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های اثربخشی مداخله بهنگام والدمحور مبتنی بر الگوی سال
 *توان ذهنیسازشی کودکان کم باورنکردنی بر رفتار

 4، طیبه شریفی6، احمد غضنفری2، مریم چرامی1نژادمحمد آقایی

 71/20/98تاریخ دریافت: 
 01/6/98تاریخ پذیرش: 

 چکیده
رفتار  های باورنکردنی برپژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی مداخله بهنگام والدمحور مبتنی بر سال

 -آزمونپیشآزمایش با طرح سال بود. این پژوهش از نوع  5-1پذیر توان ذهنی آموزشسازشی کودکان کم
پذیر بود توان ذهنی آموزشآزمون و پیگیری با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل کلیه کودکان کمپس

ش تصادفی ها به رودر مراکز استثنایی شهرستان لردگان مشغول به تحصیل بودند. از بین آن 7991که در سال 
پرسشنامه رفتار نفره )آزمایش و کنترل( گمارده شدند.  75نفر انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه  92

جلسه  70سپس والدین گروه آزمایش در ی دو گروه اجرا شد.آزمون بر روپیشسازشی واینلند، به عنوان 
ای را در های باورنکردنی قرار گرفتند و والدین گروه کنترل هیچ برنامه مداخلهی سالاتحت برنامه مداخله

ماه بعد، آزمون رفتارسازشی واینلند بار دیگر  9پس از اتمام دوره مداخله و طی این مدت دریافت نکردند. 
 های به دست آمده با استفاده از روشآزمون و پیگیری اجراشد. دادهدو گروه به ترتیب بعنوان پسبر روی 

های مکرر تحلیل شد. نتایج نشان داد که بین عملکرد دو گروه آزمایش گیریآماری تحلیل واریانس با اندازه
توان نتیجه گرفت بنابراین می ( وجود دارد.p<227/2و کنترل در میزان رفتار سازشی تفاوت معنادار آماری )

 هایتوان ذهنی و خرده مقیاسهای باورنکردنی بر بهبودرفتارسازشی کودکان کمکه برنامه مداخله سال
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پس  موثر بوده و ماندگاری برنامه مداخله مسائل شغلی، اجتماعی شدن، ارتباط و خودیاری در پوشیدن
 ماه پابرجا مانده است. 9از 

 .توان ذهنی، رفتارسازشی، مداخله بهنگام، والدمحورهای باورنکردنی، کمسال: واژگان کلیدی

 مقدمه
یکی از مهمترین مسائل جوامع بشری و از دشوارترین مشکالت در کودکان  7توانی ذهنیکم

ذهنی توانی (. کم0279، 0ماند )لوکاسن و اسکوالرو نوجوانان است که تا بزرگسالی باقی می
 محیط با سازشی ذهنی، رفتارهای عملکرد هایحیطه در که کندمی توصیف افرادی را

 صورت سالگی 78 از قبل یعنی رشد اولیه ی هایسال در آنان تشخیص و محدودیت دارند

(. این کودکان نه تنها از نظر رشد شناختی بلکه در رشد 0276، 9باشد )گوپاالن گرفته
 5( و گاگیولو0229) 4کلمن و آناستیسکرک، گاالگر،  اجتماعی نیز دچار مشکل هستند.

موده و بندی نهای با شیوع و فراوانی باال طبقهتوان ذهنی را جزء گروه(، کودکان کم0270)
کودکان اختالالت این. نماینددرصد گزارش می 9تا  7بر اساس آمارهای جهانی میزان آن را 

  (.7991فرد، دایاریباشد )خشامل اختالالت شناختی، عاطفی و مشکالت رفتاری می
توان ذهنی وجود محدودیت در رفتارهای سازشی یکی از مشکالت کودکان کم

باشد، رفتار انطباقی )سازشی( به این معناست که افراد تا چه اندازه با انتظارات عمومی می
ه کنند و تا چه اندازه به معیارهای استقالل شخصی که بای اثربخش مقابله میزندگی به گونه

فرهنگی و محیط اجتماعی خاص از آنان  –زمینة اجتماعی مقتضای گروه سنی خاص، 
مانند  گیردیابند. کارکرد سازشی تحت تأثیر عوامل گوناگون قرار میرود، دست میمی

های های اجتماعی و شغلی و اختاللهای شخصیت، فرصتتحصیالت، انگیزش، ویژگی
ی همراه باشد )انجمن های جسمانی که ممکن است با عقب ماندگی ذهنروانی و بیماری

 (. 0279روانپزشکی آمریکا، 
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توان ذهنی از نظر بلوغ اجتماعی نسبت به (، معتقد است کودکان کم0229) 7امرسون
های اجتماعی ای برخوردار هستند و از کفایتهمتایان عادی خود از ضعف قابل مالحظه

شوند و دارای اجه میبرخوردار نیستند. این کودکان در روابط با همساالن با مشکل مو
باشند، از سوی همساالن طرد و در نهایت در مقایسه نایافته قابل توجهی میرفتارهای سازش

ود مشکالت ماند، احتمال بهبمعموالً بیشتر به عنوان یک ویزگی ثابت باقی می با هوشبهر که
 (. 7991سازشی به کمک اقدامات ترمیمی بیشتر است )سیف نراقی و نادری، 

(، معتقدند این کودکان بیشتر از کودکان عادی از تعامل با 0229و همکاران ) 0کامار
ها همراه با پرخاشگری است و رفتارهای نامناسب نشان کنند، تعامل آندوستان پرهیز می

همچنین به علت نقص در شناخت اجتماعی، معموالً در تشخیص مقاصد دیگران . دهندمی
های ارتباطی، مهارت(. به عالوه، ضعف در 0275اران، و همک 9مشکل دارند )بروکس

وابستگی و پایین بودن حرمت خود در کاهش قابل توجه خود انگیزۀ اجتماعی آنان نقش 
توان ذهنی در دهد که افراد کم(. همچنین شواهد نشان می0275دارد )سادوک و سادوک، 

 0275ی مشکل دارند )گانای، های اجتماعمهارتمقایسه با همساالن عادی خود در کسب 
های اجتماعی در بهداشت روانی کودکان به مهارت(. 7991به نقل از عاشوری و قمرانی، 

آمیز وفقیتتر در مسیر مهای پیشرفتهها و تواناییعنوان مبنایی ضروری برای کسب کفایت
 (.7991به نقل از ابراهیمی و طاهر،  0229، 4تحول، ضروری است )کوچوگنو

ذهنی  وانتصصان کودکان استثنایی ضمن تأکید بر اهمیت زندگی کودک کممتخ
اند که یکی از (، بر این عقیده0221؛ پرت و گریدانس، 0221؛ تریسی، 0224)اسمیت، 
دادن ارتقای رشد اجتماعی و درمانی، مد نظر قرار  –های آموزشی ریزیهای برنامهضرورت

(. متخصصان 7992آقایی نژاد، فرامرزی و عابدی،  سازگاری این کودکان است )به نقل از
توانی ذهنی، امکان باال بردن رشد اجتماعی و اند که با توجه به وجود کماغلب بر این عقیده

(، امروزه دیگر چنین 7995) 5آرنولد سازگاری این کودکان وجود ندارد، ولی به عقیده
یرات اخیر به خوبی بیانگر وجود تأث یاستداللی مورد پذیرش نیست، زیرا تحقیقات دو دهه
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مثبت و ثمربخش بر رشد اجتماعی این گروه از کودکان است.کودکان و دانش آموزان 
کمبودهایی دارند: در  های اجتماعیمهارتنیازمند برنامه آموزشی ویژه که در زمینة 

ر در شدیدتدهند، دچار مشکالت مدت و درازمدت نتایج منفی ناشی از آن را بروز میکوتاه
کمتر  کنند،می نوجوانی وبزرگسالی خواهند شد، کمترین توجه را از همساالنشان دریافت

، 7کشند )الول و بارابارکنند و بیشتر دست از کار میهای مدرسه شرکت میدر فعالیت
ها و رفتارهای سازشی را در قالب زیر طبقه بندی مهارت(، 0228) 0(. اکلند و هریسون7999
ها شامل ارتباط، خودفرمانی، مهارت سالمت و امنیت و مهارتفکری : این  -: الفنمود 

اشد. بهای اجتماعی و تفریحی میمهارتعملی : شامل  -باشد. بمیعملکردهای آکادمیک 
های مراقبت از خود، زندگی مدرسه و خانه، استفاده از اجتماع، مهارتاجتماعی : شامل  -ج

(، معتقدند 0221)باشد. استر، راس و کاوایلو میهای کاریارتمهسالمت و امنیت و 
های سازشی، زندگی کردن در خانه و مدرسه برای مهارتآموزان در صالحیت دانش

بخشی زندگی، حرکت به سوی زندگی کردن و یادگیری، یک امر  گی مستقل، کیفیتزند
هایی کردن در خانه، به موفقیتهای زندگی مهارتباشد. پیشرفت ضروری در بزرگسالی می

شود که هنگام تغییر و تحول یا حرکت از مدرسه به فضای بیرون از خانه و خانواده مربوط می
های سازشی و زندگی از نیازهای مهارتشود. مطالعات نشان داد که توجه به ایجاد می

 .باشدآموزان ناتوان میساختاری و ضروری برای دانش
نوجوانی به جهت اینکه ارتباط با همساالن افزایش و وابستگی به  در دوران کودکی و

یابد، سازگاری اجتماعی اهمیت زیادی دارد بنابراین، احساس متفاوت والدین کاهش می
تواند نتایج منفی در نحوۀ عملکرد و بودن از سایر افراد به دلیل یک بیماری مزمن می

(. تحقیقات داناوان و 0224کند )آلیسون، سازگاری اجتماعی کودکان و نوجوانان ایجاد 
نژادی روی معیارهای رفتارسازشی  –های فرهنگی (، مربوط به نقش تفاوت0220کراس )

ان آموزکه از اهمیت زیادی برخوردارند، باعث ایجاد نگرانی در مورد جایگاه اقلیت دانش
اما مطالعات  توانی ذهنی شده است.های آموزشی خاص، خصوصاً در بخش کمدر برنامه

(، نشان داد سن ارتباط زیادی با رفتارهای سازشی دارد ولی 0220ریسکلی و همکاران )
 شود. اکلند وجنس، نژاد، قومیت و جایگاه اقتصادی و اجتماعی سهم کمتری را شامل می
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( معتقدند، افرادی دارای مهارت و رفتارهای سازشی هستند که : مراقب 0228هریسون )
نند، آن کها شرکت میهای جامعه، مدرسه یا دیگر فعالیتهستند، در فعالیتسالمتی خود 

برند، به طور منظم با دوستان و اند به طور مؤثر به کار میچه را در مدرسه یاد گرفته
کنند، به نیازهای زندگی دار استفاده میخانوادهای خود ارتباط دارند و از روابط معنی

 کنند. ی لباس و پوشاک، خوراک( دقت و توجه می)مثالً تمیزی خود روزانه
های اخیر وارد حوزه هایی است که در سالمفهوم مداخله بهنگام از جمله مفاهیم و واژه

شناسی و آموزش کودکان با نیازهای خاص شده که به معنای مداخله به موقع یا مداخله روان
های نظام مند و مستمر برای کمک بهنگام به کودکانی جبرانی با هدف توافق بر سر تالش

رت های آنان صوآسیب پذیر و ناتوان هستند و همچنین کمک به خانوادهکه از نظر رشدی 
ی (. با توجه به نقش و اهمیت خانواده در برنامه7981، پورگیرد )فرامرزی، افروز و ملکمی

توان گفت، موفقیت این برنامه در گرو مشارکت والدین است مداخله بهنگام می
 (. 7989یکتا و پرند، )شکوهی

 رفتاری –های هیجانی های اخیر، برای کاهش اختاللهایی که در سالاخلهیکی از مد
باشد که برای اولین بار در می 7های باورنکردنیکودکان مورد توجه قرار گرفته برنامه سال

بر اساس تحقیقاتی در دانشگاه واشنگتن با هدف فراهم کردن یک مداخله موثر  7992سال 
کودکان غیرقابل کنترلی داشتند، از طریق حمایت از والدین و  هایی کهدرمانی برای خانواده

های فرزندپروری آنان طراحی شد تا مشکالت رفتاری کودکان کاهش یابد و بهبود شیوه
 (. 7996های اجتماعی و عاطفی آنان تقویت گردد )محمدزاده و قمرانی، شایستگی

ست. استراتون طراحی شده اهای باورنکردنی، درمانی است که توسط وبستربرنامه سال
های مستقیم و غیرمستقیمی که در جهت تربیت رفتاری کودک این درمان مبتنی بر آموزش

وناگونی های گای مناسب دیدگاهشود. این رویکرد درمانی توانسته است به گونهاستفاده می
ا و درمان بندور -مانند نظریه دلبستگی بالبی، رشد شناختی پیاژه، نظریه شناختی اجتماعی

رفتاری بک، زوج درمانی رفتاری جاکوبسون و مارگولین را تلفیق کرده و یک  –شناختی 
برنامه مداخله ارزشمندی را برای بهبود رفتارهای والدین و تعامالت اجتماعی آنها فراهم 

این روش درمانی برای درمان و پیشگیری (. 0271، وبستراستراتون و رید، 0274آورد )دبابنه، 
مشکالت رفتاری و عاطفی کودکان، آموزش والدین در جهت داشتن رفتار مناسب با  از
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ی، ای، نارسایی توجه/بیش فعالکودکان، درمان مشکالت کودکان دچار به نافرمانی مقابله
اختالل سلوک، آموزش کودکان اتیسم و آسیب دیده شنوایی با مشکالت رفتاری استفاده 

ون و استرات –ی مختلف گزارش شده است )رید، وبستر هاشده و اثربخشی آن در بررسی
 (. 0274استراتون،  –و وبستر ، گاردتریلینگس گارد؛ تریلینگس0229هاموند، 

 های باورنکردنی موجب بهبود تعامالتتحقیقات مختلف نشان داده است که برنامه سال
استراتون -ستروالدین، و کاهش مشکالت رفتاری، هیجانی و عاطفی کودکان شده است )وب

های ی سال(، در پژوهشی اثربخشی برنامه7991(. محمد زاده و قمرانی )0271و رید، 
توان ذهنی را مورد بررسی قرارداند که آموزان کمهای اجتماعی دانشمهارتنکردنی بر باور

ه تداری داشهای آن تاثیر معنیهای اجتماعی و مولفهمهارتنتایج نشان داد این مداخله بر 
(، در تحقیق خود به این نتیجه دست 0270) 7استراتون، گاسپار و سبرا سانتوز -است. وبستر

های باورنکردنی به عنوان یک مداخله زودهنگام در جهت یافتند، که برنامه شناختی سال
باشد. هومن، گاسپر، ارتقاء کفایت اجتماعی و برقراری ارتباط اجتماعی اثربخش می

های (، در تحقیق خود گزارش دادند که برنامه سال0274ارو و آزودر )سیراسانتوز، کاناو
وده و ای مؤثر بباورنکردنی بر رفتارهای اجتماعی کودکان دچاراختالل نافرمانی مقابله

اران همچنین سبرا سانتوز و همک همچنین بر عملکرد خانواده تأثیر قابل توجهی داشته است.
ر های باورنکردنی بدار و مثبت مداخلة شناختی سال(، در پژوهشی اثربخشی معنی0276)

 های اجتماعی کودکان را گزارش نمودند. مهارتبهبود 
توان ذهنی در زمینة رفتارهای سازشی دچار نقص بر اساس مطالعات، کودکان کم

های سازشی و زندگی از نیازهای ساختاری و ضروری برای آنان مهارتتوجه به باشند و می
های اخیر هایی که در سالز طرفی دیگر یکی از مداخله(. ا0221)استر و همکاران، باشد می

های اجتماعی کودکان و ارتقای شایستگی اجتماعی آنان مورد توجه قرار مهارتیرای بهبود 
(. اما بر اساس 0276استراتون،  -های باورنکردنی است )وبسترگرفته است، برنامه سال

ارهای های باورنکردنی بر رفتاکنون در ایران اثربخشی برنامه سالهای پژوهشگر، تبررسی
اضر با پژوهش ح توان ذهنی مورد بررسی قرار نگرفته است. بنابراینسازشی کودکان کم

ذهنی  توانهای باورنکردنی بر رفتارهای سازشی کودکان کمهدف اثربخشی برنامه سال
 سال انجام گرفت.  1تا 5پذیر آموزش

                                                 
1. Webster- Stratton, Gaspar and Searbra- Santos 



 101  ...یباورنکردن یهاسال یبر الگو یمداخله بهنگام والدمحور مبتن یاثربخش

 روش
آزمون و مرحله پیگیری با گروه پس –آزمون پیشآزمایش و با طرح پژوهش حاضر از نوع 

( با سن IQ=  55-12پذیر )توان ذهنی آموزشکنترل بود. جامعه آماری شامل کودکان کم
سال مشغول به تحصیل در مدارس استثنایی شهرستان لردگان واقع در استان  1تا  5تقویمی

بودند. بعد از کسب مجوز از اداره آموزش و  91-98ی در سال تحصیلیچهارمحال و بختیار
و ای، از بین مراکز استثنایی موجود، دگیری مرحلهپرورش لردگان، با استفاده از روش نمونه

توان ذهنی کمنفر کودک  708مرکز آموزش استثنایی به تصادف انتخاب و از میان 
نفر( و  75فی انتخاب و در دو گروه آزمایش )نفر به شکل تصاد 92پذیر، تعداد آموزش
ی های ورود به پژوهش شامل دامنهنفر( به صورت تصادفی گمارده شدند. مالک 75کنترل )

های هوشی وکسلر کالمی و الیتر موجود آزمونطبق  12تا  55سال، بهره هوشی  1تا  5سنی 
ت شرکت در پژوهش و آموز در مدرسه، رضایت و موافقت والدین جهدر پرونده دانش

 های خروجای دیگر و سالمت عمومی مادر بود. مالکعدم دریافت هیچ گونه برنامة مداخله
ای، در بسیاری از تحقیقات، پژوهشگران به جلسه والدین در برنامه مداخله 0غیبت بیش از 
ن همی کنند، بههای یک نمونه را محدود میهای زمانی و مالی تعداد آزمودنیدلیل محدویت

آزمایش در هرگروه آزمایش و آزمایش و نیمه های دلیل حجم نمونه مورد نیاز برای تحقیق
 (.7991نفر پیشنهاد شده است )رویت وند غیاثوند و امیری مجد،  75کنترل 

در این پژوهش، برای ارزیابی رفتار سازشی کودکان از : 1مقیاس رفتار سازشی واینلند
د استفاده شد که در دو فرم والدین و آزمودنی ساخته شده که در مقیاس رفتار سازشی واینلن

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. 

گیرد و تا دوازده سالگی برای سالگی رادربرمی 05باالتر از  ی سنی تولد تااین مقیاس گستره
های مجزا دارد، اما از دوازده سالگی به بعد سواالت مشترک هستند. بااین هر سال، سئوال

وان تکمهای تر و به ویژه در گروهحال معلوم شده است که کارآمدی آن در سنین پایین
دال منتشر کرد و در  7965ای اولین بار در سال رسد این مقیاس را برذهنی به حداکثر می

نژاد و همکاران، اسپارو و همکاران در آن تجدید نظر کردند )به نقل از آقایی 7984سال 
. اندهای یک ساله تقسیم شدهماده )سؤال( است که به گروه 771(. این مقیاس دارای 7992

                                                 
1. Vinland adaptive behavior scales 
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آزمون بلکه از راه مصاحبه با مطلعین  هایدر هر ماده اطالعات مورد نیاز نه از طریق موقعیت
آید. اساس مقیاس بر این امر استوار است که فرد در زندگی یا خود آزمودنی بدست می

روزمره توانایی چه کارهایی را دارد. مادهای مقیاس را می توان به هشت خرده مقیاس 
 ن، خودیاریبندی کرد که در این تحقیق شامل: خودیاری عمومی، خودیاری در خوردطبقه

باشد. درپوشیدن، خودفرمانی یا خودرهبری، اشتغال، ارتباط، جابه جایی و اجتماعی شدن می
(، روایی این مقیاس را 7989، به نقل از جلیلوند و غباری بناب، 7917آناستازی و براهنی )

ن یگزارش نمودند و معتقدند که روایی و پایایی آن در سنین پای 19/2و پایایی آن را  87/2
فرامرزی و توان ذهنی از قوت بیشتری برخوردار است. کمهای تر و به ویژه در گروه

های این آزمون را با روش آلفای (، در پژوهشی، پایایی خرده مقیاس7981همکاران )
 گزارش نمودند. 99/2کرونباخ، 

( نفر 75به منظور اجرای پژوهش گروه نمونه به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش )
مون آزپیشنفر( گمارده شدند. مقیاس رفتارسازشی )فرم والدین( به عنوان  75و کنترل )

ای کنترل تکمیل گردید. سپس برنامة مداخلهتوسط والدین برای دو گروه آزمایش و 
 70ماه به مدت 9ی والدین کودکان گروه آزمایش در طی زماننکردنی، بر روهای باورسال

کنترل هیچ گونه دقیقه( اجرا گردید. طی این زمان والدین گروه  92تا  62جلسه )هر جلسه 
 72ای را دریافت نکردند. سپس برای تکمیل پژوهش، مقیاس رفتارسازشی واینلندمداخله

ماه بعد به عنوان پیگیری بر  9آزمون و پسروز پس از آخرین جلسه درمانی مجدداً به عنوان 
 کنترل اجرا گردید. روی کودکان دو گروه آزمایش و 

 اساس مدل بر پژوهش این در استفاده باورنکردنی مورد هایسال ایمداخله یبرنامه
 .باشد( می7991، به نقل از محمدزاده و قمرایی، 0277استراتون ) وبستر توسط شده معرفی

 آنان داشتند، موافقت پژوهش در شرکت کننده والدین با که پژوهشگران ایجلسه در اولین
 شده مطرح تکالیف که شد خواسته آنان از و گردید کسب پژوهش در این شرکت بر مبنی

 ارائه آنان به که هاییچک لیست در را آن ینتیجه و نموده اجرا در خانه را جلسه هر در
دقیقه  92شود، ثبت نمایند. شیوه اجرا به شکلی بود که محتوی هر جلسه در مدت زمان می

گردید ، به والدین ارائه میگاهی توسط پژوهشگر و با همکاری مشاور مدرسهبه شکل کار
های شد و در پایان هرجلسه چک لیستها پاسخ داده میو در حین آموزش به سواالت آن
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شد که تکالیف مورد نظر را در گرفت و از آنها خواسته میدین قرار میالزم در اختیار وال
 ها ثبت نموده و همراه خود به جلسه بیاورند.خانه تا جلسه آینده انجام و در چک لیست

( برگرفته از 1111های باورنکردنی مدل وبستر استراتون ). خالصه جلسات برنامه سال1جدول 
 (1179پژوهش محمدزاده و قمرایی )

 محتوی و روش عنوان جلسه

 اول

چرا در این برنامه شرکت 
کنم؟ معرفی برنامه 

های باور نکردنی، هایسال
شرح اهداف و وظایف 

 محوله

در این جلسه هدف از اجرای این پژوهش برای والدین شرح داده 
شد، اهمیت روابط والدین با یکدیگر و تعامل با فرزندان و تأثیر این 

ضرورت توجه و واکنش مناسب به مشکالت  روابط بر کودک،
کودکان در جهت رفع و جلوگیری از تبعات و رفتارهای مخرب 

 ها، شرح وظایف والدین و تکالیفی که باید انجام دهند.ناشی از آن

 دوم

هایی کودک من چه ویژگی
 هایدارد؟ آشنایی با ویژگی

دوران کودکی؛ تفاوت میان 
نیازهای والدین و کودکان؛ 

انتظارات والدین از  سطح
کودکان و کودکان از 

 والدین

کودک  دوران، نیاز این در بازی و تخیل نقش و کودک دنیای شرح
 مورد به کودک نیاز خود؛ هایتوانایی اثبات و محبت، امنیت به

 یا) تحسین (مثبت توجه جلب جهت در او تالش و گرفتن توجه قرار
 بد یا خوب از کودک اطالع عدم دیگران؛) سرزنش (توجه منفی

 هایناتوانی و هاتوانایی ها، توضیحواکنش و رفتارها بودن بعضی
خوبش،  بد هایویژگی تمام با او پذیرش و ذهنی توانکودک کم

 مشکالت ها، شرحفعالیت انجام در او توانایی حد نظر گرفتن در
 توانایی عدم و اجتماعی و شناختی، عاطفی هایدر زمینه آنان

 نیازها؛ و احساسات در بیان مناسبشان

 سوم

باشم؟  داشته قاطعیت چگونه
های سبک انواع معرفی

میان  تفاوت فرزندپروری؛
 قاطعیت و استبداد

 بر هاآن بعدی تأثیرات و فرزندپروری هایسبک انواع معرفی

 با برخورد در قاطعیت داشتن کودک، لزوم سالمت روانی

 یا بدنی تنبیهات منفی عواقب رفتاری کودک، شرح مشکالت

 و قوانین او، رعایت نامناسب قبال رفتار در پرخاشگری اعمال
والدین،  جانب از هم و جانب کودک از هم خانواده وظایف

 هایلیستچک یقوانین؛ ارائه اجرای در الزم انعطاف داشتن

 .والدین به تمرینی

 چهارم
کنم؟  بازی فرزند با چگونه

کودک؛  به مسئولیت دادن
 کودک با کردن بازی

 دادن ینحوه آموزش شده؛ ارائه هایلیستچک ابهامات رفع

 کودک؛ با کردن بازی صحیح ینحوه کودک؛ مسئولیت به

 و قواعد از والدین تبعیت کودک؛ با قوانین بازی آموزش
بازی،  خالل در نهی و امر از هرگونه کودک، پرهیز دستورات

 صحیح ینحوه بازی؛ در جریان کودک هایخالقیت به احترام

 .جلسه این به مربوط هایلیستی چکارائه بازی؛ به دادن پایان

 پنجم
تحسین  را کودکم چگونه

کردن  تحسین اهمیت نمایم؟
تحسین  عواقب آموزش شده؛ ارائه هایلیستچک بررسی و مرور

ی نحوه کودک؛ کردن تشویق و تحسین فواید کودکان؛ نکردن
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صحیح  هایروش کودکان؛
 کودکان کردن تحسین

ی ارائه کودک؛ نامناسب انتقاد و تنبیه از پرهیز کردن؛ تحسین صحیح
بتوانند  آن کمک با والدین که جمالتی آموزش بر مبنی لیستیچک 

 .کنند تحسین را کودکشان

 ششم
پاداش  کودک به چگونه

به  و صحیح استفاده دهم؟
 هاتقویت کننده موقع از

 (محسوس هایپاداش و هاتقویت کننده انواع بررسی و آموزش
 این از کدام هر یاستفاده موارد ؛) اجتماعی (غیرمحسوس و) مادی

 یزمینه در والدین آموزش مناسب؛ هایموقعیت پاداشها در
 یتهیه کودک؛ به برچسب یا ژتون یارائه کردن یا امتیازبندی

 .امتیازبندی جدول

 هفتم

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

روشن؛  بیان با و قابل فهم
 این اجرای در پایداری

 قوانین

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

 انعطاف داشتن قوانین؛ اجرای مدام پیگیری لزوم کودک؛ جانب
 صورت در صحیح برخورد ینحوه قوانین؛ اجرای در و صحیح الزم

 مربوطه هایلیستچک یارائه قوانین؛ اجرا نشدن

 هشتم

کنم؟  تنبیه را کودکم چگونه
رفتارها  برخی به چگونه

 آموزش شود؛ توجهیبی
 به سازیروش محروم

 روش والدین؛ آموزش
 به والدین بیرونمانی

های جایگزین آموزش پرخاشگری؛ و بدنی تنبیه مضرات آموزش
صحیح  ینحوه و رفتارها برخی به بی توجهی آموزش صحیح؛ تنبهی

طریق محروم  از رفتارها از دیگر برخی کاهش آموزش آن؛ اجرای
 والدین در هماهنگی لزوم آن؛ از استفاده صحیح ینحوه و سازی
 قالب یک در تنبیهی هایروش این از اینمونه اجرای قوانین؛ اجرای
 آنها در یارائه و داده آموزش موارد اجرای درخواست نقش؛ ایفای

 .بعد جلسه ی

 نهم
را  کودکم سازگاری چگونه

 بررسی بخشم؟ بهبود
 اتفاقات پیامدهای طبیعی

 رفتار آموزش آنان؛ سؤاالت به پاسخ و والدین تکالیف بررسی
 منطقی پیامدهای و رفتارها طبیعی پیامد آموزش طریق منطقی از

 کودک؛ رفتار منطقی پیامدهای اجرای در داشتن ثبات رفتار؛
 در پیامدها این اعمال رفتار؛ منطقی صحیح پیامدهای اعمال ینحوه

 .مربوطه هایلیستچک کودک؛ ارائه ی توانایی حد

 دهم

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

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

 ممکن

مقابل  در کودکان واکنش بررسی قبل؛ جلسه هایلیستچک بررسی
پنجگانه  مراحل آموزش والدین؛ نظر از منفی پیامدهای و هاناکامی

راه  چه) 1 چیست؟ مشکل) 3 :کودکان به مسأله حل ی رفتار
 4 است؟ کدام راه حل بهترین هاآن میان از) 1 دارد؟ هایی وجودحل

 تأکید حل؛راه این اجرای از گیرینتیجه) 5 انتخابی اجرای راه حل)
 یروزمره مسائل و هاتوانایی با متناسب مسألهحل آموزش رفتار بر

 شدن خراب یا دیگران با کردن کودک، مانند دعوا
راه  اجرای و انتخاب در گذاشتن کودک آزاد هایش؛بازیاسباب
 روش اگر حتی نهی کودک و امر و تمسخر از پرهیز ها؛حل
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 ایفای طریق از این جلسه عملی آموزش نباشد؛ صحیح اشانتخابی
 .نقش

 یازدهم

باشم؟  مسلط خود بر چگونه
ناراحت کننده؛  افکار مهار

های واکنش با شدن آشنا
و  والدین احتمالی عاطفی

راهبردهای  ها؛آن بر تسلط
 .تنش از ماندن بیرون

ی چرخه بررسی و منفی خودآیند افکار با برخورد ینحوه آموزش
افکار  این جایگزین راهبردهای یارائه خشم؛ یچرخه و افسردگی

کودک؛  و خود به نسبت مثبت افکار از استفاده و ناکارآمد و منفی
داشتن  آموزش کودک؛ به نامناسب زدن برچسب از پرهیز
والدین؛  شخصی عالیق و تفریحات به توجه و خود برای فرصتهایی

 یارائه عصبانیت؛ هنگام در صحیح واکنش داشتن آموزش
 الگو و تکلیف قالب در جلسه موضوعات این

 

 دوازدهم

را  خود ارتباطی هایمهارت
 آشنایی سازم؟ بهبود چگونه

 دادن گوش هایبا روش
 احساسات؛ کردن بیان فعال؛

 با مناسب برخورد ینحوه
 اطرافیان؛

قالب  در آموزش این انجام والدین؛ به دادن گوش مهارت آموزش
جدی  آن؛ قوت و ضعف نقاط بررسی سپس و نقش ایفای بازی یک

 خود احساسات و عواطف صحیح انعکاس کودک؛ نیازهای گرفتن
 هیجانات کنترل صحیح هایروش آن؛ انجام ضرورت و به دیگران

جمع  پایان در کودکان؛ با و باهم والدین مؤثر ارتباط خود؛ آموزش
 و مرور کلی به طور جلسات موضوع شد؛ ارائه مطالب از بندی کلی

 .گردید اعالم جلسات سپس اتمام

 نتایج
ها از روش آمار توصیفی؛ جدول توزیع فراوانی، میانگین و به منظور تجزیه و تحلیل داده

کلومیروف، شاپیرو ویلک،  –انحراف معیار و روش آمار استنباطی؛ آزمون اسمیرنوف 
های مکرر استفاده شد. فرایند تجزیه و تحلیل گیریآزمون لوین، تحلیل واریانس با اندازه

 انجام شد. Spss22ها با استفاده از نرم افزار داده

های آزمایش و های آن در گروههای آماری نمرة رفتار سازشی کل و خرده مقیاس. شاخص1جدول 
 آزمون و پیگیریپس آزمون،کنترل پیش

 موقعیت متغیر
 کنترلگروه  گروه آزمایش

 میانگین تعداد
انحراف 

 معیار
 میانگین تعداد

انحراف 
 معیار

 

مسائل شغلی و 
 مشغولیات

 97/7 42/4 75 72/9 06/5 75 آزمونپیش
 90/7 49/4 75 58/0 86/6 75 آزمونپس

 82/7 64/4 75 56/0 88/6 75 پیگیری

 64/7 79/4 75 29/0 66/9 75 آزمونپیش 
 50/7 02/4 75 19/7 06/6 75 آزمونپس
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 69/7 99/4 75 68/7 42/6 75 پیگیری شدن اجتماعی

 

 خودرهبری

 57/7 62/7 75 52/7 42/7 75 آزمونپیش
 50/7 69/7 75 48/7 66/7 75 آزمونپس

 52/7 60/7 75 46/7 68/7 75 پیگیری

 

 ارتباط

 80/7 88/0 75 98/7 66/0 75 آزمونپیش
 87/7 86/0 75 89/7 19/9 75 آزمونپس

 82/7 22/9 75 80/7 85/9 75 پیگیری

 

 جابجایی و حرکت

 51/7 06/4 75 88/7 42/4 75 آزمونپیش
 58/7 08/4 75 66/7 19/4 75 آزمونپس

 56/7 96/4 75 67/7 87/4 75 پیگیری

 

 خودیاری در پوشیدن

 48/7 06/4 75 09/0 86/4 75 آزمونپیش
 54/7 99/4 75 20/0 42/6 75 آزمونپس

 58/7 42/4 75 29/0 59/6 75 پیگیری

 

 خودیاری عمومی

 60/0 82/8 75 98/0 02/8 75 آزمونپبش

 10/0 86/8 75 89/0 62/8 75 آزمونپس

 10/0 16/8 75 66/0 86/8 75 پیگیری

 

 خودیاری در خوردن

 79/0 99/5 75 95/7 59/6 75 آزمونپبش

 29/0 40/5 75 94/7 99/1 75 آزمونپس

 76/0 59/5 75 95/7 04/1 75 پیگیری

 

 رفتارسازشی کل

 21/8 62/94 75 16/8 82/96 75 آزمونپبش

 26/8 99/94 75 49/1 59/45 75 آزمونپس

 96/1 69/95 75 08/1 90/45 75 پیگیری

شود میانگین نمرات رفتار سازشی کلی و خرده مشاهده می 0همانطور که در جدول 
های آن یعنی مسائل شغلی و مشغولیات، ارتباط، اجتماعی شدن، خودرهبری، مقیاس

خودیاری عمومی، خودیاری درپوشیدن، جابجایی و حرکت و خودیاری در خوردن در 
 آزمون، نسبت به گروهپیشر مقایسه با آزمون و پیگیری دپسآزمایش در مراحل گروه 

 کنترل افزایش یافته است. 
آزمون و پس –آزمون پیشآزمایش و از نوع با توجه به این که طرح پژوهش حاضر 

های پیگیری با گروه کنترل هست، بنابراین برای تحلیل اثر کاربندی متغیر مستقل برنامه سال
زمون های مکرر با رعایت آگیریاندازهحلیل واریانس با باورنکردنی در سه مرحله زمانی، از ت
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ها بر اساس آزمون ها استفاده گردید. فرض نرمال بودن و برقراری واریانسفرضپیش
( آزمون p>/210؛  2/ 890ویلک ) –( شاپیرو p>/798؛  787/2اسمیرنوف، ) –کلموگورف 

دار نشدند، بنابراین می ( مورد بررسی قرار گرفت و معنیp>/988؛  df = 08/2؛  11/2لوین )
 اشد. بمیها در پژوهش بر قرار های نرمال بودن و برقراری واریانسفرضپیشتوان گفت 

به منظور پاسخگویی به فرضیه پژوهش، ابتدا برای دنبال کردن آزمون تحلیل واریانس 
فرض پیشها با استفاده از آزمون انسهای مکرر، فرض همگن بودن کواریگیریبا اندازه

، W ،0 = df=799/2کرویت موخلی مورد بررسی قرار گرفت با توجه به نتایج این آزمون )
25/2>pدار گردید، از آزمون گرین هاوس گیرز استفاده گردید که نتایج این ( که معنی

ها برقرار اریانسنشان داد که فرض همگنی کو (F ،09/5 = df ،01/0>p=79/501) آزمون
است. آزمون گرین هاوس گیرز با ایجاد اصالحی در درجات آزادی درون گروهی امکان 

 (.7999)بشلیده، کند میافزایش خطای نوع اول را مهار 

ر دو پذیر، دتوان ذهنی آموزشبرای بررسی تفاوت موجود بین عملکرد کودکان کم
ز، فرض آماری المبدای ویلکپیشهای رفتارسازشی گروه آزمایش و کنترل در خرده مقیاس

 P <227/2مورد محاسبه قرارگرفت و مشخص شد تفاوت بین عملکرد دو گروه در سطح 
دار است و خطی متغیرهای وابسته با متغیر مستقل معنیی ترکیب دار است. یعنی رابطهمعنی

 ای بر یکی از متغیرهای وابسته اثر داشته است. ی مداخلهحداقل، برنامه

 های رفتار سازشیفرض تساوی واریانس خرده مقیاسپیشهای آماری آزمون. 1جدول

 Fنسبت  ارزش آزمون
فرض درجه 

 آزادی
 تاضریب ا داریسطح معنی

 87/2 227/2 0 998/62 789/2 المبدای ویلکز

ی هاهای آن در سریدر این پژوهش اثرات زمان و گروه بر رفتارسازشی و خرده مقیاس
 5آزمون و پیگیری مورد بررسی قرار گرفت که نتایج آن در جدول پسآزمون، پیشزمانی 

 نشان داده شده است.
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های تاثیر زمان و گروه بر رفتار سازشی و خرده مقیاس. تحلیل واریانس آمیخته جهت بررسی 4جدول
 سازشی

 متغیر
 منابع

 تغییر

مجموع 
 مجذورات

درجه 
آزاد
 ی

میانگین 
 مجذورات

 Fمقدار
سطح 

 معناداری
اندازه 

 اثر
 توان

 مسائل شغلی

 86/2 75/2 297/2 799/5 718/80 7 718/80 گروه

 99/2 91/2 227/2 890/76 099/5 0 471/72 زمان

گروتعامل
 ه با زمان

871/8 0 428/4 091/74 227/2 99/2 99/2 

 - - - - /671 56 061/71 خطا

اجتماعی 
 شدن

 

 /88 49/2 240/2 942/9 677/99 7 677/99 گروه

 7 15/2 227/2 122/84 790/76 0 061/90 زمان

گروتعامل
 ه با زمان

261/04 0 209/70 715/69 227/2 69/2 99/ 

 - - - - 795/2 56 661/72 خطا

  خودرهبری

 68/2 277/2 89/2 778/2 277/7 7 277/7 گروه

 68/2 298/2 29/2 201/9 786/2 0 061/2 زمان
گروتعامل

 ه با زمان
061/2 0 786/2 201/9 29/2 298/2 68/2 

 - - - - 288/2 56 461/0 خطا

 ارتباط

 14/2 /79 296/2 554/2 918/5 7 918/5 گروه

 /81 94/2 227/2 442/74 277/9 0 271/6 زمان
گروتعامل

 ه با زمان
871/0 0 470/7 162/6 275/2 79/2 14/2 

 - - - - 471/2 56 661/77 خطا

جابجایی و 
 حرکت

 

 64/2 274/2 59/2 996/2 077/9 7 077/9 گروه
 85/2 05/2 25/2 999/9 822/2 0 622/7 زمان

گروتعامل
 ه با زمان

622/7 0 822/2 999/9 25/2 05/2 85/2 

 - - - - 264/2 56 822/7 خطا

خودیاری در 
 پوشیدن

 81/2 01/2 20/2 707/6 622/51 7 622/51 گروه
 99/2 99/2 227/2 956/78 214/6 0 752/70 زمان
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گروتعامل
 ه با زمان

871/8 0 428/4 902/79 227/2 90/2 99/2 

 - - - - 660/2 56 599/78 خطا

 خودیاری عمومی

 

 

 64/2 /79 /116 /289 818/7 7 818/7 گروه

 85/2 04/2 225/2 021/9 271/7 0 271/0 زمان

گروتعامل
 ه با زمان

952/7 0 68/2 769/6 279/2 78/2 89/2 

 - - - - 079/2 56 799/6 خطا

خودیاری در 
 خوردن

 

 99/2 98/2 279/2 059/6 84/62 7 874/62 گروه

 86/2 74/2 295/2 921/4 815/7 0 152/9 زمان
گروتعامل

 ه با زمان
952/7 0 615/2 166/7 795/2 259/2 16/2 

 - - - - 164/2 56 422/07 خطا

رفتارسازشی 
 کل

 

 

 

 گروه
918/779

5 
7 

918/779
5 

496/6 271/2 08/2 99/2 

 615/765 0 952/997 زمان
962/77
6 

227/2 82/2 7 

گروتعامل
 زمانه با 

471/002 0 028/772 424/11 227/2 19/2 7 

 - - - - 848/0 56 199/19 خطا

 نمرات رفتارسازشی کلی گیری براندازه زمان دهد که، تأثیرنشان می 4جدول  نتایج 

 صرف که کردبیان توان(. بنابراین میF ،0=df ،227/2>P=962/776باشد )می دارمعنی

 آزمون وپسآزمون، پیش در نمرات رفتار سازشی میانگینبین  آزمایش گروه از نظر

 دارمعنی نیز گروه و زمان تعامل بین اثر دارد. همچنین وجود داریمعنی تفاوت پیگیری

نمرات  میانگین گفت، تفاوت توانمی(. بنابراین F ،0=df ،227/2>P=42/11باشد )می
 همچنین .است گروه متفاوت متغیر سطوح به توجه با مختلف هایزمان در رفتارسازشی

 دارمعنی نمرات رفتار سازشی بر نیز تاثیر گروه شودمی مشاهده جدول در که همانطور

 زمان از نظر صرف که گرفت توان نتیجهمی (. بنابراینF ،7=df ،271/2>P=496/6است )

 وجود داریمعنیتفاوت  آزمایش هاینمرات رفتارسازشی گروه گیری، بین میانگیناندازه

 هایدارد. همچنین نتایج اثرات زمان، تعامل بین زمان و گروه و اثر گروه در خرده مقیاس
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یعنی مسائل شغلی، ارتباط، اجتماعی شدن، خودرهبری، خودیاری عمومی، )رفتار سازشی 
در جدول نشان داده شده ( خودیاری درپوشیدن، جابجایی و حرکت و خودیاری در خوردن

 به توجه با گروهی بین ساده اثر بود دارعامل معنی بین تعامل اثر که آنجایی زاست. ا

که  گرفت بررسی قرار مورد فرونی بن تصحیح از استفاده با گروهی عامل درون سطوح
  .است شده ارائه 5جدول  در نتایج

 زمانی ها به صورت زوجی در سری. نتایج آزمون تعقیبی بن فرونی برای مقایسه مقیاس5جدول 

 دوره گروه متغیر
 اختالف میانگین هردوره

 سطح معناداری
 پیگیری آزمونپس

 آزمایش مسائل شغلی و مشغولیات
 229/2 69/7 62/7 آزمونپیش
 259/2 29/2 - آزمونپس

 آزمایش اجتماعی شدن
 227/2 19/0 62/0 آزمونپیش
 499/2 799/2 - آزمونپس

 آزمایش خودرهبری
 977/2 069/2 061/2 آزمونپیش
 977/2 220/2 - آزمونپس

 آزمایش ارتباط
 274/2 260/7 262/7 آزمونپیش
 269/2 220/2 - آزمونپس

 جابجایی و حرکت

 
 آزمایش

 258/2 422/2 999/2 آزمونپیش

 962/2 261/2 - آزمونپس

 آزمایش خودیاری در پوشیدن
 221/2 661/7 599/7 آزمونپیش
 499/2 799/2 - آزمونپس

 خودیاری عمومی

 
 آزمایش

 475/2 661/2 422/2 آزمونپیش

 700/2 061/2 - آزمونپس

 آزمایش خودیاری در خوردن
 499/2 802/2 822/2 آزمونپیش
 069/2 202/2 - آزمونپس

 آزمایش رفتارسازشی کل
 227/2 59/8 99/1 آزمونپیش
 227/2 /6 - آزمونپس
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های درون آزمودنی ارائه شده است، نتایج جدول در خرده . تمام مقایسه5در جدول
 62/7ر آزمون برابپیشآزمون از پسدهد که اختالف میانگین مقیاس مسائل شغلی نشان می

آزمایش ی توان گفت، اعمال مداخلهدار است بنابراین میمعنی P<229/2که در سطح 
آزمون افزایش داده است و همچنین پسها را در ی خرده مقیاس مسائل شغلی آزمودنینمره

دار معنی P>259/2که در سطح  – 29/2آزمون برابر پسبررسی اختالف میانگین پیگیری از 
انده است. آزمایش پابرجا مطی زمان پیگیری اثر مداخله توان گفت در میبنابراین باشد، نمی

همچنین نتایج جدول در خرده مقیاس اجتماعی شدن بیانگر آن است که اختالف میانگین 
باشد، بنا بر این دار میمعنی P<227/2که در سطح  62/0آزمون برابر پیشآزمون از پس
ها را در اجتماعی شدن آزمودنیی آزمایش نمرهی توان گفت که اعمال مداخلهمی

آزمون برابر پسآزمون افزایش داده است و همچنین بررسی اختالف میانگین پیگیری از پس
 توان گفت در طی زمان پیگیریمیبنابراین باشد، دار نمیمعنی P>49/2که در سطح  – 79/2

 آزمایش پابرجا مانده است.اثر مداخله 
ر آزمون برابپیشآزمون از پسهبری، اختالف میانگین همچنین در خرده مقیاس خودر

توان بیان داشت، اعمال میباشد، بنابراین دار نمیمعنی P>977/2که در سطح  061/2
 بعالوهآزمون مؤثر نبوده است. پسها در ی خودرهبری آزمودنیآزمایش بر نمرهی مداخله

آزمون از پسد که اختالف میانگین دهدر خرده مقیاس ارتباط نشان می 6نتایج جدول 
توان گفت که دار است، بنابراین میمعنی P<274/2که در سطح  262/7آزمون برابر پیش

آزمون افزایش داده است و همچنین پسها را در ی آزمودنیآزمایش نمرهی اعمال مداخله
دار معنی P>269/2که در سطح  220/2آزمون برابر پسبررسی اختالف میانگین پیگیری از 

 ده است. آزمایش حفظ شداخله توان گفت در طی مرحله پیگیری اثر ممیبنابراین باشد، نمی
در خرده مقیاس جابجایی و حرکت حاکی از آن است که اختالف  6نتایج جدول 

باشد، دار نمی، معنیP>258/2که در سطح  99/2آزمون برابر پیشآزمون از پسمیانگین 
ها ی جابجایی و حرکت آزمودنیآزمایش بر نمرهی توان گفت که اعمال مداخلهبنابراین می

بعالوه نتایج جدول در خرده مقیاس خودیاری در پوشیدن آزمون مؤثر نبوده است. پسدر 
که در سطح  599/7آزمون برابر پیشآزمون از پسدهد که اختالف میانگین نشان می

221/2>P یآزمایش نمرهی توان بیان کردکه اعمال مداخلهدار است، بنابراین میمعنی 
آزمون افزایش داده است و همچنین بررسی اختالف میانگین پیگیری پسها را در آزمودنی



 1689زمستان ، 63، شمارة نهمشناسی افراد استثنایی، سال فصلنامة روان                                              119

 توان گفتبنابراین می، باشددار نمیمعنی P>499/2که در سطح  799/2آزمون برابر پساز 
 آزمایش حفظ شده است.در طی مرحله پیگیری اثر مداخله 

است که  در خرده مقیاس خودیاری عمومی حاکی از آن 6نتایج جدولهمچنین  
دار معنی P>475/2که در سطح  42/2آزمون برابر پیشآزمون از پساختالف میانگین 

 ی خودیاری عمومیآزمایش بر نمرهی توان گفت که اعمال مداخلهباشد، بنابراین مینمی
نتایج جدول در خرده مقیاس خودیاری آزمون مؤثر نبوده است. همچنین ها در پسآزمودنی

که در  82/2آزمون برابر پیشآزمون از انگرآن است که اختالف میانگین پسدر خوردن بی
ر آزمایش بی توان گفت که اعمال مداخلهمی، بنابراین باشددار نمیمعنی P>499/2سطح 

همچنین نتایج  آزمون مؤثر نبوده است.پسها در ی خودیاری در خوردن آزمودنینمره
آزمون یشپآزمون از نگر آن است که اختالف میانگین پسدر رفتار سازشی کل بیا 6جدول

ی توان گفت که اعمال مداخلهمیدار است، بنابراین معنی P<227/2که در سطح  99/1برابر 
آزمون افزایش داده است و بعالوه بررسی ها را در پسی رفتارسازشی آزمودنیآزمایش نمره

دهد که در طی زمان اثر مداخله که نشان می 6/2ر آزمون براباختالف میانگین پیگیری از پس
 پابرجا مانده است.

 گیریبحث و نتیجه
بر  های باورنکردنیپژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی مداخله بهنگام شناختی سال

پذیر انجام شد. نتایج این تحقیق نشان داد که آموزشتوان ذهنی کمرفتارسازشی کودکان 
هنی، در توان ذکمهای باورنکردنی بر والدین کودکان ی شناختی سالی مداخلهانجام برنامه

های اجتماعی شدن، مسائل شغلی و میزان رفتارسازشی در خرده مقیاس بهبود و افزایش
مشغولیات، ارتباط و خودیاری در پوشیدن مؤثر بوده و در نهایت به بهبود رفتارسازشی کلی 

ی خودرهبری، هاپذیر منجر گردید ولی بر خرده مقیاستوان ذهنی آموزشکودکان کم
ری در خوردن تأثیر نداشته است. شواهد جابجایی و حرکت، خودیاری عمومی و خودیا

های های بسیار محدودی به بررسی اثر برنامه شناختی سالحاکی از آن است پژوهش
ربخشی این اند. تحقیقاتی که اثتوان ذهنی پرداختهباورنکردنی بر رفتارسازشی کودکان کم

 انی سایر کودکانهیج –اند اغلب بر روی مشکالت رفتاری برنامه را مورد توجه قرار داده
های بوده است و در داخل فقط یک مورد مطالعه یافت شد که اثربخشی برنامه مداخله سال



 118  ...یباورنکردن یهاسال یبر الگو یمداخله بهنگام والدمحور مبتن یاثربخش

د انتوان ذهنی را مورد بررسی قرار دادههای اجتماعی کودکان کممهارتباورنکردنی بر 
 (. 7991)محمدزاده و قمرانی، 

ه مقیاس خردورنکردنی بر بهبود ی باهاسالی های این پژوهش نشان داد که برنامهیافته
پذیر مؤثر بوده است. در تبیین این بافته توان ذهنی آموزشاجتماعی شدن کودکان کم

ها، هارتمهای رشد و تحول به ویژه در زمینه توان ذهنی در جنبهکمکودکان توان گفت، می
(، و از طرفی در بیشتر DSM-5باشند )میرفتارهای اجتماعی و سازشی دچار مشکل و نقض 

های ارتباطی و مهارتها ضعف در مواقع علت اصلی مشکالت رفتاری و سازشی آن
 شرح(. بنابراین در طول جلسات آموزشی، 7996باشد )محمدزاده و قمرانی، اجتماعی می

 توانایی عدم و اجتماعی و شناختی، عاطفی هایدر زمینه توان ذهنیکودکان کم مشکالت
والدین شد تا نیازهای اجتماعی به والدین آموزش داده می و احساسات در بیان مناسبشان

های ها و هیجانمهارتهای باورنکردنی، فرصت تجربه کردن شرکت کننده در برنامه سال
مختلف را برای فرزندان خود بدست آورند، نوعی بستر روانی و اجتماعی مناسب را در 

ند که در نتیجه ناسازگاری اجتماعی او را کاهش و به کنخانواده برای کودک فراهم می
 (.0274کند )هومن و همکاران، بهبود اجتماعی شدن او کمک می

(، مبنی بر 7991نتایج تحقیق محمد زاده و قمرانی ) های این پژوهش بابنابراین یافته 
توان کمموزان های اجتماعی دانش آمهارتنکردنی بر بهبود های باوری سالاثربخشی برنامه

استراتون،  -های وبسترپذیر، همخوانی دارد. همچنین نتایج این تحقیق یا یافتهآموزشذهنی 
ک های باورنکردنی به عنوان ی(، که دریافتند برنامه شناختی سال0270گاسپار و سبرا سانتوز )

ش ثربخمداخله زودهنگام در جهت ارتقاء کفایت اجتماعی و برقراری ارتباط اجتماعی ا
(، که در تحقیق 0274باشد، بعالوه با نتایج هومن، گاسپر، سیراسانتوز، کاناوارو و آزودر )می

های باورنکردنی بر رفتارهای اجتماعی کودکان خود گزارش دادند که برنامه سال
ای مؤثر بوده و همچنین بر عملکرد خانواده تأثیر قابل توجهی دچاراختالل نافرمانی مقابله

 هایی سالی تأثیر برنامهدهندهنتایج این پژوهش، نشان باشد.ست، همسو میداشته ا
نتایج  پذیر بود. در تبیین اینآموزشتوان ذهنی باورنکردنی در بهبود ارتباط کودکان کم

طی های ارتبامهارتهای باورنکردنی از طریق تقویت ی سالتوان چنین گفت، برنامهمی
یم مستقیم بر رفتار کودکان تأثیر بگذارد و بعالوه به صورت غیرمستقتواند به طور والدین می

شود با تغییرات مثبتی که در رفتار والدین ایجاد شده است، کودکان با نیز موجب می
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الگوپذیری از والدین خود مهارت ارتباطی را یاد گرفته و انجام دهند )سبراسانتوس و 
دکه دههای باورنکردنی به والدین آموزش میسالی (. از طرفی دیگر برنامه0276همکاران، 

چگونه به طور مؤثر با کودک خود ارتباط برقرار کنند، چگونه به او مسئولیت دهند و مسائل 
 رفتارهای افزایش برای برنامه راهبردهایی این همچنین روی خود را حل کنند.پیش

خانواده  دیگر اعضای با کودک یا والد با کودک روابط و تعامل همچون افزایش مشارکتی
 آموزش والدین به هستند را سودمند هنجارهای اجتماعی رعایت و شناخت تقویت در که

 کنترل بر به درستی قادر هنوز که را کودکانی رفتارسازشی توانمی بنابراین .دهدمی

محمدزاده و ) بخشید ندارند، بهبود اجتماعی آشنایی هنجارهای با و نبوده خود رفتاری
های ایجاد رفتارهای مطلوب و عالوه بر این در این برنامه آموزشی روش(. 7991قمرایی، 

(. بنابراین 0274شود )تریلینگسگارد و همکاران، حذف رفتارهای نامطلوب نیز استفاده می
ه (، که نشان دادند برنام0271)استراتون و رید -های این پژوهش با نتایج بررسی وبستریافته
های باورنکردنی موجب بهبود تعامالت والدین، و کاهش مشکالت رفتاری، هیجانی و سال

 باشد.عاطفی کودکان شده است، همسو می
لی های باورنکردنی موجب بهبود مسائل شغهای این تحقیق نشان داد که برنامه سالیافته

توان چنین نتایج می پذیر گردید. در تبیین اینتوان ذهنی آموزشو مشغولیات کودکان کم
های آموزشی و تربیتی والد محوری که در این مداخله در نظر گرفته شده بودند برنامهگفت، 

توان کمشدند و متناسب با سن، عالقه و نیازهای کودکان با استفاد از بازی آموزش داده می
 متناسب حل مسأله رآموزش رفتا بر تأکیدپذیر بود. از طرفی دیگر این برنامه با آموزشذهنی 

دیگران در هنگام بازی کردن  با کودک، مانند چگونگی تعامل یروزمره مسائل و تواناییها با
ها، راه حل اجرای و انتخاب در گذاشتن کودک هایش، آزادبازیاسباب شدن خراب یا

 آموزش نباشد و صحیح اشانتخابی روش اگر حتی نهی کودک و امر و تمسخر از پرهیز
استراتون و  –باشد )وبستر نقش می ایفای طریق ها ازمهارتانجام دادن برخی از  عملی

توان گفت این برنامه توانسته است در بهبود مسائل شغلی و می(. بنابراین 0270همکاران، 
توان ذهنی مؤثر باشد. در پیشینه تجربی این مطالعه شواهد مستقیمی مشغولیات کودکان کم

ذهنی توان کمهای باورنکردنی بر مسائل شغلی و مشغولیات کودکان نامه سالمبنی بر تأثیر بر
 ت. رسد مطالعات بیشتری برای تبیین این نتیجه مورد نیاز اسیافت نشد، بنابراین به نظر می
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های باورنکردنی در بهبود مهارت ی سالی تأثیر برنامهدهندهنتایج پژوهش، نشان
توان پذیر بود. در تبیین این نتایج میآموزشتوان ذهنی کمخودیاری در پوشیدن کودکان 

های خودیاری، حل مسئله و مهارتذهنی در رشد  توانچنین گفت، کودکان کم
ا های خودیاری خود رمهارتها و توانند فعالیتباشند و نمیخودگردانی با تأخیر مواجه می

 )شکوهی یکتا وها به آموزش نیاز دارند به طور مستقل انجام دهند و در تمامی این زمینه
(. بنابراین محتوی این برنامه که به والدین ارائه گردید شامل آشنایی با ویژگیهای 7989پرند، 

های فرزند پروری، خودآگاهی، حل مسئله، انتخاب کردن و دوران کودکی، آموزش سبک
ندپروری از والدین های فرزتسلط بر رفتارهای خود بود. در طول جلسات آموزش سبک

، نبایدها مندی )بایدهاشد با ایجاد ارتباط مثبت )نوازش، مهربانی و محبت(، قانونخواسته می
های زندگی و مهارتو انتظارات( را در مورد نیازهای کودکان در ابعاد مختلف از جمله 

ه مالحظه شد خودیاری را با استفاده از راهبردهای عملی مورد توجه قرار دهند. همانطور ک
اری های باورنکردنی بر مهارت خودیشواهدی مبنی بر تأثیر برنامه سالدر پیشینه پژوهش، 

شتری برای رسد مطالعات بیذهنی یافت نشد، بنابراین به نظر میتوانکمدر پوشیدن کودکان 
 تبیین این نتیجه مورد نیاز است. 

ی هاخرده مقیاسباورنکردنی برهای های پژوهش نشان داد که برنامه سالیافته
خودرهبری، جابجایی و حرکت، خودیاری عمومی و خودیاری در خوردن، تأثیر نداشته 

های های صورت گرفته، شواهدی دال بر اثر بخش بودن برنامه سالاست. در بررسی
ی های محدودتوان ذهنی یافت نشد و پژوهشها در کودکان کممهارتباورنکردنی بر این 

اعی های اجتممهارتدر داخل یا خارج از کشور انجام شده بود اثربخشی این برنامه را بر که 
و بیشتر بر روی کودکان دارای مشکالت رفتاری مورد بررسی قرار داده بودند. در تبیین نتایج 

توان چنین گفت. نخست، از جنبه محتویات برنامه مداخله سعی شده حاصل از این تحقیق می
های جلسات آموزشی و تمرینات، تا حد امکان رفتارهای سازشی در خرده مقیاس بود که در

ی مورد نظر به چالش کشیده شود. بنابراین احتمال دارد محتویات و بار اجرایی برنامه
های سازشی مورد نظر را به چالش کشیده و مهارتای در حد کافی نبوده و نتوانسته مداخله

توان ذهنی در توانایی هماهنگی ادراک و حرکت کودکان کمکه بهبود ببخشد. دوم این
ف های حرکتی ظریمهارتمشکل دارند که مهمترین پیامد آن هماهنگی ضعیف و ضعف در 

 ای نتوانسته(. بنابراین احتمال دارد محتوی برنامه مداخله7989است )شکوهی یکتا و پرند، 
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نتوانستند در تعامالت و انتقال محتویات  که والدیندر بهبود این مهارت مؤثر باشد یا این
 برنامه به کودک خوب عمل کنند. 

هایی نیز این پژوهش علیرغم بدیع بودن و مشخص بودن جامعه آماری، محدودیت 
سازد از جمله: محدود کردن پژوهش به داشته است که تعمیم نتایج را با احتیاط مواجه می

مونه کوچکی از جامعة آماری. با توجه به این که ها و نابزار خاصی برای جمع آوری داده
فتارهای های باورنکردنی بر بهبود رهای تحقیق نشان داد که، برنامه مداخله شناختی سالیافته

باشد، بنابراین پیشنهاد میسال مؤثر 1- 5پذیر توان ذهنی آموزشآموزان کمسازشی دانش
تایج آینده تکرار شود تا در تعمیم پذیری نشود: این تحقیق توسط پژوهشگران دیگری در می

آموزان ای در آموزش و توانبخشی دانشاین تحقیق کمک شود. از این برنامه مداخله
ذهنی بعنوان یک روش درمانی و آموزشی مؤثر بهره برد. این پژوهش بر روی دیگر توان کم

ز ینایی و یا شنوایی و نیآموزان استثنایی مانند دانش آموزان دارای آسیب بهای دانشگروه
 ای بکار گرفته شده در اینمعلولین جسمی و حرکتی و... انجام گیرد. اثر برنامة مداخله

پژوهش، به عنوان یک رویکرد درمانی کم هزینه و قابل دسترس بر روی اختالالت رفتاری 
 های آتی مد نظر قرار گیرد. و روان شناختی دانش آموزان عادی و خاص، در پژوهش

 منابع
های مهارتهای خودتنظیمی بر مهارت(. تأثیر آموزش 7991ابراهیمی، ف و طاهری، م. )

نی خفیف. توانی ذهدبستانی مبتال به کماجتماعی و کارکردهای اجرایی کودکان پیش
 .727-705(، 90) 8، شناسی افراد استثناییروان نشریه

تأثیر یک دوره فعالیت منظم ورزشی بر (. 7992نژاد، ج.، فرامرزی، س و عابدی، ا. )آقایی
، عزت نفس و بهبود رفتارسازشی دانش آموزان عقب ماندۀ ذهنی پرخاشگری

 ، دانشگاه آزاد خوراسگان.پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسیپذیر. آموزش
. ترجمه: های روانیای تشخیصی و آماری اختاللراهنم(. 0279انجمن روانپزشکی آمریکا. )

 محمدرضا نیکخو و هامایاک آوادیا نس. تهران. انتشارات سخن.
و  Spssهای پژوهشی با های پژوهش و تحلیل آماری مثالروش(. 7999بشلیده، ک. )
Amos. .اهواز: دانشگاه شهید چمران 
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توان (. تأثیر هنر نمایشی بر رشد اجتماعی کودکان کم7989جلیلوند، م و غباری بناب، ب. )
 77-74(، 7) 4، پژوهش در حیطه کودکان استثناییپذیر. آموزشذهنی 

 (. آسیب شناسی کودک و نوجوان. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.7995خدایاری فرد، م. )
(. اثربخشی نرم افزار شناختی کاپیتان الگ بر حافظه 7991. )وند غیاثوند، ن و امیری، مرویت
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