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چکیده
هدف از پژوهش حاضر ،تعیین اثربخشی مداخله بهنگام والد محور سالهای باورنکردنی بر مشکالت رفتاری کودکان کمتوان ذهنی آموزشپذیر  7-5سال
بود .روش پژوهش از نوع آزمایشی با طرح پیشآزمون -پسآزمون و پیگیری با گروه گواه بود .جامعه آماری را  128دانشآموز کمتوان ذهنی آموزشپذیر
( 62دختر و  66پسر) که در سال  1397در مراکز استثنائی شهرستان لردگان مشغول به تحصیل بودند ،تشکیل دادند .از بین آنها به روش تصادفی و
براساس مقیاس مشکالت رفتاری راتر ( 30 ،(RBPSنفر که دارای مشکالت رفتاری بودند ،انتخاب شدند و بهطور تصادفی در دو گروه  15نفره (آزمایش
و کنترل) گمارده شدند و سپس والدین گروه آزمایشی در  12جلسه ،تحت برنامه مداخلهای سالهای باورنکردنی قرار گرفتند ،اما والدین گروه کنترل ،برنامه
مداخلهای را طی این مدت دریافت نکردند .پس از اتمام دوره مداخله و سه ماه بعد ،آزمون مشکالت رفتاری راتر (فرم والدین) بار دیگر بر روی دو گروه
بهترتیب بهعنوان پسآزمون و پیگیری اجرا شد .دادههای بهدست آمده با استفاده از روش آماری تحلیل واریانس با اندازهگیریهای مکرر با بهرهگیری از
نرمافزار  Spss-22تجزیهوتحلیل شد .یافتهها نشان داد که بین عملکرد دو گروه آزمایش و کنترل در میزان مشکالت رفتاری در خردهمقیاسهای (پرخاشگری
و بیشفعالی ،ناسازگاری اجتماعی ،رفتار ضداجتماعی و کمبودتوجه) تفاوت معنادار آماری ( )p>0/005وجود دارد .با توجه به نتایج بهدست آمده ،میتوان از
برنامه مداخله سالهای باورنکردنی بهمنظور کاهش مشکالت رفتاری کودکان کمتوان ذهنی بهعنوان یک روش مداخلهای مؤثر استفاده کرد.
واژههای کلیدی :سالهای باورنکردنی ،کمتوان ذهنی ،مشکالت رفتاری ،مداخله بهنگام ،والدمحور
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مقدمه
یا به اصطالح دیگر ،نارسایی رشد قوای
عقبماندگی
ذهنی ،موضوع تازه و جدیدی نیست؛ بلکه در هر دوره و زمان
افرادی در اجتماع وجود دارند که از نظر فعالیتهای ذهنی در حد
طبیعی نیستند ،از روزی که بشر زندگی اجتماعی را شروع کرد،
موضوع کسانی که به عللی قادر نبودند خود را با اجتماع هماهنگ
سازند مطرح بوده است (میالنیفر.)1384 ،
امروزه در منابع علمی کمتر از واژه کودکان عقبماندهذهنی
استفاده میشود .اصطالح کمتوانی ذهنی که از سال 2013
توسط انجمن کمتوانیهای ذهنی و تحولی آمریکا 2مورد
استفاده قرار گرفته است ،افرادی را توصیف می کند که در
حیطههای عملکرد ذهنی ،رفتارهای سازشی با محیط محدودیت
دارند و تشخیص آنان در سالهای اولیه رشد؛ یعنی قبل از 18
سالگی صورت گرفته باشد (گوپاالن .)2016 ،این کودکان ،نه
تنها از نظر رشد شناختی؛ بلکه در رشد اجتماعی نیز دچار مشکل
هستند .هدف اصلی نیز در آموزشوپرورش کودکان عقبمانده
ذهنی ،سازگاری اجتماعی و پذیرش مسؤولیتهای اجتماعی
است (افروز.)1393 ،
کرک ،گاالگر ،کلمن و آناستیس ( )2009و گاگیولو (،)2012
در تازهترین کتابهای خود از واژه ناتوانیهای رشدی و هوشی3
استفاده میکنند و آن را جزو گروههای با شیوع و فراوانی باال
طبقهبندی نموده و براساس آمارهای جهانی میزان آن را  1تا 3
درصد گزارش مینمایند.
روانی4
راهنمای تشخیصی و آماری اختالالت
( ،)DSM-5, 2013کمتوانی ذهنی (ناتوانی عقالنی) را جزو
اختالالت عصبی -رشدی 5میداند که در دوره رشد شروع
میشود و با کمبودهایی در توانایی عقالنی کلی ،مانند استدالل،
حلمسئله ،برنامهریزی،قضاوت ،یادگیری تحصیلی و یادگیری از
تجربه مشخص میگردد .این کمبودها به اختالالتی در عملکرد
انطباقی منجر میشود .بهطوری که معیارهای استقالل شخصی
و اجتماعی در یک یا چند جنبه از زندگی روزانه مانند ارتباط،

مشارکت اجتماعی و استقالل شخصی و رفتارهای سازشی دچار
نقصان میگردد .اختالالت این کودکان شامل اختالالت
شناختی ،عاطفی و مشکالت رفتاری است (خدایاریفرد.)1397 ،
شواهد نشان میدهد ،میزان مشکالت رفتاری در میان
کودکان کمتوان ذهنی در مقایسه با کودکان با هوش متوسط
بهطور معناداری بیشتر میباشد (ویل و ویلسون2014 ،6؛ به نقل
از وقاری ،همتی علمدارلو و شجاعی .)1394 ،مشکالت رفتاری،7
به الگوهای رفتاری گفته میشود که به رابطه سالم بین کودک،
محیط و فرصتهای یادگیری آسیب وارد میکند.
برخی از محققان اختالالت رفتاری را شامل مشکالت
رفتاری دروننمود مانند گوشهگیری ،افسردگی و اضطراب و
مشکالت بروننمود مثل پرخاشگری ،بیشفعالی و نافرمانی
قلمداد مینمایند (باقری ،شهنی ییالق ،عالیپور و زرگر.)1396 ،
مشکالت رفتاری دوران کودکی مانند لجبازی ،گستاخی،
پرخاشگری ،کجخلقی ،مقابلهجویی و نافرمانی اغلب در طول دوره
پیشدبستانی بهخصوص در پسران متداول و از میزان شیوع
باالتری در تغییر میباشد ( باگنر و ایبرگ.)2007 ،
مایرباک و واننتچر ( ،)2008معتقدند که کمتوانی ذهنی با
مشکالت رفتاری مانند پرخاشگری ،رفتار مخرب ،بیشفعالی،
داشتن رفتارهای کلیشهای ،اجتماعی و جنسی نامناسب همراه
است که این مشکالت رفتاری عالوه بر داشتن اثرات منفی بر
سالمتی و امنیت شخصی ،اطرافیان و مراقبان را نیز تحتتأثیر قرار
میدهد .کودکان کمتوان ذهنی ،بهطور قابلمالحظهای میزان
بیشتری از مالکهای مشکالت رفتاری را نسبت به کودکان
باهوش متوسط دارند که این مشکالت تا سنین بزرگسالی ادامه
دارند (تونگ و اینفلد .)2003 ،همچنین نتایج تحقیقات الندا
کویست ( ،)2013نشان داد که تقریباً  62درصد از کودکان کمتوان
ذهنی دارای مشکالت رفتاری -هیجانی 8میباشند.
رفتارهای مشکلساز کودکان از تعامل متغیرها و عوامل
زیستی ،خانوادگی و محیطی سرچشمه میگیرد که در این میان
نقش عوامل خانوادگی با ماندگاری و انتقال این مشکالت به دوران

1. Mental Retardation
2. American Association on Intellectual and
Developmental Disabilities
3. Intellectual and Developmental Disabilities
4. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder

5. .Neurodevelopmental disorders
6. Will, D., & Wilson, R.
7. Bihavioral Problems
8. Behavioral-Emotional Problems
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تحولی بعدی دارای رابطه مستقیم است (میلر -لوئیز و همکاران،
 .)2006وجود مشکالت رفتاری در کودکان کمتوان ذهنی ،سالمت
روانی کودکان و والدین آنان را دچار آسیب میکند که لزوم
بهکارگیری انواع مداخالت بهویژه مداخله بهنگام 1را در راستای
پیشگیری و درمان این مشکالت برجسته و ضروری مینماید.
مفهوم مداخله بهنگام ،از جمله مفاهیم و واژههایی است که
در سالهای اخیر وارد حوزه روانشناسی و آموزش کودکان با
نیازهای خاص شده که بهمعنای مداخله بهموقع یا مداخله جبرانی
با هدف توافق بر سر تالشهای نظاممند و مستمر برای کمک
بهنگام به کودکانی که از نظر رشدی آسیبپذیر و ناتوان هستند
و همچنین کمک به خانوادههای آنان صورت میگیرد (فرامرزی،
افروز و ملکپور .)1387 ،با توجه به نقش و اهمیت خانواده در
برنامه مداخله بهنگام میتوان گفت ،موفقیت این برنامه در گرو
مشارکت والدین است (شکوهییکتا و پرند.)1389 ،
یکی از مداخلههایی که در سالهای اخیر ،برای کاهش
اختاللهای هیجانی -رفتاری کودکان موردتوجه قرار گرفته
برنامه سالهای باورنکردنی 2میباشد که برای اولینبار در سال
 1990براساس تحقیقاتی در دانشگاه واشنگتن با هدف
فراهمکردن یک مداخله مؤثر 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.)1396 ،
برنامه سالهای باورنکردنی ،درمانی است که توسط وبستر-
استراتون 3طراحی شده است .این درمان مبتنی بر آموزشهای
مستقیم و غیرمستقیمی میباشد که در جهت تربیت رفتاری
کودک استفاده میگردد .این رویکرد درمانی توانسته است به
گونهای مناسب دیدگاههای گوناگونی مانند نظریه دلبستگی
بالبی ،4رشد شناختی پیاژه ،نظریه شناختی اجتماعی -بندورا و
درمان شناختی -رفتاری بک ،زوجدرمانی رفتاری جاکوبسون و
مارگولین 5را تلفیق کرده و یک برنامه مداخله ارزشمندی را برای
بهبود رفتارهای والدین و تعامالت اجتماعی آنها فراهم آورد
(دبابنه2014 ،؛ وبستراستراتون و رید .)2017 ،این روش درمانی

برای درمان و پیشگیری از مشکالت رفتاری و عاطفی کودکان،
آموزش والدین در جهت داشتن رفتار مناسب با کودکان ،درمان
مشکالت کودکان دچار به بیاعتنایی مقابلهای ،بیشفعالی/
نقصتوجه ،اختالل سلوک ،آموزش کودکان اُتیسم و آسیبدیده
شنوایی با مشکالت رفتاری استفاده گردیده و اثربخشی آن در
بررسیهای مختلف گزارش شده است (رید ،وبستر -استراتون و
هاموند2003 ،؛ تریلینگسگارد ،تریلینگسگارد و وبستر -استراتون،
.)2014
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 .)2017 ،محمدزاده و قمرانی ( ،)1396در پژوهشی
اثربخشی برنامه سالهای باورنکردنی بر مهارتهای اجتماعی
دانشآموزان کمتوان ذهنی را مورد بررسی قرارداند که نتایج
نشان داد ،این مداخله بر مهارتهای اجتماعی و مؤلفههای آن
تأثیر معناداری داشته است.
عاشوری ،احمدیان و قمرانی ( ،)1397در تحقیقی اثربخشی
برنامه شناختی سالهای باورنکردنی بر مشکالت رفتاری
کودکان شهر اصفهان را مورد بررسی قرار دادند که نتایج بیانگر
آن بود که این مداخله بر کاهش مشکالت رفتاری و
خردهمقیاسهای آن مؤثر بوده است .همچنین گارسیا و تورک
( ،)2007در بررسی خود اثربخشی برنامه والدین سالهای
باورنکردنی بر مشکالت رفتاری و عاطفی کودکان آسیبدیده
شنوایی را مورد بررسی قرار دادند و نتایج نشان داد که این مداخله
بر کاهش مشکالت عاطفی و رفتاری کودکان و بهعالوه کارکرد
خانواده مؤثر بوده است.
وبستر -استراتون ،گاسپار و سبرا سانتوز ( ،)2012در تحقیق خود
به این نتیجه دست یافتند که برنامه شناختی سالهای باورنکردنی
بهعنوان یک مداخله زودهنگام در جهت پیشگیری از مشکالت
رفتاری و ارتقاء کفایت اجتماعی و برقراری ارتباط اجتماعی ،اثربخش
میباشد .نتایج پژوهش تریلینگسگارد ،تریلینگسگارد و
وبستراستراتون ( ،)2014نشان داد آموزش سالهای باورنکردنی به

1. early intervention
2. incredible years program
3. Webster-Steratton, C.

4. Bowlby, J.
5. Jacobson, N, S., & Margolin, G.
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والدین کودکان خردسال با مشکالت بیشفعالی و نقصتوجه ،بر
کاهش مشکالت رفتاری آنها مؤثر میباشد.
هومن ،گاسپر ،سیراسانتوز ،کاناوارو و آزودر ( ،)2014در
تحقیق خود گزارش دادند که برنامه سالهای باورنکردنی بر
رفتارهای اجتماعی کودکان دچار اختالل نافرمانی مقابلهای مؤثر
بوده و همچنین برعملکرد خانواده تأثیر قابلتوجهی داشته است.
همچنین سبرا سانتوز و همکاران ( ،)2016در پژوهشی اثربخشی
معنادار و مثبت مداخله شناختی سالهای باورنکردنی بر کاهش
مشکالت رفتاری و بهبود مهارتهای اجتماعی کودکان را
گزارش نمودند.
لیتجن ،رایجمیکرز ،دکاسترو ،وندنبان و ماتیز ،)2017( 1نشان
دادند که برنامه سالهای باورنکردنی ،موجب کاهش رفتارهای
آشفته و نامناسب فرزندان خانوادههای کمدرآمد با وضعیت
اجتماعی و اقتصادی پایین شد (به نقل از عاشوری ،احمدیان و
قمرانی .)1397 ،نتایج پژوهش مورای ،رابینر ،کوهن ،پن و ثابت
( ،)2018بیانگر اثربخشی مداخله شناختی سالهای باورنکردنی
بر کاهش مشکالت رفتاری کودکان میباشد.

با توجه به اینکه کودکان کمتوان ذهنی مشکالت رفتاری
بیشتری را در مقایسه با همساالن با هوش متوسط از خود نشان
میدهند و بیشتر اوقات بهعلت نقص در فرایندهای شناختی از
مشکالت رفتاری برای رسیدن به مقاصد خود استفاده مینمایند
و از طرفی ،براساس بررسیهای پژوهشگر تاکنون در ایران
اثربخشی برنامه سالهای باورنکردنی بر مشکالت رفتاری
کودکان کمتوان ذهنی مورد پژوهش قرار نگرفته است؛ بنابراین
پژوهش با هدف اثربخشی برنامه سالهای باورنکردنی بر
مشکالت رفتاری کودکان کمتوان ذهنی آموزشپذیر  5تا  7سال
انجام گرفت و این فرضیه مطرح شد که برنامه سالهای
باورنکردنی بر کاهش مشکالت رفتاری و خردهمقیاسهای
مشکالت رفتاری کودکان کمتوان ذهنی آموزشپذیر  5تا  7سال
تأثیر دارد.
روش

جامعه آماری ،نمونه و روش اجرای پژوهش
پژوهش حاضر از نوع آزمایشی و با طرح پیشآزمون -پسآزمون
و مرحله پیگیری با گروه گواه بود.

جدول  -1شمای طرح پیشآزمون -پسآزمون با گروه گواه
گروه
آزمایش
گواه

گزینش تصادفی

پیشآزمون

متغیر مستقل

پسآزمون

پیگیری

R

T1

X1

T2

T3

R

T1

-

T2

T3

جامعه آماری این پژوهش ،شامل تمامی مادران و کودکان
کمتوان ذهنی آموزشپذیر با سن تقویمی  5تا  7سال مشغول به
تحصیل در مدارس استثنائی شهرستان لردگان واقع در استان
چهارمحال و بختیاری در سال تحصیلی  1397-98بودند .بعد از
کسب مجوز از اداره آموزشوپرورش لردگان با استفاده از روش
نمونهگیری مرحلهای ،از بین مراکز استثنائی موجود ،دو مرکز
آموزش استثنائی به تصادف انتخاب و از میان  128نفر کودک
کمتوان ذهنی آموزشپذیر براساس گزارش مدیران و مربیان
تعداد  48کودک که نشانههای بالینی مشکالت رفتاری را در
کالس و مدرسه داشتند ،معرفی گردیدند .در مرحله بعد با استفاده
از مصاحبه بالینی نیمهساختار با مادر و نتایج آزمون مشکالت

رفتاری راتر (1975؛ فرم والد) مورد غربالگری مجدد قرار گرفتند.
نقطه برش انتخاب کودکان دارای مشکالت رفتاری ،براساس
دستورالعمل پرسشنامه حداقل نمره  13بود .از میان  48کودک
ارزیابیشده ،تعداد  36نفر دارای نشانههای مشکالت رفتاری
تشخیص داده شدند که از این تعداد  30نفر بهشکل تصادفی
انتخاب و در دو گروه آزمایش ( 15نفر) و گواه ( 15نفر) ،بهصورت
تصادفی گمارده گردیدند .مالکهای ورود به پژوهش شامل
دامنه سنی  5تا  7سال ،بهرههوشی  55تا  70طبق آزمونهای
هوشی وکسلر کالمی و الیتر موجود در پرونده دانشآموز در
مدرسه ،رضایت و موافقت والدین جهت شرکت در پژوهش و
دریافتنکردن هیچگونه برنامه مداخلهای دیگر و سالمت عمومی

1. Leijten, P., Raaijmarkers, M. A. J., Orobiodecastro,
B., Ban, E., & Matthys, W.
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مادر بود .مالکهای خروج غیبت بیش از دو جلسه والدین در
برنامه مداخلهای بود .در بسیاری از تحقیقات ،پژوهشگران به دلیل
محدویتهای زمانی و مالی تعداد آزمودنیهای یک نمونه را
محدود میکنند .بههمیندلیل ،حجم نمونه موردنیاز برای
تحقیقهای آزمایشی و نیمه آزمایشی در هرگروه آزمایش و کنترل
 15نفر پیشنهاد شده است(رویتوند غیاثوند ،امیری مجد.)1397 ،
بهمنظور اجرای پژوهش گروه نمونه بهصورت تصادفی در دو
گروه آزمایش ( 15نفر) و کنترل ( 15نفر) گمارده شدند .آزمون
مشکالت رفتاری راتر (فرم والدین) ،بهعنوان پیشآزمون توسط
مادران برای دو گروه آزمایش و گواه تکمیل گردید .سپس برنامه
مداخلهای سالهای باورنکردنی ،بر روی مادران کودکان گروه
آزمایش در طی زمان سه ماه به مدت  12جلسه (هر جلسه 60
تا  90دقیقه) اجرا گردید .طی این زمان والدین گروه گواه
هیچگونه مداخلهای را دریافت نکردند .سپس برای تکمیل
پژوهش ،آزمون مشکالت رفتاری راتر  10روز پس از آخرین
جلسه درمانی مجدداً بهعنوان پسآزمون و سه ماه بعد بهعنوان
پیگیری بر روی کودکان دو گروه آزمایش و گواه اجرا گردید.
برنامه مداخلهای سالهای باورنکردنی مورد استفاده در این
پژوهش براساس مدل معرفیشده توسط وبستر -استراتون1
(2011؛ به نقل از محمدزاده و قمرایی )1396 ،میباشد .در اولین
جلسهای که پژوهشگران با والدین شرکتکننده در پژوهش
داشتند ،موافقت آنان مبنی بر شرکت در این پژوهش کسب
گردید و از آنان خواسته شد که تکالیف مطرحشده در هر جلسه
را در خانه اجرا نموده و نتیجه آن را در چکلیستهایی که به
آنان ارائه میشود ،ثبت نمایند .شیوه اجرا به شکلی بود که
محتوی هر جلسه در مدت زمان  90دقیقه به شکل کارگاهی
توسط پژوهشگر و با همکاری مشاور مدرسه که دارای مدرک
کارشناسی ارشد بودند ،به والدین ارائه میگردید و در حین
آموزش به سؤاالت آنها پاسخ داده میشد و در پایان هر جلسه
چکلیستهای الزم در اختیار والدین قرار میگرفت و از آنها

1. Webster-Steratton, C.

خواسته میشد که تکالیف موردنظر را در خانه تا جلسه آینده
انجام و در چکلیستها ثبت نموده و همراه خود به جلسه بیاورند.

ابزار سنجش
مقیاس مشکالت رفتاری

راتر2

) :(RBPSاز این مقیاس برای
ارزیابی مشکالت رفتاری کودکان استفاده میشود .مایکل راتر
در سال  1975این پرسشنامه را ابداع کرد که دارای دو فرم
والدین (الف) و معلم (ب) میباشد .فرم الف ،دارای  31گویه است
و توسط والدین تکمیل میشود .فرم ب ،دارای  18عبارت
میباشد و توسط معلمان تکمیل میگردد .در این پژوهش از
فرم والدین استفاده شد و مادران حدود  35دقیقه با توجه به
رفتارهای فرزندشان در  12ماهه گذشته به پرسشها پاسخ دادند.
این پرسشنامه شامل پنج خردهمقیاس پرخاشگری و بیشفعالی،
اضطراب و افسردگی ،ناسازگاری اجتماعی ،رفتارهای
ضداجتماعی و کمبودتوجه است .نحوه نمرهگذاری به این شکل
میباشد که در مقابل هریک از مادههای پرسشنامه عدد  1 ،2و
صفر متناسب با پاسخ داده شده ،قرار میگیرد .بهاینصورت که
اگر عبارتی در مورد کودک صدق کند و بیانگر رفتار او باشد ،عدد
 2و اگر عبارت فقط تاحدی درباره رفتار کودک صدق نماید ،عدد
 1و اگر ماده مذکور اصالً درباره رفتار کودک صادق نیست ،عدد
صفر را در مقابل آن قرار داده میشود .دامنه نمرات بین صفر و
 62است که نمره  13نقطه برش محسوب میگردد.
راتر ،کاکس ،تاپلینک ،برگر و یول ( ،)1975پایایی بازآزمایی
و پایایی درونی این پرسشنامه را با فاصله زمانی دو ماهه 0/74
گزارش کردند .توکلیزاده ،بوالهری ،مهریار و دژکام ( ،)1376در
تحقیقی پایایی این پرسشنامه را با استفاده از روش دو نیمهکردن
و بازآزمایی بهترتیب  0/68و  0/85بهدست آوردند .همچنین
عاشوری و داللزاده بیگدلی( ،)1397در پژوهشی پایایی و روایی
این مقیاس را بهترتیب  0/70و  0/78گزارش نمودند.

)2. Rotter Behavioral Problem Scale (RBPS
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بررسی اثربخشی مداخله بهنگام والد محور ،مبتنی بر الگوی سالهای ...

جدول  -2خالصه جلسات برنامه سالهای باورنکردنی مدل وبستر -استراتون)2011( 1؛ به نقل از محمدزاده و قمرایی ()1396
جلسه
اول

عنوان
چرا در این برنامه شرکت کنم؟ معرفی برنامه
سالهایهای باورنکردنی و شرح اهداف و
وظایف محوله.

محتوی و روش
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 روابط بر کودک؛ ضرورت توجه و واکنش مناسب به مشکالت کودکان در جهت رفع و جلوگیری از تبعات
و رفتارهای مخرب ناشی از آنها و شرح وظایف والدین و تکالیفی که باید انجام دهند.

دوم

کودک من چه ویژگیهایی دارد؟ آشنایی با
ویژگیهای دوران کودکی؛ تفاوت میان
نیازهای والدین و کودکان؛ سطح انتظارات
والدین از کودکان و کودکان از والدین.

سوم

چگونه قاطعیت داشته باشم؟ معرفی انواع
سبکهای فرزندپروری و تفاوت میان
استبداد و قاطعیت.

شرح دنیای کودک و نقش تخیل و بازی در این دوران؛ نیاز کودک به محبت ،امنیت و اثبات تواناییهای
خود؛ نیاز کودک به موردتوجه قرارگرفتن و تالش او در جهت جلبتوجه مثبت (تحسین) یا توجه منفی (سرزنش)
دیگران؛ اطالعنداشتن کودک از خوب یا بدبودن بعضی رفتارها و واکنشها؛ توضیح تواناییها و ناتوانیهای
کودک کمتوان ذهنی و پذیرش او با تمام ویژگیهای بد و خوبش؛ در نظرگرفتن حد توانایی او در انجام
فعالیتها؛ شرح مشکالت آنان در زمینههای شناختی ،عاطفی و اجتماعی و توانایینداشتن مناسبشان در بیان
احساسات و نیازها.

چهارم

چگونه با فرزند بازی کنم؟ و دادن مسؤولیت
به کودک و بازیکردن با کودک.

رفع ابهامات چکلیستهای ارائهشده؛ آموزش نحوه واگذاری مسؤولیت به کودک؛ نحوه صحیح بازیکردن 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؛ نحوه صحیح پایاندادن به بازی و ارائه
چکلیستهای مربوط به این جلسه.

پنجم

چگونه کودکم را تحسین نمایم؟ و اهمیت
تحسینکردن کودکان؛ روشهای صحیح
تحسینکردن کودکان.

مرور و بررسی چکلیستهای ارائهشده؛ آموزش عواقب تحسیننکردن کودکان؛ فواید تحسین و تشویقکردن کودک؛
نحوه صحیح تحسینکردن؛ پرهیز از تنبیه و انتقاد نامناسب کودک و ارائه چکلیستی مبنی بر آموزش جمالتی که
والدین با کمک آن بتوانند کودکشان را تحسین کنند.

ششم

چگونه به کودک پاداش دهم؟ و استفاده
صحیح و بهموقع از تقویتکنندهها.

هفتم

چگونه قانون را در خانه اجرا کنیم؟ بیان
قوانین بهصورت قابلفهم و با بیان روشن و
پایداری در اجرای این قوانین.

آموزش و بررسی انواع تقویتکنندهها و پاداشهای محسوس (مادی) و غیرمحسوس (اجتماعی)؛ موارد استفاده هرکدام
از این پاداشها در موقعیتهای مناسب؛ آموزش والدین در زمینه امتیازبندیکردن یا ارائه ژتون یا برچسب به کودک
و تهیه جدول امتیازبندی.
آموزش لزوم رعایت قوانین مربوط به خانه؛ چگونگی اعمال صحیح این قوانین به کودکان؛ رعایت قوانین هم از جانب
والدین و هم از جانب کودک؛ لزوم پیگیری مدام اجرای قوانین؛ داشتن انعطاف الزم و صحیح در اجرای قوانین؛ نحوه
برخورد صحیح در صورت اجرانشدن قوانین و ارائه چکلیستهای مربوطه

هشتم

چگونه کودکم را تنبیه کنم؟ چگونه به برخی
رفتارها بیتوجهی شود؟ آموزش روش
محرومسازی به والدین و آموزش روش
بیرونمانی به والدین.

آموزش مضرات تنبیه بدنی و پرخاشگری؛ آموزش جایگزینهای تنبهی صحیح؛ آموزش بیتوجهی به برخی
رفتارها و نحوه صحیح اجرای آن؛ آموزش کاهش برخی دیگر از رفتارها از طریق محرومسازی و نحوه صحیح
استفاده از آن؛ لزوم هماهنگی والدین در اجرای قوانین؛ اجرای نمونهای از این روشهای تنبیهی در قالب یک
ایفای نقش و درخواست اجرای موارد آموزشداده و ارائه آنها در جلسه بعد.

نهم

چگونه سازگاری کودکم را بهبود بخشم؟ و
بررسی پیامدهای طبیعی اتفاقات.

دهم

چگونه رفتار حلمسئله را در کودک خود باال
ببرم؟ الگو قراردادن رفتارهای حلمسئله
والدین و شناسایی مشکل؛ بررسی راهحلهای
ممکن.

بررسی تکالیف والدین و پاسخ به سؤاالت آنان؛ آموزش رفتار منطقی از طریق آموزش پیامد طبیعی رفتارها و
پیامدهای منطقی رفتار؛ داشتن ثبات در اجرای پیامدهای منطقی رفتار کودک؛ نحوه اعمال صحیح پیامدهای
منطقی رفتار؛ اعمال این پیامدها در حد توانایی کودک و ارائه چکلیستهای مربوطه.

یازدهم

چگونه بر خود مسلط باشم؟ مهارکردن افکار
ناراحتکننده؛ آشناشدن با واکنشهای
عاطفی احتمالی والدین و تسلط بر آنها و
راهبردهای بیرونماندن از تنش.

آموزش نحوه برخورد با افکار خودآیند منفی و بررسی چرخه افسردگی و چرخه خشم؛ ارائه راهبردهای
جایگزین این افکار منفی و ناکارآمد و استفاده از افکار مثبت نسبت به خود و کودک؛ پرهیز از برچسبزدن
نامناسب به کودک؛ آموزش داشتن فرصتهایی برای خود و توجه به تفریحات و عالیق شخصی والدین؛
آموزش داشتن واکنش صحیح در هنگام عصبانیت و ارائه موضوعات این جلسه در قالب تکلیف و الگو.

دوازدهم

مهارتهای ارتباطی خود را چگونه بهبود
سازم؟ آشنایی با روشهای گوشدادن فعال؛
بیانکردن احساسات و نحوه برخورد مناسب
با اطرافیان.

آموزش مهارت گوشدادن به والدین؛ انجام این آموزش در قالب یک بازی ایفای نقش و سپس بررسی نقاط
ضعفوقوت آن؛ جدیگرفتن 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
جمعبندی کلی از مطالب ارائه شد و بهطورکلی ،موضوع جلسات مرور و سپس اتمام جلسات اعالم گردید.

معرفی انواع سبکهای فرزندپروری و تأثیرات بعدی آنها بر 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 و ارائه چکلیستهای تمرینی به والدین.

بررسی چکلیستهای جلسه قبل؛ بررسی واکنش کودکان در مقابل ناکامیها و پیامدهای منفی از نظر والدین؛
آموزش مراحل پنجگانه رفتار حلمسئله به کودکان ( -1مشکل چیست؟؛  -2چه راهحلهایی وجود دارد؟؛ -3
از میان آنها بهترین راهحل کدام است؟؛  -4اجرای راهحل انتخابی و  -5نتیجهگیری از اجرای این راهحل)؛
تأکید بر آموزش رفتار حلمسئله متناسب با تواناییها و مسائل روزمره کودک ،مانند دعواکردن با دیگران یا
خرابشدن اسباببازیهایش؛ آزادگذاشتن کودک در انتخاب و اجرای راهحلها؛ پرهیز از تمسخر و امر و نهی
کودک ،حتی اگر روش انتخابیاش صحیح نباشد و آموزش عملی این جلسه از طریق ایفای نقش.

1. Webster-Steratton, C.
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اسمیرنوف -کلومیروف ،شاپیرو ویلک ،آزمون لوین ،تحلیل
واریانس با اندازهگیریهای مکرر استفاده شد .فرایند تجزیهوتحلیل
دادهها با استفاده از نرمافزار  Spss-22انجام گردید.

یافتهها
بهمنظور تجزیهوتحلیل دادهها از روش آمار توصیفی؛ جدول توزیع
فراوانی ،میانگین و انحراف معیار و روش آمار استنباطی؛ آزمون

جدول  -3شاخص های آماری نمره مشکالت رفتاری کل و خردهمقیاسهای آن در گروههای آزمایش و
کنترل پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری
متغیر

موقعیت

پرخاشگری و بیشفعالی

پیشآزمون
پسآزمون
پیگیری

گروه آزمایش
میانگین
تعداد
9/20
15
6/60
15
6/66
15

انحراف معیار
2/42
1/68
1/71

گروه گواه
میانگین
تعداد
8/40
15
8/46
15
8/60
15

انحراف معیار
1/80
1/72
1/80

اضطراب و افسردگی

پیشآزمون
پسآزمون
پیگیری

15
15
15

6/73
5/66
5/93

2/73
2/22
2/49

15
15
15

6/66
6/72
6/86

1/98
1/99
2/03

ناسازگاری اجتماعی

پیشآزمون
پسآزمون
پیگیری

15
15
15

2/60
1/46
1/60

1/18
1/06
0/985

15
15
15

2/73
2/86
2/89

1/08
1/12
1/14

رفتار ضداجتماعی

پیشآزمون
پسآزمون
پیگیری

15
15
15

4/86
3/73
3/93

1/80
1/57
1/53

15
15
15

3/66
3/86
4/00

2/09
2/06
1/92

کمبودتوجه

پیش آزمون
پسآزمون
پیگیری

15
15
15

3/26
2/13
2/16

1/43
1/35
1/36

15
15
15

3/80
3/82
3/80

0/77
0/78
0/78

مشکالت رفتاری کلی

پیشآزمون
پسآزمون
پیگیری

15
15
15

26/66
19/60
20/26

5/40
4/13
4/15

15
15
15

25/26
25/66
26/13

4/02
4/09
4/30

همانطور که در جدول  ،3مشاهده میشود میانگین نمرات
مشکالت رفتاری کلی و خردهمقیاسهای آن یعنی پرخاشگری
و بیشفعالی ،اضطراب و افسردگی ،ناسازگاری اجتماعی ،رفتار
ضداجتماعی ،کمبودتوجه گروه آزمایشی در مراحل پسآزمون و
پیگیری در مقایسه با پیشآزمون نسبت به گروه گواه کاهش
یافته است.
با توجه به اینکه طرح پژوهش حاضر آزمایشی و از نوع
پیشآزمون -پسآزمون و پیگیری با گروه گواه هست؛ بنابراین
برای تحلیل اثر کاربندی متغیر مستقل برنامه سالهای
باورنکردنی در سه مرحله زمانی ،از تحلیل واریانس با
اندازهگیریهای مکرر با رعایت آزمون پیشفرضها استفاده
گردید .فرض نرمالبودن و برقراری واریانسها براساس آزمون
کلموگورف -اسمیرنوف (0/189؛  ،)p<0/15شاپیرو -ویلک
(0/93؛  ،)p<0/32آزمون لوین (0/65؛ df=0/28؛ )p<0/209

مورد بررسی قرار گرفت و معنادار نشدند؛ بنابراین میتوان گفت
پیشفرضهای نرمالبودن و برقراری واریانسها در پژوهش بر
قرار میباشد.
بهمنظور پاسخگویی به فرضیه پژوهش ،ابتدا برای
دنبالکردن آزمون تحلیل واریانس با اندازهگیریهای مکرر،
فرض همگنبودن کواریانسها با استفاده از آزمون پیشفرض
کرویت موخلی مورد بررسی قرار گرفت .با توجه به نتایج این
آزمون( )p>0/05 ،df=2 ،W=0/24که معنادار گردید ،از آزمون
گرین هاوس گیرز 1استفاده شد که نتایج این آزمون
( ،)p>0/05 ،df=1/137 ،F=86/695نشان داد که فرض
همگنی کواریانسها برقرار است .آزمون گرین هاوس گیرز ،با
ایجاد اصالحی در درجات آزادی درونگروهی امکان افزایش
خطای نوع اول را مهار میکند (بشلیده.)1393 ،

1. green house geisser
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برای بررسی تفاوت موجود بین عملکرد کودکان کمتوان
ذهنی آموزشپذیر ،در دو گروه آزمایش و گواه در خرده
مقیاسهای مشکالت رفتاری (پرخاشگری و بیشفعالی،
اضطراب و افسردگی ،ناسازگاری اجتماعی ،رفتار ضداجتماعی،
کمبودتوجه) پیشفرض آماری المبدای ویلکز ،1مورد محاسبه
قرار گرفت و مشخص شد که تفاوت بین عملکرد دو گروه در
سطح  ،P>0/001معنادار است .یعنی رابطه ترکیب خطی

متغیرهای وابسته با متغیر مستقل معنادار میباشد و حداقل،
برنامه مداخلهای بر یکی از متغیرهای وابسته اثرگذار است.
در این پژوهش اثرات زمان و گروه بر مشکالت رفتاری و
خردهمقیاسهای آن در سریهای زمانی پیشآزمون ،پسآزمون
و پیگیری موردبررسی قرار گرفت که نتایج آن در زیر نشان داده
شده است.

جدول -4تحلیل واریانس آمیخته جهت بررسی تأثیر زمان و گروه بر مشکالت رفتاری کودکان
متغیر
پرخاشگری و
بیشفعالی

منابع
تغییر
درونگروهی

بینگروهی

اضطراب و
افسردگی

درونگروهی

بینگروهی
ناسازگاری
اجتماعی

درونگروهی

بینگروهی
رفتار
ضداجتماعی

درونگروهی

بینگروهی
کمبودتوجه

درونگروهی

بینگروهی
مشکالت
رفتاری کلی

درونگروهی

بینگروهی

مجموع
مجذورات
20/417
28/017

2
2

خطا

18/067

56

0/645

گروه

22/500

1

22/500

2/318

خطا

271/822

28

9/708

-

-

زمان
گروه*زمان

10/35
13/75

2
2

5/17
6/86

1/766
4/907

0/195
0/035

0/15
0/14

خطا

21/400

56

0/764

-

-

-

گروه
خطا
زمان

8/711
402/578
2/817

1
1
2

8/711
14/378
1/412

0/606
10/025

0/443
0/004

0/12
0/26

0/336
0/642

گروه*زمان
خطا
گروه
خطا
زمان

4/817
7/867
19/600
84/356
2/350

2
56
1
1
2

2/412
0/111
19/600
3/013
1/175

17/144
6/506
4/648

0/001
0/017
0/040

0/38
0/18
0/14

0/820
0/486
0/414

گروه*زمان
خطا
گروه
خطا
زمان
گروه*زمان
خطا

6/017
8/133
2/502
274/489
12/817
14/618
12/867

2
56
1
1
2
2
56

3/013
0/290
2/502
9/803
6/408
7/309
0/460

20/713
1/255
10/482
10/628
-

0/001
0/618
0/003
0/003
-

0/42
/09
0/37
0/38
-

0/953
0/323
0/812
0/820
-

گروه
خطا
زمان
گروه*زمان
خطا

37/378
88/444
114/817
198/01
48/66

1
1
2
2
56

37/378
3/159
57/40
99/00
1/73

11/833
66/05
113/92
-

0/002
0/001
0/001
-

0/39
0/70
0/80
-

0/912
1
1
-

گروه
خطا

277/37
1548/222

1
28

277/378
55/294

5/016
-

0/03
-

0/51
-

0/999
-

زمان
گروه*زمان

درجه
آزادی

مقدارF

میانگین
مجذورات
10/208
14/008

31/462
43/421
-

0/013

0/36
-

21. Wilks Lambada
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سطح
معناداری
0/001
0/001

اندازه
اثر
0/53
0/60
-

توان
0/999
1

0/820

0/428
0/414

محمد آقایینژاد و همکاران

چنانچه در جدول  4مشاهده میشود ،تأثیر زمان اندازهگیری بر
نمرات مشکالت رفتاری کلی معنادار است (،df=2 ،F=66/05
 .)P>0/001بنابراین ،میتوان بیان کرد که صرفنظر از گروه
آزمایشی بین میانگین نمرات مشکالت رفتاری در پیشآزمون،
پسآزمون و پیگیری تفاوت معناداری وجود دارد .همچنین اثر
تعامل بین زمان و گروه نیز معنادار میباشد (،df=2 ،F=113/92
 .)P>0/001بنابراین میتوان گفت ،تفاوت میانگین نمرات
مشکالت رفتاری در زمانهای مختلف با توجه به سطوح متغیر
گروه ،متفاوت است .همچنین همانطور که در جدول فوق
مشاهده میشود ،تأثیر گروه نیز بر نمرات مشکالت رفتاری
معنادار میباشد ( .)P>0/03 ،df=1 ،F=5/016بنابراین ،میتوان
نتیجه گرفت که صرفنظر از زمان اندازهگیری ،بین میانگین
نمرات مشکالت رفتاری گروههای آزمایشی تفاوت معناداری
وجود دارد.
همچنین نتایج جدول  ،4در مورد خردهمقیاسهای مشکالت
رفتاری :پرخاشگری و بیشفعالی بیانگر آن است که تحلیل
واریانس برای عامل درونگروهی زمان (،df=2 ،F=31/46
 ،)P>0/001بینگروهی ( )P>0/013 ،df=1 ،F=2/318و
تعامل گروه و زمان ( )P>0/001 ،df=2 ،F=43/421معنادار
میباشد .همچنین نتایج جدول فوق در مورد خردهمقیاس
اضطراب و افسردگی نشان میدهد که تحلیل واریانس برای

عامل درونگروهی زمان (،)P<0/195 ،df=2 ،F=1/766
بینگروهی ( )P<0/443 ،df=1 ،F=0/606و تعامل گروه و
زمان ( )P>0/035 ،df=2 ،F=43/907معنادار نمیباشد.
بهعالوه نتایج جدول در مورد خردهمقیاس ناسازگاری اجتماعی
اشاره دارد که تحلیل واریانس برای عامل درونگروهی زمان
( ،)P>0/004 ،df=2 ،F=10/025بینگروهی (،F=6/506
 )P>0/017 ،df=1و تعامل گروه و زمان (،df=2 ،F=17/144
 )P>0/001معنادار است .همچنین نتایج جدول  4در مورد
خردهمقیاس رفتار ضداجتماعی بیانگر آن است که تحلیل
واریانس برای عامل درونگروهی زمان (،df=2 ،F=4/648
 ،)P>0/040بینگروهی ( )P<0/0618 ،df=1 ،F=1/255و
تعامل گروه و زمان ( )P>0/001 ،df=2 ،F=20/713معنادار
میباشد و اینکه نتایج جدول فوق در مورد خردهمقیاس
کمبودتوجه مبین این است که تحلیل واریانس برای عامل
درونگروهی زمان ( ،)P>0/003 ،df=2 ،F=10/482بینگروهی
( )P>0/002 ،df=1 ،F=11/833و تعامل گروه و زمان
( )P>0/003 ،df=2 ،F=10/628معنادار میباشد .از آنجایی که
اثر تعامل بین عامل معنادار بود ،اثر ساده بینگروهی با توجه به
سطوح عامل درونگروهی با استفاده از تصحیح بنفرونی مورد
بررسی قرار گرفت که در جدول زیر ارائه شده است.

جدول  -5نتایج آزمون تعقیبی بنفرونی برای مقایسه مقیاسها بهصورت زوجی در سری زمانی
اختالف میانگین هردوره

سطح معناداری

متغیر

گروه

دوره

پرخاشگری و بیشفعالی

آزمایش

پیشآزمون

پسآزمون
2/60

پیگیری
2/53

0/001

پسآزمون

-

-0/067

0/092

اضطراب و افسردگی

آزمایش

پیشآزمون

1/06

/80

0/052

پسآزمون

-

- /26

0/122

ناسازگاری اجتماعی

آزمایش

پیشآزمون

1/33

1/00

0/002

پسآزمون

-

- 0 /13

0/493

رفتار ضداجتماعی

آزمایش

پیشآزمون

1/13

/98

0/002

پسآزمون

-

- /20

0/247

کمبودتوجه

آزمایش

پیشآزمون

1/13

1/01

0/018

پسآزمون

-

/12

0/042

مشکالت رفتاری کل

آزمایش

پیشآزمون

7/06

6/40

0/001

پسآزمون

-

- 0/667

0/003
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در جدول  ،5تمام مقایسههای درونآزمودنی ارائه شده است.
نتایج جدول در خردهمقیاس پرخاشگری و بیشفعالی نشان
میدهد که اختالف میانگین پسآزمون از پیشآزمون برابر 2/60
که در سطح  P>0/001معنادار است؛ بنابراین میتوان گفت،
اعمال مداخله آزمایشی نمره پرخاشگری و بیشفعالی آزمودنیها
را در پسآزمون کاهش داده است و همچنین بررسی اختالف
میانگین پیگیری از پسآزمون برابر  -0/067که در سطح
 P<0/092معنادار نمیباشد .بنابراین میتوان گفت ،در طی زمان
اثر مداخله آزمایشی پابرجا مانده است .همچنین نتایج جدول 5
در خردهمقیاس اضطراب و افسردگی بیانگر آن است که اختالف
میانگین پسآزمون از پیشآزمون برابر  1/06که در سطح
 P<0/052معنادار نمیباشد .بنابراین میتوان گفت ،اعمال
مداخله آزمایشی بر نمره اضطراب و افسردگی آزمودنیها در
پسآزمون مؤثر نبوده است و همچنین بررسی اختالف میانگین
پیگیری از پسآزمون برابر  -0/22که در سطح P<0/122
معنادار نمیباشد.
همچنین در خردهمقیاس ناسازگاری اجتماعی ،اختالف
میانگین پسآزمون از پیشآزمون برابر  1/33که در سطح
 P>0/002معنادار است .بنابراین میتوان گفت ،اعمال مداخله
آزمایشی نمره ناسازگاری اجتماعی آزمودنیها را در پسآزمون
کاهش داده است و همچنین بررسی اختالف میانگین پیگیری از
پسآزمون برابر  -0/13که در سطح  P<0/493معنادار نمیباشد؛
بنابراین میتوان گفت ،در طی زمان اثر مداخله آزمایشی حفظ
گردیده است .بهعالوه نتایج جدول در خردهمقیاس رفتار
ضداجتماعی نشان میدهد که اختالف میانگین پسآزمون از
پیشآزمون برابر  1/13که در سطح  P>0/002معنادار میباشد.
بنابراین ،میتوان گفت که اعمال مداخله آزمایشی نمره آزمودنیها
را در پسآزمون کاهش داده است و همچنین بررسی اختالف
میانگین پیگیری از پسآزمون برابر  -0/20که در سطح P<0/247
معنادار نمیباشد؛ بنابراین میتوان گفت که در طی زمان اثر مداخله
آزمایشی پابرجا مانده است.
نتایج جدول فوق در خردهمقیاس کمبودتوجه حاکی از آن
است که اختالف میانگین پسآزمون از پیشآزمون برابر 1/13
که در سطح  P>0/018معنادار میباشد؛ بنابراین میتوان گفت،
اعمال مداخله آزمایشی نمره پرخاشگری و بیشفعالی آزمودنیها

را در پسآزمون کاهش داده است و همچنین بررسی اختالف
میانگین پیگیری از پسآزمون برابر  0/12که در سطح
 P>0/042معنادار میباشد .بنابراین میتوان گفت ،در طی زمان
اثر مداخله آزمایشی پابرجا مانده است.
همچنین نتایج جدول  ،5در مشکالت رفتاری کل بیانگر آن
است که اختالف میانگین پسآزمون از پیشآزمون برابر 7/06
که در سطح  P>0/001معنادار میباشد؛ بنابراین میتوان گفت،
اعمال مداخله آزمایشی نمره مشکالت رفتاری آزمودنیها را در
پسآزمون کاهش داده است و بهعالوه بررسی اختالف میانگین
پیگیری از پسآزمون برابر  -0/667که در سطح P>0/003
معنادار میباشد و نشان میدهد که در طی زمان اثر مداخله پابرجا
مانده است.
بحث و نتیجهگیری
هدف از پژوهش حاضر ،بررسی اثربخشی مداخله بهنگام شناختی
سالهای باورنکردنی بر مشکالت رفتاری و خرده مقیاسهای
(پرخاشگری و بیشفعالی ،اضطراب و افسردگی ،ناسازگاری
اجتماعی ،رفتار ضداجتماعی و کمبودتوجه) کودکان کمتوان
ذهنی آموزشپذیر انجام شد .نتایج این تحقیق نشان داد که انجام
برنامه مداخلهای سالهای باورنکردنی ،موجب کاهش میزان
پرخاشگری و بیشفعالی کودکان کمتوان ذهنی آموزشپذیر
گردید .این نتایج با یافتههای تریلینگسگارد ،تریلینگسگارد و
وبستر -استراتون ،)2014 ،مبنی بر اثربخشی آموزش سالهای
باورنکردنی به والدین کودکان خردسال دچار اختالالت
بیشفعالی و نقصتوجه و کاهش مشکالت رفتاری؛ سبرا سانتوز
و همکاران ( ،)2016با موضوع تأثیر مثبت آموزش برنامه شناختی
سالهای باورنکردنی بر کاهش میزان مشکالت رفتاری و بهبود
مهارتهای اجتماعی کودکان همسو است .در تبیین یافته این
پژوهش مبنی بر اثربخشی مداخله شناختی سالهای باورنکردنی
بر کاهش پرخاشگری و بیشفعالی کودکان کمتوان ذهنی
آموزشپذیر میتوان چنین گفت ،محتوی این برنامه که به
والدین ارائه گردید ،شامل آشنایی با ویژگیهای دوران کودکی،
آموزش سبکهای فرزندپروری ،روشهای تغییر رفتار ،کنترل
احساسات ،خودآگاهی ،تسلط بر رفتارهای خود و آموزش
مهارتهای ارتباطی بود .عالوهبراین ،در این برنامه آموزشی از
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شیوههای فنون مدیریت وابستگی ،روشهای ایجاد رفتارهای
مطلوب و حذف رفتارهای نامطلوب نیز استفاده میشود
(تریلینگسگارد ،تریلینگسگارد و وبستر -استراتون.)2014 ،
بنابراین ،در حد انتظار میباشد که چنین برنامهای هدفمند که
دارای مبانی نظری قوی برگرفته شده از نظریههای مختلف
میباشد ،پرخاشگری و بیشفعالی کودکان را کاهش دهد.
همچنین نتایج تحقیق نشان داد که انجام برنامه مداخلهای
سالهای باورنکردنی موجب کاهش میزان ناسازگاری اجتماعی
کودکان کمتوان ذهنی آموزشپذیر گردید .این نتایج با یافتههای
سبرا سانتوز و همکاران ( ،)2016با موضوع تأثیر مثبت آموزش
برنامه شناختی سالهای باورنکردنی بر کاهش میزان مشکالت
رفتاری و بهبود مهارتهای اجتماعی کودکان مطابقت دارد .در
تبیین این یافته که یرنامه شناختی سالهای باورنکردنی موجب
کاهش ناسازگاری اجتماعی کودکان کمتوان ذهنی آموزشپذیر
گردید میتوان گفت ،کودکان کمتوان ذهنی در جنبههای رشد و
تحول ،بهویژه در زمینه مهارتها و رفتارهای اجتماعی و سازشی
دچار مشکل و نقض میباشند و از طرفی ،در بیشتر مواقع علت
اصلی مشکالت رفتاری آنها ضعف در مهارتهای ارتباطی و
اجتماعی میباشد (محمدزاده و قمرانی .)1396 ،والدین
شرکتکننده در برنامه شناختی سالهای باورنکردنی ،فرصت
تجربهکردن مهارتها و هیجانهای مختلف را برای فرزندان خود
فراهم میکنند .یعنی نوعی بستر روانی و اجتماعی مناسب را در
خانواده برای کودک فراهم مینماید که در نتیجه ،ناسازگاری
اجتماعی او را کاهش میدهد (هومن و همکاران.)2014 ،
بنابراین ،بعید نیست که برنامه شناختی سالهای باورنکردنی،
سبب کاهش ناسازگاری اجتماعی کودکان کمتوان ذهنی شود.
همچنین نتایج تحقیق نشان داد که انجام برنامه مداخلهای
سالهای باورنکردنی ،موجب کاهش میزان رفتار ضداجتماعی
کودکان کمتوان ذهنی آموزشپذیر گردید .این نتایج با
بررسیهای رید ،وبستر -استراتون و هاموند ( )2003در راستای
تأثیر برنامه شناختی سالهای باورنکردنی بر مشکالت رفتاری
کودکان با اختالل نافرمانی مقابلهای و پابرجابودن این اثر در
مرحله پیگیری؛ گارسیا و تورک ( ،)2007در خصوص اثربخشی
برنامه سالهای باورنکردنی بر مشکالت رفتاری و عاطفی
کودکان آسیبدیده شنوایی و همچنین ،عملکرد خانواده

همخوانی دارند .در تبیین یافتههای این پژوهش مبنی بر اینکه
برنامه سالهای باورنکردنی موجب کاهش رفتار ضداجتماعی
کودکان کمتوان ذهنی آموزشپذیر گردید میتوان گفت،
کودکانی که مشکالت هیجانی و رفتاری دارند ،هنوز بهخوبی
نمیتوانند این حاالت و احساسات خود را بیان کنند؛ بنابراین
نمیتوان بهدرستی علت وجود این مشکالت را در آنها
تشخیص داد؛ زیرا ممکن است مشکالت آنها ناشی از نحوه
برخورد ناصحیح والدین از قبیل مورد پرخاشگری قرارگرفتن،
سرزنششدن یا تحقیر و تنبیهشدن باشد یا از مشکالتی که در
رابطه میان والدین باهم (از قبیل جروبحثهای خانوادگی ،طالق
و نبود هماهنگی والدین) وجود دارد ،ناشی شود .بنابراین ،برنامه
سالهای باورنکردنی در جلسات آموزشی خود ،والدین را با این
ویژگیها و مسائل آشنا میکند و با کمک راهبردهای عملی که
به آنها ارائه میدهد ،برای رفع این مسائل تالش مینماید.
طی این جلسات ،والدین با برخی موانع ارتباط مؤثر و روشهای
غلبه بر آنها آشنا شده و برخی از مهارتها را که موجب بهبود
ارتباط آنها با همسر یا فرزندان میگردد ،فرامیگیرند .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 رفتار کودکانی را که هنوز بهدرستی قادر بر کنترل
رفتاری خود نبوده و با هنجارهای اجتماعی آشنایی ندارند ،بهبود
بخشید (محمدزاده و قمرایی.)1397 ،
همچنین نتایج تحقیق نشان داد که انجام برنامه مداخلهای
سالهای باورنکردنی ،موجب بهبود نقصتوجه کودکان کمتوان
ذهنی آموزشپذیر شد .این نتایج با یافتههای عاشوری ،احمدیان
و قمرانی ( ،)1397مبنی بر اثربخشی برنامه سالهای باورنکردنی
بر مشکالت رفتاری کودکان دارای اختالالت رفتاری؛ همچنین
یافتههای بهدست آمده از این تحقیق با نتایج بررسیهای وبستر-
استراتون ،گاسپار و سبرا سانتوز ( ،)2012در خصوص تأثیر برنامه
شناختی سالهای باورنکردنی بهعنوان یک مداخله زودهنگام
برای جلوگیری از مشکالت رفتاری کودکان گروه آزمایش
مطابقت دارد .در تبیین یافته این پژوهش که عنوان میکند برنامه
سالهای باورنکردنی ،موجب بهبود توجه کودکان کمتوان ذهنی
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آموزشپذیر گردیده است میتوان چنین گفت ،برنامههای
آموزشی و تربیتی والدمحوری که در این برنامه مداخلهای در نظر
گرفته شده بود با استفاده از بازی آموزش داده شدند و متناسب
با سن ،عالقه و نیازهای کودکان کمتوانذهنی آموزشپذیر بود؛
بنابراین در بهبود توجه آنها نقش داشت .ازطرفیدیگر ،میتوان
ذکر کرد با توجه به اینکه برنامه سالهای باور نکردنی بر این
فرض استوار است که رفتار افراد به روشی بستگی دارد که جهان
را تعبیر و تفسیر میکنند (سبرا سانتوز و همکاران.)2016 ،
بنابراین ،میتوان ادعا کرد که مداخله حاضر این خصوصیات را
داشت ،پس احتماالً باعث بهبود توجه کودکان کمتوان ذهنی
شده است.
در این پژوهش نتایج نشان داد که انجام برنامه مداخلهای
سالهای باورنکردنی ،موجب کاهش مشکالت رفتاری کلی
کودکان کمتوان ذهنی آموزشپذیر گردید .بنابراین ،فرضیه کلی
تحقیق مبنی بر اثربخشی مداخله بهنگام سالهای باورنکردنی
بر کاهش مشکالت رفتاری کودکان کمتوان ذهنی آموزشپذیر
مورد تأیید قرار گرفت که این نتایج با مطالعات ،لیتجن و همکاران
( ،)2017مبنی بر اثربخشی یرنامه سالهای باورنکردنی بر
کاهش مشکالت رفتاری و نامناسب فرزندان خانوادههای
کمدرآمد و مورای و همکاران ( ،)2018در خصوص تأثیر برنامه
سالهای باورنکردنی بر مشکالت رفتاری کودکان ،عاشوری،
احمدیان و قمرانی ( )1397مبنی بر اثربخشی برنامه سالهای
باورنکردنی بر مشکالت رفتاری کودکان دارای اختالالت
رفتاری؛ وبستر -استراتون ،گاسپار و سبرا سانتوز ( ،)2012در
خصوص تأثیر برنامه شناختی سالهای باورنکردنی بهعنوان یک
مداخله زودهنگام برای جلوگیری از مشکالت رفتاری کودکان
گروه آزمایش همخوان و در یک راستا است .در تبیین یافتههای
این تحقیق که نشان داد ،برنامه مداخلهای سالهای باورنکردنی
موجب کاهش مشکالت رفتاری کلی کودکان کمتوان ذهنی
آموزشپذیر گردید میتوان گفت ،با توجه به اینکه کودکان
کمتوان ذهنی آموزشپذیر ،بهعلت نقص شناختی و مشکالت
رفتاری غالباً در تشخیص و انجام رفتارهای مثبت و منفی دارای
مشکل میباشند؛ بنابراین برنامه سالهای باورنکردنی به والدین
کمک میکند تا دریابند آنچه از کودک خود انتظار دارند را
چگونه از او درخواست نمایند ،در موقعیتهای گوناگون

شیوههای تشویق یا تنبیه را چگونه بهکار ببرند ،قوانین و مقررات
را چطور به کودکان بیاموزند ،میزان آگاهیشان را نسبت به عواقب
طبیعی و منطقی رفتار چگونه بهبود ببخشند (عاشوری ،احمدیان
و قمرانی ( .)1397ازطرفیدیگر ،طی این جلسات والدین با
برخی موانع ارتباط مؤثر و روشهای غلبه بر آنها آشنا شده و
برخی از مهارتها را که موجب بهبود ارتباط آنها با همسر یا
فرزندان میشود ،فرامیگیرند .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 رفتار کودکانی را
که هنوز بهدرستی قادر بر کنترل رفتاری خود نبوده و با
هنجارهای اجتماعی آشنایی ندارند ،بهبود بخشید (محمدزاده و
قمرایی.)1397 ،
از جمله محدودیتهای پژوهش حاضر ،انجام پژوهش تنها
بر روی تعداد اندک آزمودنیها ،الگوی خاصی از برنامه
مداخلهای ،گروه خاصی از دانشآموزان ،ابزار خاصی برای
جمعآوری دادهها و محدودبودن تعداد جلسات مداخلهای
میباشد؛ بنابراین شایسته است که در تعمیمپذیری نتایج احتیاط
شود .پیشنهاد میشود که در بررسیهای آتی ،پژوهشهایی با
حجم نمونه و تعداد جلسات بیشتری انجام گردد .همچنین
پیشنهاد میشود که مسؤوالن سازمان آموزشوپرورش
استثنائی ،سازمان بهزیستی و مراکز توانبخشی دورهها و
کارگاههای آموزشی با رویکرد برنامه شناختی سالهای
باورنکردنی برای معلمان ،مربیان ،مددکاران و بهویژه والدین
دانشآموزان کمتوانی ذهنی در نظر بگیرند .همچنین پیشنهاد
میشود ،برنامه شناختی سالهای باورنکردنی بهصورت یک
برنامه توانبخشی و درمانی در مراکز و مدارس با نیازهای خاص
ذهنی در راستای کاهش مشکالت رفتاری دانشآموزان کمتوان
ذهنی و همچنین بهبود شیوههای فرزندپذیری والدین مورد
استفاده قرار گیرد .عالوهبراین پیشنهاد میشود ،این پژوهش بر
روی دانشآموزان با هوش متوسط که دارای مشکالت رفتاری
هستند و دیگر گروههای دانشآموزان استثنائی مانند دانشآموزان
دارای آسیبدیده بینایی ،آسیبدیده شنوایی و نیز معلوالن
جسمی و حرکتی و مانند اینها انجام گیرد.
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تهران :سخن.
باقری ،ن ،.شهنی ییالق ،م ،.عالیپور ،س ،.و زرگر ،ی .ا.)1396( .
بررسی اثربخشی بازیدرمانی مبتنی بر فعالیت گروهی مدرسه-
محور بر مشکالت رفتاری دانشآموزان پسر دوره ابتدایی
شهرکرد .مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد-157 ،)1(19 .
.148
بشلیده ،ک .)1393( .روشهای پژوهش و تحلیل آماری مثالهای
پژوهشی با  Spssو  .Amosاهواز :دانشگاه شهید چمران.
توکلیزاده ،ج ،.بوالهری ،ج ،.مهریار ،ا .هـ ،.و دژکام ،م.)1376( .
همهگیرشناسی اختاللهای رفتاری ایذایی و کمبودتوجه در
دانشآموزان دبستانی شهر گناباد .مجله روانپزشکی و
روانشناسی بالینی ایران 1(3 .و .45-52 ،)2
خدایاریفرد ،م .)1395( .آسیبشناسی کودک و نوجوان .تهران:
دانشگاه تهران.
رویتوند غیاثوند ،ن ،.و امیری مجد ،م .)1397( .اثربخشی نرمافزار
شناختی کاپیتان الگ بر حافظه فعال دانشآموزان دارای ناتوانی
یادگیری .نشریه توانمندسازی کودکان استثنائی.5-15 ،9)3( ،
شکوهییکتا ،م ،.و پرند ،ا .)1389( .روانشناسی و آموزش کودکان
استثنائی .تهران :تیمورزاده ،طبیب.
عاشوری ،م ،.احمدیان ،ز ،.و قمرانی ،ا .)1397( .بررسی اثربخشی
برنامه شناختی سالهای باورنکردنی بر مشکالت رفتاری کودکان
با اختالالت رفتاری .نشریه توانمندسازی کودکان استثنائی،)2(9 .
.5-16
عاشوری ،م ،.و دالل زاده بیگدلی ،ف .)1397( .اثربخشی بازیدرمانی
مبتنی بر مدل شناختی رفتاری بر مشکالت رفتاری و مهارتهای
اجتماعی کودکان پیشدبستانی با اختالل نارسایی توجه-
بیشفعالی .مجله توانبخشی.102-115 ،)2(19 .
فرامرزی ،س ،.افروز ،غ .ع ،.و ملکپور ،م .)1387( .تأثیر مداخالت
بهنگام روانشناختی و آموزشی خانوادهمحور بر رفتار سازشی
فرزندان با نشانگان داون .پژوهش در حیطه کودکان استثنائی.
.250-270 ،)3(8

محمدزاده ،ع ،.و قمرانی ،ا ،)1396( .معرفی برنامه سالهای
شگفتانگیز بهمنظور کاهش مشکالت رفتاری کودکان .تعلیم و
تربیت استثنائی.19-30 ،)4(17 .
میالنیفر ،ب .)1384( .روانشناسی کودکان و نوجوانان استثنائی.
تهران :قومس.
وقاری ،ر ،.همتی علمدارلو ،ق ،.و شجاعی ،ستاره( ،)1394تأثیر آموزش
مهارتهای اجتماعی بر مشکالت رفتاری -هیجانی دانشآموزان
کمتوان ذهنی .مجله مطالعات آموزش و یادگیری.65-89 ،69/1 .
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Effectiveness of parent-based early intervention based on Incredible Years Model on
behavioral problems of mentally retarded children
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Abstract
The purpose of the present study was to determine the effectiveness of parent-based intervention during incredible
years on behavioral problems of 5-7 years old intellectual disable children. The research method was experimental
with pretest-posttest design and follow-up with control group. The statistical population consisted of educated
intellectual disability students (n=128) who were educated in special centers of Lordegan City in 2018. Thirty
individuals with behavioral problems were selected randomly based on Rutter's Behavioral Problems Scale (1975,
Parent Form) and randomly assigned to two groups of 15 (experiment and control) and then the experiment group's
parents in 12 sessions received Incredible Years Intervention, while the parents of the control group did not receive
any intervention during this time. At the end of the intervention period and 3 months later, Rutter's Behavioral
Problems Test (Parent Form) was again answered by the two groups as post-test and follow-up, respectively. The
obtained data were analyzed by repeated measures ANOVA using SPSS22 software. The results showed that there
was a significant difference between the performance of the experiment and control groups in the behavioral
problems in the subscales (aggression and hyperactivity, social maladaptation, antisocial behavior and attention
deficit disorder) (p<0.005). According to the results, the intervention program of Incredible Years can be used as
an effective intervention method to reduce the behavioral problems of intellectual disability children.
Keywords: Incredible years, mentally retarded, behavioral problems, early intervention, parenting
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