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 چکیده
 با کودکان یاجتماع یهامهارت بر یباورنکردن یهاسال یبرنامه یاثربخش تعیین حاضر پژوهشهدف 

. بود گواه گروهبا  آزمونپس-آزمونشیپ طرح با یشیآزمامهین پژوهشروش . بود فیخف یذهن یتوانکم
-91 یلیتحص سال دربودند که  یذهن یتوانکم با سال 33تا  1 آموزاندانش شامل تمامی یآمار جامعه
 13 ساده یدفتصا روش با. اشتغال داشتند لیتحص بهشهر خمینی شهرستان ییاستثنا مدارس در 3195

. داده شدند قرار گواه و شیآزما نفره 35 گروه دو در و انتخاب نمونه عنوانبه هاآن نیوالد با همراه کودک
 آموزش شیآزما گروه نیوالدای یک جلسه به صورت هفتهبه جلسه 31طی  یباورنکردن یهاسال یبرنامه

 پژوهش ابزار. ندنکرد افتیدر یاداخلهم گونهچیه گواه گروه کنندگانطی این مدت شرکت. داده شد
 یهاسال یبرنامه که داد شانن یریچندمتغ انسیکووار لیتحل جینتا. بود یاجتماع یهامهارت اسیمق

تاثیر  یهمکار و یدارشتنیخو ت،یقاطع یهانهیزم در آن یهامؤلفه و یاجتماع یهامهارت بر یباورنکردن
 شیافزاجهت  ی به والدین،باورنکردن یهاسال یبرنامه توان ازر میبنا بر نتایج حاض. معنادار داشته است

 .استفاده کرد فیخف یذهن توانکم کودکان یاجتماع یهامهارت

 .باورنکردن یهاسال یبرنامه ،یاجتماع هایمهارت ،یذهن یتوانکم: یدیکل واژگان

 مقدمه
نارسایی  افراد با با عنوانبودند  نارساییدچار  1ی هوشیافرادی که از لحاظ بهرهدر ابتدا 

صطالح به ا 3911سال در  رایج بود، 3951. این اصطالح که از سال ندشدشناخته می 3ذهنی

                                                           
 . دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی و آموزش کودکان با نیازهای خاص دانشگاه اصفهان3

وانشناسی و آموزش کودکان با نیازهای خاص، دانشگاه اصفهان )نویسنده مسئول(، . استادیار ر1

a.ghamarani@edu.ui.ac.ir 

3. intelligence quotient 
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 1توانی ذهنیکماکنون این افراد با عنوان افراد با و  کردتغییر نام پیدا  1ماندگی ذهنیعقب
 1332که از سال ذهنی  توانیکماصطالح . (1331، 4)بور و ولمشارست ندشوشناخته می

افرادی ، است همورد استفاده قرار گرفت 5آمریکا تحولیهای ذهنی و توانیکمانجمن وسط ت
محیط محدودیت  با سازشی رفتارهای ذهنی، عملکرد یهاحیطهکند که در توصیف میرا 

 باشدصورت گرفته  سالگی 31رشد یعنی قبل از  یاولیه هایسال در آنان تشخیص و دارند
 جزء ،های ذهنی و رشدی آمریکاتعریف انجمن ناتوانی. این ناتوانی در (1331، 1گوباالن)

راهنمای تشخیصی و ویرایش پنجم اما در  ؛گیردقرار می 2و ذهنی تحولیهای ناتوانی
المللی بندی بینطبقهو در  9تحولییعصباختالالت ی در طبقه 1آماری اختالالت روانی

 بندی شده استطبقه 33ذهنی تحولیت ، جزو اختالال33دهمی یازنسخه هابیماری
بر اساس راهنمای  (.1133 ،34همکاران و الوک؛ اسک1331، 31هریس؛ 1335، 31کورای)

در  شدت ناتوانی مبنایین ناتوانی بر ویرایش پنجم، ا-تشخیصی و آماری اختالالت روانی
بندی دیگر بر بقهاین ط. شودبندی میط، شدید و عمیق طبقهچهار سطح خفیف، متوس

های در زمینه میزان سازگاری فرداساس نمرات آزمون هوشی نیست؛ بلکه بر اساس 
؛ ترجمه 1334، 35)هالجین و ویتبورن دوشبندی میطبقهمفهومی، اجتماعی و عملی 

 ذهنی انتوانکم یطبقه جزو ذهنی یتوانکم با افراد درصد 15 تقریباً (.3191سیدمحمدی، 
 و 23 تا 53 بین ی هوشی کلیبهره صورتبه معموالً حالت این که گیرندمی قرار خفیف
 کودکان کلی طوربه. شودمی مشخص خفیف یمحدوده در انطباقی کارکرد شدت

 یابد،می افزایش تحصیلی نیازهای که دوم یا اول کالس از بعد تا خفیف ذهنی توانکم
                                                                                                                                        
1. mental deficiency 

2. mental retardation 

3. intellectual disability 

4. Bure and Wilmshurst 

5. American Association on Intellectual and Developmental Disabilities 

6. Gopalan 

7. intellectual and developmental disabilities 

8. diagnostic and statistical manual of mental disorders- fifth edition 

9. neurodevelopmental disorders 

10. International Classification of Diseases 

11. disorders of intellectual development 

12. Cooray 

13. Harris 

14. Schalock 

15. Whitbourne and Halgin 
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 توانیکم حداقل و برقرار کنند ارتباط اندیگر باتوانند می کودکان این. شوندنمی شناسایی
 ؛1335 رونیز، و سادوک سادوک،)دهند می نشان خود از حرکتی-حسی یزمینه در را

 (.3195 رضاعی، یترجمه
 در خود در مقایسه با همساالن عادی ذهنی توانکم افراد که دهدمی نشان شواهد

 1های اجتماعیمهارت .(1335، 3یدارند )گانا مشکلموردنیاز  های اجتماعیِکسب مهارت
هایی هستند که افراد برای برقراری ارتباط و تعامل با یکدیگر، به دو صورت کالمی مهارت

کنند. ها استفاده میو غیرکالمی و از طریق حرکات، زبان بدن و نمودهای شخصیتی از آن
ساسات خود با انسان موجودی اجتماعی است و برای برقراری ارتباط و بیان افکار و اح

(. 1335، 1سرنوجانا و چانوبرد )ترایسورن، سونهای اجتماعی بهره میدیگران از مهارت
برقرار ، ارتباط مشارکتهای واقعی هستند که افراد برای آغازگری، ها روشاین مهارت

کنند و پاسخ به دیگران زمانی که در یک مبادله شرکت دارند، استفاده می کردن
آذر و صرامی، گندمانی، نسائیان، پزشک، هاشمی؛ به نقل از اسدی3913، 4)کوچوگنو

 هایمهارت خفیف در ذهنی توانکم افراد که حاکی از آن است هانتایج پژوهش (.3194
 آنان است ممکن کهطوریبه دارند؛ نارسایی اجتماعی هایمهارت جمله از سازشی
 نشان مناسبی واکنش آن، به پاسخ در و نکرده درک را خاص اجتماعی هایموقعیت

 در نقص جمله از -شناختیزبان یحوزه در که مشکالتی دلیل به افراد این همچنین. ندهند
 و جامعه با توانندنمی دارند، -بدن زبان و محدود واژگان یخزانه ارتباطی، هایمهارت
س، ورمر نیووخویخن، کاسترو، ویجنروکشوند )ون سازگار مطلوب صورتبهآن،  نیازهای

 و بگذارد سوء تأثیر آنان یروان سالمت بر است ممکن موضوع همین. (1339، 5و ماتیس
 گیری و اضطرابگوشه افسردگی، پایین، نفس عزت قبیل از مشکالتی ایجاد موجب

عالوه بر آن، نقص در برقراری  .(1331، 1)پترسون، مککینز و لیندسی شود اجتماعی
ستگی ممکن است در فقدان نسبی خودانگیزی اجتماعی پایین و واب حرمت خودارتباط، 

این کودکان به دلیل داشتن نقص در  (.1335سادوک و سادوک، )داشته باشد  آنان نقش

                                                           
1. Ganaie 

2. social skills 

3. Traisorn, Soonthornrojana and chano 

4. Cotugno 

5. Van Nieuwenhuijzen, Castro, Wijnroks, Vermeer and Matthys 

6. Paterson, McKenzie and Lindsay 
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شوند )بروکس، شناخت اجتماعی، اغلب در تشخیص مقاصد دیگران دچار مشکل می
عی مناسب، ها در درک قوانین بازی و روابط اجتما(. آن1335، 3فلوید، روبینس و چان

ها و درک تعامالت اجتماعی، فهم منظور و اهداف دیگران و رفتار مناسب در محیط
های اجتماعی (. فقدان مهارت1331، 1)هتزرونی و بانین دارندهای مختلف، مشکل موقعیت

مناسب موجب مشکالت بعدی در زندگی، مانند شکست تحصیلی، از دست دادن شغل، 
در  گیری، انزوای اجتماعی و رفتار پرخاشگرانه، گوشهانگیزبرچالشافسردگی، رفتارهای 

 (.3193خانزاده، حسینپژوه و )به دشوآنان می
های درمان توانی ذهنیکمهای اجتماعی کودکان با متخصصان برای بهبود مهارت

های بهبود مهارتبرای  های اخیراز مداخالتی که در سال اند. یکیدهکرمختلفی را معرفی 
ی ، برنامهعی آنان مورد استفاده قرار گرفتهکودکان و ارتقای شایستگی اجتمااعی اجتم
اخله برای اولین بار در سال مد (. این1133، 4استراتون-است )وبستر 1های باورنکردنیسال

فراهم ی با هدف اولیه بیت در دانشگاه واشنگتننیک تریدر کل هاییپژوهشبر اساس  3993
ی که کودکان غیرقابل کنترلی داشتند، هایبرای خانوادهثر درمانی ی مؤک برنامهکردن ی

های فرزندپروری ها با سبکخانوادهانواع مختلفی از ها در این پژوهش .طراحی شد
و همچنین رفتارهایی که  هایی که کودکانشان مشکالت شدیدی داشتندخانوادهمتفاوت، 

نیز بررسی  دادندانجام می الس درسهای دیگری مانند مدرسه و کر محیطاین کودکان د
با این برخورد برای های تربیتی ی وسیع و میدانی، مؤثرترین روشهاین بررسیاپس از  .شد

های سال .(3114؛ ترجمه فدائیان، 3991 )وبستراستراستون، شد شناساییمشکالت 
شد تا از  طراحیآنان های فرزندپروری حمایت از والدین و بهبود شیوهباورنکردنی برای 

 های اجتماعی و عاطفی دراین طریق مشکالت رفتاری کودکان کاهش یابد و شایستگی
از این روش درمانی برای درمان و پیشگیری از اختالالت کنون  تا تقویت گردد. انآن

رفتاری و مشکالت عاطفی کودکان، آموزش والدین در جهت داشتن رفتار مناسب با 
اعتنایی ، درمان مشکالت کودکان مبتال به بی5متیسوکودکان، آموزش کودکان ا

                                                           
1. Brooks, Floyd, Robins and Chan 

2. Hetzroni and Banin 

3. incredible years 

4. Webster-Stratton 

5. autism spectrum disorder 
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و کودکان ناشنوا با مشکالت رفتاری استفاده شده  1فعالی، بیش1، اختالل سلوک3ایمقابله
استراتون و -مختلف گزارش شده است )راید، وبستر هایپژوهشو اثربخشی آن در 

-گارد و وبسترگارد، تریلینگس؛ تریلینگس1332، 5؛ گارسیا و تورک1331، 4هاموند
بهبود موجب  های باورنکردنیسالی که برنامه انددادهنشان  هاپژوهش (.1334، 1استراتون

-)وبستر است شده، کاهش مشکالت رفتاری، عاطفی و اجتماعی کودکان تعامالت والدین
 (.1333استراتون و رید، 

به  توجهد و با الزم را ندارنهای اجتماعی مهارت توان ذهنیکماز آنجا که کودکان 
 هایسالی تاکنون در ایران اثربخشی برنامه پژوهشگرهای اینکه بر اساس بررسی

ی اثربخشی برنامه تعیینی اصلی پژوهش حاضر ، لذا مسألهاست بررسی نشدهباورنکردنی 
برای سه  هابرنامه .بودذهنی  توانکم کودکان های اجتماعیهای باورنکردنی بر مهارتسال

 هایهها مداخلدام از آناند و برای هر کوالدین، معلمان و کودکان طراحی شدهگروه 
در این  .(1335، 2ر، فوسکو و گینبرگفرایزین، کامپوان) شده استای طراحی ویژه

 .شداستفاده  1ی والدینهای باورنکردنی مبتنی بر برنامهی سالپژوهش از مداخله

 پژوهش روش
. بود گواه گروه با همراه آزمونپس-آزمونپیش طرح با یشیآزمانیمه حاضر پژوهش روش
 شهرخمینی شهرستان سال 33 تا 1 ذهنیتوانی کم با کودکان تمامی شامل آماری جامعه
 تحصیل به مشغول شهرستان این استثنایی مدارس در 3195-91 تحصیلی سال در که بودند
 با که صورت بدین. شدند انتخاب پژوهش ینمونه عنوانبه آموزدانش 13 تعداد. بودند

 و استثنایی مدارس مربیان و کنندگانشرکت اولیای موافقت و اخالقی مالحظات رعایت
های بندی مهارتدرجه یاسمق اجرای از پس پژوهش، به خروج و ورود هایمالک بررسی

                                                           
1. oppositional-defiant disorder 

2. conduct disorders 

3. attention deficit hyperactivity disorder 

4. Reid, Webster-Stratton and Hammond 

5. Garcia and Turk 

6. Trillingsgaard, Trillingsgaard and Webster-Stratton 

7. Van Ryzin, Kumpfer, Fosco and Greenberg 

8. incredible years parent programs 
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 در شرکت جهت الزم شرایط واجد که آموزدانش 51 جامعه، افراد یکلیه بر 3اجتماعی
 13 ساده تصادفی گیرینمونه روش با آنان، میان از. شد شناسایی بودند، پژوهش این

 و دختر 2) آزمایش نفره 35 گروه دو در تصادفی گمارش صورتبه و انتخاب آموزدانش
 جلسه 31 مدت به آزمایش گروه والدین. جایدهی شدند( پسر 9 و دختر 1) گواه و( پسر 1
را  باورنکردنی هایسالآموزش مداخله  جلسه، 3 هفته هر و( دقیقه 93 تا 13 جلسه هر)

 دریافت ایمداخله گونههیچ گواه گروهکنندگان شرکت زمان این طی. کردند دریافت
 مجدداً های اجتماعیبندی مهارتمقیاس درجه ،پژوهش شدن کامل برای سپس. ندنکرد

 به ورود هایمالک. گردید اجرا آزمونپس عنوانبه درمانی، جلسه آخرین از پس روز 33
 وکسلرهوش  آزمون در 23 تا 55 هوشی بهره سال، 33 تا 1 سنی یدامنه شامل پژوهش

 و خواندن سواد بودن دارا پژوهش، در شرکت جهت والدین موافقت و رضایت کودکان،
 از میانگین از ترپایین معیار انحراف یک داشتن و ابتدایی هایپایه حد در والدین نوشتن

 بینایی، هاینارسایی هرگونه نداشتن شامل نیز خروج هایمالک بود. پژوهش یرسشنامهپ
و  جهت دارودرمانی خاص داروی مصرف و صرع بیماریتیسم، وطیف ا اختالل شنوایی،

 .بودمداخله  شروع از جلسه دو از بیش در حضور عدم

اس توسط گرشام و این مقی بود. های اجتماعیبندی مهارتمقیاس درجهابزار پژوهش 
سال  31تا  1کودکان . این پرسشنامه برای استسؤال  55شامل و ( تهیه شده 3993الیوت )

فرم والدین، معلمان دبستانی، دبستانی و دبیرستانی ساخته شده و دارای سه سه مقطع پیشدر 
های اجتماعی و مشکالت رفتاری هر فرم از دو بخش اصلی مهارت. و کودکان است

های و بخش مهارت والددر این پژوهش تنها از فرم شایان ذکر است که شود. یتشکیل م
سؤال دارد و  11های اجتماعی این مقیاس کلی بخش مهارت طوربهاستفاده شد. اجتماعی 

 35)داری و خویشتنگویه(  33)قاطعیت  ،گویه( 31دارای سه خرده مقیاس همکاری )
ساس شاخص بر ا اجتماعی این مقیاس اری بخش مهارتگذنمرهباشد. میگویه( 

)بعضی  "3")هرگز(، نمره  "3"ی نمره صورتبه است و ای مقیاس لیکرتدرجهسه
؛ ساگای 3993شود )گرشام و الیوت؛ گذاری می)اغلب اوقات( نمره "1"اوقات( و نمره 

ره (. حداکثر نم3194؛ به نقل از مؤمنی و اکبری، 1333؛ مالکی و داماری، 1333هورنر، 
صفر است. هر چه نمره در  و حداقل نمره 21های اجتماعی این آزمون در بخش مهارت

                                                           
1. social skills rating system 
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های اجتماعی بیشتر و هر های اجتماعی باالتر باشد، کودک دارای مهارتمقیاس مهارت
؛ 3121و  3122های اجتماعی کمتری است )شهیم، تر باشد، کودک دارای مهارتچه پایین
 (.3191، یزدانبخش اکبری، مؤمنی و به نقل از

بندی مهارت اجتماعی در خارج و داخل در زمینه بررسی پایایی و روایی مقیاس درجه
( پایایی این مقیاس را با 3993هایی صورت گرفته است. گرشام و الیوت )ایران تالش

اند )به نقل از گزارش کرده 94/3های بازآزمایی و آلفای کرونباخ برابر استفاده از روش
( با گروهی از کودکان با ناتوانی ذهنی 3121(. در پژوهشی که توسط شهیم )3113 شهیم،

تا  22/3و ضریب آلفای کرونباخ از  شدهای ویژه معلم بررسی انجام شد، پایایی پرسشنامه
متغیر بود که نشانگر پایایی بسیار مطلوب این پرسشنامه است و قابل مقایسه با ضریب  91/3

همزمان  واین مقیاس دارای روایی سازه  (.3191باشد )اکبری، می پایایی در نظام اصلی
و کاربرد تشخیصی و درمانی آن برای کودکان در چندین بررسی تأیید شده مطلوب بوده 

سرکشی، نسائیان، ادیب؛ به نقل از 3991؛ فانتوز و همکاران، 3991است )پاولس و الیوت، 
( با 3113ی روایی سازه مقیاس، شهیم )برای بررس (.3191گندمانی و کریملو، اسدی

استفاده کرد. تحلیل عوامل  رخش ابلیمین(های اصلی )چاستفاده از تحلیل عوامل با مؤلفه
و با ترسیم نمودار اسکری منجر به استخراج سه عامل  KMOهای ی ضریبپس از محاسبه

والدیم و معلم  های اجتماعی ویژههای مهارتبا مقدار آیگن بیشتر از یک در پرسشنامه
توسط  یادشدهداری، قاطعیت و همکاری نام گرفت و مشابه عوامل که خویشتن گردید

بودند  3313های این سه عامل دارای وزن عاملی بیشتر از ( بود. گویه3993گرشام و الیوت )
 (3191سرشکی و همکاران، ادیب)

در این پژوهش بر اساس باورنکردنی: مدل مورد استفاده  هایای سالی مداخلهبرنامه
ی که اباشد. طی اولین جلسه( می1333مدل معرفی شده توسط وبستر استراتون )

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

شود، ثبت و ی که به آنان ارائه میهایلیستچکی آن را در موده و نتیجهخانه اجرا ن
گزارش نمایند. ضمناً یادآوری شد اگر بیش از دو جلسه غیبت داشته باشند، از ادامه 

ی ای از جلسات برنامهخالصه 3جدول ن جلسات محروم خواهند شد. در شرکت در ای
 آمده است. های باورنکردنیسال
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 باورنکردنی هایسال یبرنامه جلسات از ایصهخال. 1جدول 
 محتوا عنوان جلسات

 اول

چرا در این برنامه شرکت 
 کنم؟

های معرفی برنامه سال
شرح اهداف و  ،باورنکردنی

 وظایف محوله

در این جلسه هدف از اجرای این پژوهش برای والدین شرح داده شد؛ 
دان و تأثیر آن بر اهمیت بهبود روابط والدین با یکدیگر و با فرزن

کودک؛ همچنین ضرورت داشتن واکنش مناسب نسبت به مشکالت 
کودکان جهت رفع این مشکالت و جلوگیری از تبعات و رفتارهای 

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

 دوم

هایی کودک من چه ویژگی
های آشنایی با ویژگی دارد؟

میان  تفاوت؛ دکیدوران کو
؛ نیازهای والدین و کودکان
سطح انتظارات والدین از 

 کودکان و کودکان از والدین

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

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

 های کودکها و ناتوانیها، توضیح تواناییبعضی رفتارها و واکنش
های بد و خوبش، در نظر با تمام ویژگی اوپذیرش ذهنی و  توانکم

، شرح مشکالت آنان در هافعالیتدر انجام  اوگرفتن حد توانایی 
شان در شناختی، عاطفی و اجتماعی و عدم توانایی مناسب هایزمینه

 بیان احساسات و نیازها؛

 سوم

 چگونه قاطعیت داشته باشم؟
های معرفی انواع سبک

تفاوت میان ؛ فرزندپروری
 استبداد و قاطعیت

ها بر سالمت های فرزندپروری و تأثیرات بعدی آنمعرفی انواع سبک
در برخورد با مشکالت رفتاری روانی کودک، لزوم داشتن قاطعیت 

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
 ی تمرینی به والدین.هالیستی چکرائها

 چهارم
 با فرزند بازی کنم؟ چگونه

؛ دادن مسئولیت به کودک
 بازی کردن با کودک

ی دادن مسئولیت آموزش نحوه های ارائه شده؛لیسترفع ابهامات چک
قوانین ؛ آموزش بازی کردن با کودکی صحیح به کودک؛ نحوه

تبعیت والدین از قواعد و دستورات کودک، پرهیز از  ؛بازی با کودک
کودک در های به خالقیتاحترام الل بازی، امر و نهی در خ هرگونه

 یارائهی صحیح پایان دادن به بازی؛ بازی؛ نحوه جریان
 های مربوط به این جلسه.لیستچک

 پنجم

چگونه کودکم را تحسین 
اهمیت تحسین کردن  نمایم؟

های صحیح روش؛ کودکان
 تحسین کردن کودکان

اقب تحسین های ارائه شده؛ آموزش عولیستمرور و بررسی چک
ی نکردن کودکان؛ فواید تحسین و تشویق کردن کودک؛ نحوه

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

 کودکشان را تحسین کنند.
محسوس )مادی( ی هاو پاداش هاکنندهتقویتبررسی انواع آموزش و چگونه به کودک پاداش  ششم



 101  ...اجتماعی هایمهارت بر باورنکردنی هایسال یبرنامه آموزش تأثیر

 قعموبهاستفاده صحیح و  دهم؟
 هاکنندهاز تقویت

ها هر کدام از این پاداش یاستفادهموارد  ؛و غیرمحسوس )اجتماعی(
ی امتیازبندی کردن آموزش والدین در زمینهمناسب؛  هایموقعیتدر 

 زبندی.ی جدول امتیا؛ تهیهبرچسب به کودکژتون یا ی یا ارائه

 هفتم

چگونه قانون را در خانه اجرا 
 صورتبهبیان قوانین  کنیم؟
؛ و با بیان روشن فهمقابل

 پایداری در اجرای این قوانین

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

گیری مدام اجرای قوانین؛ داشتن انعطاف الزم و جانب کودک؛ لزوم پی
ی برخورد صحیح در صورت اجرا صحیح در اجرای قوانین؛ نحوه

 مربوطه هایلیستی چکنشدن قوانین؛ ارائه

 هشتم

چگونه کودکم را تنبیه کنم؟ 
رفتارها  چگونه به برخی

آموزش روش شود؛  یتوجهبی
؛ سازی به والدینمحروم

نی به ماآموزش روش بیرون
 والدین

های ؛ آموزش جایگزینمضرات تنبیه بدنی و پرخاشگریآموزش 
ی صحیح توجهی به برخی رفتارها و نحوهتنبهی صحیح؛ آموزش بی

اجرای آن؛ آموزش کاهش برخی دیگر از رفتارها از طریق 
ی صحیح استفاده از آن؛ لزوم هماهنگی والدین و نحوه سازیمحروم

های تنبیهی در قالب ای از این روشنمونهدر اجرای قوانین؛ اجرای 
ها ی آنیک ایفای نقش؛ درخواست اجرای موارد آموزش داده و ارائه

 .ی بعددر جلسه

 نهم
چگونه سازگاری کودکم را 

بررسی پیامدهای  بهبود بخشم؟
 طبیعی اتفاقات

؛ آموزش رفتار منطقی بررسی تکالیف والدین و پاسخ به سؤاالت آنان
داشتن  ؛و پیامدهای منطقی رفتارپیامد طبیعی رفتارها زش از طریق آمو

ی اعمال صحیح ثبات در اجرای پیامدهای منطقی رفتار کودک؛ نحوه
پیامدهای منطقی رفتار؛ اعمال این پیامدها در حد توانایی کودک؛ 

 .همربوط هایلیستچکی ارائه

 دهم

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

قرار دادن رفتارهای حل 
شناسایی ؛ ی والدینمسأله
های حلبررسی راه؛ مشکل

 ممکن

بررسی واکنش کودکان در مقابل جلسه قبل؛  هایلیستچکبررسی 
ی مراحل پنجگانه ؛ آموزشها و پیامدهای منفی از نظر والدینناکامی

هایی حل( چه راه1( مشکل چیست؟ 3رفتار حل مسأله به کودکان: 
اجرای ( 4 کدام است؟حل ها بهترین راه( از میان آن1دارد؟  وجود

تأکید بر آموزش  حل؛گیری از اجرای این راه( نتیجه5 حل انتخابیراه
ی کودک، مانند ها و مسائل روزمرهمسأله متناسب با تواناییرفتار حل

اش؛ آزاد گذاشتن بازیدعوا کردن با دیگران یا خراب شدن اسباب
ها؛ پرهیز از تمسخر و امر و نهی حلتخاب و اجرای راهکودک در ان

اش صحیح نباشد؛ آموزش عملی این کودک حتی اگر روش انتخابی
 ایفای نقش. جلسه از طریق

 یازدهم

 چگونه بر خود مسلط باشم؟
؛ کنندهناراحتمهار افکار 

های آشنا شدن با واکنش
و  عاطفی احتمالی والدین

 راهبردهایها؛ آنتسلط بر 

ی بررسی چرخهیند منفی و ی برخورد با افکار خودآموزش نحوهآ
افکار جایگزین این  راهبردهایی ؛ ارائهی خشمچرخهو  افسردگی

؛ افکار مثبت نسبت به خود و کودکو استفاده از  ناکارآمدمنفی و 
برچسب زدن نامناسب به کودک؛ آموزش داشتن  آرپرهیز 

ای خود و توجه به تفریحات و عالیق شخصی والدین؛ هایی برفرصت
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موضوعات ی آموزش داشتن واکنش صحیح در هنگام عصبانیت؛ ارائه .بیرون ماندن از تنش
 این جلسه در قالب تکلیف و الگو

 دوازدهم

های ارتباطی خود را مهارت
با  ییآشنا سازم؟ بهبودچگونه 
؛ های گوش دادن فعالروش

ی نحوه؛ بیان کردن احساسات
 ؛با اطرافیان برخورد مناسب

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

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

بندی در پایان جمعدین باهم و با کودکان؛ وال آموزش ارتباط مؤثر
کلی مرور و سپس  طوربهشد؛ موضوع جلسات از مطالب ارائه کلی 

 اتمام جلسات اعالم گردید.

در سطح آمار شد. تحلیل  SPSS 19افزار با نرمهای بدست آمده از پژوهش داده
 یل کوواریانستوصیفی از میانگین و انحراف معیار و در سطح آمار استنباطی از تحل

 .شداستفاده  برای تحلیل چندمتغیری

 های پژوهشیافته
، 13534در گروه آزمایش و گواه به ترتیب )کنندگان سن شرکت معیار میانگین و انحراف

 میان داریمعنی تفاوت داد نشان مستقل t آزمون نتایجکه  ( بود33311، 13332( و )33112
افزون بر  .ندارد وجود (P=33453 و t=33211) هگوا و آزمایش گروه در هاآزمودنی سن
و  P=33999مادران )تحصیالت  فراوانیِ تفاوتِ نشان داد که فیشر F، نتایج آزمون این

33211=F( و تحصیالت پدران )33394=P  43121و=F ) رد .یستنمعنادار  هر دو گروهدر 
 مرحله دو در گواه و آزمایش گروه دو معیار انحراف و میانگین نمرات 1 جدول

 .است شده داده نشان های اجتماعیمهارت در آزمونپس و آزمونپیش

در آزمون دو گروه آزمایش و گواه آزمون و پسمعیار نمرات پیش میانگین و انحراف .2جدول 
 های اجتماعیهای مهارتمؤلفه

 تعداد گروه مقیاس
 آزمونپس آزمونپیش

 حراف معیاران میانگین انحراف معیار میانگین

 همکاری
 115/3 133/31 412/3 312/9 35 آزمایش

 113/1 333/33 111/3 412/9 35 گواه

 قاطعیت
 313/3 412/31 299/3 112/9 35 آزمایش

 913/3 911/33 243/3 133/9 35 گواه

 داریخویشتن
 313/3 412/34 932/3 211/31 35 آزمایش

 353/1 911/31 111/3 112/31 35 گواه
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 های اجتماعیرتمها
 134/1 311/43 312/5 412/13 35 آزمایش

 551/5 112/14 241/4 911/13 35 گواه

معیار دو گروه آزمایش و گواه در دو مرحله  نمرات میانگین و انحراف 1جدول در 
که در  شودشده است. در این جدول مالحظه می آزمون نشان دادهآزمون و پسپیش

قابل توجهی نسبت به گروه گواه داشته  افزایش گروه آزمایشآزمون، نمرات حله پسمر
 در سطح توصیفی است. نتایجاست. با این حال این 

 هابودن توزیع نمرات و همگنی واریانس طبیعیآزمون . 3جدول 

 گروه مقیاس
 آزمون لوین اسمیرونوف-کلوموگروف

 آزمونپس آزمونپیش
F 

درجه 
 3آزادی 

درجه 
 P 1آزادی 

Z P Z P 

 همکاری
 33341 33344 33112 33235 آزمایش

33121 3 11 33153 
 33941 33511 33153 33133 گواه

 قاطعیت
 33114 33341 33225 33113 آزمایش

33331 3 11 33931 
 33914 33413 33454 33151 گواه

 داریخویشتن
 33114 33341 33113 33512 آزمایش

13131 3 11 33311 
 33924 33411 33111 33242 اهگو

 -بر اساس آزمون کلوموگروفنشان داده شده است  1جدول طور که در همان
های مؤلفهآزمون آزمون و پیشدر تمامی مراحل پستوزیع نمرات  اسمیرونوف

 .استها منطبق بر توزیع طبیعی توزیع دادهبنابراین دار نیست. های اجتماعی معنیمهارت
 (F=33219و  P=33331باکس نیز )امآزمون ضه در مورد نتایج آزمون لوین و مفروهمین 

 .دشوهای اجتماعی نیز تأیید میارتهای مهدر مؤلفهها وواریانسهمگنی کمبنی بر 

 رگرسیون خط هایشیب همگنی فرضپیش بررسی . نتایج4 جدول
 F P منبع تغییرات متغیر

 همکاری

 آزمونتعامل گروه* پیش

33213 33391 
 33144 33913 قاطعیت

 33111 33111 داریخویشتن
 33352 13943 مهارت اجتماعی کل

 یکسان برای منبع تغییرات تعامل مقدار شود،می مشاهده 4جدول  در که گونههمان
 دیگر، عبارت به .نیستدار های پژوهش معنیمؤلفه تمامی در رگرسیون خط شیب بودن



 1396 بهار، 52، شمارة هفتم، دوره روانشناسی افراد استثناییفصلنامة   /  119

آزمون معنادار نبوده، بنابراین شیب خط رگرسیون برای شی و پیشتعامل میان شرایط آزمای
آزمون تحلیل  یهافرضپیشی کلیهی شرایط آزمایش یکسان است. با توجه به تأیید کلیه

 است. شدهارائه  1و  5ول او نتایج آن در جد شده کوواریانس، از این روش استفاده

آزمون بر نمرات پسهای باورنکردنی ی سالیر برنامهتأثمتغیری تکتایج تحلیل کوواریانس ن. 5جدول 
 اجتماعی مهارت

 متغیرها مقیاس
مجموع 

 مجذورات
درجه 
 آزادی

میانگین 
 F P مجذورات

میزان 
 تأثیر

توان 
 آماری

مهارت 
 اجتماعی

 33141 33312 33352 13943 123321 3 123321 آزمونپیش
 33911 33111 33333 313111 1393141 3 1393141 گروه
     323341 12 4133195 خطا

های آزمون، بین گروه، با کنترل پیشنشان داده شده 5جدول طور که در همان
(. به F=313111و  P=33333دار است )تفاوت معنی α=35/3آزمایش و گواه در سطح 

 .تفاوت وجود داردبه لحاظ مهارت اجتماعی عبارتی دیگر بین گروه آزمایش و گواه 

 آزموننمرات پس های باورنکردنی بری سالتأثیر برنامه چندمتغیری نتایج تحلیل کوواریانس. 6جدول 
 های اجتماعیمهارتهای مؤلفه

 متغیرها مقیاس
مجموع 

 مجذورات
درجه 
 آزادی

میانگین 
 F P مجذورات

میزان 
 تأثیر

توان 
 آماری

 آزمونپیش
 33333 33331 33534 33459 33141 3 33141 همکاری

 33311 33343 33131 33341 13549 3 13549 طعیتقا
 33321 33341 33413 33339 13121 3 13121 داریخویشتن

 آزمونپس
 33131 33155 33332 13554 133529 3 133529 همکاری
 33111 33311 33315 53234 313913 3 313913 قاطعیت

 33591 33324 33313 53125 313113 3 313113 داریخویشتن

آزمون بین نمرات کودکان آمده است، با کنترل پیش 1جدول که در  طورهمان
و  P=33332) همکاریهای گروه گواه در مؤلفهذهنی گروه آزمایش و  انتوکم

13554=F) ،قاطعیت (33315=P  53234و=F) داریخویشتن (33313=P  53125و=F)،  در
 .دار وجود داردتفاوت معنی، α=35/3داری سطح معنی
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در آزمون دو گروه آزمایش و گواه معیار نمرات پسو انحرافشده تعدیل میانگین. 7جدول 
 های اجتماعیهای مهارتمؤلفه

 انحراف معیار میانگین تعداد گروه مقیاس

 همکاری
 33534 313321 35 آزمایش

 33534 333314 35 گواه

 قاطعیت
 33432 313411 35 آزمایش

 33432 333924 35 گواه

 داریخویشتن
 33419 353439 35 آزمایش

 3419 313913 35 گواه

آزمون ی پسدر مرحلهدهد که نشان می 2جدول بررسی میانگین تعدیل شده در 
نسبت به میانگین تعدیل شده در گروه گواه های تعدیل شده گروه آزمایش میانگینتفاوت 

. به عبارت دیگر، است دارنیداری، معهای همکاری، قاطعیت و خویشتنبرای مؤلفه
آزمون ی پسمیانگین تعدیل شده در گروه آزمایش در مقایسه با گروه گواه، در مرحله

 .افزایش داشته است

 گیریو نتیجه بحث
های های باورنکردنی بر مهارتی سالبرنامهاثربخشی  تعیینهدف کلی این پژوهش 

های ی سالنتایج نشان داد که برنامهوان ذهنی خفیف بود. تکماجتماعی کودکان 
همکاری، قاطعیت و های در زمینه های اجتماعیبهبود مهارتدر تواند یمباورنکردنی 

با نتایج غیرمستقیم  طوربه. نتایج این پژوهش مفید باشداین کودکان  داریخویشتن
، گاسپر، وممه(، 1334) 3دابابنا و پاریش(، 1331، هوروود و استنلی )فرگوسنهای پژوهش

، لیجتن، (1334) 1، فرگوسن، فرامپتون و مریزلی(، 1334) 1سبراسنتون، کاناوارو و آزودو
، گریفیت، بایواتر و سهاتچینگ(، 1331) 5مکینتایر(، 1335) 4راجیمارکس و اوروبیو

                                                           
1. Dababna and Parish 

2. Homem, Gaspar, Seabra-Santos, Canavarro and Azevedo 

3. Lees, Fergusson, Frampton and Merry 

4. Leijten, Raaijmarkers and Orobio 

5. McIntyre 
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 (1332) 1کاسترو، بان و ماتیسدی(، لیجتن، مارتیج، راجیمارکرس، اوربیو1331) 3ویلیامز
 دارد.مطابقت 

های اجتماعی از آن جهت است که اهمیت مهارت توان گفتدر تبیین این نتایج می
آورند. برخی نیاز فرد را برای داشتن یک عملکرد اجتماعی صحیح و بهنجار فراهم می

رابطه های اجتماعی اند که بروز رفتارهای نامطلوب با کمبود مهارتنشان داده هاپژوهش
های توان به روابط ضعیف با همساالن، عدم انجام بازیی نامطلوب می. از این رفتارهادارد

ی رفتاری قرار گرفتن اشاره استفادهعف در کنترل احساسات و یا مورد سوء تعاملی، ض
های اجتماعی (. کمبود مهارت1331، 4؛ اومتو و همکاران1331، 1نمود )کیاس و همکاران

، 5ارهای چون طرد همساالن، ناسازگاری رفتاریممکن است فرد را مستعد مبتال شدن به رفت
ن بروز برخی رفتارهای ضداجتماعی شود )اومتو و همکاران، یاختالل سلوک کرده و همچن

 برای آنان ساختن آماده ذهنی، توانیکم با افراد به آموزش هدف که آنجا از(. 1331
 با یا ستقلم زندگی یک داشتن جهت ضروری هایمهارت فراگیری و اجتماعی زندگی
 است الزم کاربردی کامالً هایبرنامهبه این هدف،  رسیدن برای است، وابستگی کمترین

 نراقی،سیف از نقل به ؛1332 ساکوگلو، و ارسالن تکین ؛1339 همکاران، و برگیر)
 (.3194 صباحی، و خسروی آبادی،فریس از نقل به ؛3111 ابطحی، و نادری شریعتمداری،

های مطرح هستند، برنامه های اجتماعیبهبود مهارتکه برای  هاییاز میان روش
های مهارتتوان های باورنکردنی نتایج مفید و قابل توجهی دارد و از طریق آن میسال

با . کودکان کردسازگاری اجتماعی را در آنان تقویت ، تبعبهو  ارتباطی را بهبود بخشید
ی برنامهبنابراین  .دهندبا محیط نشان میسازگاری اجتماعی کمتری را توانی ذهنی کم

 اجتماعیتواند به والدین در جهت بهبود عملکردهای های باورنکردنی میآموزشی سال
های باورنکردنی ی آموزشی سالبرنامه راینتایدر پژوهشی که مککودک کمک نماید. 

حاکی از آن تایج نتوانی ذهنی انجام داد، کموالد دارای کودک با  15والدین را بر روی 
ی آموزشی، رفتارهای منفی را هم در والدین و هم در کودکان کاهش بود که این برنامه

                                                           
1. Hutchings, Griffith, Bywater and Williams 

2. De Castro, Ban and Matthys 

3. Keyes 

4. Ometto 

5. behavioral maladjustment 
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شان توان ذهنیکمدهد و موجب تغییرات نگرشی مثبت والدین نسبت به کودک می
بر روی  1334در سال  و همکاران (. پژوهش دیگری که لیز1331اینتایر، گردد )مکمی

های باورنکردنی موجب بهبود های سالادند، نشان داد که برنامهوالد انجام د 311
های باورنکردنی های سال، برنامهاینبر  افزونشود. های فرزندپروری والدین میمهارت

 کند.تغییرات مطلوبی را در رفتار این کودکان ایجاد می
ذهنی در توان کمبا توجه به اینکه کودکان توان گفت در تبیین دیگر نتایج می

لف فردی های مختتوانند درک صحیحی از موقعیتدارند و نمی ی، نقصتفرایندهای شناخ
شود که آنان نسبت به محیط واکنش مناسبی نداشته و موجب می فردی داشته باشند؛و بین

، 3راینتایر، بالچر و باک، نیک، مکرفتارهای نامطلوبی را از خود نشان دهند )کرینک
روش برخورد صحیح با کودک را  این کودکان، بسیاری از والدین همچنین(. 1332

دانند و در هنگام مواجهه با یک موقعیت نامطلوب، دچار سردرگمی شده و تمرکز نمی
د شوب باال رفتن استرس در آنان میدهند. همین موضوع موجخود را از دست می

والدین با اورنکردنی، های بی سالدر طی جلسات برنامه(. 1332)کرینک و همکاران، 
ساختگی،  صورتبهرا بازآفرینی نموده و  مشکالت، های آزاردهندههمانندسازی موقعیت

های خود های منفی واکنشکنند. بنابراین، والدین نه تنها با جنبهرا ایفای نقش می هاآن
این آموزند، بلکه خود را برای مواجهه با شوند و بازخوردهای کارآمد را میآشنا می
، اینشود. عالوه بر نمایند. در نتیجه از میزان استرس آنان کاسته میها آماده میموقعیت

کند، ذهنی، تعامالت مثبت را از والدین و خانواده دریافت می توانکمهنگامی که کودک 
غیرمستقیم بر شایستگی اجتماعی و شناختی خود افزوده، الگوهای صحیح رفتاری را  طوربه

بنابراین (. 1333، 1کاهد )گیورانیکاز رفتارهای نامطلوب خود می آن تبعبهو  آموزدمی
کند و یا با هایی که از والدین دریافت میذهنی یا با آموزش توانیکمکودک با 

 دارد.های اجتماعی خود گام برمیبهبود مهارتالگوبرداری از آنان، در جهت 
بهبود مهارت در های باورنکردنی سال یی تأثیر برنامهدهندهنتایج پژوهش نشان

که  گونه تبیین نمودتوان ایننتایج پژوهش را میذهنی بود.  توانیکمکودکان با همکاری 
 مشکل دچار دیگران مقاصد تشخیص در عمدتاً است ممکنذهنی، توانی کم با کودکان

                                                           
1. Crinc, Neece, McIntyre, Blacher and Baker 

2. Guralnick 
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و  روابط ،بازی قوانین توانندنمی خوبیبه افراد این(. 1335، و همکاران بروکس) شوند
 و منظور فهم در است ممکن آنان همچنین. نمایند درک را اجتماعی مناسب تعامالت

 باشند مشکل دچار مختلف، هایموقعیت و هامحیط در مناسب رفتار و دیگران اهداف
 نبوده، هماهنگ دیگران با کودکان این که است ممکن بنابراین(. 1331 بانین، و هتزرونی)

 جمله از .گردد آنان پذیرش عدم به منجر که دهند نشان خود از غلطی ییرفتارها بعضاً
 ینظریه طبق که چرا هستند؛ والدین دارند، کودک رفتار بر را تأثیر بیشترین که کسانی
 اساس بر بندورا. است آنان والدین رفتار یشده منعکس کودکان رفتار بندورا،

 بهنجار چه بد، چه و خوب چه رفتارها، غلبا که گرفت نتیجه داد، انجام که هاییپژوهش
 از ابتدا الگوپذیری این که شوندمی آموخته دیگران رفتار از کردن تقلید با نابهنجار چه و

 یبرنامه بنابراین(. 3194 سیدمحمدی، یترجمه ؛1331 شولتز،) گرددمی شروع والدین
 بر مستقیم طوربه تنها نه ین،های ارتباطی والدتقویت مهارت طریق از باورنکردنی هایسال

 در که مثبتی تغییرات با شودمی موجب نیز غیرمستقیم بلکه گذارد،می تأثیر کودکان رفتار
 را هامهارت این خود، والدین از الگوپذیری با نیز کودکان است، شده ایجاد والدین رفتار

 کودک که هنگامی نبنابرای(. 1331 ،3همکاران و سبراسانتوس) دهند انجام و گرفته فرا
 ارتقای جهت در کند،می نظاره اجتماعی مختلف مراودات در را خود والد رفتار

 همساالن با را خود یسازنده ارتباط طریق این از و کرده تالش خود اجتماعی هایمهارت
میان والدین  یتعاملهای مهارتهای باورنکردنی ی سالبرنامه عالوه بر آن، .بخشدمی بهبود

 طوربهدهد که چگونه آموزش میوالدین به بخشد. در همین رابطه میفرزندان را بهبود با 
چگونه مسئولیت دهند، چطور بازی کنند، کودک ارتباط برقرار کنند، چگونه به او مؤثر با 

روی خود را به چه مسائل پیش  نموده واز او بخواهند که قوانین و مقررات را رعایت 
و د در اجتماعی کردن کودک و رعایت هنجارها نتوانها میمهارت این .کنندطریقی حل 

چرا که در این حالت کودک درک بیشتری از محیط  ؛قوانین اجتماعی مفید واقع شوند
بهبود ارتباط مؤثر خود را با دیگران  کاهد. بنابرایناطراف داشته و از فردیت خود می

کودک یاد  .کنداشد و با دیگران همکاری تواند در گروه تعامل داشته ب، بهتر میبخشیده
قوانین در قبال دیگران را بپذیرد و  ، مسئولیت خودنقش خودبا در نظر گرفتن گیرد می

                                                           
1. Seabra-Santos 
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های گروهی گر موقعیتآن را به دیاجرا نماید. سپس به طریق مؤثری مربوط به خانواده را 
 .داشته باشدمکاری تعمیم دهد و در تعامل با گروه به نحو کارآمدی تشریک مساعی و ه

های باورنکردنی را روشی مؤثر در جهت ی سالتوان برنامهی قاطعیت نیز میدر زمینه
های باورنکردنی ی سالتوان گفت که برنامهدر تبیین نتایج میارتقای این مهارت دانست. 
ورزی و قاطعیت های جرأتهای فرزندپروری والدین، مهارتسعی دارد با بهبود مهارت

 طوربهتوان ذهنی کمرا در کودکان  هستندهای اجتماعی ترین ابعاد مهارتاز اساسی که
فرزندپروری والدین را بر  های مختلف تأثیر سبکغیرمستقیم ارتقا دهد. چرا که پژوهش

( 3195اند. در پژوهشی که پودینه، جناآبادی و عبدالوهاب )قاطعیت کودکان ثابت کرده
که طی آن والد با اعمال  -که سبک زندگی مستبدانهانجام دادند، مشخص شد 

با عدم  -گیردهای شدید، فرصت ابراز وجود و بیان خود را از کودک میمحدودیت
های فرزندپروری قاطعیت در فرزند ارتباط دارد. از سوی دیگر والدینی که از مهارت

کنند، بلکه ضمن ل میپذیرتر عمبرند، نه تنها در رفتار با کودک انعطافکارآمد بهره می
نمایند. در اعطای آزادی به فرزند خود، برای آنان مقررات روشن و واضحی را تعیین می

چنین وضعیتی، فرزندان توانایی ابراز وجود خود را پیدا کرده، بدون هیچ اضطراب و تنشی 
هت پردازند و با توجه به رعایت حقوق دیگران در جبه بیان احساسات و نیازهای خود می

؛ به نقل از جناآبادی و همکاران، 3191نمایند )سعیدپور، احقاق حقوق خود اقدام می
های های باورنکردنی با توجه به این مقوله، سعی دارد با اصالح نقصی سال(. برنامه3195
. آوردکودکان فراهم را در  ورزیمهارت جرأت ،ی فرزندپروریی والدین در زمینهمهارت

زا همچون تنبیهات بدنی یا لدین، بدون انجام رفتارهای نامناسب تنشطی این جلسات وا
اعمال پرخاشگری، قاطعانه قوانینی را متناسب با نیازهای خانواده و کودک وضع کرده و از 

 به که گیرندمی یاد والدین جلسات، این طیها تبعیت نماید. د که از آننخواهکودک می
 کودک به را کردن درخواست مؤدبانه هچگون دهند، انتخاب فرصت خود کودک

قاطعیت و  موجبات طریق این از و نموده تقویت او در را مشکالت حل توانایی بیاموزانند،
 نظر از کودک نتیجه در(. 1333 وبستراستراتون،) نمایند فراهم را آنان ورزیجرأت

 یمعقوالنه پیگیری و احساسات صحیح ابراز کردن، برقرار ارتباط بهتر قدرت اجتماعی
فرا  -است داشتن قاطعیت مهارت اصلی هایمؤلفه از که -را یشنیازها و هاخواسته

 گیرد.می
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داری خویشتنمهارت  افزایش بررا  های باورنکردنیی سالبرنامهتأثیر پژوهش  نتایج
بر اساس نظر توان گفت در تبیین این نتایج می .نیز تأیید کرد ذهنی توانکمآموزان دانش

هایی که آنان را ستراستراتون، والدینی که بر رفتارهای خود کنترل ندارند و در موقعیتوب
دهند، کند، رفتارهایی همچون پرخاشگری یا تنبیه بدنی را از خود نشان میعصبی می

چنین رفتار کنند. اما اگر والدین دهند که آنان نیز اینغیرمستقیم به کودک خود یاد می
توانند با تصمیمات کارآمدتری عصبانیت خود کنترل داشته باشند، می بتوانند بر خشم یا

؛ چرا که کودکان هنوز قادر به رفع مسائل و مشکالت نمایندکنترل را رفتار کودک خود 
خود نیستند و نیاز دارند تا احترام گذاشتن به دیگران، صبور بودن و پذیرفتن مسئولیت 

های ی سالبرنامه (.1331)وبستراستراتون، رفتارهای خود را از والدین بیاموزند 
کند، اما سعی دارد تا باورنکردنی، وجود احساساتی از قبیل خشم و عصبی شدن را نفی نمی

ها را از طریق والدین، به کودکان ی مدیریت کردن این احساسات و یا بیان صحیح آننحوه
 به نسبت که دهدمی آموزش والدین به باورنکردنی هایسال یبرنامهآموزش دهد. 

. بدانند را احساسات این با مناسب برخورد ینحوه و داشته توجه خود کودک احساسات
 آن، بر عالوه. بگذارند احترام خود کودک احساسات و عواطف به دیگر، عبارت به

 این. بیاموزانند خود کودک به را احساسات این کنترلشناخت و  هایروش بایستی والدین
 قبیل از خود احساسات و عواطف انواع با بیشتر کودک شودمی باعثنها نه ت موضوع

 این کند تا؛ بلکه به او کمک میدشو آشنا خشم و عصبانیت زدگی،هیجان شادی، ناراحتی،
 .بخشد بهبود را خود داریخویشتن مهارت و نموده کنترل را احساسات

انجام شد. بنابراین  سال 33تا  1ذهنی  توانکمآموزان دانش در گروهپژوهش حاضر 
بایستی با احتیاط صورت  اختالالت روانی و سایر ی سنیهاتعمیم نتایج آن به دیگر گروه

توان به عدم استفاده از آزمون پیگیری اشاره های پژوهش میگیرد. از دیگر محدودیت
رد. های آتی، این موارد مورد توجه قرار گیشود در پژوهش. بنابراین پیشنهاد میکرد

از این روش برای  های توانبخشی و مدارس استثناییکشود در کلینیهمچنین پیشنهاد می
فعالی، رفتارهای سلوک و ذهنی که از مشکالت رفتاری چون بیش توانکمدرمان کودکان 

های آینده برند، استفاده شود. عالوه بر آن، در پژوهشاجتماعی رنج می نایافتگیسازش
انجام  و مدیریت والدین فرزندپرورین مداخله و دیگر مداخالت مبتنی بر ای میان ایمقایسه

  .گرددی این مداخالت مشخص و نقاط تمایز و برجسته شود
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