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چكیده
اختالل رفتاری تمام جنبههای زندگی فرد را تحت تأثیر قرار میدهد در حالی که استفاده از برنامه سالهای
باور نکردنی مبتنی بر برنامه والدین با نتایج مؤثری همراه است .پژوهش حاضر به منظور بررسی اثربخشی
برنامه سالهای باور نکردنی مبتنی بر برنامه والدین بر تعامل مادر و کودک با اختالل رفتاری در شهر
اصفهان انجام شد .پژوهش حاضر ،یک مطالعه نیمهآزمایشی با طرح پیشآزمون ،پسآزمون و گروه شاهد
بود .در این پژوهش  30نفر از مادران کودکان با اختالل رفتاری شرکت داشتند که به روش نمونهگیری
تصادفی از دبستان پسرانه امیرکبیر شهر اصفهان انتخاب شدند .آزمودنیها به دو گروه آزمایش و شاهد
تقسیم شدند به نحوی که هر گروه از  11نفر تشکیل شده بود .گروه آزمایش در  12جلسه در برنامه
سالهای باور نکردنی شرکت کردند در حالی که به گروه شاهد این آموزش ارائه نشد .ابزار این پژوهش
مقیاس رابطه والد-کودک پیانتا بود .اطالعات به دست آمده با استفاده از تحلیل کوواریانس چندمتغیری و
نسخه  23نرمافزار  SPSSتحلیل شد .نتایج نشان داد که آموزش برنامه سالهای باور نکردنی اثر معناداری
بر تعامل مادر و کودک با اختالل رفتاری و خردهمقیاسهای آن (تعارض ،نزدیکی و وابستگی) داشت
( .)P<0/001آموزش برنامه سالهای باور نکردنی میتواند تعامل مادر و کودک با اختالل رفتاری را بهبود
بخشد؛ بنابراین ،برنامهریزی به منظور استفاده از این برنامه ضرورت ویژهای دارد.
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مقدمه
والدین کودکان با اختالل رفتاری ،1به ویژه مادران آنها در تربیت و پرورش فرزند خود با
مشکالت عمدهای مواجه هستند (کوک و راهاک .)2014 ،2با توجه به این که
فرزندپروری حتی برای والدین دارای فرزند سالم و طبیعی هم وظیفهای دشوار است ،در
صورتی که فرزندان دارای نیازهای ویژهای باشند این مساله دشوارتر میشود و والدین به
ویژه مادر به آموزش ویژه نیاز خواهند داشت (هاالهان ،کافمن و پولن .)2011 ،3در واقع،
اختالل رفتاری به رفتارهایی اشاره دارد که بهطور افراطی بروز میکنند ،مزمن هستند ،قابل
پذیرش نیستند و علت آنها انتظارهای اجتماعی و فرهنگی نمیباشد .پژوهشگران نیز اختالل
رفتاری را به دو نوع رفتارهای بروننمود 4و رفتارهای دروننمود 1تقسیم کردهاند (کورای،6
 .)2011رفتارهای بروننمود معطوف به دیگران است در حالی که رفتارهای دروننمود
شامل تعارضهای روانی یا هیجانی مانند افسردگی و اضطراب میشود (سبراسانتوز،
گاسپر ،آزودو ،هومن ،گورا ،مارتینز و همکاران .)2016 ،7بیتردید مسائل و مشکالت
ناشی از اختالل رفتاری فرزند ،شرایط ذهنی و روانی والدین و به ویژه مادر را به طور
فوقالعاده و غیرعادی متأثر میکند .بسیاری از خانوادهها ،اطالع چندانی نسبت به وضعیت
خاص روانی و رفتاری کودک با اختالل رفتاری ندارند و همین بیاطالعی باعث درگیری
بیشتر مادران میشود (بولگان و کیفتیسی .)2017 ،8والدین واکنشهای متفاوتی را به هنگام
تولد فرزند نشان می دهند به ویژه وقتی که فرزند متولد شده دارای مشکل یا ناتوانی خاصی
مثل اختالل رفتاری باشد (کوک و راهاک .)2014 ،معموالً حضور و وجود کودک با
اختالل رفتاری تاثیر نامطلوبی بر کارکرد خانواده دارد .گاهی مشکالت رفتاری فرزندان،
سالمت روانی اعضای خانواده را به چالش میکشد .مادران به دلیل فشار ناشی از نیازهای
روزمره کودکان خود بیش از پدران در معرض آسیبهای وابسته سالمتی قرار میگیرند
(هاالهان و همکاران .)2011 ،چرا که مادر به عنوان عضو اصلی خانواده ،کارکردها و
1. Children with behavioral disorder
2. Cook & Ruhaak
3. Hallahan, Kauffman & Pullen
4. Externalizing behavior
5. Internalizing behavior
6. Cooray
7. Seabra-Santos, Gaspar, Azevedo, Homem, Guerra, Martins & et al.
8. Bulgan & Ciftci
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مسئولیتهای مختلفی را در رابطه با فرزند بر عهده دارد .کودکان با اختالل رفتاری در
برقراری ارتباط و کارکردهای اجتماعی با مشکالت عمدهای مواجه هستند .آنها گاهی
اوقات از طرف همساالن خود مورد طرد و تنفر قرار میگیرند (راس و گرازیانو.)2018 ،1
مشکالت رفتاری 2این کودکان به قدری زیاد است که گاهی کودکان در حال تالش برای
دوستی با آنها ،از این کار دست برمیدارند (کرک ،گاالگر و کولمن .)2011 ،3افراد عالقه
خود را نسبت به کسانی که به تماس اجتماعی پاسخ مطلوبی نمیدهند یا مهارتهای
اجتماعی ضعیفی دارند از دست میدهند .چون روابط عاطفی نزدیک بر پایه تعامل و
پاسخهای اجتماعی دوجانبه شکل میگیرد .در واقع ،مشکالت رفتاری کودکان به ویژه در
اولین سالهای زندگی با نحوه تعامل و رفتار مادر ارتباط دارد (اسبجورن ،نورمن،
کریستیانسن و رینهولدت داننی )2018 ،4و به این ترتیب رفتارهای نامناسب و
چالشبرانگیز کودک سبب کاهش اعتماد به نفس مادر میشود (ضرغامی ،احدی،
اطهاری و کراسکیان1396 ،؛ بولگان و کیفتیسی )2017 ،و میتواند بر تعامل والد-
کودک 1اثر بگذارد (هاالهان و همکاران.)2011 ،
تعامل والد-کودک از مهمترین عوامل مؤثر بر رشد روانی و اجتماعی هر کودکی
است (برک2007 ،؛ به نقل از سیدمحمدی .)1388 ،در حقیقت ،تعامل نوعی تبادل
دوطرفه است که همواره از الگویی ثابت پیروی میکند ،به این معنی که دروندادهای مادر
به گونهای بر رشد کودک تأثیر میگذارد و ویژگیهای کودک ،تأثیر مستقیمی بر
چگونگی فرزندپروری و خصوصیات الگوهای ارتباطی والدین دارد .در این ارتباط هم
مادر و هم کودک در پی تقویت مثبت از سوی یکدیگر هستند اما معموالً در ارتباط متقابل
مادر با کودک دارای اختالل رفتاری که کودک ارتباط مطلوبی با مادر برقرار نمیکند در
اغلب موارد کودکان دچار بیتوجهی ،انزوا و طردشدگی از سوی مادران میشوند (کرک
و همکاران .)2011 ،تعامل والد-کودک به پاسخهای هیجانی و رفتاری متقابل بین والدین
و کودک در طی فرایند رشد اشاره دارد که این پاسخها میتواند از طریق صحبت کردن،
1. Behavioral problems
2. Ros & Graziano
3. Kirk, Gallagher & Coleman
4. Esbjørn, Normann, Christiansen & Reinholdt-Dunne
5. Parent-child Interaction
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دیدن ،شنیدن ،درک کردن ،در دسترس بودن و سایر روشهای برقراری ارتباط باشد
(بهرامی ،دولتشاهی ،پورشهباز و محمدخانی .)2018 ،بر این اساس ،مراقبت عاطفی مادر از
کودک موقعیتی را فراهم میکند که کودک احساس دوست داشتنی بودن میکند و از
دیگران انتظار دارد که به عنوان فردی شایسته به او توجه کنند .عالوه بر تأثیرات مثبتی
که یک رابطه خوب دارد ،از تأثیرات منفی ارتباط ناکافی و نامطلوب نمیتوان بر حذر
بود و میتوان از اثرات منفی آن به نرخ باالی مشکالت مربوط به ارتباط دوسویه والد-
کودک اشاره کرد (پورمحمدرضای تجریشی ،عاشوری ،افروز ،ارجمندنیا و غباری،
.)1394
با توجه به این که عوامل مختلفی از قبیل روابط والدین با همدیگر ،روابط والدین با
فرزند دارای اختالل رفتاری ،روابط والدین با سایر فرزندان ،روابط فرزندان با یکدیگر،
میزان ارتباط با سایر افراد خانواده از جمله پدربزرگ و مادربزرگ و حتی اقوام و
همسایگان بر تعامل مادر و کودک موثر هستند(کرک و همکاران ، .)2011 ،روشها و
برنامههای آموزشی و درمانی متفاوتی را میطلبد که برنامه آموزشی سالهای باور نکردنی

1

یکی از این موارد است (سیلوا و گاسپر2014 ،2؛ وبستراستراتون .)2016 ،3برنامه آموزشی
سالهای باور نکردنی در سال  1990بر اساس پژوهشهای وبستراستراتون در کلنیک
تربیت در دانشگاه واشنگتن با هدف اولیه فراهم کردن یک برنامه موثر درمانی برای
خانوادههایی که کودکان غیر قابل کنترلی داشتند طراحی شد (وبستراستراتون ،گاسپر و
سبرا سانتوز .)2012 ،4در این پروهشها ،انواع مختلفی از خانوادهها با سبکهای
فرزندپروری متفاوت ،خانوادههایی که فرزندشان مشکالت رفتاری شدیدی داشتند و
همچنین رفتارهای مختلفی که کودکان در محیطهای متفاوت از جمله مدرسه و کالس
درس انجام میدادند مورد بررسی قرار گرفت .پس از این بررسیهای گستره و جامع،
موثرترین روشهای تربیتی برای برخورد با این مشکالت شناسایی شد .بر این اساس ،برنامه
سالهای باورنکردنی برای حمایت از والدین و بهبود شیوههای فرزندپروری آنان طراحی
شد تا از این طریق مشکالت رفتاری کودکان کاهش یابد و کفایت اجتماعی و عاطفی در
1. Incredible years
2. Silva & Gaspar
3. Webster-Stratton
4. Gaspar & Seabra-Santos
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آنان تقویت گردد (سبرا سانتوز و همکاران .)2016 ،برنامه سالهای باور نکردنی یک
پروتکل آموزشی و درمانی است که توسط وبستراستون طراحی شده است .این درمان
مبتنی بر آموزش های مستقیم و غیرمستقیمی است که برای تربیت رفتاری کودک استفاده
میشود (وبستراستراتون و همکاران .)2012 ،این روش درمانی به شیوهای مطلوب و منسجم
اصول نظریههای مختلفی همچون نظریه دلبستگی بالبی و اینزورث ،مراحل رشد شناختی
پیاره و اینهلدر ،نظریه یادگیری اجتماعی پترسون رید و دیشن ،نظریه شناختی اجتماعی
بندورا ،درمان شناختی رفتاری بک ،رفتار حل مسئله دی زویال ونزو و زوجدرمانی رفتاری
جاکوبسون و مارگولین را تلفیق کرده و از این طریق برنامه مداخلهای ارزشمندی را برای
بهبود رفتارهای کودکان و والدین و همچنین تعامل جتماعی آنها فراهم آورده است
(گارسیا و تورک.)2007 ،1
از برنامه سالهای باور نکردنی در پژوهشهای مختلفی استفاده شده است .در این
راستا ،یافتههای پژوهش گارسیا و تورک ( )2007بیانگر اثربخشی برنامه والدین سالهای
باور نکردنی بر مشکالت عاطفی و رفتاری کودکان ناشنوا ،بهبود تعامل والدین با همدیگر
و با فرزندان ناشنوای آنها بود .نتایج پژوهش تریلینگسگارد ،تریلینگسگارد و
وبستراستراتون )2014( 2حاکی از اثربخشی آموزش سالهای باورنکردنی به والدین
کودکان با اختالل کمتوجهی بیشفعالی و کاهش مشکالت رفتاری آنها و ارتباط والدین با
کودک بود .یافتههای پژوهش هومن ،گاسپر ،سبرا سانتوز ،کاناوارو و آزودو)2014( 3
بیانگر اثربخشی برنامه سالهای باور نکردنی بر رفتارهای اجتماعی کودکان با اختالل
نافرمانی مقابلهای و بهبود عملکرد خانواده بود .نتایج پژوهش سبرا سانتوز و همکاران
( )2016حاکی از تاثیر مثبت و قابل توجه آموزش برنامه سالهای باور نکردنی بر بهبود
تعامل والد -کودک ،اعتماد به نفس و خودکارآمدی والدین بود .همچنین نتایج پژوهش
ویلند ،چانگور ،وندرگیسن ،ماتیز ،دکاسترو و اوربک )2017( 4بیانگر تاثیر مثبت و قابل
توجه برنامه سالهای باور نکردنی بر بهبود رفتار کودکان و تعامل والدین با فرزندانشان

1. Garcia & Turk
2. Trillingsgaard, Trillingsgaard & Webster-Stratton
3. Homem, Gaspar, Seabra-Santos, Canavarro & Azevedo
4. Weeland, Chhangur, van der Giessen, Matthys, de Castro & Overbeek
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بود .عالوه بر این ،یافتههای پژوهش مورای ،رابینر ،کوهن ،پن و فروز )2018( 1حاکی از
اثربخشی مداخله سالهای باورنکردنی بر مشکالت رفتاری کودکان و بهبود تعامل والد-
کودک بود.
از آن جایی که از برخی روشهای درمانی از جمله درمان دارویی برای درمان
مشکالت کودکان با اختالل رفتاری و کودکان با اختالل کمتوجهی بیشفعالی استفاده
میشود با این که تاثیر قابل توجهی بر کاهش مشکالت رفتاری دارد ولی این اثر
کوتاهمدت است و احتمال دارد عوارضی مانند بیاشتهایی و بیخوابی هم در پی داشته
باشد (فریدمن ،باناچفسکی ،سیکیریکا ،کوینترو و چن ،)2017 ،2در حالی که برنامه
سالهای باورنکردنی ،آموزههای مفیدی برای والدین ،معلمان و کودکان به لحاظ برقراری
ارتباط ،عملکرد خانواده ،تعامل و مدیریت رفتار در کالس درس داشته و همچنین
آموزههای ارزندهای برای کودکان دارد (لیتجن ،رایجمیکرز ،دکاسترو ،وندنبان و ماتیز،3
 )2017و از طریق بازی ،مهارتهای هیجانی ،اجتماعی و هیجانی آنها را تقویت میکند و
مشکالت مربوط به مهارتهای زندگی روزمره را کاهش میدهد (مورا ،سبیل و نیل،4
 .)2018به بیان دیگر ،درمانگران از طریق بازی در این برنامه به کودکانی که مشکالت
رفتاری زیادی دارند یا مهارتهای اجتماعی آنها ضعیف است رفتارهای سازگارانهتری را
آموزش میدهند .به این ترتیب کودکان از این طریق فرصت مییابند تا احساسات خود را
بروز دهند و تخلیه روانی شوند (لندرث ،ری و براتون .)2009 ،1در ضمن تغییراتی در
فرایندهای شناختی آنها به وجود میآید و مشکالت رفتاری آنها را کاهش میدهد
(شاهرفعتی ،پورمحمدرضایتجریشی ،پیشیاره ،میرزایی و بیگلریان .)1391 ،از برنامه
آموزشی برنامه سالهای باورنکردنی به منظور درمان و پیشگیری از اختاللهای رفتاری و
مشکالت عاطفی کودکان ،آموزش والدین ،آموزش کودکان با نیازهای ویژه از جمله
کودکان اوتیسم ،کودکان با اختالل کمتوجهی بیشفعالی ،کودکان ناشنوا و کودکان با
مشکالت رفتاری استفاده میشود و اثربخشی آن در پژوهشهای مختلفی گزارش شده
1. Murray, Rabiner, Kuhn, Pan & Sabet
2. Parent-child relationship scale of Piyanta
3. Leijten, Raaijmakers, de Castro, van den Ban & Matthys
4. Mora, Sebille & Neill
5. Landreth, Ray & Bratton
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است (تریلینگسگارد و همکاران )2014 ،که چنین مواردی حاکی از ضرورت تجربی و
نظری پژوهش حاضر است .عالوه بر این ،کودکان با اختالل رفتاری از سوی همساالن
عادی خود با ویژگیهایی همچون غیراجتماعی ،نگران ،مضطرب و عصبی توصیف
میشوند و این ویژگیها از عواملی مانند عدم توانایی در برقراری ارتباط مؤثر ناشی
میشود (موللی ،جلیلآبکنار و عاشوری1394 ،؛ هاالهان و همکاران ،)2011 ،در حالی که
برنامه سالهای باورنکردنی به والدین در برقراری ارتباط موثر و تعامل با فرزندان کمک
میکند .با این وجود هیچ پژوهشی در این خصوص در ایران انجام نشده و آنچه این
پژوهش را متمایز میسازد همین نکته است و چنین مواردی بیانگر خالء پژوهشی در این
حوزه هستند .دور از انتظار نیست که آموزش برنامه سالهای باورنکردنی به والدین
ک ودکان با اختالل رفتاری ،توان و جرأت مقابله با مشکالت رفتاری فرزندشان را بدهد و
حل مشکالت نیز به نوبه خود موجب شود تا تعامل آنها با فرزندشان بهبود یابد .بهطور
کلی ،برنامه سالهای باور نکردنی برای سه گروه والدین ،معلمان و کودکان طراحی شده
است که هدف پژوهش حاضر استفاده از برنامه آموزشی سالهای باور نکردنی مبتنی بر
برنامه والدین به منظور بهبود تعامل مادر با کودک است.

روش
در این پژوهش نیمهآزمایشی از طرح پیشآزمون-پسآزمون با گروه شاهد استفاده شد.
جامعه آماری پژوهش حاضر از مادران کودکان با اختالل رفتاری شهر اصفهان تشکیل
شد .نمونه آماری این پژوهش شامل  30نفر از مادران کودکان با اختالل رفتاری  7تا 11
ساله میشد که به روش نمونهگیری تصادفی از دبستان پسرانه امیرکبیر شهر اصفهان در سال
تحصیلی  1396-97انتخاب شدند .به بیان دیگر ،نمونه آماری پژوهش حاضر مادرانی
بودند که فرزند آنها بر اساس پرسشنامه مشکالت رفتاری راتر نمره باالتر از  13کسب
کرده و دارای اختالل رفتاری تشخیص داده شدند .انتساب گروهها به آزمایش و شاهد نیز
بهطور تصادفی انجام شد .به این ترتیب که با احتساب افت آزمودنیها و به صورت
تصادفی 11 ،نفر به گروه آزمایش و  11نفر از آزمودنیها به گروه شاهد اختصاص یافت.
در تعیین حجم نمونه از فرمول زیر استفاده شده است .در این فرمول n ،همان تعداد
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آزمودنیها؛ یعنی واریانس جامعه؛  zبه معنی سطح معناداری و  dهمان تفاوت میانگین
جامعه و نمونه است.
= (20/79)2 × (1/96)2/ (11)2=13/72

مالکهای ورود به پژوهش ،داشتن سن  30تا  42سال ،وجود اختالل رفتاری در فرزند
بر اساس پرسشنامه مشکالت رفتاری راتر ،اشتغال به تحصیل فرزند در دبستانهای دولتی،
تمایل به شرکت در پژوهش و زندگی با همسر و فرزندان بود .معیارهای خروج از مطالعه
نیز وجود هر گونه اختالل روانشناختی در مادران ،داشتن هر گونه معلولیت یا اختالل به
جز اختالل رفتاری در فرزندان بر اساس پرونده تحصیلی آنان ،عدم شرکت همزمان مادران
در برنامههای مداخالتی مشابه و غیبت بیش از یک جلسه در برنامه مداخالتی بود .برای
جمعآوری اطالعات از ابزار زیر استفاده شده است:
مقیاس رابطه والد-کودک پیانتا :1این مقیاس در سال  1992توسط پیانتا تهیه شده که
شامل  33ماده است و ادراک والدین را در مورد رابطه آنها با فرزند خود را میسنجد.
مقیاس رابطه والد-کودک پیانتا شامل حوزههای تعارض ( 17ماده) ،نزدیکی ( 10ماده)،
وابستگی ( 6ماده) و رابطه مثبت کلی (مجموع تمامی حوزهها) میشود .تعارض ،بیانگر
درجهاى است که مادر احساس میکند رابطه نامطلوب و منفى با فرزند خویش دارد.
نزدیکى ،بیانگر ادراک رابطه مادر از رابطه گرم ،عاطفى و ارتباط نزدیک با فرزند
خویش است .وابستگى ،بیانگر ادراک مادر از میزان وابستگى بیش از حد کودک به
والدین است .نمرهگذاری آن بر اساس مقیاس  1درجهای لیکرت از «( »1قطعاً صدق
نمیکند) تا «( »1قطعاً صدق میکند) است .الزم به ذکر است که نمره هر حوزه از مجموع
نمرات مادههای سازنده آن به دست میآید و نمره حوزه رابطه مثبت کلی که همان نمره
کل است از مجموع نمرات حوزه نزدیکی و معکوس نمرات حوزه تعارض و وابستگی
به حاصل میشود (عاشوری افروز ،ارجمندنیا ،پورمحمدرضای تجریشی و غباریبناب،
 .)1394روایی محتوایی و پایایی این پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ توسط ابارشی
طهماسیان ،مظاهری و پناغی ( )1388به دست آمد .پایایی حوزههای تعارض ،نزدیکی،
وابستگی و رابطه مثبت کلی به ترتیب  0/61 ،0/70 ،0/84و  0/86گزارش شده است .در

1. Fridman, Banaschewski, Sikirica, Quintero & Chen
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مطالعه حاضر ،روایی این مقیاس  0/71و ضریب پایایی آن در حوزههای تعارض ،نزدیکی،
وابستگی و رابطه مثبت کلی به ترتیب  0/68 ،0/72 ،0/79و  0/81به دست آمد.
در اولین مرحله پژوهش به جهت رعایت مالحظات اخالقی پروهش ،اهمیت ضرورت
و اهداف پروهش حاضر در جلسهای توجیهی برای مادران توضیح داده شد و به آنها
اطمینان داده شد که اطالعات استخراج شده و نام آنها و فرزندشان به صورت محرمانه باشد
و به منظور حفظ اسرار شخصی و عدم تجاوز به حریم خصوصی شرکت کنندگان نتایج
حاصل از پروهش در سطح کلی گزارش شود تا برای پیشبرد اهداف پروهش در اختیار
روانشناسان قرار گیرد .سپس مادران منتخب مقیاس رابطه والد-کودک را بهعنوان
پیشآزمون تکمیل کردند .در مرحله بعدی ،برنامه سالهای باور نکردنی توسط پژوهشگر
در  12جلسه آموزشی حدوداً  70دقیقهای و هفتهای سه جلسه به گروه آزمایش آموزش
داده شد ولی به گروه شاهد این نوع آموزش ارائه نگردید .محتوای جلسات آموزشی برای
گروه آزمایش در جدول  ،1ارائه شده است.
برنامه مداخلهای بر اساس الگوی معرفی شده توسط وبستراستراتون و همکاران
( )2012و پژوهش محمدزاده و قمرانی ( )1396آموزش داده شد .آزمودنیها طی این
جلسات با آموزشهایی که دریافت کردند هم با ویژگی ها و نیازهای شناختی هیجانی و
رفتاری فرزندشان آشنا شدند هم به صورت کاربردی یاد گرفتند که چگونه با فرزندان
خود رفتار کنند ،بازخورد بگیرند و در جهت کاهش مشکالت رفتاری آنها گام بردارند.
جدول  .1هدف و محتوای برنامه جلسات برنامه سالهای باور نکردنی
جلسات

عنوان
چرا در این برنامه شرکت
میکنم؟

1

معرفی برنامه سالهای
باورنکردنی ،شرح اهداف
و وظایف محوله

2

محتوا
توضیح درباره هدف از اجرای پروهش؛ بیان اهمیت بهبود روابط والدین با
یکدیگر و با فرزندان و تاثیر آن بر کودک؛ تشریح ضرورت واکنش
مناسب نسبت به مشکالت کودکان در جهت رفع این مشکالت و جلوگیری
از تبعات رفتارهای نامطلوب ناشی از آنها؛ شرح وظایف و تکالیف والدین.

فرزند من چه ویژگیهایی

شرح دنیای کودک و نقش تخیل و بازی در این دوران ،نیاز کودک به

دارد؟

محبت ،امنیت و اثبات تواناییهای خود؛ نیاز کودک به مورد توجه قرار

آشنایی با ویژگیهای

گرفتن و تالش او در جهت جلب توجه مثبت (تحسین) یا توجه منفی

دوران کودکی ،تفاوت

(سرزنش) دیگران؛ عدم اطالع کودک از خوب یا بد بودن بعضی رفتارها و

میان نیازهای والدین و

واکنشها ،توضیح تواناییها و ناتوانیهای کودکان و در نظر گرفتن حد

کودکان ،سطح انتظارات

توانایی او در انجام فعالیتها ،شرح مشکالت آنان در زمینههای شناختی،
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والدین از کودکان و

عاطفی و اجتماعی.

کودکان از والدین
چگونه قاطعیت داشته
باشم؟
3

معرفی انواع سبکهای
فرزندپروری ،تفاوت میان
استبداد و قاطعیت
چگونه با فرزندم بازی

4

کنم؟
دادن مسئولیت به کودک،
بازی کردن با کودک
چگونه فرزندم را تشویق و

1

کودک ،لزوم داشتن قاطعیت در برخورد با مشکالت رفتاری کودک ،شرح
عواقب تنبیه 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 ،ارائه چک لیستهای تمرینی به
والدین.
رفع ابهامات چک لیست های ارائه شده؛ آموزش نحوه دادن مسئولیت به
کودک؛ نحوه صحیح بازی کردن با کودک؛ آموزش قوانین بازی به
کودک؛ تبعیت والدین از قواعد و دستورات کودک ،پرهیز از هر گونه امر
و نهی در خالل بازی ،احترام به خالقیتهای کودک در جریان بازی؛ نحوه
صحیح پایان دادن به بازی؛ ارائه چک لیستهای مربوط به این جلسه.
مرور و برسی چک لیستهای ارئه شده؛ آموزش عواقب تحسین نکردن

تحسین کنم؟

کودکان؛ فواید تحسین و تشویق کردن کودک؛ نحوه صحیح تحسین

اهمیت تحسین کردن

کردن؛ پرهیز از تنبیه و انتقاد نامناسب از کودک؛ ارائه چک لیستهای

کودک ،روشهای صحیح

مبنی بر آموزش جمالتی که والدین با کمک آن بتوانند فرزندشان را

تحسین کردن کودکان

تحسین کنند.

چگونه به فرزندم پاداش
دهم؟
6

معرفی انواع سبکهای فرزندپروری و تاثیر بعدی آنها بر سالمت روانی

استفاده صحیح و به موقع
از تقویت کنندهها

آموزش و برسی انواع تقویت کنندهها و پاداشهای محسوس(مادی) و غیر
محسوس (اجتماعی)؛ موارد استفاده هر یک از این پاداشها در موقعیتهای
مناسب؛ آموزش والدین در زمینه امتیازبندی کردن یا ارائه ژتون یا برچسب
به کودک؛ تهیه جدول امتیازبندی.

چگونه قانون را در خانه
7

اجرا کنیم؟

آموزش لزوم رعایت قوانین مربوط به خانه؛ چگونگی اعمال صحیح این

بیان قوانین به صورت قابل

قوانین به کودکان؛ رعایت قوانین هم از جانب والدین و هم از جانب

فهم و با بیان روشن،
مداومت در اجرای این

کودک؛ لزوم پیگیری مداوم اجرای قوانین؛ نحوه برخورد صحیح در
صورت اجرا نشدن قوانین؛ ارائه چک لیستهای مربوطه.

قوانین

8

چگونه فرزندم را تنبیه

آموزش مضرات تنبیه بدنی و پرخاشگری؛ آموزش جایگزینهای تنبیه

کنم؟

صحیح؛ آموزش بیتوجهی به برخی رفتارها و نحوه صحیح اجرای آن؛

چگونه به برخی رفتارها

آموزش کاهش برخی از رفتارها از طریق محرومسازی و نحوه صحیح

بیتوجهی شود ،آموزش

استفاده از آن؛ لزوم هماهنگی والدین در اجرای قوانین؛ اجرای نمونهای از

روش محرومسازی به

روشهای تنبیهی در قالب ایفای نقش؛ درخواست اجرای موارد آموزش

والدین ،آموزش روش

داده و ارائه آنها در جلسه بعد.
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حذفآموزی به والدین

چگونه سازگاری فرزندم
9

را بهبود بخشم؟
برسی پیامدهای طبیعی و
منطقی رفتارها
چگونه رفتار حل مسئله را
در کودک خود باال ببرم؟
الگو قراردادن رفتارهای

10

حل مسئله والدین،
شناسایی مشکل ،بررسی
راه حلهای ممکن

برسی تکالیف والدین و پاسخ به سواالت آنان؛ آموزش رفتار منطقی از
طریق آموزش پیامد طبیعی رفتارها و پیامدهای منطقی رفتار؛ داشتن ثبات در
اجرای پیامدهای منطقی رفتار کودک؛ نحوه اعمال صحیح پیامدهای منطقی
رفتار؛ اعمال این پیامدها در حد توانایی کودک ،ارائه چک لیستهای
مربوطه.
برسی چک لیستهای جلسه قبل ،بررسی واکنش کودکان در مقابل
ناکامیها و پیامدهای منفی از نظر والدین؛ آموزش مراحل پنجگانه رفتار
حل مسئله به کودکان )1 :مشکل چیست؟  )2چه راه حلهایی وجود دارد؟
 )3از میان آنها بهترین راه حل کدام است؟  )4اجرای راه حلهای انتخابی
 )1نتیجهگیری از اجرای این راه حل ،تاکید بر آموزش رفتار حل مسئله
متناسب با تواناییها و مسائل روزمره کودک مانند دعوا کردن با دیگران یا
خراب شدن اسباب بازیاش؛ آزاد گذاشتن کودک در انتخاب و اجرای راه
حلها؛ پرهیز از تمسخر و امر و نهی کودک حتی اگر روش انتخابی صحیح
نباشد؛ آموزش عملی این جلسه از طریق ایفای نقش.

چگونه بر خودم مسلط

11

باشم ؟

آموزش نحوه برخورد با افکار خودآیند منفی و بررسی چرخه افسردگی و

مهار افکار ناراحت کننده،

چرخه خشم؛ ارائه راهبردهای جایگزین این افکار منفی و ناکارآمد و

آشنا شدن با واکنشهای

استفاده از افکار مثبت نسبت به خود و کودک؛ پرهیز از برچسب زدن

هیجانی احتمالی والدین و

نامناسب به کودک؛ آموزش ایجاد فرصتهایی برای خود و توجه به

تسلط بر آنها؛ راهبردهای

تفریحات و عالیق شخصی والدین؛ آموزش واکنش صحیح در هنگام

کنترل فشار روانی

عصبانیت؛ ارائه موضوع این جلسه در قالب تکلیف.

چگونه مهارتهای

12

ارتباطی خود را تقویت

آموزش مهارتهای گوش دادن به والدین و جدی گرفتن نیازهای کودک؛

کنم؟

انعکاس صحیح عواطف و احساسات خود به دیگران و ضرورت انجام آن،

آشنایی با روشهای گوش
دادن فعال ،بیان کردن

روشهای صحیح کنترل هیجانات خود؛ آموزش ارتباط موثر والدین با هم
و با کودکان؛ جمعبندی کلی از مطالب ارائه شده و موضوع جلسات و

احساسات ،نحوه برخورد

اعالم اتمام جلسات.

مناسب با اطرافیان
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در پایان جلسات آموزش برنامه سالهای باور نکردنی ،هر دو گروه مادران منتخب،
مقیاس رابطه والد-کودک را بهعنوان پسآزمون تکمیل کردند .به منظور رعایت
مالحظات اخالقی پژوهش ،کارگاه آموزشی برنامه سالهای باور نکردنی در طول دو روز
برای گروه شاهد برگزار شد و جزوهای در خصوص محتوای جلسات در اختیار آنها قرار
گرفت .دادههای به دست آمده قبل و بعد از مداخله برای هر دو گروه با استفاده از آزمون
آماری تحلیل کوواریانس تکمتغیری و تحلیل کوواریانس چندمتغیری تحلیل شد.

نتایج
یافتههای توصیفی حاکی از سن آزمودنیها در گروه آزمایش با میانگین و انحراف
استاندارد  31/03و  0/84و در گروه شاهد با میانگین و انحراف استاندارد  31/12و 0/91
بود .برای بررسی اثر متغیرهای کنترل پژوهش از جمله سن آزمودنیها از آزمون آماری t
مستقل استفاده شد .نتایج نشان داد که بین گروه آزمایش و شاهد از نظر سن تفاوت
معناداری وجود نداشت ( .)P>0/01میانگین و انحراف معیار متغیرهای تعامل مادر و
کودک و خردهمقیاسهای آن (تعارض ،نزدیکى ،وابستگى) در دو گروه آزمایش و شاهد
در موقعیت پیشآزمون و پسآزمون در جدول  2ارائه شده است.
جدول  .2میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش
متغیرها
تعارض
نزدیکى
وابستگى
تعامل مادر و کودک

موقعیت

گروه شاهد

گروه آزمایش
میانگین

انحراف معیار

نرمالیتی

میانگین

انحراف معیار

نرمالیتی

پیشآزمون

17/90

2/13

0/38

18/61

2/37

0/46

پسآزمون

49/08

2/20

0/24

17/92

2/49

0/40

پیشآزمون

17/08

1/14

0/16

16/98

1/23

0/40

پسآزمون

23/62

1/14

0/82

17/37

1/28

0/79

پیشآزمون

17/88

0/88

0/34

18/02

0/89

0/18

پسآزمون

14/12

0/96

0/61

18/21

0/86

0/63

پیشآزمون

62/14

3/04

0/21

61/31

3/11

0/11

پسآزمون

67/78

3/11

0/09

61/10

3/03

0/10

میانگین و انحراف استاندارد نمرات پیشآزمون و پسآزمون متغیرهای پژوهش دو
گروه آزمایش و شاهد در جدول  2ارائه شده است .مفروضه نرمال بودن توزیع دادهها در
همه متغیرها با استفاده از آزمون آماری کلموگروف -اسمیرنوف بررسی شد و مورد تائید
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قرار گرفت ( .)P>0/01برای تعدیل اثر پیشآزمون و به علت وجود یک متغیر مستقل
(برنامه سالهای باور نکردنی) و سه متغیر وابسته (تعارض ،نزدیکى ،وابستگى) از آزمون
آماری تحلیل کوواریانس چندمتغیری و همچنین برای تحلیل اثر متغیر مستقل بر تعامل
مادر و کودک از آزمون آماری تحلیل کوواریانس تکمتغیری استفاده شد.
برای تعیین تاثیر برنامه سالهای باور نکردنی بر خردهمقیاسهای تعامل مادر و کودک
(تعارض ،نزدیکى ،وابستگى) ،آزمون باکس فرض همگنی واریانس-کوواریانس را تایید
کرد که برابر با ( Box ,s M=18/42و  )P=0/36بود .مفروضه شیب خط رگرسیون برای
متغیرها و خطی بودن رابطه متغیرها برقرار بود .آزمون کرویت بارتلت حاکی از وجود
همبستگی کافی بین متغیرهای وابسته بود ( .)P=0/001نتایج آزمون لون نیز برقراری فرض
همگنی واریانسها در همه متغیرها را تائید کرد ( .)P>0/01بنابراین مفروضههای آزمون
آماری تحلیل کوواریانس چندمتغیری برقرار است .به این منظور ،متغیرهای تعارض،
نزدیکى و وابستگى در گروه آزمایش و شاهد در پیشفرض آماری بزرگترین ریشه روی
مورد محاسبه قرار گرفت ( P=0/001و  .)F =2/38بنابراین گروه آزمایش و شاهد حداقل
در یکی از متغیرها تفاوت معناداری دارند .به منظور پیبردن به این تفاوت ،از آزمون
آماری تحلیل کوواریانس چندمتغیری استفاده شد که نتایج هر یک در جدول  3آمده
است.
جدول  .3نتایج تفکیکی تحلیل کوواریانس چندمتغیری برای خردهمقیاسهای تعامل مادر و کودک
منابع

متغیرهای

مجموع

درجه

میانگین

تغییر

وابسته

مجذورات

آزادی

مجذورات

تعارض

179/08

1

179/08

نسبت
F
14/07

0/001

نزدیکى

111/47

1

111/47

12/43

0/001

0/64

وابستگى

63/26

1

63/26

19/89

0/001

0/62

گروه

سطح

مجذور

معناداری

اتا
0/19

با توجه به نتایج جدول  ،3گروه اثر معناداری بر نمرات پسآزمون تعارض
( ،)F=14/07نزدیکى ( )F=12/43و وابستگى ( )F=19/89داشته است ( .)P<0/001با
توجه به مجذور اتا میتوان بیان کرد بهترتیب  64 ،19و  62درصد تغییرات هر یک از
متغیرهای تعارض ،نزدیکى و وابستگى از شرکت آزمودنیها در برنامه برنامه سالهای باور
نکردنی ناشی میشود.
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برای تعیین تاثیر بازیدرمانی برنامه سالهای باور نکردنی بر تعامل مادر و کودک،
مفروضه همگنی شیب خط رگرسیون مورد بررسی قرار گرفت و حاکی از آن بود که
تعامل بین شرایط و پیشآزمون معنادار نمیباشد ( P<0/19و )F=2/08؛ یعنی دادهها از
همگنی شیب رگرسیون حمایت کرد .نتایج آزمون لون نشان دهنده برقراری فرض همگنی
واریانسها بود ( P<0/16و  .)F=0/039بنابراین مفروضههای آزمون آماری تحلیل
کوواریانس تکمتغیری برقرار است که نتایج آن در جدول  4ارائه شده است.
جدول  .4نتایج تحلیل کوواریانس تکمتغیری نمره پسآزمون تعامل مادر و کودک
مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

پیشآزمون

19/83

1

19/83

نسبت
F
1/18

0/04

گروه

647/02

1

647/02

89/06

0/001

خطا

311/67

27

11/14

منابع تغییر

سطح

مجذور

توان

معناداری

اتا

آماری

0/21

0/79

0/63

0/92

با توجه به نتایج جدول  ،4گروه اثر معناداری بر نمرات پسآزمون تعامل مادر و
کودک داشت ( P<0/001و  .)F=89/06بر اساس مجذور اتا میتوان عنوان کرد که 63
درصد تغییر متغیر تعامل مادر و کودک به علت اثر مداخله است.

بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی برنامه سالهای باور نکردنی بر تعامل مادر و
کودک با اختالل رفتاری انجام شد .نتایج این پژوهش بیانگر آن بود که آموزش برنامه
سالهای باور نکردنی منجر به کاهش تعارض و وابستگى مادر با کودک دارای اختالل
رفتاری و همچنین افزایش نزدیکى و بهبود تعامل مادر و کودک شد .این یافته با نتایج
پژوهشهای گارسیا و تورک ( )2007مبنی بر اثربخشی برنامه والدین سالهای باور
نکردنی بر بهبود تعامل والدین با همدیگر و با فرزندان ناشنوای آنها؛ و وبستراستراتون و
همکاران ( )2012مبنی بر اثربخشی برنامه سالهای باور نکردنی به عنوان نوعی مداخله
زودهنگام برای بهبود تعامل والدین با فرزندان همسو بوده است .همچنین یافته اخیر
پژوهش حاضر با نتایج پژوهشهای سیلوا و گاسپر ( )2014و سبرا سانتوز و همکاران
( )2016همخوانی دارد .عالوه بر این ،با نتایج پژوهش ویلند و همکاران ( )2017مبنی بر
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تاثیر مثبت و قابل توجه برنامه سالهای باور نکردنی بر بهبود تعامل والدین با فرزندانشان
همسو است.
در خصوص تبیین این یافته که برنامه سالهای باور نکردنی منجر به کاهش تعارض و
وابستگى مادر با کودک دارای اختالل رفتاری شد میتوان گفت که والدین در حین
اجرای برنامه سالهای باور نکردنی به عنوان شخصی که بیشترین میزان ارتباط را با
فرزندش دارد به طور واضح با نقش تربیتی خود آشنا شده و آن را به صورت عملی اجرا
میکند .چرا که این برنامه مبتنی بر نظریههای مختلفی در حوزه رشد و تربیت کودک
است (گارسیا و تورک .)2007 ،با این که حضور کودک با مشکالت رفتاری ،خانواده را
با مشکالت زیادی مواجه میسازد و این مشکالت با تأثیری که بر کمیت و کیفیت روابط
والدین و تعامل اعضای خانواده دارد میتواند به عملکرد خانواده و تعامل آنها آسیب وارد
کند (لندرث و همکاران ،)2009 ،ولی آموزش برنامه سالهای باور نکردنی فرصتی را برای
والدین فراهم می سازد تا آنها با حضور آزادانه در جلسات گروهی و طی یک برنامه منظم
و ساختارمند به بیان مشکالت و چالشهای تربیت فرزندان خود بپردازند ،و در نهایت
راهبردهای مواجه با این چالشها را به صورت کاربردی یاد بگیرند و در موقعیت طبیعی به
کار بندند (وبستراستراتون .)2016 ،بنابراین احتمال میرود که برنامه سالهای باور نکردنی
تأثیر مطلوبی بر کاهش تعارض و وابستگى مادر با کودک دارای اختالل رفتاری داشته
باشد.
جهت تبیین این یافته پژوهش که آموزش برنامه سالهای باور نکردنی منجر به افزایش
نزدیکى و بهبود تعامل مادر و کودک دارای اختالل رفتاری شد میتوان گفت کیفیت
روابط والد-کودک در سالهای اولیه کودکی ،اساس رشد شناختی ،اجتماعی و هیجانی
آینده او را پایهگذاری میکند (هاالهان و همکاران .)2011 ،از سوی دیگر با ارائه
اطالعات درباره نیازهای گوناگون مادر و کودک ،چگونگی رابطه مادر-کودک،
کارکرد خانواده و مهارتهای فرزندپروری میتواند در راستای کاهش مشکالت رفتاری
و هیجانی کودک و ارتقای کیفیت رابطه مادر-کودک مورد استفاده قرار گیرد به نحوی
که عوامل محافظتی کودکان را غنا بخشد و عوامل خطرسازی را که با مشکالت رفتاری
و هیجانی کودکان در ارتباط است کاهش دهد (عاشوری و داللزاده بیدگلی .)1397 ،از
آن جایی که در آموزش برنامه سالهای باور نکردنی به کیفیت رابطه مادر و کودک توجه
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ویژهای میشود و اطالعات مفیدی در مورد رشد و پرورش فرزندان و مدیریت رفتار آنها و
کنترل هیجانهای خویش و اطرافیان ارائه میشود پس دور از انتظار نیست که بر میزان
نزدیکی مادر با کودک دارای اختالل رفتاری تاثیر مطلوبی بگذارد و تعامل مادر و کودک
را بهطور قابل توجهی تقویت کند.
پژوهش حاضر در مورد مادران کودکان  7تا  11ساله دارای اختالل رفتاری انجام شد،
وضعیت اجتماعی والدین مورد بررسی قرار نگرفت ،به ویژگیهای شخصیتی مادران و
فرزندان آنها توجه نشد و حجم نمونه کم بود که این موارد از محدودیتهای این پژوهش
هستند و باید در تعمیم نتایج احتیاط کرد؛ بنابراین پیشنهاد میشود که در پژوهشهای آتی
به سن آزمودنیها و ویژگیهای شخصیتی آنها توجه شود ،وضعیت اجتماعی آنها مدنظر
قرار گیرد و پژوهشهای آتی با حجم نمونه بیشتر و اجرای آزمون پیگیری انجام شود.
همچنین پیشنهاد میشود که از انواع برنامههای سالهای باور نکردنی برای سایر گروههای
کودکان استثنایی استفاده شود تا میزان اثربخشی هر برنامه به طور دقیقتر بر روی گروه
هدف مشخص شود.

منابع
ابارشی ،ز؛ طهماسیان ،ک؛ مظاهری ،م .ع؛ و پناغی ،ل .)1388( .تأثیر آموزش برنامه
ارتقای رشد روانی -اجتماعی کودک از طریق بهبود تعامل مادر -کودک بر

خودکفایی والدین و رابطه مادر و کودک زیر سه سال .فصلنامه پژوهش در سالمت
روانشناختی.49-17 ،)3(3 ،
برک ،ل .)2007( .روانشناسی رشد .ویرایش چهارم .ترجمه سیدمحمدی ،ی،)1388( .
تهران :نشر ارسباران.
پورمحمدرضای تجریشی ،م؛ عاشوری ،م؛ افروز ،غ؛ ارجمندنیا ،ع .ا؛ و غباریبناب ،ب.
( .)1394اثر بخشی آموزش برنامه والدگری مثبت بر تعامل مادر و کودک کمتوان
ذهنی .فصلنامه توانبخشی.137-128 ،)2(16 ،
شاهرفعتی ،ف؛ پورمحمدرضایتجریشی ،م؛ پیشیاره ،ا؛ میرزایی ،ه؛ و بیگلریان ا.)1391( .
اثربخشی بازیدرمانی گروهی بر ارتباط کودکان  1تا  8سال مبتال به اختالل اتیسم با
عملکرد باال .فصلنامه توانبخشی.200-211 ،)3( 17 ،
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 مقایسه سالمت عمومی.)1396( . آ، ش؛ و کراسکیان. س، ح؛ اطهاری، ا؛ احدی،ضرغامی
.و پرخاشگری در مادران کودکان مبتال به آسم و مادران کودکان با اختالل رفتاری
.70-78 ،)22(8 ،فصلنامه توانمندسازی کودکان استثنایی
. ب، م؛ و غباریبناب، ا؛ پورمحمدرضای تجریشی. ع، غ؛ ارجمندنیا، م؛ افروز،عاشوری
- اثربخشی برنامه والدگری مثبت بر خودکارآمدی والدینی و تعامل مادر.)1394(
، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد.کودک دارای کمتوانیهوشی
.100-489 ،)1(23
 اثربخشی بازیدرمانی مبتنی بر مدل شناختی.)1397( . ف، م؛ و داللزاده بیدگلی،عاشوری
رفتاری بر مشکالت رفتاری و مهارتهای اجتماعی کودکان پیشدبستانی با اختالل
.102-111 ،)2(19 ، فصلنامه توانبخشی.بیشفعالی-نارسایی توجه
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