه تعـارضهـای خـانوادگی ـ شـغلی را
بررسی کرده اند .به نظر آنها محیط خانوادگی و محیط شغلی و ادراک فرد نسبت به آن بر ایجاد تعارضهای خانوادگی ـ شـغلی تـأثیر
بسیاری دارد .نقشهای جنسیتی ،تقاضاهای خانواده ،انعطافپذیری شغلی و الزامات روانی و جسمانی شغل با تعارضهای خانوادگی ـ
شغلی رابطه دارند .به نظر ویس ) 2118( 42خانواده و محیط کار در زندگی بزرگسـاالن نقـش بسـیاری دارنـد و تعـارض میـان آن دو
می تواند سالمت روانی و جسمانی افراد را تهدید کند .به نظر او درگیریهای فکری در محیط کـار یـا خانـه ،در ایجـاد تعـارض میـان
محیط خانوادگی و شغلی نقش دارد .مشکالت خانوادگی و نحوة بیان هیجانات در محیط کار و خانه بر کارکرد افراد در محیط خانـه
و کار تأثیرگذار است .هر چه افراد در حل مسائل توانمندتر باشند از سالمت روانی و آرامش بیشتری برخوردارنـد و کـارایی آنهـا در
محیط کار افزایش مییابد.
تریسمن )2111( 43به بررسی تعارضهای شغلی ـ خانوادگی و رضایت از زندگی در فارغالتحصیالن زن پرداخت .یافتههای او بیانگر
این است که رضایت خانوادگی و رضایت شغلی 44در ایجاد تعارضهای خانوادگی ـ شغلی و رضایت از زندگی نقش دارد.
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به نظر پرات ) 2119( 45وجود تعارض میان شغل و روابط خانوادگی برای افراد و سازمان ها پیامدهای منفی به دنبال دارد .او به مطالعة
نقش تواناییهای شناختی و ویژگیهای شخصیتی در انطباق با تعارضهای شغلی ـ خانودگی پرداخته است .یافتـههـای او بیـانگر ایـن
است که بهرهگیری از راهبردهای شناختی در حل مسائل خانوادگی و شغلی بر کاهش تعارضهای شغلی ـ خانوادگی تأثیر بـه سـزایی
دارد و استرسهای شغلی را کاهش میدهد.
پیونی )2111( 46به بررسی رابطة میان تعارضهای شغلی و خانوادگی و خالقیت کارمندان پرداخت .نتـای ایـن پـژوهش بیـانگر ایـن
است که حم ایت مدیر برای ایجـاد و تعـادل میـان شـغل و زنـدگی کارکنـان و حمایـت از خـانوادههـای آنـان بـر ادراک کارکنـان و
خانواده ها نسبت به محیط شغلی تأثیرگذار است و تعارض میان شغل و خانواده را کاهش و خالقیت کارکنان را افزایش میدهد.
با توجه به پژوهشهای بسیاری که در این زمینه انجام شده است و در این مطالعه به برخی از آنها اشاره شد ،اهمیت و ضرورت توجـه
به آموزش کارکنان و رابطه خانواده و محیط کار روشن میشود .یافتههای پژوهشهای یاد شده از جهت رابطة میان روابط خانوادگی
و شغلی با یافته های پژوهش حاضر همسو است .یافتههای پژوهش حاضر نیز نقش آموزشهای خانوادهمحور را در بهبود روابط شغلی
نشان داده است .پژوهش حاضر محدودیتهایی نیز دارد که از آن جمله می توان به نداشتن گروه کنترل اشاره کرد .همچنین بـه علـت
محدودیت زمانی ،امکان اجرای پرسشنامههای جام تر در زمینه ارزیابی روابط شغلی فراهم نبود.
در پایان انتظار می رود با گذشت زمان و تمرین روش تربیتی مبتنی بر حل مسئله ،شرکتکننـدگان در بکـارگیری و تعمـیم ایـن روش
مهارت بیشتری کسم کنند و بتوانند در روابط خود در محیطهای مختلف این روش را به کار ببرند.
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