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 مقدمه
از جمله عوامل مهم در ایجاد و گسترش تسهیالت آموزشی و 
پرورش کودکان استثنایی، افزایش اطالعات و آگاهی روزافزون 

پدران نسبت به این کودکان در کنار احساس مسئولیت مادران و 
(. دو تا سه 2011؛ افروز، 2015است )هاالهان، کافمن و فولن، 

گام تشکیل درصد از کودکان استثنایی را کودکان آهسته
دهندۀ درصد باالیی از وجود این کودکان در دهند که نشانمی

(. 2012جامعه است )آبکنار، مواللی، ادیب سرشکی و عاشوری، 
ن شرایطی است که اساساً بر ضعف توانایی عمومی بودگامآهسته

و نقصان رشد هوشی داللت دارد و یک وضعیت و شرایط خاص 
تر از حد متوسط شود. همچنین به کنش پایینذهنی محسوب می

عمومی هوش نیز که در دوران رشد ظاهر شده و همراه با 
 شود. در همین راستااختالالتی در رفتار سازشی است، تعریف می

 هایفعالیت والدین باید با توجه به رهنمودهای متخصصان،
 باشند داشته خود کودک تربیت و تعلیم زمینۀ در مستمری

 (.1388 افروز،)
 و در است زندگی مراحل ترینمهم از کودکی دوران که آنجا از

شود، والدین و همچنین رابطۀ می ریزیپایه فرد شخصیت آن
رشد روانی و اجتماعی هر  ترین عواملکودک از مهم-والد

آید )خدابخشی، کوالیی، شاهی، نویدیان و حساب میکودکی به
های هیجانی و کودک به پاسخ-(. رابطۀ والد2015نژاد، مصلی

رفتاری متقابل بین والدین و کودک در فرایند رشد اشاره دارد 
دادن، ها ممکن است از طریق گوشکه این پاسخ

دیگر انواع تعامل باشد )بهرامی، بودن، فهمیدن و دردسترس
(. درواقع تعامل 2018شاهی، پورشهباز و محمدخانی، دولت

نوعی تبادل دوطرفه است که همیشه از الگوهای ثابت پیروی 
دادهای کودک، تأثیر کند. این بدین معنا است که درونمی

مستقیمی بر چگونگی فرزندپروری و خصوصیات الگوهای 
در این رابطه، هم مادر و هم کودک در پی  ارتباطی والدین دارد.

تقویت مثبت یکدیگر هستند، اما در ارتباط متقابل مادر با کودک 
خوبی با مادر ارتباط برقرار توان ذهنی چون کودک بهکم

توجهی، انزوا و کند، در اغلب موارد این کودکان دچار بینمی
 شوند )کرک، گالگر و کلما،طردشدگی از سوی مادران می

2015.) 
ای پیچیده و چندبعدی است که در اثر کودک پدیده-تعامل والد

تعامل عوامل کلیدی متعددی از جمله نگرش و میزان پذیرش 
مدیریت و کنترل رفتار، حس شایستگی اجتماعی  ۀوالدین، نحو

نفس و خویشتنداری، میزان دانش و مهارت والدگری، اعتمادبه
و ایجاد محیطی با حداقل  فکری والدین در تربیت کودکو خوش

کودک و مراقبت افراطی مادر از کودک -تعارض، کیفیت والد
گیرد )تجریشی، عاشوری، افروز، ارجمندیان و غباری شکل می

های تواند روی جنبهذهنی کودک می توانیکم(. 1394بناب، 
کودک تأثیر منفی بگذارد. -مختلف زندگی از جمله تعامل والد

بودن کودک و یادگیری ضعیف مطالب در کنار گامدرواقع آهسته
رفتارهایی که ممکن است از نظر زمانی دیرتر از سایر کودکان 

شود مادر نسبت به فرزند خود همسال صورت گیرد، سبب می
رفتن تعامل احساسات منفی را تجربه کند که پیامد آن ازبین

 (.2015کودک است )کرک، گالگر و کلما، -مثبت مادر
کارگیری توان ذهنی در بهبه اینکه مادران کودکان کمبا توجه 
های آموزشی باید های موردنیاز خود ناتوان هستند برنامهمهارت

کودک را افزایش دهد. درواقع -ای باشد که تا تعامل مادرگونهبه
توان ذهنی خصوص مادران کودکان کمبسیاری از والدین و به

خود توانایی الزم را ندارند. های موردنیاز کارگرفتن مهارتدربه
ها را دربرگیرد، ریزی آموزشی که استفاده از این آموزشبرنامه

توان ذهنی نقش کودک در کودکان کم-تواند در تعامل والدمی
مهمی داشته باشد و اهمیت مسئله را بیش از پیش آشکار کند 

گام (. والدین کودکان آهسته1397)طاهری، ارجمندنیا و افروز، 
مراتب با مشکالت بیشتری مواجه تعامل با فرزندان خود به در

شوند و این مشکالت با شیوۀ فرزندپروری آنان ارتباط دارد. می
 وانمندی در مدیریت خود و کودک، نداشتن توانمندینداشتن ت

در برقراری ارتباط اثربخش با کودک و دیگران )تنبیه بدنی، 
دن خود و کودک و کرازحد دیگران و ایزولهمالحظۀ بیش

های حل مسئله در مواجهه با نکردن از مکانیسماستفاده
 گامآهسته کودکان مادران که هستند مسائلی جمله از( مشکالت

 احمدی، ونکی، کرمانشاهی، محمدخان) هستند روروبه آن با
 کنندمی تالش مادران همچنین(. 1385 نژاد،کاظم و آزادفالح

 ناشی که هاییشیوه با را خود فرزند ،مختلف مسائل با برخورد در
کنترل کنند. هنگامی که این امر رخ  است ازحدبیش خشم از

صورت شوند و فرزندان غالباً بهتر میدهد، والدین سرخوردهمی
(. در کنار این مسائل 2005آیند )سملروت، مهارنشده بار می

والدینی، های نظامگام دارد، خردهای که کودک آهستهخانواده
زناشویی و خواهر و برادری نیز در معرض خطر افزایش عواقب 

گام گیرد. همچنین تولد کودک آهستهو تجارب منفی قرار می
کند )پورمحمدرضا خانواده را با مشکالت زیادی مواجه می

 (.1394تجریشی، آشوری، افروز، ارجمندنیا و غباری بناب، 
مشکالت رفتاری و کودک کاهش -هدف از بهبود تعامل والد

های افزایش رفتارهای موافق اجتماعی، بهبود مهارت
فرزندپروری از جمله نظم و کاهش استرس و تنیدگی والدین 

های موجود در جهت (. یکی از برنامه2013است )داموداران، 
توانمندسازی والدین، برگزاری کارگاه تربیت کودک اندیشمند 

کند تا در جهت آموزش است. این برنامه به والدین کمک می
های حل مسئله به کودکان خود گام بردارند. درواقع مهارت
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 کودکان حرمت به آنکه بدون والدین سوی از آموزش این مهارت
 خود مسائل به کندمی کمک آنان به کند وارد ایخدشه

های مختلفی برای آن بیابند و با انتخاب حلبیندیشند؛ راه
همچنین  سئلۀ خود مبادرت بورزند.حل، به حل مبهترین راه

ای رفتار گونهگیرند با مسائل و مشکالت خود بهکودکان یاد می
های احتمالی واکنش کنند که دچار اضطراب نشوند و به شکست
 (.2005مناسب نشان دهند )توورسکی و شوارتز، 

با توجه به اهمیت آموزش حل مسئله به کودکان )شکوهی یکتا 
؛ شکوهی یکتا، زردخانه، پرند، محمودی و 1399زاده، و قاسم

ها کمتر به رفتارهای مادران و (، در پژوهش1394مشروطی، 
کودک تأکید شده و این در حالی است که -الگوهای تعامل والد

کردن محیط آموزشی غیررسمی، توانند با فراهممادران می
گیری آموزش دهند کودکان خود را در زمینۀ حل مسئله و تصمیم

تواند (. نبود مهارت حل مسئله در مادران می2011هال و وارن، )
ها نایافته و حتی رفتاری در خانوادهموجب بروز مشکالت سازش

؛ ویلسون و دوربین، 2013و کودکان شود )فریمن و شاو، 
آموزش مهارت حل مسئله سبب کاهش رفتارهای  (.2013

المت ضداجتماعی و پرخاشگری، خودکنترلی، افزایش سطح س
شود گام میروانی و رضایت از زندگی در کودکان آهسته

 (.2009)سوآنسون، 
از لحاظ پیشینۀ پژوهشی نیز اثربخشی برنامۀ تربیت کودک 
اندیشمند، در مطالعات مختلفی تأیید شده است. شکوهی یکتا و 

( استفاده از این برنامه را برای بهبود حل مسئله 1399زاده )قاسم
اری والدگری مؤثر دانستند. همچنین و خودکارآمدپند

پژوهشگران معتقدند این برنامه بر کاهش خشم و افزایش و 
بهبود رابطه با فرزندان مؤثر است )شکوهی یکتا، زردخانه و 

(. در پژوهش دیگری اثربخشی کارگاه آموزشی 1395جمالی، 
های فرزندپروری والدین و مشکالت کودک اندیشمند بر شیوه

دبستانی بررسی شد و نتایج نشان داد ن پیشرفتاری کودکا
اجرای این کارگاه سبب افزایش سبک فرزندپروری مقتدرانه و 

گیرانه شده است )شکوهی یکتا، زردخانه و تا حدودی سهل
(. براساس پژوهش شکوهی یکتا، شریفی و 1394پور، سهراب
(، کارگاه تربیت کودک اندیشمند بر کاهش 1393یگانه )

ی، کاهش طرد فرزند، افزایش پذیرش فرزند و حمایتگربیش
کودک مؤثر است. عالوه بر این، -همچنین بهبود روابط مادر

( در مطالعۀ دیگری 2012شکوهی یکتا، زردخانه، پرند و پوران )
نیز اثربخشی برنامۀ تربیت کودک بر حل مسئله و کنترل 

 وسیلۀ والدین را تأیید کردند.کودکان به
شد، اثربخشی مثبت برنامۀ تربیت کودک طور که بیان همان

اندیشمند بر کاهش خشم و افزایش و بهبود رابطه با فرزندان 
حال (؛ بااین1395مشخص شده است )شکوهی یکتا و همکاران، 

گام از این جهت است لزوم بررسی این برنامه بر کودکان آهسته
های جسمی و روانی متفاوتی که این کودکان با که ویژگی

های شود نیاز به آشنایی با روشن عادی دارند سبب میکودکا
کارآمد و ناکارآمد برخورد با کودکان بیشتر احساس شود. از 

گام احتمال سرخوردگی، یأس و طرفی تولد کودک آهسته
دنبال خواهد داشت و بهداشت نومیدی در کنار تنیدگی را به

نین دهد. همچروانی خانواده در معرض خطر بیشتری قرار می
این کودکان نیاز بیشتری به توجه والدین و برقراری ارتباط 
عاطفی دارند و یادگیری ضعیف مطالب در کنار رفتارهایی که 
ممکن است از نظر زمانی دیرتر از سایر کودکان همسال صورت 
گیرد، سبب ایجاد احساسات نفی در مادر نسبت به فرزند خود 

کودک است -مثبت مادر رفتن تعاملشود و پیامد آن، ازبینمی
(. با توجه به آنچه از نظر گذشت، 2015)کرک، گالگر و کلما، 

ای با هدف آموزش مادران در جهت ارتقای تعامل نیاز به برنامه
شود. در پژوهش گام احساس میکودک در کودکان آهسته-والد

اثربخشی برنامۀ آموزش کودک اندیشمند بررسی و به این سؤال 
ود که آیا برنامۀ آموزشی کودک اندیشمند بر شپاسخ داده می

 گام تأثیر دارد.بهبود و افزایش تعامل مادر با کودک آهسته
 روش

-آزمونآزمایشی با طرح پیشپژوهش حاضر، از نوع شبه
آزمون بدون گروه گواه بود. جامعۀ آماری آن شامل کلیۀ پس

اصفهان گام شهر مادران کودکان چهار تا هفت سال پسر آهسته
بود. گروه نمونه به روش  1399-1398در سال تحصیلی 

دردسترس انتخاب شدند که شامل مادران کودکان چهار تا 
 فراخوان اعالم از بعد که سالۀ مدارس شهر اصفهان بودندهفت

مدرسه برای شرکت در جلسات کارگاه کودک اندیشمند اعالم 
وضیحات به این صورت که مسئوالن مدرسه ت آمادگی کردند؛

ای درخصوص برنامه و کارایی ارائه کردند و سی نفر از اولیه
گام داشتند و کودکان آنان از طریق مادرانی که فرزند آهسته

شان مشخص شده بود، برای توانی ذهنیهای هوشی کمآزمون
 شرکت در کارگاه انتخاب شدند.

 های ورود به پژوهش، اعالم آمادگی، داشتن فرزنداز جمله مالک
گام بین چهار تا هفت سال، توانایی حضور در آموز آهستهدانش

ای همزمان، و از جمله تمام جلسات، عدم دریافت برنامۀ مداخله
های خروج، غیبت بیش از یک جلسه در جلسات آموزشی مالک

تکالیف محوله بود. با توجه به حضور داوطلبانۀ  ندادنانجامو 
ه استفادۀ پژوهشی از کارگاه مادران ابتدا در جلسۀ اول، دربار

توضیح داده شد و از مادران خواسته شد ابزارهای پژوهشی را 
کنندگان همراه تکمیل کنند. این پیشنهاد با موافقت کلیۀ شرکت

صورت ابزارهای قلم کاغذی و بدون نام از آنان ها بهشد. داده
ماندن اطالعات به دریافت شد. همچنین درمورد محرمانه
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های پژوهش با استفاده ی پژوهش اطمینان داده شد. دادههانمونه
 SPSSافزار کارگیری نرماز آزمون تی هتلینگ زوجی و با به

 وتحلیل شد.تجزیه
 ابزار سنجش

این پرسشنامه برای کسب  :شناختیپرسشنامة جمعیت .1
توانی شناختی نظیر سن کودک، درجۀ کماطالعات جمعیت

 ووالد، وضعیت اشتغال والد  ذهنی کودک، جنسیت والد، سن
 میزان درآمد خانوادگی تهیه شده بود.

وسیلۀ پیانتا این مقیاس به :1کودک-والد رابطة مقیاس. 2
ماده است که ادراک والدین را  33( ساخته شد و شامل 1994)

سنجد. این مقیاس شامل ها با کودک میدرمورد رابطۀ آن
-است. مقیاس رابطۀ والدهای تعارض، نزدیکی و وابستگی حوزه

گذاری آن دهی است و نمرهکودک یک پرسشنامۀ خودگزارش
قطعاً صدق  1ای لیکرت )از نمرۀ درجهبراساس مقیاس پنج

کند( است. این مقیاس برای قطعاً صدق می 5کند تا نمرۀ نمی
کودک در تمام سنین استفاده شده است -سنجش رابطۀ والد

حال بیشتر برای کودکانی که بااین(؛ 1394)تجریشی و همکاران، 
در گروه سنی سه تا دوازده سال قرار دارند، مناسب است. این 

( ترجمه و روایی محتوایی 1386وسیلۀ طهماسبیان )پرسشنامه به
وسیلۀ متخصصان ارزیابی شده است. پایایی این آن نیز به

پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ توسط آوارشی، طهماسبیان، 
های تعارض، دست آمد. پایایی حوزه( به1388ری و پناغی )مظاه

گزارش شده  61/0و  70/0، 84/0ترتیب نزدیکی و وابستگی به
( در پژوهشی آلفای کرونباخ این 2011است. دریکسول و پیانتا )

های تعارض، نزدیکی و وابستگی پرسشنامه را در هریک از مؤلفه
 اند.دهگزارش کر 69/0و  74/0، 75/0ترتیب به
 اجرا  ۀویش

( برای والدین کودکان 2001شور، ) اندیشمند کودک تربیت کارگاه
سنین چهار تا هفت سال طراحی شده است. هدف نهایی کارگاه، 
افزایش توانمندی والدین در مواجهه با مسائل روزمرۀ خانواده از 

های حل مسئله در تربیت فرزندان است. کارگیری مهارتطریق به
صورت یک جلسۀ دوساعته در هفته جلسه به 9این کارگاه در 

گام با بهصورت گامشود. در هر جلسه والدین بهگزار میبر
شوند. های کارآمد و ناکارآمد برخورد با کودکان آشنا میروش

شود، روش ها داده میوالدین با استفاده از کتاب تمرینی که به آن
کنند. در های فرضی با کودک تمرین میحل مسئله را در موقعیت

ده است که جنبۀ بازی و تفریح هایی طراحی شاین کتاب تمرین
صورت ها بهبخش است؛ بنابراین فعالیتدارد و برای کودکان لذت

 شوند.بازی یا نقاشی به کودک ارائه می

های آشنا که کودک و همچنین تکالیف با استفاده از موقعیت
والدین معموالً با آن در تماس هستند )برای مثال هنگام غذاپختن 

مهمانی و هنگام تماشای تلویزیون( و در در آشپزخانه، در 
اند )شور و دیجرونیمو، های مختلف خانه طراحی شدهمکان
(. در ابتدا، والدین با چهار شیوۀ تعامل با کودک در کارگاه 2001

شوند که به نام چهار پلۀ رفتار تعریف شده است. در پلۀ آشنا می
و والدین با توهین و اول، رفتارهای توأم با تنبیه و توبیخ قرار دارد 

خواهند کاری انجام دهد؛ برای مثال، لحن دستوری از کودک می
گوید )تو پسر نامرتبی هستی. وسایلت را زمانی که مادر به او می

از اینجا جمع کن(، او در پلۀ اول رفتار با کودک قرار دارد. در پلۀ 
ع شود. درواقدوم، دستور یا پیشنهاد بدون هیچ توضیحی داده می

خواهم. به این معنی که کاری را انجام بده؛ زیرا من آن را از تو می
در پلۀ سوم، والدین پیشنهادهای خود را همراه با توضیحاتی ارائه 

تواند دربارۀ پیامد کار یا توجه به دهند. این توضیحات میمی
د )برای مثال اگر تکالیفت را انجام ندهی احساس فرد مقابل باش

هایت احساس خجالت خواهی و جلوی همکالسیفردا در کالس 
داشت یا اگر تکالیفت را انجام ندهی ممکن است خانم معلم از تو 

 ناراحت شود(.

کردن، پلۀ نهایی شامل کارآمدترین روش تربیتی است که با سؤال
های این مرحله، دارد. در حین تمرینکودک را به تفکر وا می

مسئله نامیده مات حلشود که کلکودک با کلماتی آشنا می
های حلشوند و بر سه پایۀ اساسی درک احساسات، یافتن راهمی

جایگزین و توجه به پیامدهای رفتار استوار است. تکیه بر این 
کلمات بر این اساس است که داشتن زبان مشترک یک قدم بسیار 
مهم در حل یک تعارض یا مشکل است )شور و دیجرونیمو، 

توان هست/نیست، حاال/بعداً، مسئله می (. از کلمات حل2001
گیرد مشابه/ متفاوت، را نام برد که در راستای آن کودک یاد می

چه چیزی برای چه کاری مناسب هست یا نیست؛ یا اینکه زمان 
مناسب برای هرچیز متفاوت است. بعد از اینکه این کلمات در 

مل با های روزمره با کودک تمرین شدند، والدین در تعاموقعیت
رسند. کتاب تمرین دربرگیرندۀ کودک به پلۀ چهارم می

هایی است که والدین و کودکان باید آن را انجام دهند. در تمرین
 اند.صورت خالصه بیان شدههای هر جلسه بههدف 1جدول 

 ندیشمندهای آموزشی تربیت کودک اهای کارگاههدف .1جدول 
 هدف           جلسه                     

 بیان نکات کلی کارگاه و جزوه اول
 وگوهای حل مسئله و نردبان گفتآشنایی با واژه دوم

                                                                                                                                                                                                        
1. Child-Parent Relationship Scale 
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 پرداختن به مقولۀ احساسات )بخش کودک با والدین( سوم
 ها )بخش کودک با والدین(حلپرداختن به مبحث راه چهارم
 دین(نتایج و عواقب )بخش کودک با وال پرداختن به مبحث پنجم
 پرداختن به مقولۀ احساسات )بخش کودک با کودک( ششم
 ها )بخش کودک به کودک(حلپرداختن به مقولۀ راه هفتم
 پرداختن به مقولۀ نتایج و تبعات )بخش کودک با کودک( هشتم
 شده و ارزیابیمروری بر مطالب فراگرفته نهم

 هاافتهی
مادران کودکان  یۀشامل کل کنندگان این مطالعهشرکت
و  دبستانیپیشدر مدارس  لیمشغول به تحصگام آهسته
دانش آموزان  نینفر ا 30هر . بودمدارس شهر اصفهان  یدبستان
شاغل و دو ریغ ،مادران نینفر از ا 28 نیهمچنگام بودند. آهسته

نفر  9و  پلمید ریو ز پلمینفر تحصیالت د 21 بودند.نفر شاغل 
سال  4/39سن مادران  نیانگیم داشتند. پلمید یتحصیالت باال

 نفر قرار داشت. چهارتا  یک نیتعداد فرزندان ب ۀبود و دامن
 توانکممادران و کودکان  انیارتباط م تیتقوهدف این مطالعه، 

 شمندیکودک اند تیترب ۀبرنام. این مداخله از طریق بود یذهن
لفۀ تعارض، ؤکودک شامل سه م-انجام پذیرفت. ارتباط والد

کودک در کل -نزدیکی و وابستگی است. ارتباط والد
آزمون آزمون و پسکنندگان در دو مرحلۀ پیششرکت
بودن برای مقایسۀ متغیریگیری شده است. با توجه به چنداندازه

آزمون از آزمون تی هتلینگ آزمون و پسوه در پیشیک گر
های توصیفی و توزیع شاخص 2زوجی استفاده شد. جدول 

آزمون نشان آزمون و پسها را در این سه مؤلفه در پیشداده
های کجی و کشیدگی بیانگر آن است که دهد. نتایج شاخصمی

هد داست. این نتیجه نشان می ±96/1آمده، بین دستمقدار به
ها تفاوت معناداری با توزیع نرمال ندارد و این مفروضه توزیع داده
شود. در ادامه، نتایج آزمون کالموگروف اسمیرنوف نیز تأیید می

 بررسی شده است.

 آزمونآزمون و پسکودک در پیش-های ارتباط والدمیانگین مؤلفه. 2جدول 
 کشیدگی کجی انحراف استاندارد میانگین متغیر زمان

 آزمونپیش
 -70/1 -04/0 79/15 10/58 تعارض
 -80/0 -16/0 27/7 97/27 نزدیکی

 -10/1 -58/0 93/2 53/25 وابستگی

 آزمونپس
 -74/0 21/0 82/5 47/35 تعارض
 -77/0 -43/0 59/5 20/36 نزدیکی

 -89/0 -03/0 96/4 33/17 وابستگی
 

اسمیرنوف -بودن کالموگروفنتایج آزمون نرمال 3در جدول 
کودک -های ارتباط والدآمده است. مقدار سطح معناداری مؤلفه

آزمون بیانگر این است که تفاوت معناداری آزمون و پسدر پیش

ها و توزیع نرمال وجود ندارد و مفروضۀ بین توزیع داده
 شود.بودن تأیید مینرمال

 آزمونآزمون و پسکودک در پیش-های ارتباط والدبودن( در مؤلفهنتایج آزمون کالموگروف اسمیرنوف )نرمال. 3 جدول
 سطح معناداری درجة آزادی آماره متغیر زمان

 آزمونپیش
 08/0 30 88/0 تعارض
 25/0 30 96/0 نزدیکی

 09/0 30 88/0 وابستگی

 آزمونپس
 19/0 30 95/0 تعارض
 24/0 30 96/0 نزدیکی

 08/0 30 88/0 وابستگی
 

دهندۀ این نتایج آزمون چندمتغیری تی هتلینگ زوجی نشاااان
قل در یکی از آزمون و پسبود که بین نمرات پیش آزمون حدا

های ارتباط والد کودک تفاوت معناداری وجود دارد. برای مؤلفه

متغیری بررسی شد که نتایج آن بررسی این تفاوت، آزمون تک
 در ادامه ارائه شده است.

 آزمونآزمون و پسکودک در پیش-های ارتباط والدنتایج آزمون چندمتغیری تی هتلینگ زوجی مقایسة مؤلفه. 4جدول 
 اثر ۀانداز سطح معناداری Value F Hypothesis df Error df آزمون

 83/0 001/0 27 3 78/43 83/0 اثر پیالیی
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 83/0 001/0 27 3 78/43 17/0 المبدای ویلکز
 83/0 001/0 27 3 78/43 86/4 تی هتلینگ

 83/0 001/0 27 3 78/43 86/4 رویۀ ریش ترینبزرگ
 

های تعارض، متغیری مقایسه زوجی در مؤلفهنتایج آزمون تک
آزمون و نزدیکی و وابستگی نشان داد که بین نمرات پیش

آزمون تفاوت معناداری وجود دارد. مقدار اندازه اثر تفاوت بین پس
های تعارض و نزدیکی آزمون در مؤلفهآزمون و پسنمرات پیش

دهد تأثیر بیشتر ه نشان میبود ک 81/0و در مؤلفه وابستگی  74/0

ها در مداخله بر روی مؤلفه وابستگی بوده است. بررسی میانگین
دهد میانگین تعارض و وابستگی کاهش یافته نشان می 5جدول 

تغییرات  1و میانگین نزدیکی با افزایش همراه بوده است. نمودار 
های آزمون در هریک از مؤلفهآزمون تا پسمیانگین را از پیش

 دهد.کودک نشان می-رتباط والدا
 

 آزمونآزمون و پسکودک در پیش-های ارتباط والدمتغیری مقایسة زوجی مؤلفهنتایج آزمون تک. 5جدول 
 اثر ۀانداز SS df MS F P متغیر منبع اثر

 74/0 001/0 29/83 02/7684 1 02/7684 تعارض زمان
 74/0 001/0 53/81 82/1016 1 82/1016 نزدیکی 
 81/0 001/0 50/127 60/1008 1 60/1008 وابستگی 
    26/92 29 48/2675 تعارض خطا
    47/12 29 68/361 نزدیکی 
    91/7 29 40/229 وابستگی 

 

 
 

آزمونآزمون تا پسکودک از پیش-ارتباط والدمیانگین تعارض، نزدیکی، وابستگی و نمرۀ کل . 1 نمودار

آزمون نیز آزمون و پسبه عالوه، بین نمرۀ کل آزمون در پیش
های آزمون تی زوجی آزمون تی زوجی محاسبه شد. براساس یافته

، بین 004/0و سطح معناداری  29با درجۀ آزادی  -10/3با مقدار 
ی وجود دارد و کودک تفاوت معنادار-نمرۀ کل آزمون ارتباط والد

نمره با  20/6آزمون آزمون تا پسکودک از پیش-نمرۀ ارتباط والد
افزایش همراه بوده است. این تفاوت بدین معنی است که ارتباط 

طور که در باال نیز به والد با کودک بهبود یافته شده است. همان
دلیل تغییرات در مؤلفۀ وابستگی آن اشاره شد، این تغییر بیشتر به

 ت.اس

 
 یریگجهینتو بحث 

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش برنامۀ تربیت 
گام انجام کودک اندیشمند بر ارتباط مادران با فرزندان آهسته

های مطالعه، تربیت کودک اندیشمند توانسته شد. براساس یافته
است نقش مؤثری در بهبود و کیفیت تعامل مادران با فرزندان 

 این با مادران ارتباط نتایج براساس. گام داشته باشدآهسته
 بود، وابستگی تعارض و نزدیکی، بعد سه شامل که فرزندان
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 نمرات میانگین و افزایش آزمونپس در نزدیکی نمرات میانگین
 کاهش آزمونپیش به نسبت آزمونپس در نزدیکی و تعارض

 اکبری یکتا، شکوهی هایپژوهش با فوق هاییافته. است یافته
 و زردخانه اکبری یکتا، شکوهی ،(1395) جمالی و زردخانه
 و چیلینگ ،(2015) سانگار و بال ندیم ،(1394) پورسهراب

( 2018راث و محمودی ) یکتا، شکوهی و( 2017) همکاران
 همخوانی دارد.

توان نتیجه گرفت با آموزش ها میهمچنین با توجه به یافته
توان به بهبود ارتباط کودک با والدین کمک کرد؛ مناسب می

چرا که با کاهش تعارض و وابستگی میان والدین و فرزندان و 
های شود. یافتههمچنین افزایش نزدیکی این امر محقق می
د ارتباط و تعامل پژوهش درخصوص تأثیر آموزش والدین بر بهبو

( 1397های طاهری و همکاران )با فرزندان، با نتایج پژوهش
(، 2004(، سندرس و همکاران )2001همفیل و لیتل فیلد )

( 2002( و کرتز )1992(، اکتن و دیورینک )1999استرن )
 همسویی دارد.

انکاربودن نقش والدین در تحول و با توجه به غیرقابل
دیده توانایی ینکه والدین آموزششدن کودکان و ااجتماعی

بیشتری در برقراری ارتباط و تعامل مؤثر با فرزندان خود دارند، 
تواند به پرورش فرزندانی مستقل، متفکر و توانمند این ارتباط می

(. از سوی دیگر، ارائۀ اطالعات 2013منجر شود )پکارسکی، 
-دردربارۀ نیازهای گوناگون مادر و کودک، چگونگی رابطۀ ما

تواند موجب کاهش های حل مسئله میکودک و آموزش مهارت
-مشکالت رفتاری و هیجانی کودک و ارتقای کیفیت رابطۀ مادر

(. پس دور از انتظار نیست 2011شود )بران اسکمب، کودک می
گام تأثیر مطلوبی که بر میزان نزدیکی مادر با کودک آهسته

 بگذارد.
 در والدین توانمندی زایشاف کودک، تربیت کارگاه نهایی هدف

 کارگیریبه طریق از خانواده روزمرۀ مسائل با مواجهه
 راستا همین در است. فرزندان تربیت در مسئله حل هایمهارت
 تعامل بر اندیشمند، کودک تربیت کارگاه دهدمی نشان هابررسی

 آموزشی هایکارگاه اثربخشی. است بوده اثرگذار کودک و والد
 زادهقاسم یکتا، شکوهی نتایج با نیز کودک-والد تعامل بر والدین

 ،(2006) استراتون-وبستر و بائر ،(2013) اروزکان ،(1399)
 ،(1387 ،1385) پرند و یکتا شکوهی ،(2013) همکاران و جئون

 ویلیام و (2013) دوربین و ویلسون ،(2013) همکاران و شومان
 .دارد مطابقت( 2004) ماتیو و
 است آن بیانگر هایافته از بسیاری موجود، مطالعات به توجه با

 صحیح آموزش با استثنایی، کودکان مشکالت از بسیاری که
یابد. از کودک کاهش می-و افزایش کیفیت و تعامل والد والدین

آنجا که مادران بیشترین تماس و ارتباط را با کودکان خود دارند 

فتارهای ناسازگارانۀ و از توانایی و موقعیت بهتری برای تغییر ر
مند هستند، الزم کودکان و افزایش رفتارهای مثبت آنان بهره

محور تأکید های خانوادهاست بر الگوهای ارتباطی مادر و مداخله
شود. در تبیین این امر باید گفت با توجه به حضور پدر در بیرون 

بودن پدر در امر دلیل کمتر دخیلخانواده و محل کار و شاید به
ربیت کودک، مادر در تربیت وی نقش اصلی را برعهده دارد ت

گام در همچنین مادران کودکان آهسته (.1386)شیخ سامانی، 
پژوه و غباری ارتباط مؤثر با فرزند خود ناتوان هستند )رضایی، به

هایی از جمله تربیت کودک ( و شرکت در کارگاه1398بناب، 
 ردنیاز را بیاموزند.های موکند تا مهارتاندیشمند کمک می
های پژوهش، عدم امکان استفاده از گروه از جمله محدودیت

توان به اجرای مداخله برای مادران و کنترل است. همچنین می
نکردن پدران و اجرای برنامه برای نمونۀ دردسترس اشاره شرکت

شود کند. پیشنهاد میکرد که روایی بیرونی پژوهش را تهدید می
منظور کنترل و پیگیری، بههای دارای گروه این پژوهش با طرح

تحکیم روایی درونی و بیرونی نتایج، اجرا و مقایسه شود. با توجه 
رسد برنامۀ تربیت کودک اندیشمند به نتایج پژوهش، به نظر می
توان ذهنی مؤثر کودک مادران کم-بر بهبود و کیفیت تعامل مادر

شود مشاوران مدارس و بوده است؛ بنابراین پیشنهاد می
شناسان استفاده از برنامۀ تربیت کودک اندیشمند را جزء روان

 های اصلی آموزش والدین قرار دهند.برنامه

 منابع
(. اثربخشی 1392) یآبکنار، سمیه.، عاشوری، محمد و افروز، غالمعل

اجتماعی  یهاآموزش رفتارهای اجتماعی بر بهبود مهارت
 .40-31 ،(3)14. یبخشتوان ۀفصلنام توان ذهنی.نوجوانان کم

مظاهری، محمدعلی و پناغی،  ،، کارینهانیطهماسب ،ابارشی، زهره
ارتقای روانی اجتماعی کودک  ۀثیر آموزش برنامأ(. ت1388لیلی )

از طریق بهبود تعامل مادر کودک بر خوداثرمندی والدگری و 
پژوهشی -علمی ۀفصلنام مادر و کودک زیر سه سال. ۀرابط

 .52-50(،3)3 ی،شناختروانپژوهش در سالمت 

شناسی و آموزش کودکان ای بر روانمقدمه (.1388) یافروز، غالمعل
 .تهران دانشگاه: تهران. وششمبیست چاپ استثنایی.

 ،غالمعلی ،افروز ،محمد ،عاشوری ،معصومه ،تجریشی پورمحمدرضا
. اثربخشی آموزش (1394) باقر ،بنابغباری اکبر ویعل ،ارجمندنیا

توان ذهنی. والدگری مثبت بر تعامل مادر با کودک کم ۀبرنام
 .137-128 ،(2)16 ی،بخشتوان ۀمجل

، نیاارجمند ،افروز، غالمعلی ،عاشوری، محمد ،تجریشی، معصومه
ۀ آموزش برنام ی(. اثربخش1394غباری بناب، باقر ) و اکبریعل

 ۀفصلنام .توان ذهنیوالدگری مثبت بر تعامل مادر با کودک کم
 .131-129(، 16)2 ی،بخشتوان

 نرگس ،یب سرشکیادو  تایگ ،یمولل، هیده سمیس ،ل آبکناریجل
و  یشناخت یآموزش راهبردها یاثربخش ۀسیمقا(. 1390)
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در  یاضیر ۀلئحل مس یهابر مهارت یمبتن یفراشناخت-یشناخت
آرشیو . ییسوم راهنما ۀیپا یتوان ذهنآموزان دختر کمدانش
 .67-57(، 4)12، بخشیتوان
 و یعل ،انیدینو ،عبدالستار ،یشاه ،تایآناه ،ییکوال یخدابخش
مثبت  یوالدگر ۀآموزش برنام یاثربخش(. 1394) یلیل ،نژادیمصل

در  یفعالشیبه مادران کودکان مبتال به اختالل نقص توجه و ب
، یاصول بهداشت روان. کودک ۀشدیسازیکاهش مشکالت برون

17(3 ،)137-143. 
 ،اکرم، محمودی ،پرند ،سعید ،اکبری زردخانه ،محسن ،شکوهی یکتا

. تأثیر آموزش حل مسئله به (1395) پریسا ،مشروطی و مریم
ها. فرزندپروری آن هاییوهمادران بر فرایندهای خانوادگی و ش

 .40-29 ،(1)3 ،سالمت روان کودک ۀفصلنام
 عبداهلل ،جمالی و سعید ،اکبری زردخانه ،محسن ،شکوهی یکتا

تربیت کودک اندیشمند به مادران و تأثیر  ۀ. آموزش برنام(1395)
شناسی، مشاوره و آسیبآن بر خشم و رابطه با فرزندان. 

 .14-1 ،(1)2 ،خانواده سازییغن
 غالمرضا، پورسهراب و سعید ،اکبری زردخانه ،محسن ،شکوهی یکتا

 هاییوه. اثربخشی کارگاه آموزشی کودک اندیشمند بر ش(1394)
دبستانی. فرزندپروری والدین و مشکالت رفتاری کودکان پیش

 .19-9 ،(3)2 ،سالمت روان کودک ۀفصلنام
(. 1394شکوهی یکتا، محسن، شریفی، علی و معتمدیگانه، نگین )

. کودک-های حل مسئله بر تعامل والداثربخشی آموزش مهارت
 .14-3، (45)12 ،شناسان ایرانیشناسی تحولی: روانمجلۀ روان

. اثربخشی آموزش (1399) سوگند ،زادهقاسم و محسن ،شکوهی یکتا
مسئله و خودکارآمد پنداری تربیت کودک اندیشمند بر حل ۀبرنام

 ،(88)19ی، شناختپژوهشی علوم روان-علمی ۀفصلناموالدگری. 
413-420. 

(. 1397) افروز، غالمعلی و اکبری، علاینارجمند فاطمه،، طاهری
اثربخشی آموزش برنامۀ فرزندپروری مثبت بر ارتباط والدین با 
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111-121. 
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The Effectiveness of the Teaching Thinking Child Program on the 

Relationship between Mothers and Slow-Paced Children 
 

Saeed Hassanzadeh  

Ali Massah Bavani 
 

 

 
Abstract 

The purpose of this study is to investigate the effectiveness of the Teaching Thinking Child Program on the 

relationship between mothers and their slow-paced child. The present study is quasi-experimental with a pre-test 

and post-test design without a control group. The statistical population includes all mothers of slow-paced children 

aged 4 to 7 years in Esfahan. The sample consists of 30 mothers of children aged 4 to 7 years in non-profit special 

schools for children with learning disabilities in the 2019-2020 school year. They were selected through an 

available sampling method and agreed to participate in the “Teaching Thinking Child Program” workshop. The 

research instruments were the Demographic Questionnaire and Pianta’s Parent-Child Relationship Scale (CPRS). 

The intervention program was organized as a workshop in 9 sessions, one session of two hours per week. Data 

were analyzed with the paired Hotelling's T-square statistical analysis using SPSS software version 22. The results 

showed that the Teaching Thinking Child Program improved the relationship between mothers and mentally 

retarded and slow-paced children. 

 

Keywords: Parent-Child Relationship, Teaching Thinking Child, Slow-Paced Child.  
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