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چکیده
پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی مداخله بهنگام والدمحور مبتنی بر سالهای باورنکردنی بر رفتار
سازشی کودکان کمتوان ذهنی آموزشپذیر  5-1سال بود .این پژوهش از نوع آزمایش با طرح پیشآزمون-
پسآزمون و پیگیری با گروه کنترل بود .جامعه آماری شامل کلیه کودکان کمتوان ذهنی آموزشپذیر بود
که در سال  7991در مراکز استثنایی شهرستان لردگان مشغول به تحصیل بودند .از بین آنها به روش تصادفی
 92نفر انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه  75نفره (آزمایش و کنترل) گمارده شدند .پرسشنامه رفتار
سازشی واینلند ،به عنوان پیشآزمون بر روی دو گروه اجرا شد.سپس والدین گروه آزمایش در  70جلسه
تحت برنامه مداخلهای سالهای باورنکردنی قرار گرفتند و والدین گروه کنترل هیچ برنامه مداخلهای را در
طی این مدت دریافت نکردند .پس از اتمام دوره مداخله و  9ماه بعد ،آزمون رفتارسازشی واینلند بار دیگر
بر روی دو گروه به ترتیب بعنوان پسآزمون و پیگیری اجراشد .دادههای به دست آمده با استفاده از روش
آماری تحلیل واریانس با اندازهگیریهای مکرر تحلیل شد .نتایج نشان داد که بین عملکرد دو گروه آزمایش
و کنترل در میزان رفتار سازشی تفاوت معنادار آماری ( )p>2/227وجود دارد .بنابراین میتوان نتیجه گرفت
که برنامه مداخله سالهای باورنکردنی بر بهبودرفتارسازشی کودکان کمتوان ذهنی و خرده مقیاسهای

* این مقاله برگرفته از رساله دکتری روانشناسی عمومی میباشد.
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مسائل شغلی ،اجتماعی شدن ،ارتباط و خودیاری در پوشیدن موثر بوده و ماندگاری برنامه مداخله پس
از  9ماه پابرجا مانده است.

واژگان کلیدی :سالهای باورنکردنی ،کمتوان ذهنی ،رفتارسازشی ،مداخله بهنگام ،والدمحور.

مقدمه
کمتوانی ذهنی 7یکی از مهمترین مسائل جوامع بشری و از دشوارترین مشکالت در کودکان
و نوجوانان است که تا بزرگسالی باقی میماند (لوکاسن و اسکوالر .)0279 ،0کمتوانی ذهنی
افرادی را توصیف میکند که در حیطههای عملکرد ذهنی ،رفتارهای سازشی با محیط
محدودیت دارند و تشخیص آنان در سالهای اولیه ی رشد یعنی قبل از  78سالگی صورت
گرفته باشد (گوپاالن .) 0276 ،9این کودکان نه تنها از نظر رشد شناختی بلکه در رشد
5
اجتماعی نیز دچار مشکل هستند .کرک ،گاالگر ،کلمن و آناستیس )0229( 4و گاگیولو
( ،)0270کودکان کمتوان ذهنی را جزء گروههای با شیوع و فراوانی باال طبقهبندی نموده و
بر اساس آمارهای جهانی میزان آن را  7تا  9درصد گزارش مینمایند .اختالالت اینکودکان
شامل اختالالت شناختی ،عاطفی و مشکالت رفتاری میباشد (خدایاریفرد.)7991 ،
یکی از مشکالت کودکان کمتوان ذهنی وجود محدودیت در رفتارهای سازشی
می باشد ،رفتار انطباقی (سازشی) به این معناست که افراد تا چه اندازه با انتظارات عمومی
زندگی به گونهای اثربخش مقابله میکنند و تا چه اندازه به معیارهای استقالل شخصی که به
مقتضای گروه سنی خاص ،زمینة اجتماعی – فرهنگی و محیط اجتماعی خاص از آنان
میرود ،دست مییابند .کارکرد سازشی تحت تأثیر عوامل گوناگون قرار میگیرد مانند
تحصیالت ،انگیزش ،ویژگیهای شخصیت ،فرصتهای اجتماعی و شغلی و اختاللهای
روانی و بیماریهای جسمانی که ممکن است با عقب ماندگی ذهنی همراه باشد (انجمن
روانپزشکی آمریکا.)0279 ،
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امرسون ،)0229( 7معتقد است کودکان کمتوان ذهنی از نظر بلوغ اجتماعی نسبت به
همتایان عادی خود از ضعف قابل مالحظهای برخوردار هستند و از کفایتهای اجتماعی
برخوردار نیستند .این کودکان در روابط با همساالن با مشکل مواجه میشوند و دارای
رفتارهای سازشنایافته قابل توجهی میباشند ،از سوی همساالن طرد و در نهایت در مقایسه
با هوشبهر که معموالً بیشتر به عنوان یک ویزگی ثابت باقی میماند ،احتمال بهبود مشکالت
سازشی به کمک اقدامات ترمیمی بیشتر است (سیف نراقی و نادری.)7991 ،
کامار 0و همکاران ( ،)0229معتقدند این کودکان بیشتر از کودکان عادی از تعامل با
دوستان پرهیز میکنند ،تعامل آنها همراه با پرخاشگری است و رفتارهای نامناسب نشان
میدهند .همچنین به علت نقص در شناخت اجتماعی ،معموالً در تشخیص مقاصد دیگران
مشکل دارند (بروکس 9و همکاران .)0275 ،به عالوه ،ضعف در مهارتهای ارتباطی،
وابستگی و پایین بودن حرمت خود در کاهش قابل توجه خود انگیزۀ اجتماعی آنان نقش
دارد (سادوک و سادوک .)0275 ،همچنین شواهد نشان میدهد که افراد کمتوان ذهنی در
مقایسه با همساالن عادی خود در کسب مهارتهای اجتماعی مشکل دارند (گانای0275 ،
به نقل از عاشوری و قمرانی .)7991 ،مهارتهای اجتماعی در بهداشت روانی کودکان به
عنوان مبنایی ضروری برای کسب کفایتها و تواناییهای پیشرفتهتر در مسیر موفقیتآمیز
تحول ،ضروری است (کوچوگنو 0229 ،4به نقل از ابراهیمی و طاهر.)7991 ،
متخ صصان کودکان استثنایی ضمن تأکید بر اهمیت زندگی کودک کمتوان ذهنی
(اسمیت0224 ،؛ تریسی0221 ،؛ پرت و گریدانس ،)0221 ،بر این عقیدهاند که یکی از
ضرورتهای برنامهریزیهای آموزشی – درمانی ،مد نظر قرار دادن ارتقای رشد اجتماعی و
سازگاری این کودکان است (به نقل از آقایی نژاد ،فرامرزی و عابدی .)7992 ،متخصصان

اغلب بر این عقیدهاند که با توجه به وجود کمتوانی ذهنی ،امکان باال بردن رشد اجتماعی و
سازگاری این کودکان وجود ندارد ،ولی به عقیده آرنولد ،)7995( 5امروزه دیگر چنین
استداللی مورد پذیرش نیست ،زیرا تحقیقات دو دههی اخیر به خوبی بیانگر وجود تأثیرات
1. Emerson
2. Kumar
3. Brooks
4. Cotugno
5. Arnold
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مثبت و ثمربخش بر رشد اجتماعی این گروه از کودکان است.کودکان و دانش آموزان
نیازمند برنامه آموزشی ویژه که در زمینة مهارتهای اجتماعی کمبودهایی دارند :در
کوتاهمدت و درازمدت نتایج منفی ناشی از آن را بروز میدهند ،دچار مشکالت شدیدتر در
نوجوانی وبزرگسالی خواهند شد ،کمترین توجه را از همساالنشان دریافت میکنند ،کمتر
در فعالیتهای مدرسه شرکت میکنند و بیشتر دست از کار میکشند (الول و بارابار،7
 .)7999اکلند و هریسون ،)0228( 0مهارتها و رفتارهای سازشی را در قالب زیر طبقه بندی
نمود  :الف -فکری  :این مهارتها شامل ارتباط ،خودفرمانی ،مهارت سالمت و امنیت و
عملکردهای آکادمیک میباشد .ب -عملی  :شامل مهارتهای اجتماعی و تفریحی میباشد.
ج -اجتماعی  :شامل مهارتهای مراقبت از خود ،زندگی مدرسه و خانه ،استفاده از اجتماع،
سالمت و امنیت و مهارتهای کاریمیباشد .استر ،راس و کاوایلو ( ،)0221معتقدند
صالحیت دانشآموزان در مهارتهای سازشی ،زندگی کردن در خانه و مدرسه برای
زندگی مستقل ،کیفیت بخشی زندگی ،حرکت به سوی زندگی کردن و یادگیری ،یک امر
ضروری در بزرگسالی میباشد .پیشرفت مهارتهای زندگی کردن در خانه ،به موفقیتهایی
مربوط میشود که هنگام تغییر و تحول یا حرکت از مدرسه به فضای بیرون از خانه و خانواده
ایجاد میشود .مطالعات نشان داد که توجه به مهارتهای سازشی و زندگی از نیازهای
ساختاری و ضروری برای دانشآموزان ناتوان میباشد.
در دوران کودکی و نوجوانی به جهت اینکه ارتباط با همساالن افزایش و وابستگی به
والدین کاهش می یابد ،سازگاری اجتماعی اهمیت زیادی دارد بنابراین ،احساس متفاوت
بودن از سایر افراد به دلیل یک بیماری مزمن میتواند نتایج منفی در نحوۀ عملکرد و
سازگاری اجتماعی کودکان و نوجوانان ایجاد کند (آلیسون .)0224 ،تحقیقات داناوان و

کراس ( ،)0220مربوط به نقش تفاوتهای فرهنگی – نژادی روی معیارهای رفتارسازشی
که از اهمیت زیادی برخوردارند ،باعث ایجاد نگرانی در مورد جایگاه اقلیت دانشآموزان
در برنامههای آموزشی خاص ،خصوصاً در بخش کمتوانی ذهنی شده است .اما مطالعات
ریسکلی و همکاران ( ،)0220نشان داد سن ارتباط زیادی با رفتارهای سازشی دارد ولی
جنس ،نژاد ،قومیت و جایگاه اقتصادی و اجتماعی سهم کمتری را شامل میشود .اکلند و
1. Lowell & Barabara
2. Oakland & Harrison
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هریسون ( )0228معتقدند ،افرادی دارای مهارت و رفتارهای سازشی هستند که  :مراقب
سالمتی خود هستند ،در فعالیتهای جامعه ،مدرسه یا دیگر فعالیتها شرکت میکنند ،آن
چه را در مدرسه یاد گرفتهاند به طور مؤثر به کار میبرند ،به طور منظم با دوستان و
خانوادهای خود ارتباط دارند و از روابط معنیدار استفاده میکنند ،به نیازهای زندگی
روزانهی خود (مثالً تمیزی لباس و پوشاک ،خوراک) دقت و توجه میکنند.
مفهوم مداخله بهنگام از جمله مفاهیم و واژههایی است که در سالهای اخیر وارد حوزه
روانشناسی و آموزش کودکان با نیازهای خاص شده که به معنای مداخله به موقع یا مداخله
جبرانی با هدف توافق بر سر تالشهای نظام مند و مستمر برای کمک بهنگام به کودکانی
که از نظر رشدی آسیب پذیر و ناتوان هستند و همچنین کمک به خانوادههای آنان صورت
میگیرد (فرامرزی ،افروز و ملکپور .)7981 ،با توجه به نقش و اهمیت خانواده در برنامهی
مداخله بهنگام میتوان گفت ،موفقیت این برنامه در گرو مشارکت والدین است
(شکوهییکتا و پرند.)7989 ،
یکی از مداخلههایی که در سالهای اخیر ،برای کاهش اختاللهای هیجانی – رفتاری

کودکان مورد توجه قرار گرفته برنامه سالهای باورنکردنی 7میباشد که برای اولین بار در
سال  7992بر اساس تحقیقاتی در دانشگاه واشنگتن با هدف فراهم کردن یک مداخله موثر
درمانی برای خانوادههایی که کودکان غیرقابل کنترلی داشتند ،از طریق حمایت از والدین و
بهبود شیوههای فرزندپروری آنان طراحی شد تا مشکالت رفتاری کودکان کاهش یابد و
شایستگیهای اجتماعی و عاطفی آنان تقویت گردد (محمدزاده و قمرانی.)7996 ،
برنامه سالهای باورنکردنی ،درمانی است که توسط وبستراستراتون طراحی شده است.
این درمان مبتنی بر آموزشهای مستقیم و غیرمستقیمی که در جهت تربیت رفتاری کودک
استفاده میشود .این رویکرد درمانی توانسته است به گونهای مناسب دیدگاههای گوناگونی
مانند نظریه دلبستگی بالبی ،رشد شناختی پیاژه ،نظریه شناختی اجتماعی -بندورا و درمان
شناختی – رفتاری بک ،زوج درمانی رفتاری جاکوبسون و مارگولین را تلفیق کرده و یک
برنامه مداخله ارزشمندی را برای بهبود رفتارهای والدین و تعامالت اجتماعی آنها فراهم
آورد (دبابنه ،0274 ،وبستراستراتون و رید .)0271 ،این روش درمانی برای درمان و پیشگیری
از مشکالت رفتاری و عاطفی کودکان ،آموزش والدین در جهت داشتن رفتار مناسب با
1. incredible years program
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کودکان ،درمان مشکالت کودکان دچار به نافرمانی مقابلهای ،نارسایی توجه/بیش فعالی،
اختالل سلوک ،آموزش کودکان اتیسم و آسیب دیده شنوایی با مشکالت رفتاری استفاده

شده و اثربخشی آن در بررسیهای مختلف گزارش شده است (رید ،وبستر – استراتون و

هاموند0229 ،؛ تریلینگسگارد تریلینگسگارد ،و وبستر – استراتون.)0274 ،

تحقیقات مختلف نشان داده است که برنامه سالهای باورنکردنی موجب بهبود تعامالت
والدین ،و کاهش مشکالت رفتاری ،هیجانی و عاطفی کودکان شده است (وبستر-استراتون
و رید .)0271 ،محمد زاده و قمرانی ( ،)7991در پژوهشی اثربخشی برنامهی سالهای
باورنکردنی بر مهارتهای اجتماعی دانشآموزان کمتوان ذهنی را مورد بررسی قرارداند که
نتایج نشان داد این مداخله بر مهارتهای اجتماعی و مولفههای آن تاثیر معنیداری داشته
است .وبستر -استراتون ،گاسپار و سبرا سانتوز ،)0270( 7در تحقیق خود به این نتیجه دست
یافتند ،که برنامه شناختی سالهای باورنکردنی به عنوان یک مداخله زودهنگام در جهت
ارتقاء کفایت اجتماعی و برقراری ارتباط اجتماعی اثربخش میباشد .هومن ،گاسپر،
سیراسانتوز ،کاناوارو و آزودر ( ،)0274در تحقیق خود گزارش دادند که برنامه سالهای
باورنکردنی بر رفتارهای اجتماعی کودکان دچاراختالل نافرمانی مقابلهای مؤثر بوده و
همچنین بر عملکرد خانواده تأثیر قابل توجهی داشته است .همچنین سبرا سانتوز و همکاران
( ،)0276در پژوهشی اثربخشی معنیدار و مثبت مداخلة شناختی سالهای باورنکردنی بر
بهبود مهارتهای اجتماعی کودکان را گزارش نمودند.
بر اساس مطالعات ،کودکان کمتوان ذهنی در زمینة رفتارهای سازشی دچار نقص
میباشند و توجه به مهارتهای سازشی و زندگی از نیازهای ساختاری و ضروری برای آنان
میباشد (استر و همکاران .)0221 ،از طرفی دیگر یکی از مداخلههایی که در سالهای اخیر
یرای بهبود مهارتهای اجتماعی کودکان و ارتقای شایستگی اجتماعی آنان مورد توجه قرار
گرفته است ،برنامه سالهای باورنکردنی است (وبستر -استراتون .)0276 ،اما بر اساس
بررسیهای پژوهشگر ،تاکنون در ایران اثربخشی برنامه سالهای باورنکردنی بر رفتارهای
سازشی کودکان کمتوان ذهنی مورد بررسی قرار نگرفته است .بنابراین پژوهش حاضر با
هدف اثربخشی برنامه سالهای باورنکردنی بر رفتارهای سازشی کودکان کمتوان ذهنی
آموزشپذیر  5تا 1سال انجام گرفت.
1. Webster- Stratton, Gaspar and Searbra- Santos
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روش

پژوهش حاضر از نوع آزمایش و با طرح پیشآزمون – پسآزمون و مرحله پیگیری با گروه
کنترل بود .جامعه آماری شامل کودکان کمتوان ذهنی آموزشپذیر ( )IQ = 55-12با سن

تقویمی 5تا  1سال مشغول به تحصیل در مدارس استثنایی شهرستان لردگان واقع در استان
چهارمحال و بختیاری در سال تحصیلی 91-98بودند .بعد از کسب مجوز از اداره آموزش و
پرورش لردگان ،با استفاده از روش نمونهگیری مرحلهای ،از بین مراکز استثنایی موجود ،دو
مرکز آموزش استثنایی به تصادف انتخاب و از میان  708نفر کودک کمتوان ذهنی
آموزشپذیر ،تعداد  92نفر به شکل تصادفی انتخاب و در دو گروه آزمایش ( 75نفر) و
کنترل ( 75نفر) به صورت تصادفی گمارده شدند .مالکهای ورود به پژوهش شامل دامنهی
سنی  5تا  1سال ،بهره هوشی  55تا  12طبق آزمونهای هوشی وکسلر کالمی و الیتر موجود
در پرونده دانشآموز در مدرسه ،رضایت و موافقت والدین جهت شرکت در پژوهش و
عدم دریافت هیچ گونه برنامة مداخلهای دیگر و سالمت عمومی مادر بود .مالکهای خروج
غیبت بیش از  0جلسه والدین در برنامه مداخلهای ،در بسیاری از تحقیقات ،پژوهشگران به
دلیل محدویتهای زمانی و مالی تعداد آزمودنیهای یک نمونه را محدود میکنند ،به همین
دلیل حجم نمونه مورد نیاز برای تحقیقهای آزمایش و نیمه آزمایش در هرگروه آزمایش و
کنترل  75نفر پیشنهاد شده است (رویت وند غیاثوند و امیری مجد.)7991 ،
مقیاس رفتار سازشی واینلند :1در این پژوهش ،برای ارزیابی رفتار سازشی کودکان از
مقیاس رفتار سازشی واینلند استفاده شد که در دو فرم والدین و آزمودنی ساخته شده که در
این تحقیق از فرم والدین استفاده شد .مقیاس رفتار سازشی واینلند یکی از مقیاسهای تحولی
است که با میزان توانایی فرد در برآوردن نیازهای عملی خود و قبول مسئولیت سروکار دارد.
این مقیاس گسترهی سنی تولد تا باالتر از  05سالگی رادربرمیگیرد و تا دوازده سالگی برای
هر سال ،سئوال های مجزا دارد ،اما از دوازده سالگی به بعد سواالت مشترک هستند .بااین
حال معلوم شده است که کارآمدی آن در سنین پایینتر و به ویژه در گروههای کمتوان
ذهنی به حداکثر میرسد این مقیاس را برای اولین بار در سال  7965دال منتشر کرد و در
سال  7984اسپارو و همکاران در آن تجدید نظر کردند (به نقل از آقایینژاد و همکاران،
 .)7992این مقیاس دارای  771ماده (سؤال) است که به گروههای یک ساله تقسیم شدهاند.
1. Vinland adaptive behavior scales

109

فصلنامة روانشناسی افراد استثنایی ،سال نهم ،شمارة  ،63زمستان 1689

در هر ماده اطالعات مورد نیاز نه از طریق موقعیتهای آزمون بلکه از راه مصاحبه با مطلعین
یا خود آزمودنی بدست می آید .اساس مقیاس بر این امر استوار است که فرد در زندگی
روزمره توانایی چه کارهایی را دارد .مادهای مقیاس را می توان به هشت خرده مقیاس
طبقهبندی کرد که در این تحقیق شامل :خودیاری عمومی ،خودیاری در خوردن ،خودیاری
درپوشیدن ،خودفرمانی یا خودرهبری ،اشتغال ،ارتباط ،جابه جایی و اجتماعی شدن میباشد.
آناستازی و براهنی ( ،7917به نقل از جلیلوند و غباری بناب ،)7989 ،روایی این مقیاس را
 2/87و پایایی آن را  2/19گزارش نمودند و معتقدند که روایی و پایایی آن در سنین پایین
تر و به ویژه در گروههای کمتوان ذهنی از قوت بیشتری برخوردار است .فرامرزی و
همکاران ( ،)7981در پژوهشی ،پایایی خرده مقیاسهای این آزمون را با روش آلفای
کرونباخ 2/99 ،گزارش نمودند.
به منظور اجرای پژوهش گروه نمونه به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش ( 75نفر)
و کنترل ( 75نفر) گمارده شدند .مقیاس رفتارسازشی (فرم والدین) به عنوان پیشآزمون
توسط والدین برای دو گروه آزمایش و کنترل تکمیل گردید .سپس برنامة مداخلهای
سالهای باورنکردنی ،بر روی والدین کودکان گروه آزمایش در طی زمان9ماه به مدت 70
جلسه (هر جلسه  62تا  92دقیقه) اجرا گردید .طی این زمان والدین گروه کنترل هیچ گونه
مداخله ای را دریافت نکردند .سپس برای تکمیل پژوهش ،مقیاس رفتارسازشی واینلند72
روز پس از آخرین جلسه درمانی مجدداً به عنوان پسآزمون و  9ماه بعد به عنوان پیگیری بر
روی کودکان دو گروه آزمایش و کنترل اجرا گردید.
برنامهی مداخلهای سالهای باورنکردنی مورد استفاده در این پژوهش بر اساس مدل
معرفی شده توسط وبستر استراتون ( ،0277به نقل از محمدزاده و قمرایی )7991 ،میباشد.
در اولین جلسهای که پژوهشگران با والدین شرکت کننده در پژوهش داشتند ،موافقت آنان
مبنی بر شرکت در این پژوهش کسب گردید و از آنان خواسته شد که تکالیف مطرح شده
در هر جلسه را در خانه اجرا نموده و نتیجهی آن را در چک لیستهایی که به آنان ارائه
می شود ،ثبت نمایند .شیوه اجرا به شکلی بود که محتوی هر جلسه در مدت زمان  92دقیقه
به شکل کارگاهی توسط پژوهشگر و با همکاری مشاور مدرسه ،به والدین ارائه میگردید
و در حین آموزش به سواالت آنها پاسخ داده میشد و در پایان هرجلسه چک لیستهای
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الزم در اختیار والدین قرار میگرفت و از آنها خواسته میشد که تکالیف مورد نظر را در
خانه تا جلسه آینده انجام و در چک لیستها ثبت نموده و همراه خود به جلسه بیاورند.
جدول  .1خالصه جلسات برنامه سالهای باورنکردنی مدل وبستر استراتون ( )1111برگرفته از
پژوهش محمدزاده و قمرایی ()1179
جلسه

اول

عنوان

محتوی و روش

چرا در این برنامه شرکت

در این جلسه هدف از اجرای این پژوهش برای والدین شرح داده

کنم؟ معرفی برنامه

شد ،اهمیت روابط والدین با یکدیگر و تعامل با فرزندان و تأثیر این

سالهایهای باور نکردنی،

روابط بر کودک ،ضرورت توجه و واکنش مناسب به مشکالت

شرح اهداف و وظایف

کودکان در جهت رفع و جلوگیری از تبعات و رفتارهای مخرب

محوله

ناشی از آنها ،شرح وظایف والدین و تکالیفی که باید انجام دهند.
شرح دنیای کودک و نقش تخیل و بازی در این دوران ،نیاز کودک

کودک من چه ویژگیهایی

دوم

به محبت ،امنیت و اثبات تواناییهای خود؛ نیاز کودک به مورد

دارد؟ آشنایی با ویژگیهای

توجه قرار گرفتن و تالش او در جهت جلب توجه مثبت) تحسین (یا

دوران کودکی؛ تفاوت میان

توجه منفی) سرزنش (دیگران؛ عدم اطالع کودک از خوب یا بد

نیازهای والدین و کودکان؛

بودن بعضی رفتارها و واکنشها ،توضیح تواناییها و ناتوانیهای

سطح انتظارات والدین از
کودکان و کودکان از

کودک کمتوان ذهنی و پذیرش او با تمام ویژگیهای بد خوبش،
در نظر گرفتن حد توانایی او در انجام فعالیتها ،شرح مشکالت

والدین

آنان در زمینههای شناختی ،عاطفی و اجتماعی و عدم توانایی
مناسبشان در بیان احساسات و نیازها؛
معرفی انواع سبکهای فرزندپروری و تأثیرات بعدی آنها بر

چگونه قاطعیت داشته باشم؟
سوم

معرفی انواع سبکهای
فرزندپروری؛ تفاوت میان
استبداد و قاطعیت

سالمت روانی کودک ،لزوم داشتن قاطعیت در برخورد با
مشکالت رفتاری کودک ،شرح عواقب منفی تنبیهات بدنی یا
اعمال پرخاشگری در قبال رفتار نامناسب او ،رعایت قوانین و
وظایف خانواده هم از جانب کودک و هم از جانب والدین،
داشتن انعطاف الزم در اجرای قوانین؛ ارائهی چکلیستهای
تمرینی به والدین.
رفع ابهامات چکلیستهای ارائه شده؛ آموزش نحوهی دادن

چگونه با فرزند بازی کنم؟
چهارم

دادن مسئولیت به کودک؛
بازی کردن با کودک

پنجم

چگونه کودکم را تحسین
نمایم؟ اهمیت تحسین کردن

مسئولیت به کودک؛ نحوهی صحیح بازی کردن با کودک؛
آموزش قوانین بازی با کودک؛ تبعیت والدین از قواعد و
دستورات کودک ،پرهیز از هرگونه امر و نهی در خالل بازی،
احترام به خالقیتهای کودک در جریان بازی؛ نحوهی صحیح
پایان دادن به بازی؛ ارائهی چکلیستهای مربوط به این جلسه.
مرور و بررسی چکلیستهای ارائه شده؛ آموزش عواقب تحسین
نکردن کودکان؛ فواید تحسین و تشویق کردن کودک؛ نحوهی
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کودکان؛ روشهای صحیح

صحیح تحسین کردن؛ پرهیز از تنبیه و انتقاد نامناسب کودک؛ ارائهی

تحسین کردن کودکان

چک لیستی مبنی بر آموزش جمالتی که والدین با کمک آن بتوانند
کودکشان را تحسین کنند.
آموزش و بررسی انواع تقویت کنندهها و پاداشهای محسوس)

ششم

هفتم

چگونه به کودک پاداش

مادی (و غیرمحسوس) اجتماعی (؛ موارد استفادهی هر کدام از این

دهم؟ استفاده صحیح و به

پاداشها در موقعیتهای مناسب؛ آموزش والدین در زمینهی

موقع از تقویت کنندهها

امتیازبندی کردن یا ارائهی ژتون یا برچسب به کودک؛ تهیهی
جدول امتیازبندی.

چگونه قانون را در خانه اجرا
کنیم؟ بیان قوانین به صورت

آموزش لزوم رعایت قوانین مربوط به خانه؛ چگونگی اعمال صحیح
این قوانین به کودکان؛ رعایت قوانین هم از جانب والدین و هم از

قابل فهم و با بیان روشن؛

جانب کودک؛ لزوم پیگیری مدام اجرای قوانین؛ داشتن انعطاف

پایداری در اجرای این

الزم و صحیح در اجرای قوانین؛ نحوهی برخورد صحیح در صورت

قوانین

اجرا نشدن قوانین؛ ارائهی چکلیستهای مربوطه

چگونه کودکم را تنبیه کنم؟
چگونه به برخی رفتارها
هشتم

بیتوجهی شود؛ آموزش
روش محرومسازی به
والدین؛ آموزش روش
بیرونمانی به والدین

آموزش مضرات تنبیه بدنی و پرخاشگری؛ آموزش جایگزینهای
تنبهی صحیح؛ آموزش بی توجهی به برخی رفتارها و نحوهی صحیح
اجرای آن؛ آموزش کاهش برخی دیگر از رفتارها از طریق محروم
سازی و نحوهی صحیح استفاده از آن؛ لزوم هماهنگی والدین در
اجرای قوانین؛ اجرای نمونهای از این روشهای تنبیهی در قالب یک
ایفای نقش؛ درخواست اجرای موارد آموزش داده و ارائهی آنها در
جلسه ی بعد.
بررسی تکالیف والدین و پاسخ به سؤاالت آنان؛ آموزش رفتار

چگونه سازگاری کودکم را
نهم

منطقی از طریق آموزش پیامد طبیعی رفتارها و پیامدهای منطقی

بهبود بخشم؟ بررسی

رفتار؛ داشتن ثبات در اجرای پیامدهای منطقی رفتار کودک؛

پیامدهای طبیعی اتفاقات

نحوهی اعمال صحیح پیامدهای منطقی رفتار؛ اعمال این پیامدها در
حد توانایی کودک؛ ارائه ی چکلیستهای مربوطه.
بررسی چکلیستهای جلسه قبل؛ بررسی واکنش کودکان در مقابل

چگونه رفتار حل مسأله را در
کودک خود باال ببرم؟ الگو
دهم

قرار دادن رفتارهای حل
مسأله ی والدین؛ شناسایی
مشکل؛ بررسی راه حلهای
ممکن

ناکامیها و پیامدهای منفی از نظر والدین؛ آموزش مراحل پنجگانه
ی رفتار حل مسأله به کودکان (: 3مشکل چیست؟ ( 1چه راه
حلهایی وجود دارد؟ ( 1از میان آنها بهترین راه حل کدام است؟ 4
(اجرای راه حل انتخابی ( 5نتیجهگیری از اجرای این راهحل؛ تأکید
بر آموزش رفتار حلمسأله متناسب با تواناییها و مسائل روزمرهی
کودک ،مانند دعوا کردن با دیگران یا خراب شدن
اسباببازیهایش؛ آزاد گذاشتن کودک در انتخاب و اجرای راه
حلها؛ پرهیز از تمسخر و امر و نهی کودک حتی اگر روش
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انتخابیاش صحیح نباشد؛ آموزش عملی این جلسه از طریق ایفای
نقش.
چگونه بر خود مسلط باشم؟
مهار افکار ناراحت کننده؛
یازدهم

آشنا شدن با واکنشهای
عاطفی احتمالی والدین و
تسلط بر آنها؛ راهبردهای
بیرون ماندن از تنش.
مهارتهای ارتباطی خود را
چگونه بهبود سازم؟ آشنایی
با روشهای گوش دادن

دوازدهم

فعال؛ بیان کردن احساسات؛
نحوهی برخورد مناسب با
اطرافیان؛

آموزش نحوهی برخورد با افکار خودآیند منفی و بررسی چرخهی
افسردگی و چرخهی خشم؛ ارائهی راهبردهای جایگزین این افکار
منفی و ناکارآمد و استفاده از افکار مثبت نسبت به خود و کودک؛
پرهیز از برچسب زدن نامناسب به کودک؛ آموزش داشتن
فرصتهایی برای خود و توجه به تفریحات و عالیق شخصی والدین؛
آموزش داشتن واکنش صحیح در هنگام عصبانیت؛ ارائهی
موضوعات این جلسه در قالب تکلیف و الگو
آموزش مهارت گوش دادن به والدین؛ انجام این آموزش در قالب
یک بازی ایفای نقش و سپس بررسی نقاط ضعف و قوت آن؛ جدی
گرفتن نیازهای کودک؛ انعکاس صحیح عواطف و احساسات خود
به دیگران و ضرورت انجام آن؛ روشهای صحیح کنترل هیجانات
خود؛ آموزش ارتباط مؤثر والدین باهم و با کودکان؛ در پایان جمع
بندی کلی از مطالب ارائه شد؛ موضوع جلسات به طور کلی مرور و
سپس اتمام جلسات اعالم گردید.

نتایج
به منظور تجزیه و تحلیل دادهها از روش آمار توصیفی؛ جدول توزیع فراوانی ،میانگین و
انحراف معیار و روش آمار استنباطی؛ آزمون اسمیرنوف – کلومیروف ،شاپیرو ویلک،
آزمون لوین ،تحلیل واریانس با اندازهگیریهای مکرر استفاده شد .فرایند تجزیه و تحلیل
دادهها با استفاده از نرم افزار  Spss22انجام شد.
جدول  .1شاخصهای آماری نمرة رفتار سازشی کل و خرده مقیاسهای آن در گروههای آزمایش و
کنترل پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری
گروه آزمایش
متغیر

مسائل شغلی و
مشغولیات

موقعیت

گروه کنترل

انحراف

انحراف

تعداد

میانگین

پیشآزمون

75

5/06

9/72

پسآزمون

75

6/86

0/58

75

پیگیری

75

6/88

0/56

75

4/64

پیشآزمون

75

9/66

0/29

75

4/79

7/64

پسآزمون

75

6/06

7/19

75

4/02

7/50

معیار

تعداد

میانگین

75

4/42

7/97

4/49

7/90
7/82

معیار
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اجتماعی شدن

خودرهبری

ارتباط

جابجایی و حرکت

خودیاری در پوشیدن

خودیاری عمومی

خودیاری در خوردن

رفتارسازشی کل

پیگیری

75

6/42

7/68

75

4/99

7/69

پیشآزمون

75

7/42

7/52

75

7/62

7/57

پسآزمون

75

7/66

7/48

75

7/69

7/50

پیگیری

75

7/68

7/46

75

7/60

7/52

پیشآزمون

75

0/66

7/98

75

0/88

7/80

پسآزمون

75

9/19

7/89

75

0/86

7/87

پیگیری

75

9/85

7/80

75

9/22

7/82

پیشآزمون

75

4/42

7/88

75

4/06

7/51

پسآزمون

75

4/19

7/66

75

4/08

7/58

پیگیری

75

4/87

7/67

75

4/96

7/56

پیشآزمون

75

4/86

0/09

75

4/06

7/48

پسآزمون

75

6/42

0/20

75

4/99

7/54

پیگیری

75

6/59

0/29

75

4/42

7/58

پبشآزمون

75

8/02

0/98

75

8/82

0/60

پسآزمون

75

8/62

0/89

75

8/86

0/10

پیگیری

75

8/86

0/66

75

8/16

0/10

پبشآزمون

75

6/59

7/95

75

5/99

0/79

پسآزمون

75

1/99

7/94

75

5/40

0/29

پیگیری

75

1/04

7/95

75

5/59

0/76

پبشآزمون

75

96/82

8/16

75

94/62

8/21

پسآزمون

75

45/59

1/49

75

94/99

8/26

پیگیری

75

45/90

1/08

75

95/69

1/96

همانطور که در جدول  0مشاهده میشود میانگین نمرات رفتار سازشی کلی و خرده
مقیاس های آن یعنی مسائل شغلی و مشغولیات ،ارتباط ،اجتماعی شدن ،خودرهبری،
خودیاری عمومی ،خودیاری درپوشیدن ،جابجایی و حرکت و خودیاری در خوردن در
گروه آزمایش در مراحل پسآزمون و پیگیری در مقایسه با پیشآزمون ،نسبت به گروه
کنترل افزایش یافته است.
با توجه به این که طرح پژوهش حاضر آزمایش و از نوع پیشآزمون – پسآزمون و

پیگیری با گروه کنترل هست ،بنابراین برای تحلیل اثر کاربندی متغیر مستقل برنامه سالهای
باورنکردنی در سه مرحله زمانی ،از تحلیل واریانس با اندازهگیریهای مکرر با رعایت آزمون
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پیشفرضها استفاده گردید .فرض نرمال بودن و برقراری واریانسها بر اساس آزمون

کلموگورف – اسمیرنوف 2/787( ،؛  )p</798شاپیرو – ویلک ( 2 /890؛  )p</210آزمون

لوین ( 2/11؛  df = 2/08؛  )p</988مورد بررسی قرار گرفت و معنیدار نشدند ،بنابراین می

توان گفت پیشفرضهای نرمال بودن و برقراری واریانسها در پژوهش بر قرار میباشد.
به منظور پاسخگویی به فرضیه پژوهش ،ابتدا برای دنبال کردن آزمون تحلیل واریانس
با اندازهگیریهای مکرر ،فرض همگن بودن کواریانسها با استفاده از آزمون پیشفرض
کرویت موخلی مورد بررسی قرار گرفت با توجه به نتایج این آزمون (،df = 0 ،W=2/799

 )p>2/25که معنیدار گردید ،از آزمون گرین هاوس گیرز استفاده گردید که نتایج این

آزمون ( )p>0/01 ،df = 5/09 ،F=501/79نشان داد که فرض همگنی کواریانسها برقرار
است .آزمون گرین هاوس گیرز با ایجاد اصالحی در درجات آزادی درون گروهی امکان
افزایش خطای نوع اول را مهار میکند (بشلیده.)7999 ،
برای بررسی تفاوت موجود بین عملکرد کودکان کمتوان ذهنی آموزشپذیر ،در دو
گروه آزمایش و کنترل در خرده مقیاسهای رفتارسازشی پیشفرض آماری المبدای ویلکز،

مورد محاسبه قرارگرفت و مشخص شد تفاوت بین عملکرد دو گروه در سطح P >2/227

معنیدار است .یعنی رابطهی ترکیب خطی متغیرهای وابسته با متغیر مستقل معنیدار است و
حداقل ،برنامهی مداخلهای بر یکی از متغیرهای وابسته اثر داشته است.
جدول .1آزمونهای آماری پیشفرض تساوی واریانس خرده مقیاسهای رفتار سازشی
آزمون

ارزش

نسبت F

المبدای ویلکز

2/789

62/998

فرض درجه
آزادی
0

سطح معنیداری

ضریب اتا

2/227

2/87

در این پژوهش اثرات زمان و گروه بر رفتارسازشی و خرده مقیاسهای آن در سریهای
زمانی پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری مورد بررسی قرار گرفت که نتایج آن در جدول 5
نشان داده شده است.
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جدول .4تحلیل واریانس آمیخته جهت بررسی تاثیر زمان و گروه بر رفتار سازشی و خرده مقیاسهای
سازشی
منابع

معناداری

اثر

گروه

80/718

7

80/718

5/799

2/297

2/75

2/86

زمان

72/471

0

5/099

76/890

2/227

2/91

2/99

8/871

0

4/428

74/091

2/227

2/99

2/99

خطا

71/061

56

/671

-

-

-

-

گروه

99/677

7

99/677

9/942

2/240

2/49

/88

زمان

90/061

0

76/790

84/122

2/227

2/15

7

متغیر
تغییر

مسائل شغلی

تعاملگرو
ه با زمان

اجتماعی
شدن

مجموع

درجه

سطح

اندازه

مجذورات

آزاد
ی

میانگین
مجذورات

مقدارF

توان

تعاملگرو
ه با زمان

04/261

0

70/209

69/715

2/227

2/69

/99

خطا

72/661

56

2/795

-

-

-

-

گروه

7/277

7

7/277

2/778

2/89

2/277

2/68

زمان

2/061

0

2/786

9/201

2/29

2/298

2/68

2/061

0

2/786

9/201

2/29

2/298

2/68

خطا

0/461

56

2/288

-

-

-

-

گروه

5/918

7

5/918

2/554

2/296

/79

2/14

زمان

6/271

0

9/277

74/442

2/227

2/94

/81

تعاملگرو
ه با زمان

0/871

0

7/470

6/162

2/275

2/79

2/14

خطا

77/661

56

2/471

-

-

-

-

گروه

9/077

7

9/077

2/996

2/59

2/274

2/64

زمان

7/622

0

2/822

9/999

2/25

2/05

2/85

7/622

0

2/822

9/999

2/25

2/05

2/85

خطا

7/822

56

2/264

-

-

-

-

خودیاری در

گروه

51/622

7

51/622

6/707

2/20

2/01

2/81

پوشیدن

زمان

70/752

0

6/214

78/956

2/227

2/99

2/99

خودرهبری

تعاملگرو
ه با زمان

ارتباط

جابجایی و
حرکت

تعاملگرو
ه با زمان
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تعاملگرو

8/871

0

4/428

79/902

2/227

2/90

2/99

خطا

78/599

56

2/660

-

-

-

-

گروه

7/818

7

7/818

/289

/116

/79

2/64

زمان

0/271

0

7/271

9/021

2/225

2/04

2/85

7/952

0

2/68

6/769

2/279

2/78

2/89

خطا

6/799

56

2/079

-

-

-

-

گروه

62/874

7

62/84

6/059

2/279

2/98

2/99

زمان

9/152

0

7/815

4/921

2/295

2/74

2/86

ه با زمان

خودیاری عمومی

تعاملگرو
ه با زمان

خودیاری در
خوردن

تعاملگرو
ه با زمان
خطا

رفتارسازشی
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گروه

کل
زمان
تعاملگرو
ه با زمان
خطا

7/952

0

2/615

7/166

2/795

2/259

2/16

07/422

56

2/164

-

-

-

-

6/496

2/271

2/08

2/99

2/227

2/82

7

2/227

2/19

7

-

-

-

779/918
5

7

779/918
5

77/962

997/952

0

765/615

002/471

0

772/028

11/424

19/199

56

0/848

-

6

نتایج جدول  4نشان میدهد که ،تأثیر زمان اندازهگیری بر نمرات رفتارسازشی کلی

معنیدار میباشد ( .)P>2/227 ،df=0 ،F=776/962بنابراین میتوان بیانکرد که صرف
نظر از گروه آزمایش بین میانگین نمرات رفتار سازشی در پیشآزمون ،پسآزمون و
پیگیری تفاوت معنیداری وجود دارد .همچنین اثر تعامل بین زمان و گروه نیز معنیدار

میباشد ( .)P>2/227 ،df=0 ،F=11/42بنابراین میتوان گفت ،تفاوت میانگین نمرات
رفتارسازشی در زمانهای مختلف با توجه به سطوح متغیر گروه متفاوت است .همچنین
همانطور که در جدول مشاهده میشود تاثیر گروه نیز بر نمرات رفتار سازشی معنیدار
است ( .)P>2/271 ،df=7 ،F=6/496بنابراین میتوان نتیجه گرفت که صرف نظر از زمان
اندازهگیری ،بین میانگین نمرات رفتارسازشی گروههای آزمایش تفاوت معنیداری وجود
دارد .همچنین نتایج اثرات زمان ،تعامل بین زمان و گروه و اثر گروه در خرده مقیاسهای
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رفتار سازشی ( یعنی مسائل شغلی ،ارتباط ،اجتماعی شدن ،خودرهبری ،خودیاری عمومی،
خودیاری درپوشیدن ،جابجایی و حرکت و خودیاری در خوردن) در جدول نشان داده شده
است .از آنجایی که اثر تعامل بین عامل معنیدار بود اثر ساده بین گروهی با توجه به
سطوح عامل درون گروهی با استفاده از تصحیح بن فرونی مورد بررسی قرار گرفت که
نتایج در جدول  5ارائه شده است.
جدول  .5نتایج آزمون تعقیبی بن فرونی برای مقایسه مقیاسها به صورت زوجی در سری زمانی
متغیر

گروه

مسائل شغلی و مشغولیات

آزمایش

اجتماعی شدن

آزمایش

خودرهبری

آزمایش

ارتباط

آزمایش

جابجایی و حرکت
آزمایش

خودیاری در پوشیدن

آزمایش

خودیاری عمومی
آزمایش

خودیاری در خوردن

آزمایش

رفتارسازشی کل

آزمایش

دوره

اختالف میانگین هردوره

سطح معناداری

پسآزمون

پیگیری

پیشآزمون

7/62

7/69

2/229

پسآزمون

-

2/29

2/259

پیشآزمون

0/62

0/19

2/227

پسآزمون

-

2/799

2/499

پیشآزمون

2/061

2/069

2/977

پسآزمون

-

2/220

2/977

پیشآزمون

7/262

7/260

2/274

پسآزمون

-

2/220

2/269

پیشآزمون

2/999

2/422

2/258

پسآزمون

-

2/261

2/962

پیشآزمون

7/599

7/661

2/221

پسآزمون

-

2/799

2/499

پیشآزمون

2/422

2/661

2/475

پسآزمون

-

2/061

2/700

پیشآزمون

2/822

2/802

2/499

پسآزمون

-

2/202

2/069

پیشآزمون

1/99

8/59

2/227

پسآزمون

-

/6
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در جدول .5تمام مقایسههای درون آزمودنی ارائه شده است ،نتایج جدول در خرده
مقیاس مسائل شغلی نشان میدهد که اختالف میانگین پسآزمون از پیشآزمون برابر 7/62

که در سطح  P>2/229معنیدار است بنابراین میتوان گفت ،اعمال مداخلهی آزمایش
نمرهی خرده مقیاس مسائل شغلی آزمودنیها را در پسآزمون افزایش داده است و همچنین
بررسی اختالف میانگین پیگیری از پسآزمون برابر  – 2/29که در سطح  P<2/259معنیدار

نمیباشد ،بنابراین میتوان گفت در طی زمان پیگیری اثر مداخله آزمایش پابرجا مانده است.
همچنین نتایج جدول در خرده مقیاس اجتماعی شدن بیانگر آن است که اختالف میانگین

پسآزمون از پیشآزمون برابر  0/62که در سطح  P>2/227معنیدار میباشد ،بنا بر این
میتوان گفت که اعمال مداخلهی آزمایش نمرهی اجتماعی شدن آزمودنیها را در
پسآزمون افزایش داده است و همچنین بررسی اختالف میانگین پیگیری از پسآزمون برابر

 – 2/79که در سطح  P<2/49معنیدار نمیباشد ،بنابراین میتوان گفت در طی زمان پیگیری
اثر مداخله آزمایش پابرجا مانده است.
همچنین در خرده مقیاس خودرهبری ،اختالف میانگین پسآزمون از پیشآزمون برابر

 2/061که در سطح  P<2/977معنیدار نمیباشد ،بنابراین میتوان بیان داشت ،اعمال

مداخلهی آزمایش بر نمرهی خودرهبری آزمودنیها در پسآزمون مؤثر نبوده است .بعالوه
نتایج جدول  6در خرده مقیاس ارتباط نشان میدهد که اختالف میانگین پسآزمون از

پیشآزمون برابر  7/262که در سطح  P>2/274معنیدار است ،بنابراین میتوان گفت که
اعمال مداخلهی آزمایش نمرهی آزمودنیها را در پسآزمون افزایش داده است و همچنین
بررسی اختالف میانگین پیگیری از پسآزمون برابر  2/220که در سطح  P<2/269معنیدار
نمیباشد ،بنابراین میتوان گفت در طی مرحله پیگیری اثر مداخله آزمایش حفظ شده است.

نتایج جدول  6در خرده مقیاس جابجایی و حرکت حاکی از آن است که اختالف
میانگین پسآزمون از پیشآزمون برابر  2/99که در سطح  ،P<2/258معنیدار نمیباشد،
بنابراین میتوان گفت که اعمال مداخلهی آزمایش بر نمرهی جابجایی و حرکت آزمودنیها
در پسآزمون مؤثر نبوده است .بعالوه نتایج جدول در خرده مقیاس خودیاری در پوشیدن
نشان میدهد که اختالف میانگین پسآزمون از پیشآزمون برابر  7/599که در سطح
 P>2/221معنیدار است ،بنابراین میتوان بیان کردکه اعمال مداخلهی آزمایش نمرهی
آزمودنیها را در پس آزمون افزایش داده است و همچنین بررسی اختالف میانگین پیگیری
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از پسآزمون برابر  2/799که در سطح  P<2/499معنیدار نمیباشد ،بنابراین میتوان گفت
در طی مرحله پیگیری اثر مداخله آزمایش حفظ شده است.
همچنین نتایج جدول 6در خرده مقیاس خودیاری عمومی حاکی از آن است که

اختالف میانگین پسآزمون از پیشآزمون برابر  2/42که در سطح  P<2/475معنیدار
نمیباشد ،بنابراین میتوان گفت که اعمال مداخلهی آزمایش بر نمرهی خودیاری عمومی
آزمودنیها در پسآزمون مؤثر نبوده است .همچنین نتایج جدول در خرده مقیاس خودیاری
در خوردن بیانگرآن است که اختالف میانگین پسآزمون از پیشآزمون برابر  2/82که در

سطح  P<2/499معنیدار نمیباشد ،بنابراین میتوان گفت که اعمال مداخلهی آزمایش بر
نمرهی خودیاری در خوردن آزمودنیها در پسآزمون مؤثر نبوده است .همچنین نتایج

جدول 6در رفتار سازشی کل بیانگر آن است که اختالف میانگین پسآزمون از پیشآزمون
برابر  1/99که در سطح  P>2/227معنیدار است ،بنابراین میتوان گفت که اعمال مداخلهی
آزمایش نمرهی رفتارسازشی آزمودنیها را در پسآزمون افزایش داده است و بعالوه بررسی
اختالف میانگین پیگیری از پسآزمون برابر  2/6که نشان میدهد که در طی زمان اثر مداخله
پابرجا مانده است.
بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی مداخله بهنگام شناختی سالهای باورنکردنی بر
رفتارسازشی کودکان کمتوان ذهنی آموزشپذیر انجام شد .نتایج این تحقیق نشان داد که
انجام برنامهی مداخلهی شناختی سالهای باورنکردنی بر والدین کودکان کمتوان ذهنی ،در
بهبود و افزایش میزان رفتارسازشی در خرده مقیاسهای اجتماعی شدن ،مسائل شغلی و
مشغولیات ،ارتباط و خودیاری در پوشیدن مؤثر بوده و در نهایت به بهبود رفتارسازشی کلی
کودکان کمتوان ذهنی آموزش پذیر منجر گردید ولی بر خرده مقیاسهای خودرهبری،
جابجایی و حرکت ،خودیاری عمومی و خودیاری در خوردن تأثیر نداشته است .شواهد
حاکی از آن است پژوهشهای بسیار محدودی به بررسی اثر برنامه شناختی سالهای
باورنکردنی بر رفتارسازشی کودکان کمتوان ذهنی پرداختهاند .تحقیقاتی که اثربخشی این
برنامه را مورد توجه قرار دادهاند اغلب بر روی مشکالت رفتاری – هیجانی سایر کودکان

بوده است و در داخل فقط یک مورد مطالعه یافت شد که اثربخشی برنامه مداخله سالهای
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باورنکردنی بر مهارتهای اجتماعی کودکان کمتوان ذهنی را مورد بررسی قرار دادهاند
(محمدزاده و قمرانی.)7991 ،
یافتههای این پژوهش نشان داد که برنامهی سالهای باورنکردنی بر بهبود خرده مقیاس
اجتماعی شدن کودکان کمتوان ذهنی آموزشپذیر مؤثر بوده است .در تبیین این بافته
میتوان گفت ،کودکان کمتوان ذهنی در جنبههای رشد و تحول به ویژه در زمینه مهارتها،
رفتارهای اجتماعی و سازشی دچار مشکل و نقض میباشند ( ،)DSM-5و از طرفی در بیشتر
مواقع علت اصلی مشکالت رفتاری و سازشی آنها ضعف در مهارتهای ارتباطی و
اجتماعی میباشد (محمدزاده و قمرانی .)7996 ،بنابراین در طول جلسات آموزشی ،شرح
مشکالت کودکان کمتوان ذهنی در زمینههای شناختی ،عاطفی و اجتماعی و عدم توانایی
مناسبشان در بیان احساسات و نیازهای اجتماعی به والدین آموزش داده میشد تا والدین
شرکت کننده در برنامه سالهای باورنکردنی ،فرصت تجربه کردن مهارتها و هیجانهای
مختلف را برای فرزندان خود بدست آورند ،نوعی بستر روانی و اجتماعی مناسب را در
خانواده برای کودک فراهم میکنند که در نتیجه ناسازگاری اجتماعی او را کاهش و به
بهبود اجتماعی شدن او کمک میکند (هومن و همکاران.)0274 ،
بنابراین یافتههای این پژوهش با نتایج تحقیق محمد زاده و قمرانی ( ،)7991مبنی بر
اثربخشی برنامهی سالهای باورنکردنی بر بهبود مهارتهای اجتماعی دانش آموزان کمتوان
ذهنی آموزشپذیر ،همخوانی دارد .همچنین نتایج این تحقیق یا یافتههای وبستر -استراتون،
گاسپار و سبرا سانتوز ( ،)0270که دریافتند برنامه شناختی سالهای باورنکردنی به عنوان یک
مداخله زودهنگام در جهت ارتقاء کفایت اجتماعی و برقراری ارتباط اجتماعی اثربخش
میباشد ،بعالوه با نتایج هومن ،گاسپر ،سیراسانتوز ،کاناوارو و آزودر ( ،)0274که در تحقیق
خود گزارش دادند که برنامه سالهای باورنکردنی بر رفتارهای اجتماعی کودکان
دچاراختالل نافرمانی مقابلهای مؤثر بوده و همچنین بر عملکرد خانواده تأثیر قابل توجهی
داشته است ،همسو میباشد .نتایج این پژوهش ،نشاندهندهی تأثیر برنامهی سالهای
باورنکردنی در بهبود ارتباط کودکان کمتوان ذهنی آموزشپذیر بود .در تبیین این نتایج
میتوان چنین گفت ،برنامهی سالهای باورنکردنی از طریق تقویت مهارتهای ارتباطی
والدین میتواند به طور مستقیم بر رفتار کودکان تأثیر بگذارد و بعالوه به صورت غیرمستقیم
نیز موجب می شود با تغییرات مثبتی که در رفتار والدین ایجاد شده است ،کودکان با
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الگوپذیری از والدین خود مهارت ارتباطی را یاد گرفته و انجام دهند (سبراسانتوس و
همکاران .)0276 ،از طرفی دیگر برنامهی سالهای باورنکردنی به والدین آموزش میدهدکه
چگونه به طور مؤثر با کودک خود ارتباط برقرار کنند ،چگونه به او مسئولیت دهند و مسائل
پیشروی خود را حل کنند .همچنین این برنامه راهبردهایی برای افزایش رفتارهای
مشارکتی همچون افزایش تعامل و روابط کودک با والد یا کودک با دیگر اعضای خانواده
که در تقویت شناخت و رعایت هنجارهای اجتماعی سودمند هستند را به والدین آموزش
میدهد .بنابراین میتوان رفتارسازشی کودکانی را که هنوز به درستی قادر بر کنترل
رفتاری خود نبوده و با هنجارهای اجتماعی آشنایی ندارند ،بهبود بخشید (محمدزاده و
قمرایی .)7991 ،عالوه بر این در این برنامه آموزشی روشهای ایجاد رفتارهای مطلوب و
حذف رفتارهای نامطلوب نیز استفاده میشود (تریلینگسگارد و همکاران .)0274 ،بنابراین
یافتههای این پژوهش با نتایج بررسی وبستر-استراتون و رید ( ،)0271که نشان دادند برنامه
سال های باورنکردنی موجب بهبود تعامالت والدین ،و کاهش مشکالت رفتاری ،هیجانی و
عاطفی کودکان شده است ،همسو میباشد.
یافتههای این تحقیق نشان داد که برنامه سالهای باورنکردنی موجب بهبود مسائل شغلی
و مشغولیات کودکان کمتوان ذهنی آموزشپذیر گردید .در تبیین این نتایج میتوان چنین
گفت ،برنامه های آموزشی و تربیتی والد محوری که در این مداخله در نظر گرفته شده بودند
با استفاد از بازی آموزش داده میشدند و متناسب با سن ،عالقه و نیازهای کودکان کمتوان
ذهنی آموزشپذیر بود .از طرفی دیگر این برنامه با تأکید بر آموزش رفتار حل مسأله متناسب
با تواناییها و مسائل روزمرهی کودک ،مانند چگونگی تعامل با دیگران در هنگام بازی کردن
یا خراب شدن اسباببازیهایش ،آزاد گذاشتن کودک در انتخاب و اجرای راه حلها،
پرهیز از تمسخر و امر و نهی کودک حتی اگر روش انتخابیاش صحیح نباشد و آموزش
عملی انجام دادن برخی از مهارتها از طریق ایفای نقش میباشد (وبستر – استراتون و
همکاران .)0270 ،بنابراین میتوان گفت این برنامه توانسته است در بهبود مسائل شغلی و
مشغولیات کودکان کم توان ذهنی مؤثر باشد .در پیشینه تجربی این مطالعه شواهد مستقیمی
مبنی بر تأثیر برنامه سالهای باورنکردنی بر مسائل شغلی و مشغولیات کودکان کمتوان ذهنی
یافت نشد ،بنابراین به نظر میرسد مطالعات بیشتری برای تبیین این نتیجه مورد نیاز است.
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نتایج پژوهش ،نشاندهندهی تأثیر برنامهی سالهای باورنکردنی در بهبود مهارت
خودیاری در پوشیدن کودکان کمتوان ذهنی آموزشپذیر بود .در تبیین این نتایج میتوان
چنین گفت ،کودکان کمتوان ذهنی در رشد مهارتهای خودیاری ،حل مسئله و
خودگردانی با تأخیر مواجه میباشند و نمیتوانند فعالیتها و مهارتهای خودیاری خود را
به طور مستقل انجام دهند و در تمامی این زمینهها به آموزش نیاز دارند (شکوهی یکتا و
پرند .)7989 ،بنابراین محتوی این برنامه که به والدین ارائه گردید شامل آشنایی با ویژگیهای
دوران کودکی ،آموزش سبکهای فرزند پروری ،خودآگاهی ،حل مسئله ،انتخاب کردن و
تسلط بر رفتارهای خود بود .در طول جلسات آموزش سبکهای فرزندپروری از والدین
خواسته میشد با ایجاد ارتباط مثبت (نوازش ،مهربانی و محبت) ،قانونمندی (بایدها ،نبایدها
و انتظارات) را در مورد نیازهای کودکان در ابعاد مختلف از جمله مهارتهای زندگی و
خودیاری را با استفاده از راهبردهای عملی مورد توجه قرار دهند .همانطور که مالحظه شد
در پیشینه پژوهش ،شواهدی مبنی بر تأثیر برنامه سالهای باورنکردنی بر مهارت خودیاری
در پوشیدن کودکان کمتوانذهنی یافت نشد ،بنابراین به نظر میرسد مطالعات بیشتری برای
تبیین این نتیجه مورد نیاز است.
یافتههای پژوهش نشان داد که برنامه سالهای باورنکردنی برخرده مقیاسهای
خودرهبری ،جابجایی و حرکت ،خودیاری عمومی و خودیاری در خوردن ،تأثیر نداشته
است .در بررسیهای صورت گرفته ،شواهدی دال بر اثر بخش بودن برنامه سالهای
باورنکردنی بر این مهارتها در کودکان کمتوان ذهنی یافت نشد و پژوهشهای محدودی
که در داخل یا خارج از کشور انجام شده بود اثربخشی این برنامه را بر مهارتهای اجتماعی
و بیشتر بر روی کودکان دارای مشکالت رفتاری مورد بررسی قرار داده بودند .در تبیین نتایج
حاصل از این تحقیق میتوان چنین گفت .نخست ،از جنبه محتویات برنامه مداخله سعی شده
بود که در جلسات آموزشی و تمرینات ،تا حد امکان رفتارهای سازشی در خرده مقیاسهای
مورد نظر به چالش کشیده شود .بنابراین احتمال دارد محتویات و بار اجرایی برنامهی
مداخلهای در حد کافی نبوده و نتوانسته مهارتهای سازشی مورد نظر را به چالش کشیده و
بهبود ببخشد .دوم اینکه کودکان کمتوان ذهنی در توانایی هماهنگی ادراک و حرکت
مشکل دارند که مهمترین پیامد آن هماهنگی ضعیف و ضعف در مهارتهای حرکتی ظریف
است (شکوهی یکتا و پرند .)7989 ،بنابراین احتمال دارد محتوی برنامه مداخلهای نتوانسته
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در بهبود این مهارت مؤثر باشد یا اینکه والدین نتوانستند در تعامالت و انتقال محتویات
برنامه به کودک خوب عمل کنند.
این پژوهش علیرغم بدیع بودن و مشخص بودن جامعه آماری ،محدودیتهایی نیز
داشته است که تعمیم نتایج را با احتیاط مواجه میسازد از جمله :محدود کردن پژوهش به
ابزار خاصی برای جمع آوری دادهها و ن مونه کوچکی از جامعة آماری .با توجه به این که
یافتههای تحقیق نشان داد که ،برنامه مداخله شناختی سالهای باورنکردنی بر بهبود رفتارهای
سازشی دانشآموزان کمتوان ذهنی آموزشپذیر  1- 5سال مؤثرمیباشد ،بنابراین پیشنهاد
میشود :این تحقیق توسط پژوهشگران دیگری در آینده تکرار شود تا در تعمیم پذیری نتایج
این تحقیق کمک شود .از این برنامه مداخلهای در آموزش و توانبخشی دانشآموزان
کمتوان ذهنی بعنوان یک روش درمانی و آموزشی مؤثر بهره برد .این پژوهش بر روی دیگر
گروههای دانشآموزان استثنایی مانند دانش آموزان دارای آسیب بینایی و یا شنوایی و نیز
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