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در والدین کودکان  گیري هاي تصمیم سبکبر ارتقا و بهبود  مسئلههاي حل  آموزش مهارت رتأثیبررسی 

  توان ذهنی کم
  چکیده

گیري در  هاي تصمیم بر سبک مسئلهی آموزش مهارت حل اثربخشهدف از تحقیق حاضر بررسی 
 ذهنی کل توان کمنفر از والدین کودکان  60منظور بدین  .ذهنی بوده است توان کمین کودکان والد

تصادفی به دو گروه آزمایش و  صورت بهگیري در دسترس انتخاب و  نمونه صورت بهشهر تهران 
-طرح نیمه آزمایشی پیش آزمون ،استفاده موردطرح . تقسیم شدند) رنف 30هر یک به تعداد (کنترل 

ل گروه آزمایش به مدت هفت جلسه تحت آموزش مهارت ح .پس آزمون با گروه کنترل بوده است
ابزار  عنوان بهگیري عمومی اسکات و بروس  هاي تصمیم قرار گرفتند و از پرسشنامه سبک مسئله

به کمک آزمون کواریانس مورد تحلیل قرار  آمده دست بههاي  در پایان داده .پژوهش استفاده شد
 شهودي، گیري عقالیی، بر سبک تصمیم مسئلهوزش مهارت حل آم داد کهنتایج نشان  .گرفت
بر  مسئله اما آموزش مهارت حل؛ باشد می اثرگذارذهنی  توان کمگی و آنی والدین کودکان وابست

توان نتیجه  می یتدرنها .نیست اثرگذارذهنی  توان کمگیري اجتنابی والدین کودکان  سبک تصمیم
 توان کمگیري والدین کودکان  هاي تصمیم بر برخی از سبک مسئلهش مهارت حل آموز گرفت که

  .باشد می گذاراثرذهنی 
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Investigating the Effect of Training Problem Solving Skills on Improving Decision Making 
Styles in Parents of Mentally Retarded Children 

Abstract 
The aim of this study was to investigate the effectiveness of the training 
problem solving skills on decision making styles in parents of mentally 
retarded children. For this reason, 60 parents of mentally retarded children 
were chosen from Tehran, Tejram by convenience sampling and divided 
randomly in experimental and control group (30 subjects in each group). The 
research design, was pre test and post test Quasi experimental design with 
control group. The experimental group were trained for 7 sessions under 
problem solving skills. General decision making questionnaire of Scot and 
Bruce was used as the examination tool. Finally, the data were analyzed by 
using a covariance test. The results showed that training problem solving skills 
was effective on rational, intuitive, dependency, and immediate decision 
making styles of parents with mentally retarded children. However, problem 
solving skills training was not effective on avoidance decision making styles 
of parents with mentally retarded children. It was concluded that problem 
solving skills training was effective on some decision making styles of parents 
of mentally retarded children. 

Keywords: problem-solving skills, mentally retarded children, parents’ styles 
of decision making 
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  مقدمه
ایـم و   ه بـوده با مشـکالتی مواجـ   کرات بههر یک از ما 

. مقابلـه کنـیم   هـا  آنایم که چگونه بـا   تصمیماتی گرفته
بسیاري از اوقات، فرایند حل مسـائل زنـدگی روزمـره    

قیقـاً متوجـه   گیرد و د صورت می خود خودبهي ا گونه به
، بایـد توجـه   حـال  نیبـاا . شویم چگونگی انجام آن نمی

ــد  ــایی در شناداشــت کــه ب ســایی مشــکالت و ون توان
هاي کارآمد، زندگی روزانه ما فلـج   حل دستیابی به راه

  ).1384 سعید،(خواهد بود 
ایـن   در طول تاریخ، روانشناسان و فالسـفه بـه بیـان   

انـد کـه یـک بخـش اساسـی از انسـان        مطلب پرداختـه 
 نیتـر  مهـم . اسـت  مسئلهمندي حل بودن، قابلیت و توان

شود این اسـت کـه    ن مطلب منبعث مییاي که از ا ایده
در توانمنـدي اجتمـاعی و سـالمت     مسـئله توانایی حل 
بـر   مسئلهاین توانایی حل . دارد یتوجه قابلروان نقش 

 گیـري  توانایی رویارویی با مشکالت در زنـدگی و تصـمیم  
 ).2006، 2و هپنـر  1گـري (افراد بسیار تأثیرگـذار اسـت   

مشکل و سـازگار   نوعی از مقابله متمرکز بر مسئلهحل 
ــه خاصــی هــاي  اســت و موجــب خــط مــش  هدفمندان

را تعریـف کـرده و    مسئلهآن  لهیوس بهشود که افراد  می
 مسـئله حـل   آمـوزش  .دهنـد  را انجـام مـی   حل راهیک 
آموزد تـا از   درمانی است که بدان طریق فرد می روش

خـود بـراي کنـار     مـؤثر هاي شـناختی   مجموعه مهارت
اسـتفاده   نیآفـر  مشکلفردي  هاي بین آمدن با موقعیت

اسـتقالل  اغلب با عباراتی چون  مسئلهرویکرد حل . کند
ــهو شایســتگی و  در  .شــود توصــیف مــی نفــس اعتمادب

مرحلـه وجـود دارد کـه     5 مسـئله فرایند آمـوزش حـل   
مرحله شامل  5و این  اند موافقبا آن  پردازان هینظراکثر 

تعریـف و   .2 گیـري کلـی،   جهت .1 :مراحل زیر است
                                                           

1. Gary 
2. Hapner 

 .4 هــاي بــدیل، حــل ارائــه راه .3 ،مســئلهبنــدي  صـورت 
در راهبرد آمـوزش   .تحقیق و بررسی .5 گیري، تصمیم

ثیر ایـن  أاین بـاور وجـود دارد کـه تحـت تـ      مسئلهحل 
آموزش میزان انتظار خـود کارآمـدي افـراد و کفایـت     

و  3گلـد فریـد  ( .شخصی افـراد افـزایش خواهـد یافـت    
در  فشـــارزا وقـــوع رویـــدادهاي ).1378، 4دیویســـون

 مسـئله  زندگی افراد همراه بـا نـاتوانی در مهـارت حـل    
 تنهـا  نـه ده و شـ  مـؤثر  ریـ غاي  منجر به راهبردهاي مقابله
مشـکالت و مسـائل   بلکه  شود، مشکالت قبلی حل نمی
هـاي پیشـین    نتایج پـژوهش  .آورد جدیدي نیز پیش می

ین تعــداد رویــدادهاي بســیاري بیــانگر رابطــه پایــدار بــ
گی آدمی با سالمت جسـمانی و هیجـانی   زاي زندفشار

  .)1380 ،6و هیلگارد 5اتکینسون( .وي است
ادتی گیـري افـراد بیـانگر الگـوي عـ      سبک تصـمیم 

 مورداسـتفاده گیـري   در هنگـام تصـمیم   ها آناست که 
هـر   7گیري ، سبک تصمیمگرید عبارت به. دهند می قرار

ــیتی او   ــرد شخص ــرد، رویک ــه  ف ــنش ب در درك و واک
 و 9ابــرلین ،8تــاتوم(گیــري خــود اســت  وظیفــه تصــمیم

  ).2003، 10کوترابا
 هاي گیري انسان در طول زندگی پیوسته در حال تصمیم

طبیعـی، هـر انتخـاب     طـور  بـه . باشـد  ساده و پیچیده می
پیچیـدگی و سـادگی خـود، میزانـی از فشـار       تناسب به

بنابراین، داشـتن مهـارت   ؛ کند روانی را به فرد وارد می
ش و احسـاس رضـایت از   هش تـن بـراي کـا   مسئلهحل 

گـري و  (گیـري امـري ضـروري اسـت      فرایند تصـمیم 
هـایی هسـتند کـه     در ایـن میـان، خـانواده   ). 2006 هپنر،

                                                           
3. Goldfried 
4. Davison  
5. Atkinson 
6. Hilgard 
7. Decision-making style 
8. Tatum 
9. Eberlin 
10. Kottraba 
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باشند، این افراد با میزان  ذهنی می توان کمداراي فرزند 
بایــد داراي  جــهیدرنتبــاالیی از تــنش مواجــه هســتند و 

ایـن  در . باشـند  مسـئله حـل   توانایی بیشتري در مهارت
روزانـه تعـداد زیـادي     طـور  بـه ها، مادران بایـد   خانواده

دشـان مربـوط   تصمیم بگیرند که به ادامه زنـدگی فرزن 
ــت ــمیم ؛ اس ــابراین، تص ــیاري از    بن ــاره بس ــري درب گی

ذهـن فراینـدي بسـیار پیچیـده      تـوان  کمکارهاي فرزند 
ــود ــه. خواهــد ب ــان و  عــالوه ب ــدان دیگــر، اطرافی ، فرزن

ظـار دارنـد کـه ایـن مـادران در      انت هـا  آنهـاي   خـانواده 
بهتــرین تصــمیم را بگیرنــد  هــا آنبرخـورد بــا نیازهــاي  

 ).2003 ،1آلتون(

گیـري   هاي تصمیم هاي مختلفی از سبک بندي طبقه
پـنج شـیوه   ) 1995( 3و بروس 2اسکات. است شده ارائه

 عنـوان  بههاي فردي،  گیري را با توجه به ویژگی تصمیم
گیـري، ارائـه    صمیمگیري سبک ت ملی مهم در شکلعا

ــد ــمیم : نمودن ــبک تص ــهودي،    س ــی، ش ــري عقالی گی
  .و اجتنابی وابستگی، آنی

در تحقیق حاضر، سؤال اینجـا اسـت کـه آمـوزش     
 گیـري  هاي تصمیم چه تأثیري بر سبک مسئلهمهارت حل 

و بـا توجـه بـه اهمیـت      -سـؤال به این  براي پاسخ. دارد
 ی آمـوزش مهـارت  اثربخشاین مطالعه تعیین  -موضوع

گیري والدین کودکان  هاي تصمیم بر سبک مسئلهحل 
  .دهد را مورد بررسی قرار می ذهنی توان کم

  روش
هـاي   در این تحقیـق، یکـی از طـرح    مورداستفادهطرح 

بـا   آزمـون  پس -آزمون شیپنیمه آزمایشی، یعنی طرح 
باشـد و متغیرهـا شـامل مهـارت حـل       گروه کنتـرل مـی  

                                                           
1. Altun 
2. Scott 
3. Bruce 

 يریـ گ میتصمهاي  و سبک متغیر مستقل عنوان به مسئله
برنامـه آمـوزش حـل    . باشـند  مـی  وابسـته  متغیر عنوان به

هـر  (سـاعته   2 يا جلسـه  7یک برنامـه   صورت به مسئله
گروهــی بــراي گــروه  صــورت بــههفتــه یــک جلســه و 

طـرح جلسـات آمـوزش حــل    . برگـزار شـد  ) آزمـایش 
 5وزوریـال  4بر اساس ترکیب سه روش گلدفریـد  مسئله

بیـان   مسـئله ، روش حـل  )1381به نقل از حاجی پور، (
و کارگـاه دو روزه   )1379( يآبـاد  قاسـم زاده و نوري 

) 1386به نقل از لطفی نیـا،   ؛2002( 6ویلیامز مسئلهحل 
  ).1386زنوزیان، (تدوین شد 

و بیـان اصـول    جلسه اول به معرفـی اعضـاي گـروه   
تمرینات مربوط به  عالوه بهو انواع مقابله،  یدرمان گروه

در جلسـه دوم بـه بحـث گروهـی      .آن اختصاص یافت
در . براي مشکل پرداخته شـد  يزیر برنامهدرباره فواید 

ناکارآمـد اصـلی در حـل    هـاي   همین جلسات شـناخت 
 یبررسـ  مـورد در اعضـاي گـروه    ها آنمشکل و یافتن 

کالمی و بحث گروهی هاي  قرار گرفت، البته با چالش
در جلســه ســوم، تعریــف دقیــق . شــد ســعی در تعــدیل

و بـدون ابهـام بـه     تر سادهتبدیل آن به اجزاي مشکل و 
و  همراه توصیف عملیاتی از مشکل مدنظر قرار گرفت

یا بارش ذهنـی آمـوزش داده شـد و     يساز الیسروش 
در جلسـه چهـارم، از روش   . مورد تمرین قـرار گرفـت  

اسـتفاده   ها یآزمودنبارش ذهنی براي مشکالت واقعی 
 يبنـد  تیاولوو  اه حل راهدر جلسه پنجم، ارزیابی . شد
تشـویق  هـا   مورد توجه قـرار گرفـت و آزمـودنی    ها آن

پیشـنهادي خـود در   ي هـا  حـل  راهشدند که به ارزیـابی  
در جلسه ششم به تمـرین  . خصوص مشکالت بپردازند

هـاي از   داسـتان  بـر اسـاس   مسئلهبیشتر روي روش حل 

                                                           
4. Goldfried 
5. Zurilla 
6. Williams 
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در انتهـاي ایـن جلسـه،    . پرداختـه شـد   شـده  آمادهپیش 
حـل مشـکالت    منظـور  بـه ق شدند که ها تشوی آزمودنی

 مسـئله روش حل  گام به گامخود دست به اقدام بزنند و 
هـا بـه گـزارش     در جلسه هفتم، آزمودنی. را اجرا کنند

در حــل مشــکالت  مســئلهفراینــد و نتیجــه روش حــل 
شخصی پرداختنـد و سـودمندي ایـن روش را در حـل     

هـا   ، از آزمـودنی تیدرنها. کردند یابیارز خودمشکل 
ر خصــوص ایــن جلســات بــازخورد دریافــت شــد تــا د

در تغییـر   هـا  آنو همچنـین اثـر    هـا  آنمیزان مفید بودن 
. ها مورد بررسی قرار گیرد افکار و احساسات آزمودنی

الزم بـه ذکـر اسـت کـه در پایـان هـر جلسـه، تکلیـف         
هـا ارائـه شـد تـا در      مربوط به همان جلسه به آزمـودنی 

دازند و در انتهاي جلسـه  بپر ها آنفاصله بین جلسات به 
  .پرداخته شد ها آنبعد به بررسی و صحبت درباره 

ــدین    ــه وال ــق شــامل کلی جامعــه آمــاري ایــن تحقی
نمونـه   ؛ وذهنـی در شـهر تهـران بـود     توان کمکودکان 

 تـوان  کـم نفر از والدین کودکان  60شامل  موردمطالعه
گیـري   بود که به روش نمونهذهنی پسر کل شهر تهران 

تصـادفی در دو   صـورت  بـه انتخاب شـد و   در دسترس
و ) مسـئله بـدون آمـوزش مهـارت حـل     (گروه کنتـرل  

  .قرار گرفت) مسئلهبا آموزش مهارت حل (آزمایش 

  گیري هاي اندازهابزار
، هـم از برگـزاري   ازیـ موردنآوري اطالعات  براي جمع

 گیـري  هاي تصـمیم  و هم از پرسشنامه سبک دوره آموزشی
این پرسشنامه در . فاده شدعمومی اسکات و بروس است

ارزیـابی   منظـور  بـه ات و بـروس  توسط اسک 1995سال 
هـاي   نظریـه سـبک   بر اسـاس ري و گی هاي تصمیم شیوه
از ایـن دیـدگاه، پـنج سـبک     . دگیري ساخته ش تصمیم
سـبک  . 1: از انـد  عبـارت گیري وجود دارد کـه   تصمیم
؛ گیري شـهودي  سبک تصمیم. 2 گیري عقالیی؛ تصمیم

 گیـري  سبک تصمیم. 4گیري وابستگی؛  یمسبک تصم. 3
  .گیري اجتنابی سبک تصمیم. 5آنی؛ 

اعتبـار و روایـی ایـن    ) 2005( 2و اسـمیت  1اسپایسر
آنـان اعتبـار   . پرسشنامه را در حد باال گـزارش کردنـد  
، 95/0-68/0صــوري و محتــوایی پرسشــنامه را بــین    

و روایـی تکـرار    87/0تـا   67/0روایی درونی آن را از 
سـکات و  ا. ارزیابی نمودنـد  85/0تا  67/0ا از ر آزمون

ی ابیـ اعتبـار  هـا را نیـز    بروس هر یک از خـرده مقیـاس  
هـاي   روایـی درونـی آن بـراي خـرده مقیـاس      .اند کرده

ــی ــین  عقالن ــاس 85/0-77/0ب ــراي خــرده مقی هــاي  ، ب
 -93/0، بـراي اجتنـابی بـین    84/0 -78/0شهودي بـین  

ــین  94/0 ــته ب ــراي وابس ــ 86/0-68/0، ب ــرده و ب راي خ
  .برآورد کردند 87/0مقیاس آنی 

روایی و پایایی این پرسشنامه در ایران توسط زارع 
. اسـت  قرارگرفتـه مورد تأیید ) 1390(و اعراب شیبانی 

میزان پایایی این پرسشنامه با روش آلفاي کرونبـاخ در  
ــه  ــا آنمطالعـ ــجویان    هـ ــروه دانشـ ــه روي گـ  75/0بـ

  .است آمده دست به

  ها یافته
 38نفر والدین حاضر در این تحقیق، تعـداد   60 از میان

. مـرد بودنـد  ) 7/36(%نفر  22زن و تعداد ) 3/63(%نفر 
 23/38میانگین سنی مردان حاضـر در تحقیـق برابـر بـا     

برابـر بـا    قیـ در تحقسال و میـانگین سـنی زنـان حاضـر     
 کننـدگان  شـرکت میانگین سنی تمـام  . سال بود 69/34

از نظـر  . سال محاسـبه شـد   46/36در مطالعه نیز برابر با 
 کننــدگان شــرکتنفــر از  8میــزان تحصــیالت، تعــداد 

نفـر از   7داراي مدرك تحصیلی زیر دیپلم، ) 33/13(%
ــرکت ــدگان ش ــپلم،  ) 66/11(% کنن ــدرك دی داراي م

                                                           
1. Spicer 
2. Smith 
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نفــر داراي مــدرك کارشناســی، %) 50(نفــر  30تعــداد 
ــداد  ــر  11تع ــی  ) 33/18(%نف ــدرك کارشناس داراي م
 نفر داراي مدارك بـاالتر از کارشناسـی   4و تعداد  ارشد

  .ارشد بودند

 هـاي  فـرض  یشپـ هاي مربوط به  آماره 1در جدول 
  .اند قرارگرفتهکواریانس مورد بررسی  آزمون

  آزمون کواریانس هاي فرض یشپهاي مربوط به  آماره - 1جدول 

  
  متغیر

توزیع نرمال متغیرها 
  )آزمون کولموگروف(

ها  همگنی واریانس
  )نآزمون لوی(

  خطی بودن متغیرها

Kolmogorov- 
Smirnov Z Sig.  F  Sig  VIF  Tolerance  

هاي  سبک
  گیري تصمیم

043/1  227/0  760/3  057/0  1  1  

 

دهنـد کـه    نشان می 1هاي موجود در جدول  آماره
آزمون تحلیـل   یلهوس بهمتغیرهاي تحقیق شرایط بررسی 

هــاي  نتــایج توصــیفی ســبک  . کواریــانس را دارنــد 
 .اند شده دادهنشان  2در جدول  گیري تصمیم

  هاي آزمایش و کنترل گیري به تفکیک گروه هاي تصمیم نتایج توصیفی سبک - 2جدول 

  نتیجه 
 متغیر

 آزمون پس آزمون یشپ گروه

  
 گیري عقالیی سبک تصمیم

 M SD M  SD 
 84/0 78/2 76/0 74/2 کنترل

 13/0 22/3 74/0  66/2 آزمایش

 يودشه يریگ میسبک تصم
 66/0 06/3 66/0 02/3 کنترل

 86/0 51/3 64/0 01/3 آزمایش

 یوابستگ يریگ میسبک تصم
 65/0 50/3 65/0 48/3 کنترل

 95/0 84/2 72/0 56/3 آزمایش

 یآن يریگ میسبک تصم
 61/0 21/3 60/0 16/3 کنترل

 12/0 70/2 61/0 10/3 آزمایش

 یاجتناب يریگ میسبک تصم
 85/0 91/2 81/0 80/2 کنترل

 92/0 80/2 84/0 72/2 آزمایش

 يریگ میتصمهاي  سبک
 63/0 08/3 61/0 04/3 کنترل

 88/0 48/3 63/0 02/3 آزمایش
  

  
 

  

هـاي   ، میـانگین سـبک  2 جـدول با توجه به اطالعات 
ــته   ــزایش داش ــهودي اف ــی و ش ــانگین عقالن ــرات  و می نم

در  ینچنـ  هم. هاي آنی و وابسته کاهش داشته است سبک
گیري اجتنابی نیز تغییراتـی مشـاهده    نگین سبک تصمیممیا
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ــی ــود م ــه  . ش ــراي مطالع ــه ب ــیدر ادام ــرات داري  معن تغیی
 آزمـون  پـس بر روي  آزمون یشپنمرات و کنترل  میانگین

  .شداز روش تحلیل کواریانس استفاده 

بـه نمـایش    3نتایج تحلیـل کواریـانس در جـدول    
  .اند درآمده

  نسنتایج تحلیل کواریا - 3جدول 

  یريگ اندازه یرمتغ
  

 گیري سبک تصمیم
 منبع تغییرات

  میانگین
 مجذورات

F آزمون جهینت توان آزمون  سطح معناداري 

گیري  سبک تصمیم
 عقالیی

 63/0  05/0 38/5 75/3 گروه تأیید 99/0  05/0 83/25 04/18 آزمون یشپ
 يریگ میسبک تصم
 يشهود

 72/0  05/0 65/6 13/3 وهگر تأیید 98/0  05/0 35/16 70/7 آزمون یشپ
 يریگ میسبک تصم

 یوابستگ
 99/0  05/0 79/18 95/7 گروه تأیید 00/1  05/0 83/35 83/14 آزمون یشپ

 یآن يریگ میسبک تصم
 60/0  05/0 10/5 32/3 گروه تأیید 97/0  05/0 96/15 39/10 آزمون یشپ

 يریگ میسبک تصم
 یاجتناب

  ییدتأ عدم 00/1  05/0 01/37 05/18 آزمون یشپ
 06/0  05/0 07/0 03/0 گروه )رد(

 يریگ میتصمهاي  سبک
 تأیید 99/0  05/0 82/19 93/8 آزمون یشپ

 67/0  05/0 97/5 69/2 گروه 
  

  

 شـده  محاسـبه  F، ارزش 3 جـدول با توجه به نتایج 
و سطح  38/5گیري عقالیی برابر با  براي سبک تصمیم

اخـتالف در سـطح    ایـن . اسـت  02/0 داري برابر با امعن
گفـت  ان تـو  بنابراین مـی ؛ معنادار است 05/0 داري معنا

 گیــري بـر ســبک تصـمیم   مســئلهآمـوزش مهــارت حـل   
  .باشد توان ذهنی اثرگذار می عقالیی والدین کودکان کم

گیـري   براي سـبک تصـمیم   شده محاسبه Fارزش 
 01/0 و سطح معنـاداري برابـر بـا    65/6شهودي برابر با 

معنـادار   05/0 داريادر سـطح معنـ   این اخـتالف . است
ان گفـت آمـوزش مهـارت حـل     تـو  بنابراین مـی ؛ است
گیري شهودي والدین کودکـان   سبک تصمیمبر  مسئله
  .باشد توان ذهنی اثرگذار می کم

  

گیـري   براي سـبک تصـمیم   شده محاسبه Fارزش 
. است 02/0و سطح معناداري برابر با  10/5آنی برابر با 

؛ معنـادار اسـت   05/0 داري نیاین اختالف در سطح مع

 بـر  مسـئله وان گفت آموزش مهارت حـل  ت بنابراین می
تـوان   گیـري آنـی والـدین کودکـان کـم      سبک تصمیم

  .باشد ذهنی اثرگذار می
  

گیـري   براي سـبک تصـمیم   شده محاسبه Fارزش 
 و ســطح معنــاداري برابــر بــا 79/18وابســتگی برابــر بــا 

 05/0 ريدا این اختالف در سـطح معنـی  . است 001/0
توان گفت آمـوزش مهـارت    بنابراین می؛ معنادار است

گیـري وابسـتگی والـدین     سـبک تصـمیم   بر مسئلهحل 
  .باشد توان ذهنی اثرگذار می کودکان کم
گیـري   براي سـبک تصـمیم   شده محاسبه Fارزش 

 79/0 و سـطح معنـاداري برابـر بـا     07/0اجتنابی برابر با 
معنـادار   05/0داري  معنـی این اختالف در سطح . است
هارت حـل  توان گفت آموزش م بنابراین می؛ باشد نمی
والدین کودکـان   ي اجتنابیگیر بر سبک تصمیم مسئله
  .توان ذهنی اثرگذار نیست کم
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تـوان نتیجـه    می 2 جدولبا توجه به نتایج  تیدرنها
ــراي ســبک شــده محاســبه Fگرفــت کــه ارزش  هــاي  ب

برابـر بـا    و سـطح معنـاداري   97/5گیري برابـر بـا    تصمیم
داري  معنــیســطح ایــن اخــتالف در . بــوده اســت 02/0
آمـوزش  گفـت  تـوان   مـی  جـه یدرنت. معنادار است 05/0

ـبک  مسئلهمهارت حل  والـدین  گیـري   هـاي تصـمیم   بر س
  .باشد می اثرگذارتوان ذهنی  کودکان کم

  گیري نتیجهبحث و 
ی آمـوزش مهـارت   اثربخشدر این تحقیق، محقق به بررسی 

گیـري والـدین کودکـان     هـاي تصـمیم   بکبر س مسئلهحل 
  :آمد به دستتوان ذهنی پرداخته و نتایج زیر  کم

براي اتخاذ یک تصمیم مساعد بایـد بتـوان ارزش   
هر یـک از نتـایج احتمـالی کـه پـس از انجـام تصـمیم        

ضـمنی   طـور  بهبینی کرده و  حاصل خواهند شد را پیش
 ازنظـر را با نـوعی مقیـاس کمـی مقایسـه،     ها  ارزشاین 

ایـن کـار همیشـه سـاده     . احتمال موفقیت بررسی کـرد 
ناپـذیر   گیـري از اجـزاي جـدایی    تصـمیم . نخواهد بـود 

آیـد و در هـر وظیفـه والـدین بـه       زندگی به شـمار مـی  
 مسئلهوالدینی که از مهارت حل  .گر است نحوي جلوه

تـري   وانند تصمیمات عاقالنـه ت برخوردارند می باالتري
حاضر نشان داد که آموزش نتایج تحقیق . اتخاذ نمایند

گیـري عقالیـی    بـر سـبک تصـمیم    مسـئله مهارت حـل  
اثرگـذار  توانی ذهنی  کم مبتالبهوالدین داراي کودکان 

ــی ــو  . باشــد م ــه ات ــایج مطالع ــا نت ــه ب ــن یافت ، 2، کــانون1ای
و همچنـــین  )2003( 5و موریزیـــو 4، رزنبـــوم3مـــولروي

  .باشد همسو می) 1392(مطالعه حیدري، شهبازي و دریس 
 يهـا  مهارتتایج تحقیق حاضر نشان داد که آموزش ن
گیـري شـهودي والـدین     بـر سـبک تصـمیم    مسـئله حل 

                                                           
1. Otto  
2. Cannon  
3. Mulroy  
4. Rosenbaum 
5. Maurizio  

این که  باشد می اثرگذارتوان ذهنی  داراي کودکان کم
ــا مطالعــه زارع، احمــدي، نوفهرســتی و حســینیایی   یافتــه ب

) 1392(و همچنـین مطالعـه حیـدري و همکـاران      )1391(
 دي فرایندي ناخودآگـاه گیري شهو تصمیم. باشد همسو می

هـاي اسـتنتاج شـده بـه دسـت       است که در سایه تجربـه 
افرادي که از این سبک برخوردارنـد، بررسـی   . یدآ می

کنند، بلکه معتقدنـد در   رد نمی یکل بهرا  مسئلهبخردانه 
شرایطی که بررسی دقیق اطالعات وجود ندارد، شهود 

گیـري نقـش    و در تصـمیم  فرد آمـده درونی به کمک 
  .کند ی را ایفا میمهم

همچنین معیارهایی که والدین براي اخـذ تصـمیم   
برنــد عــواملی هســتند کــه در راه رســیدن  بــه کــار مــی

ــتند   ــت هس ــدف داراي اهمی ــه ه ــانواده ب ــق . خ از طری
ــتجز ــوتحل هی علمــی و بررســی هــدف و خــط   يهــا لی
تـوان ایـن معیارهـا را شناسـایی      هـاي خـانواده مـی    مش

دین ر ایـن عوامـل، والـ   کرده و با شناخت هـر چـه بهتـ   
. تـري اتخـاذ کننـد    خواهند توانست تصمیمات مناسـب 

بـه روي ایـن تصـمیمات     ، عوامـل مختلفـی  حـال  نیبـاا 
بـاالیی   مسـئله فردي که از توان حل . باشند گذار میاثر

بـا درایـت    مسـئله برخوردار است، هنگام مواجهه با یک 
 را در نظر مسئلهبیشتر و دقت نظر باالتري جوانب متعدد 

شود تصمیم مناسـب و   تا تصمیمی که اتخاذ می ردیگ یم
نتایج تحقیق حاضر نشان داد کـه آمـوزش   . اي باشد بهینه

گیري آنی والدین کودکان  بر تصمیم مسئلهمهارت حل 
ایـن یافتـه بـا مطالعـه     . باشـد  توان ذهنی اثرگـذار مـی   کم

  .مطابقت دارد) 1392(حیدري و همکاران 
اسـتقالل   عـدم  انگریـ ب گیـري وابسـته   سبک تصمیم

 هـاي  و تکیه او بر حمایت و راهنمـایی  رندهیگ میتصمفکري 
نتـایج تحقیـق   . دیگران در هنگام اتخـاذ تصـمیم اسـت   

بـر   مسـئله حاضر نشـان داد کـه آمـوزش مهـارت حـل      
گیــري وابســتگی در والــدین کودکــان  ســبک تصــمیم

  .باشد گذار میذهنی اثر توان کم
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 4داریـو  و 3ایـان  ،2یلنـا ا ،1این یافته با مطالعـه الئـورا  
 )1392(و همچنـین مطالعـه حیـدري و همکـاران      )2006(

گیـري   تصـمیم  افـرادي کـه از سـبک   . باشـد  همسو مـی 
تـا   مسـئله واجهـه بـا   اجتنابی برخوردارنـد، در هنگـام م  

گیـري را بـه تعویـق     پذیر باشـد تصـمیم   آنجا که امکان
طفـره   مسـئله نش نسـبت بـه   واکـ  هرگونـه انداختـه و از  

توانـد در زنـدگی افـراد مشـکل      این امـر مـی   .درون می
وزش نتایج تحقیق حاضر نشـان داد کـه آمـ   . ایجاد کند

 گیـري اجتنـابی   بـر سـبک تصـمیم    مسـئله مهارت حـل  
. باشـد  ذهنـی اثرگـذار نمـی    تـوان  کـم والدین کودکان 

تـوجهی   درخـور عدم معناداري آماري، اگرچـه نکتـه   
هـیچ  به  مسئلهاست، بدان معنی نیست که آموزش حل 

گیري اجتنابی والدین کودکان  انی بر سبک تصمیممیز
توان ایـن نکتـه را    می. باشد میذهنی اثرگذار ن توان کم

یـک مهـارت    مسـئله در نظر گرفـت کـه مهـارت حـل     
نتواند  ییتنها بهرفتاري است که ممکن است  -شناختی

گیـري اجتنـابی    استفاده از سبک تصـمیم  باعث کاهش
باعـث افـزایش تفکـر    کـه ممکـن اسـت     هرچنـد شود، 

؛ گیــري شــود و تصــمیم مســئلهمنطقــی در فراینــد حــل 
دیگـر در ایـن امـر    هـاي   بنابراین لـزوم اجـراي مداخلـه   

 .باشد می مطرح

گیري در زنـدگی افـراد نقـش مهمـی دارد      متصمی
ثیر خـود  أرا تحـت تـ   هـا  آنتواند نحوه زندگی  زیرا می

. قرار داده و سرنوشت خاصـی را بـراي فـرد رقـم زنـد     
هــاي  جــوهره اصــلی فعالیــت عنــوان بــهگیــري  میمتصــ

                                                           
1. Laura 
2. Ilenaa 
3. Ian 
4. Dario 

از اهمیــت بســزایی  هــا آنوالــدین در تمــامی وظــایف 
گیـري خـود را    والدین سبک تصـمیم . برخوردار است

کننـد و عوامـل    با توجه به عوامل مختلفی انتخـاب مـی  
. باشـند  اثرگـذار هـا   بکتوانند بر روي این س چندي می

هـاي   مهـارت  نتایج تحقیق حاضر نشان داد که آموزش
کودکان گیري والدین  تصمیم هاي بر سبک مسئلهحل 
ایـن یافتـه بـا نتـایج     . باشـد  یمـ  اثرگـذار ذهنی  توان کم

، )2003(مطالعــاتی از قبیــل پــژوهش اتــو و همکــاران  
 عنـایتی،  ، برغنـدان، )2008( 7و ویلسـون  6هرلی ،5لماي
پـــژوهش  تیـــدرنهاو  )1388( زاده هنرمنـــد بـــیمهرا

  .داراي مطابقت است) 1392(حیدري و همکاران 

                                                           
5. Lemay  
6. Hurley 
7. Wilson 
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