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Test sytuacyjny pozwalający na ocenę umiejętności rodzicielskich oraz tendencji do popełniania określonych rodzajów błędów wychowawczych.

Narzędzie mierzy kompetencje rodzicielskie, rozumiane
jako dyspozycje rodziców
warunkujące stosowanie
przez nich takich sposobów
postępowania z dzieckiem,
które sprzyjają jego rozwojowi – kształtowaniu u dziecka
autonomii i umiejętności samoregulacyjnych oraz poczucia skuteczności.
Za podstawowe umiejętności rodzica uznano: stawianie
realistycznych wymagań, monitorowanie i konsekwentne egzekwowanie ich wykonania, zachęcanie do samodzielnego radzenia sobie z problemami i podejmowania
decyzji, przekazywanie wiedzy o świecie i wprowadzanie w zasady, okazywanie miłości, wyrażanie akceptacji
i udzielanie pochwał.

TKR może też być wykorzystywany
w badaniach osób nie mających dzieci.
Dotyczy to zarówno badania przyszłych rodziców, jak i kandydatów na
rodziców adopcyjnych czy zastępczych.

Ocenie poddane są zachowania rodzica przedstawione w historiach, opisujących różne sytuacje wychowawcze.
TKR składa się z 30 zadań, o charakterze krótkich historyjek opisujących problemowe sytuacje wychowawcze. Historyjki dotyczą dzieci w różnym wieku i różnych dziedzin aktywności (jak nauka, obowiązki domowe, kontakty z rówieśnikami, rozrywki), a opisane zachowania rodzicielskie różnią się stopniem sprawowanej kontroli, sztywności systemu wymagań oraz zaangażowaniem emocjonalnym.

Każdej sytuacji przypisane są trzy możliwe sposoby
zachowania rodzica, a badany ma w stosunku do każdego z nich ocenić prawdopodobieństwo, z jakim tak właśnie by się zachował; ocen tych dokonuje w skali czterostopniowej. Każdy oceniany sposób zachowania trakMoże też być punktem wyjścia przy planowaniu oddzia- towany jest jako osobna pozycja testu; oznacza to, że
ływań terapeutycznych wobec rodziców.
TKR obejmuje łącznie 90 pozycji (30 sytuacji x 3 spoRodzicom, którzy pragną doskonalić kompetencje ro- soby zachowania). Pozycje składają się na pięć skal:
dzicielskie, wyniki TKR mogą pomóc w zidentyfikowaniu słabych i mocnych stron.
TKR może być przydatny w przypadkach, gdy dziecko
trafia do psychologa z powodu trudności wychowawczych, których jednym ze źródeł mogą być niekompetentne zachowania rodziców.
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Normy dla próby ogólnej oraz dla próby badanej w sytuacji diagnostycznej
Test ma dwojakiego rodzaju normy stenowe – jedne przeznaczone dla populacji ogólnej a
drugie przeznaczone dla rodziców zastępczych oaz kandydatów na rodziców adopcyjnych i
zastępczych (oparte na wynikach próby obejmującej ponad 350 osób badanych w sytuacji
diagnostycznej w Ośrodkach Adopcyjnych oraz Centrach Pomocy Rodzinie).

ADOPCJA
W kontekście badania kandydatów na rodziców adopcyjnych i zastępczych warto rekomendować
jednoczesne stosowanie dwóch metod – kwestionariusza CUIDA (Bermejo i in., 2016) oraz TKR, które
wspólnie pozwalają uzyskać pełniejszy obraz predyspozycji do rodzicielstwa.

CUIDA umożliwia ocenę cech osobowości ważnych z punktu widzenia zdolności do zapewnienia
dziecku właściwej opieki. Natomiast TKR dostarcza informacji o kompetencjach rodzicielskich czyli
wiedzy rodziców i ich przekonaniu o własnych umiejętnościach związanych z wychowaniem dziecka. Wyniki kwestionariusza CUIDA mogą też być użyteczne przy interpretowaniu wyników TKR, zwłaszcza tych, które odnoszą się do błędów wychowawczych.

Normy dla próby ogólnej oraz dla próby badanej w sytuacji
diagnostycznej
Test ma dwojakiego rodzaju normy stenowe – jedne przeznaczone dla populacji ogólnej a drugie przeznaczone dla
rodziców zastępczych oaz kandydatów na rodziców adopcyjnych i zastępczych (oparte na wynikach próby obejmującej ponad 350 osób badanych w sytuacji diagnostycznej w
Ośrodkach Adopcyjnych oraz Centrach Pomocy Rodzinie).
Badanie TKR można przeprowadzać indywidualnie lub grupowo. Czas badania nie jest ograniczony i przeciętnie wynosi 25 minut. Na komplet materiałów potrzebnych do
przeprowadzenia badania TKR składają się: podręcznik oraz
arkusz testowy i arkusz obliczeniowy, oba do jednorazowego użytku. Test można zakupić:
https://www.practest.com.pl/tkr -test-kompetencjirodzicielskich

