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Abstract
Aim: The aim of this study was to developing a motivational scaffolding
program and evaluate effectiveness on goal orientations and cognitive
appraisal in parents. Method: First, the intervention mapping was used to
design a motivational scaffolding training program. Then, quasi-experimental
research with pre-test-post-test design with follow-up and control group was
used. The statistical population included all parents of eighth grade students
in Tehran's 4th education district. The statistical sample included 30 mothers
with seventh and eighth grade children who were selected using available
sampling method. After assignment in experimental and control groups, they
responded to the Cognitive Appraisal Scale and parental goal orientation tool.
The motivational scaffolding program was implemented in ten two-hour
sessions weekly for the experimental group through the WhatsApp
application. Results: The results of simple mixed analysis of variance
statistical method showed that this training program (p<0.05) was effective in
increasing the mastery goal orientation (F=4.20) and challenging Appraisal
(F= 4.40) and evaluation of resources (F= 6.31), as well as reducing
performance goal orientation (F= 3.97) and threatening cognitive appraisal
(F= 3.88) in the parent group. Conclusion: The results showed that by
emphasizing the functional characteristics of the scaffolding program for
changing parents' motivational status, motivational terminology identifying
the motivational profile of parents was similar to the motivational constructs
governing students' motivational orientation. Therefore, parental motivational
orientation is considered as one of the most determining contextual elements
affecting students' motivational profile.
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چکیده
هدف :پژوهش حاضر با هدف ساخت برنامه داربستسازی انگیزشی و تعیین اثربخشی آن بر
جهتگیریهای هدفی و ارزیابیهای شناختی والدین انجام شد .روش :پس از طراحی برنامة آموزشی
داربستسازی انگیزشی بر اساس نقشهنگاری مداخله ،به منظور بررسی اثربخشی آن از پژوهش
شبهآزمایشی با طرح پیشآزمون ـ پسآزمون همراه با پیگیری و گروه گواه استفاده شد .جامعة آماری
شامل تمامی والدین دانشآموزان پایة هشتم منطقة  4آموزش و پرورش شهر تهران و نمونة آماری نیز
شامل  30مادر دارای فرزند کالس هفتم و هشتم بودند که به کمک روش نمونهگیری در دسترس انتخاب
و پس از واگذاری در گروههای آزمایشی به مقیاس ارزیابی شناختی استرس و ابزار جهتگیری هدفی
والدین پاسخ دادند .برنامة داربستسازی انگیزشی در ده جلسة دو ساعته به صورت هفتگی و از طریق
اپلیکیشن واتساپ برای گروه آزمایش اجرا شد .یافتهها :نتایج روش آماری تحلیل واریانس مختلط ساده
نشان داد که این برنامه با  ،P<0/05در افزایش جهتگیری هدفی تسلطی ( )F= 4/20و ارزیابی چالشی
( )F= 4/40و ارزیابی از منابع ( )F = 6/31و در کاهش جهتگیری عملکردی ( )F= 3/97و ارزیابی شناختی
تهدیدنگر ( )F= 3/88مؤثر بود .نتیجهگیری :در مجموع ،نتایج با تاکید بر مشخصههای کارکردی برنامه
داربستسازی برای تغییر در وضعیت انگیزشی والدین نشان داد که اصطالحشناسی انگیزشی معرف نیمرخ
انگیزشی والدین با سازههای انگیزشی ناظر بر جهتگیری انگیزشی دانشآموزان مشابه بود .بنابراین،
جهتگیری انگیزشی والدین به عنوان یکی از تعیینکنندهترین عناصر بافتاری مؤثر بر نیمرخ انگیزشی
دانشآموزان محسوب میشود.

کلیدواژهها :ارزیابیهای شناختی ،جهتگیری هدفی والدین ،داربستسازی انگیزشی ،نقشهنگاری مداخله
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مقدمه
والدین به عنوان محیط مجاور فرزندان در تعامل با دیگر محیطهای مجاور همچون همساالن و
همچنین محیطهای دوربردی چون فرهنگ اجتماعی بر انگیزش پیشرفت فرزندان اثرگذارند.
کیفیت و کمیت تعامالت والد  -فرزندی ،اشکال متفاوتی از نیمرخ انگیزشی فرزندان را موجب
خواهد شد (سسی و اسکالس .)2020 ،از منظر نظریههای انگیزشی چون نظریة اسناد1
(گراهام ،)2020،نظریة ارزش-انتظار موقعیتی( 2اکسلس و ویگفیلد ،)2020 ،تئوری جهتگیری
هدفی( 3اردن و کاپالن ،)2020 ،تئوری خودکارآمدی( 4شانک و دیبندنتو ،)2020 ،نظریة
خودتعیینگری( 5ریان و دسی )2020 ،و الگوی طراحی انگیزشی( 6کلر )2018 ،انگیزش در قالب
بافت ارتباطی با دیگران مهم (همچون والدین) مفهومسازی میشود .برای مثال نظریة
خودتعیینگری بر برآورد نیازهای اساسی روانشناختی (نیاز به خودمختاری ،7نیاز به احساس
تعلق و ارتباط 8و نیاز به احساس شایستگی )9توسط دیگران مهم تأکید دارد (ریان ودسی.)2020،
همچنین از منظر تئوری خودکارآمدی ،باورهای کارآمدی و بازخوردهای والدین و از منظر نظریه
ارزش انتظار ،انتظارات و ارزشهای مرتبط با پیشرفت در والدین ،تغییر نگرشهای انگیزشی
فرزندان را درپی دارد (ویگفیلد و همکاران .)2019 ،همچنین کلر ( )2018با تأکید بر پنج عنصر
توجه ،10ارتباط ،11اعتماد ،12رضامندی 13و اراده ،14اخذ راهبردهای ارتقا دهنده در هر یک از
عناصر انگیزشی مذکور را بهترین راه دستیابی منظم و سیستماتیک به ارتقای نیمرخ انگیزشی
یادگیرندگان میداند.
مرور شواهد تجربی هم نشان میدهد که محققان در این قلمرو مطالعاتی ،اغلب بر ویژگیهای
کارکردی سازه مشغولیت والدینی 15تأکید دارند (کیم ،موک و سیدل .)2020 ،مشغولیت والدینی
به تأمین منابع مورد نیاز فرزندان و همچنین میزان مشارکت فعاالنه والدین در فعالیتهای
تحصیلی فرزندان اشاره دارد (بونک ،گیجسالرس ،ریتزن و برند-کراول .)2018 ،فراتحلیل اثرات
والدینی بر نیمرخ انگیزشی فرزندان نشان داده مشغولیت والدینی به واسطه عوامل مهم دیگری
چون ارتباط عاطفی والد-فرزند ،میزان پاسخ دهی و گرمی والدینی و خصوصا سبک والدینی تحت
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تأثیر قرار میگیرد (الزاروسکی و هالمن .)2016 ،انتظارات و آرزوهای والدین یعنی میزان تصور
موفقیت تحصیلی فرزند در نگاه والدین ،اغلب قویترین پیشبین پیامدهای تحصیلی در فرزندان
است (ویگفیلد و اکسلس.)2020 ،
در این میان و براساس پژوهشهای گذشته الگوی حمایت از خودمختاری فرزندان بیشترین
توان پیشبینی پیشرفت تحصیلی را داراست .فرزندان چنین والدینی نسبت به همساالنشان تعهد
باالتری به مشارکت در فعالیتهای مدرسه داشته و ثبات قدم بیشتری در چالشهای تحصیلی
تجربه میکنند (سیلینیکاس و کیکاس .)2019 ،در تقابل زمانی که والدین مداخلهگرایانه سعی
بر کنترل رفتارهای تحصیلی فرزندان خود دارند ،نه تنها حضورشان منجر به افزایش پیشرفت
تحصیلی فرزندان نمیگردد؛ بلکه این نوع تعامالت ،کمالگرایی 1افراطی فرزندان (مورونی و
همکاران ،)2015 ،احساس عدم شایستگی ،عملکرد تحصیلی سطح پایین (ویلجرینتا )2018 ،و
همچنین خودپنداره پایین فرزندان را به همراه دارد (نونز ،اپستین ،سورز ،روساری ،والج و وال،
2017؛ مورونی،دامونت ،تراتوین ،ینگلی و بریسویل .)2015 ،همچنین ادراک کنترل والدینی و
عدم استقالل در دانشآموزان ،با خودکارآمدی ،جهتگیری هدفی تسلطی و پیشرفت تحصیلی
رابطة منفی دارد و حتی به تعارضات بیشتر والد-فرزندی مرتبط با امور تحصیلی دامن میزند
(آگ و آنتونی2020،؛ هافنر ،فالنگر ،دیک،گاسپارد ،بریسون و تراتوین.)2017 ،
بنابرآن چه بیان شد نظریات انگیزشی و پیشینه پژوهشی ،هر دو بر این امر صحه میگذارند
که پیامدهای مثبت تحصیلی بر حمایت والدینی مؤثر و کارا از فرزندان مبتنی است .این بستر
نظری و تجربی تحت عنوان سازة داربست سازی انگیزشی 2مفهومسازی شده است .داربست سازی
مفهومی است که به حمایت بزرگسال از فرزندش اشاره دارد؛ به شکلی که بتواند درون منطقه
مجاور رشد ،3توان مندی بالقوه خود را به نمایش بگذارد .داربست سازی انگیزشی با ابراز
دغدغه مندی ،تحسین تالش ،احترام به خودمختاری ،خوش بینی ،همدلی ،ایجاد دلگرمی و
احساس مراقبت در محیط غنی از حساسیت 4و گرمی 5والدینی تأمینمی شود (ماتیس و استاگر،
2018؛ یوکاس ،گارسیا و ریکس2019 ،؛ باند2019 ،؛ فنگ ،ایسک ،گانگ ،گائو و کائو2019 ،؛
مولر2018 ،؛ دکتوروف و آمولد .)2017 ،پژوهشهای محدود قبلی نشان دادهاند داربستسازی
انگیزشی ضمن سوق دادن فرزندان به سمت تجربة مهارت غنیتر و ادراک کنترل بر امور تحصیلی،
افزایش احساس خودکارآمدی ،خودتنظیمی ،6ایجاد و تداوم عالقه 7و کاهش اهمالکاری
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تحصیلی 1را به همراه دارد (سیلسنیکاس و کیکاس2019،؛ مائو و همکاران2018،؛ ساالری و
فیالرس2017 ،؛ سیلینیکاس و همکاران .)2015 ،رفتارهای حمایتگر خودمختاری 2شامل
فعالیتهایی چون اجتناب از کنترلگری در رفتار  ،زبان و نگرش ،پذیرش دیدگاه فرزند و احیانا
شکایت او ،عدم اجبار برای انجام قریب الوقوع تکلیف زمانی که فرزند خود را از حل آن ناتوان
میبیند و نهایتا عدم ارائه راه حل فوری به مسائل حل نشده فرزند میباشد .در مقابل تخصیص
زمان کافی برای انجام تکلیف ،ارائه یک ساختار عینی منسجم شامل اهداف ،انتظارات و فضای
پیش رو مورد تأکید قرار میگیرد (ریان ،ریان ،دیدومینکو و دسی .)2019 ،بنابراین در این روش
تعاملی ،همسان با داربستسازی شناختی ،والدین صرفا با ایجاد حداقل پشتیبانی مورد نیاز برای
حل موفقیت آمیز تکلیف ،از عملکرد خودمختارانه فرزند خود حمایت میکنند (کیم و همکاران،
2020؛ هوری ،تایار و کوک.)2019 ،
با وجود تأکید پیشـینة پژوهشـی و نظریههای انگیزشـی معاصـر بر اثرات والدین به عنوان بافت
اجتماعی 3مؤثر بر انگیزش ،اغلب مداخلههای طرحریزی شـده همچنان یادگیرندگان و معلمان را
دربرگرفتـه ،از ارائة آموزشهای متقن برای والدین غفلـت کردهاند .وجود تنـاقضـــات در یافتههای
مربوط به اثرگذاری مثبت یا منفی والدینی در شـــرایط رفتاری متفاوت بر پیشـــرفت و انگیزش
تحصیلی فرزندان (بونک و همکاران ،)2018 ،ضرورت آموزش والدین به جهت آشنایی با کیفیت
و کمیت رفتارهای ارتقا دهنده نیمرخ انگیزشـی فرزندان را آشـکار میسـازد .بنابراین نیاز اسـت در
طرحریزی برنـامـه هـای ارتقـای انگیزش ،والـدین بـه عنوان عنصـــری اثرگـذار بر اتخـای رفتـارهـای
معطوف به هدف در دانشآموزان ،مورد توجه قرار گیرند .البتـه طرحریزی هر مداخلـهای در حوزه
سـالمت ،بهتر اسـت به جای تالشهای آزمون و خطا ،بر مراحل سـیسـتماتیک و منظمی معطوف
گردد .خصــوصــا در مداخالت پیچیده یعنی مداخالتی که پدیده محوری ســازهای چندبعدی و
فراگیر اســت (همچون انگیزش) ،بهرهگیری از نقشــه راه برای ترســیم مراحل دســتیابی به یک
برنامه آموزشـی ،از اهمیت بیشـتری برخوردار اسـت (فرناندز ،تنهور ،لیشـات ،رودریگز ..،و کاک،
 .)2019توســـعة یک مداخلة پیچیده منوط به بهرهبردن از چارچوبهای رســـمی موجود برای
تحول مـداخلـه اســـت .نقشـــهنگـاری مـداخلـه 4بـه عنوان پروتکلی برای هـدایـت مراحـل طراحی و
انتخاب راهبردهای مناسـب برای اجرای مداخالت در حوزة سالمت ،این مسیر را روشن میسازد.
بنابراین توسـعة یک مداخله پیچیده منوط به پیروی از چارچوبهای رسـمی موجود برای تحول
مداخله و درنتیجه کاربرد گامهای پیوسـته و منظم نقشـهنگاری مداخله ،همچون بررسـی شـواهد
Social context
Intervention Mapping
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تجربی قبلی ،شـناسـایی و تأسـی به یک نظریة زیربنایی موجود و انتخاب راهبردهای مؤثر ،قادر
اســت فاصــلة بین توســعة برنامهها ،اجرای تمرینات بالینی و کاربســت آنها در دنیای واقعی را
کاهش دهد (گیتلین و کزاجا.)2016 ،
از دیگرسو ،مداخالت والدینی یا برنامههای جامع مدونی که مجموعه ساختار نظاممندی را برای
بهبود تعامالت والد-فرزند در حیطههای گوناگون فرزندپروری چون آموزش ،نظارت ،قانونگذاری
و تعامالت عاطفی دراختیار والدین میگذارند ،باید هدف بسیار ضروری دستکاری نیمرخ
روانشناختی والدین را دنبال کنند (وو ،ژو ،آگبانایا ،ژانگ و وو .)2020 ،پژوهشهای گذشته
نشان داده که رسیدن به هدف تغییر مواضع رفتاری و عاطفی فرزندان از طریق مداخالت والدینی،
نیازمند مشارکت فعاالنه و همه جانبة والدین در برنامههای آموزشی و توان بالقوه کاربست آن در
دنیای تعامالت واقعی با فرزندان است .در این موارد ویژگیهای روانی و شخصیتی و نیازهای
والدین با مشارکت فعاالنة آنان (گونزالز ،ماراووسکا و هاسلم )2021 ،و متعاقبا اجرای مداخالت
آموختهشده تداخل ایجاد میکند (آلوارزو ،بیرنه و رودریجس )2021 ،و والد را از کاربست
دانستههایش ناتوان میسازد .درچنین شرایطی بهبود ویژگیهای روانشناختی والدین ،اثرات
مثبت برنامههای آموزشی والدمحور بر نیمرخ رفتاری و عاطفی فرزندان را وساطت میکند (میلر
و هریسون .)2015 ،بنابراین این نوع مداخالت باید بهبود پاسخدهی والدین ،ارتقای خودباوری
در آنها ،کاهش اتخای راهبردهای منفی ،کاهش استرس و بهبود ارزیابیهای شناختی را دنبال
کنند (آلوارز و همکاران2021 ،؛ وو و همکاران2020 ،؛ چاکو ،ویمبس ،راجوان ،ویمبر و فرسن،
 .)2017براساس آنچه بیان شد ،در پژوهش حاضر ،ضمن ساخت برنامة جامع داربستسازی
انگیزشی ،اثربخشی آن بر ارزیابیهای شناختی استرس و جهتگیری هدف در والدین مورد
سنجش قرار گرفته و به این سواالت پاسخ داده میشود که اهم مؤلفههای تشکیل دهنده برنامه
داربستسازی انگیزشی کدامند و آیا این برنامه قادر به تغییر نیمرخ روانشناختی والدین هست
یا خیر؟
روش
پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل و پیگیری
بود .جامعة آماری شامل تمامی والدین دانشآموزان پایه هشتم منطقة  4آموزش و پرورش در
شهر تهران در سال تحصیلی  99-1398بودند .نمونة آماری شامل  30مادر دارای فرزند کالس
هفتمی و هشتمی بود .در این مطالعه ،مشارکتکنندگان با استفاده از روش نمونهگیری در
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دسترس انتخاب شدند و سپس تخصیص گروه آزمایش یا گروه کنترل به آنان به شکل تصادفی
انجام شد .در این مطالعه برای دستیابی به توان آزمون آماری برابر با  ،0/80برای هر یک از دو
گروه آزمایش و کنترل ،نمونهای حدود  30واحد آزمایشی انتخاب شدند .اهمّ مالکهای ورود به
پژوهش برای واحدهای آزمایشی شامل رضایت آگاهانه برای مشارکت در پژوهش ،عدم حضور
همزمان در برنامههای آموزشی مشابه و در نهایت ،دامنة سنی  35تا  55سال بودند .اهمّ مالکهای
خروج از مطالعة حاضر نیز شامل شرکت همزمان در هر برنامة آموزشی مشابه دیگر ،غیبت 2
جلسه یا بیشتر از برنامة آموزشی ،عدم مشارکت فعاالنه در جلسات آموزشی و عدم انجام مسئوالنة
تکالیف خانگی بودند .بر حسب مالکهای مرور شده ،در پایان دورة آموزشی هیچ کدام از
واحدهای آزمایشی در گروههای آزمایش و کنترل حذف نشدند.
ابزار گردآوری اطالعات
ابزار جهتگیری هدفی والدین (میگلی و همکاران)2000 ،
در این پژوهش برای سنجش جهتگیری هدفی والدین در مورد فرزندانشان از پرسشنامة والدین،
محیط زندگی و همسایگان اقتباس شده از راهنمای الگوی مقیاسهای یادگیری انطباقی 1استفاده
شده است که توسط میگلی و همکاران ( )2000برای ارزیابی ادراک اهداف والدین در مورد
دانشآموزان ساخته شد .برای پاسخ به سؤاالت از مقیاس لیکرت  5گزینهای از ( 1کامال موافقم)
تا ( 5کامال مخالفم) استفاده شده است .میگلی و همکاران ضریب آلفای کرونباخ برای دو
زیرمقیاس جهتگیری هدفی عملکردی و تسلطی را  0/71و  0/71برآورد کردهاند .در پژوهش
حسینی ،فتحآبادی ،شکری و پاکدامن ( ،)1394ارزیابی اعتبار مقیاس ضریب همسانی درونی با
آلفای کرونباخ برای جهتگیری هدف عملکردی پدران  0/77و مادران  0/79و برای جهتگیری
هدف تسلطی پدران  0/74و مادران  0/78به دست آمد .همچنین در پژوهش حسینی و همکاران
( )1394نتایج تحلیل عاملی ابزار جهتگیری هدفی والدین موافق با نتایج پژوهش گونیدا و
همکاران ( )2007نشان داد که عاملهای عملکردی و تسلطی درمورد پدران هر کدام 26/22
درصد و در مجموع  48/88درصد از واریانس عامل کلی جهتگیری هدف ادراک شدة پدران را
تبیین کردند .همچنین ،در بین مادران ،عاملهای عملکردی و تسلطی هریک به ترتیب 27/04
درصد و  25/77درصد و در مجموع  52/82درصد از واریانس عامل کلی جهتگیری هدف ادراک
شده آنها را تبیین کردند.
1.
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مقیاس ارزیابی شناختی استرس (  ، SAM-Rپیکاک و وانگ) 1990،
پرسشنامة ارزیابی شناختی استرس تجدیدنظر شده 1توسط پیکاک و وانگ ( )1990براساس
الگوی نظری تبادلی استرس الزاروس و فولکمن ( )1985و با هدف اندازهگیری فرایندهای ارزیابی
شناختی در رویارویی با تجارب استرسزا ،توسعه یافته است .در این مقیاس شرکتکنندگان روی
یک طیف پنج درجه ای از هرگز ( صفر) تا بیشتر اوقات (چهار) به بیست و چهار گویه پاسخ
می دهند .همچنین آزمون ساختار عاملی نسخه تجدیدنظر شده این مقیاس ،در مطالعه رویلی،
رویسیچ ،جوریکا و وافن )2005( 2ضرایب همسانی درونی برای مقیاسهای چالشی ،تهدید و
منابع به ترتیب  0/81 ،0/79و  0/79به دست آمد .درنهایت در مطالعة شکری ،تمیزی ،عبداهللپور
و خدامی ( ) 1395ضرایب همسانی درونی برای عوامل نهدید ،چالش و منابع به ترتیب ،0/85
 0/82و  0/79به دست آمد .همچنین مطالعة رویلی و رویسیچ ( )2005که با هدف سنجش و
توسعه ابزارهای گرایشی و چندبعدی ارزیابی شناختی استرس انجام شد ،نتایج تحلیل عاملی،
چهار عامل چالش ،تهدید ،مرکزیت و منابع را نشان داد .همچنین آزمون ساختار عاملی نسخة
تجدیدنظر شده این مقیاس ،در مطالعة رویلی ،رویسیچ ،جوریکا و وافن ( )2005سه عامل چالش،
تهدید و مرکزیت را تکرار کرد .در این مطالعه ضرایب همسانی درونی برای مقیاسهای چالشی،
تهدید و منابع به ترتیب  0/81 ،0/79و  0/79به دست آمد .درنهایت در مطالعة این مقیاس روی
سیصد دانشجوی ایرانی (شکری ،تمیزی ،عبداهللپور و خدامی )1395 ،تحلیل مؤلفههای اصلی با
استفاده از چرخش واریماکس نشان داد که مقیاس ارزیابی استرس از سه عامل تهدید ،چالش و
منابع تشکیل شده است .در این مطالعه ضرایب همسانی درونی برای عوامل تهدید ،چالش و
منابع به ترتیب  0/82 ،0/85و  0/79به دست آمد .شاخصهای برازش تحلیل عاملی تأییدی
برپایه نرمافزار ایموس وجود این عوامل سهگانه را تأیید و نتایج همبستگی بین ابعاد مقیاس
ارزیابی استرس با هیجانات پیشرفت مثبت و منفی و همچنین خودکارآمدی تحصیلی به طور
تجربی از روایی این سازه حمایت کرد.

شیوة اجرا
در این پژوهش برای ساخت برنامه داربستسازی انگیزشی از الگوی نقشه نگاری مداخله استفاده
شد .کرایگ و همکاران ( )2019فرایندهای محتمل برای تکمیل فرایند آمادهسازی یک برنامه

Rowley, Roesch, Jurica & Vaughn

2.

18

Stress Appraisal Measure- Revised

1.

دورة  ،16شمارة  ،)63( 3پائیز 11-41 ،1401

فصلنامه روان شناسی کاربردی

آموزشی – مداخلهای را شامل توسعه 1مداخله ،اجرای آزمایشی 2و بررسی قابلیت اجرایی،3
ارزیابی 4مداخله و نهایتا گزارش 5و پیادهسازی 6مداخله میدانند .در این پژوهش نقشهنگاری
مداخله (فرناندز و همکاران )2019 ،مبنای توسعه بستهی آموزشی قرار گرفت .بهطورخالصه
مراحل این مسیر به شرح زیر است:
• ارزیابی نیازها ،شناسایی موانع و تسهیلگرهای برنامه

•
•

ایجاد ماتریس اهداف تغییر :در این مرحله میبایست اهداف عملکردی ایجاد شوند.
انتخاب روشهای مداخله مبتنی بر نظریه مشخص (انتخاب استراتژیها و تکنیکها):
انتخاب راهبردها باید با یک زیربنای نظری مشخص هماهنگ باشد :در این مرحله
شناسایی مولفههای مهم مداخالت انگیزشی ،از طریق مرور و مطالعه دقیق مطالعات
قبلی حاصل شد.

•

یکپارچهسازی راهبردها برای ایجاد یک برنامه منسجم طراحی بسته آموزشی

•

اجرای برنامه در بافت واقعی

• ارزیابی مداخلههای طراحی شده و پیامدهای اجرا
گام اول :ارزیابی نیازها ،شناسایی موانع و تسهیلگرهای برنامه :به طور ایدهآل ،در اولین گام برای
توسعة برنامة تعیین کاربران برنامه ،حامیان برنامه ،مجریان برنامه ،و نهایتا ضمانت اجرایی صحیح آن باید
تعیین شود .البته گاه ممکن است این موارد در مراحل بعدی دستخوش تغییراتی گردند .در این پژوهش،
آمادهسازی برنامه داربستسازی انگیزشی برای آموزش گروهی والدین در محیطهای آکادمیک چون
مدرسه یا درقالب کارگاههای آموزشی پیشبینی میشود .مجری برنامه هم روانشناسی است که بهعنوان
تهسیل گر آموزش دیده ،قادر به ارتباط متقابل با والدین بوده و ضمن آگاهی از شیوههای فرزندپروری و
روابط والد -فرزندی ،از نظریههای زیربنایی انگیزش و یادگیری هم اطالع کافی داشته باشد.

گام دوم :شناسایی اهداف عملکردی و ماتریس تغییر :از آنجا که متغیرهای والدینی چون استرس
و ارزش های والدینی بر انتخاب رفتارهای آنان و نوع تعامالت با فرزندان مؤثر هستند (آگ و
آنتونی ،)2020 ،زمانی می توان کاربست برنامههای آموزشی روانی را تضمین کرد که این برنامهها
قادر به تغییر در متغیرهای والدینی باشند (آلوارز و همکاران .)2020 ،در این بین استرس والدینی
و ارزیابی های مرتبط با رخدادهای متفاوت ،قادر است به عنوان واسطة اجرای یک بسته روی
4.
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والدین و نتایج مورد انتظار روی فرزندان عمل کند (بکر و همکاران .)2019 ،از طرفی ارزشهای
والدین و اهداف و آرزوهای تحصیلی آنان برای فرزندان ،از مهمترین پیشبینهای اتخای رفتارهای
کنترلگرایانه و نظارت بیشازحد نسبت به فرزندان است .این تفکرات مبتنی بر جهتگیری هدفی
از طریق انتخاب رفتارهای والدینی بر نتایج متفاوت انگیزشی و رفتاری در فرزندان مؤثر است
(شون ،برگر و کوک2021 ،؛ چوانگ و کوان .)2021 ،بنابراین اگر برنامة داربستسازی انگیزشی
قادر به تغییر مواضع والدینی باشد ،میتوان به تغییر در مواضع انگیزشی فرزندان امیدوار بود .به
همین دلیل مؤلفههای جهتگیری هدفی و ارزیابیهای شناختی استرس والدین به عنوان اهداف
عملکردی انتخاب شدند.
گام سوم :انتخاب راهبردها و تکنیکها مبتنی بر الگوی نظری
در این بخش باتوجه به پیشنهاد بارثاالمیو و همکاران ( )2006و کرایگ و همکاران ()2019
شناسایی پایه های تجربی و شواهد پژوهشی گذشته و همچنین انتخاب تئوری مناسب بسیار
کمککننده است .در این بخش هدف شناسایی مؤلفههای پرتکرار و ضروری در اغلب مداخالت
آموزشی – روانی مبتنی بر والدین در حوزه انگیزش تحصیلی بود .جهت استخراج راهبردهای
محتمل برای ارتقا مواضع انگیزشی والدین ،مطالعات مرور سیستماتیک در مجالت علمی تخصصی
برتر حوزه روانشناسی تربیتی به شکل دقیق و مفصل مطالعه و جهت استخراج مؤلفهها استفاده
شدند (مانند کیم و همکاران2020 ،؛ مولر ،رائو و زاکرمن2017 ،؛ سیندر ،فانگ ،پینتر ،پتارد ،بار
و پاتال .) 2019 ،همچنین در این بخش ،مداخالت پیشین متمرکز بر تغییر مواضع انگیزشی
والدین و به تفکیک نظریات انگیزش پیشرفت بررسی شدند .بررسی مفهومی و کاربردی مداخالت
آموزشی -روانی متمرکز بر والدین با هدف ارتقای انگیزشی یادگیرندگان ،نشان میدهد هرگونه
تالش نظامدار در این راستا ،باید تعامالت والدین -فرزندان (ریان و همکاران ،)2019 ،گرمی و
حساسیت والدینی (شفر ،)2019 ،باورها و جهتگیریهای هدفی والدین (چنگ و کوآن،)2021 ،
ارزشها و انتظارات والدین (ویگفیلد و اکسلس ،)2020 ،ارزیابیهای شناختی و باورهای
خودکارآمدی والدین (ساالری و فیالس ) 2017،و خصوصا رفتارهای حمایتگر خودمختاری (کیم
و همکاران )2020 ،را دربرگیرد.
از آنجا که در طراحی مداخالت روانشناختی ،شناسایی الگوی نظری متناسب نسبت به
کاربرد صرف پژوهشهای گذشته ،به نتایج اثربخشتری منجر خواهدشد و تغییرات مورد انتظار
و مسیر دستیابی به این تغییرات را با روشنی بیشتری به نمایش خواهدگذاشت (بارثاالمیو ،پارسن،
کوک و پارتیدا ،)2006 ،الگوی جامع طراحی انگیزشی (کلر )2018 ،به عنوان الگوی زیربنایی
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برای طراحی بسته آموزشی انتخاب شد .انتخاب این الگوی نظری به دلیل جامعیت آن در توجه
همزمان به همه مؤلفههای انگیزشی مشترک در تمام نظریههای انگیزش پیشرفت است .براساس
این الگوی نظری ،والدین قادرند از طریق کمک به جستجوگری ،بیان منافع فوری و درازمدت
آموزش ،کمک به انتخاب اهداف تسلطی ،ارتباط دادن آموزش با ارزشها ،اهداف و آموختههای
قبلی ،القای آمایة یهنی رشدمحور ،کمک به شناسایی اهداف فردی و برنامهریزی برای وصول به
آنها ،بهبود راهبردهای تنظیم شناختی و فراشناختی ،تقویت اراده ،ادراک احساس انتخاب و
پرورش احساس شایستگی ،پرورش خودمختاری و عاملیت ،القای احساس عدالت و منصفانه بودن
امور تحصیلی ،کاربست آموختهها در دنیای واقعی و توجه همزمان به پاداشهای بیرونی و درونی
تغییرات نسبتا پایداری در مواضع انگیزشی فرزندان ایجاد کنند .به همین جهت هر برنامة آموزشی
متمرکز بر والدین با هدف ارتقای انگیزشی یادگیرندگان ،بایستی آموزش نمودهای رفتاری
حمایتگری از خودمختاری فرزندان در امور تحصیلی ،چالش شناختی نسبت به توانمندی خود و
فرزندان ،ایجاد آمایههای یهنی رشدمحور ،اصالح جهتگیری هدف والدین به سمت اهداف
تسلطی ،چالش نسبت به ارزشهای زندگی و درنهایت تنظیم هیجانی والدین در برخورد با
مشکالت تحصیلی فرزندان را به همراه داشته باشد.
گام چهارم :یکپارچهسازی راهبردها :از طریق یکپارچهسازی راهبردهای مستخرج از پیشینههای
مطالعاتی اهم مؤلفهها و راهبردهای تکرار شده در مطالعات پیشین استخراج شدند .به این ترتیب
راهبردهای تأمین نیاز به خودمختاری و تعیین ساختارهای تعاملی ،ارتقای خودباوری تحصیلی و
احساس شایستگی ،جهتدهی اهداف و ارزشهای تحصیلی ،تنظیم هیجانات تحصیلی فرزندان،
تأمین محیط غنی از حساسیت و گرمی والدینی و همچنین بازداریها و موانع پیش روی والدین
جهت کاربست این آموزهها به عنوان راهبردهای نهایی انتخاب شدند .سپس به کمک برنامههای
گذشته تکنیکهای الزم برای برآورد این راهبردها نگارش شد (جدول .)1
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جدول .1رئوس کلی فهرست محتوایی بستة آموزشی داربستسازی انگیزشی برای والدین به تفکیک
هدفها و فعالیتها
جلسات

هدفها

فعالیتها

جلسه
اول

آشنایی اعضا با تسهیلگر،
آشنایی اعضا با یکدیگر،
جلب همکاری والدین از
طریق توجه به نیازهای
والدین،
روانشناختی
توضیح اطالعات پایه
درباره نقش والدین در
انگیزش تحصیلی فرزندان،
توضیح اطالعات پایه
درمورد الگوی انگیزشی

اجرای پیشآزمون ،مرور مجمل زیربنای نظری بستة جامع ارتقای انگیزشی
یادگیرندگان ،تکمیل پرسشنامههای آنالین استرس تحصیلی والدین و
جهتگیری هدفی والدین ،معارفه ،عادیسازی برخی مشکالت ارتباطی با
فرزندان ،و گفتگوی همدالنه با والدین درمورد خالهای انگیزشی فرزندان و
بررسی استرس والدینی و خودکارامدی والدین ،ارائه فیلم بندناف روانی،
کاربرگ احساسات والدین و کاربرگ نگرانیهای من،

جلسه
دوم

بهبود نگرش نسبت به
ویژگیهای
فرزندان،
تحولی فرزندان در سنین
مفهوم
نوجوان،
داربستسازی انگیزشی و
مؤلفههای آن

عکس از کودکی فرزند و یادآوری خاطره مربوط به عکس ،یادآوری نیازهای
طبیعی در دوره نوجوانی ،کاربرگ نیازهای نوجوانان از دیدگاه والدین و
خودشان ،برجستهسازی تفاوت این دو نگاه ،تعریف مفهوم داربستسازی و
یافتن موارد داربستسازی والدین در کودکی ،تشریح عوامل مؤثر در انگیزش
فرزندان از نگاه کلر و تشریح مؤلفههای داربستسازی انگیزشی ،اسالیدهای
مربوط به الگوی انگیزشی کلر و داربستسازی انگیزشی ،پخش فیلم محقق
ساخته درمورد داربستسازی انگیزشی

جلسه
سوم

تشریح مفهوم حمایت خودمختارانه ،تشریح نوع تعامالت و چرخه حاکم بر
روابط والد – فرزندی ،معرفی نیازهای اساسی روانشناختی ،تشریح پیوستار
انگیزش ،بیان مصادیق کنترلگری در رفتار ،احساس و افکار ،کاربرگ نیازهای
تأمین نیاز به خودمختاری اساسی روانشناختی ،تشریح پیوستار انگیزش ،مصادیق رفتارهای کنترل-
گرایانه و سهلگیرانه ،بررسی علل رجوع به چنین رفتارهایی با فرزندان،
( :)1عامل c
پرسش از تجربیات والدین ،لیست دالیل کنترلگری والدین ،برجسته ساختن
ریشه نیازهای روانی ،کاربرگ رفتارهای کنترلگرایانه من و انگیزههایم،
سناریوی عدم انجام تکلیف

جلسه
چهارم

ارائه ساختار روشن ،احترام به خودمختاری درعین رها نکردن فرزند ،تأمین
عینی رفتار حمایتگرانه از خودمختاری فرزند ،حل تعارضات والد – فرزندی
تأمین نیاز به خودمختاری
رفتارهای مؤید کنترلگری و کاهش انگیزش درونی تشریح تشویق و تحسین
( :)2عامل V
به عنوان رفتار کنترلگرایانه ،بیان اهمیت چگونگی تحسین (تحسین برای
کنترل گری یا تحسین برای افزایش احساس شایستگی) ،سناریوی تحسین
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جلسات

هدفها

جلسه
پنجم

مربیگری هیجانی در
فرزندان :عامل S

جلسه
ششم

گفتگوی مثبت :عامل S

جلسه
هفتم

ارتــقــای خــودبــاوری
تحصیلی :عامل c

جلسه
هشتم

جهتدهی اهداف و
ارزشهای تحصیلی در
فرزندان :عامل R

فصلنامه روان شناسی کاربردی
فعالیتها

کنترلگرایانه ،خودمختاری به عنوان بهترین نوع پاداش نوجوانی ،تشریح لزوم
ارائه ساختار و انتظارات واضح از فرزندان :بیان نمونه تعارضات والد –فرزندی
و رفتار حمایتگرانه والدین ،سناریوی عدم پایبندی به قراداد ،اصل رفتار
محترمانه ،تشکیل جلسه حل تعارض
بهبود روابط والد فرزندی از طریق تأمین محیط همدالنه،تعریف و چرایی
مربیگری هیجانی ،چگونگی و کیفیت تأمین آن ،آگاهی و شناخت هیجانات
فرزندان دربافت تحصیلی ،تشریح هیجانات پیشرفت ،پذیرش و همدلی با
هیجانات فرزندان ،برآورده کردن نیاز متعاقب هیجان ،حل مسئله .اسالیدهای
آموزشی هیجانات ،مربیگری هیجانات و هیجانات تحصیلی ،کاربرگ پاسخ
همدالنه برجسته ساختن پرداختن به هیجانات فرزندان از طریق آزمایش
گاتمن ،تمرین همدلی کردن مؤثر ،سناریو احساس بیانصافی
آموزش گفتگوی مثبت بین والد و فرزند جهت کمک به ارتقا خودباوری
تحصیلی ،تعامل صحیح هنگام شنیدن (تماس چشمی ،سکوت ،رفتار
همدالنه) ،تعامل صحیح هنگام سخن گفتن (بیان احسا والد نسبت به مساله،
استفاده از ضمیر من ،بیان محترمانه ،توپ در زمین فرزند انداختن ،کاربرگ
تمرین سکوت ،نبایدهای گفتگوی والد – فرزندی (مقایسه کردن،
سرزنشکردن ،تذکر تلخ و نابجا) ،تاکید بر فرایند و مقایسه فرزند با خودش،
فیلم نامهای به پدر و مادرم ،کاربرگ رفتار والد – برداشت نوجوان .فیلم محقق
ساخته گفتگوی والد – فرزند
تشریح نقش والدین در القای خودباوری فرزندان خصوصا از طریق گفتگوی
مثبت و الگوسازی ،ارائه چندین سناریو از موضوعات مختلفی که منجر به
کاهش خودباوری در فرزندان میشود ،تشریح آمایههای یهنی رشدمحور و
ثابت و نقش آنها در انگیزش فرزندان ،کاربرگ آمایههای یهنی ،تشریح منبع
کنترل و اسنادهای مارآمد و ناکارآمد و اهمیت آنها در انگیزش سطح باال،
رابطه اسنادها و هیجانات پیشرفت و متقابال رابطه هیجانات و اهمالکاری
تحصیلی ،تشریح اهمالکاری و علل آن .اسالیدهای آموزشی آمایههای یهنی
و اسنادها
ارتقا جهتگیری هدفی تسلطی در والدین ،ایجاد نگاه فرایندمحور به جای
نتیجهمحور ،تقویت ارزشهای مثبت تحصیلی در والدین ،ارائه دو کاربرگ
جهتگیری هدفی و اسالید آموزشی مرتبط ،تأکید بر رشد فردی به جای
نمایش توانایی ،تأکید بر فرایند به جای نتیجه ،سناریوی نگاه فرایندمحور و
واکنشهای محتمل والدین ،بررسی ارزشهای والدین از طریق چند سوال
بازپاسخ و تشریح نقش این ارزشها به عنوان مهمترین پیشبین ارزشهای
فرزندان ،لزوم بازنگری در ارزشهای یهنی ،نمونههای کالمی عدم ارزشمندی
تحصیل ،تشریح اهمیت القائات جنسیتی و نمونههای کالمی مرتبط ،بازنگری

23

ساخت برنامه داربستسازی انگیزشی بر اساس...

فاطمه رشیدیپور و مهکاران

جلسات

هدفها

جلسه
نهم

تأمین محیط غنی از
حساسیت و گرمی
والدینی :عامل S

جلسه
دهم

معرفی سازه سبک زندگی
تحصیلی سالمتمحور و
شناسایی موانع همراهی
کردن والدین با فرزندان

فعالیتها
قالبهای فکری جنسیتمحور ،راهکارهای ترویج علم آموزی ،سناریو اهداف،
اختصاص زمان ویژه و مصادیق آن ،بیان عشق به فرزند بدون قید و شرط و
مصادیق آن ،فضای مجازی به عنوان مفری برای نزدیکی به فرزندان ،نامه
تشکر و قدردانی از فرزند به شکل عینی ،و دقیق ،برقراری ارتباط جسمانی،
پخش فیلم محقق ساخته نزدیکی عاطفی ،ارائه مسئولیت و احترام به استقالل
الف) ارائه اسالیدهای اموزشی باموضوع متغیر وابسته پژوهش و متعاقبا ارتباط
داربستسازی شناختی و هیجانی والدین با رفتارهای سبک زندگی تحصیلی
سالمتمحور (تسهیلگرها و بازدارندهها) ،انجام پست تست
ب) تکنیک خاطرات قدیمی و تکنیک عصای جادویی جهت شناسایی موانع
همراهی کردن والدین و یازداریهای هیجانی آنان ،تمرین عملی بازگوکردن
خاطرات نوجوانی

گام پنجم :اجرای مداخله در بافت واقعی :مبتنی بر مدل نقشهنگاری مداخله ،بعد از طراحی
برنامة آموزشی ،اجرا و سپس ارزیابی آن در دستور کار قرار میگیرد.
پیشاجرای برنامه طراحی شده :مبتنی بر الگوی نقشهنگاری مداخله ،ابتدا پیشاجرای برنامه
طراحی شده انجام شد .این پیشاجرا 1دریکی از مدارس منطقه بیست تهران (پایه هفتم) به شکل
حضوری و قبل از شیوع پاندمی کوید  19برای والدین در قالب برنامههای "آموزش خانواده" اجرا
شد .این پیش اجرا به محققین نشان داد نیاز به توجه فزاینده به هیجانات و نیازهای والدین،
کاربردیکردن بیشتر مطالب و استفاده از سناریوهای اختصاصی بیشتر جهت درک بهتر فرایندها
و تئوریهاست .به همین جهت موارد مذکور در طراحی نهایی بسته آموزشی لحاظ شد .به عنوان
نمونه در جلسات آموزشی والدین ،زمانی که تسهیلگر آموزش ویژگیهای تحولی نوجوانان و
اثرات آن بر رفتارهای فرزندان را آغاز کرد ،با شکایات والدین از وجود خستگی و عدم توجه به
نیازهای روانی آنان در محیط منزل و جامعه مواجه شد .بنابراین در بستة نهایی شروع جلسات به
جای تمرکز بر ویژگیهای دوره نوجوانی ،به استرسها ،نگرانیها و هیجانات والدین متمرکز شد.
همچنین در بحث از ارزشهای والدینی ،اشاره والدین به رابطه جنسیت فرزند و اکتسابات
تحصیلی ،لزوم پرداخت به این تفکرات قالبی جنسیتی در بسته اصلی را یادآور شد.
اجرای نهایی :شایان یکر است گرچه در ابتدای آغاز این پژوهش ،برنامة آموزشی برای فضای
آموزش حضوری پیشبینی میشد ،اما به دلیل شیوع کوید  ،19اجرای نهایی به شکل مجازی
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انجام شد .از آنجا که اجرای مداخالت از طریق اپلیکیشنهای موبایل نه تنها سرعت اجرا را باال
برده ،بلکه امکان دستیابی راحتتر به خدمات این چنینی را برای همه وضعیتهای اجتماعی
اقتصادی فراهم میکند (بیچ ،واشبورن ،گزل و ویلیامز2021 ،؛کولینز ،توالی ،پوترویکا ،هاوز و
دادز ،)2019 ،بنابراین بستر مجازی واتسپ 1برای اجرای برنامه والدین درنظرگرفته شد.
اگرچه ارائه مداخالت از طریق دستگاههای تلفن همراه شخصی به دلیل سهولت کاربرد و زمان و
مکان دلخواه مورد استقبال مراجعان و داوطلبان دورههای آموزشی است ،اما مالحظات مهمی هم
درپی دارد .اولین مسألة مهم ،کاربرد الگوی نظری است که قابلیت اجرا در فضای مجازی را دارا
باشد .انتخاب الگوی کلر به عنوان الگوی زیربنایی پژوهش حاضر ،کامال با اجرا از طریق
نرم افزارهای موبایلی همسان و منطبق است .قابلیت کاربست الگوی کلر در آموزشهای مجازی
توسط مطالعات متعددی تأیید شده است (تورل و سانال2018 ،؛ لی و کلر )2018 ،و بنابراین
اولین ضرورت مهم در اجرای مجازی برنامه تأمین شد .مبتنی بر آموزههای رانی و همکاران
( )2018برای تحول مداخالت مرتبط با تکنولوژی رسانههای اجتماعی ،جهت عینیسازی مفاهیم
انگیزشی و کاربست آنها در موقعیتهای تحصیلی ،تهیه و ارائة فیلمهای آموزشی ،اسالیدهای
آموزشی ،عکسنوشته ها ،ارائه سناریوها و پاورپوینت مطالب آموزشی در دستور کار قرارگرفت.
همچنین تمام سناریوها و کاربرگهای آموزشی در هر دو برنامه ،توسط مثالهای تکمیل شده
پشتیبانی شدند .درابتدای هر جلسه محقق از طریق پخش یک فیلم مرتبط با موضوع یا ارائه یک
الگوی دیداری ،و متعاقبا طرح سؤالی چالشبرانگیز ،پیشآمادگی یهنی از محتوای جلسه پیشرو
برای مشارکتکنندگان ایجاد میکرد .همچنین در پایان هرجلسه خالصهای از مطالب گفته شده
در قالب فایلی دیداری (عکسنوشته یا پاورپوینت) به مخاطبان ارائه شد .عالوه براین در آخرین
جلسه خالصه ای از مطالب کل جلسات در اختیار مخاطبان قرار گرفت تا بعدها در صورت نیاز
امکان بازبینی و رجوع به آموختههای حاصل از این برنامه برای آنها فراهم باشد.
وفاداری درمانی :2جهت طراحی محتوای جلسات آموزشی ،فرمولبندی ،3و با توجه به معیارهای
تعیین محتوای برنامههای مداخالتی (گالینسکی ،فراسر ،دی و ریچمن ،)2012 ،ابتدا نیازها و
اهداف آموزشی دانشآموزان و نقش والدین در نیمرخ انگیزشی فرزندانشان بازشناسی و سپس به
ارائة برنامة داربستسازی انگیزشی برای والدین مبادرت گردید .همچنین سازماندهی مطالب
منتخب بر پایه مالکهایی چون تقدم مسائل هیجانی بر شناخت ،حفظ ارتباط و پیوستگی مطالب،
ارتباط عمودی و افقی مطالب با هم ،ارائه مطالب از ساده به مشکل و از کل به جزء صورت گرفت.
Formulation

3.

25

WATSAPP
Treatment Fidelity

1.
2.

ساخت برنامه داربستسازی انگیزشی بر اساس...

فاطمه رشیدیپور و مهکاران

عملیبودن دوره از طریق ارائه سناریوهای مرتبط ،فعالیتهای سرگرمکننده ،مشارکت گروهی و
استفاده از وسایل کمک آموزشی چون فیلم و تصویر درطول اجرای برنامه ،جهت اثرگذاری هرچه
بیشتر لحاظ گشت .پس از طراحی بسته ،جهت تأمین کارآیی 1و اثربخشی 2آن ،پیش اجرا انجام
شد .عالوه بر این ارائه بستة آموزشی به چند تن از متخصصان حوزة انگیزش ارائه و نظرسنجی از
آنان درباره کارآیی و روایی بسته مورد نظر هم انجام شد .جهت ارتقای اعتبار 3و روایی 4مداخالت
طراحی شده از راهبردهای سنجش و نظارت بر بافت 5آموزشی ،و محتوای 6آموزشی ،به شکل
روشهای حفظ و یخیرهسازی فایلهای صوتی ،فیلمها و مطالب آموزشی ارائه شده در گروههای
مجازی و نظارت دقیق اساتید راهنما بر محتوای اجرایی جلسات بهره بردهشد .همچنین معیار
شایستگی 7مربی ،با توجه به اخذ گواهیهای مرتبط توسط تسهیلگر در زمینه طراحی کارگاههای
آموزشی مبتنی بر اصول روانشناسی یادگیری ،تربیت مشاور تحصیلی و مهارتهای فرزندپروری
برآورده شد.
گام ششم :ارزیابی برنامه طراحیشده :در این مرحله محقق مبتنی بر اهداف عملکردی منتخب
در گام دوم ،پرسشنامههای مربوطه را از طریق لینک پرسشنامة الکترونیکی ،در مرحلة پیش-
آزمون ،پسآزمون و پیگیری به والدین ارائه داده و پاسخها جمعآوری شدند .درنهایت برای
مشارکتکنندگان گروه آزمایش به مدت  10هفته از آغاز شهریورماه  ،1399مهارتهای مختلف
«برنامه داربستسازی انگیزشی» ارائه شد.
یافتهها
در پژوهش حاضر مادرانی که دارای دانشآموز پسر کالس هفتم و هشتمی بودند ،حضور داشتند.
دامنه سنی مادران بین  35تا  55سال و تحصیالت دیپلم ،کارشناسی و یک مورد کارشناسی
ارشد را شامل شده و همگی خانهدار بودند .هیچ یک از مادران مطلقه نبوده و همگی با همسر و
فرزند خود زندگی میکردند .در این بخش جدول  2اندازههای توصیفی میانگین و انحراف
استاندارد مربوط به ارزیابی مبتنی بر تهدید ،ارزیابی چالشی ،ارزیابی از منابع ،جهتگیری هدفی
تسلطی و جهتگیری هدفی عملکردی در آزمون برنامه والدین را در گروههای آزمایش و کنترل
در مقاطع زمانی پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری نشان میدهد.

5.

1.

6.

2.
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جدول  .2اندازههای میانگین و انحراف استاندارد ارزیابیهای شناختی و جهتگیریهای هدفی در
گروههای آزمایش و کنترل در پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری ()n=30
متغیر

مرحله

ارزیابی مبتنی بر تهدید

گروه
آزمایش
کنترل
آزمایش
کنترل
آزمایش
کنترل
آزمایش
کنترل
آزمایش
کنترل
آزمایش
کنترل
آزمایش
کنترل
آزمایش
کنترل
آزمایش
کنترل
آزمایش
کنترل
آزمایش
کنترل
آزمایش
کنترل
آزمایش
کنترل
آزمایش
کنترل
آزمایش
کنترل

پیشآزمون
پسآزمون
پیگیری
پیشآزمون
پسآزمون

ارزیابی چالشی

پیگیری
پیشآزمون
پسآزمون

ارزیابی از منابع

پیگیری
پیشآزمون
جهتگیری
تسلطی

هدفی

جهتگیری
عملکردی

هدفی

پسآزمون
پیگیری
پیشآزمون
پسآزمون
پیگیری
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M
19/33
19/53
13/93
19/51
14/10
19/60
12/27
12/45
15/75
12/40
15/92
12/33
6/07
6/21
9/89
6/28
10/05
6/19
26/20
26/17
30/25
26/37
29/89
26/11
20/80
20/45
17/11
20/76
17/03
21/05

SD
5/73
5/65
5/56
5/66
5/43
5/74
3/56
3/98
3/61
3/65
3/76
3/78
3/37
3/31
3/41
3/53
3/47
3/38
2/24
2/36
2/31
2/53
2/26
2/55
4/37
4/44
3/95
4/53
4/56
4/38
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در ادامه ،به منظور آزمون اثر عامل بینآزمودنی (گروه) و عامل درونآزمونی (زمان) بر اندازههای
جمعآوریشدة متغیرهای وابسته از روش آماری تحلیل واریانس مختلط ساده استفاده شد .قبل
از بکارگیری فن آماری مزبور به منظور آزمون اثر عامل بینآزمودنی (گروه) و عامل درونآزمونی
(زمان) بر اندازههای جمعآوریشدة ابعاد ارزیابیهای شناختی شامل ارزیابی مبتنی بر تهدید،
ارزیابی چالشی و ازریابی از منابع و همچنین جهتگیریهای هدفی تسلطی و عملکردی ،مفروضة
کرویت موخلی با هدف تعیین همگنی واریانسها و تشابة در واحد مقداری ضریب همبستگی بین
زوج سطوح عامل درونآزمودنی (جدول  )3و آزمون لون برای تعیین همگنی واریانسهای خطا،1
آزمون و تایید شدند (جدول.)4
جدول .3نتایج آزمون کرویت موخلی در برنامه داربستسازی انگیزشی
متغیر
ارزیابی مبتنی بر تهدید
ارزیابی چالشی
ارزیابی از منابع
جهتگیری هدفی تسلطی
جهتگیری هدفی عملکردی

آمارة موخلی

مجذور کا

0/921
0/947
0/937
0/925
0/931

2/84
1/98
2/09
2/80
2/75

معناداری

درج آزادی

0/301
0/441
0/343
0/247
0/349

2
2
2
2
2

نتایج جدول  3نشان میدهد که برای اثر عامل درونگروهی مفروضة کرویت موخلی برقرار
است .بنابراین ،نتایج این آزمون شواهدی را در دفاع همگنی واریانسها و برابری ضرایب
همبستگی زوجمتغیری برای اثر عامل درونگروهی فراهم میآورد .جدول  4نیز مبتنی بر آزمون
لون ،از همگنی واریانسهای خطا برای ابعاد ارزیابیهای شناختی و جهتگیریهای هدفی تسلطی
و عملکردی به طور تجربی دفاع میکند.
جدول  . 4نتایج آزمون لوین برای همگنی واریانس خطا در برنامه داربستسازی انگیزشی
متغیر
ارزیابی مبتنی بر تهدید
ارزیابی چالشی
ارزیابی از منابع

درجه آزادی 1

درجه آزادی 2

آمارةF

معنادای

1
1
1

28
28
28

0/46
0/10
1/93

0/51
0/76
0/18
1.
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28
28

1
1

0/26
0/12

0/61
0/73

در این بخش ،نتایج فن آماری تحلیل واریانس مختلط ساده نشان داد که در برنامه
داربستسازی انگیزشی اثر اصلی عامل درونگروهی بر ارزیابی مبتنی بر تهدید ([2 =0/12
 56( = 3/88, P<0/05,و  ،)]F )2ارزیابی چالشی ([ 56( = 4/40, P<0/05, 2 =0/14و  ،)]F )2ارزیابی از
منابع ([ 56( = 6/31, P<0/05, 2 =0/18و  ،)]F )2جهتگیری تسلطی ([= 4/20, P<0/05, 2 =0/13
( 56و  )]F )2و جهتگیری عملکردی از لحاظ آماری معنادار بود ([56( = 3/97, P<0/05, 2 =0/12
و  .)]F )2همچنین ،در این بخش ،نتایج مربوط به اثر تعاملی عوامل درونگروهی و بینگروهی نیز
بر ارزیابی مبتنی بر تهدید ([ 56( = 3/25, P<0/05, 2 =0/10و  ،)]F )2ارزیابی چالشی ([2 =0/18
 56( = 6/07, P<0/05,و  ،)]F )2ارزیابی از منابع ([ 56( = 3/31, P<0/05, 2 =0/11و  ،)]F )2جهتگیری
تسلطی ([ 56( = 3/66, P<0/05, 2 =0/12و  )]F )2و جهتگیری عملکردی از لحاظ آماری معنادار
بود ([ 56( = 5/99, P<0/05, 2 =0/18و  .)]F )2در ادامه ،نتایج اثر اصلی عامل بینگروهی نیز بر
ارزیابی مبتنی بر تهدید ([ 28( = 4/76, P<0/05, 2 =0/15و  ،)]F )1ارزیابی چالشی ([2 =0/26
 28( = 9/60, P<0/05,و  ،)]F )1ارزیابی از منابع ([ 28( = 6/59, P<0/05, 2 =0/19و  ،)]F )1جهتگیری
هدفی تسلطی ([ 28( = 7/11, P<0/05, 2 =0/20و  )]F )1و جهتگیری هدفی عملکردی از لحاظ
آماری معنادار بود ([ 28( = 3/69, P<0/05, 2 =0/12و .)]F )1
آزمون بنفرونی نیز با هدف تعیین معناداری آماری مقایسههای زوجی سطوح عامل
درونگروهی برای برنامه داربستسازی انگیزشی انجام شد .در این بخش ،نتایج جدول  5نشان
داد که در ابعاد ارزیابیهای شناختی و جهتگیریهای هدفی ،تفاوت بین متوسط نمرات
مشارکتکنندگان در مرحلة پیشآزمون با متوسط نمرات آنها در پسآزمون و پیگیری ،از نظری
آماری معنادار و نتایج مربوط به مقایسههای زوجی متوسط نمرات پسآزمون و پیگیری ،از نظر
آماری غیرمعنادار بود.
جدول .5نتایج آزمون بنفرونی برای مقایسههای زوجی در سطوح عامل درونآزمودنی زمان برای برنامه
داربستسازی انگیزشی
متغیرها
ارزیابی تهدیدمحور

مقایسه نمرات

تفاوت میانگین

خطای معیار

معناداری

پیشآزمون/پسآزمون
پیشآزمون /پیگیری
پسآزمون/پیگیری

1/75
1/68
-0/05

0/19
0/21
0/20

0/001
0/003
0/97
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ارزیابی چالشی

ارزیابی از منابع

جهتگیری تسلطی

جهتگیری عملکردی

-1/53
-1/63
-0/06
-1/91
-2/05
-0/05
-2/13
-1/73
-0/07
1/62
1/67
0/094

پیشآزمون/پسآزمون
پیشآزمون /پیگیری
پسآزمون/پیگیری
پیشآزمون/پسآزمون
پیشآزمون /پیگیری
پسآزمون/پیگیری
پیشآزمون/پسآزمون
پیشآزمون /پیگیری
پسآزمون/پیگیری
پیشآزمون/پسآزمون
پیشآزمون /پیگیری
پسآزمون/پیگیری

0/14
0/12
0/16
0/18
0/16
0/14
0/11
0/12
0/15
0/09
0/10
0/20

0/001
0/001
0/89
0/001
0/001
0/91
0/001
0/001
0/90
0/001
0/001
0/94

بحث و نتیجهگیری
این بخش از مطالعة حاضر با هدف آزمون اثربخشی بستة طراحیشده "داربستسازی انگیزشی"
روی ارزیابیهای شناختی و جهتگیری هدفی والدین انجام شد .نتایج این مداخله نشان داد که
برنامة آموزشی داربستسازی انگیزشی در افزایش ارزیابی چالشی و ارزیابی از منابع ،همچنین بر
بهبود جهتگیری هدف تسلطی والدین مؤثر بوده است .این یافتهها همسان با پژوهشهای گذشته
(سلینیکاس و کیکاس2019 ،؛ مائو و همکاران2018 ،؛ سیلینیکاس و همکاران )2015 ،بر اهمیت
مداخلههای بهنگام در تعامالت تحصیلی و انگیزشی والد -فرزند تأکید دارند .نتایج مطالعةه حاضر
همسو با یافتههای مطالعات (سسی و اسکالس2020 ،؛ یوکاس و همکاران2019 ،؛ باند2019 ،؛
فنگ و همکاران2019 ،؛ مولر2018 ،؛ ساالری و فیالرس2017 ،؛ چاکو و هکاران )2017 ،نشان
داد که برنامههای آموزشی قادر است نیمرخ روانشناختی والدین را بهبود بخشد.
چالشهای تحصیلی فرزندان کنار دیگر مسائل والد-فرزندی ،دغدغه مهم والدین و یکی از
مهمترین منابع استرس آنهاست .این استرس والدینی در تعامالت و احساسات روانشناختی
منفی منعکس شده و متعاقبا بر عملکرد والدین ،ارتباط والد-فرزندی و بهزیستی فرزندان اثرگذار
است (چنگ و کوان .)2021 ،این ویژگیهای روانشناختی والدین ،یکی از گذرگاههای متعددی
است که وجود تناقضات مربوط به اثرگذاری مشارکت والدینی بر یادگیری ،انگیزش و موفقیت
فرزندان را تبیین میکند .میزان مشارکت فعاالنة والد در برنامههای آموزشی والدین هم ،اغلب از
عوامل فردی چون شناختها ،ارزشها و استرسهای والد ،در کنار عوامل بافتاری نشئت میگیرد
(گونزالز و همکاران2021 ،؛ وو و همکاران .)2020 ،برنامة حاضر از طریق کاربست راهبردهایی
30
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چون بازسازی شناختی ،بازسازی اهداف و تنظیم هیجانی به والدین کمک میکند تجربة عامل
خطر را به صورت فرصتی برای تأیید خود ،پیشبینی پیشرفت و تسلط و رشد فردی تلقی کند
(ارزیابی چالشی) و متعاقبا موقعیت به صورت خوشایند ،مهیج و انگیزاننده ارزیابی میشود و فرد
در مواجهه با مطالبات موقعیتی امیدوار ،مطمئن و مشتاق است .همچنین آموزش ویژگیهای
تحولی نوجوانان و عادیسازی مشکالت ارتباطی والد – فرزند در بافت تحصیلی ،کاهش
خودسرزنشی ،افزایش خودپذیرشی به عنوان والد خوب و افزایش خودباوری نسبت به والدینی
کردن مؤثر را درپی خواهد داشت .همچنین آموزش مهارتهای مربیگری هیجانات فرزندان،
مشغولیت یهنی والدین در برخورد با احساسات فرزند را کاهش داده و به احساس والد کافیبودن
کمک میکند .عالوه براین ،برنامة داربستسازی انگیزشی با تأکید بر تکنیکهایی چون گفتگوهای
همدالنه با والدین ،توجه به احساسات ،نیازها و نگرانیهای والدین ،همچنین تکنیکهایی چون
خاطرات قدیمی و عصای جادویی برای تغییر خیالی خاطرات گذشته جهت شناسایی موانع
همدلیکردن مؤثر والدین با فرزندان و بازداریهای هیجانی آنان انجام شد .چنین تمریناتی از
طریق تسهیل شناخت هیجانات و ابراز هیجانات پنهان در بافت حمایتگرانه ،تخلیة هیجانی
والدین ،شناخت و ابراز کالمی هیجانات را درپی داشته و از این طریق میتواند به تقویت تفکرات
خودتوانمندساز  ،کاهش تفکرات منفی و بدبینی نسبت به تعامالت با فرزند منجر شود.
همچنین یافتههای این پژوهش نشان داد که این برنامة آموزشی در ارتقای جهتگیری هدفی
تسلطمحور والدین نیز مؤثر بوده است .والدین اغلب دربرخورد با موقعیتهای تحصیلی فرزندان
خود ،یا بر عالقة مستمر و رشد فکری متمرکز هستند و فعالیتهای چالشبرانگیز اما لذت بخش
را برای ایشان ترجیح میدهند (جهتگیری هدفی تسلطمحور) و یا در تقابل بر عملکرد باال و
کسب استانداردهای اجتماعی تمرکز داشته و موقعیتهای تحصیلی را فضایی مناسب برای اثبات
هوش و شایستگی قلمداد میکنند .پژوهشهای گذشته نشان دادهاند ،جهتگیری هدفی والدین
بر جهت گیری هدفی فرزندان اثر داشته ،و اخذ هر کدام از این دیدگاهها توسط والدین ،نتایج
متفاوت انگیزشی و رفتاری را برای فرزندان به همراه دارد (شون ،برگر و کوک2021 ،؛ چوانگ و
کوان .)2021 ،به عبارت دیگر شناخت های والدین (ایدهها ،دانشها و نگرشهای والدین) و
انتظارات والدینی (آرزوها و امیدهای تحصیلی برای فرزندان) بر هدفگزینی نوجوانان اثرات
مستقیم دارند (بکر و همکاران )2019 ،و البته همواره و لزوما واقعبینانه نیستند .بنابراین ممکن
است متعاقبا رفتارهای والدینی غیرکارکردی چون اعمال کنترل و فشار شدید بر فرزند را به
همراه داشته باشند .برنامهی داربستسازی انگیزشی از طریق کاربست تکنیکهای بازسازی
شناختی و بازتنظیم اهداف و ارزشها ،به تغییر در اهداف ،شناختها و باورهای والدین منجر
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شده است .چنین آموزشهایی از طریق رسیدن به عاملیت مشترک 1بین والد و فرزند یا تنظیم
مشترک 2می تواند به عنوان یک منبع حمایتی بالقوه به تعدیل انتظارات و باورهای والدین منجر
گردد (شون ،برگر و کوک .)2021 ،این ادارک عاملیت مشترک عالوه بر نتایج مثبت برای فرزند،
به تغییر اهداف غیرواقعبینانه و عملکردمحور در والدین منجر شده ،همچنین سطح تحمل والد
در چالش های تحصیلی فرزند را ارتقا داده و راهبردهای مقابله آنان برای چالش با عدم براورد
انتظاراتشان را افزایش میدهد.
از دیگر سو ،اگر والدین مداخالت والدینی را مثبت ارزیابی کنند؛ آنچنان که به این باور
برسند که حضور در برنامههای آموزشی ،ضمن ارائة اطالعات مفید ،تجربة لذتبخشی از همزیستی
با دیگران در پیداشته و محتوای جالب و متقن علمی دراختیارشان میگذارد ،کارآمدی آنان در
والدینی کردن مؤثر افزایش و استرس مرتبط با فرزندپروری کاهش مییابد .در نتیجه ارزیابیهای
شناختی وی از موقعیتهای چالشبرانگیز مرتبط با امور تحصیلی فرزندان ،ارزیابی مبتنی بر
چالش (و نه تهدید یا فقدان) خواهد بود .اخذ این چنین ارزیابی سالمت محوری ،به روشی غیر
مستقیم پیامدهای تحصیلی آتی فرزندان را تحت تأثیر قرار میدهد (شون ،برگر و کوک.)2021 ،
به طور خالصه ،برنامه داربستسازی انگیزشی از طریق افزایش توانمندسازی روانشناختی
والدین در حیطههای شناختی ،عاطفی و رفتاری ،قادر است بر اتخای ارزیابیهای استرس چالشی
و انتخاب جهتگیری هدفی تسلطی مؤثر واقع گردد و درنتیجه زمینة روانی اجرای برنامه را آماده
و کاربست مداخله توسط والدین را تضمین نمایند .به طور مجمل میتوان وجه اشتراک این برنامه
با برنامه های گذشته را در آموزش حمایت از خودمختاری فرزندان درعین ارائه ساختار روشن و
منسجم اولیه ،پرورش گرمی عاطفی و حساسیت والدینی ،بهبود اسنادها ،باورها و ارزشهای
والدین در امورتحصیلی ،تقویت جهتگیریهای هدفی تسلطی و نگاه فرایندمحور به وضعیت
انگیزشی و تحصیلی فرزندان بوده است .همچنین ،این برنامه ضمن جامعیت در پرورش مواضع
انگیزشی والدین ،در توجه ویژه به موانع و بازداریهای والدین در حمایت مثبت و کارآمد از
فرزندان ،همچنین نگرانیها و مسائل حل نشدة والدین که بر تغییر و احیانا اتخای مواضع انگیزشی
ناکارآمد در والدین اثرگذارند ،از دیگر برنامههای داربستسازی انگیزشی مجزا میگردد .وجه
افتراق دیگر برنامة مذکور نسبت به برنامههای قبلی ،توجه همدالنه و مربیگری هیجانی در
برخورد با انواع هیجانات تحصیلی در فرزندان است.
با وجود آن که نتایج مطالعة حاضر همسو با گروه وسیعی از شواهد تجربی ،نشان دادند برنامه
"داربستسازی انگیزشی" در بهبود مواضع انگیزشی والدین (ارزیابی شناختی و جهتگیری
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هدفی) مؤثر بوده ،اما برخی محدودیتهای آن باید مورد توجه قرار گیرد .محدودیت جدی این
اقدام پژوهشی ،عدم امکان اجرای حضوری مداخالت طرحریزیشده به دلیل شیوع کوید  19بود.
از آنجا که برنامه "داربستسازی انگیزشی" برای اجرای چهره به چهره و گروهی پیشبینی شده
بود ،شیوع کوید  ، 19و عدم امکان اجرای حضوری آن محققین را با چالشی جدی مواجه کرد.
هرچند در این بخش محققین کوشیدند با اقداماتی مستخرج از پژوهشهای مجازی گذشته و
امکانات موجود ،بستههای مذکور را برای اجرای مجازی مناسبسازی کنند ،اما درهرحال این
برنامهها از ابتدا برای اجرای حضوری طرحریزی شده بودند .همچنین عدم دسترسی به امکانات
الزم برای اجرای مبتنی بر وب در مدارس دولتی از دیگر محدودیتهای اجرای این پژوهش در
مرحله نهایی بود که محققان را به ترجیح و انتخاب اپلیکیشنهای موبایل جهت اجرا کشاند.
همچنین برنامه داربست سازی انگیزشی صرفا روی مادران اجرا شد .پرواضح است از طرفی
ارزشها ،انتظارات و باورهای پدران نیز در آینده تحصیلی فرزندان به شدت اثرگذار است (ویگفیلد
و همکاران ،) 2019 ،از طرف دیگر تعامالت بین جنسیت والدین و جنسیت فرزند در میزان
اثربخشی مداخالت انگیزشی میتواند حائز اهمیت باشد و بنابراین ارزش مطالعاتی دارد اما در
این پژوهش به آن پرداخته نشد .همچنین هرچند تأثیر برنامه آموزشی داربستسازی انگیزشی
بر بهبود ارزیابیهای شناختی و جهتگیری هدفی تسلطمحور مادران بررسی شد ،اما اثرات این
مداخله بر ویژگیهای انگیزشی و روانشناختی فرزندان مورد آزمون قرار نگرفت که به دلیل هدف
نهایی تمام مداخالت انگیزشی (یعنی ارتقا نیمرخ انگیزشی یادگیرندگان) میتواند بسیار حائز
اهمیت باشد .بنابراین پیشنهاد میشود در پژوهشهای آینده ،ضمن اجرای برنامه برای پدران،
اثربخشی برنامه داربستسازی انگیزشی بر نیمرخ انگیزشی ،عملکرد تحصیلی و پیشرفت تحصیلی
فرزندان دختر و پسر ،باتوجه به نقش تعدیلگر جنسیت والد و جنسیت فرزند بررسی گردد.
همچنین پیشنهاد میشود نهادهای متولی آموزش والدین ،روانشناسان تربیتی و خصوصا آموزش
و پرورش ،زمینة آموزش والدین مبتنی بر اصول برنامة داربستسازی انگیزشی و درقالب
کارگاههای روان شناختی یا حتی جلسات آموزش خانواده در مدارس را فراهم و موجبات تغییر
در مواضع انگیزشی والدین و به تبع آن ارتقا نیمرخ انگیزشی فرزندان را موجب گردند .به عبارت
دیگر امکان آفرینی برای تأمین دغدغه عملیاتی سازی اجرای برنامه داربست سازی انگیزشی در
سطحی کالن و تعقیب فرصتهای مترتب بر آن ،میتواند ازجمله اهداف عالی چنین برنامهای
باشد.
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موازین اخالقی
در تمامی مراحل پژوهش حاضر تالش شد اقداماتی جهت رعایت مالحظات اخالقی صورت گیرد.
اخذ رضایتنامة کتبی از مشارکتکنندگان به منظور شرکت در پژوهش ،محرمانه ماندن اطالعات
به دست آمده از مشارکتکنندگان ،مختار بودن مشارکتکنندگان به خروج از پژوهش در صورت
عدم تمایل به ادامه همکاری ،اطمینان دادن به مشارکتکنندگان در پژوهش ،پیرامون عدم ضرر
و زیان جسمی ،روانی و مالی متعاقب شرکت یا عدم شرکت در پژوهش ،عدم تحمیل هر گونه
هزینه مالی به مشارکتکنندگان برای مشارکت در پژوهش ،نشر نتایج برآمده از مطالعه در
نشریات علمی داخلی با هدف سهیم کردن دگر دغدغهمندان تربیتی در نتایج حاصل شده ،تقدیر
و تشکر از مشارکتکنندگان به دلیل همکاری در پژوهش و اجرای دوره فشردهتر برای
مشارکتکنندگان گروه کنترل ،و درنهایت دارا بودن گواهیهای الزم برای طراحی دورة آموزشی
و اجرای برنامه از آن جملهاند.
سپاسگزاری
بدین وسیله از مادرانی که با حضور خود در طی جلسات آموزشی ،امکان اجرا و بررسی این برنامه
را ایجاد کردند ،بسیار سپاسگزاریم.
مشارکت نویسندگان
این مقاله برگرفته از رسالة دکترای نویسنده اول از دانشگاه شهید بهشتی و با حمایت و همراهی
اساتید راهنما آماده و تدوین گردیده است.
تعارض منافع
بنابر اظهار نویسندگان این مقاله حامی مالی و تعارض منافع ندارد.
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پیوست  :1پرسشنامه جهتگیری هدفی والدین
کامالً مخالم

تاحدودی مخالف

نه مخالف نه موافق

تا حدودی موافق

کامالًموافق

 -1اغلب از فرزندم میخواهم که وقت خود را صرف فکر کردن به مطالب و مفاهیم درسی کند.

1

2

3

4

5

 -2از فرزندم میخواهم که به جای تکالیف آسان ،روی تکالیف چالش انگیز کار کند.

1

2

3

4

5

 -3دوست دارم فرزندم در کالس تکالیف چالشانگیز را انجام دهد حتی اگر اشتباه کند.

1

2

3

4

5

 -4همواره از فرزندم میخواهم که مطالب درسی را بفهمد نه اینکه آنها را حفظ کند.

1

2

3

4

5

 -5دوست دارم فرزندم رابطة بین تکالیف کالسی و فعالیتهای بیرون از مدرسه را بفهمد.

1

2

3

4

5

 -6از فرزندم میخواهم که عالوه بر انجام تکالیف ،سعی کند مفاهیم درسی را کامالً درک کند.

1

2

3

4

5

 -7دوست ندارم فرزندم در انجام تکالیف درسی اشتباه کند.

1

2

3

4

5

 -8دوست دارم فرزندم به من نشان دهد که او از دانشآموزان دیگر بهتر و قویتر است.

1

2

3

4

5

 -9دوست دارم فرزندم به دیگران ثابت کند که او دانشآموز زرنگی است.

1

2

3

4

5

 -10فکر میکنم برایم خیلی مهم است که فرزندم در کالس به سواالت درست پاسخ دهد.

1

2

3

4

5

 -11وقتی میبینم انجام تکالیف درسی برای فرزندم آسان است خوشحال میشوم.

1

2

3

4

5

سواالت
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پیوست  : 2ابزار ارزیابی شناختی استرس
فرض کنید ،فرزندِ نوجوانتان در انجام تکالیف درســی خود به طور خاص و دیگر مســئولیتهایی که انتظار میرود
هر نوجوان در قبال خانواده خود بپذیرد ،موافقِ با اسـتانداردها و انتظارات شـما عمل نمیکند .برای مثال ،نه تنها از
عملکرد تحصـیلی او راضـی نیسـتید ،بلکه بر خالف انتظارتان بخش زیادی از زمان خود را سـرگرم اسـتفاده از فضـای
مجازی است .لطفاً بر اساس این موقعیت فرضی به سؤاالت این بخش پاسخ دهید.
بیشتر
به
گاهگاهی اغلب
هرگز
وقتها
ندرت

عبارتها
 1برای فائقآمدن بر این موقعیت و استرس ناشی از آن از توانایی الزم برخوردارم.
 2به نظر من ،استرس ناشی از این موقعیت ،یک عامل تهدیدکننده است.
 3در چنین شرایطی به فردی دسترسی دارم که به من کمک میکند.
 4میتوانم بر تجارب پراسترسی از این دست به خوبی غلبه کنم.
 5میدانم برای غلبه کردن بر چنین موقعیتی چکار باید بکنم.
6

در مواجهه با چنین موقعیتی عصبی میشوم.

 7این اتفاق ،تاثیر منفی زیادی روی من میگذارد.
 8در این موقعیت فردی وجود دارد که به من کمک میکند.
 9پیامد وقوع چنین اتفاقات پراسترسی برایم کامالً منفی است.
 10این اتفاق بر زندگی من اثراتی جدی میگذارد.
برای غلبه بر استرس ناشی از این موقعیت ،به منابع حمایتی مورد نیاز
11
دسترسی دارم.
 12برای غلبه بر استرس ناشی از این موقعیت ،از مهارتهای الزم برخوردارم.
 13موقعیتهای استرسزا تاثیری منفی روی من میگذارند.
مواجهه با چنین تجارب استرسزایی ،پیامدهای طوالنی مدتی برایم به همراه
14
دارد.
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