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 01/10/89تاریخ پذیرش: 

 چکیده
فرزند با اختالل  یمادران دارا ستهیبر تجارب ز یمبتن یبرنامه فرزند پرور نیهدف پژوهش حاضر تدو

کودکان  یلیتحص یهاجانیو ه یآن بر استرس فرزند پرور یاثربخش یابی( و ارزSLDخاص ) یریادگی
 یریادگیفرزند با اختالل  یمادران دارا ستهیبر تجارب ز یمبتن یبرنامه فرزند پرور»بود. در مرحله اول 

با  یریگیآزمون، پپس آزمون،شیاز نوع پ یشیآزما مهیشد. بخش دوم پژوهش، ن نیتدو(« SLDخاص )
خاص  یریادگیفرزند مبتال به اختالل  یمادر دارا 01بخش، شامل  نیگروه گواه بود. نمونه پژوهش در ا

(SLDبودند که به روش در دسترس انتخاب و به ش )نفر( و گواه  01) شیآزما گروهبه دو  یتصادف وهی
 یهاجانی( و پرسشنامه هPSI) یشدند. ابزار پژوهش، پرسشنامه استرس فرزند پرور مینفر( تقس 01)

خاص  یریادگیفرزند با اختالل  یمادران دارا ستهیبر تجارب ز یمبتن یبود. برنامه فرزند پرور یلیتحص
(SLDدر ط )ها با بود. داده قهیدق 01و مدت هر جلسه،  دجلسه( برگزار ش کیهشت جلسه )هر هفته  ی

 جیشدند. نتا لیتحل SPSS-23 یافزار آمارمکرر و با استفاده از نرم یریگاندازه انسیآزمون وار
و  یو کنترل از نظر استرس فرزند پرور شیگروه آزما یهایآزمودن نیکه بآمده نشان داد دستبه
(. با P < 11/1وجود دارد ) یداریتفاوت معن یریگیو پ مونآزکودکان در مرحله پس یلیتحص یهاجانیه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 .شناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران. دانشجوی دکتری روان0

 (نویسنده مسئول) رانیشناسی و آموزش کودکان با نیازهای خاص، دانشگاه اصفهان. اصفهان، اانشیار گروه رواند .2

s.faramarzi@edu.ui.ac.ir 
 .شناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایراندانشیار گروه روان. 0

 .استثنایی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایرانشناسی و آموزش کودکان گروه روان استادیار. 0
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مادران  ستهیبر تجارب ز یمبتن یاظهار داشت که برنامه فرزند پرور توانیپژوهش م نیا جیتوجه به نتا
کودکان  یلیتحص یهاجانیو ه ی( بر استرس فرزند پرورSLDخاص ) یریادگیفرزند با اختالل  یدارا

 است. رگذاریتأث

 .یلیتحص یهاجانی(، استرس، هSLDخاص ) یریادگیاختالل  ،یفرزند پرور :کلیدی واژگان
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 قدمهم
رشدی است که مطابق با پنجمین -، اختاللی عصبی0(SLDاختالل یادگیری خاص )

 با عالئمی همچون غلط و آهسته 2(DSM-5راهنمای آماری و تشخیصی اختالالت روانی )

شده، هجی کردن کلمات، نوشتن و ابراز عقاید خواندن کلمات، عدم درک مطالب خوانده

صورت کتبی، تسلط یافتن بر قواعد اعداد و ارقام، اطالعات رقمی یا محاسبه و مشکل در به

(. در این اختالل 2100، 0پزشکی آمریکاشود )انجمن روانیاستدالل ریاضی شناخته م

های تحصیلی فرد در یک یا چند درس، بسیار کمتر از سن تقویمی او هستند و در مهارت

های زندگی روزمره اختالل شدید به وجود عملکرد تحصیلی و شغلی یا در فعالیت

یزان شیوع اختالل یادگیری ، مDSM-5(. به گزارش 2109، 0آورند )آلفانسو و فالنگانمی

درصد در  01تا  1های تحصیلی خواندن، نوشتن و ریاضی، در دامنه ( در زمینهSLDخاص )

های مختلف است )سادوک، سادوک و ها، جوامع و زبانای، در فرهنگکودکان مدرسه

 (.2101، 1روئیز

اده تأثیر متخصصان بر این باورند که اگرچه اختالل فرزند بر حال و هوای کل خانو

دارد، اما در این میان مادر خانواده به سبب نقش سنتی مراقب، مسئولیت بیشتری را در قبال 

شوند )موللی و شناختی بیشتری مواجهه میکودک بر عهده دارند و با مشکالت روان

ها استرس فرزند ( که یکی از آن0089االسالمی و سیداسماعیلی، ؛ شیخ0099نعمتی، 

های کودک است که ویژگی-سترس فرزند پروری، استرس در نظام والداست. ا 0پروری

ها )استرس های والدین به این ویژگیزای کودک )استرس قلمرو کودک( و پاسخاسترس

( در 2101) 0(. دایسون2100آبادی، گیرد )تهماسیان، انصاری و فتحقلمرو والد( را در برمی

ل یادگیری روی خانواده پرداخت و نشان داد پژوهشی به بررسی تأثیرات غیرمنتظره اختال

شود. نتایج که حضور این کودکان در خانواده موجب استرس فرزند پروری می
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Specific Learning Disability 

2. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th Edition 

3. American Psychiatric Association 

4. Alfonso & Flanagan 

5. Sadock, Sadock & Ruiz 

6. parenting stress 

7. Dyson 
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(، 2100(، کرایگ و همکاران )2100) 0های بانیفاکی، استورتی، توبیا و سوردیپژوهش

االی ( نیز بیانگر سطح ب0080( و کاوه و کرامتی )2102و همکاران ) 2ژینیری کوکوسیس

ویژه مادران دارای فرزند با اختالل یادگیری خاص استرس فرزند پروری در والدین به

(SLD اشاره دارد. متخصصان بر این باورند که استرس فرزند پروری اغلب موجب )

کند که ای ایجاد میشود تا مشکالت فرزند تشدید شود و چرخه بازخوردی منفیمی

( و ضرورت دارد تا 2118، 0کاهد )گرینسپن و ویدریز میدرنهایت از اثرات مثبت مداخله ن

 ای مبذول شود.به این مشکل توجه ویژه

های مختلف در ( موجب تجربه هیجانSLDاز طرفی اختالل یادگیری خاص )

( 0080(؛ دهقانی، حکمتیان و پاساالری )0080گردد )سلیمی و بارخد، آموزان میدانش

تری تحصیلی پایینتحصیلی و درگیری  حصیلی، سرزندگیدریافتند که این کودکان امید ت

الف( مفهوم  2112و همکاران ) 0نسبت به کودکان عادی دارند. در همین رابطه، پکران

های کنند که هیجانشناسی مطرح کرده و بیان میرا در حوزه روان 1های تحصیلیهیجان

های تحصیلی یا نتایج تحصیلی گره طور مستقیم به فعالیتهایی است که بهتحصیلی، هیجان

( در آموختن SLDآموزان با اختالل یادگیری خاص )خورده است. با توجه به اینکه دانش

ستند و بازخورد مناسبی نیز از سیستم موضوعات درسی با مشکالت زیادی روبرو ه

ها های منفی تحصیلی در آنکنند، احتمال تجربه هیجانآموزشی و خانواده دریافت نمی

های ( در پژوهش2102) 0( و کیم و هوگز2100) 0بسیار زیاد است. ویالویسنسیو و برناردو

بر انگیزش توجهی های تحصیلی تأثیرات قابلخود به این نتیجه رسیدند که هیجان

آموزان دارد. پکران و آموزان دارد و نقش مهمی در عملکرد تحصیلی دانشدانش

های هیجانی که مستقیماً با های تحصیلی عبارت از تجربه( معتقدند هیجان2100همکاران )

گرایی(، کیفیت یادگیری و پیشرفت شناسی مثبتای در روانبهزیستی ذهنی )حوزه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Bonifacci, Storti, Tobia, & Suardi 

2. Ginieri‐Coccossis 

3. Greenspan & Wieder 

4. Pekrun 

5. Academic emotions 

6. Villavicencio & Bernardo 

7. Kim. & Hodges 
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فردی در کالس درس و ارتباط هستند و بر کیفیت روابط بینآموزان در تحصیلی دانش

های تحصیلی نقش بسیار گذارند. با توجه به اینکه هیجانآموز و معلم تأثیر میتعامل دانش

 آموز دارد و توجه به آن ضروری است.مهمی در عملکرد تحصیلی دانش

ها گرایش شود که آنطورکلی سطوح باالی استرس در این مادران باعث میبه

ناپذیر، تهدیدآمیز و پرخاشگرانه فرزند پروری داشته های انعطافبیشتری به استفاده از شیوه

شده برای این کودکان بهره های درمانی و خدمات مناسب ارائهباشند و کمتر از برنامه

ای متقابل و دوسویه است، ببرند؛ با توجه به اینکه رابطه کودک و مادر خانواده، رابطه

حاالت هیجانی مادر تأثیرات منفی بر رشد کودک گذاشته، رفتارهای مخرب بیشتر و 

دهد. با توجه به موارد ذکرشده به های تحصیلی منفی را افزایش میاحتمال تجربه هیجان

آموز و العمری برای دانش( اثرات مادامSLDرسد که اختالل یادگیری خاص )نظر می

هایی همچون سالمت، بهداشت روانی، روابط تواند حوزهخانواده به همراه دارد که می

فردی، ادامه تحصیل، امکانات استخدامی و دیگر مسائل زندگی را تحت تأثیر قرار بین

منظور کشف تجارب زیسته والدین جهت دهد؛ بنابراین انجام یک تحقیق در این حوزه به

را مرتفع سازد و منجر  تواند خألهای پژوهشی و آموزشیتدوین یک الگوی درمانی می

ها و مشکالت این افراد در جلسات درمانی شود. بر این ها، دغدغهکارگیری تجربهبه

اساس، هدف از انجام پژوهش حاضر، تدوین برنامه فرزند پروری مبتنی بر تجارب زیسته 

( و ارزیابی اثربخشی آن بر استرس SLDمادران دارای فرزند با اختالل یادگیری خاص )

 های تحصیلی کودکان است.ند پروری و هیجانفرز

 روش

برنامه فرزند پروری مبتنی بر »پژوهش حاضر در دو مرحله انجام گرفته است؛ در مرحله اول 

تدوین شد. با توجه به اینکه « تجارب زیسته مادران دارای فرزند با اختالل یادگیری خاص

تالل یادگیری خاص بود از هدف اصلی کشف تجارب زیسته مادران دارای فرزند با اخ

 00های یادگیری شهر اصفهان گیری مبتنی بر هدف از بین مراکز ناتوانیطریق روش نمونه

ها تا مادر دارای فرزند با اختالل یادگیری خاص انتخاب شدند. فرایند گزینش نمونه
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ین هنگامی ادامه پیدا کرد که در جریان کسب اطالعات هیچ داده جدیدی پدیدار نشد. بد

آوری گردید و بر مبنای اطالعات نگر جمعها با استفاده از مصاحبه ژرفترتیب، داده

آمده، برنامه آموزشی تدوین شد. بخش دوم پژوهش، نیمه آزمایشی از نوع دستبه

 01آزمون، پیگیری با گروه گواه بود. نمونه پژوهش در این بخش، شامل آزمون، پسپیش

( بودند که به روش در دسترس SLDاختالل یادگیری خاص ) مادر دارای فرزند مبتال به

نفر( تقسیم شدند.  01نفر( و گواه ) 01انتخاب و به شیوه تصادفی به دو گروه آزمایش )

معیارهای ورود به مطالعه شامل رضایت کامل و آگاهانه جهت شرکت در تحقیق، عدم 

سواد خواندن و نوشتن و عدم های شدید و مزمن، داشتن حداقل ابتالی والدین به بیماری

آموز بود. معیارهای خروج از رشدی دیگر برای دانش-همراهی هر نوع اختالل عصبی

های درمانی، عدم دریافت مشاوره فردی یا زمان در سایر برنامهپژوهش نیز عدم شرکت هم

دارودرمانی و غیبت بیش از دو جلسه در برنامه آموزشی بود. معیارهای ورود و خروج 

شناسی و آموزش کودکان استثنایی و با مراجعه به وسط دانشجوی دکتری رشته روانت

پژوهش حاضر به شرح  CONSORTآموزان موردبررسی قرار گرفت. نمودار پرونده دانش

 (.0زیر است )نمودار 



 31  …فرزند با  یمادران دارا ستهیبر تجارب ز یمبتن یبرنامه فرزند پرور نیتدو

 

 
 دادن مراحل انجام تحقیق پژوهش حاضر جهت نشان CONSORT. نمودار 1نمودار 

 ر پژوهش به شرح زیر بود:ابزار مورداستفاده د

سؤال است در سال  010: این مقیاس دارای 0(PSIپرسشنامه استرس فرزند پروری )

-توان اهمیت تنیدگی در نظام والدشده و بر اساس آن میساخته 2توسط آبیدین 0881

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Panenting Stres Index 

2. Abidin 
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( بر این اصل استوار PSIکودک را ارزیابی کرد. پرسشنامه شاخص استرس فرزند پروری )

های والدین و یا های کودک، برخی از خصیصهای ویژگیتنیدگی والدین از پارهاست که 

شود. طور مستقیم مرتبط هستند، ناشی میهای متنوعی که به ایفای نقش والدین بهموقعیت

)کامالً  1)کامالً موافقم( تا  0های گذاری نیز به روش لیکرت برحسب پاسخشیوه نمره

( از طریق تحلیل عاملی مقیاس نشان داده است که 0881دین )شود. آبیمخالفم( انجام می

( از دو عامل کلی استرس فرزند پروری در PSIپرسشنامه شاخص استرس فرزند پروری )

ماده( تشکیل شده  10سؤال( و استرس فرزند پروری در قلمرو والدین ) 00قلمرو کودکی )

ی در قلمرو کودکی برابر با است. ضریب همسانی درونی مقیاس برای استرس فرزند پرور

چان و برآورد شد )تام 80/1و برای استرس فرزند پروری در قلمرو والدین برابر با  91/1

و ضریب  99/1(. در ایران نیز ضریب همسانی درونی کل مقیاس برابر با 0880، 0وونگ

ادی، آببرآورد شد )دادستان، ازغدی و حسن 80/1روز برابر با  01بازآزمایی با فاصله 

0091.) 

شده و ( طراحی2112: توسط پکران و همکاران )های تحصیلیپرسشنامه هیجان

های گویه و دو بعد هیجان 01سنجد. این مقیاس دارای های مثبت و منفی را میهیجان

 8های منفی )خشم گویه( و هیجان 0گویه و غرور  0گویه، امیدواری  01مثبت )لذت 

باشد گویه( می 00گویه و خستگی  00گویه، ناامیدی  00گویه، شرم  00گویه، اضطراب 

 1تا  0ای )هرگز تا همیشه( و هر ماده دارای ارزشی بین که با یک مقیاس لیکرت پنج درجه

سنجی قابل قبولی برخوردار است. ضریب های رواناست. پرسشنامه مذکور از شاخص

برآورد شده  81/1تا  01/1نه ( در دام2112همسانی درونی در مطالعه پکران و همکاران )

است. در ایران نیز ضریب همسانی درونی در مطالعه کدیور، فرزاد، کاوسیان و نیکدل 

 برآورد شد. 90/1تا  00/1( در دامنه 0099)

آوری نگر جمعها با استفاده از مصاحبه ژرفداده طراحی و ساخت بسته مداخله:

العاتی، گفتگوی عمیق و ژرف پژوهشگر گردید چرا که منبع اصلی اطالعات در چنین مط
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Tomchom & Woong 
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کنندگان است. حجم نمونه، تابع هدف تحقیق است و تا اشباع اطالعات یعنی تا و مشارکت

یابد کنندگان به دست نیاید، ادامه میهای شرکتجایی که دیگر اطالعات جدیدی از گفته

نفر،  00؛ این کنندگان اشباع اطالعات حاصل شدنفر از شرکت 00که پس از مصاحبه با 

که کننده بدون اینآموزان مبتال به اختالل یادگیری خاص بودند. مصاحبهوالدین دانش

کند تا به دنیای واقعی و تجربیات زندگی بکوشد تا جهت خاصی به گفتگو بدهد، سعی می

کنندگان در مورد پشتوانه علمی بخشی به مشارکتها نیز با اطمینانفرد دست یابد. مصاحبه

های مصاحبه ها، انجام شد. در تهیه پرسشمحرمانه ماندن بیانات، اطالعات و هویت آنو 

شده تا حد امکان مشکالت اصلی مادران را منعکس های مطرحتالش بر این بود که پرسش

ای نباشد که موجب حساسیت، طفره رفتن و امتناع از پاسخ دادن گونهها بهکند و پرسش

ها، تجربه خود در ارتباط با ویژگی»یک سؤال محوری و گسترده ها با طرح شود؛ مصاحبه

آغاز شد. در « آموز و خانواده را بیان کنیدهای بین شما، دانشرفتارها، تعامالت و واکنش

های های ناقص و کوتاه، برای وضوح گفتهها و یا پاسخصورت وجود ابهام در پاسخ

 شد.کننده سؤاالت بیشتری پرسیده میشرکت

صورت کلمه به پس از انجام هر مصاحبه، متن آن بعد از چند بار گوش کردن به 

ها وتحلیل قرار گرفت. این تحلیلروش مورد تجزیه Colaizziنویس شد و با کلمه دست

که بخشی از رساله دکتری نویسنده اول پژوهش بود و با نظارت اساتید راهنما و مشاور 

ق سعی شد از چهار مقیاس موثق بودن تحقیقات کیفی، انجام گرفت. همچنین در این تحقی

استفاده شود.  0و قابلیت انتقال 0، قابلیت تصدیق2، قابلیت اطمینان0یعنی قابلیت اعتبار

، «تأثیر روی خانواده و زندگی مشترک»مضمون اصلی شامل  1شده در های حاصلیافته

مضمون فرعی  00و « زهانیا»و « هانگرانی»، «آموزمشکالت دانش»، «زندگی مادر»

که هدف مطالعه درک و توصیف تجارب مادران دارای بندی گردید. )با توجه به اینطبقه

صورت کیفی فرزند با اختالل یادگیری خاص است، نوع پژوهش نیز متناسب با آن به

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Credibility 

2. Dependability 

3. Confirmability 

4. Trasforeability 
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که پدیده موردمطالعه، تجارب انسانی است و پژوهشگر نیز به انتخاب شد و با توجه به این

-منظور تدوین برنامه آموزشیبال درک و توصیف تجارب مادران از طریق مصاحبه و بهدن

عنوان روش مناسب برای انجام مطالعه انتخاب درمانی بود، روش فنومنولوژی توصیفی به

شد(. در گام بعدی، پژوهشگران در جلسات متعددی برنامه فرزند پروری مبتنی بر تجارب 

های ( را بر مبنای مقولهSLDبا اختالل یادگیری خاص )زیسته مادران دارای فرزند 

نفر از  01منظور بررسی روایی محتوایی، برنامه در اختیار شده تدوین کردند. بهکشف

( قرار گرفت و SLDاساتید، متخصصان و درمانگران کودکان با اختالل یادگیری خاص )

مه فرزند پروری مبتنی بر طی چندین مرحله ویرایش و اصالح گردید. خالصه جلسات برنا

ارائه شده  0( در جدول SLDتجارب زیسته مادران دارای فرزند با اختالل یادگیری خاص )

 است.

. خالصه جلسات برنامه فرزند پروری مبتنی بر تجارب زیسته مادران دارای فرزند با 1جدول 

 (SLDاختالل یادگیری خاص )

 محتوای آموزشی جلسات مداخله

 جلسه اول

آموزان با اختالل یادگیری خاص های دانشآزمون، معرفی برنامه، معرفی ویژگیاجرای پیش

(SLDدر مقاطع تحصیلی مختلف، اهمیت شناخت این ویژگی ) ،ها، تعریف فرزند پروری

 تکلیف خانگی

 جلسه دوم

خانواده، های ابرازشده در حال و هوای های ابرازشده، بررسی نقش هیجانسازی هیجانمفهوم

فایده -های ارتباطی کارآمد و ناکارآمد با فرزند، هزینههای ابرازشده، سبکتکالیف هیجان

 های ارتباطی، تکلیف خانگیسبک

 جلسه سوم

ها، معرفی والدین واکنشی و والدین های فرزند پروری و ارائه مثال در مورد آنمعرفی سبک

کن(، گوشی )چاق و تپل، مؤدب و حرفهلیکوپتری، تفکرات ناکارآمد و کودک تلویزیون

 تکلیف خانگی

 جلسه چهارم

آموزان، های فرزند پروری، استعاره مدرسه حیوانات و استعدادهای مختلف دانشمعرفی استعاره

استعاره جزیره گرمسیری در حوزه فرزند پروری، استعاره مادر عاشق، راهکارهای لذت بردن از 

 فرزند پروری

 جلسه پنجم

ها و های شفقت نسبت به خود و دیگران، هزینهعنوان والد، تمرینقدردانی از خود بهتمرین 

پیامدها، تفاوت شفقت به خود و دیگران با مهربانی، تکالیف خانگی عملی در زمینه شفقت به 

 خود و دیگران
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 محتوای آموزشی جلسات مداخله

 جلسه ششم

داشته باشد، اُفتد و آنچه ممکن است در واقعیت وجود توجه به تفاوت آنچه در ذهن اتفاق می

ها، اشتباهات شایع والدین، تکلیف جای واکنش به آنتمرین مشاهده افکار و احساسات به

 خانگی

 جلسه هفتم

های افزایش رفتار مطلوب و کاهش رفتار نامطلوب، پاسخ تغییرات الزم در سبک زندگی، شیوه

داشتن جو عاطفی نگههای گرم ها، نحوه کمک به فرزند در مسائل درسی، شیوهبه نگرانی

 خانواده

 جلسه هشتم
های های ارتباط با همسر، تعیین سهم امور خانواده، اشتراک تجارب، مروری بر آموختهشیوه

 هاآزموناعضا، پاسخ به سؤاالت، اجرای پس

برنامه فرزند پروری مبتنی بر تجارب زیسته مادران دارای فرزند با اختالل یادگیری خاص 

(SLDدر طی ه ) ،دقیقه  01شت جلسه )هر هفته یک جلسه( برگزار شد و مدت هر جلسه

فرد این برنامه آموزشی آن است که بر مبنای تجارب زندگی مادران منحصربه بود. ویژگی

رسید رویکردهای دیگر به این خصیصه کمتر توجه با کودکان بنا شده است و به نظر می

 اند.داشته

ابتدا با درخواست کتبی از مادران این کودکان  ری:روش اجرا و انجام محاسبات آما

تقاضای همکاری و شرکت در پژوهش )مداخله( انجام گردید. الزم به ذکر است که نمونه 

ای جدا از نمونه بخش کیفی بودند. پس از نشان شده جهت انجام مداخله، نمونهانتخاب

تصادفی ساده به همراه صورت شده، بهدادن تمایل شرکت در آزمایش، کودکان انتخاب

جفت مادر و کودک(  01نفری آزمایش و کنترل )هر گروه  01مادرانشان در دو گروه 

آزمون از کشی استفاده شد. پس از گرفتن پیشگمارده شدند، برای این کار از روش قرعه

کودکان و مادران هر دو گروه، برنامه فرزند پروری مبتنی بر تجارب زیسته مادران دارای 

( که توسط محقق طراحی گردیده بود، اجرا شد و SLDزند با اختالل یادگیری خاص )فر

آزمون همان ای دریافت نکردند. سپس در مرحله پسگونه مداخلهمادران گروه کنترل هیچ

آزمون بر روی مادران و کودکان هر دو گروه آزمایش و کنترل های مرحله پیشپرسشنامه

بت شد. درنهایت، پس از یک ماه، در مرحله پیگیری مجدد ها ثاجرا گردید و نمرات آن

آزمون روی مادران و کودکان هر دو گروه آزمایش و کنترل های مرحله پیشپرسشنامه
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افزار شده با استفاده از نرمآوریهای جمعها ثبت گردید. در پایان دادهاجرا شد و نمرات آن

SPSS-23 ورداستفاده در این تحقیق، آمار های آماری موتحلیل شدند. روشتجزیه

توصیفی شامل میانگین و انحراف معیار و در تحلیل استنباطی از تحلیل واریانس با 

 گیری مکرر استفاده شد.اندازه

 هایافته

در این بخش ابتدا از طریق روش آمار توصیفی، میانگین و انحراف معیار متغیرهای وابسته 

 فرض نرمال بودن نمرات ارائه شده است:پیشدر دو گروه آزمایش و گواه و نیز 

فرض نرمال بودن متغیرهای وابسته در دو . میانگین، انحراف معیار و پیش2جدول 

 گروه آزمایش و گواه

 گروه متغیر

-Kolmogorov پیگیری آزمونپس آزمونپیش

smirnov 

 میانگین
انحراف 

 معیار
 میانگین

انحراف 

 معیار
 میانگین

انحراف 

 معیار
 داریمعنی df آماره

استرس فرزند 

پروری 

 )کودک(

 010/1 01 800/1 80/0 10/010 20/0 90/011 12/0 00/000 آزمایش

 201/1 01 801/1 01/0 90/020 98/0 01/020 18/9 80/021 گواه

استرس فرزند 

 پروری )والدین(

 098/1 01 809/1 09/0 00/000 80/0 11/001 90/00 00/011 آزمایش

 000/1 01 801/1 80/8 11/000 11/00 00/002 08/00 00/000 گواه

های هیجان

 تحصیلی مثبت

 000/1 01 800/1 80/0 10/29 09/0 80/29 00/0 21/20 آزمایش

 000/1 01 810/1 21/2 00/20 01/2 80/20 21/0 00/22 گواه

های هیجان

 تحصیلی منفی

 109/1 01 811/1 10/00 01/000 10/00 11/009 00/01 01/010 آزمایش

 000/1 01 800/1 00/8 80/000 91/01 00/001 00/8 01/018 گواه

 

میانگین و انحراف معیار متغیرهای وابسته استرس فرزند پروری )کودک(، استرس  2جدول 

های تحصیلی منفی را در سه های تحصیلی مثبت و هیجانفرزند پروری )والدین(، هیجان

های توصیفی بیانگر آن دهد. مرور یافتهآزمون و پیگیری نشان میآزمون، پسمرحله پیش

منظور رها در مراحل مختلف آزمون با یکدیگر متفاوت است؛ بهاست که نمرات این متغی
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کنیم. ازآنجاکه عالوه بر اعمال مداخله برای ها آماری استفاده میبررسی تغییرات از آزمون

گیری گروه آزمایش، از متغیر زمان نیز استفاده شد، روش آماری تحلیل واریانس با اندازه

 -دین منظور ابتدا از طریق آزمون کلموگروفهای منتخب است. بمکرر، یکی از روش

ها از دهد دادهها آزمون شد که نتایج نشان میاسمیرینف، مفروضه نرمال بودن داده

نتایج آزمون موخلی جهت بررسی  0(. جدول 2وضعیت نرمالی برخوردار هستند )جدول 

 دهد.کرویت )همسانی ماتریس کواریانس( را نشان می

 گروهیبرای بررسی کرویت واریانس درونآزمون موخلی  3جدول 

 سطح معناداری df تقریبی Mauchly 2Xآماره  متغیرها
 روش تخمینی

Greenhouse-

Geisser 
 002/1 110/1 2 12/20 00/1 استرس فرزند پروری )کودک(

 009/1 110/1 2 10/09 11/1 استرس فرزند پروری )والدین(

 000/1 110/1 2 81/00 10/1 های تحصیلی مثبتهیجان

 109/1 110/1 2 08/09 20/1 های تحصیلی منفیهیجان

نتایج آزمون موخلی بیانگر آن است فرض کرویت برای متغیرها برقرار است. برای 

های متغیرهای استرس فرزند پروری )کودک(، استرس فرزند پروری )والدین(، هیجان

از روش تخمینی  Fهای تحصیلی منفی جهت استفاده از آزمون تحصیلی مثبت و هیجان

Greenhouse-Geisser ها، ررسی نرمال بودن و یکنواختی کوواریانساستفاده شد. پس از ب

گیری مکرر در گروه آزمایش و گواه در سه مرحله به تحلیل دوطرفه با یک عامل اندازه

 آزمون و پیگیری پرداخته شد که نتایج در ادامه ارائه شده است.آزمون، پسپیش

 
مکرر بر روی گیری اثرات بین آزمودنی حاصل از تحلیل واریانس با اندازه 4جدول 

 میانگین متغیرهای در گروه شاهد و آزمایش

 مجذور اتا SS df MS F P منبع تغییرات متغیر

 Greenhouse-geisser 90/090 20/0 10/090 09/00 110/1 29/1 استرس فرزند پروری )کودک(

 Greenhouse-geisser 09/181 00/0 12/002 02/0 110/1 00/1 استرس فرزند پروری )والدین(

 Greenhouse-geisser 92/220 00/0 81/000 11/9 110/1 20/1 های تحصیلی مثبتهیجان
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توان چنین گفت که در متغیر استرس فرزند پروری در قلمرو کودک می 0بر اساس جدول 

(110/1=Pهیجان ،) های( 110/1تحصیلی مثبت=Pو هیجان ) های تحصیلی منفی

(110/1=Pسطح معنی ) داری را کمتر است و بدین ترتیب تفاوت معنی 11/1داری از سطح

دهد؛ اما در متغیر، استرس فرزند پروری در قلمرو های آزمایش و شاهد نشان میبین گروه

 داری مشاهده نشد.( این معنیP=110/1والدین )

رات درون آزمودنی حاصل از تحلیل واریانس بر روی میانگین متغیرها اث 5جدول 

 در گروه آزمایش و گواه

 در متغیر استرس فرزند پروری در قلمرو کودک، استرس فرزند 0همچنین بر اساس جدول 

های تحصیلی منفی اثر تعامل های تحصیلی مثبت و هیجانپروری در قلمرو والدین، هیجان

ها در گروه داری تفاوت. بر این اساس، بعد از معنی(P˂11/1)دار بود زمان در گروه معنی

آزمون و پیگیری در این متغیرها، از آزمون، پسسه مرحله پیش آزمایش و شاهد در

 (.1های تعقیبی استفاده شد )جدول آزمون

 بین گروه آزمایش و گواه بر میانگین متغیرها (LSD)نتایج آزمون تعقیبی  6جدول 

 Bمرحله  Aمرحله  متغیر
اختالف 

 میانگین

انحراف 

 معیار

سطح 

 داریمعنی

 110/1 01/0 10/1 آزمونپس آزمونپیشاسترس فرزند پروری 

 Greenhouse-geisser 09/0001 00/0 90/0209 02/00 110/1 290/1 های تحصیلی منفیهیجان

 SS df MS F P منبع متغیر

 استرس فرزند پروری )کودک(
 110/1 09/01 10/000 0 10/000 زمان

 110/1 99/00 00/090 0 00/090 گروه× زمان 

 استرس فرزند پروری )والدین(
 110/1 10/0 22/002 0 22/002 زمان

 128/1 00/1 19/099 0 19/099 گروه× زمان 

 های تحصیلی مثبتهیجان
 110/1 02/08 00/210 0 00/210 زمان

 112/1 29/00 91/90 0 91/90 گروه× زمان 

 های تحصیلی منفیهیجان
 110/1 08/01 00/0100 0 00/0100 زمان

 110/1 09/09 20/0000 0 20/0000 گروه× زمان 
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 110/1 00/0 00/0 پیگیری )کودک(

 190/1 01/1 00/1 پیگیری آزمونپس

استرس فرزند پروری 

 )والدین(

 آزمونپیش
 100/1 02/2 01/1 آزمونپس

 100/1 80/2 00/1 پیگیری

 802/1 09/0 100/1 پیگیری آزمونپس

های تحصیلی هیجان

 مثبت

 آزمونپیش
 112/1 11/0 01/0 آزمونپس

 100/1 00/0 10/0 پیگیری

 290/1 122/1 10/1 پیگیری آزمونپس

های تحصیلی هیجان

 منفی

 آزمونپیش
 110/1 08/2 00/9 آزمونپس

 110/1 10/2 00/9 پیگیری

 080/1 010/1 01/1 پیگیری آزمونپس

توان گفت در متغیر استرس فرزند پروری در قلمرو کودک، می 0بر اساس نتایج جدول 

های تحصیلی های تحصیلی مثبت و هیجاناسترس فرزند پروری در قلمرو والدین، هیجان

. این (P˂11/1)داری وجود داشت آزمون تفاوت معنیآزمون و پسمنفی بین پیش

پیگیری در متغیرها استرس فرزند پروری در قلمرو آزمون و داری در مرحله پیشمعنی

های تحصیلی منفی نیز وجود داشت. همچنین، های تحصیلی مثبت و هیجانکودک، هیجان

داری مشاهده کدام از متغیرها، تفاوت معنیآزمون و پیگیری نیز در هیچبین مرحله پس

 نشد.
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 گیریبحث و نتیجه

زند پروری مبتنی بر تجارب زیسته مادران دارای پژوهش حاضر با هدف تدوین برنامه فر

( و ارزیابی اثربخشی آن بر استرس فرزند پروری و SLDفرزند با اختالل یادگیری خاص )

های تحصیلی کودکان انجام گرفت. نتایج بخش اول پژوهش نشان داد که بسته هیجان

بر روی مادران دارای توان آن را شده دارای روایی محتوایی قابل قبولی است و میتدوین

( اجرا کرد. بخش دوم پژوهش نیز که به بررسی SLDفرزند با اختالل یادگیری خاص )

شده پرداخت، نشان داد که این برنامه موجب کاهش استرس فرزند اثربخشی برنامه تدوین

های تحصیلی منفی خواهد شد و تا حدودی پروری در قلمرو کودک و والدین و نیز هیجان

 ای تحصیلی مثبت را افزایش خواهد داد.ههیجان

های ابرازشده والدین توان به نقش کلیدی هیجانهای پژوهش میدر تبیین یافته

های ( اشاره کرد. هیجان ابرازشده، هیجانSLDنسبت به فرزند با اختالل یادگیری خاص )

به دیگران  ویژه مراقبان اصلی( نسبتوسیله اعضای خانواده )بههایی است که بهو نگرش

(. تولد یک کودک با نیازهای 2100، 0شود )بنسون، دالی، کارلوف و روبینسونابراز می

ویژه، مشکالت زیادی را برای والدین از جمله استرس و افسردگی به همراه دارد و تربیت 

کودک با این مشکالت رشدی، مشکالت خاص و مهمی را برای هر دو والد به وجود 

ها انتقاد، احساسات منفی و ناخشنودی نسبت به فرزند و درگیری ه آنآورد که از جملمی

های ابرازشده ازحد است. بر این اساس متخصصان معتقدند سطح هیجانعاطفی بیش

شدت بر نتایج درمانی تأثیرگذار است و مداخالتی والدین نسبت به فرزند دارای ناتوانی به

دهد، هم برای کودک و هم برای ش میهای ابرازشده والدین را کاهکه سطح هیجان

(. برنامه فرزند پروری مبتنی بر تجارب 2102، 2والدین نتایج مهمی به همراه دارد )پیس

( با عنایتی که به نقش کلیدی SLDزیسته مادران دارای فرزند با اختالل یادگیری خاص )

های منفی هیجانهای ابرازشده والدین داشت، از طریق تکالیفی سعی در کاهش این هیجان

 توان اثربخشی برنامه را تبیین کرد.داشت و از این طریق می

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Benson, Daley, Karlof, & Robison 

2. Peace 
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توان به چرخه معیوب فرزند پروری های این بخش از پژوهش میدر تبیین دیگر یافته

اشاره کرد که در بسیاری از رویکردهای آموزشی و درمانی فرزند پروری به آن توجه شده 

فرزند پروری، فرض بر آن است که بسیاری  است. بر این اساس، در چرخه معیوب

کودک دارد. رفتارهای منفی -مشکالت رفتاری کودکان ریشه در تعامالت منفی والد

تواند رفتارهای منفی کودک مانند لجبازی، والدین مانند پرخاشگری و تهدید می

زمینه را مسئولیتی، نافرمانی، پرت کردن اشیاء و کتک زدن را تقویت کند. این رفتارها بی

آورد و ممکن است منجر به خشونت و تنبه بدنی برای بدتر شدن رفتار والدین فراهم می

( و استرس فرزند پروری زیادی را بر روی 0080شود )فوالدوند، نادی، عابدی و سجادیان، 

دهد. برنامه فرزند پروری مبتنی بر تجارب زیسته مادران دارای فرزند دوش والدین قرار می

( نیز با شناسایی نقش مهم این چرخه معیوب و ارائه SLDالل یادگیری خاص )با اخت

های تحصیلی های مبتنی بر آن، نقش مهمی در استرس فرزند پروری و هیجانآموزش

 فرزندان داشت.

تبیین دیگر اثربخشی برنامه فرزند پروری مبتنی بر تجارب زیسته مادران دارای فرزند 

که طوریشود؛ بههای این برنامه مربوط می( به نقش مؤلفهSLDبا اختالل یادگیری خاص )

کننده و آموختن رابطه درمانی نقش محیط گرم و صمیمی و ایجاد محیط عاطفی حمایت

شناختی کودکان (، جو عاطفی خانواده و عملکرد روان2101، 0مثبت )هاروی و تیلور

ارتباطی خود و تأثیر آن بر فرزند های (، ادراک والدین از سبک0081)رحمانی و محب، 

( و کنترل به همراه حمایت عاطفی، سطوح مناسبی از استقالل و ارتباط 2100، 2)نیس

های ( که در پژوهش0082نژاد، پور، شیخی، میرزایی و کاظمکودک )شفیع-دوسوبه والد

زند داری بر استرس فرطور معنیقبلی اثبات شده است، در این پژوهش نیز توانست به

 های تحصیلی فرزندان اثرگذار باشد.پروری و هیجان

توان استفاده از ها میهای مختلفی داشت که ازجمله آنپژوهش حاضر محدودیت

گیری های در دسترس با توجه به محدودیت نمونه پژوهش و عدم امکان انجام نمونهنمونه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Harvey & Taylor 

2. Neece 
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ا با احتیاط بیشتری به شود نتایج پژوهش رتصادفی در گام اول اشاره کرد که موجب می

جامعه تعمیم داد. محدودیت دیگر این پژوهش استفاده از رویکردهای کیفی برای تدوین 

بسته بود که باید در تعمیم نتایج با احتیاط رفتار کرد. محدودیت دیگر مربوط به عدم 

با  عنوان مبنای مقایسه برای گروه کنترل اجرا شود؛وجود برنامه آموزشی دیگر است که به

های پژوهش را تعمیم داد. شایسته است در توان یافتهها نمیتوجه به این محدودیت

ویژه جهت ارزیابی مداخله، ها موردتوجه قرار گیرد و بههای بعدی این محدودیتپژوهش

های دیگر فرزند پروری بهره گرفته شود. پژوهشگران، درمانگران و متخصصان از برنامه

توانند از این برنامه آموزشی ( میSLDاختالل یادگیری خاص ) آموزان باحوزه دانش

 آموزان بهره ببرند.شناختی والدین دانشجهت کاهش مشکالت روان
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