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 دهیچک
 سال 7-5  ریپذآموزش یذهن توانکم کودکان یرفتار مشکالت بر یباورنکردن یهاسال محور والد بهنگام مداخله یاثربخش نییتع حاضر، پژوهشاز  هدف

 ریپذآموزش یتوان ذهنکم آموزدانش 128 ی رابود. جامعه آمار گواهبا گروه  یریگیآزمون و پپس -آزمونشیبا طرح پ یشیپژوهش از نوع آزما روش. بود
 ی وها به روش تصادفآن نی. از ب، تشکیل دادندبودند لیشهرستان لردگان مشغول به تحص ئیدر مراکز استثنا 1397در سال که پسر(  66دختر و  62)

 شی)آزما نفره 15در دو گروه  یطور تصادفانتخاب شدند و به، بودند یمشکالت رفتار ینفر که دارا RBPS، 30)) راتر یمشکالت رفتار اسیبراساس مق
برنامه  ،گروه کنترل نیوالد ، اماقرار گرفتند یباورنکردن یهاسال یاتحت برنامه مداخله ،جلسه 12در  یشیگروه آزما نیو سپس والد ندو کنترل( گمارده شد

دو گروه  یبر رو گری( بار دنی)فرم والد راتر یماه بعد، آزمون مشکالت رفتار سهاز اتمام دوره مداخله و  پسنکردند.  افتیمدت در نیا یرا ط یامداخله
از  یریگمکرر با بهره یهایریگبا اندازه انسیوار لیتحل یدست آمده با استفاده از روش آماربه یهاشد. داده اجرا یریگیآزمون و پعنوان پسهب بیترتبه

 یپرخاشگر)ی هااسیمقخرده در یمشکالت رفتار زانیمو کنترل در  شیعملکرد دو گروه آزما نینشان داد که ب هاافتهی. شد لیتحلوهیتجز -22Spssافزار نرم
 از توانیم ،آمده دستبه جینتا به توجه با. دارد وجود( p<005/0)ی آمار دارنا( تفاوت معکمبودتوجه و یضداجتماع رفتار ،یاجتماع یناسازگار ،یفعالشیب و

 .کرد استفاده مؤثر یامداخله روش کی عنوانبه یذهن توانکم کودکان یرفتار مشکالت کاهش منظوربه یباورنکردن یهاسال مداخله برنامه

 والدمحور بهنگام، مداخله ،یرفتار مشکالت ،یذهن توانکم ،یباورنکردن یهاسالی کلیدی: هاواژه
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 مقدمه
نارسایی رشد قوای  ،یا به اصطالح دیگر 1ماندگی ذهنیعقب
بلکه در هر دوره و زمان  ؛موضوع تازه و جدیدی نیست ،ذهنی

حد های ذهنی در افرادی در اجتماع وجود دارند که از نظر فعالیت
 ،طبیعی نیستند، از روزی که بشر زندگی اجتماعی را شروع کرد

موضوع کسانی که به عللی قادر نبودند خود را با اجتماع هماهنگ 
 (. 1384فر، یالنیمسازند مطرح بوده است )

 یذهنماندهعقب کودکان واژه از کمتر یعلم منابع در امروزه
 2013 سال از که یذهن یتوانکم اصطالح .شودیم استفاده
 مورد 2کایآمر یتحول و یذهن یهایتوانکم انجمن توسط

 در که کند یم فیتوص را یافراد است، گرفته قرار استفاده

 تیمحدود طیمح با یسازش یرفتارها ،یذهن عملکرد یهاطهیح
 18 از قبل یعنی ؛رشد هیاول یهاسال در آنان صیتشخ و دارند

نه  ،کودکان نی(. ا2016 ،)گوپاالن باشد گرفته صورت یسالگ
دچار مشکل  زین یبلکه در رشد اجتماع ؛یتنها از نظر رشد شناخت

 ماندهعقبپرورش کودکان ودر آموزش زین یهستند. هدف اصل
 یاجتماع یهاتیولؤمس رشیو پذ یاجتماع یسازگار ،یذهن

 (. 1393 افروز،) است
(، 2012) ولویگاگ( و 2009) سیآناست و کلمن گاالگر، کرک،

 3یو هوش یرشد یهایناتوان واژه از خود یهاکتاب نیتردر تازه
 باال یفراوان و وعیش با یهاگروه جزو را آن و کنندیاستفاده م

 3 تا 1 را آن زانیم یجهان یآمارها براساس و نموده یبندطبقه
  .ندینمایم گزارش درصد

  4روانی اختالالت آماری و تشخیصی راهنمای

(DSM-5, 2013 ،)وجز را( یعقالن ی)ناتوان یذهن یتوانکم 
داند که در دوره رشد شروع یم 5یرشد -یعصب اختالالت

مانند استدالل،  ،یکل یعقالن ییدر توانا ییشود و با کمبودهایم
 از یریادگی و یلیتحص یریادگی ،قضاوت،یزیربرنامه له،ئمسحل

 عملکرد در یاختالالت به کمبودها نیا. گرددیم مشخص تجربه
 یشخص استقالل یارهایمع که یطوربه .شودیم منجر یانطباق

 ارتباط، مانند روزانه یزندگ از جنبه چند ای کی در یاجتماع و

                                                           
1. Mental Retardation  

2. American Association on Intellectual and 

Developmental Disabilities  

3. Intellectual and Developmental Disabilities   

4. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder 

 دچار یسازش یرفتارها و یشخص استقالل و یاجتماع مشارکت
 اختالالت شامل کودکان نیا اختالالت. گرددیم نقصان
 (.1397 فرد،یاری)خدا است یرفتار مشکالت و یعاطف ،یشناخت

 انیدر م یمشکالت رفتار زانیم ،دهدینشان م شواهد
 متوسط هوش با کودکانبا  سهیدر مقا یتوان ذهنکودکان کم

 نقل به ؛2014، 6لسونیو و لیو) باشدمی شتریب یداراطور معنبه
 ،7یرفتار مشکالت. (1394 ،یشجاع و علمدارلو یهمت ،یوقار از

کودک،  نیشود که به رابطه سالم بیم گفته یرفتار یبه الگوها
 . کندیوارد م بیآس یریادگی یهاو فرصت طیمح

 مشکالت شامل را یرفتار اختالالت نامحقق از یبرخ
 و اضطراب و یافسردگ ،یریگگوشه مانند نموددرون یرفتار

 ینافرمان و یفعالشیب ،یپرخاشگر مثل نمودبرون مشکالت
(. 1396 زرگر، و پوریلاعشهنی ییالق،  ،ی)باقر ندینمایم قلمداد

 ،یگستاخ ،یلجباز مانند یکودک دوران یرفتار مشکالت
 دوره طول در اغلب ینافرمان و ییجومقابله ،یخلقکج ،یپرخاشگر

 وعیش زانیم از و متداول پسران در خصوصبه یدبستانشیپ
 (.2007 برگ،یا وباگنر  ) باشدیم رییتغ در یباالتر
با  یذهن یتوانکمکه (، معتقدند 2008) نتچروان و رباکیما

 ،یفعالشیرفتار مخرب، ب ،یمانند پرخاشگر یمشکالت رفتار
نامناسب همراه  یو جنس یاجتماع ،یاشهیکل یداشتن رفتارها

بر  یعالوه بر داشتن اثرات منف یمشکالت رفتار نیکه ا است
قرار  ریتأثتحت زیو مراقبان را ن انیاطراف ،یشخص تیو امن یسالمت

 زانیم یامالحظهطور قابلهب ،یتوان ذهن. کودکان کمدهدیم
 کودکانرا نسبت به  یمشکالت رفتار یهااز مالک یشتریب
ادامه  یبزرگسال نیمشکالت تا سن نیدارند که ا متوسط اهوشب

 نداال قاتیتحق جینتا نیهمچن(. 2003 نفلد،یا و تونگ) دارند
توان درصد از کودکان کم 62 باًی(، نشان داد که تقر2013) ستیکو

 باشند. یم 8یجانیه -یمشکالت رفتار یدارا یذهن
 عوامل و رهایمتغ تعامل از کودکان سازمشکل یرفتارها

 انیم نیا در که ردیگیم سرچشمه یطیمح و یخانوادگ ،یستیز
 دوران به مشکالت نیا انتقال و یماندگار با یخانوادگ عوامل نقش

5. .Neurodevelopmental disorders  

6. Will, D., & Wilson, R. 

7. Bihavioral Problems 

8. Behavioral-Emotional Problems 
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 ،و همکاران زیلوئ -لریم) است میمستق رابطه یدارا یبعد یتحول
 سالمت ،یذهن توانکم کودکان در یرفتار مشکالت وجود(. 2006

 لزوم که کندیم بیآس دچار را آنان نیوالد و کودکان یروان
 یرا در راستا 1بهنگام مداخله ژهیوبه مداخالت انواع یریکارگبه
 .دینمایم یمشکالت برجسته و ضرور نیو درمان ا یریشگیپ

 که است ییهاواژه و میمفاه جمله از ،بهنگام مداخله مفهوم
 اب کودکان آموزش و یشناسروان حوزه وارد ریاخ یهاسال در
 یبرانج مداخله ای موقعبه مداخله یمعنابه که شده خاص یازهاین
 کمک یبرا مستمر و مندنظام یهاتالش سر بر توافق هدف با

 ستنده ناتوان و ریپذبیآس یرشد نظر از که یکودکان به بهنگام
 ،ی)فرامرز ردیگیم صورت آنان یهاخانواده به کمک نیهمچن و

ده در خانوا تی(. با توجه به نقش و اهم1387 ،پورافروز و ملک
 گرو رد برنامه نیا تیموفقتوان گفت، یمداخله بهنگام م برنامه

 (. 1389و پرند،  یکتای)شکوه است نیوالد کتارمش
 کاهش یبرا ر،یاخ یهاسال در که ییهامداخله از یکی

 گرفته قرار موردتوجه کودکان یرفتار -یجانیه یهااختالل
بار در سال نیاول یباشد که برایم 2یباورنکردن یهاسال برنامه
در دانشگاه واشنگتن با هدف  یقاتیبراساس تحق 1990
که  ییهاخانواده یبرا یثر درمانؤمداخله م کیکردن فراهم

و  نیاز والد تیحما قیداشتند، از طر یقابل کنترلریکودکان غ
 یشد تا مشکالت رفتار یآنان طراح یفرزندپرور یهاوهیبهبود ش

آنان  یو عاطف یاجتماع یهایستگیو شا ابدیکودکان کاهش 
 (. 1396 ،یقمران و)محمدزاده  گردد تیتقو

 -وبستر توسط که است یدرمان ،یباورنکردن یهاسال برنامه
 یهابر آموزش یدرمان مبتن نیشده است. ا یطراح 3استراتون

 یرفتار تیکه در جهت ترب باشدمی یمیرمستقیغو  میمستق
توانسته است به  یدرمان کردیرو نی. اگرددیکودک استفاده م

 یدلبستگ هیمانند نظر یگوناگون یهادگاهیمناسب د یاگونه
و  بندورا -یاجتماع یشناخت هینظر اژه،یپ یشناخت رشد ،4یبالب

جاکوبسون و  یرفتار یدرمانبک، زوج یرفتار -یدرمان شناخت
 یرا برا یبرنامه مداخله ارزشمند کیکرده و  قیرا تلف 5نیمارگول

 ها فراهم آوردآن یو تعامالت اجتماع نیوالد یبهبود رفتارها
 یدرمان روش نیا(. 2017 د،یر و وبستراستراتون ؛2014 دبابنه،)

                                                           
1. early intervention 

2. incredible years program 

3. Webster-Steratton, C. 

 کودکان، یعاطف و یرفتار مشکالت از یریشگیپ و درمان یبرا
 درمان کودکان، با مناسب رفتار داشتن جهت در نیوالد آموزش

 /یفعالشیب ،یامقابله ییاعتنایب به دچار کودکان مشکالت
 دهیدبیآس و سمیتاُ کودکان آموزش سلوک، اختالل توجه،نقص
 در آن یاثربخش و گردیده استفاده یرفتار مشکالت با ییشنوا
استراتون و  -وبستر د،یر) است شده گزارش مختلف یهایبررس

 استراتون، -وبستر و گاردنگسیلیتر، گاردنگسیلیتر ؛2003هاموند، 
2014 .) 

 یهاسال برنامه که است داده نشان مختلف قاتیتحق
 مشکالت کاهش و نیوالد تعامالت بهبود موجب یباورنکردن

تون استرا -)وبستر است شده کودکان یعاطف و یجانیه ،یرفتار
 ی(، در پژوهش1396) یقمران و محمدزاده(. 2017 د،یر و

 یاجتماع یهابر مهارت یباورنکردن یهاسال برنامه یاثربخش
 جیتاقرارداند که ن یرا مورد بررس یتوان ذهنآموزان کمدانش

آن  یهالفهؤو م یاجتماع یهامداخله بر مهارت نیا ،نشان داد
 داشته است. یدارامعن ریثأت

 یاثربخش یقی(، در تحق1397) یقمران و انیاحمد ،یعاشور
 یبر مشکالت رفتار یباورنکردن یهاسال یبرنامه شناخت

 انگریب جیقرار دادند که نتا یبررس کودکان شهر اصفهان را مورد
و  یمداخله بر کاهش مشکالت رفتار نیآن بود که ا

 تورکو  ایگارس نیآن مؤثر بوده است. همچن یهااسیمقخرده

 یهاسال نیوالد هبرنام یخود اثربخش ی(، در بررس2007)
 هدیدبیکودکان آس یو عاطف یبر مشکالت رفتار یباورنکردن

مداخله  نیا نشان داد که جیند و نتاددا قرار یرا مورد بررس ییشنوا
عالوه کارکرد هکودکان و ب یو رفتار یبر کاهش مشکالت عاطف

 خانواده مؤثر بوده است.
خود  قی(، در تحق2012) سانتوز سبرا و گاسپار استراتون، -وبستر

 یباورنکردن یهاسال یکه برنامه شناخت افتندیدست  جهینت نیبه ا
از مشکالت  یریشگیمداخله زودهنگام در جهت پ کیعنوان به

اثربخش  ،یارتباط اجتماع یو برقرار یاجتماع تیو ارتقاء کفا یرفتار
و  نگسگاردیلیتر نگسگارد،یلیتر پژوهش جینتا. باشدیم

 به یباورنکردن یهاسال آموزش داد نشان(، 2014وبستراستراتون )

4. Bowlby, J. 

5. Jacobson, N, S., & Margolin, G. 
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 بر توجه،نقص و یفعالشیب مشکالت با خردسال کودکان نیوالد
 .باشدیم مؤثر هاآن یرفتار مشکالت کاهش

در  (،2014) آزودر و کاناوارو راسانتوز،یس گاسپر، هومن،
ر ب یباورنکردن یهاخود گزارش دادند که برنامه سال قیتحق

مؤثر  یامقابله یاختالل نافرمان کودکان دچار یاجتماع یرفتارها
 داشته است. یتوجهقابل ریبرعملکرد خانواده تأث نیبوده و همچن

 یخشاثرب یپژوهش در(، 2016) همکاران و سانتوز سبرا نیهمچن
اهش بر ک یباورنکردن یهاسال یشناخت هو مثبت مداخل دارامعن

کودکان را  یاجتماع یهاو بهبود مهارت یمشکالت رفتار
 گزارش نمودند. 

(، نشان 2017) 1زیمات و وندنبان دکاسترو، کرز،یجمیرا تجن،یل
 یموجب کاهش رفتارها ،یباورنکردن یهادادند که برنامه سال

 تیوضع بادرآمد کم یهاآشفته و نامناسب فرزندان خانواده
 و انیاحمد ،یعاشور از نقل به) شد نییپا یاقتصاد و یاجتماع
 ثابت و پن کوهن، نر،یراب ،یموراپژوهش  جی(. نتا1397، یقمران

 یباورنکردن یهاسال یشناخت همداخل یاثربخش انگری(، ب2018)
 .باشدیکودکان م یبر کاهش مشکالت رفتار

 یمشکالت رفتار یتوان ذهنکه کودکان کمنیبه ا توجه با
از خود نشان  متوسط هوش با همساالنبا  سهیرا در مقا یشتریب
از  یشناخت یندهایعلت نقص در فرااوقات به شتریدهند و بیم

 ندینمایم استفاده خود مقاصدبه  دنیرس یبرا یمشکالت رفتار
 رانیا در تاکنون پژوهشگر یهایبررس براساس ،یطرف از و

 یرفتار مشکالت بر یباورنکردن یهاسال برنامه یاثربخش
 نیبنابرا ؛است نگرفته قرار پژوهش مورد یذهن توانکم کودکان
بر  یباورنکردن یهابرنامه سال یبخشبا هدف اثر پژوهش

سال  7 تا 5 ریپذآموزش یتوان ذهنکودکان کم یمشکالت رفتار
 یهاسال برنامه که شد مطرح هیفرض نیا و گرفت انجام

 یهااسیمقخرده و یرفتار مشکالت کاهش بر یباورنکردن
 سال 7 تا 5 ریپذآموزش یذهن توانکم کودکان یرفتار مشکالت

 .دارد ریتأث

 روش

 پژوهش ینمونه و روش اجرا ی،جامعه آمار
آزمون پس -آزمونشیو با طرح پ یشیحاضر از نوع آزما پژوهش

 با گروه گواه بود. یریگیو مرحله پ

 گواه گروه با آزمونپس -آزمونشیپ طرح یشما -1 جدول
 یریگیپ آزمونپس مستقل ریغتم آزمونشیپ یتصادف نشیگز گروه

 R T1 X1 T2 T3 شیآزما

 R T1 - T2 T3 گواه

 کودکان و مادران یتمام شاملاین پژوهش،  یآمار جامعه
 به مشغول سال 7 تا 5 یمیتقو سن با ریپذآموزش یذهن توانکم

 استان در واقع لردگان شهرستان یئاستثنا مدارس در لیتحص
 از بعد. بودند 1397-98ی لیتحص سال در یاریبخت و چهارمحال

 روش از استفاده با لردگان پرورشوآموزش اداره از مجوز کسب
 مرکز دو موجود، یئاستثنا مراکز نیب از ،یامرحله یریگنمونه

 کودک نفر 128 انیم از و انتخاب تصادف به یئاستثنا آموزش
 انیمرب و رانیمد گزارش براساس ریپذآموزش یذهن توانکم

 در را یرفتار مشکالت ینیبال یهانشانه که کودک 48 تعداد
 استفاده با بعد مرحله در. گردیدند یمعرف داشتند، مدرسه و کالس

 مشکالت آزمون جینتا و مادر با ساختارمهین ینیبال مصاحبه از
                                                           

1. Leijten, P., Raaijmarkers, M. A. J., Orobiodecastro, 

B., Ban, E., & Matthys, W. 

. گرفتند قرار مجدد یغربالگر مورد( والد فرم؛ 1975) راتر یرفتار
 براساس ،یرفتار مشکالت یدارا کودکان انتخاب برش نقطه

 کودک 48 انیم از. بود 13 نمره حداقل پرسشنامه دستورالعمل
 یرفتار مشکالت یهانشانه یدارا نفر 36 تعداد ،شدهیابیارز

 یتصادف شکلبه نفر 30 تعداد نیا از که شدند داده صیتشخ
 صورتبه ،نفر( 15) گواه ونفر(  15) شیآزما گروه دو در و انتخاب
 شامل پژوهش به ورود یهامالک. گردیدند گمارده یتصادف
 یهاآزمون طبق 70 تا 55 یهوشبهره سال، 7 تا 5 یسن دامنه
آموز در دانش پرونده در موجود تریال و یکالم وکسلر یهوش

 وجهت شرکت در پژوهش  نیو موافقت والد تیمدرسه، رضا
 یعموم سالمت و گرید یامداخله هبرنام گونهچیه نکردنافتیدر
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در  نیجلسه والد دواز  شیب بتیخروج غ یها. مالکبود مادر
 لیپژوهشگران به دل قات،یاز تحق یاریبود. در بس یابرنامه مداخله

نمونه را  کی یهایتعداد آزمودن یو مال یزمان یهاتیمحدو
 یبرا ازینحجم نمونه مورد ،لیدلنیهمبه .کنندیمحدود م

و کنترل  شیدر هرگروه آزما یشیآزما مهیو ن یشیآزما یهاقیتحق
 (.1397مجد،  یریام اثوند،یوند غتیشده است)رو شنهادینفر پ 15

و در د یصورت تصادفپژوهش گروه نمونه به یمنظور اجرابه
آزمون  نفر( گمارده شدند. 15) نفر( و کنترل 15) شیگروه آزما

آزمون توسط شیعنوان پبه ،(نیراتر )فرم والد یمشکالت رفتار
 هرنامب. سپس دیگرد لیو گواه تکم شیدو گروه آزما یمادران برا

روه مادران کودکان گ یبر رو ،یباورنکردن یهاسال یامداخله
 60)هر جلسه  جلسه 12ماه به مدت سه زمان  یدر ط شیآزما
اه گروه گو نیزمان والد نیا ی. طدی( اجرا گردقهیدق 90تا 
 لیتکم ینکردند. سپس برا افتیرا در یاگونه مداخلهچیه

 نیروز پس از آخر 10راتر  یپژوهش، آزمون مشکالت رفتار
عنوان ماه بعد به سهآزمون و عنوان پسمجدداً به یجلسه درمان

 . دیرا گردو گواه اج شیکودکان دو گروه آزما یبر رو یریگیپ
 نیا در استفاده مورد یباورنکردن یهاسال یامداخله برنامه

 1استراتون -وبستر توسط شدهیمعرف مدل براساس پژوهش
 نی. در اولباشدی( م1396 ،ییقمرا و محمدزاده از نقل ؛ به2011)

 پژوهش در کنندهشرکت نیوالد با پژوهشگران که یاجلسه

 کسب پژوهش نیا در شرکت بر یمبن آنان موافقت داشتند،

 جلسه هر در شدهمطرح فیتکال که شد خواسته آنان از و دیگرد

 به که ییهاستیلچک در را آن جهینت و نموده اجرا خانه در را

 که بود یشکل به اجرا وهیش. ندینما ثبت شود،یم ارائه آنان
 یکارگاه شکل به قهیدق 90 زمان مدت در جلسه هر یمحتو
دارای مدرک  که مدرسه مشاور یهمکار با و پژوهشگر توسط

 نیح در و دیگردیم ارائه نیوالد به ،کارشناسی ارشد بودند
 جلسه هر انیپا در و شدیم داده پاسخ هاآن االتؤس به آموزش

 هاآن از و گرفتیم قرار نیوالد اریاخت در الزم یهاستیلچک

 ندهیآ جلسه تا خانه در را موردنظر فیتکال که شدیم خواسته
 .اورندیب جلسه به خود همراه و نموده ثبت هاستیلچک در و انجام

 سنجش ابزار
 یبرا اسیمق نیا از :)RBPS( 2راتر یرفتار مشکالت اسیمق
 راتر کلیما. شودیم استفاده کودکان یرفتار مشکالت یابیارز

 فرم دو دارای که ابداع کرد را پرسشنامه نیا 1975 سال در

 است هیگو 31 دارای ،فال فرم. باشدمی)ب(  معلم و( الف) نیوالد
 عبارت 18 ، دارایب فرم. شودیم لیتکم نیوالد توسط و

 از پژوهش نیا در. گرددیم لیتکم معلمان توسط و باشدمی

 به توجه با قهیدق 35 حدود مادران و شد استفاده نیوالد فرم

. دادند پاسخ هاپرسش به گذشته ماهه 12 در فرزندشان یرفتارها
 ،یفعالشیب و یپرخاشگر اسیمقخرده پنج شامل پرسشنامه نیا

 یرفتارها ،یاجتماع یناسازگار ،یافسردگ و اضطراب
شکل  نیبه ا یگذارنحوه نمره .است توجهدکمبو و یضداجتماع

 و 1، 2 پرسشنامه عدد یهااز ماده کیباشد که در مقابل هریم
 که صورتنیابه .ردیگیم قرار ،شده داده پاسخ با متناسب صفر
 عدد ،باشد او رفتار انگریب و کند صدق کودک مورد در یعبارت اگر
 عدد ،نماید صدق کودک رفتار درباره یتاحد فقط عبارت اگر و 2
 عدد ،ستین صادق کودک رفتار درباره اصالً مذکور ماده اگرو  1

 و صفر نیب نمرات دامنه. شودیم داده قرار آن مقابل در را صفر
 .گرددیم محسوب برش نقطه 13 نمره که است 62

 ییآزمازبا ییایپا(، 1975) یول راتر، کاکس، تاپلینک، برگر و
 74/0 ههما دو یزمان فاصله با را پرسشنامه نیا یدرون ییایپا و

 در(، 1376) دژکام و اریمهر ،یبوالهر زاده،یتوکل. کردند گزارش
 کردنمهین دو روش از استفاده با را پرسشنامه نیا ییایپا یقیتحق

 نیهمچن. آوردند دستبه 85/0 و 68/0 بیترتبه ییبازآزما و
 ییوار و ییایپا یپژوهش در(، 1397)یگدلیب زادهدالل و یعاشور

 .نمودند گزارش 78/0 و 70/0 بیترتبه را اسیمق نیا
 

  

                                                           
1. Webster-Steratton, C. 2. Rotter Behavioral Problem Scale (RBPS) 
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 (1396) ییقمرا و محمدزاده به نقل از ؛(2011) 1استراتون -وبستر مدل یباورنکردن یهاسال برنامه جلسات خالصه -2 جدول
 روش و یمحتو عنوان جلسه

 هبرنام یمعرف کنم؟ شرکت برنامه نیا در چرا اول
 و اهداف شرح و یباورنکردن یهایهاسال
 .محوله فیوظا

 

 فرزندان با تعامل و گریکدی با نیوالد روابط تیاهم ؛شد داده شرح نیوالد یبرا پژوهش نیا یاجرا از هدف جلسه نیا در
 تبعات از یریلوگج و رفع جهت در کودکان مشکالت به مناسب واکنش و توجه ضرورت ؛کودک بر روابط نیا ریتأث و
 .دهند انجام دیبا که یفیتکال و نیوالد فیوظا شرح و هاآن از یناش مخرب یرفتارها و

 با ییآشنا دارد؟ ییهایژگیو چه من کودک دوم
 انیم تفاوت ؛یکودک دوران یهایژگیو
 انتظارات سطح کودکان؛ و نیوالد یازهاین

 .نیوالد از کودکان و کودکان از نیوالد
 

 یهاییتوانا اثبات و تیامن محبت، به کودک ازین ؛دوران نیا در یباز و لیتخ نقش و کودک یایدن شرح
( سرزنش) یمنف وجهت ای( نیتحس) مثبت توجهجلب جهت در او تالش و قرارگرفتن موردتوجه به کودک ازین خود؛

 یهایناتوان و هاییتوانا حیتوض ؛هاواکنش و رفتارها یبعض بدبودن ای خوب از کودکنداشتن اطالع گران؛ید
 انجام در وا ییتوانا حد نظرگرفتن در ؛خوبشو  بد یهایژگیو تمام با او رشیپذ و یذهن توانکم کودک

 انیب در مناسبشان نداشتنییتوانا و یاجتماع و یعاطف ،یشناخت یهانهیزم در آنان مشکالت شرح ؛هاتیفعال
 .ازهاین و احساسات

 انواع یمعرف باشم؟ داشته تیقاطع چگونه سوم
 انیم تفاوتو  یفرزندپرور یهاسبک

 .تیقاطع و استبداد

 

 در تیقاطع تنداش لزوم کودک، یروان سالمت بر هاآن یبعد راتیتأث و یفرزندپرور یهاسبک انواع یمعرف
 رفتار بالق در یپرخاشگر اعمال ای یبدن هاتیتنب یمنف عواقب شرح کودک، یرفتار مشکالت با برخورد

 الزم انعطاف اشتند ؛نیوالد جانب از هم و کودک جانب از هم خانواده فیوظا و نیقوان تیرعا ؛او نامناسب
 .نیوالد به ینیتمر یهاستیلچک ارائه و نیقوان یاجرا در

 

 تیولؤمس دادن و کنم؟ یباز فرزند با چگونه چهارم
 .کودک با کردنیباز و کودک به

 با کردنیباز حیصح نحوه کودک؛ به تیولؤمس واگذاری نحوه آموزش شده؛ارائه یهاستیلچک ابهامات رفع
 ینه و امر هرگونه از زیپره کودک، دستورات و قواعد از نیوالد تیتبع کودک؛ با یباز نیقوان آموزش کودک؛

 ارائه و یباز به دادنانیپا حیصح نحوه ؛یباز انیجر در کودک یهاتیخالق به احترام ،یباز خالل در
 .جلسه نیا به مربوط یهاستیلچک

 

 تیاهمو  م؟ینما نیتحس را کودکم چگونه پنجم
 حیصح یهاروش کودکان؛ کردننیتحس
 .کودکان کردننیتحس

 

 کودک؛ کردنقیتشو و نیتحس دیفوا کودکان؛ نکردننیتحس عواقب آموزش شده؛ارائه یهاستیلچک یبررس و مرور
 که یجمالت موزشآ بر یمبن یستیلچک ارائه و کودک نامناسب انتقاد و هیتنب از زیپره کردن؛نیتحس حیصح نحوه
  .کنند نیتحس را کودکشان بتوانند آن کمک با نیوالد

 استفاده و دهم؟ پاداش کودک به چگونه ششم
 .هاکنندهتیتقو از موقعبه و حیصح

 

 هرکدام استفاده ردموا ؛(یاجتماع) رمحسوسیغ و( یماد) محسوس یهاپاداش و هاکنندهتیتقو انواع یبررس و آموزش
 کودک به برچسب ای تونژ ارائه ای کردنیازبندیامت نهیزم در نیوالد آموزش مناسب؛ یهاتیموقع در هاپاداش نیا از
 .یازبندیامت جدول هیته و

 انیب م؟یکن اجرا خانه در را قانون چگونه هفتم
 و روشن انیب با و فهمقابل صورتبه نیقوان

 .نیقوان نیا یاجرا در یداریپا
 

 جانب از هم نیقوان تیرعا کودکان؛ به نیقوان نیا حیصح اعمال یچگونگ خانه؛ به مربوط نیقوان تیرعا لزوم آموزش
 نحوه ن؛یقوان یاجرا رد حیصح و الزم انعطاف داشتن ن؛یقوان یاجرا مدام یریگیپ لزوم کودک؛ جانب از هم و نیوالد

 مربوطه یهاستیلچک ارائهو  نیقوان اجرانشدن صورت در حیصح برخورد

 یبرخ به چگونه کنم؟ هیتنب را کودکم چگونه هشتم
 روش آموزش ؟شود یتوجهیب رفتارها
 روش آموزش و نیوالد به یسازمحروم

 .نیوالد به یرونمانیب
 

 یبرخ به یتوجهیب آموزش ح؛یصح یتنبه یهانیگزیجا آموزش ؛یپرخاشگر و یبدن هیتنب مضرات آموزش
 حیصح نحوه و یسازمحروم قیطر از رفتارها از گرید یبرخ کاهش آموزش آن؛ یاجرا حیصح نحوه و رفتارها
 کی قالب در یهیتنب یهاروش نیا از یانمونه یاجرا ن؛یقوان یاجرا در نیوالد یهماهنگ لزوم آن؛ از استفاده

 .بعد جلسه در هاآن ارائه و دادهآموزش موارد یاجرا درخواست و نقش یفایا

و  بخشم؟ بهبود را کودکم یسازگار چگونه نهم
 .اتفاقات یعیطب یامدهایپ یبررس

 و رفتارها یعیطب دامیپ آموزش قیطر از یمنطق رفتار آموزش آنان؛ سؤاالت به پاسخ و نیوالد فیتکال یبررس
 یامدهایپ حیصح اعمال نحوه کودک؛ رفتار یمنطق یامدهایپ یاجرا در ثبات داشتن رفتار؛ یمنطق یامدهایپ

  .مربوطه یهاستیلچک ارائه و کودک ییتوانا حد در امدهایپ نیا اعمال رفتار؛ یمنطق
 باال خود کودک در را لهئمسحل رفتار چگونه دهم

 لهئمسحل یرفتارها قراردادن الگو ببرم؟
 یهاحلراه یبررس مشکل؛ ییشناسا و نیوالد

 .ممکن

 

 ن؛یوالد نظر زا یمنف یامدهایپ و هایناکام مقابل در کودکان واکنش یبررس قبل؛ جلسه یهاستیلچک یبررس
 -3 ؛دارد؟ وجود ییهاحلراه چه -2 ؛ست؟یچ مشکل -1ن )کودکا به لهئمسحل رفتار پنجگانه مراحل آموزش

 ؛(حلراه نیا یاجرا از یریگجهینت -5و  یانتخاب حلراه یاجرا -4 ؛است؟ کدام حلراه نیبهتر هاآن انیم از
 ای گرانید با اکردندعو مانند کودک، روزمره مسائل و هاییتوانا با متناسب هئلمسحل رفتار آموزش بر دیتأک

 ینه و امر و رتمسخ از زیپره ها؛حلراه یاجرا و انتخاب در کودک گذاشتندآزا ش؛یهایبازاسباب شدنخراب
 .نقش یفایا قیطر از جلسه نیا یعمل آموزش و نباشد حیصح اشیانتخاب روش اگر یحت ،کودک

 

 افکار کردنمهار باشم؟ مسلط خود بر چگونه ازدهمی
 یهاواکنش با آشناشدن کننده؛ناراحت

 و هاآن بر تسلط و نیوالد یاحتمال یعاطف
  .تنش از ماندنرونیب یراهبردها

 

 یراهبردها ارائه خشم؛ چرخه و یافسردگ چرخه یبررس و یمنف ندیخودآ افکار با برخورد  نحوه آموزش
 زدنبرچسب از زیرهپ کودک؛ و خود به نسبت مثبت افکار از استفاده و ناکارآمد و یمنف افکار نیا نیگزیجا

 ن؛یالدو یشخص قیعال و حاتیتفر به توجه و خود یبرا ییهافرصت داشتن آموزش کودک؛ به نامناسب
 .الگو و فیتکل قالب در جلسه نیا موضوعات ارائه و تیعصبان هنگام در حیصح واکنش داشتن آموزش

 بهبود چگونه را خود یارتباط یهامهارت دوازدهم
 فعال؛ دادنگوش یهاروش با ییآشنا سازم؟

 مناسب برخورد نحوه و احساسات کردنانیب
 .انیاطراف با

 نقاط یررسب سپس و نقش یفایا یباز کی قالب در آموزش نیا انجام ن؛یوالد به دادنگوش مهارت آموزش
 رورتض و گرانید به خود احساسات و عواطف حیصح انعکاس کودک؛ یازهاین گرفتنیجد آن؛ قوتوضعف
 انیپا در کان؛کود با و باهم نیوالد مؤثر ارتباط آموزش خود؛ جاناتیه کنترل حیصح یهاروش آن؛ انجام
 .دیگرد الماع جلسات اتمام سپس و مرور جلسات موضوع طورکلی،و به شد ارائه مطالب از یکل یبندجمع

 

                                                           
1. Webster-Steratton, C. 
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 هاافتهی
 عیجدول توز ؛یفیها از روش آمار توصداده لیتحلوهیمنظور تجزبه

آزمون  ؛یو روش آمار استنباط اریو انحراف مع نیانگیم ،یفراوان

 لیتحل ن،یآزمون لو لک،یو رویشاپ روف،یکلوم -رنوفیاسم
 لیتحلوهیتجز ندیمکرر استفاده شد. فرا یهایریگبا اندازه انسیوار

 .گردید انجام -22Spssافزار ها با استفاده از نرمداده

 و شیآزما یهاگروه در آن یهااسیمقخرده و کل یرفتار مشکالت هنمر یآمار یها شاخص -3 جدول
 یریگیآزمون و پ، پسآزمونشیپ کنترل

 گروه گواه        شیگروه آزما        تیموقع ریمتغ
 اریمع انحراف نیانگیم تعداد اریمع انحراف نیانگیم تعداد  

 80/1 40/8 15 42/2 20/9 15 آزمونشیپ یفعالشیب و یپرخاشگر

 72/1 46/8 15 68/1 60/6 15 آزمونپس
 یریگیپ
 

15 66/6 71/1 15 60/8 80/1 

 98/1 66/6 15 73/2 73/6 15 آزمونشیپ یافسردگ و اضطراب
 99/1 72/6 15 22/2 66/5 15 آزمونپس

 یریگیپ
 

15 93/5 49/2 15 86/6 03/2 

 08/1 73/2 15 18/1 60/2 15 آزمونشیپ یاجتماع یناسازگار

 12/1 86/2 15 06/1 46/1 15 آزمونپس
 یریگیپ
 

15 60/1 985/0 15 89/2 14/1 

 09/2 66/3 15 80/1 86/4 15 آزمونشیپ یضداجتماع رفتار
 06/2 86/3 15 57/1 73/3 15 آزمونپس

 یریگیپ
 

15 93/3 53/1 15 00/4 92/1 

 77/0 80/3 15 43/1 26/3 15 آزمون شیپ کمبودتوجه
 78/0 82/3 15 35/1 13/2 15 آزمونپس

 یریگیپ
 

15 16/2 36/1 15 80/3 78/0 

 02/4 26/25 15 40/5 66/26 15 آزمونشیپ یکل یرفتار مشکالت
 09/4 66/25 15 13/4 60/19 15 آزمونپس

 30/4 13/26 15 15/4 26/20 15 یریگیپ

نمرات  نیانگیم شودیم مشاهده ،3 جدول در که طورهمان
 یپرخاشگر یعنیآن  یهااسیمقو خرده یکل یمشکالت رفتار

تار رف ،یاجتماع یناسازگار ،یاضطراب و افسردگ ،یفعالشیو ب
آزمون و در مراحل پس یشیتوجه گروه آزماکمبود ،یاجتماعضد

ش آزمون نسبت به گروه گواه کاهشیبا پ سهیدر مقا یریگیپ
 است.  افتهی

و از نوع  یشیکه طرح پژوهش حاضر آزمانیتوجه به ا با
 نیبنابرا ؛با گروه گواه هست یریگیآزمون و پپس -آزمونشیپ

 یهامستقل برنامه سال ریمتغ یاثر کاربند لیتحل یبرا
 با انسیوار لیتحل از ،یدر سه مرحله زمان یباورنکردن

 استفاده هافرضشیپ آزمون تیرعا با مکرر یهایریگاندازه
آزمون  براساس هاانسیوار یبرقرار و بودننرمال فرض. دیگرد

 لکیو -رویشاپ ،(p>15/0؛ 189/0) رنوفیاسم -کلموگورف
( p>209/0 ؛df=28/0 ؛65/0) نیلو آزمون ،(p>32/0؛ 93/0)

                                                           
1. green house geisser 

توان گفت یم نیبنابرا ؛نشدند داراقرار گرفت و معن یبررس مورد
پژوهش بر ها در انسیوار یبودن و برقرارنرمال یهافرضشیپ

 . باشدیقرار م
 یبرا ابتدا پژوهش، هیفرض به ییگوپاسخ منظوربه
 مکرر، یهایریگاندازه با انسیوار لیتحل آزمون کردندنبال
 فرضشیپ آزمون از استفاده با هاانسیکوار بودنهمگن فرض

 نیا جینتا به توجه با .گرفت قرار یبررس مورد یموخل تیکرو
از آزمون  د،یدار گردا( که معنW، 2=df ،05/0>p=24/0)آزمون

 آزمون نیا جیکه نتا شداستفاده  1رزیهاوس گ نیگر
(695/86=F، 137/1=df ،05/0>p)، فرض که داد نشان 

 با ،رزیگ هاوس نیگر آزمون. است برقرار هاانسیکوار یهمگن
 شیافزا امکان یگروهدرون یآزاد درجات در یاصالح جادیا

 (.1393 ده،ی)بشل کندیم مهار را اول نوع یخطا
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 توانکم کودکان عملکرد نیب موجود تفاوت یبررس یبرا
 خرده در گواه و شیآزما گروه دو در ر،یپذآموزش یذهن
 ،یفعالشیو ب ی)پرخاشگر یرفتار مشکالت یهااسیمق

 ،یضداجتماع رفتار ،یاجتماع یناسازگار ،یافسردگ و اضطراب
مورد محاسبه  ،1لکزیو یالمبدا یآمار فرضشیپ( کمبودتوجه

عملکرد دو گروه در  نیتفاوت بکه قرار گرفت و مشخص شد 
 یخط بیترک رابطه یعنیدار است. امعن، P<001/0سطح 

و حداقل،  باشدمی دارامعنمستقل  ریوابسته با متغ یرهایمتغ
 است.  گذاروابسته اثر یرهایاز متغ یکیبر  یابرنامه مداخله

 و یرفتار مشکالت بر گروه و زمان اثرات پژوهش نیا در
 آزمونپس آزمون،شیپ یزمان یهایسر در آن یهااسیمقخرده

 داده نشان ریز در آن جینتا که گرفت قرار یموردبررس یریگیپ و
 .است شده

 

 کودکان یرفتار مشکالت بر گروه و زمان ریثأت یبررس جهت ختهیآم انسیوار لیتحل -4جدول
 منابع   ریمتغ

 رییتغ
 مجموع

 مجذورات
 درجه

 یآزاد
 نیانگیم

 مجذورات
 سطح Fمقدار

 یمعنادار
 اندازه

 اثر
 توان

 و یپرخاشگر
 یفعالشیب

 999/0 53/0 001/0 462/31 208/10 2 417/20 زمان یگروهدرون
 1 60/0 001/0 421/43 008/14 2 017/28 *زمانگروه

  - - - 645/0 56 067/18 خطا

 820/0 36/0 013/0 318/2 500/22 1 500/22 گروه یگروهنیب

  - - - 708/9 28 822/271 خطا

 و اضطراب
 یافسردگ

 428/0 15/0 195/0 766/1 17/5 2 35/10 زمان یگروهدرون
 414/0 14/0 035/0 907/4 86/6 2 75/13 *زمانگروه

  - - - 764/0 56 400/21 خطا

 336/0 12/0 443/0 606/0 711/8 1 711/8 گروه یگروهنیب
 - - - - 378/14 1 578/402 خطا

 یناسازگار
 یاجتماع

 642/0 26/0 004/0 025/10 412/1 2 817/2 زمان یگروهدرون

 820/0 38/0 001/0 144/17 412/2 2 817/4 *زمانگروه
 - - - - 111/0 56 867/7 خطا

 486/0 18/0 017/0 506/6 600/19 1 600/19 گروه یگروهنیب
 - - - - 013/3 1 356/84 خطا

 رفتار
 یضداجتماع

 414/0 14/0 040/0 648/4 175/1 2 350/2 زمان یگروهدرون

 953/0 42/0 001/0 713/20 013/3 2 017/6 *زمانگروه
 - - - - 290/0 56 133/8 خطا

 323/0 /09 618/0 255/1 502/2 1 502/2 گروه یگروهنیب
 - - - - 803/9 1 489/274 خطا

 812/0 37/0 003/0 482/10 408/6 2 817/12 زمان یگروهدرون کمبودتوجه
 820/0 38/0 003/0 628/10 309/7 2 618/14 *زمانگروه
 - - - - 460/0 56 867/12 خطا

 912/0 39/0 002/0 833/11 378/37 1 378/37 گروه یگروهنیب
 - - - - 159/3 1 444/88 خطا

 مشکالت
 یکل یرفتار

 1 70/0 001/0 05/66 40/57 2 817/114 زمان یگروهدرون
 1 80/0 001/0 92/113 00/99 2 01/198 *زمانگروه
 - - - - 73/1 56 66/48 خطا

 999/0 51/0 03/0 016/5 378/277 1 37/277 گروه یگروهنیب
 - - - - 294/55 28 222/1548 خطا

 

                                                           
21. Wilks  Lambada 
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 بر یریگاندازه زمان ریتأث، شودیم مشاهده 4 جدول در چهچنان

 ،F، 2=df=05/66)است  دارامعن یکل یرفتار مشکالت نمرات
001/0>P .)گروه از نظرصرف که کرد انیب توانیم ،نیبنابرا 

 آزمون،شیپ در یرفتار مشکالت نمرات نیانگیم نیب یشیآزما

 اثر نیهمچن. دارد وجود یدارامعن تفاوت یریگیپ و آزمونپس

 ،F، 2=df=92/113) باشدیم دارامعن زین گروه و زمان نیب تعامل
001/0>P .)نمرات نیانگیم تفاوت گفت، توانیم نیبنابرا 

 ریمتغ سطوح به توجه با مختلف یهازمان در یرفتار مشکالت
فوق  جدول در که طورهمان نیهمچن .است متفاوت ،گروه

 یرفتار مشکالت نمرات بر زین گروه ریثأت ،شودیم مشاهده
 توانیم، نیبنابرا(. F، 1=df، 03/0>P=016/5) باشدمی دارامعن
 نیانگیم نیب ،یریگاندازه زمان از نظرصرف که گرفت جهینت

 یدارامعن تفاوت یشیآزما یهاگروه یرفتار مشکالت نمرات
 . دارد وجود

 مشکالت یهااسیمقخرده مورد در، 4 جدول جینتا نیهمچن
 لیتحل که است آن انگریب یفعالشیب و یپرخاشگر: یرفتار

 ،F، 2=df=46/31) زمان یگروهدرون عامل یبرا انسیوار
001/0>P ،)یگروهنیب (318/2=F، 1=df، 013/0>P و )

 دارامعن (F، 2=df، 001/0>P=421/43) زمان و گروه تعامل

 اسیمقخرده مورد در فوق جدول جینتا نیهمچن. باشدمی
 یبرا انسیوار لیتحل که دهدیم نشان یافسردگ و اضطراب

(، F، 2=df، 195/0<P=766/1) زمان یگروهدرون عامل
 و گروه تعامل و( F، 1=df، 443/0<P=606/0) یگروهنیب

. باشدینم دارامعن (F، 2=df، 035/0>P=907/43) زمان
 یاجتماع یناسازگار اسیمقخرده مورد در جدول جینتا عالوههب

 زمان یگروهدرون عامل یبرا انسیوار لیتحل که دارد اشاره
(025/10=F، 2=df، 004/0>P ،)506/6) یگروهنیب=F، 
1=df، 017/0>P )144/17) زمان و گروه تعامل و=F، 2=df، 

001/0>P) مورد در 4 جدول جینتا نیهمچن. است دارامعن 
 لیتحل که است آن انگریب یضداجتماع رفتار اسیمقخرده

 ،F، 2=df=648/4) زمان یگروهدرون عامل یبرا انسیوار
040/0>P ،)یگروهنیب (255/1=F، 1=df، 0618/0<P )و 

 دارامعن (F، 2=df، 001/0>P=713/20) زمان و گروه تعامل

 اسیمقخرده مورد درفوق  جدول جینتا کهنیا و باشدمی
 عامل یبرا انسیوار لیتحل که است نیا نیمب کمبودتوجه

 یگروهنیب(، F، 2=df، 003/0>P=482/10) زمان یگروهدرون
(833/11=F، 1=df، 002/0>P )زمان و گروه تعامل و 
(628/10=F، 2=df، 003/0>P) که ییجاآن از .باشدمی دارامعن 

 به توجه با یگروهنیب ساده اثر ،بود دارامعن عامل نیب تعامل اثر

 مورد یفرونبن حیتصح از استفاده با یگروهدرون عامل سطوح

  .است شده ارائه ریز جدول در که گرفت قرار یبررس

 یزمان یسر در یزوج صورتبه هااسیمق سهیمقا یبرا یفرونبن یبیتعق آزمون جینتا -5 جدول

 دوره گروه ریمتغ
 هردوره نیانگیم اختالف

 یمعنادار سطح
 یریگیپ آزمونپس

 یفعالشیب و یپرخاشگر
 

 001/0 53/2 60/2 آزمونشیپ شیآزما

 092/0 -067/0 - آزمونپس

 یافسردگ و اضطراب
 

 052/0 /80 06/1 آزمونشیپ شیآزما

 122/0 - /26 - آزمونپس

 یاجتماع یناسازگار
 

 002/0 00/1 33/1 آزمونشیپ شیآزما

 493/0 - 0 /13 - آزمونپس

 یضداجتماع رفتار
 

 002/0 /98 13/1 آزمونشیپ شیآزما

 247/0 - /20 - آزمونپس

 کمبودتوجه
 

 018/0 01/1 13/1 آزمونشیپ شیآزما

 042/0 /12 - آزمونپس

 کل یرفتار مشکالت
 

 001/0 40/6 06/7 آزمونشیپ شیآزما

 003/0 - 667/0 - آزمونپس
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 .ارائه شده است یآزمودندرون یهاسهیمقا، تمام 5 جدول در
نشان  یفعالشیو ب یپرخاشگر اسیمقجدول در خرده جینتا
 60/2آزمون برابر شیآزمون از پپس نیانگیکه اختالف م دهدیم

 ،توان گفتیم نیبنابرا ؛است دارامعن P<001/0که در سطح 
 هایآزمودن یفعالشیو ب یپرخاشگر نمره یشیاعمال مداخله آزما

اختالف  یبررس نیآزمون کاهش داده است و همچنرا در پس
که در سطح  -067/0آزمون برابر از پس یریگیپ نیانگیم

092/0<P زمان  یدر ط ،توان گفتیم نیبنابرا .باشدینم دارامعن
 5 جدول جینتا نیپابرجا مانده است. همچن یشیاثر مداخله آزما

آن است که اختالف  انگریب یاضطراب و افسردگ اسیمقدر خرده
که در سطح  06/1آزمون برابر شیآزمون از پپس نیانگیم

052/0<P اعمال  ،توان گفتیم نیبنابرا .باشدینم دارامعن
در  هایآزمودن یاضطراب و افسردگ بر نمره یشیآزما مداخله

 نیانگیاختالف م یبررس نیآزمون مؤثر نبوده است و همچنپس
 P>122/0که در سطح  -22/0برابر آزمون از پس یریگیپ

 .باشدینم دارامعن
اختالف  ،یاجتماع یناسازگار اسیمقدر خرده نیهمچن

که در سطح  33/1آزمون برابر شیآزمون از پپس نیانگیم
002/0>P اعمال مداخله ،توان گفتیم نیبنابرا .است دارامعن 
آزمون را در پس هایآزمودن یاجتماع یناسازگار نمره یشیآزما

از  یریگیپ نیانگیاختالف م یبررس نیکاهش داده است و همچن
 ؛باشدینم دارامعن P>493/0که در سطح  -13/0آزمون برابر پس
حفظ  یشیزمان اثر مداخله آزما یدر ط ،توان گفتیم نیبنابرا
رفتار  اسیمقجدول در خرده جیعالوه نتاهاست. ب دهیگرد
آزمون از پس نیانگیمکه اختالف  دهدینشان م یاجتماعضد

 باشد.می دارامعن P<002/0که در سطح  13/1برابر  آزمونشیپ
ها یآزمودن نمره یشیآزما توان گفت که اعمال مداخلهیم ،نیبنابرا

اختالف  یبررس نیآزمون کاهش داده است و همچنرا در پس
 P>247/0که در سطح  -20/0آزمون برابر از پس یریگیپ نیانگیم

زمان اثر مداخله  یدر طکه توان گفت یم نیبنابرا ؛باشدینم دارامعن
 پابرجا مانده است. یشیآزما

 آن از یحاک کمبودتوجه اسیمقخرده در فوق جدول جینتا
 13/1آزمون برابر شیآزمون از پپس نیانگیاختالف م که است

 ،توان گفتیم نیبنابرا باشد؛می دارامعن P<018/0که در سطح 
 هایآزمودن یفعالشیو ب یپرخاشگر نمره یشیآزما اعمال مداخله

اختالف  یبررس نیآزمون کاهش داده است و همچنرا در پس
در سطح  که 12/0آزمون برابر از پس یریگیپ نیانگیم

042/0>P زمان  یدر ط ،توان گفتیم نیبنابرا .باشدیم دارامعن
 پابرجا مانده است. یشیاثر مداخله آزما

 آن انگریب کل یرفتار مشکالت در ،5 جدول جینتا نیهمچن
 06/7آزمون برابر شیآزمون از پپس نیانگیاختالف م که است

 ،توان گفتیم نیبنابرا باشد؛می دارامعن P<001/0که در سطح 
را در  هایآزمودن یمشکالت رفتار نمره یشیآزما اعمال مداخله

 نیانگیاختالف م یبررسعالوه هداده است و بآزمون کاهش پس
 P<003/0که در سطح  -667/0آزمون برابر از پس یریگیپ

زمان اثر مداخله پابرجا  یکه در ط دهدیو نشان م باشدیم دارامعن
 مانده است.

 یریگجهینت و بحث
 یمداخله بهنگام شناخت یاثربخش یبررسهدف از پژوهش حاضر، 

 یهااسیو خرده مق یبر مشکالت رفتار یباورنکردن یهاسال
 یناسازگار ،یاضطراب و افسردگ ،یفعالشیو ب ی)پرخاشگر

توان توجه( کودکان کمو کمبود یاجتماعرفتار ضد ،یاجتماع
نشان داد که انجام  قیتحق نیا جیانجام شد. نتا ریپذآموزش یذهن

 زانیموجب کاهش م ،یباورنکردن یهاسال یابرنامه مداخله
 ریپذآموزش یتوان ذهنکودکان کم یفعالشیو ب یپرخاشگر

 و گاردنگسیلیتر ،گاردنگسیلیتر یهاافتهیبا  جینتا نی. ادیگرد
 یهاآموزش سال یبر اثربخش ی(، مبن2014 استراتون، -وبستر

کودکان خردسال دچار اختالالت  نیبه والد یباورنکردن
سبرا سانتوز  ؛یتوجه و کاهش مشکالت رفتارو نقص یفعالشیب

 یشناخت همثبت آموزش برنام ریبا موضوع تأث ،(2016) و همکاران
و بهبود  یمشکالت رفتار زانیبر کاهش م یباورنکردن یهاسال

 نیا هافتی نییدر تب ست.ا کودکان همسو یاجتماع یهامهارت
 یباورنکردن یهاسال یشناخت همداخل یبر اثربخش یپژوهش مبن

 یتوان ذهنکودکان کم یفعالشیو ب یبر کاهش پرخاشگر
برنامه که به  نیا یمحتو ،گفت نیچن توانیم ریپذآموزش

 ،یدوران کودک یهایژگیبا و ییشامل آشنا ،دیارائه گرد نیوالد
تار، کنترل رف رییتغ یهاروش ،یپرورفرزند یهاآموزش سبک

خود و آموزش  یتسلط بر رفتارها ،یآگاهاحساسات، خود
از  یبرنامه آموزش نیدر ا ،نیابربود. عالوه یارتباط یهامهارت
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 یرفتارها جادیا یهاروش ،یوابستگ تیریفنون مد یهاوهیش
 شودیاستفاده م زینامطلوب ن یمطلوب و حذف رفتارها

(. 2014 استراتون، -وبستر و گاردنگسیلیتر ،گاردنگسیلیتر)
هدفمند که  یابرنامه نیکه چن باشدیدر حد انتظار م ،نیبنابرا
مختلف  یهاهیرظبرگرفته شده از ن یقو ینظر یمبان یدارا

 کودکان را کاهش دهد. یفعالشیو ب یباشد، پرخاشگریم
 یاانجام برنامه مداخله کهنشان داد  قیتحق جینتا نیهمچن

 یاجتماع یناسازگار زانیموجب کاهش م یباورنکردن یهاسال
 یهاافتهیبا  جینتا نی. ادیگرد ریپذآموزش یتوان ذهنکودکان کم

مثبت آموزش  ریبا موضوع تأث ،(2016) همکاران و سانتوز سبرا
مشکالت  زانیبر کاهش م یباورنکردن یهاسال یشناخت هبرنام
 در .مطابقت داردکودکان  یاجتماع یهاو بهبود مهارت یرفتار

موجب  یباورنکردن یهاسال یشناخت رنامهیکه  افتهی نیا نییتب
 ریپذآموزش یتوان ذهنکودکان کم یاجتماع یکاهش ناسازگار

رشد و  یهادر جنبه یتوان ذهنکودکان کم ،توان گفتیم دیگرد
 یو سازش یاجتماع یها و رفتارهامهارت نهیدر زم ژهیوتحول، به

مواقع علت  شتریدر ب ،یباشند و از طرفیدچار مشکل و نقض م
و  یارتباط یهاضعف در مهارتها آن یمشکالت رفتار یاصل

 نیوالد(. 1396 ،ی)محمدزاده و قمران باشدیم یاجتماع
 فرصت ،یباورنکردن یهاسال یشناخت رنامهب در کنندهشرکت
 خود فرزندان یبرا را مختلف یهاجانیه و هامهارت کردنتجربه
 در را مناسب یاجتماع و یروان بستر ینوع . یعنیکنندیم فراهم

 یناسازگار ،جهینت در که نمایدیم فراهم کودک یبرا خانواده
(. 2014 همکاران، و)هومن  دهدیم کاهش را او یاجتماع

 ،یباورنکردن یهاسال یکه برنامه شناخت ستین دیبع ،نیبنابرا
 شود. یتوان ذهنکودکان کم یاجتماع یسبب کاهش ناسازگار

 یاانجام برنامه مداخله کهنشان داد  قیتحق جینتا نیهمچن
 یرفتار ضداجتماع زانیموجب کاهش م ،یباورنکردن یهاسال

با  جینتا نی. ادیگرد ریپذآموزش یتوان ذهنکودکان کم
 یدر راستا( 2003) استراتون و هاموند -وبستر د،یر یهایبررس

 یبر مشکالت رفتار یباورنکردن یهاسال یشناخت هبرنام ریتأث
اثر در  نیبودن او پابرجا یامقابله یکودکان با اختالل نافرمان

 یخصوص اثربخش در ،(2007و تورک ) ایگارس ؛یریگیمرحله پ
 یو عاطف یبر مشکالت رفتار یباورنکردن یهاسال هبرنام

عملکرد خانواده  ،نیو همچن ییشنوا دهیدبیکودکان آس

 کهنیا بر یمبن پژوهش نیا یهاافتهی نییتب دردارند.  یهمخوان
 یضداجتماع رفتار کاهش موجب یباورنکردن یهاسال برنامه

 گفت، توانیم دیگرد ریپذآموزش یذهن توانکم کودکان

 یخوببه هنوز ،دارند یرفتار و یجانیه مشکالت که یکودکان
 نیبنابرا؛ کنند انیب را خود احساسات و حاالت نیا توانندینم
 هاآن در را مشکالت نیا وجود علت یدرستبه توانینم

ه نحو از یناش هاآن مشکالت است ممکن رایز ؛داد صیتشخ
 قرارگرفتن، یپرخاشگر مورد لیقب از نیوالد حیناصح برخورد

 در که یمشکالت از ای باشد شدنهیتنب و ریتحق ای شدنسرزنش

 طالق ،یخانوادگ یهاجروبحث لیقب از) باهم نیوالد انیم رابطه
 برنامه ،نیبنابرا .شود یناش دارد، وجود( نیوالد یهماهنگ نبود و

 نیا با را نیوالد خود، یآموزش جلسات در یباورنکردن یهاسال
 که یعمل یراهبردها کمک با و کندیم آشنا مسائل و هایژگیو

. نمایدیم تالش مسائل نیا رفع یبرا دهد،یم هئارا هاآن به
 یهاروش و ثرؤم ارتباط موانع یبرخ با نیوالد ،جلسات نیا یط

 بهبود موجب که را هاتمهار از یبرخ و شده آشنا هاآن بر غلبه

 نیهمچن. رندیگیفرام ،گرددیم فرزندان ای همسر با هاآن ارتباط
 یمشارکت یرفتارها شیافزا یبرا ییراهبردها برنامه نیا

 گرید با کودک ای والد با کودک روابط و تعامل شیافزا همچون
 یهنجارها تیرعا و شناخت تیتقو در که خانواده یاعضا

 ،نیبنابرا .دهدیم آموزش نیوالد به را هستند سودمند یاجتماع
 کنترل بر قادر یدرستبه هنوز که را یکودکان رفتار توانیم

 بهبود ندارند، ییآشنا یاجتماع یهنجارها با و نبوده خود یرفتار

 (. 1397 ،یی)محمدزاده و قمرا دیبخش
 یاانجام برنامه مداخله کهنشان داد  قیتحق جینتا نیهمچن

توان توجه کودکان کمموجب بهبود نقص ،یباورنکردن یهاسال
 انیاحمد ،یعاشور یهاافتهیبا  جینتا نی. اشد ریپذآموزش یذهن

 یباورنکردن یهابرنامه سال یبر اثربخش یمبن ،(1397)ی قمران و
 نیهمچن ؛یاختالالت رفتار یکودکان دارا یبر مشکالت رفتار

 -وبستر یهایبررس جیبا نتا قیتحق نیدست آمده از ابه یهاافتهی
برنامه  ریخصوص تأث در(، 2012) سانتوز سبرا و گاسپار استراتون،

هنگام مداخله زود کیعنوان به یباورنکردن یهاسال یشناخت
 شیکودکان گروه آزما یاز مشکالت رفتار یریجلوگ یبرا

 برنامه کندیم عنوان که پژوهش نیا افتهی نییتب در مطابقت دارد.
 یذهن توانکم کودکان توجه بهبود موجب ،یباورنکردن یهاسال
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 یهابرنامه گفت، نیچن توانیم است دهیگرد ریپذآموزش
 نظر در یامداخله هبرنام نیا در که یوالدمحور یتیترب و یآموزش
 متناسب و شدند داده آموزش یباز از هاستفاد با بود شده گرفته

 ؛بود ریپذآموزش یذهنتوانکم کودکان یازهاین و عالقه سن، با
 توانیم ،گریدیطرفاز. داشت نقش هاآن توجه بهبود در نیبنابرا
 نیا بر ینکردن باور یهاسال برنامه کهنیا به توجه با کرد ذکر

 جهان که دارد یبستگ یروش به افراد رفتار که است استوار فرض
(. 2016 همکاران، و سانتوز)سبرا  کنندیم ریتفس و ریتعب را

را  اتیخصوص نیتوان ادعا کرد که مداخله حاضر ایم ،نیبنابرا
 یتوان ذهنبهبود توجه کودکان کم عثداشت، پس احتماالً با

 است.  هشد
 یاانجام برنامه مداخله کهنشان داد  جیپژوهش نتا نیا در

 یکل یموجب کاهش مشکالت رفتار ،یباورنکردن یهاسال
 یکل هیفرض ،نی. بنابرادیگرد ریپذآموزش یتوان ذهنکودکان کم

 یباورنکردن یهامداخله بهنگام سال یبر اثربخش یمبن قیتحق
 ریپذآموزش یتوان ذهنکودکان کم یبر کاهش مشکالت رفتار

 همکاران و تجنیلبا مطالعات،  جینتا نیقرار گرفت که ا دییتأ مورد
بر  یباورنکردن یهاسال رنامهی یبر اثربخش ی(، مبن2017)

 یهاو نامناسب فرزندان خانواده یکاهش مشکالت رفتار
برنامه  ریدر خصوص تأث ،(2018) همکاران و یمورادرآمد و کم

 ،یعاشور ،کودکان یبر مشکالت رفتار یباورنکردن یهاسال
 یهابرنامه سال یبر اثربخش یمبن (1397)ی قمران و انیاحمد

اختالالت  یکودکان دارا یبر مشکالت رفتار یباورنکردن
(، در 2012) سانتوز سبرا و گاسپار استراتون، -وبستر ؛یرفتار

 کیعنوان به یباورنکردن یهاسال یبرنامه شناخت ریخصوص تأث
کودکان  یاز مشکالت رفتار یریجلوگ یهنگام برامداخله زود

 یهاافتهی نییست. در تبا راستا کیهمخوان و در  شیگروه آزما
 یباورنکردن یهاسال یاکه نشان داد، برنامه مداخله قیتحق نیا

 یتوان ذهنکودکان کم یکل یموجب کاهش مشکالت رفتار
 کودکان کهنیا به توجه با گفت، توانیم دیگرد ریپذآموزش

 مشکالت و یشناخت نقص علتبه ر،یپذآموزش یذهن توانکم
 یدارا یمنف و مثبت یرفتارها انجام و صیتشخ در غالباً یرفتار

 نیوالد به یباورنکردن یهاسال برنامه نیبنابرا ؛باشندیم مشکل
 را دارند انتظار خود کودک از چهآن ابندیدر تا کندیم کمک

 گوناگون یهاتیموقع در ،نمایند درخواست او از چگونه

 مقررات و نیقوان ببرند، کاربه چگونه را هیتنب ای قیتشو یهاوهیش

 عواقب به نسبت را شانیآگاه زانیم اموزند،یب کودکان به چطور را
 انیاحمد ،یعاشور) ببخشند بهبود چگونه رفتار یمنطق و یعیطب
 با نیوالد جلسات نیا یط، گریدیطرف(. از1397)ی قمران و

 و شده آشنا هاآن بر غلبه یهاروش و ثرؤم ارتباط موانع یبرخ
 ای همسر باها آن ارتباط بهبود موجب که را هاتمهار از یبرخ

 ییراهبردها برنامه نیا نیهمچن. رندیگیفرام شود،یم فرزندان

 و تعامل شیافزا همچون یمشارکت یرفتارها شیافزا یبرا
 در که خانواده یاعضا گرید با کودک ای والد با کودک روابط

 را هستند سودمند یاجتماع یهنجارها تیرعا و شناخت تیتقو
 را یکودکان رفتار توانیم ،نیبنابرا .دهدیم آموزش نیوالد به

 با و نبوده خود یرفتار کنترل بر قادر یدرستبه هنوز که

و  محمدزاده) دیبخش بهبود ندارند، ییآشنا یاجتماع یهنجارها
 (. 1397 ،ییقمرا

 تنها پژوهش انجام حاضر، پژوهش یهاتیمحدودجمله  از

 هبرنام از یخاص یالگو ها،یآزمودن اندک تعداد یرو بر
 یبرا یخاص ابزار آموزان،دانش از یخاص گروه ،یامداخله

 یامداخله جلسات تعداد بودندمحدو و هاداده یآورجمع
 اطیاحت جینتا یریپذمیتعم در که است ستهیشا نیبنابرا ؛باشدیم

 با ییهاپژوهش ،یآت یهایبررس در که شودیم شنهادیپ .شود

 نیهمچن. گردد انجام یشتریب جلسات تعداد و نمونه حجم
 شرپرووآموزش سازمان نالؤومس که شودیم شنهادیپ

 و هادوره یتوانبخش مراکز و یستیبهز سازمان ،یئاستثنا
 یهاسال یشناخت برنامه کردیرو با یآموزش یهاکارگاه

 نیوالد ژهیوهب و مددکاران ان،یمرب معلمان، یبرا یباورنکردن
 شنهادیپ نیهمچن. رندیبگ نظر در یذهن یتوانکم آموزاندانش

 کی صورتبه یباورنکردن یهاسال یشناخت نامهبر ،شودیم
خاص  یازهایبا ن مدارس و مراکز در یدرمان و یتوانبخش برنامه

 توانکم آموزاندانش یکاهش مشکالت رفتار یدر راستا یذهن
 مورد نیوالد یریفرزندپذ یهاوهیش بهبود نیهمچن و یذهن

 بر پژوهش نیا ،شودیم شنهادیپ نیابرعالوه. ردیگ قرار استفاده
 یرفتار مشکالت یدارا که متوسط هوش با آموزاندانش یرو

 آموزاندانش مانند یئاستثنا آموزاندانش هایگروه دیگر و هستند
 نمعلوال زین و شنوایی دهیدبیآس بینایی، دهیدبیآس یدارا

 . ردیگ انجام هامانند این و حرکتی و جسمی
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  منابع
 گامکودکان آهسته یو توانبخش یشناسروان(. 1393). ع. غ ،افروز

 .تهران دانشگاه: تهران (.یذهن مانده)عقب

 یو آمار یصیتشخ یراهنما(. 2013) کایآمر یپزشکانجمن روان
نس. ایآواد اکیو هاما کخویمحمدرضا ن ترجمه، یروان یهااختالل
 سخن. :تهران

(. 1396باقری، ن.، شهنی ییالق، م.، عالیپور، س.، و زرگر، ی. ا. )
-درمانی مبتنی بر فعالیت گروهی مدرسهبررسی اثربخشی بازی

آموزان پسر دوره ابتدایی محور بر مشکالت رفتاری دانش
-157(، 1)19مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد. شهرکرد. 

148. 

 یهامثال یآمار لیپژوهش و تحل یهاروش(. 1393). ک ده،یبشل
 .چمران دیشه دانشگاه: اهواز. Amos وSpss  با یپژوهش

(. 1376). و دژکام، م ـ.،ه. ا ار،یج.، مهر ،یزاده، ج.، بوالهریتوکل

و کمبودتوجه در  ییذایا یرفتار یهالاختال یرشناسیگهمه

و  یپزشکمجله روانشهر گناباد.  یآموزان دبستاندانش
 .45-52 ،(2 و 1)3. رانیا ینیبال یشناسروان

 . تهران:کودک و نوجوان یشناسبیآس (.1395). فرد، میاریخدا
 دانشگاه تهران.

 افزارنرم یاثربخش(. 1397)، م. مجد یریام و .،ن اثوند،یغ وندتیرو
 یناتوان یدارا آموزاندانش فعال حافظه بر الگ تانیکاپ یشناخت

 .5-15 ،9(3) ،ئیاستثنا کودکان یتوانمندساز نشریه .یریادگی

و آموزش کودکان  یشناسروان(. 1389). و پرند، ا .،م کتا،ییشکوه
 .بیطب ،همورزادی. تهران: تیئاستثنا

 یاثربخش ی(. بررس1397). ا ،یو قمران .،ز ان،ی، احمد.م ،یعاشور
کودکان  یبر مشکالت رفتار یباورنکردن یهاسال یشناخت هبرنام

 (،2)9ئی. کودکان استثنا یتوانمندساز نشریه ی.با اختالالت رفتار
5-16. 

 یدرمانیباز ی(. اثربخش1397). ف ،یگدلیو دالل زاده ب .،م ،یعاشور
 یهاو مهارت یبر مشکالت رفتار یرفتار یبر مدل شناخت یمبتن

 -توجه ییبا اختالل نارسا یدبستانشیکودکان پ یاجتماع

 .102-115 ،(2)19 ی.بخشمجله توان. یفعالشیب

مداخالت  ری(. تأث1387) پور، م.و ملک .،ع. افروز، غ ،س. ،یفرامرز
 یمحور بر رفتار سازشخانواده یو آموزش یشناختبهنگام روان

 ئی.کودکان استثنا طهیپژوهش در حفرزندان با نشانگان داون. 
8(3،) 270-250. 

 یهابرنامه سال ی(، معرف1396). ا ،یو قمران .،محمدزاده، ع
و  میتعلکودکان.  یمنظور کاهش مشکالت رفتاربه زیانگشگفت

 .19-30، (4)17 ئی.استثنا تیترب

. یئاستثنا نوجوانان و کودکان شناسیروان(. 1384). بفر، میالنی
 .قومس: تهران

آموزش  ری(، تأث1394ستاره) ،یو شجاع .،علمدارلو، ق یهمت ،ر. ،یوقار
آموزان دانش یجانیه -یبر مشکالت رفتار یاجتماع یهامهارت

 . 65-89، 1/69 ی.ریادگیمجله مطالعات آموزش و . یتوان ذهنکم
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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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