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Abstract 

Objective: The aim of this study was to investigate 

the computerized training on selective attention in 

children with ADHD (inattention type). Method: 

Computerized training with CogniPlus software was 

given to 6 children with ADHD (inattention type) 

over 15 sessions of thirty minutes in a single-case 

design with multiple baselines, and then one month 

follow up was carried. In order to measure changes, 

Stroop test and Conner's Parent/Teacher Rating 

Scale were used. Results: Results showed that 

selective attention subscales (congruent and non-

congruent error) in the subjects were reduced by 

54.63 and 52.59 percent, respectively. The results 

were clinically significant. Conclusion: It seems 

that computerized training can be an effective 

treatment for selective attention in children with 

ADHD in form of individual sessions. 
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 مقدمه
 یالگوی شامل5فعالی توجه/بیش نارسایی اختالل
 توجه در ضعف در شکست مثل هایی نشانه با رفتاری
 تکالیف یسازمانده در مشکل جزئیات، به دقیق
 افزایش بصورت مختلف های موقعیت در که باشد می

 خود کاری، و تحصیلی اجتماعی، عملکرد در مشکالتی
 نوع اختالل، این فرعی انواع از یکی دهد. می نشان را

 شامل توجهی بی رفتاری تظاهرات است. 5توجه بی غالبا
 تمرکز حفظ در مشکل تکالیف، انجام هنگام سرگردانی

 به مربوط تظاهرات این که است نبود آشفته و

 در اختالل این نیستند. کودک درک عدم یا لجبازی
 های بیماری آماری و تشخیصی راهنمای پنجمین
 داده قرار عصبی رشدی اختالالت بخش در 3روانی
 این با مغز رشدی های همبسته بتواند تا است شده

 ،4آمریکا روانپزشکی )انجمن کند منعکس را اختالل

 کودکان این که اند داده نشان تحقیقات (.5153
 دارند 5اجرایی کارکرد یها توانایی در هایی نقص

  (.5116 )بارکلی،
 در که است ای گسترده ساختار اجرایی کارکرد
 بازداری توجه، قبیل از متنوعی فرایندهای برگیرندة

 حین در پذیری انعطاف کاری، حافظة  پاسخ،
 از یکی است. هدفمند رفتارهای تنظیم و ریزی برنامه
 در اجرایی عملکرد فرایند در مهم های آسیب عمده
 به که انتخابی توجه است. 6انتخابی توجه اختالل، این
 تقسیم شنیداری توجه و بینایی توجه بخش دو

 نامربوط اطالعات تداخل از اجتناب توانایی به شود می
 چه دارد؛ اشاره هدف اطالعات انتخاب با تکلیف، به

 عمل غالب پاسخی عنوان به کن پرت حواس اتاطالع
 ویسنته،-)فورنیر غیرغالب پاسخی عنوان به چه کنند،

 و باالیی ای آهیانه قطعة (.5112 گائوناک، و الریگادریر

 توجه شبکة هستة جانبی، حرکتی پیش کرتکس
 نظر به (.5555 )مسلم، دهد یم تشکیل را انتخابی

 فضای بازنمایی یردرگ باالیی ای آهیانه منطقة رسد یم
 درگیر جانبی  حرکتی  پیش کرتکس و یشخص  فرا

 های یآزمودن است. اکتشافی حرکات و یابی جهت

-پری حجم فعالی توجه/بیش نارسایی اختالل دارای

 هیل،  )یو، دارند کنترل گروه از یتر کوچک فرونتال 
 بروکز، و زامورا هارت، پتروپلوس، ویگیل، کمبل، 

 نشان زیادی کاربردی العاتمط همچنین (.5113
 این دارای کودکان در کمتری یساز فعال دهندة 

 )برای ستا کمربندی و فرونتال مناطق در اختالل
 و روزن جنیک، والن،  سیدمن،  راچ، فرازیر، بوش، مثال

  (.5555 ،بیدرمن
 تا دهند می اجازه ما به یانتخاب هتوج های مکانیزم
 دادها درون یادز حجم بین از را مرتبط اطالعات

 شولمن، و کربتا ؛5112 رودر، و )پائولی کنیم انتخاب
 از یکی انتخابی توجه رسد می نظر به (.5115
 های پژوهش که است بازدارنده کنترل های جنبه

 -)فورنیر است داده اختصاص خود به را ای گسترده
 (5112 گائوناک، و الریگادریر ویسنته،

 توجه/ نارسایی اختالل باالی شیوع به توجه با
 رشدی، ختلفم های جنبه بر آن اثرات و فعالی بیش
 های نشانه درمان به دستیابی جهت بسیاری های تالش
 شواهد که هایی درمان است، گرفته صورت اختالل این

 رفتار حاضر حال در کند. حمایت آنها از تحقیقی

 و کارا های درمان تنها دارویی، مداخالت و درمانی
 اختالل درمان برای درمانگران که دهستن مستندی
 تحقیقات برند. می بهره آن از فعالی توجه/بیش نارسایی
 این دوی هر که اند داده نشان مداوم طور به تجربی
 رفتارهای توجه قابل کاهش به توانند می ها درمان

 )مؤسسه بینجامند اختالل این دارای کودکان مختل
 یک هیچ که کرد اذعان باید اما (.5111 ،7سالمت ملی
 مشکالت مستقیماً دارویی، یا رفتاری رویکردهای از

 را فعالی بیش توجه/ نارسایی اختالل با همراه شناختی
 نیست مشخص نتیجه در و دهند نمی قرار هدف مورد
 )گروه ماند می باقی شناختی های نقص میزان چه تا

  (.5114 ،2ای تی ام مشارکتی
 توجه/ نارسایی اختالل مؤثر درمان سو، یک از
 های مکانیسم جامع علمی بررسی نیازمند فعالی بیش
 درک و شناسایی جهت مختل شناختی عصب
 حوزه این در عملکرد اختالل و رفتاری های نشانه

 وجود با دیگر، سویی از (.5116 )نیگ، باشد می
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 و والدین اغلب جایگزین، و بمناس های درمان کمیابی
 دارویی های درمان از استفاده به نسبت گران،درمان
 رویکرد اجرای این، بر عالوه و هستند میل بی

 در .است مشکل مداوم بطور والدین توسط رفتاردرمانی

 های نقص ، هایی تکنیک که است ضروری نتیجه
 هدف مورد را اختالل این روانشناختی عصب و شناختی
 دارویی و رفتاری های درمان برای مکملی و دهند قرار

 باشند.
 های درمان در هایی محدودیت چنین سایة در

 شایان کمک تواند می 5مغزی آموزش محور، دارو
 و پور )ربیع دهد ارائه رایج دارویی درمان به توجهی
 برنامة کارگیری به بر مغزی های آموزش (.5155 راز،
 افزایش آن هدف که دارد اشاره فعالیتی یا خاص
 عنوان به شناختی، توانایی ایجاد یا شناختی مهارت

 باشد. می زمانی چارچوب یک در تمرینات تکرار نتیجة
 در توجه قابل تغییرات موجب تواند می تمریناتی چنین
 شود کارکردی و نوروآناتومیکی سطوح نیز و رفتار
 های آموزش انواع از یکی  (.5155 راز، و پور )ربیع
 برای که است 51شناختی های نقص آموزش مغزی،

 به را متخصصین و روانشناسان صبع ذهن زمانی مدت
 این از یکی در کلی طور به و است ساخته مشغول خود
 که محیطی مداخالت -الف گیرد: می جای قلمرو سه

 فراهم مختل های توانایی برای محیطی های حمایت
 که است این هدفشان که مداخالتی -ب آورند. می

 از استفاده -ج و کنند جبران را موجود نقایص
 فرایندهای بهبود هدفشان که مستقیمی تمداخال
 نقص خود کاهش یا حذف و زیربنایی شناختی

  باشد. می
 نقایص که است این مستقیم مداخالت فرض
 ساختارمند های فرصت آوردن فراهم وسیله به شناختی

 بهبود دیده، آسیب های جنبه کردن تمرین برای
 سری یک مکرر های تمرین شامل درمان یابند. می
 در مختل، های حوزه به توجه با که است یفیتکال

 که است این بر فرض شود. می ارائه مختلف سطوح
 های سیستم مداوم تحریک و مکرر کردن فعال

 شود می شناختی ظرفیت در تغییر باعث دیده آسیب

 در زیربنایی تغییرات دهندة نشان نظر به خود، این که
  (.5556 ماپو، و )ماتییر است نورونی فعالیت
 تیچر، یلةوس به که تصادفی مطالعة یک در

 در (5111) رنشاو و مس گلد، پولکاری، اندرسون،

 )میانگین کودکان در توجه آموزش اثربخشی مورد
 توجه/ نارسایی اختالل دارای سال(5/55 سنی
 گروه افراد که داد نشان نتایج شد، انجام فعالی بیش

 مداوم توجه به مربوط شناختی متغیرهای در آزمایش
 گروه بهبودی شاخص داشتند. بهتری کارکرد اجرایی و

 55فندیت متیل درمانی اثرات با یسهمقا  قابل آزمایشی
 دارای بیماران سر حرکات کاهش در درصد(65)

 و اسو  کرنز، بود. فعالی توجه/بیش نارسایی اختالل
 توجه یها مهارت آموزش اثربخشی (5555) تامسون
 نارسایی اختالل ایدار کودکان در را مداوم

 54 آنها دادند. قرار یبررس مورد فعالی توجه/بیش
 کنترل و آزمایش گروه دو در را ساله 55 تا 7 کودک
 آموزش ساعته یمن جلسة 56 آزمایشی گروه دادند. قرار
 گروه داشت. یم دریافت هفته 2 در را توجه فرایند
 یدئوییو های بازی اجازة فقط مساوی مقدار به کنترل

 35 آزمایشی گروه مداوم توجه متغیرهای در شت.دا
 6 فقط کنترل گروه که یدرحال داشت، پیشرفت درصد
 گروه معلمان داد. نشان خود از بهبودی درصد

 نارسایی اختالل عالئم بیشتر کاهش آزمایشی
 گزارش را کنترل گروه با مقایسه در فعالی توجه/بیش

 از کلی صورت به فراتحلیل مطالعة یک نتایج کردند.
 نقایص روی بر شناختی بازتوانی های برنامه تأثیر
 نارسایی اختالل دارای کودکان در حافظه
 دربارة ها یافته اما کندمی حمایت فعالی بیش/توجه

 شده گزارش متناقض توجه و اجرایی کارکردهای
 تأثیر فراتحلیل، این نتایج براساس که ای گونه به است؛

 و توجه روی ای رایانه تیشناخ بازتوانی های برنامه
 دوم دستة عنوان به باید و نیست قطعی کامالً بازداری
 اوربان، )راپورت، نگریست آنها به دارودرمانی از بعد
 روز که است درحالی این (.5153 ،51فریدمن و کافلر
 رایانه از استفاده موضوع با هایی پژوهش حجم روز، به

 به رو مختلف ایهگروه بیماران شناختی بازتوانی برای
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 های پژوهش با که است الزم اساس این بر است. تحول
 هایبرنامه بودن مفید و کاربرد قابلیت عملی، و تجربی
 به نیاز به توجه با بنابراین آزمود. را ای رایانه بازتوانی
 اختالل دارای افراد شناختی نقایص درمان

 پاسخ پی در حاضر پژوهش ،فعالی بیش/توجه نارسایی
 کاهش در یار رایانه آموزش آیا که است سؤال این به

 نارسایی اختالل دارای کودکان انتخابی توجه نقایص
 است؟ اثربخش توجهی( بی تظاهر )با فعالی توجه/بیش

 روش

  با موردی تک های طرح نوع از حاضر مطالعة

 دو به دو شکل به ها آزمودنی است. 55چندگانه پایه خط
 پس و گرفتند قرار ای هفته 7 و 5 ،3 پایه خط سه در
 طرح چارچوب شدند. وارد درمان در پایه خط پایان از
 جریان وارد اول گروه که زمانی که بود ای گونه به

 پایه خط مرحله در همچنان دیگر های گروه شد، درمان

 در و برسد؛ فرا درمان به ورودشان زمان تا ماندند باقی
 برای پایه طخ به مربوط های ارزیابی مدت، این طول
 و دوم گروه که زمانی تا ترتیب، بدین داشت. ادامه آنها
 را گواه گروه نقش توانستند نشدند، مداخله وارد سوم
 درمان اثربخشی ،گونه این .کنند بازی اول گروه برای

 به نسبت و خودش پایه خط به نسبت هرشخص برای
 گرفت. قرار مقایسه مورد افراد دیگر

 گيری نمونه روش و نمونه جامعه،
 دارای کودکةان  کلیةة  شامل حاضر پژوهش جامعة
 سةوی  از کةه  بةود  فعةالی  بةیش  توجه/  نارسایی اختالل

 تهران در خصوصی کلینیک یک به درمان برای والدین
 گیةری  نمونه روش از گیری بهره با بودند. کرده مراجعه

 ایةن  بةه  کةه  کسةانی  بةین  از دسةترس،  در صةورت  به
-مراجعةةه از نفةةر شةةش دکردنةة مةةی مراجعةةه کلینیةةک

 هةای  مةالک  طبةق  پزشةک،  روان توسةط  کةه  کنندگان 

 هةای  اخةتالل  آمةاری  و تشخیصةی  راهنمةای  پنجمین
 توجةةه/  نارسةةایی اخةةتالل تشةةخیص (،5153) روانةةی
 انتخةاب  بودنةد  گرفتةه  تةوجهی  بی تظاهر با فعالی بیش
 هةةا آزمةةودنی شةةد. داده ارجةةاع پژوهشةةگر بةةه و شةةده
 عةدم  الةف(  داشةتند:  مةی  را معیارهةا  ایةن  بایسةت  می

 ب( و قبلةةی شةةناختی روان درمةةان گونةةه هةةر دریافةةت

 بةةرای پزشةةکی. روان داروی گونةةه هةةر نکةةردن مصةةرف
 و سال 7 از باالتر ها آزمودنی همگی مطالعه، در شرکت
 الةف(  خةروج  های مالک داشتند. سن سال 55 از کمتر
  ب( وکسةةلر، هوشةةی مقیةةاس در 25 از کمتةةر هةةوش

 ضةربه  و فراگیةر  رشد اختالالت ی،ماندگ عقب تشخیص
 دختةر  جنسةیت  د( و، بةودن  دسةت  چة   ج( سةر،  به

 مختلةف،  هةای  آزمودنی میان از بنابراین گردید. تعیین
 2 نفةر  دو و دوم کةالس  آموز دانش و ساله 7 نفر  چهار
 هةای  مةالک  داشةتن  بةا  سةوم  کالس آموز دانش و ساله

 والةةدین پژوهشةةگر، شةةدند. انتخةةاب مطالعةةه، بةةه ورود
 پةس  تنهةا  و داده قرار پژوهش جریان در را ها آزمودنی

 بةه  هةا  آزمودنی آگاهانه، رضایت فرم و موافقت اعالم از
 6 گردیدنةد.  درمان وارد و انتخاب پژوهش نمونة عنوان
 فعالی بیش توجه/ نارسایی اختالل تشخیص با آزمودنی

 همخةوانی  پژوهش های مالک با که توجهی بی تظاهر با
 پایةة  خط با دو به دو صورت به و شده بانتخا داشتند

 شدند. درمان وارد گانه 7 و 5 ،3

 پژوهش ابزار

 آموزش برای افزار نرم این :53پالس كاگني افزار نرم
 شرکت وسیله به شناختی عملکردهای بازتوانی و

 5115 سال از و است شده ساخته اتریش 54شوفرید
 شیپژوه و درمانی اهداف راستای در دنیا سراسر در
 رویکرد از که است گرفته قرار استفاده مورد
 از افزار نرم این در کند. می استفاده ای رسانه چند

 روزانه زندگی در آنچه شود می خواسته مراجعان

 افزار نرم این ببرند. کار به نیز ها تمرین در اند آموخته
 های بخش آموزش برای مختلفی های تمرین شامل

 از حاضر پژوهش در که تاس اجرایی کارکرد گوناگون
 درجات شد. استفاده آن انتخابی توجه های تمرین
 ها آزمودنی عملکرد وسیلة به تکالیف بودن مشکل

 هر در موفقیت صورت در ها آزمودنی شود. می تعیین
 به و گرفته قرار کالمی تشویق مورد تمرین، مرحله
 قرار تمرین تر مشکل سطح در اتوماتیک شکل
 که است ای گونه به انتخابی توجه های تمرین گیرند. می

 های محرک راند. یم را واگنی تونل، یک در آزمودنی

 آیند. یدرم تاریکی از ناگهان مرتبط غیر و مرتبط
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 های محرک به فقط که است این آزمودنی وظیفة
 پاسخ در یا دهد پاسخ دیر او اگر دهد. پاسخ مرتبط
 و درتن غرش شکل به خوراند پس بخورد شکست دادن
 به آزمودنی اگر کرد. خواهد دریافت چراغ شدن روشن

 خواهد روشن قرمز چراغ دهد پاسخ نامربوط محرک
 مدل بینایی، مدل است. شکل سه به برنامه این شد.

 شود یم خواسته آزمودنی از که سوم شکل و شنوایی
 دهد پاسخ خاص های محرک های ترکیب به که

 55 برنامه این (.دارند ای یژهو یسروصدا که )اشکالی

 دارد. دشواری سطح
 یک استروپ آزمون :55استروپ ای رايانه آزمون

 انتخابی توجه ارزیابی برای کالسیک آزمایشگاهی مدل
 این (.5114  لورینگ، و لزاک هویسون،) باشد می

 خصوصیات به توجه ظرفیت یا انتخابی توجه آزمون،

 با نامرتبط خصوصیات گرفتن نادیده و محرک یک
 است: قسمت دو دارای و کند می ارزیابی را کلیفت

 قرمز، )زرد، رنگ چهار ای رایانه ارائه شامل اول  قسمت
 ارائه رنگی دایره 51 است. دایره شکل به سبز( و آبی
 و آبی قرمز، )سبز، رنگ چهار از یک هر برای شود، می

 روی بر دایره هر شود. می ارائه تصادفی شکل به زرد(
 وظیفة شود. می ظاهر نامعین مدت برای صفحه
 همان رایانه کلید صفحه روی بر که است این آزمودنی
 این هدف دهد. فشار را شده داده نشان دایرة رنگ
 را ها رنگ تواند می آزمودنی آیا شود معلوم که است

 قسمت خیر. یا دارد خواندن توانایی و دهد تشخیص
 ارائه 56غیرهمخوان و همخوان های رنگ با کلمات دوم،
 کلمه 42 و رنگ با همخوان کلمه 42 شود. می

 روی بر ثانیه 5 مدت به یک هر رنگ با ناهمخوان
 آبی( سبز، قرمز، )زرد، تصادفی شکل به رایانه صفحة
 ثانیه هزارم 211 محرک دو بین فاصلة شود. می ارائه

 معنای از نظر صرف که است این آزمودنی وظیفة است.
 کلمة مثال برای کند. توجه کلمه رنگ به فقط کلمات،
 کلید باید آزمودنی و شود می نوشته سبز رنگ با آبی
 آزمون، این گذاری نمره در دهد. فشار را سبز رنگ
 برای حذف و غلط( )اعالن رنگ نامیدن خطاهای تعداد

 محاسبه ناهمخوان و همخوان های محرک نوع دو هر

 (5375 رضایی، از نقل به ،5557) سیگرست شود. می
 را سوم قسمت برای واکنش زمان بازآزمایی ایاییپ
  کند. می گزارش 26/1

 كانرز رفتاری مشكالت شدت بندی درجه مقياس

 فرم دارد. وجود فرم دو مقیاس این از والدين(: )فرم
 باشد. می سؤال 42 کوتاه فرم و سؤال 55 شامل بلند
 سؤال هر شود. می بندی درجه والدین توسط فرم این
 تقریباً کمی، فقط وجه، هیچ )به پاسخ هارچ وسیله به
 ترتیب به و است شده بندی درجه زیاد( بسیار و زیاد

 عاملی تحلیل اساس بر شود. می کدگذاری 3 و 5 ،5 ،1
 برای عامل 5 شد. انجام (5557) کانرز توسط که

 که شد شناخته 57کانرز والدین بندی درجه مقیاس
 ادگیری،ی مشکالت سلوکی، مشکالت از: عبارتند
 خوشابی اضطراب. و فعالی بیش -تکانشگری تنی، روان

 از نفر 5667 روی بر پژوهشی در (5325) پوراعتماد و
 تهران، شهر سالة 55 تا 7 پسر و دختر آموزان دانش
 با برابر کرونباخ آلفای روش با را والدین فرم پایایی
 مقیاس این اعتباریابی برای آنها کردند. گزارش 53/1
 ماتریس چرخش و اصلی های مؤلفه تحلیل روش از

 دست کانرز که عواملی همان به و کرده استفاده عاملی
 مقیاس کوتاه فرم از پژوهش این در رسیدند. بود، یافته
 شد. استفاده کانرز

 كانرز رفتاری مشكالت شدت بندی درجه مقياس

 بلند فرم است. فرم دو دارای مقیاس این معلم(: )فرم
 معلم توسط فرم این سؤالی. 52 کوتاه مفر و سؤالی 35

 )به پاسخ چهار وسیله به سؤال هر شود. می بندی درجه
 زیاد( بسیار و زیاد تقریبا کمی، فقط وجه، هیچ
 3 و 5 ،5 ،1 ترتیب به و است شده بندی درجه

 توسط که عاملی تحلیل اساس بر شود. می کدگذاری
 پژوهش این در که کوتاه فرم شد، انجام (5557) کانرز

 که است اصلی عامل 3 دارای شده واقع استفاده مورد
 -توجهی بی و فعالی بیش سلوکی، مشکالت از: عبارتند
 بر سؤالی 52 فرم برای هنجاری های داده انفعال.
 و سال 57 تا 5 سنین در کودک 323 مطالعة اساس
 است موجود فوق عامل سه برای جنس تفکیک به

 قدیری که قدماتیم مطالعة در (.5551 )کانرز،
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 کودک 55 روی بر فرم این پایایی مورد در (5377)
 ضریب داد، انجام هفته دو زمانی فاصلة با ناسازگار
 پایایی ضرایب گردید. گزارش 26/1 نمرات کل پایایی
 این مختلف های مقیاس خرده برای شده محاسبه

 به داشت. قرار 55/1 تا 56/1 بین گستره در مقیاس
 ،27/1 سلوکی، مشکالت مقیاس هخرد ترتیب این
 بود. 55/1 برابر انفعالی توجهی بی و 56/1 فعالی، بیش

 اجرا شيوة

 شکل به ها، آزمودنی شدن مشخص از پس
 هفت و پنج سه، پایة خط گروه سه در آنها تصادفی

 شروع از قبل گروه سه هر در گرفتند. قرار ای نقطه
 به انتخابی توجه متغیر گانه، سه های پایه خط در درمان
 نارسایی اختالل شدت و استروپ آزمون وسیله

 بندی درجه های مقیاس خرده توسط فعالی توجه/بیش
 یک هر برای شد. گیری اندازه معلم( و والد )فرم کانرز

 متغیر درمان، جلسة هر پایان از بعد ها آزمودنی از
 جلسات پایان در و مذکور آزمون توسط انتخابی توجه
 و معلم )فرم کانرز بندی درجه نزدهم،پا و دهم پنجم،
 برای درمان پایان از پس ماه یک شد. گیری اندازه والد(
 مجدداً وابسته متغیرهای ارزیابی ها، آزمودنی از یک هر

 انجام جلسه سه ای هفته درمان پذیرفت. صورت
 ای دقیقه 31 جلسة 55 مداخله جلسات تعداد گردید.
 توجه های ینتمر به جلسه هر در مراجع که بود

 ها تمرین دشواری درجات پرداخت. می انتخابی
 ها آزمودنی شد. می تعیین ها آزمودنی عملکرد وسیلة به
 تشویق مورد تمرین، مرحله هر در موفقیت صورت در

 سطح در خودکار شکل به و گرفته قرار کالمی

 صورت در افزار نرم گرفتند. می قرار تمرین تر مشکل
 دشواری درجه در را او ی،آزمودن مناسب عملکرد
 را انتخابی توجه در وی توانایی تا داد می قرار باالتری

 و بررسی منظور به پژوهش این در بکشد. چالش به
 درصد چشمی، تحلیل روش رفتاری، های داده تحلیل

 (،بود رفتار افزایش هدف، که مواردی )در بهبودی 
 کاهش هدف، که مواردی )در میانگین کاهش درصد
 قرار استفاده مورد 52پایا تغییر شاخص و بود( رفتار
 گرفت.

 ها يافته
 همخوان نا و همخوان خطای به مربوط تغییرات

 از قبل استروپ، آزمون از استفاده با انتخابی توجه
 مرحله از بعد و درمان از پس درمان، فرآیند شروع
 جدول در حاصل یها داده و شده یریگ اندازه پیگیری

 نتایج است. شده  ارائه بعد صفحات ینمودارها و
 که دهد یم نشان 5 و 5 نمودارهای و 5 ،5 های جدول

- خرده نمرات در کاهشی سیر آزمودنی شش هر
 و همخوان خطای) انتخابی توجه های مقیاس

 .اند داشته ناهمخوان(
 اههم يک پيگيری و مداخله جلسات پايه، خط در ها آزمودني همخوان  خطای نمرات .1 جدول

 ششم آزمودنی پنجم آزمودنی چهارم آزمودنی سوم آزمودنی دوم آزمودنی اول آزمودنی درمان مراحل
 3 3 4 6 4 3 5پایه خط
 3 3 5 4 4 3 5پایه خط
 3 4 5 5 3 5 3پایه خط
 5 3 4 5   4پایه خط
 3 3 5 5   5پایه خط
 3 4     6پایه خط
 3 3     7پایه خط
 3 3 4 4 4 3 اول جلسه
 3 5 4 4 3 3 سوم جلسه
 5 5 3 3 3 5 ششم جلسه
 5 5 3 3 5 1 نهم جلسه
 5 5 3 5 5 5 دوازدهم جلسه
 5 5 5 5 1 5 پانزدهم جلسه
 5 5 5 3 5 5  5 پیگیری
 5 5 5 5 5 1 5 پیگیری
 5 5 5 5 5 5 3 پیگیری
%66/51 %15/45 %5/45 بهبودی درصد  76/63%  51/65%  55/56%  

%63/54 کلی درصدبهبودی  

 3/3 22/4 62/6 5/5 52/5 55/5 پایا تغییر شاخص
 



 ... يار توجه انتخابي در كودكان آموزش رايانه همكاران: وسميه رباط ميلي 

__________________________________________________________________________________________ 

11 

 

 خطای کلی بهبود که دهد یم نشان 5 جدول

 است. بوده %63/54 درمان فرایند پایان در همخوان 

 بهبودی میزان که دهد یم نشان جدول همین

 دوم آزمودنی بهبودی میزان ،%5/45 اول آزمودنی

 %،66/51 سوم آزمودنی بهبودی میزان  ،15/45%

 میزان %،76/63 چهارم آزمودنی بهبودی میزان

 بهبودی میزان و %51/65 پنجم آزمودنی بهبودی

 5 جدول های داده است. بوده %55/56 ششم آزمودنی

 پیگیری دورة در بهبودی روند که هست امر این بیانگر

 تفاوت معناداری بررسی منظور به است. داشته ادامه نیز

 پایا تغییر شاخص ها یآزمودن نمرات در شده  مشاهده

 دهد یم نشان پایا تغییر شاخص .گردید محاسبه

 آزمودنی 5/5 دوم، آزمودنی 52/5 اول، آزمودنی 55/5)

 و پنجم آزمودنی 22/4 چهارم، آزمودنی 62/6 سوم،

 یجادا آزمودنی در که تغییراتی ششم( آزمودنی 3/3

 .RCI>56/5 است معنادار آماری نظر از است، شده

 این در را مانیدر  آماج است توانسته درمان براینبنا

 بخشد. بهبود مقیاس
 ماهه يک پيگيری و مداخله جلسات پايه، خط در ها آزمودني ناهمخوان خطای نمرات .2 جدول

 ششم آزمودنی پنجم آزمودنی چهارم آزمودنی سوم آزمودنی دوم آزمودنی اول آزمودنی درمان مراحل

 4 5 7 6 6 5 5پایه خط

 4 6 7 7 7 5 5پایه خط

 3 6 7 6 6 5 3پایه خط

 4 5 6 7   4پایه خط

 4 6 7 6   5پایه خط

 4 6     6پایه خط

 4 6     7پایه خط

 3 6 6 6 6 5 اول جلسه
 4 5 6 5 5 4 سوم جلسه
 3 4 5 5 3 3 ششم جلسه
 3 4 4 4 3 3 نهم جلسه
 5 3 3 3 3 5 دوازدهم جلسه
 5 5 3 5 5 5 پانزدهم جلسه

 5 5 3 5 3 5  5 پیگیری

 5 5 3 5 5 5 5 پیگیری

 5 5 3 5 5 5 3 پیگیری

%25/57 %66/46 بهبودی درصد  42/35%  67/67%  56/45%  66/65%  

%55/55 کلی درصدبهبودی  

 47/3 55/4 55/6 5/5 14/7 57/4 پایا تغییر شاخص

 

 خطای کلی بهبود که دهد یم نشان 5 جدول

 میزان است. بوده %55/55 اندرم پایان در ناهمخوان

 آزمودنی بهبودی میزان ،%6/46 اول آزمودنی بهبودی

 %،42/35 سوم آزمودنی بهبودی میزان  ،%25/57 دوم

 میزان %،67/67 چهارم آزمودنی بهبودی میزان

 بهبودی میزان و %55/45 پنجم آزمودنی بهبودی

 5 جدول های داده است. بوده  %66/65 ششم آزمودنی

 پیگیری دورة در بهبودی روند که هست امر ینا بیانگر

 تفاوت معناداری بررسی منظور به است. داشته ادامه نیز

 پایا تغییر شاخص ها یآزمودن نمرات در شده مشاهده

 دهد یم نشان پایا تغییر شاخص .گردید محاسبه

 آزمودنی 5/5 دوم، آزمودنی 14/7 اول، آزمودنی 57/4)

 و پنجم آزمودنی 55/4 چهارم، آزمودنی 55/6 سوم،

 آزمودنی در که تغییراتی ششم( آزمودنی 47/3

 است معنادار آماری نظر از است، یجادشدها

56/5<RCI. درمانی  آماج است توانسته درمان بنابراین 

 بهتر مقایسه برای بخشد. بهبود مقیاس این در را

 ناهمخوان و ناهمخوان خطای نمرات ها، یافته

 پیگیری و درمان  پایه، طخ مراحل در ها یآزمودن

 شده داده نشان 5 و 5 نمودار در ترتیب به ماهه یک

 است.
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 ماهه يک پيگيری و درمان  پايه، خط مراحل در ها يآزمودن همخوان خطای نمرات .1 نمودار
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 ههما يک پيگيری و درمان  پايه، خط مراحل در ها يآزمودن ناهمخوان خطای نمرات .2 نمودار
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 هر دهند، می نشان 5 و ا نمودار که گونه همان

 خرده نمرات در کاهشی سیر آزمودنی شش

 و همخوان خطای) انتخابی توجه های مقیاس

 به نسبت پیگیری و درمان مرحلة در ناهمخوان(

 و فعاالنه بیش رفتارهای سویی، از .اند داشته پایه خط

 چک لهوسی به ها آزمودنی از یک هر توجه نارسایی

 معلم( فرم و والد )فرم کانرز رفتاری مشکالت لیست

 سنجیده پیگیری و درمان پایه، خط مرحلة سه هر در

  شد.

 والدین، گزارش براساس رفتارها این کاهش درصد

 آزمودنی است: شرح بدین ها آزمودنی از یک هر برای

 سوم آزمودنی %،31.76 دوم آزمودنی %،52.57 اول

 پنجم آزمودنی %،34.72 ارمچه آزمودنی %،52.57

 کلی کاهش درصد %.53.52 ششم آزمودنی و 55.55%

 از آمده بدست نتایج آمد. بدست % 57.55 با معادل

 این از حاکی معلم کانرز رفتاری لیست چک بررسی

 و فعاالنه بیش رفتارهای کاهش درصد که است

 صورت این به ترتیب به ها آزمودنی توجه نارسایی

 %،51.35 دوم آزمودنی %،36.3 اول آزمودنی است:

 %،55.35 چهارم آزمودنی %،53.32 سوم آزمودنی

 %.53.55 ششم آزمودنی و %45.13 پنجم آزمودنی

 آمد. بدست % 43.55 با معادل کلی کاهش درصد

 ازنظر درمان که گرفت نتیجه توان یم طریق بدین

 دیگر عبارتی به ؛است بوده معنادار و مؤثر بالینی

 انتخابی توجه نقایص کاهش در یار انهرای آموزش

           )با  فعالی بیش توجه/ نارسایی  اختالل دارای کودکان

 است. اثربخش توجهی( بی  تظاهر

 گيری نتيجه و بحث

 یار رایانه آموزش که داد نشان حاضر پژوهش نتایج

 دورة تا اثرات این و است مؤثر انتخابی توجه بهبود بر

 نمود بیان توان می اساس این بر .است ماندگار پیگیری

 نقص های نشانه کاهش قابلیت یار رایانه آموزش که

 نارسایی اختالل دارای کودکان انتخابی توجه

 نتایج با همسو ها یافته این دارد. را فعالی توجه/بیش

 ناکونزنی پیو، اپستین، تام،) دیگر های پژوهش از برخی

 ؛5115 ستو،دایسپ و گازالی ریسمن، ؛5153 هیوز، و

 ویدینگ، و فوکرت دی هرست، الوی، ؛5325  نوکنی،

 اختالل دارای آموزان دانش درمان در که است (5114

 یار رایانه آموزش های روش از فعالی بیش/توجه نارسایی

 توجه شناختی روان عصب نقایص بازتوانی جهت

 طرح در آنکه به توجه با کردند. استفاده انتخابی

 نیز و کرد کنترل توان می را زمان اثر چندگانه پایة خط

 ها آزمودنی دقیق پیگیری و مکرر های ارزیابی دلیل به

 ایجاد اینکه از توانیم می درمان، جلسه هر طول در

 اطمینان اند نبوده خودی به خود ها آزمونی در تغییرات

 کرتکس و باالیی ای آهیانه قطعة کنیم. حاصل

 را انتخابی توجه شبکة هستة جانبی، حرکتی پیش

 بسیاری مطالعات (.5555 )مسلم، دهد یم تشکیل

 کرتکس و باالیی ای آهیانه قطعة دهد یم نشان

 پنهان و آشکار تکالیف در دو هر جانبی، حرکتی پیش

 گیتلمن، نوبر، مثال )برای دارند فعالیت انتخابی توجه

 اختالل دارای های یآزمودن (.5111 مسلم، و دایاس

 فرونتال پری حجم فعالی شبی توجه/ نارسایی

 همکاران، و )یو دارند کنترل گروه از  یتر کوچک

5113.) 

 توجه بر شناختی بازتوانی اثربخشی تبیین در

 بهبود و عصبی یریپذ شکل اصول به توان یم انتخابی

 و پویاست ارگانی مغز، -5 ازآنجاکه کرد. استناد

 طی در وسیعی یشناخت عصب یده سازمان باز ظرفیت

 تغییرات رفتاری، تغییرات پایة -5 دارد. گیزند

 و دندریتی های رشته در یژهو به مغز، در ساختاری

 معموالً شناختی های توانایی -3 هستند. سیناپسی

 برای تجارب ساختارمند تحریک -4 هستند. بهبود قابل

 همراه ها نورون رفتاری کارکرد بهبود بردن باال با مغز

 یریکارگ به شامل معموالً کارکردی بازسازی -5 است.

 نیمکره در مشابه نواحی و آسیب به نزدیک نواحی

 تعامل ةکنند منعکس رفتاری نتایج -6 است. دیگر

 تأثیرات و پایین -باال و باال -پایین فرایندهای پیچیدة

 یر،مات و )سولبرگ است ای یمکرهن درون و میان

 های فرصت آوردن  فراهم با حاضر پژوهش ،(5115

 توجه گوناگون های جنبه کردن تمرین برای رمندساختا

 با همسو یافت. دست متغیر این بهبود به انتخابی
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 و مکرر کردن فعال که شد فرض پیشین های یافته

 ظرفیت در تغییر باعث درگیر مناطق مداوم تحریک

 ادبیات مبنای بر خود، این که است شده شناختی

 در ییزیربنا تغییرات دهندة نشان نظر به پژوهش

 یافتة (.5556 ماپو، و )ماتییر است نورونی فعالیت

 فعاالنه بیش رفتارهای کاهش گزارش پژوهش این دیگر

 معلمین و والدین توسط ها آزمودنی توجه نارسایی و

 آن ماندگاری و گزارش این بود. کانرز مقیاس در آنها

 بالینی معناداری از حاکی تواند می پیگیری مرحلة در

 که بود این توجه قابل نکتة باشد. حاضر مطالعة

 باالتر بسیار را آموزان دانش بهبودی میزان معلمین

 این بودند. کرده گزارش والدین از برابر( دو )تقریباً

 احتماالً که باشد معنا این به است ممکن یافته

 بازتوانی برای که پالس کاگنی یار رایانه برنامه اثربخشی

 روی است شده گرفته کار  به انتخابی توجه نقایص

 آموزان دانش یادگیری  بهبود و تحصیلی  عملکردهای

 بیشتری تأثیر فعالی بیش/توجه  نارسایی اختالل دارای

 این هاینشانه درمان اثربخشی بردن باال برای و دارد

 های برنامه به نیاز خانه، مثل محیطی در اختالل

 مثل اجتماعی های جنبه احتماالً که است دیگری

  باشد. تر رنگ  پر ها آن در اجتماعی اختشن

 سری یک به باید پژوهش این نتایج تفسیر در

 حاضر پژوهش طرح نخست، کرد. توجه ها محدودیت

 نتوان است ممکن نتیجه در و بود موردی تک طرح یک

 داشت. اطمینان درمانی تأثیرات از قطعی صورت به

 این در اجرایی کارکردهای سایر که جایی آن از دوم،

 بر شیوه این اثر از توان نمی نشدند ارزیابی پژوهش

 داشت. اطمینان اجرایی کارکردهای مجموعه زیر همة

 داشتند شرکت پژوهش این در که هایی آزمودنی سوم،

 که بودند اجتماعی باالی اًنسبت سطح های خانواده از

 است حالی در این و داشتند آشنایی رایانه با حدودی  تا

 دارای آموزان دانش گروه همة کنیم ادعا یمتوان نمی که

 طبقات سایر از فعالی بیش /توجه نارسایی اختالل

 نمونة چهارم، کنند. کار رایانه با بتوانند اجتماعی

 در باید نتیجه در بود پسران به محدود حاضر پژوهش

 احتیاط دختران گروه به درمانی روش این اثرات تعمیم

-محدودیت این توانندمی هآیند تحقیقات بنابراین کرد.

-اثر ترقوی و تر دقیق هایطرح با و کنند برطرف را ها

 این متداول هایدرمان سایر با را شیوه این بخشی

 -شناختی درمان بازبینی، خود روش مانند اختالل

 طور  همین نمایند. مقایسه درمانی دارو و رفتاری 

 این اثربخشی آینده تحقیقات در شود می پیشنهاد

 اختالل دارای آموزان دانش درمان روی درمان شیوه

 همبود های اختالل که فعالی بیش /توجه  نارسایی

 گردد. بررسی دارند هم دیگری

 سپاسگزاری
 همکاری که آنها محترم معلمان و والدین ها، آزمودنی کلیة از

 اجرای هنگام در و داشتند ما با پژوهش این اجرای در را الزم

 قدردانی صمیمانه نمودند یاری را ما صبورانه ات،جلس و ها آزمون

 نماییم. می

 ها يادداشت
1) Attention- deficit hyperactivity disorder 
2) Predominantly inattentive type 

3) Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorders, Fifth Edition (DSM-5) 

4) American Psychiatric Association 

5) Executive function 

6) Selective attention 

7) National Institute of Health 

8) MTA Cooperative Group 

9) brain training 
10) Cognitive deficits training 

11) Methylphenidate 

12) single case designs with multiple baseline 

13) Cogniplus software 

14) Schuhfried 

15) Stroop computerized test 

16) congruent and non-congruent error 

17) Conners' Parent Rating Scale 

18) Reliable change index 

 منابع
 شیوع میزان بررسی (.5325) حمید پوراعتماد، و کتایون خوشابی،

 در آن همراه اختالالت و توجه نقص -فعالی بیش اختالل

 معاونت انتشارات تهران: تهران. شهر ابتدایی مقطع آموزان دانش

 توانبخشی. و بهزیستی علوم اهدانشگ پژوهشی

 در فرونتال لب شناختی کارکردهای بررسی (.5375) مظاهر رضایی،

 ارشد. کارشناسی ةنام پایان سلوک. اختالل به مبتال نوجوانان

 روانپزشکی. انستیتو

 درمانی بازی کارگیری به تأثیر بررسی (.5377) فاطمه قدیری،

 کودکان خاشگریپر و رفتاری اختالالت کاهش در رهنمود بی
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 ارشد. کارشناسی ةنام پایان مرزی. هوش عملکرد دارای و ناسازگار

 تهران. روانپزشکی انستیتو

 در کامپیوتر از استفاده با شناختی بازتوانی (.5325) مصطفی نوکنی،

 نقص فعالی/ بیش اختالل به مبتال کودکان شناختی نقایص کاهش

 علوم دانشگاه تخصصی. دکتری ةنام پایان توجه(. نقص )نوع توجه

 توانبخشی. و بهزیستی
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goaldirected and stimulus driven attention in the 
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 ... اثربخشي برنامة مبتني بر شايستگي اجتماعيو همكاران:  عباس شيخ محمدي

ة مبتني بر شايستگي برناماثربخشي 

هاي اجتماعي اجتماعي در افزايش مهارت

 هاي يادگيرييداراي ناتوانآموزان دانش
 

 ، 2علي اكبر ارجمندنيادكتر ، 1عباس شيخ محمدي

 4، علي رضايي ميرحصاري3زادهسعيد حسندكتر 

 14/7/33پذيرش نهايي: 11/5/33تجديدنظر: 22/2/33تاريخ دريافت: 

 چكيده
بررسی اثربخشی برنامۀ آموزشی  ،هدف از انجام پژوهش حاضر :هدف

آموزان های اجتماعی دانشمبتنی بر شایستگی اجتماعی در مهارت

: پژوهش روش. استهای یادگیری در شهر تهران یدارای ناتوانپسر 

با  آزمون پس، آزمون یشپیشی با طرح آزما یمهنحاضر، یک مطالعۀ 

ی یادگیری از دارای ناتوانآموز پسر دانش 20باشد.  یمگروه کنترل 

گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه طریق نمونه

والدین قبل و پس از آموزش به . آزمایش و کنترل جایگزین شدند

( 0990گرشام و الیوت، ) های اجتماعیبندی مهارتمقیاس درجه

رد بررسی قرار گرفتند. یانس موکووارتحلیل ا ها بپاسخ دادند. یافته

مبتنی بر  ها نشان داد که برنامۀ آموزشی: تحلیل یافتههايافته

داری قاطعیت و خویشتن ،اثر معناداری بر همکاری شایستگی اجتماعی

توان گفت که  یم: بنابراین گيرينتيجهگروه آزمایش داشته است. 

افزایش تواند باعث  یمآموزشی مبتنی بر شایستگی اجتماعی  برنامۀ

 ی یادگیری شود.دارای ناتوانآموزان های اجتماعی دانشمهارت

 

های اجتماعی؛ مهارت ؛شایستگی اجتماعیهاي كليدي: واژه
 های یادگیرییدارای ناتوانآموزان  دانش

____________________________________________________ 
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 ندانشیار دانشگاه تهرا. 3

 شناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشگاه تهران. کارشناس ارشد روان. 4
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Abstract 

Objective: The purpose of this study was to 

investigate the effect of the social competence-

based program in enhancement social skills in 

students with learning disabilities in Tehran. 

Method: The present study is a Quasi-experimental 

study design with pre-test and post-test, and with 

experimental and control groups. 20 students with 

learning disability were chosen and randomly 

assigned to two control and experimental groups. 

The Social skills Rating System (Gresham and 

Elliot, 1990) had completed by parents in pre and 

post-test stage. Data were analyzed with 

multivariate covariance. Results: Results showed 

that program had significant effect on cooperation, 

assertion and self-controlling in experimental group. 

Conclusion: Thus the social competence-based 

program can increase social skills of students with 

learning disabilities. 

 

Keywords: social competence, social skills, 

students with learning disabilities 
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 مقدمه
کودکان و نوجوانانی که  د،ان دادههای نشان پژوهش

ی رضایت بخش فرد ینبروابط دهی و حفظ در شکل
ند، شومی با مشکل مواجهبا همساالن و بزرگساالن، 

-های قابل توجهی را در ارتباط با مدرسه، معلمچالش

دل پرته، دل د )دهنمی ها، والدین و همساالن از خود
افرادی که . (2002، گرشام و وانس، پرته، دی الیویرا
های اجتماعی الزم هستند، در معرض فاقد شایستگی

پیامدهای منفی مانند طرد از جانب همساالن، بروز 
ی، اخراج از مدرسه، انزوا، و اختنش رواناختالالت 

عملکرد تحصیلی قرار دارند )گرشام، وان و کوک، 
حدود داشتن روابط منفی با همساالن باعث م (.2002

ی فرد ینبهای شدن فرصت تمرین و گسترش مهارت
با همساالن  برقراری ارتباطشود. کودکانی که در می

مشکل دارند، بیشتر در معرض خطر تجارب منفی 
شناسایی  ،مختلف هستند. به دلیل این خطرپذیری باال

و مداخله زودهنگام در مورد این کودکان، ضروری 
مجموعه  ،ی اجتماعیهامهارت . (2003است )آلدیا، 

رفتارهای آموخته شده و قابل قبولی هستند که فرد را 
و از  برقرار کنندسازند تا با دیگران رابطۀ مؤثر قادر می
گرشام و یزند )بپرههای نامعقول اجتماعی واکنش

(. کمبود 0330؛ به نقل از شهیم، 0990الیوت، 
های اجتماعی، کودکان را با مشکالت متعددی مهارت

سازد، به طوری که در بروز و تشدید اجه میمو
های رفتاری و در نتیجه بر تحول شخصیت اختالل

-یافتگی وی با محیط تأثیر منفی میکودک و سازش 

(. کودکانی که مشکالت 2002گذارد )سگرین و تایلور، 
اجتماعی دارند و روابط مناسبی با همساالن ندارند، نه 

دهند، بلکه می خوداز تنها مشکالت رفتاری بیشتری 
ون د )تری دارندر مدرسه نیز عملکرد تحصیلی پایین

، 3003واگت، دکوویچ، پرینزی، استمپ و آشر، 
 ،(. ماتسون2000استراتون، رید و هاموند، -وبستر

( بیان کردند که ارتباط 2009یورت )رفادستاد و 
داری بین مشکالت رفتاری و رفتارهای اجتماعی  معنی

اند که در تمام پژوهشگران بیان کرده وجود دارد. این
انواع مشکالت رفتاری به ویژه پرخاشگری و رفتارهای 
مخرب، ارتباط منفی با رفتارهای اجتماعی مشاهده 

شود. از سوی دیگر روابط مثبت با همساالن به می
عنوان یک عامل حفاظتی در مقابل بروز مشکالت 

؛ 2003کند )ون واگت و همکاران، رفتاری عمل می
 (.    2003لنسفورد، کریس، پتیت، داچ و بیتس، 

های یادگیری در مقایسه با یدارای ناتوانکودکان 

هیجانی -کودکان عادی مشکالت رفتاری و اجتماعی

مختلفی دارند. این مشکالت عبارتند از: سطوح باالی 

همساالن و تنهایی، سطوح باالی  سویطرد از 

بیشتر، سطوح  افسردگی و اضطراب، مشکالت جسمانی

ی، و کارآمدخودای، سطوح پایین پایین منابع مقابله

آموزان (. دانش2000)ال یاگن،  گیرانهرفتارهای گوشه

 سویهای یادگیری زمانی که از یدارای ناتوان

، به جای رفتارهای گیرندهمساالن تحت فشار قرار می

 زنندی میاجتماعضدپسند دست به رفتارهای  جامعه

اجتماعی و  طرد باالی سطوح(. 0993، )دی جورج

 و (، اختالل خلقی2003)استیل و همکاران، ی تنهای

-مارتینز و سمرود؛ 2002 افسردگی )سیدریدیس،

 (0330زاده، ؛ رفیعی0992میشنا،  ؛2004کلیکمن، 

 -)آل بیرونی - درونی نوع دو هر از سازگاری مشکالت

ل ناتوانی در حل مسائ ،(2004 میکولینسر و یاگن

( و 0334اجتماعی )جمشیدی و سیف نراقی، 

 ،تر )کالیوا و آگالیوتیسسازگاری اجتماعی پایین

( مشکالت 0390؛ زاهد بابالن، رجبی و امیدی، 2009

از ( 0332؛ شهیم، 2009 ،رفتاری )کالیوا و آگالیوتیس

 چاپارووایت و  .خصوصیات دیگر این کودکان است

آموزان با دانش(، به بررسی شایستگی اجتماعی 2003)

مشکالت یادگیری از دید معلمان پرداختند. نتیجه این 

آموزان بررسی نشان داد که از دید معلمان، این دانش

های در مقایسه با همساالن عادی خود، در حوزه

-دانش .مختلف عملکرد اجتماعی دچار نقص هستند
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ی یادگیری در مقایسه با همساالن دارای ناتوانآموزان 

عزت تر و ود، نسبت به خود نگرش منفیبهنجار خ

تری دارند. آنان بیش از همتایان بهنجار پایین نفس

خود در معرض مشکالت اجتماعی و هیجانی هستند و 

در  ها آنتر است. اغلب تر و طوالنیمشکل ها آندرمان 

 پندارهخودشوند و کودکی از سوی همتایان طرد می

آثار  ،گسالیگردد. در بزرتضعیف میر بسیا ها آن

های روحی و روانی دوران کودکی به آسانی از آزردگی

علت (. 0331روند )شکوهی یکتا و پرند، بین نمی

آموزان  اجتماعی دانش-احتمالی مشکالت هیجانی

های یادگیری این است که اغلب در  یدارای ناتوان

 ها احتماالً دچار نقص هستند. آن 0 یاجتماعشناخت 

های اجتماعی  نشانه هستند:نیز دارای خصوصیات زیر 

کنند، احساسات دیگران را بد  را به درستی درک نمی

دانند که چه موقع باعث ناراحتی  کنند، نمی تفسیر می

شوند، از تأثیر رفتارشان بر  و زحمت دیگران می

دیگران آگاه نیستند، قادر به درک دیدگاه دیگران 

تصور توانند خود را جای دیگران  نیستند و یا نمی

 (.2002کنند )پیرآنجلو و جیلیانی، 

(، اعتقاد دارند که 0930)  یسانتوگروسالگرکا و 

آموزش مستقیم و صریح رفتارهای اجتماعی برای 

ی دارای ناتوانآموزان سازگاری مناسب اجتماعی دانش

ن آموزادانش باشد. از آنجایییادگیری ضروری می

در کالس  ی یادگیری پتانسیل بدرفتاریدارای ناتوان

( از نیاز 2009) یوتیسآگالکالیوا و  ،درس را دارند

ی یادگیری برای یادگیری دارای ناتوانآموزان دانش

چگونگی همکاری و ایجاد روابط مثبت با همساالن 

 اند که دادهاند. تحقیقات متعدد نشان دفاع کرده

های اجتماعی به کودکان باعث افزایش  آموزش مهارت

(، جلوگیری از 2003نس، درک اجتماعی )اسپ

(، تحول 2003رفتارهای پرخاشگرانه )داج و همکاران، 

های نامناسب و اجتماعی و کنترل تکانه-شناختی

(، پذیرش همساالن 2001)گریکو و موریس،  اغتشاشی

و پایگاه اجتماعی مثبت نزد همساالن )هرناندز، 

کنند  ( بیان می0992) 2وفنشود. هاگر و  ( می2002

 توان چهار شایستگی یا کفایت اجتماعی میکه برای 

جلب مؤلفه در نظر گرفت که هر چهار مؤلفه در 

نفس مهم هستند.   ، پذیرفته شدن و اعتماد بهدوستی

( استفاده مؤثر از 0: )عبارتند ازاین چهار مؤلفه 

( 3( فقدان رفتار ناسازگارانه، )2های اجتماعی، ) مهارت

اخت اجتماعی درست ( شن4روابط مثبت با دیگران، و )

شایستگی اجتماعی صرفاً به معنی   .و متناسب با سن

های اجتماعی مطلوب و همچنین به  داشتن مهارت

معنی فقدان رفتار ناسازگارانه نیست. شایستگی 

ۀ همای است که از ترکیب اجتماعی مفهوم پیچیده

هاالهان، لوید، )است  این چهار مؤلفه تشکیل شده

علیزاده،  ؛ ترجمۀ2001نز، فمن، ویس و مارتیکا

 (.0390همتی، رضایی دهنوی و شجاعی، 
توان از آن برای آموزش  یمهایی که یکی از مدل

های اجتماعی به کودکان و نوجوانان استفاده مهارت

-یم 3فلنرمدل چهاربعدی شایستگی اجتماعی  ،کرد
مندی از شایستگی مفهوم نظام ،باشد. این مدل

ند. در این مدل فلنر، لیس و کاجتماعی را ارائه می
ها ها و توانایی، چهار گروه از مهارت(0990) 4یپسفل

( 0ها عبارتند از: )این مهارتکنند: را معرفی می
( 3، )  2یرفتارهای ( مهارت2، ) 1یشناختهای مهارت

های انگیزشی و ( آمایه4 و )  2یجانیههای کفایت
راد و  عالقبند ۀترجم ؛0990، و فلنر 9دابویس) 3انتظار
 (. 0330فرهی 

های شناختی، به عنوان ها و تواناییمهارت

نخستین حوزۀ محوری مدل چهاربعدی، توجه نسبتاً 

وسیعی را در ادبیات مربوط به شایستگی اجتماعی 

اند. از عناصر اساسی در این حوزه، دریافت کرده

است که کودکان  اکتساب دانش فرهنگی و اجتماعی

در جریان رشد و نیز  اجتماعیرکرد مؤثر باید برای کا

باشند. دومین به هنگام بزرگسالی در اختیار داشته 

های شناختی، توانایی  مهارت عنصر اصلی در حوزۀ

بین  توان گیری است. در این حوزه میتصمیم
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 00شخصیو غیرفردی  گیری بینهای تصمیم مهارت

 له بینها، که حل مسئد. این مهارتتمایز ایجاد کر

از توانایی:  شود، عبارتند خوانده می 00شناختی -فردی

پیدایش  -2له، های بدیل مسئحلایجاد راه -0

های عملی و کارآمد برای رسیدن به اهداف  طرح

بینی پیامد رفتارهای برگزیده برای پیش - 3 مطلوب،

ارزیابی مؤثر پیامدهای بالقوه. سومین حوزۀ  -4 اجرا و

به پردازش اطالعات، دقت های شناختی  اصلی مهارت

و انطباق نظرات و باورها در خصوص خود، دیگران و 

 شود.  محیط پیرامون مربوط می

-عنصر دوم این مدل چهار ،های رفتاری مهارت

می که شخص برای رسیدن به یک عدی هستند. هنگابُ

گزیند، باید آن رفتار در  رفتاری را برمی ،دلخواه نتیجۀ

از آن  هم فردفتاری که دسترس فرد باشد؛ یعنی ر

های الزم برای نشان دادن آن  اطالع دارد و هم مهارت

 ییهامهارت های گستردۀرفتار را فراگرفته است. آمایه

انطباقی کودک مهم تشخیص داده  که برای موفقیت

، ایفای نقش یا اتخاذ 02مذاکره :از اند عبارتند شده

ا ، کسب حمایت و ی03مندی انطباقیدیدگاه، جرأت

ای برای شروع و تداوم های محاوره اطالعات، مهارت

های فراگیری/ یادگیری  های اجتماعی، مهارتتعامل

دابویس و فلنر، )دانش و رفتار دوستانه با دیگران 

 (.0330راد و فرهی  ترجمۀ عالقبند ؛0990

های بخشی و ظرفیتکه نظم 04های هیجانیکفایت

-زۀ محوری کفایتسومین حو ،گیرد کارآمد را در برمی

برای عملکرد کودک دهد.  های بنیادین را تشکیل می

مؤثر در موقعیت اجتماعی، باید ظرفیت کنترل 

موقعیت فشارزا،  ناشی از برانگیختگی هیجانی

برانگیز را داشته باشد. کودکان و  زا و خشم اضطراب

های عاطفی در نوجوانانی که قادر به تعدیل پاسخ

راهبردهای  توانند تند، نمیهایی نیسچنین موقعیت

انطباقی  اند به شیوۀرا که قبالً یاد گرفته مسئلهحل 

مورد استفاده قرار دهند. ظرفیت برقراری پیوند مثبت 

و سازنده با دیگران، ایجاد و گسترش اعتماد و روابط 

دهی مناسب به حمایتی دوجانبه، شناسایی و پاسخ

یفای نقش های اجتماعی و اعالیم هیجانی در تعامل

های هیجانی است که برای همدالنه از جمله کفایت

برقراری روابط مؤثر و مبتنی بر عاطفه با دیگران مؤثر 

راد و  ترجمۀ عالقبند ؛0990دابویس و فلنر، )است 

 (.0330فرهی 

حوزۀ  چهارمین و انتظارات کههای انگیزشی آمایه

، به جنبۀ عملکرد است محوری مدل چهاربعدی

دارای  ی کهکودکشود. اجتماعی مربوط میایستگی ش

رفتارهای  تواند است می مسئلهتوانایی شناختی حل 

شان دادن رفتارهای معینی را برگزیند، ظرفیت ن

تواند برانگیختی هیجانی را نظم  دارد و می جایگزین را

به نظر نرسند و  خوشایند ،ببخشد، اما اگر اعمال مزبور

یج ارزشمندی منجر یا اعمالی تلقی شوند که به نتا

در انجام آن با شکست  شوند، کودک ممکن استنمی

 ترجمۀ عالقبند ؛0990دابویس و فلنر، ) مواجه گردد

 (.0330 ،راد و فرهی

نگر  جانبه جامع و همه ،ترین ویژگی مدل فلنرمهم

ها و ابعاد الزم تمام مؤلفه ،بودن آن است. در این مدل

 ،اساس آن برو  شده شایستگی اجتماعی شناسایی

های اجتماعی های الزم جهت ارتقای مهارتآموزش

. در مطالعاتی که از این مدل شده استطراحی و اجرا 

های اجتماعی برای بهبود و ارتقای رفتارها و مهارت

های آمیزی از برنامهاستفاده شده است، نتایج موفقیت

 01است. کندال و براسول آموزشی حاصل شده

های خود برای اصالح مهارت در پژوهش (،0992)

مدل اخیر با  که اجتماعی نوجوانان تکانشگر دریافتند

رفتاری آنان  ها و افزایش خزانۀاثرگذاری بر استدالل

 های اجتماعی شده استموجب افزایش شایستگی

زادگان و نقوی هرزند،  ، عیسی)نقل از میکائیلی منیع

سی (، به برر2003) 02. در بررسی دیگر بیکر(0390

های اجتماعی مانند تأثیر آموزش شایستگی
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اجتماعی، کنترل خشم و  مسئلهراهبردهای حل 

اجتناب از خشونت بر بهبود رفتارهای اجتماعی 

نوجوانان مبتال به سندرم آسپرگر پرداخت. نتایج 

حاصل نشان داد که این برنامه به شکل چشمگیری 

موجب کاهش رفتارهای ناسازگارانه و افزایش نسبی 

و همکاران،  ها شد )نقل از میکائیلی منیع محبوبیت آن

احدی و فتحی آذر و ،ای دیگر(. در مطالعه0390

از آموزش شایستگی اجتماعی ( دریافتند که 0331)

 های خودآگاهی، همدلی، ارتباطات بینمهارت جمله

 مسئلهگیری و حل فردی، مقابله با هیجانات، تصمیم

رخاشگرانه مؤثر است. اجتماعی در بهبود رفتارهای پ

(، نشان دادند که 0390) و همکاران میکائیلی منیع

برنامۀ آموزشی مبتنی بر شایستگی اجتماعی باعث 

توان ذهنی های اجتماعی دختران کمبهبود مهارت

است. با توجه به مباحث مطرح شده، مسألۀ  شده

این است که آیا برنامۀ آموزشی تدوین  پژوهش حاضر

ل شایستگی اجتماعی فلنر در شده بر اساس مد

دارای آموزان های اجتماعی دانشافزایش مهارت

 های یادگیری مؤثر است؟    یناتوان

 روش

یشی است که آزما یمهنیک پژوهش  ،پژوهش حاضر

پس آزمون با گروه کنترل -در آن از طرح پیش آزمون

 و آزمایش استفاده شده است.

آموزان شجامعۀ آماری این پژوهش شامل کلیۀ دان

سالۀ شهر تهران  02تا  9پسر با مشکالت یادگیری 

 3و  0مراکز در  93-92است که در سال تحصیلی 

های یادگیری شهر تهران حضور داشته و ناتوانی

نمونۀ این پژوهش  د.کردنخدمات تخصصی دریافت می

آموز پسر با مشکالت یادگیری به دانش 00شامل 

موز به عنوان گروه آدانش 00عنوان گروه آزمایش و 

گیری در دسترس باشد که از طریق نمونهکنترل می

آزمایش  دو گروهانتخاب شده و به صورت تصادفی در 

و کنترل جایگزین شدند. نحوۀ جایگزین کردن بدین 

آموزان بر اساس سن تقویمی و صورت بود که دانش

به  تر کماز  ،بهرۀ هوشی که از طرف مراکز گزارش شد

شده و دو به دو و به صورت تصادفی در  بیشتر مرتب

معیارهای های آزمایش و کنترل  جایگزین شدند. گروه

ورود به پژوهش عبارت بودند از : وجود مشکالت 

مشکالت ریاضی، خواندن و نوشتن،  از جملهیادگیری 

داشتن  ،عدم وجود هرگونه معلولیت جسمی و حرکتی

 و باالتر.ط بهرۀ هوشی حداقل در حد متوس

 بزارا

)گرشام  02یاجتماعهای  بندی مهارت مقیاس درجه

 اجتماعیهای مهارت سنجش برای ( :0990و الیوت، 

 استفاده اجتماعی هایمهارت بندیدرجه مقیاس از

 رشد بر مؤثر رفتارهای فراوانی مقیاس این .شده است

 و خانه در را آموزدانش و تطابق اجتماعی کفایت

 ،سرند کردن برای تواند می و کرده گیریاندازه مدرسه

 مهارت آموزش ریزیبرنامه و آموزاندانش بندیطبقه

 هایمهارت مقیاس .قرار گیرد استفاده مورد اجتماعی

 ،والدین توسط ارزیابی ویژه فرم سه شامل اجتماعی

-فرم حاضر پژوهش در است. آموزاندانش و معلمان

است  گرفته قرار استفاده مورد این مقیاسهای والدین 

ی ها مهارتبخش )الف(  که دارای دو بخش است:

مقیاس  از بخش  این  یهامقیاسخرده اجتماعی که 

-و خویشتن 09یتقاطع، 03یهمکارعبارتند از 

خرده که شامل  .)ب( بخش مشکالت رفتاری20یدار

و 22زا، رفتارهای درون20برون زا های رفتارهای  یاسمق

لد، کودک و وام )هر سه فر باشد.می 23یفعالبیش

های اجتماعی دارای بندی مهارتمعلم( مقیاس درجه

ت ( گاهی از اوقا0ز )طیف لیکرتی سه نقطه ای هرگ

(، 0990ت )( است. گرشام و الیو2ه )( و همیش0)

یی آزمابازهای اعتبار این مقیاس را با استفاده از روش

نقل از د )گزارش دادن 94/0و آلفای کرونباخ، برابر با 

( اعتبار این 0330م )(. در ایران، شهی0330شهیم، 

کرونباخ برای بخش مقیاس را با استفاده از آلفای 

و برای بخش مشکالت  90/0 یاجتماعهای مهارت

به دست آورد و نیز اعتبار تنصیفی را با  31/0 یرفتار
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-استفاده از فرمول اسپیرمن بروان برای بخش مهارت

ی رفتار مشکالتو برای بخش  33/0های اجتماعی 

عملکرد  ،گرشام و الیوت در پژوهشی گزارش کرد. 32/0

سه گروه از کودکان عادی، معلول ذهنی و مبتال به 

اختالل یادگیری را با استفاده از این مقیاس مقایسه 

های عادی و دار میان عملکرد گروه کرده و تفاوت معنی

اند )به نقل از مبتال به اختالل یادگیری گزارش کرده

 (.0332 شهیم،

 روش اجرا

کتبی برای  به صورتپس از جلب رضایت والدین 

خواسته شد تا به  ها آنهمکاری در این مطالعه از 

های اجتماعی پاسخ دهند. بندی مهارتمقیاس درجه

و  0سال مراکز 02تا  9آموزان پسر از بین همه دانش

های یادگیری شهر تهران و بر اساس نمرات ناتوانی 3

های بندی مهارتاز مقیاس درجه به دست آمده

تخاب شده و با توجه به آموز اندانش 20اجتماعی، 

هوشی گزارش شده توسط مراکز و سن  نمرات بهرۀ

و تقویمی  به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش 

سپس گروه آزمایش به مدت . جایگزین شدند کنترل

ای و به صورت گروهی تحت دقیقه 20جلسۀ  00

ی مبتنی بر شایستگی اجتماعی قرار ۀ آموزشرنامب

بار در هفته برگزار شد و  2گرفتند. جلسات آموزشی 

انجامید. پس از اتمام  به طولروز  41در کل به مدت 

آموزشی، در مرحلۀ پس آزمون، بار دیگر از برنامۀ 

پاسخ دهند.  هاوالدین درخواست شد تا به پرسشنامه

از تحلیل کوواریانس با استفاده  ها  نامه ی پرسشهاداده

 مورد تحلیل و بررسی قرار گرفتند. 

 ايبرنامة مداخله

یت اجتماعی، بر کفاای مبتنی برنامۀ مداخله

ای است که بر اساس مدل کفایت اجتماعی فلنر برنامه

و با نظارت و تأیید اساتید  ان( توسط محقق0990)

کار بدین صورت بود که  نظر تدوین شد. شیوۀصاحب

های دا مهارتبه مدل کفایت اجتماعی فلنر، ابتبا توجه 

شناختی، رفتاری و هیجانی  مورد نظر در سه حیطۀ

های مرتبط با این استخراج شده و تکالیف و فعالیت

ی نیازهای بر مبنااین برنامه . سه حیطه تدوین شد

سازی و  ی یادگیری متناسبدارای ناتوانآموزان دانش

ها آموزش مهارت جلسه آموزش داده شد. در 00طی 

 ،بارش مغزی، بحث، هایی همچون الگودهیاز روش

ایفای نقش و تصحیح و بازخورد استفاده شد. همچنین 

 ،ها در پایان جلساتبه منظور چیرگی در مهارت

آموزان ارائه و در ابتدای هر دانش تکالیفی نیز به

 گرفت. تکالیف ارائه شده مورد بررسی قرار  ،جلسه

 واي جلسات آموزشيمحت .1جدول 

 محتواي آموزشي عنوان جلسه

 اول

)شناخت آگاهی -آموزش خود

نقاط ضعف و قوت خود و رشد 

 احساس ارزشمندی(

توانم انجام دهم یا چیزهایی که من دوست دارم، احترام به  یممن یک فرد با ارزش هستم، کارهایی که  

ی کسی قادر به انجام برخی کارها نیست باز های فردی، بحث در مورد اینکه آیا وقتخود، آموزش تفاوت

ها های مثبت در مورد اعضای گروه توسط هم گروهیهم آدم خوبی است یا آدم بدی است، نوشتن نکته

 دقیقه( 20)

 دوم
بازشناسی هیجانات توسط کودکان با استفاده از بازی، و  ،آموزش تفاوت بین هیجانات مثبت و منفی آموزش شناسایی هیجانات

 دقیقه( 20ای مربوط به هیجانات )چهره و بدنی مختلف یها ژست نمایشی اجرای ،اریوهای مختلفسن

 سوم
 در داستان طرح ،هیجانات این با اثربخش کنار آمدن های شیوه با ییو آشنا ناخوشایند شناسایی احساسات آموزش مدیریت هیجانات

 دقیقه( 20) ها آن مدیریت نامناسب و و مناسب احساسات بروز مورد

در نظر  دیدن دنیا از دریچۀ چشم دیگران،آشنایی با افکار و احساسات دیگران از طریق بازی و داستان،  نگاه از منظر دیگران چهارم
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 دقیقه( 20)عمدی ارزیابی رفتار عمدی و غیر، گرفتن دیدگاه و احساسات دیگران

 پنجم
های ارتباطی آموزش مهارت

 غیرکالمی

 دقیقه( 20بان بدن، ارتباط چشمی، حاالت چهره، ژست بدنی )لحن و حجم صدا، ز

 ششم
های ارتباطی آموزش مهارت

 کالمی

یری در مکالمه، نحوۀ آغاز کردن و پایان دادن به صحبت با دیگران، نحوۀ وارد شدن به یک فعالیت گ نوبت

 دقیقه( 20پرسیدن ) سؤالگروهی و 

 هفتم

بحث  ،قاطعانه و منفعالنه( ،بررسی راهبردهای ممکن )پرخاشگرانه، می و رفتاریمندی کال آموزش جرأت مندیآموزش جرأت 

مهارت نه گفتن، آموزش  ،توانایی بیان احساسات و عقاید به دیگران ،نتایج هر یک از راهبردها در مورد

 دقیقه( 20ادبانه ) مندانه و بی تفاوت رفتار جرأت

 هشتم

با روش بارش  مسئلههای مختلف برای یا مشکل، پیدا کردن راه حل مسئلهایی دقیق تعریف و شناس اجتماعی مسئلهآموزش حل 

های اجتماعی طرح مسائلی در مورد موقعیت ،حلمغزی، ارزیابی پیامدهای هر راه حل، انتخاب بهترین راه 

 دقیقه( 20) مسئلهبرانگیز و تمرین فرایند حل چالش

 نهم و دهم

سازی و تأکید بر نقش آرامش  آموزش آرام ،وزش مفهوم تعارض، آموزش روش صحیح عذرخواهی کردنآم یفرد ینبآموزش حل تعارضات 

های هایی از موقعیتبرد از طریق طرح نمونه-آموزش دستیابی به راه حل برد در حل تعارضات بین فردی،

 دقیقه( 20)برانگیز  تعارض

 نتايج

کنندگان در گروه آزمایش  میانگین سنی شرکت

 9و دو ماه و در گروه کنترل برابر با  سال 00با برابر 

ماه است. انحراف استاندارد متغیر سن در  3سال و 

و در گروه کنترل برابر با  31/0گروه آزمایش برابر 

باشد. همچنین میانگین و انحراف استاندارد می 22/0

 3/000ر ضریب هوشی در گروه آزمایش به ترتیب براب

 01/00و  3/92ل برابر با و در گروه کنتر 29/01و 

 است.

 . ميانگين و انحراف استاندارد متغير سن و هوش در گروه آزمايش و كنترل2جدول 

 انحراف استاندارد میانگین تعداد گروه متغير

 31/0 2/00 00 آزمایش سن

 22/0 3/9 00 کنترل

 29/01 3/000 00 آزمایش هوش

 01/00 3/92 00 کنترل

 پايه و تغييرات گروه مورد مطالعه پس از اعمال مداخله.وضعيت خط  3جدول 

 متغیر

 گروه کنترل گروه آزمایش

 آزمون پس               آزمون  پیش آزمون پس                  آزمون  پیش

M SD M SD M SD M SD 

 همکاری

 قاطعیت

 داریخویشتن

 های اجتماعیمهارت

10/01 

03 

30/02 

20/43 

39/3 

02/3 

33/4 

22/00 

09 

10/02 

30/23 

30/20 

20/4 

21/2 

39/4 

42/02 

90/03 

30/04 

40/04 

20/42 

33/2 

09/3 

00/1 

44/3 

00/04 

10/04 

30/04 

30/43 

44/3 

03/3 

22/1 

34/3 

مرات گروه کنترل و ، بین ن3بر اساس جدول 

آزمون تفاوت وجود دارد.  آزمون و پس آزمایش در پیش

و به منظور کنترل تفاوت  داری اینبرای بررسی معنی

آزمون از تحلیل کوواریانس استفاده شد. برای  اثر پیش
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های بررسی نرمال بودن توزیع نمرات در خرده مقیاس

اسمیرنوف  -های اجتماعی از آزمون کولموگروفمهارت

نرمال بودن توزیع نمرات را در  ،استفاده شد و نتایج

خرده ، (=P ، 10/0 Z >01/0)یاس همکاری خرده مق

خرده و  (=P ، 30/0 Z >01/0)یاس قاطعیت مق

نشان  (=P ، 29/0 Z >01/0)داری یاس خویشتنمق

همگنی  به منظور بررسی رعایت مفروضه داد.

لوین استفاده شد که نتایج   Fآزمون ها نیز از واریانس

در خرده مقیاس همکاری ا ههمگن بودن واریانس ،آن

(01/0< P، 33/0 F=)خرده مقیاس قاطعیت ، 

(01/0<P، 90/0 F=) داری و خرده مقیاس خویشتن

(01/0<P، 99/0 F=)  آزمون همگنی  .تأیید کردرا

شیب خط رگرسیون نشان داد که بین نمرات 

 >01/0) و متغیرهای وابسته یعنی همکاری آزمون یشپ

P  ،02/0=Fقاطعیت ،) (01/0< P ،20/0=F و )

( همگنی حاکم P  ،02/2=F >01/0) داریخویشتن

معنادار  آزمون یشپت و تعامل بین گروه و نمرات اس

نیست. همچنین به منظور بررسی فرض صفر مربوط 

خرده یانس در کووارهای به عدم تفاوت ماتریس

 از آزمونهای اجتماعی در دو گروه های مهارت یاسمق

ام باکس استفاده شد که نتایج بیانگر تأیید همسانی 

(.  P ،02/0 =F >01/0یانس بود )کووارهای ماتریس

یانس تأیید کووار-در نتیجه فرض همگنی ماتریس

  .گردید

 هاي اجتماعيهاي مهارتمقياسخرده يانس تک متغيري در مورد كووار. نتايج تحليل 4جدول 

 

 مقیاس خرده

میانگین مجموع 

 مجذورات

آزادی بین  درجۀ

 گروهی

 F آزادی خطا درجۀ

 
سطح 

 معناداری

 اندازه اثر

 همکاری

 یتقاطع

 داریخویشتن

90/33 

30/42 

23/023 

0 

0 

0 

01 

01 

01 

24/00 

24/00 

39/22 

000/0 

001/0 

001/0 

24/0 

40/0 

40/0 

، نتایج تحلیل کوواریانس نشان 4بر اساس جدول 

مقیاس خرده ، در آزمون یشپداد که پس از کنترل اثر 

ت ، قاطعی(P، 24/00  =01،0F<01/0)همکاری 

(01/0>P، 24/00  =01،0F)داری خویشتن و

(01/0>P، 39/29  =01،0F) بین گروه آزمایش و ،

 باشد. یمدار ، تفاوت معناپس آزمونکنترل در 

 گيريبحث و نتيجه

هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی برنامۀ 

یستگی اجتماعی بر افزایش بر شاآموزشی مبتنی 

های یدارای ناتوانآموزان های اجتماعی دانشمهارت

ده است. نتایج تحلیل کوواریانس یادگیری بو

خرده چندمتغیری در مورد مهارت اجتماعی و 

های آن نشان داد که پس از کنترل اثر  یاسمق

بین گروه آزمایش و کنترل  آزمون پس، در آزمون یشپ

داری، همکاری و قاطعیت داری در خویشتنتفاوت معنا

کند که وجود دارد. مالحظۀ این نتایج مشخص می

موزشی مبتنی بر شایستگی اجتماعی باعث برنامۀ آ

-های مهارت اجتماعی در دانشمقیاسخرده افزایش 

های یادگیری شده است. نتایج یدارای ناتوانآموزان 

(، 2003) ییفاروکوبهان و  هایاین پژوهش با یافته

زاپیتلی، ، (، گریزنکو2009کالیوا و آگالیوتیس )

پاولیوک و النگوین، هریچکو، المسیدی، کامینستر، 

 و همکاران میکائیلی منیع(، 2000) استفانیان

 (،0333) و مولوی ملک پورلطیفی، امیری، (، 0390)

 باشد. (، همسو می0331ر )واحدی و فتحی آذ

داری نقش مهمی در ارتباطات میان خویشتن

کند. بر اساس مدل شایستگی اجتماعی فردی ایفاء می

راد و  عالقبند ترجمۀ ؛0990دابویس و فلنر، ) فلنر

برای عملکرد مؤثر در موقعیت کودک  (. 0330فرهی 

اجتماعی باید ظرفیت کنترل برانگیختگی هیجانی 
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انگیز را بر زا و خشم ناشی از موقعیت فشارزا، اضطراب

ها توانایی کودک را در داشته باشد. نارسایی این حوزه

سازد. انطباق اجتماعی در هر نقطه رشد محدود می

دهند که هیجانات و روزافزون نشان میشواهد 

فرایندهای مرتبط با هیجانات در پیدایش شایستگی 

های رفتاری و هیجانی مؤثر  یناسازگاراجتماعی و 

شایستگی  دارای باشند. برای نمونه، کودکانمی

مثبت را در سطوح مناسبی از احساسات  ،اجتماعی

 دهند و اینمی طول تعامالت اجتماعی از خود بروز

دهی دوستی را احساسات مثبت آغاز تبادل و شکل

همچنین کودکانی که قادر هستند  د.سازتسهیل می

تا به صورت سازگارانه هیجانات منفی خود را تنظیم 

کنند و اظهارات مثبت و منفی احساسات خود را 

کنند متعادل سازند، روابط اجتماعی بهتر را حفظ می

محبت قرار مورد همساالنشان بیشتر  سویو از 

اسات و به احتمال بیشتری به احسگیرند  می

دهند. در پاسخ می همساالنشان به صورت خوشایند

مشکل مقابل، کودکانی که در بیان هیجان منفی 

های در مدیریت خشم خود در طول موقعیت دارند،

-آنان را به همبازی مسئلهتعارض مشکل دارند و این 

ل بیشتری طرد از کند و به احتماهای بدی تبدیل می

کنند. واضح است که طرف همساالن را تجربه می

هیجانات کودک و کفایت هیجانی نقش مهمی را در 

کند )میرابیل، روابط کودکان با همساالنشان بازی می

برنامۀ مبتنی  ،که نتایج نشان داد گونه همان(. 2000

های بر شایستگی اجتماعی از طریق آموزش هیجان

 ها آنی مدیریت ها روششایند و خوشایند و ناخو

 یدارای ناتوانآموزان توانسته است توانایی دانش

ها افزایش هیجان و کنترلیادگیری را در شناخت 

( نیز نشان دادند که 2003) دهد. بهان و فاروکویی

ی یادگیری در دارای ناتوانآموزان کمک به دانش

ب ای مناسشناسایی هیجانات و بیان هیجانات به شیوه

ریزی روابط هیجانی و اجتماعی مناسب به آنان در پایه

( 0331ر )همچنین واحدی و فتحی آذ .کندکمک می

شناختی،  های مربوط به سه حیطۀبا آموزش مهارت

به کودکان  رفتاری و هیجانی شایستگی اجتماعی

دبستانی گزارش کردند که پرخاشگری این پیش

 کودکان به شدت کاهش یافته است.

عد دیگر مدل شایستگی های شناختی بُییتوانا

 24داجکریک و  باشد. بر اساس نظراجتماعی فلنر می

برای اینکه تعامل اجتماعی به صورت مناسب  ،(0994)

ک اجتماعی به درستی تحقق یابد، الزم است که محر

و با دیگر اطالعات مربوطه مقایسه و  رمزگردانی شود

پردازش  تفسیر شود. هرچه محرک اجتماعی بهتر

اجتماعی کودک بیشتر و تعامل  شود، قابلیت و مهارت

-نقل از سمرودد )آمیزتر خواهد بواو با دیگران موفقیت

(. برنامۀ آموزشی مبتنی بر شایستگی 2002کلیکمن، 

نگاه هایی از قبیل شناخت هیجانات، مهارت ،اجتماعی

اجتماعی، حل تعارضات  مسئله، حل از منظر دیگران

ی هاهمه مهارتالزمۀ گیرد. ا در بر میفردی ر بین

های که کودک بتواند در موقعیت استاین  مذکور

های مختلف را شناسایی اجتماعی به خوبی محرک

ها به کودکان کمک کند تا کند. آموزش این مهارت

های اجتماعی، هیجانات خود و دیگران را محرک

ان شناسایی کنند، بتوانند احساسات و افکار خود را بی

های اجتماعی به خوبی بتوانند با کنند و در موقعیت

نگاه از منظر مهارت  .دیگران ارتباط برقرار کنند

تواند نقش مهمی در روابط اجتماعی داشته  یم دیگران

باشد که در برنامۀ آموزشی پژوهش حاضر بدان 

پرداخته شد و نتایج نشان داد که این مهارت نیز در 

تواند باعث  یموزش داده شده های آمکنار سایر مهارت

-های اجتماعی در دانشافزایش همکاری و مهارت

و  گریزنکوآموزان شود. این یافته با نتایج پژوهش 

نگاه های ( مبنی بر اینکه رشد مهارت2000) همکاران

تواند باعث افزایش توانایی فرد میاز منظر دیگران 

و  برای تفسیر حاالت ذهنی سایر افراد از قبیل قصد

. باشد یمنیت، نیازها و هیجانات آنان گردد، هماهنگ 

که نقش مهمی  نگاه از منظر دیگران موزش مهارتآ
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کند تا در تعامالت اجتماعی دارد به کودکان کمک می

 مسئلهبفهمند که ممکن است دیگران نسبت به یک 

دیدگاهی داشته باشند که با دیدگاه خودشان متفاوت 

این درک به کودک کمک  .(0333 یمحسن) باشدمی

کند تا احساس و افکار دیگران را در نظر بگیرد و می

ساز همدلی بین کودک و اطرافیان این موضوع زمینه

 گردد. می

فردی از  بین مسئلهگیری و حل های تصمیممهارت

( 0990ر )هایی است که در مدل فلندیگر مهارت

مطرح شده است. نتایج پژوهش نشان داد که آموزش 

فردی  اجتماعی و تعارضات بین مسئلهمهارت حل 

-های اجتماعی دانشتواند باعث افزایش مهارت یم

های یادگیری شود. این یافته با یدارای ناتوانآموزان 

و  لطیفی(، 2009) پژوهش کالیوا و آگالیوتیس

س باشد. کالیوا و آگالیوتی یم( همسو 0333) همکاران

، ی اجتماعیها( با استفاده از داستان2009)

فردی مناسب مثل  راهبردهای حل تعارضات بین

های یدارای ناتوانآموزان سازش و همراهی را به دانش

یادگیری آموزش دادند و نتایج مثبتی را گزارش 

( نیز گزارش کردند 0333) لطیفی و همکارانکردند. 

اجتماعی باعث بهبود -شناختی مسئلهکه آموزش حل 

های یدارای ناتوانوزان آمروابط بین فردی دانش

اجتماعی  مسئلهحل  شود. آموزش مهارت یمیادگیری 

های گوناگون و بررسی حلراه از طریق تأثیر بر انتخاب

برانگیز به کودکان های چالشپیامدهای آن در موقعیت

کند تا بتوانند میهای یادگیری کمک یدارای ناتوان

سر بگذارند ها را با موفقیت بیشتری پشت این موقعیت

تری را در تعارضات بین فردی به و راهبردهای مناسب

 یرند. کار بگ

ی یادگیری در مقایسه با دارای ناتوانآموزان دانش

تر و همساالن بهنجار خود، نسبت به خود نگرش منفی

تری دارند )شکوهی یکتا و پرند، پایین عزت نفس

(. نگرش منفی و عزت نفس پایین باعث کاهش 0331

شود. در  یمآموزان ورزی و قاطعیت دانشتجرأ

جلسات آموزشی پژوهش حاضر بر ارزشمند بودن هر 

آموزان آموزش داده شد شخص تأکید شده و به دانش

وجود نقاط ضعف و قوت خود،  با وجودکه هر کسی 

آموزان . همچنین دانشباشد یمدارای احترام و ارزش 

، مهارت ورزی کالمی و رفتاری از طریق آموزش جرأت

بیان احساسات و عقاید به دیگران و مهارت نه گفتن،  

مالحظه دیگران  رفتارهای بی برابریاد گرفتند تا در 

قاطعیت داشته و از حقوق خود دفاع کنند و بدین 

ای با همساالن ترتیب روابط اجتماعی مناسب و سازنده

 برقرار کنند.

بنابراین برنامۀ آموزشی مبتنی بر شایستگی 

هایی مثل درک اعی از طریق اثرگذاری بر مهارتاجتم

-ها و نقاط ضعف خود، شناسایی محرکصحیح توانایی

های اجتماعی، شناخت و های موجود در موقعیت

مدیریت هیجانات، درک صحیح افکار و دیدگاه دیگران 

های و استفاده از راهبردهای مناسب در موقعیت

-ر دانشهای اجتماعی دباعث رشد مهارت ،اجتماعی

شود. بر اساس های یادگیری مییدارای ناتوانآموزان 

های درمانی شود تا در برنامهنتایج پژوهش توصیه می

های یادگیری، یدارای ناتوانآموزان و توانبخشی دانش

های اجتماعی نیز توجه شود، چرا که به آموزش مهارت

تواند به عنوان یک عامل حفاظتی در ها میاین مهارت

ر بروز مشکالت تحصیلی و اجتماعی عمل کرده و براب

-های چالشآموزان را در موقعیتسازگاری این دانش

 ،های پژوهش یتاز محدودبرانگیز افزایش دهد. یکی 

حاضر فقدان مرحلۀ پیگیری است تا به وسیلۀ آن 

این . بتوان به بررسی اثر برنامه در طول زمان پرداخت

پسر انجام گرفت که  آموزانمطالعه فقط بر روی دانش

امکان بررسی نقش متغیر جنسیت در اثربخشی برنامه 

-دانش ،کند. همچنین در این پژوهشرا محدود می

های یادگیری به صورت کلی یدارای ناتوانآموزان 

انتخاب شدند و به نوع ناتوانی آنان )خواندن، نوشتن، 
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 چكيده
هش شی رابطه درمانی بر کاتعیین اثربخ ،: هدف این پژوهشهدف

: روش. کودکان است در (ODDای )عالئم اختالل نافرمانی مقابله

با استفاده . بود گواه گروه با آزمونپس آزمون،پیش طرح پژوهش از نوع
 ODDدانش آموز با تشخیص  ۰۳از روش نمونه گیری در دسترس 

ه انتخاب شدند. والدین این کودکان به صورت تصادفی در دو گرو
(  قرار گرفتند. افراد گروه آزمایش =۵۱n( و کنترل )=۵۱nآزمایش )

تحت آموزش رابطه درمانی قرار گرفتند، اما گروه کنترل آموزش 
آزمون، در سه موقعیت پیش کنندگان شرکت. تمام نکرداصی دریافت خ

گادو و عالئم مرضی کودکان ) ، پرسشنامۀزمون و پیگیریآپس
های ها از روشمیل نمودند. برای تحلیل دادها تک( ر۵۹۹۹اسپیرافکن, 

های جفتی استفاده شد. رار سنجش دوعاملی و آزمون مقایسهآزمون تک

ای که عالئم اختالل نافرمانی مقابله نتایج نشان دادتحلیل : یافته ها
داری مقایسه با گروه کنترل کاهش معنی رکودکان در گروه آزمایش د

طه درمانی، به عنوان یک روش آموزشی، : راب. نتيجه گيرییافته است
ای موثر واقع شده و موجب کاهش ای درمان اختالل نافرمانی مقابلهبر

 شود.نشانگان این اختالل در کودکان می
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Abstract 

Objective: The purpose of this study was to 

determine the effectiveness of filial therapy on 

symptom reduction in children with oppositional 

defiant disorder (ODD). Method: It was a pre-test 

post-test control group design. The subjects were 30 

students with ODD who were selected using the 

convenience sampling method. The parents of these 

children were randomly assigned in two matched 

groups, including an experimental group that was 

under filial therapy training (n=15) and a control 

group (n=15) without any such training. All subjects 

completed Children Symptom Inventory-4 (CSI-4) 

(Gadow and Sprafkin,1994)  as pre-test, post-test 

and follow-up. Data was analyzed using two-factor 

repeated measures test and paired comparison test. 

Results: According to the results, filial therapy 

training resulted in noticeable reduction of ODD 

symptoms in experimental compared to the control 

group. Conclusions: In conclusion, filial therapy, as 

a training method for parents, can be used in 

treatment of ODD and reduces the symptoms of this 

disorder. 
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 مقدمه

یفی از طرفتارهای تخریبی در کودکان و نوجوانان 

جویی تا اختالل اختالالت شامل نافرمانی و مقابله

گیرد. در حالی که لجاجت و سلوک را در بر می

ن است در دوران مختلف رشد به نافرمانی ممک

شود، در اختالالت رفتار ظاهر  تفاوتیهای م شکل

ای است که گونهی شدت و فراوانی رفتارها به تخریب

اجتماعی، فردی و  موجب بروز مشکالتی در عملکرد

یژگی مهم اختالل نافرمانی شود. وتحصیلی کودک می

آمیز، نافرمانی و رفتارهای منفی و خصومت ،ایمقابله

 است. نتیجۀ خود عدم پذیرش مسئولیت اشتباهات

والدین و  هایها و تنبیهنشی این رفتارها سرزنهای

رفتارهای غیرطبیعی  ،ت. در مجموعاطرافیان اس

خانواده و محیط مشکالتی در  بروز کودک باعث

به همین دلیل این کودکان شود. مدرسه برای او می

از روابط انسانی معموال دوستان زیادی ندارند و 

کنند. با وجود اینکه این کودکان احساس رضایت نمی

در به دلیل مقاومت  اما از هوش کافی برخوردار هستند

مقابل انتظارات دیگران از نظر تحصیلی وضعیت 

، اختالل نافرمانی ناز نظر بعضی محققامناسبی ندارند. 

فتار رساز اختالل سلوک و ، زمینهایمقابله

هم اجتماعی است و اختالالت خلقی و اضطرابی را ضد

 .(2۳۳۹ پارینی، و بورک لوبر،)کند بینی میپیش

-یص را دریافت کردهانی که این تشخبسیاری از کودک

برند یک اختالل روانی دیگری هم رنج میاند از 

 (.2۳۳۸هفلینگر و هامفری، )

نی کودکا ،DSM-IVهای تشخیصی بر اساس مالک

برند باید ای رنج میکه از اختالل نافرمانی مقابله

شش مدت  به حداقلحداقل چهار مورد از عالئم زیر را 

با بزرگساالن جر و این کودکان اغلب  :بروز دهندماه 

شوند، در مقابل کنند، زود عصبانی میبحث می

-های بزرگترها پذیرش نشان نمیمقررات و درخواست

دهند، نه با کارهای خود آزار میدهند، دیگران را تعمدا

به دلیل  ،شوندد ناراحت میوحساس هستند و ز

کنند سرزنش می دیگران را ،رفتارها و اشتباهات خود

مشکالت رفتاری توز و انتقامجو هستند. هو اغلب کین

ای باشد که عملکردهای اجتماعی، کودک باید به گونه

رفتارهای تحصیلی و شغلی آنان را مختل نماید. 

اما ممکن است در  ،کندنابهنجار حتماً در خانه بروز می

 های دیگر هم دیده شود.مدرسه یا موقعیت

 ،ودش شروعسالگی  ۰این اختالل ممکن است از 

. سن بروز آن شودسالگی آغاز می ۸معموال تا ولی 

قبل از  آنیوع و شسالگی است  ۵2تا  ۸بین  معموالً

)کاپالن و سادوک،  است بیشتردر پسران  ،سن بلوغ

 نجفی، .(2۳۳۷؛ نک، کازدین، هییریپی وکسلر، 2۳۳۱

( در ۵۰۸۸) فر محمدی و علیزاده چنگ، فوالد

ابتدایی شهر  دورۀ ای بر روی دانش آموزانمطالعه

 شیراز گزارش کردند که میزان شیوع اختالالت رفتاری

از بیشتر در پسرها  ایاز جمله اختالل نافرمانی مقابله

آموزان میزان شیوع این اختالل در دانشدخترها است. 

 ،تحقیقات مختلف درصد گزارش شد. ۶/۰شیرازی 

درصد گزراش  ۵۶تا  2میزان شیوع این اختالل را 

بعضی مطالعات (. 2۳۳۷اند )اشتاینر و رمسینگ، کرده

 ؛ اگرچه شیوع این اختالل در دورۀنشان داده است

در نرخ شیوع آن ولی  ،در پسران بیشتر است کودکی

نوجوانی در دختران و پسران برابر است  طول دورۀ

 (.2۳۳۹   و همکاران، )لوبر

شناسی این اختالل نظرات متفاوتی در مورد سبب

 که است. بعضی تحقیقات نشان داده است مطرح شده

ای با رفتار والدین ارتباط دارد اختالل نافرمانی مقابله

لوبر و ؛ 2۳۳۷ ،الهیو  ، لوبربارک؛ 2۳۳۹هالنشتاین، )

 ،(۵۰۸۸بیرامی و عبادی آسایش ) .(2۳۳۹  همکاران،

توجه به  با را ای فرزندانل نافرمانی مقابلهمیزان اختال

ایج نتوری مادران را بررسی کردند. پرهای فرزندشیوه

 ،فرزند پروری مادران که از بین سه شیوۀ نشان داد

(، یقمینان بخش )مقتدر منططشامل والدین قاطع و ا

والدین سهل گیر و  ،کتاتوریوالدین مستبد و د

گیرانه بیشترین نقش را در )آزادگذار(، شیوۀ سهل
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 ای دارد.بلهل نافرمانی مقاابتالی فرزندان آنها به اختال

رزندپروری فهای که شیوه گروه محققین معتقدند نای

ودکان به اختالل والدین نقش کلیدی در ابتالی ک

های اخیر محققین در سال .ای داردنافرمانی مقابله

بارک و ( و 2۳۳۰دیگری مانند مک کللند و موریسون )

با رفتار والدین را این اختالل  ( نیز 2۳۳۷همکاران )

 .اندانستهدمرتبط 

ه در آن به والدین رابطه درمانی روشی است ک

با استفاده از بازی درمانی در  تا شودآموزش داده می

زندگی کودک خود به عنوان یک عامل درمانی 

که  ایگونهبه  ،آموزش والدین سابقۀ مشارکت نمایند.

به  ،یک عامل درمانی در زندگی کودکان خود باشند

ردد که به شکل موفقیت آمیزی گد بر میزیگموند فروی

ساله برای درمان او استفاده کرد.  ۱از پدر یک کودک 

که به نام درمان ( 2۳۳۶)در مدل لندرث و براتون 

رابطه شود، ( شناخته میCPRT) ۵والد-رابطه کودک

درمانی توسط متخصص آموزش دیده در مراکز درمانی 

رکز ل ویژه تمبر حل مسائ ،در این روششود. می انجام

-ن نوع درمان ساختاری را فراهم میشود، بلکه اینمی

کودک و والد بهبود یابد و والدین به  رابطۀ تاکند 

در این شوند.  ن یک عامل درمانی در نظر گرفتهعنوا

با تا دهند ، درمانگران به والدین آموزش میروش

استفاده از یک دستورالعمل نظری، اجرای جلسات 

کننده در یک فضای حمایت و نظارت ،بازی در منزل

به عنوان یک عامل درمانی در زندگی کودکان خود 

. والدین اصول اساسی بازی درمانی ایفا نمایندنقش 

ه شامل گوش دادن انعکاسی، درک و پاسخگویی ب

های درمانی، احساسات کودکان، تنظیم محدودیت

-استفاده از بازی پرورش عزت نفس کودکان و نحوۀ

 آموزندوالدین می چنینهمآموزند. یرا م های مختلف

کننده، پذیرنده و که چگونه یک محیط غیرقضاوت

کننده را به وجود آورند، به نحوی که این محیط درک

 ،در این روش کودک و والدین را بهبود بخشد. بطۀرا

 ۶های آموزشی ساله در گروه ۵۳تا  ۰والدین کودکان 

های توانند نگرانیین میگیرند. والدنفره قرار می ۸تا 

، بیان هایی را که در جلسه بازی دارندوالدینی و نگرانی

گروه در جلسات هفتگی بحث و  کنند و با اعضای

هایی چون انعکاس ر مهارتبتبادل نظر نمایند. آموزش 

سیت سات، تنظیم محدودیت و افزایش حسااحسا

والدینی نسبت به کودکان تمرکز دارد. به محض اینکه 

، ها رسیدند به سطح مناسبی از این مهارتوالدین 

شود. این جلسات جلسات بازی در منزل تشکیل می

کند و هم باعث م بیان هیجانات کودک را تسهیل میه

تری از کودکان خود که والدین درک عمیق شودمی

 شودهنگامی که به کودک اجازه داده می .بدست آورند

ی را از چشم در چشم والدین و بدون آنکه چیز که

های کودک ت دهد خودش را بیان کند،  اضطرابدس

کند و به جای احساس با ارزشی می ،از بین می رود

اینکه مشکالت را انکار کند و یا مشکالت باعث 

فرض بر قادر به حل آنها خواهد بود.  ،آشفتگی او شوند

همزمان با از بین رفتن این شکاف این است که 

 چنینهمرود. از بین میها ها و خشم، ناکامیارتباطی

های الزم برای کودکان آموزند در زمانوالدین می

هایی را تنظیم کنند و همزمان با پذیرفتن محدودیت

ای که از ، بیان کودک را به گونهآنهااحساسات و امیال 

و  . همسانینمایندتنظیم  ،نظر اجتماعی مناسب باشد

 مورد هایبازیثبات در زمان بازی خاص، اسباب

ه تغییر بین والد و کودک منجر ب استفاده و رابطۀ

جلسات بازی و شود. ادراک کودک از والدین می

شرایط منحصر به فردی را برای  ،جلسات گروهی

در این کند. کودک فراهم می-والدکمک به رابطه 

لندرث، )با والدین ارتباط دارد  درمانگر صرفاً ،روش

 .(2۳۳۶ براتون، و ؛ لندرث2۳۳2

بر شواهد بسیاری در مورد اثربخشی رابطه درمانی 

دارد. این نوع درمان در اختالالت دوران کودکی وجود 

مانند  ،های بسیار متفاوتی انجام شده استجمعیت

 ،کالرک-جانسونکودکان مبتال به اختالل سلوک )

والدین کودکان مبتال به اختالالت یادگیری  ،(۵۹۹۶

ورد سوء ن کودکانی که موالدی ،(۵۹۹۹ ،و لندرث کیل)

 ،اند )کستاس و لندرثاستفاده جنسی قرار گرفته
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های لدین کودکانی که مبتال به بیماریوا ،(۵۹۹۹

 ،(۵۹۹۷ ،؛ تو۵۹۹۵ ،ولدمن -مزمن هستند )گالزر

مادران زندانی  ،(۵۹۷2 ،جو )بولوالدین کودکان ستیزه

و پدران زندانی )لندرث و  (۵۹۹۷ ،و لندرث )هریس

( 2۳۳۱در پژوهشی که توسط ریان ) (.۵۹۹۸ ،لوباف

-که رابطه درمانی باعث می نتایج نشان داد ،انجام شد

به یک دلبستگی ایمن  شود تا کودک با والدین خود

کودک با والدین منبعی قدرتمند برای  برسد و رابطۀ

 ،تو شود.مشکالت عاطفی و تغییرات مثبت  حل 

نی را بر ( رابطه درما2۳۳2جوینر و سولت ) ،لندرث

های مزمن لدین کودکانی که مبتال به بیماریروی وا

گروه افراد که بودند اجرا کردند. نتایج نشان داد 

ر سطح استرس دکاهش آزمایش به شکل معناداری 

ت و پذیرش آنها نسب تجربه شده را از خود بروز دادند

چنین کودکان گروه به فرزندانشان افزایش یافت. هم

با کودکان گروه کنترل به شکل  آزمایش در مقایسه

اضطراب و افسردگی  ،معناداری مشکالت رفتاری

 و لوباف لندرث در تحقیق نشان دادند. از خود کمتری

که  نتایج نشان داد ،( بر روی پدران زندانی۵۹۹۸)

ای موثر باعث افزایش پذیرش و رابطه درمانی به گونه

خود ین پدران نسبت به فرزندان رفتارهای همدالنه ا

گالیه و  های والدینی وچنین استرسشود. هممی

وه یابد. عالساز کاهش میشکایت از رفتارهای مشکل

نتایج  .یابدمیکودکان افزایش  ، خودپندارۀبر آن

اثر رابطه در مورد ( ۵۹۹۹کیل و لندرث ) مطالعۀ

درمانی بر والدین کودکان مبتال به اختالالت یادگیری 

دین گروه آزمایش در مقیاس نمرات والکه نشان داد 

داری باالتر از نمرات ایرش والدینی به شکل معنذپ

والدین گروه کنترل بود. هم چنین والدین گروه 

گزارش  را های والدینی کمتری، استرسآزمایش

در یک مطالعه در آلمان )گروسکویک و کوتز،  کردند.

مشکالت رفتاری کودکان  ،ی( درمان رابطه درمان2۳۳۸

موجب افزایش پذیرش، حس  داد و متقابالً را کاهش

 در یک مطالعۀ. شدتوجه مثبت مادران  و همدردی

رابطه درمانی  ،(2۳۵۵موریسون بنت و براتون ) ،جدید

روش مناسبی برای حل مشکالت رفتاری کودکان را 

  .یافتندیش دبستانی پ

، در مطالعاتی که در ایران انجام شده است

مانی بر کاهش عالئم مختلف درهای اثربخشی روش

 کودکی گزارش شده است.ای همقابلاختالل نافرمانی 

 ثیر بازی درمانی، تأ(۵۰۹۵صفری، فرامرزی و عابدی )

های اختالل با رویکرد شناختی بر کاهش نشانه

سوم  آموزان پسر پایۀای را در دانشنافرمانی مقابله

دبستان در شهر اصفهان بررسی کردند. کودکان گروه 

شرکت  یجلسه یک ساعته درمان ۵2یش در آزما

روش بازی درمانی  که ها نشان داد. یافتهنمودند

ر ای دهای اختالل نافرمانی مقابلهموجب کاهش نشانه

 هاینتایج یافتهشود. کودکان مبتال به این اختالل می

 (۵۰۸۸فالح و طباطبایی )سادات خیریه، شعیری، آزاد

 زمایشآودکان گروه عالئم اختالل در ک که نشان داد

در پژوهشی  کاهش یافت. در مقایسه با گروه کنترل

ثیر تأ رۀابدر( ۵۰۹۵فرامرزی، عابدی و قنبری )که 

آموزش الگوی ارتباطی مادران بر کاهش نشانگان 

آموزان ای فرزندان بر روی دانشنافرمانی مقابله اختالل

نتایج  ،انجام دادندپسر مقطع ابتدایی در اصفهان 

آموزش الگوی ارتباطی مادران بر  از آن بود کهحاکی 

هاشمی، بیرامی،  کاهش عالئم این اختالل تاثیر دارد.

ثیر خودآموزی ( تأ۵۰۸۸اقبالی، واحدی و رضایی )

مبتال به اختالل کالمی بر بهبود عالئم کودکان 

های چهارم آموزان کالسای را در دانشنافرمانی مقابله

بررسی کردند. گروه  و پنچم ابتدایی شهر تبریز

یک ساعته آموزش  ۀجلس ۵2هفته در  ۶آزمایش طی 

 که . نتایج نشان دادنمودندخودآموزی کالمی شرکت 

ها زی کالمی به بهبود عالئم آزمودنیآموزش خودآمو

پوراحمدی، جاللی، ای که در مطالعه کمک کرد.

مدت اثر کوتاهدر مورد ( ۵۰۸۸شعیری و طهماسیان )

های فرزندپروری مثبت بر تغییر شیوهآموزش برنامۀ 

مبتال به اختالل پسر فرزندپروری مادران کودکان 
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انجام  سال ۵۳تا  ۷سنی  در فاصلۀ اینافرمانی مقابله

 هایی که شیوۀآموزش برنامه که نتایج نشان داد ،دادند

تواند روری والدین را هدف قرار دهند میفرزندپ

 کاهش دهد.مشکالت رفتاری این نوع کودکان را 

 ( گزارش کردند2۳۵۰گارزا و واتز ) ،بوسول-بورنشویر

های محافظه کار که رابطه درمانی درمورد خانواده

یرات خاصی همراه مسیحی وقتی موثر است که با تغی

، های دیگرکه برای فرهنگرسد باشد. به نظر می

وثرتر واقع شدن موجب م یفرهنگ تغییرات متناسب

 د.باشاثرات این روش می

های مختلف که روش تحقیقات نشان داده است 

ایرانی اثرات مثبتی درمانی کودکان بر روی کودکان 

نتایج مثبتی از انجام رابطه درمانی در داشته است و 

حاصل دیگر  در کشورهایارتباط با مشکالت کودکان 

پژوهش حاضر در پی پاسخ به این سوال اما  ،شده است

ای مقابلهه اختالل نافرمانی کودکان مبتال باست که آیا 

کنند در دریافت میرابطه درمانی که والدین آنها 

درمان هیچ نوع مقایسه با کودکانی که والدین آنها 

هش عالئم کنند کاخاصی دریافت نمیروانشناختی 

 دهند؟نشان می

 روش

-در چارچوب یک روش تحقیق شبه پژوهشاین 

پیش آزمون و آزمایشی با دو گروه آزمایش و کنترل با 

 پس آزمون انجام شد.

کودکان  ، کلیۀآماری پژوهش حاضر جامعۀ نمونه:

تا  ۷سنی  تالل نافرمانی مقابله ای در دامنۀمبتال به اخ

سال و والدین آنها هستند که در سال تحصیلی  ۵۵

شهر آموزش و پرورش  به مراکز مشاورۀ ۸۹-۵۰۸۸

از روش  هابرای انتخاب آزمودنی. نمودندشیراز مراجعه 

 گیری در دسترس استفاده شد. این کودکان قبالًنمونه

، توسط مشاوران مراکز مشاوره آموزش و پرورش

ای کودکان دریافت تشخیص اختالل نافرمانی مقابله

 ،کرده بودند. جهت اطمینان از تشخیص نهایی

 و با والدین این کودکان صورت گرفتمصاحبه بالینی 

. والدین کودکان اب شدندنفر از این کودکان انتخ ۰۳

نفری  ۵۱انتخاب شده به صورت تصادفی در دو گروه 

مالک ورود به پژوهش  کنترل و آزمایش قرار گرفتند.

های خروج مالکای و بتالء به اختالل نافرمانی مقابلها

 2و  ۵اختالالت روانی در محورهای سایر ابتالء به 

 بود. DSM-IV-Rکتاب 

 ابزار 

: 2(CSI-4ئم مرضی کودکان )عال پرسشنامۀ -الف

( بر ۵۹۹۹)و اسپیرافکین این پرسشنامه توسط گادو 

اختالل رفتاری و  ۵۸به منظور غربال  DSM-IVاساس 

. پرسشنامه طراحی شد ۵2تا  ۱هیجانی در کودکان 

شامل یک فرم برای معلمان و یک فرم  ،دارای دو فرم

و فرم سوال  ۵۵2 از. فرم والدین استبرای والدین 

شکیل شده است. هر یک از سوال ت ۸۷ ازعلم م

سنجند. ها اختالالت رفتاری مختلفی را میپرسشنامه

 ۳)کننده این پرسشنامه به دو شیوۀ نمرۀ برش غربال

ی اهاری بر حسب شدت نشانهگذو شیوۀ نمره( ۵تا 

در پژوهش  شود.می گذارینمره (۰تا  ۳)مرضی 

الل نافرمانی به عالئم اختگویه مربوط  ۸از  ،حاضر

محمداسماعیل  ای فرم والدین استفاده شد.مقابله

( خصوصیات روان سنجی این پرسشنامه را بر ۵۰۸۳)

ساله سالم و بیمار در  ۵۹تا  ۶دانش آموز  ۵۳۸۸روی 

ضریب پایایی فرم والد شهر تهران مطالعه کرد. 

زمانی  به روش اجرای مجدد آزمون با فاصلۀپرسشنامه 

برای  2۹/۳اختالل این پرسشنامه از  ۵۵دو هفته برای 

برای اختالل سلوک  ۷۶/۳اختالل هراس اجتماعی تا 

عی همگی در آورد شد که به استثناء هراس اجتمابر

 که نتایج نشان داد معنادار بودند. ۳۵/۳تا  ۳۱/۳سطح 

مه در مقایسه با فرم معلم از پایایی افرم والد پرسشن

شناساسی و غربال  رایتری بالتر و نقاط برش مناسباب

دار از کودکان عادی برخوردار است. کودکان مشکل

ای مثبت متخصصان و هنظرها و داوریراوجود اظه

همگونی و مناسبت محتوای  روانپزشکان دربارۀ

روایی محتوایی  ،جش آنسنمورد  حیطۀ پرسشنامه با

یک ابزار شناسایی و غربال پرسشنامه را به عنوان 

و هیجانی در کودکان مورد تأیید فتاری های راختالل
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 ،نتایج حاصل از محاسبه حساسیت دهد.قرار می

های موجود در پرسشنامه برش اختاللویژگی و نقطه

 مذکور در هر سشنامۀفرم والد پر که دهدنشان می

از نقاط برش مناسب با  ی پرسشنامههایک از اختالل

ال حساسیت و ویژگی باال جهت شناسایی و غرب

ها از کودکان سالم برخوردار واجد این اختالل کودکان

شنامه است. این در حالی است که فرم معلم این پرس

با وجود انتخاب بهترین نقطۀ برش برای هر یک از 

یت و ویژگی همه حساس ،های موجود در آناختالل

تر از ، پاییناختالل تیک های آن به استثنایاختالل

فاده از فرم معلم فرم والد است. بنابراین در است

 پرسشنامه باید احتیاط الزم انجام گیرد.

روایی و پایایی این پرسشنامه  ،هش حاضرودر پژ

سه عامل  ،بررسی شد. تحلیل عوامل این پرسشنامه

ماده(, پذیرش منحصر  ۶عشق و پذیرش نامشروط )

احساسات و حقوق کودک  ،نیازها ،بفرد بودن کودک

ازهای ویژه کودک ماده( و شناخت و پذیرش نی ۵۵)

ماده( را نشان داد. تعیین پایایی مقیاس به روش  ۹)

همسانی درونی انجام گرفت و برای این منظور از روش 

آلفای کرونباخ استفاده شد. نتایج بدست آمده ضریب 

برای عامل اول  ،۷۰/۳ آلفای کرونباخ برای کل سواالت

و برای سواالت عامل سوم  ۶۹/۳برای عامل دوم  ،۷۱/۳

 بود. ۱۵/۳

از روش  ،ن پژوهشدر ایای: درمان رابطه -ب

 ای با استفاده از طرح درمانی لندرتهفته ۵۳درمانی 

واد هر جلسه به م شده است. استفاده( 2۳۳۶) و براتون

اول: بیان اهداف آموزشی و  شرح زیر است: جلسۀ

دوم: آموزش اصول پایه  جلسۀ ،پاسخ دهی انعکاسی

دک و وک –سوم: بازی والد  جلسۀ ،برای جلسات بازی

 ،هاچهارم: نظارت و تنظیم محدودیت جلسۀ ،فرایندها

 جلسۀ ،بازی های جلسۀرتاپنجم: مرور مه جلسۀ

هفتم: نظارت  جلسۀ ،ششم: نظارت و دادن حق انتخاب

هشتم: نظارت و  جلسۀ ،عزت نفس های سازندۀو پاسخ

جلسۀ نهم:  ،آموزش مهارت تشویق در برابر تحسین

بی و ادهم: ارزی جلسۀ ،هاو تعمیم مهارت نظارت

که  یک جلسه پیگیری، ،انتهادر و  ،خالصه سازی

-برگزار می خرین جلسه است،آیک ماه پس از  معموالً

هایی مانند عروسک بازی، در این پژوهش از بازیشود. 

خانه بازی، شن بازی و بازی تداعی واژگان مربوط به 

 خانواده استفاده شد.

برای انجام پژوهش از والدین کودکان  روش اجرا:

ابتدا ای استفاده شد. مبتال به اختالل نافرمانی مقابله

مبتال به اختالل نافرمانی کودکان  فهرستی از کلیۀ

آموزش و پرورش مراجعه  ای که به مرکز مشاورۀمقابله

تهیه شد. این کودکان از قبل توسط  ،کرده بودند

ای بر اساس سیاهه ز آموزش و پرورش ومشاوران مراک

 ،ای استبه عالئم اختالل نافرمانی مقابلهکه مربوط 

نفر  ۰۳تشخیص مربوطه را دریافت کرده بودند. تعداد 

درمانگر از کودکان به شکل تصادفی انتخاب شدند و 

با والدین جهت کنترل نهایی تشخیص گذاشته شده 

والدین به صورت . انجام دادبالینی  مصاحبۀآنها 

نفری آزمایش و کنترل  ۵۱گروه  2در تصادفی 

جلسه و  ۵۳جایگزین شدند. افراد گروه آزمایش تعداد 

ساعت تحت درمان از نوع رابطه درمانی  2ای هفته

اما گروه کنترل هیچ آموزشی دریافت  ،قرار گرفتند

در لیست انتظار قرار گرفتند. قبل از  نکردند و صرفاً

-گروه پرسشنامه ، کلیۀ افراد هر دوشروع دوره درمانی

در اولین جلسه های مربوطه را تکمیل نمودند. 

قوانین کلی گروه برای افراد بیان شد و بر  ،درمانی

اهمیت حضور فعال و مداوم افراد در همه جلسات 

افراد دو  ،پنجم درمان ۀتاکید شد. پس از پایان جلس

ا تکمیل نمودند. رها گروه برای بار دوم همۀ پرسشنامه

و پس از  هفته بعد ادامه پیدا کرد ۱ان تا جلسات درم

از والدین گروه آزمایش خواسته شد  ،آخر م جلسۀااتم

هفته بعد ادامه  ۹تا جلسات بازی در منزل را حداقل تا 

پس از گذشت  ،به منظور اجرای آزمون پیگیریدهند. 

والدین برای سومین بار  ،یک ماه از آخرین جلسه بازی

 مودند.پرسشنامه ها را تکمیل ن
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ات جمع آوری شده با اطالعهای آماری: روش

مار توصیفی, آزمون تکرار های آاستفاده شاخص

 های جفتی در برنامۀعاملی و آزمون مقایسهسنجش دو

SPSS .تحلیل شد 

 ها فتهیا

وهش در مورد اینکه آیا رابطه درمانی ژسوال پابتدا 

 ،شودای میبلهاباعث کاهش عالئم اختالل نافرمانی مق

نحراف معیار نمرات امیانگین و  ۵بررسی شد. جدول 

-پس ،آزمونهای دو گروه در مراحل پیشآزمودنی

گونه که همان دهد.آزمون و پیگیری را نشان می

میانگین گروه آزمایش در سه مرحله  ؛شودمشاهده می

، یک اما در گروه کنترل ،است به تدریج کاهش یافته

-شود. برای بررسی معنیافزایش تدریجی مشاهده می

ها از آزمون تحلیل واریانس با دار بودن این تفاوت

 ،استفاده شد. در این تحلیل ۰×2تدابیر مکرر با طرح 

 دو گروه )آزمایش و گواه( به عنوان عامل بین آزمودنی

ای مکرر به عنوان عامل و عالئم اختالل نافرمانی مقابله

تحلیل  این یجنتا درون آزمودنی در نظر گرفته شدند.

 شود.مشاهده می 2عامل در جدول 

های كنترل و آزمایش در مقياس عالئم مرضي كودكان ای كودكان در گروهميانگين و انحراف معيار عالئم اختالل نافرماني مقابله .1جدول 

 در طول درمان
 پیگیری پس آزمون پیش آزمون عالئم  گروه ها

 ۱۰/2 ۹۶/۰ ۶۵/۱ میانگین آزمایش

 ۶۶/۳ ۱۵/۳ ۷۶/۳ نحراف معیارا

 ۰۳/۱ ۵۰/۱ ۳۳/۱ میانگین کنترل

 2۰/۵ ۰۱/۵ ۵۹/۵ انحراف معیار

مقدار  ،شودمشاهده می 2گونه که در جدول همان

F  چنین ای و همعالئم اختالل نافرمانی مقابلهبرای

معنادار  ۳۳۵/۳در سطح  ،اثرات تعاملی آنها با گروه

برای . ه استدار شدناگروهی نیز مععامل بین است.

وت اها در این آزمون تفبررسی این که کدام گروه

های جفتی ، از آزمون تعقیبی مقایسهمعنادار دارند

 ها نشان دادانگینمی مقایسۀ .(۰جدول )استفاده شد 

آزمون با های آزمایشی پیشکه تفاوت بین موقعیت

 ،دار شده استاآزمون با پیگیری معنآزمون و پیشپس

دار آزمون با پیگیری معنیتفاوت بین موقعیت پس اما

ود دهد که درمان در بهباین موضوع نشان می نشد.

ای موثر بوده است و عالئم اختالل نافرمانی مقابله

 موجب کاهش عالئم پس از درمان شده است.

 كرار سنجش دوعامليای بين دو گروه با استفاده از آزمون تمقایسۀ عالئم اختالل نافرماني مقابله .2جدل 

 منبع واریانس
میانگین 

 مجذورات
 F آزادی درجۀ

 سطح 

 داریمعنی

 ۳۳۵/۳ ۹2/2۳ 2 ۳۸/۵۹ عالئم اختالل  درون آزمودنی

 ۳۳۵/۳ 2۱/۰۵ 2 ۳۰/2۵ گروه ×عالئم اختالل 

 ۳۳۵/۳ ۸۳/۵۸ ۵ ۹۰/۰۹ گروه بین آزمودنی

   2۶ ۸۰/۵ خطا

 ای در طول درمانل نافرماني مقابلهمقایسۀ جفتي متغير عالئم اختال .3جدول 

 

 

 

 

 های جفت شدهزوج
 تفاوت 

 هامیانگین

 انحراف 

 معیار

 سطح 

 داریمعنی

 ۳۳۵/۳ ۵۹/۳ ۳۵/۵ پس آزمون -پیش آزمون 

 ۳۳۵/۳ 22/۳ ۰۶/۳ پیگیری -پیش آزمون 

 ۰۷/۳ 2۰/۳ ۰۷/۵ پیگیری -پس آزمون 
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 بحث و نتيجه گيری

بخشی رابطه بررسی اثر ،هدف پژوهش حاضر

ای کودکان عالئم نافرمانی مقابله کاهشر ب درمانی

 به درمانی بازی هایمهارت ،ایدر درمان رابطه .است

 تا سازدمی قادر را آنها و شودمی داده آموزش والدین

 و همدردی با همراه و بخشاطمینان فضای یک در

 رفتاری مشکالت با مقابله در خود کودکان به پذیرش

کنند )تاپهام، وامپلر، تیتوس و  کمک هیجانی و

عالئم اختالل  که ها نشان دادیافته .(2۳۵۵رولینگ، 

آزمون و یش در پسای در گروه آزمانافرمانی مقابله

در مقایسه با آزمون یری نسبت به پیشپیگ مرحلۀ

به عبارت داری داشته است. هش معناکا ،گروه کنترل

موزش رابطه یافته ها حاکی از آن بود که آ ،دیگر

ش معنادار عالئم ه، موجب کادرمانی به والدین

 شده است. ای در کودکان نافرمانی مقابله

ها با نتایج تحقیقات دیگری که حاکی از این یافته

اثربخشی رابطه درمانی در کاهش مشکالت رفتاری 

 ،هریس و لندرثمانند ) خوانی داردهم ،کودکان است

 ،کالرک-جانسون؛ ۵۹۹۸ ،؛ لندرث و لوباف۵۹۹۷

 (. برای مثال تو و2۳۳2؛ تو و همکاران، ۵۹۹۶

که کودکان دارای  ( گزارش کردند2۳۳2همکاران )

های مزمن پس از دریافت رابطه درمانی نسبت بیماری

داری مشکالت رفتاری ابه گروه کنترل بطور معن

هم  های این پژوهشیافتهشان دادند. ن از خود کمتری

که از  در ایران حقیقات دیگربا نتایج بعضی ت نچنی

خوانی ، هماندهای درمانی مشابه استفاده کردهروش

 که (گزارش کردند۵۰۹۵) همکارانصفری و دارد. 

-، میزان نشانهرفتاری-بازی درمانی با رویکرد شناختی

در کودکان دبستانی را ای های اختالل نافرمانی مقابله

 همکاران و سادات خیریه کاهش داد. یبه طور معنادار

فرزندپروری مثبت بر  اثربخشی شیوۀ ،(۵۰۸۸)

را بر روی  ایمبتال به اختالل نافرمانی مقابلهکودکان 

دبستانی و دبستانی  بررسی کرده و کودکان پیش

ای اعتنایی مقابلهیگزارش نمودند که عالئم اختالل ب

در کودکان مادران گروه آزمایش کاهش معناداری 

اثر  (۵۰۹۵) همکاران و فرامرزیچنین هم داشته است.

نشانگان  آموزش الگوی ارتباطی مادران بر کاهش

را در مقطع دبستان ای فرزندان اختالل نافرمانی مقابله

 که های این گروه نشان داد. یافتهبررسی کردند

هش عالئم اختالل آموزش الگوی ارتباطی والدین بر کا

 ،ققین اخیربه نظر مح ثیر دارد.ای تأنافرمانی مقابله

داشتن والدین به دالیلی مانند کمبود وقت و یا ن

زمان  ،های فرزندپروریاطالعات کافی در مورد شیوه

-ن خود میکمتری را صرف برقراری ارتباط با فرزندا

چنین رفتارهای بد کودکان را بیش از کنند و هم

ای و به گونه دادهرفتارهای خوب آنان مورد توجه قرار 

 کنند که نهایتاًی را در آنان تقویت میتارهای منفرف

-شود. در برنامهای میمنجر به اختالل نافرمانی مقابله

 گردد که، رفتارهای والدین اصالح میآموزشیهای 

نی کودک اتواند منجر به کاهش رفتارهای نافرماین می

  شود.

در تبیین نتایج بدست آمده از پژوهش حاضر باید 

تر ای و یا به تعبیر دقیقابطهدرمان ر در نظر داشت که

بر مبتنی یک روش درمانی  ،فرزند -آموزش رابطه والد

برای مقابله با مشکالت  است که اصول بازی درمانی

به رفتاری و هیجانی کودکان طراحی شده است و 

 ،کند تا با گسترش حس همدلیوالدین کمک می

 و تقویت رابطۀ خودهای و افزایش توانایی پذیرش

فرزند به فرزندان خود کمک کنند. این روش بر -والد

 -مبنای بازی درمانی با استفاده از روش مراجع

محوری جهت برگزاری جلسات بازی در منزل طراحی 

(. گورنی از نفوذی که 2۳۳۳شده است )گورنی، 

 ،توانند بر رشد فرزندان خود داشته باشندوالدین می

آن والدین استفاده کرد و روشی را خلق کرد که توسط 

درمانگری شده و در جهت تغییر  عواملتبدیل به 

فعالیت نمایند. فرزندان خود و بهبود عملکرد خانواده 

اگر به والدین دانش، مهارت و  که معتقد استگورنی 

توانایی و منابع الزم برای  ،حمایت عاطفی داده شود
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این  نتایجبنابراین تغییر را در درون خود دارند. 

  توان در این چارچوب تبیین کرد.هش را میوپژ

کاهش عالئم  ای بررابطه درمان اثربخشی تبیین در

 اساسی های به ویژگی باید ایمقابله نافرمانی اختالل

گونه که قبال اشاره همان .پرداخت نیز نوع درمان این

آموزش مادران بر اساس نتایج تحقیقات مختلف  ،شد

شده است. اری موجب کاهش عالئم این بیمدیگر هم 

 تواند دالیل مختلفی داشته باشد. این اثرگذاری می

 و والدین رابطۀ آموزشی برنامۀ در شرکت احتماالً

 مادران فرزندپروری هایشیوه در تغییر باعث کودک

. است شده ایمقابله نافرمانی به مبتال کودک دارای

( رابطۀ معناداری بین ۵۰۸۸بیرامی و عبادی آسایش )

ابتال به فرزندپروری والدین و احتمال  هایشیوه

-ای گزارش کردند. از بین شیوهاختالل نافرمانی مقابله

-، شیوۀ تربیتی سهلوالدینهای مختلف فرزندپروری 

معناداری با احتمال ابتال به این اختالل  گیرانه رابطۀ

-تحقیقات دیگری نیز رابطۀ بین رفتار سهل داشت.

شگری را در کودکان رخاگیرانه و میزان خصومت و پ

(. 2۳۳۶ و ساندهو، اند )مانند شارماگزارش کرده

به این نتیجه ( ۵۰۸۸بیرامی و عبادی آسایش )

گیر و پروری سهلهای فرزندشیوه رسیدند که

ش منطقی منجر به بروز بعضی مستبدانه بیش از رو

د ای ماننی رفتاری اختالل نافرمانی مقابلههاویژگی

 شوند.مسئولیتی میفرمانی و بیخصومت، بزهکاری، نا

 اختالل این که معتقدند نیز( 2۳۳۷) همکاران و بارک

مشابه  تحقیقات بعضی .دارد ارتباط والدین رفتار با

 لئونگ، ؛۵۰۸۸ ،و همکاران پوراحمدی) نیز دیگر

 شیوۀ ( تغییر2۳۳۰ الو، و مارک لئونگ، ساندرز،

 این در عالئم کاهش دلیل را والدین فرزندپروری

اثر ( ۵۰۸۸پوراحمدی و همکاران )دانند. می کودکان

های آموزش برنامۀ فرزندپروری مثبت بر تغییر شیوه

مبتال به اختالل نافرمانی فرزندپروری مادران کودکان 

 شیوۀ کهکردند ده و گزارش نموای را بررسی مقابله

 از پس مادراناین  گیرانهسهل و مستبدانه فرزندپروری

 مثبت، فرزندپروری برنامۀ وزشآم جلسات پایان

 در مقتدرانه فرزندپروری شیوۀ مقابل در و یافته کاهش

 افزایش عادی کودک دارای مادران به نسبت گروه این

 .است یافته

 دانند چگونه یک رابطۀبسیاری از والدین نمی

سازنده و مثبت با فرزندان خود برقرار کنند. رابطه 

دانش و مهارت درمانی این پتانسیل را دارد که 

 ه و انتظارات غیرواقع بینانه آنانوالدینی را افزایش داد

دیگر تغییرات مثبتی که اتفاق  یک علترا تغییر دهد. 

 جلسات این در شرکتتواند این باشد که افتد میمی

 مشکالت علت و ماهیت والدین تا شودمی موجب

 بارۀدر آنان شناخت بشناسند، بهتر را خود فرزند

 بلهامق برای الزم یهامهارت و دکن تغییر شانفرزندان

 از نقل به ،2۳۳2 ساندرز،) آورند بدست را مشکالت با

موضوع احتمالی دیگر  (.۵۰۸۸ همکاران، و دیمپوراح

گزاری مادران در مورد ر مورد تفاوت بین نمرهد

حد تخمین بیش از  ،رفتارهای مشکل دار کودکان آنها

تواند این باشد لش میآنها در این مورد است که دلی

های فرزندی نامناسب و دانش و مهارت -مادر که رابطۀ

والدین را در پاسخ مناسب به نیازهای  ،ناکافی مادری

ش و کند. دانا دچار مشکل میروانشناختی فرزندان آنه

رفتارهای غلط  که شودمهارت ناکافی والدین باعث می

ی خود ی موقعیت والدینفرزندان خود را تهدیدی برا

این شواهد دال بر این است که بیشتر  بدانند. همۀ

دکان تا حدی مشکالت رفتاری، هیجانی و اجتماعی کو

ها و دانش الزم برای برقراری ناشی از فقدان مهارت

)عالی وندی وفا و  باشدارتباط والد و فرزند در والدین 

نقش والدین  حققاناین گروه م .(2۳۵۳اسماعیل، 

ای را بررسی ر کودکان در درمان رابطهییر رفتابرای تغ

 این روش آنها قابل استفاده بودن کردند. نتیجۀ مطالعۀ

ای برای مادران ایرانی در مورد موثر بودن درمان رابطه

دار کودکان را تایید کرد. به در کاهش رفتارهای مشکل

دانش و مهارت  ،رابطه درمانی که عالوه نتایج نشان داد

و کاهش  هادران را افزایش دادبرقراری ارتباط م

درک و پذیرش  دار کودکان با افزایشرفتارهای مشکل

 مادران ارتباط دارد.
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یکی از مشکالت این نوع تبیین دیگر این است که 

ارتباط  روابط اجتماعی و  برقراری مشکل در ،دکانوک

ارهای موجب رفت اطرافیان است که متعاقباًبا 

شود. شرکت وری میهای غیرضرپرخاشگری و مقابله

-درمانی تا حد زیادی میزان مهارت در جلسات رابطه

شود دهد و موجب میمی افزایشهای ارتباطی آنان را 

تدریج هشوند و ب مرتکب رفتارهای غیرمنطقی ترتا کم

های آنان کاهش یجویانه و نافرمانمخالفترفتارهای 

تجربۀ رابطۀ بدون قضاوت و  یافته و یا حذف شود.

مادران که با استفاده از رابطه درمانی  هدیدکنندۀغیرت

صر به فردی برای کودکان موقعیت منح ،آیدمیبدست 

تنظیمی، کند تا خودفهمی، قضاوت، خودایجاد می

)عالی  را گسترش دهند دهیخودکنترلی و خودجهت

 (.2۳۵۳وندی وفا و اسماعیل، 

نتایج پژوهش حاضر اهمیت نقش و  ،در مجموع

هش عالئم در درمان و یا کا را یم والدیندخالت مستق

دهد. ای در کودکان نشان میاختالل نافرمانی مقابله

علیرغم  روش درمانی این نتایج حاکی از این است که

کنندگان رهنگی جامعه ما با فرهنگ ابداعهای فتفاوت

، تواند به کاهش عالئم اختالل نافرمانیاین روش می

گویای این چنین هم ای نماید.مالحظهکمک قابل

های ایرانی ظرفیت الزم جهت واقعیت است که خانواده

های روانشناختی شرکت موثر در تسهیل فرایند درمان

آموزش صحیح به  که ارائۀ رسدبه نظر می را دارند.

های روش احتماالً والدین با استفاده از این روش و

تواند نقش موثری در پیشگیری از آموزشی مشابه می

 داشته اختالالت رفتاری و هیجانی در کودکان عیوش

ها والدین متوجه والدین با استفاده از این روش باشد.

های رفتاری آنها تا چه حد بر شوند که شیوهمی

گذارد و به فرزندانشان اثر می شخصیت و رشد روانی

را  رفتارهای خود تا احتمال بیشتر سعی خواهند نمود

ای تنظیم کنند که از پیامدهای با فرزندانشان به گونه

در واقع والدین  منفی رفتاری آنان جلوگیری شود.

رفتارهای خود و فرزندانشان را با توجه  که آموزندمی

به شکلی اند به آنچه در جلسات رابطه درمانی آموخته

 مدیریت نمایند.صحیح و منطقی 

توان به کوچک های این پژوهش میاز محدودیت

گیری در دسترس شیوۀ روش نمونهبودن نمونه و 

-قدرت تعمیم نتایج آن را کاهش می اشاره کرد که

گشای حل هتواند راهای این پژوهش میدهد. یافته

کالت رفتاری و هیجانی در مشکالت کودکان دارای مش

-موزش و پرورش باشد. این مراکز میآمراکز مشاوره 

روش این از  ،ناتوانند با توجه به تعداد زیاد مراجع

موجب  وشود مانی که به صورت گروهی برگزار میدر

استفاده گردد ها میجویی در وقت  و هزینهصرفه

چنین والدین را در حل مشکالت رفتاری و هم ،نمایند

مطالعات آینده  و هیجانی فرزندان خود سهیم نمایند.

مدت ثبات پیگیری نتایج درمان در دراز توانند بامی

 تر را بهتر نشان دهد.نی طوالنیدر مدت زماآنها را 

 یادداشتها
1) Child Parent Relationship therapy 

2) Children Symptom Inventory-4 (CSI-4) 
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 .۶2-۹۹ ،(۹)۵ خانواده، عاتمطال و زن. مادران

(. ۵۰۸۸.  )ک طهماسیان، ،.ر. م شعیری، ،.م جاللی، ،.الف پوراحمدی،

 تغییر بر مثبت فرزندپروری برنامۀ آموزش مدتکوتاه اثر بررسی

 نافرمانی اختالل به مبتال کودکان مادران فرزندپروری هایشیوه

 .۱۸-۱۰ ،(2۳)۱ پژوهی،خانواده مجله. ایمقابله
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 برش نقاط تعیین و روایی اعتبار، بررسی(. ۵۰۸۳. )ا  محمداسماعیل،

 روی بر( CSI-4) کودکان مرضی عالئم پرسشنامۀ هایاختالل
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تهران.  شهر راهنمایی و ابتدایی مدارس سالۀ ۵۹-۹ آموزان دانش

 .۵۵۶-۵۳۱ ،۸ استثنایی، کودکان حیطۀ در پژوهش
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Abstract 

Objective:The aim of peresent study was to 

investigate the relationship between incounter style 

and effective factors in parents intervention with 

academic achievement in children with ADHD. 

Methods : Method of the peresent study is 

descriptive and correlational. Participants in this 

study were 50 third grade elementary students(25 

female and 25 male).  The Raven Intelligence Scale 

for Children, self-made academic achievement test , 

family- school questionnaire,  parents involvement 

questionnaire, and parent Conners scale was used as 

a research tools.  Multiple regression was used to 

analyze of data. Results : The results showed that, 

there is a significant relationship between parents 

Encounter Style with children's academic 

achievement, Results also showed that except of the 

school Invitations and  teacher  requests , other 

effective factors in parents, intervention were 

significantly related to academic achievement. 

Conclusion :the reaults indicated that Most of the 

parents in dealing with children used of negative 

and controlling method. Among the influencing 

factors in parental involvement , the knowledge and 

skills most associated with academic achievement 

of children with ADHD . 

Keywords:Type of parental involvement, attention 

deficit / hyperactivity disorder, academic 

achievement 
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 مقدمه

يکي از لگوي ا 1فعالي / بیشجهاختالل نقص تو

رفتاري دوران کودکي  -ترين اختالالت عصبيشايع

به طور ويژه مورد توجه ه اين اختالل . امروزاست

در بین نوجوانان و  زيرا پژوهشگران قرار گرفته است

-دانشاني زيادي دارد و براي بسیاري از کودکان فراو

بر کند و هاي قابل توجهي ايجاد ميمشکل ،آموزان

عملکرد شناختي، اجتماعي و خانوادگي آنان تأثیر 

  (.1333)علیزاده،  گذاردمي

کودکان داراي اين اختالل در مسائل مرتبط با 

مواجه مشکالت زيادي  با دوستان و مدرسه، خانواده

کافي براي حل مشکالت را  شوند و تمرکز و انگیزۀمي

 ،انتوجه درکودکفعالي/ نقصبیش ندارند. وجود عالئم

کودکان مشکالت تحصیلي زيادي را به همراه دارد. اين

در انجام دقیق و کامل تکالیف وکنترل هیجان  معموالً

 حتي معلمان مشکل فردي با همساالن ودر روابط بین

 ۀدر مواجه که والدين و معلمان،  از آنجا .کنندپیدا مي

فعال هستند بیش مستقیم با مسائل تحصیلي کودکان

دي در شناسايي، ارجاع و حتي درمان اين و نقش کلی

 الزم است تا راهکارهاي الزم مربوط بهکودکان دارند، 

تعامل با کودکان بدانند تا بتوانند عملکرد صحیحي را 

برخورد نادرست و  تعامل با آنها داشته باشند. شیوۀ در

تواند تأثیرات منفي بر عملکرد گاه خصمانه والدين مي

برخي . ين کودکان بگذاردتحصیلي و اجتماعي ا

 وريس،اپستاين و فن ؛5552 ها )برنارد،پژوهش

که، نوع برخورد والدين با کودکان نشان دادند  (5551

آنها داشته  تواند اثرات متفاوتي روي نتايج تحصیليمي

سائل مفید در ماي مثبت و ين به گونهباشد. اگر والد

فت پیشر تحصیلي کودکان دخالت کنند، يادگیري و

اي يابد. حال اگر والدين به شیوهکودکان بهبود مي

کان خشن با کودکان برخورد کنند، مسلماً کود منفي و

مشکالت تحصیلي و شوند. با عدم پیشرفت روبرو مي

 .هاي والدين استترين نگرانياز مهمآموزشي کودکان 

هاي که چطور کودکان را در فعالیت موضوعاين 

هاي ذهني از مشغله نند،ک مدرسه و تحصیل درگیر

هايي که زيرا يکي از حوزه ،والدين استهمیشگي 

مشکالت مزمن و شديدي براي کودکان و والدين به 

آورد، حوزۀ آموزشي است. مداخلۀ والدين در وجود مي

يادگیري کودکان يک سازۀ چندبعدي است که دامنۀ 

-ها و رفتارهاي والدين را در برميوسیعي از ويژگي

هايي است اما بیشتر مربوط به رفتارها و فعالیتگیرد، 

که والدين براي حمايت از پیشرفت تحصیلي کودکان 

دو حوزه را در  ،پردازند. مداخلۀ والدينبه آنها مي

والدين  شیوۀ برخوردگیرد. اين دو حوزه شامل برمي

برخي مطالعات  شود. دردر خانه و مدرسه مي

( 1990ندلر، دمپسي و س-؛ هوور1991 )گرولینک،

در خانه و مدرسه تحت دو عنوان  شیوۀ برخورد

اما اين دو مفهوم در  ،اندمتفاوت و مجزا شناخته شده

هدف مشترک هستند و منجر به نتايج رشدي مثبت 

 (. 1990شوند )ريان و آدامز، در کودکان مي

 با کودکان والدين هاي برخوردشیوهبه طور کلي 

 ه والدين براي بهبودهايي است کمربوط به فعالیت

پردازند. يادگیري کودکان در محیط خانه به آن مي

توانند از طريق مداخلۀ مفید و براي مثال والدين مي

سودمند بر نتايج تحصیلي کودکان تأثیر داشته باشند 

هاي سودمند شامل مشارکت فعال و که اين فعالیت

مديريت يادگیري در محیط خانه است )کوپر و 

هاي (. درگیر شدن در کارها و فعالیت5555 لیندزي،

خواندن و مديريت درس تعاملي از قبیل با هم 

ه مدرسۀ کودکان از جمله تنظیم رفتارهاي مربوط ب

آنها در بهبود يادگیري تکالیف  وقت کودکان براي

ابزاري در محیط خانه شیوۀ برخورد کند. کمک مي

د و حمايت کن هاي آموزشي کودکانتالش از تواندمي

آنها ايجاد کند  الزم براي يادگیري را در ۀانگیز

امل ها بر سبک تع(. برخي پژوهش5552 )سینگر،

متمرکز مدرسه  والدين ـ کودک در چارچوب مسائل

ها دو بعد از رفتار را شناسايي اين پژوهش .نداشده

ـ بعد کنترلي، که اين دو بعد 5بعد ابزاري  -1 اند:کرده

ج تحصیلي کودکان دارند تأثیر مهمي روي نتاي

دين (.  بعد ابزاري وال5552؛ گائو، 1991)گرولینک، 
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مربوط به رفتارهايي است که اطمینان کودکان را براي 

از تقويت  . براي مثال والديندهديادگیري افزايش مي

مربوط به پاداش دادن به رفتارهاي  مثبت همچون

سه مدرکه با پیشرفت باال در  يادگیري و تشويق کردن

(. 1992 پونز، -ند ) مارتینز کنهمراه است، استفاده مي

بعد کنترلي مربوط به استفاده والدين از اجبار و فشار 

ودکان است. در يک در مواجهه با مسائل تحصیلي ک

والديني که با زور و اجبار در  بررسي مشخص شد،

هايشان کنند، بچهآموزان مداخله ميتکالیف دانش

ند ) نیگلي، هستیلي پايین پیشرفت تحص داراي

فعال (. والدين کودکان بیش5552اشنايدر و نیومن، 

گیري دارند و از حمايت عاطفي بیشتر تمايل به سخت

گیرانۀ بیشتري نسبت به هاي سختکمتر و روش

والدين کودکان عادي در ارتباط با کودکانشان استفاده 

-ندر حل مسائل و تکالیف کودکا کنند. اين والدينمي

-هاي منفي و سختکنند و يا از روشکمتر شرکت مي

کنند. اين گیرانه در آموزش کودکان استفاده مي

الگوهاي غیرکارکردي روابط والدين ـ کودک ممکن 

اي بیشتري در است به ظهور مشکالت رفتاري و مقابله

(. 5550و جانستون،  کودکان کمک کند )سايپ

الیف کودکان را پیشرفت و بهبود در اتمام و اجراي تک

-توان از طريق رويکرد رفتاري ـ شناختي و کمکمي

-ي شده انجام داد. هابوش و دانیلدههاي سازمان

کراتي، کاروستیس، لف، کاستیگان، گلدستین، ايرالدي 

( يک برنامه آموزش والدين براي 5551) و پاور

فعال ارائه کودکان بیشمشکالت تکالیف خانگي

ه به صورت تجربي خیلي مورد گرچه اين برنام.دادند

که انجام  قرار نگرفته است، اما مشخص ساخت ارزيابي

تکالیف از طريق رويکرد رفتاري ـ شناختي در اين 

يابد. البته نکته مهم در کودکان تا حد زيادي بهبود مي

استرس زياد والدين در رابطه با مسائل  ،اين برنامه

 ن احساستحصیلي کودکان بوده است و اين که والدي

مدرسه و معلمان ندارند و نیز احساس  خوبي نسبت به

 کودکان کمک بهوقت و انرژي کافي براي  که کنندمي

 (. 5550را ندارند )کوري، لي و شیلر،  در انجام تکالیف

فعال مطالعات گسترده درباره خانوادۀ کودکان بیش

که مشکالت پايداري در روابط والدين  است نشان داده

ها وجود دارد )جانستون و ر اين خانوادهـ کودک د

(. روابط والدين و کودکان در اين 5551ماش، 

 ها بیشتر منفي و اجباري است. مادران کودکانخانواده

توجه هنگام آموزش فعالي/ نقصداراي اختالل بیش

کودکان و کمک به تکالیف آنان بیشتر دچار شکست 

 -في والدين (. شیوۀ تعامل من1993اند ) وينسلر، شده

کودکان در هر دو گروه پسر و دختر مشاهده شده 

نیز دچار  که وقتي والدين خود رسداست و به نظر مي

)ماش و  شودميبیشتر  مشکل اين اختالل هستند،

( يک مدل 1992(. جانستون )1933جانستون، 

تراکنشي براي توصیف اين ارتباط پیشنهاد کرده است. 

هاي هنشان ،پیش دبستاني در اين مدل با شروع دوران

توجه،  مانع از توانايي والدين براي فعالي/ نقصبیش

که شود نشان دادن واکنش مناسب و ثبات رفتاري مي

اين شیوه منجر به زياد شدن مشکالت رفتاري و 

گردد. متغیرهاي کودکي مياي در دورانمقابله

در تعیین نحوۀ تعامل والدين نیز  خانوادگي  -محیطي

شناختي کودکان نقش مهمي دارند. فشارهاي روانبا 

آور زندگي از قبیل مشکالت والدين و عوامل استرس

ند با تواهاي شغلي مياقتصادي، بیکاري و استرس

کودکان مرتبط باشد.  -روش کنترلي تعامل والدين

-زا و برنامههاي شغلي استرسوقتي والدين مسئولیت

وقت و انرژي هاي کاري غیرقابل انعطاف دارند، 

کمتري براي کمک به کودکان دارند. يا زماني که 

 ،والدين با مشکالت اقتصادي و بیکاري روبرو هستند

شوند و اين هاي ذهني ميدچار استرس و درگیري

منفي  کودکان تأثیربا والدين  شیوۀ برخوردعوامل بر 

ها (. بررسي5550دمپسي و سندلر،  -گذارد)هوورمي

ه متغیرهاي مختلفي بر مداخله نشان داده است ک

والدين در مسائل تحصیلي کودکان مؤثر است. اين 

متغیرها شامل عوامل انگیزشي، رفتارها و نگرش 

هاي معلمان، شرايط و محیط مدرسه، درخواست

شوند. وقتي والدين کودک و دانش و مهارت والدين مي
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 ،به اين موضوع که بايد به تحصیل کودکان اهمیت داد

د داشته باشند، به احتمال زياد در مسائل اعتقا

تحصیلي به آنها کمک خواهند کرد. همچنین وقتي 

خواهند که در آموزش و يادگیري معلمان از والدين مي

کودکان بیشتر دخالت کنند، احتمال حمايت بیشتر 

والدين از کودکان وجود دارد. از سوي ديگر شرايط و 

کنان مدرسه ساختار مدرسه که توسط معلمان و کار

درمداخله والدين تأثیرگذار است. خود  ،شودايجاد مي

تواند در کودک نیز با تقاضاي کمک از والدين مي

پیشبرد مداخله والدين نقش داشته باشد. بافت زندگي 

هاي والدين ها و فعالیتتواند بر انتخابخانواده نیز مي

پذير بودن در قبال تحصیل فرزندان براي مسئولیت

هايي مانند دانش و مهارت والدين و باشد. مؤلفه مؤثر

متغیرهاي بافتي هستند که  از داشتن وقت و انرژي

تواند تعامل والدين با کودکان را محدوديت در آنها مي

دمپسي، والکر، سندلر، وستل،  -دچار چالش کند)هوور

 (.5550گرين و ويلکینز، 

ه توجفعالي/ نقصهاي رفتاري اختالل  بیشنشانه 

و د کندبستاني بروز ميهاي پیشمعموالً از سال

مشکالت تحصیلي و يادگیري اين کودکان حدوداً در 

 ها(. پژوهش5550شود )دومینا، سه سالگي آغاز مي

-که پیشرفت تحصیلي در کودکان بیش اندنشان داده

تر است فعال به طورکلي نسبت به کودکان عادي پايین

هاي تحصیلي و يادگیري و محققان میزان شیوع آسیب

اند و فعال را باالتر گزارش کردهدر گروه کودکان بیش

حتي اين میزان را براي کودکاني که در سن قبل از 

توجه نیز فعالي/ نقصتشخیص بالیني اختالل بیش

؛ فلوري  b5552اند )فورسبرگ، مشاهده کرده ،هستند

؛ 5551 ؛ پاور، کراستیس و هابوش،5552و بوچانان، 

(. مردود شدن، اخراج از 1999اپورت، اسکنلن و دني، ر

فعال فقط به مدرسه و مشکالت تحصیلي کودکان بیش

اين اختالل  هاي شود، بلکه نشانهمدرسه محدود نمي

ردي در انجام تکالیف خانه از هاي کارکباعث آسیب

کمتر پرداختن به تکالیف يا رها کردن و اجتناب  جمله

نیز  وقتمديريت و سازماندهي از انجام آنها، مشکل 

(. 5552شود )بارکلي، فیشر، اسمالیش و فلچر، مي

از خود  فعالي و تکانشي بودنبدون بیش کودکاني که

در يادگیري پیشرفت  ،دهندمي توجهي بروزرفتار بي

عواملي  تري دارند. نارسايي توجه همچنین باپايین

ماندگاري حافظه، نیاز براي تکرار  همچون

است.  ي و عزت نفس پايین همراهکالس هاالعملدستور

فعالي به عنوان (. لحاظ کردن بیش5555 )ادواردز،

 ،يک نارسايي در پردازش فرايندهاي شناختي

هاي تحصیلي و بالیني کاربردهاي مهمي براي مداخله

که، کودکان  انددارد. براي مثال تحقیقات نشان داده

پیشرفت تحصیلي  مبتال به اين اختالل در اکثر موارد

پايیني دارند. اين مشکل زماني بارزتر است که با 

يک، اشود)فراختالالت رفتاري ديگر مقايسه مي

(. 1991ريست، هارت و تاننبام، کمفوس، الهي، لوبر، ک

فعال پیشرفت تحصیلي صد بااليي از کودکان بیشدر

ني نسبت به بهرۀ هوشي و سن بیمتناسب و قابل پیش

هاي تحصیلي آورند و در بیشتر زمینهبدست نمي خود

هاي مشابه با ضعف روبرو هستند. اين نتايج و يافته

بیشتر تحت عنوان مشکالت رفتاري از قبیل رها کردن 

-ي کردن از انجام مسئولیت يا نیمهتکالیف ، شانه خال

-هاي مدرسه و غیره تفسیر ميتمام گذاشتن فعالیت

 وانايي کودکانتوانند با تشوند که اين مشکالت مي

فعال براي دستیابي به اهداف مورد نظر که همان بیش

پیشرفت تحصیلي است، تداخل پیدا کنند. همچنین 

پروراند که اين اين موضوع را در ذهن مي ،نتايج

اي هاي کارکردي و شناختي ويژهکودکان نارسايي

، و الهي شود)فرايکدگیري آنها ميدارند که مانع يا

1991 .) 

هاي آنها باعث ي والدين و بهبود مهارتسازگار

نگرش مثبت و بهبود پیشرفت تحصیلي کودکان 

شود و همچنین با موفقیت تحصیلي اين فعال  ميبیش

کودکان در نوجواني نیز رابطۀ مثبت دارد. اين نکته 

روشن است که نتايج رشدي و پیشرفت تحصیلي 

 اي از خطرات و عواملتحت تأثیر دامنه ،کودکان

ايتي که در تمام اوقات با هم تعامل دارند قرار حم
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که نتايج تحصیلي به  دهندها نشان ميدارد. اين يافته

طور عمده، تحت تأثیر نگرش اولیۀ تحصیلي کودک و 

هاي والدين قرار دارند، به طوري که اين عوامل مهارت

هاي تحصیلي در مدرسه توانند در بهبود فعالیتمي

باشند. گرچه بیشتر مطالعات به تأثیر بسزايي داشته 

که مرتبط با  را طور گسترده متغیرهاي ويژه خانواده

مانند تشويق کردن و  -است کارکرد تحصیلي کودکان

انگیزه دادن والدين به کودکان براي بهبود نتايج 

تحصیلي آنان، يا فراهم کردن حمايت و توجه در 

اند، بررسي نکرده -ط خانه براي انجام تکالیف آنانمحی

هاي والدين در تعامل با کودکان و مديريت مهارت يلو

رفتار آنان نقش مهمي در پیشرفت تحصیلي آنها دارد 

مداخلۀ  د به عنوان يک هدف ويژه در برنامۀتوانو مي

نیوکام،  والدين نقش داشته باشد )التیمر، آگوست،

جیتندرا، دي پاول،  ؛5553 ريلموتو، هکنر و ماني،

وجود  ،هاي قبليپژوهش (.5553، سامکي و ترسکو

فعال عدم پیشرفت تحصیلي در کودکان اختالل بیش

نوع  ه رابطۀهاي کمي باما پژوهش ،را نشان دادند

مداخلۀ والدين و عوامل مؤثر در مداخلۀ والدين با 

لذا پژوهش  ،اندپیشرفت تحصیلي اين کودکان پرداخته

 هاي زير است:حاضر در صدد بررسي فرضیه

والدين با پیشرفت تحصیلي  یوۀ برخوردش -1

توجه فعالي/ نقصکودکان مبتال به اختالل بیش

 رابطه دارد.

والدين با پیشرفت  عوامل مؤثر در مداخلۀ -5

فعالي/ تحصیلي کودکان مبتال به اختالل بیش

  توجه رابطه دارد.نقص

 روش

 3توصیفي از نوع  همبستگي ،اين پژوهش روش

پايۀ سوم ابتدايي  ر و دخترآموزان پساست. دانش

-91سال تحصیلي مدارس عادي شهر همدان که در

-تشخیص اختالل بیش مشغول تحصیل بودند و 95

جامعه  ها محرز شده بود،در آن توجهفعالي/ نقص

به   آماري اين پژوهش را تشکیل دادند. انتخاب نمونه

 اين صورت بود که با مراجعه به مراکز مشاوره و

کودکان پايۀ سوم ابتدايي  ،همدان ي شهرمدارس ابتداي

 05مشخص شد وگرفته بودند فعاليکه تشخیص بیش

کانرز  نامۀرا در پرسش 25باالتر از نفر از آنان که نمرۀ 

به عنوان گروه نمونه انتخاب  ،والدين کسب کردند

نفر پسر بودند. قبل از هر  50 نفر دختر و 50که  شدند

اطمینان داده شد که  آموزانشچیز به والدين و دان

 اطالعات آنها محرمانه باقي خواهد ماند. 

 گري : سه معیار براي انتخاب نمونۀاقدامات غربال

پژوهش بکار رفت: الف ( بهرۀ هوشي به دست آمده 

باشد.  35توسط مقیاس ريون براي کودکان باالتر از 

نقص توجه توسط روانشناس  -فعالياختالل بیشب ( 

ن اشد. ج ( در مقیاس کانرز والديب تشخیص داده شد

(. Tنمره  > 25د . )نمره بالیني معنادار به دست آي

دخالت  والدين پس از اقدامات غربالگري پرسشنامۀ

را تکمیل   0و پرسشنامۀ خانواده ـ مدرسه 2والدين

کردند و از کودکان آزمون پیشرفت تحصیلي محقق 

ي ساخته به عمل آمد. در اين پژوهش براي جمع آور

 اطالعات از ابزارهاي زير استفاده شد. 

 پرسشنامۀ :والدين مداخله الف( پرسشنامۀ

دارد که  مؤلفه در مقیاس لیکرت 159 ،والدين ۀمداخل

شان در آموزش و هايادراک والدين از مداخله

کند. اين پرسشنامه بر يادگیري کودکان را ارزيابي مي

 ۀيند مداخلتحقیق هوور ـ دمپسي و سندلر  از فرا پايۀ

 گیري عواملدين ساخته شده است و هدفش اندازهوال

ه رفتارهاي که منجر ب شناختي استمحیطي و روان

هاي اين آزمون شامل مؤلفۀ .شوداي ميمداخله

باورهاي انگیزشي، خودکارآمدي، دعوت مدرسه، 

هاي هاي ويژه کودک، رفتارها و نگرشدرخواست

-)هوور باشدمهارت ميدانش و  معلمان، وقت و انرژي،

ضريب آلفاي  (. با استفاده از5550، دمپسي وسندلر

% به دست آمده 91تا  %25ها ازکرونباخ پايايي مقیاس

محاسبه  %39تا  %21ها نیز بین اسروايي مقی است.

  (.5550 ،سندلر دمپسي و -)هور شده است

پرسشنامه  اين  :خانواده ـ مدرسه ب( پرسشنامۀ

براي ارزيابي ادراک پدران و مادران  که دارد سؤال 23
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هاي مربوط به يادگیري به طور جداگانه از مداخله

اين مقیاس  .رودفرزندانشان در محیط خانه بکار مي

-يتعامل کودک ـ والدين را در محیط خانه ارزيابي م

براي هر آيتم موافق  والدين (. 5555کند )میدگت،

لیکرت از کامالً  ،اي در مقیاسنقطه 0 خود را با دامنۀ

دهند. اين پرسشنامه مخالفم تا کامالً موافقم نشان مي

 دهد:والدين را نشان ميشیوۀ برخورد  عد ازبُدو 

( 1990کنترلي. رايان و آدامز)عد بُـ 5ابزاري عدبُـ 1

کرونباخ اس را با استفاده از ضريب آلفايپايايي اين مقی

% 23کنترلي بعد % و براي 30ابزاري بعد براي 

به دست   %23کل آزمون را  محاسبه کردند و روايي

  آوردند.
در اين پژوهش :  5والدين کانرز ج( مقياس ارزيابي

اک سوالي استفاده شد که براي ارزيابي ادر 23فرم  از

-هاي بیشاي و نشـانهوالـدين از رفتـارهاي مقـابله

 آن مقیاس رود. کهکودکان بکار ميتوجه فعالي/ نقص

(. 1993 کانرز،. )است آمده دست به% 92 ات% 29 از

 هايمقیاس تمام ،ايران در والدين کانرز مقیاس روايي

 اختالل هايۀنشان ارزيابي براي وسیع طور به را کانرز

 براي زيادي شواهد و هبرد بکار توجهنقص/ فعاليبیش

 و محاسبه کرونباخ آلفاي ضريب. دارد وجود اطمینان

 است آمده دست به% 23 ضريب ،مقیاس کل براي

 (.1333 بشاش، و يوسفي شهیم، شهائیان،)
مقیاس هوشي  :د( مقياس هوشي ريون کودکان 

براي هر دو گروه استفاده شد. اين  ريون کودکان 

مقیاس به طور وسیع بکار رفته است و روايي و پايايي 

 مناسبي دارد.
 :ه( آزمون پيشرفت تحصيلي محقق ساخته 

اي ارزيابي میزان پیشرفت آزمون محقق ساخته بر

سوم  فارسي پايۀ تحصیلي در دروس علوم، رياضي و

ابتدايي بکار رفت. روايي محتوايي آزمون با استفاده از 

 پايايي نیز با استفاده از جدول مشخصات اهداف و

 % بدست آمد.91 ،روش آلفاي کرونباخ

 هايافته

اول از تحلیل رگرسیون  ۀبراي آزمون فرضی

آمده  1در جدول فاده شد که نتايج آن گانه استچند

 است.

 والدينشيوة برخورد تحليل واريانس مدل رگرسيوني پيشرفت تحصيلي کودکان  بر اساس  . 1جدول 

 033/5برابر با  (R) گانهدچن ضريب همبستگي

 351/5تعديل شده ضريب همبستگي  و مدآبدست 

ابزاري و  شیوۀ برخوردمتغیر  دو بنابراين ،مدآبدست 

 درصد واريانس پیشرفت تحصیلي  35،کنترلي والدين

مدل مورد نظر  که دهدنشان مي و کنندرا تبیین مي

واريانس پیشرفت تحصیلي را  است به خوبي نتوانسته

عوامل ديگري در تبیین واريانس متغیر  کند ون تبیی

 مالک نقش دارند.
 اول ۀجدول ضرايب مدل رگرسيوني فرضي . 2جدول 

 سطح معناداری tآماره  ضرايب استاندارد شده ضرايب استاندارد نشده متغيرها

 ضريب بتا انحراف استاندارد ريبض

 551/5 220/3  339/3 013/13 مقدار ثابت

(X1ابزاری برخورد) 515/5 251/5 353/5 551/5 502/5 

(X2کنترلي برخورد) 555/5 -351/3 -252/5 523/5 -121/5 

شیوۀ رگرسیوني پیشرفت تحصیلي بر اساس  معادلۀ

 X2121/-  X1502+ /013/13 =  Yوالدين:  برخورد 

با توجه به مقادير ضريب همبستگي چندگانه و 

 555/5و =210/15Fمقاديرجدول تحلیل واريانس)

مجموع  منبع

 مربعات

درجات 

 آزادی

ميانگين 

 مربعات

سطح  F آماره 

 معناداری

R R
2

 R تعديل  

 شده

 033/5 555/5 210/15 522/02 5 135/115 رگرسیون

 

322/5 351/5 

 012/2 22 523/515 مانده

    29 335/352 کل
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P=،) کنترلي و توان گفت که بین شیوۀ برخورد مي

ابزاري والدين با پیشرفت تحصیلي کودکان رابطه 

 .وجود داشته است

ضريب  ،نشان داد که هر دو متغیر 5نتايج جدول 

بنابراين نقش  آوردند،ست داري بديرگرسیوني معن

 ،انددر تبیین واريانس پیشرفت تحصیلي داشتهثري ؤم

 شیوۀ برخورد مربوط به متغیر ،تببین بیشتر سهم ولي

شیوۀ نسبت به ( - 252/5 بتاي)با ضريب  کنترلي

 . ( بوده است353/5 بتاي)با ضريب  ابزاريبرخورد 

ون دوم نیز از تحلیل رگرسی ۀبراي آزمون فرضی

 2و 3نه استفاده شد که نتايج آن درجداول گاچند

 آمده است.
 والدين ثر در مداخلۀؤجدول تحليل واريانس مدل رگرسيوني پيشرفت تحصيلي بر اساس عوامل م . 3جدول 

 و 953/5برابر با  (R) ضريب همبستگي چندگانه

آمد.  بدست 351/5 برابرشده لتعديضريب همبستگي 

به دست آمده نیز   P =555/5و  F = 219/32مقدار 

دار است و مدل مورد نظر معني که دهدنشان مي

درصد واريانس پیشرفت  35 یرهاي مورد نظرمتغ

 که دهدنشان مي و اين کنندتحصیلي را تبیین مي

 مدل بسیار خوبي است. ،مدل مورد نظر

 
 دوم ضرايب مدل رگرسيوني فرضيۀ  .4جدول 

 سطح معناداری tآماره    ضرايب استاندارد شده ضرايب استاندارد نشده متغيرها

 ضريب بتا انحراف استاندارد ضريب

 551/5 291/2  299/1 235/2 مقدار ثابت

(X1وقت وانرژی) 531/5 552/5 123/5 523/5 592/5 

(X2دانش ومهارت) 552/5 592/5 533/5 525/5 595/5 

(X3درخواست کودک) 525/5 592/5 509/5 523/5 105/5 

(X4خود کارآمدی) 535/5 555/5 502/5 509/5 131/5 

(X5باورانگيزشي) 552/5 329/5 523/5 559/5 535/5 

(X6دعوت مدرسه) 932/5 533/5 550/5 522/5 550/5 

(X7درخواست معلم) 115/5 -231/1 -155/5 529/5 -529/5 

رگرسیوني پیشرفت تحصیلي براساس عوامل  معادلۀ

 والدين : ۀثر در مداخلؤم

X7 529/5 - X6 550/5X5 +  535/5X4 + 131/5+  

X3105/5+ X2595/ +  X1592/5+235/2= Y  

ضرايب رگرسیون به دست آمده از عوامل  2 جدول

ج نشان دهد. نتايوالدين را نشان مي ۀثر در مداخلؤم

 يبتا ضريب مهارت با که عامل دانش ودهد مي

تبیین واريانس پیشرفت  بیشترين نقش را در،  533/5

هاي باور انگیزشي ) بتا  است. عامل تحصیلي داشته

(، خودکارآمدي 509/5ت کودک )بتا (،درخواس523/5

نیز  (123/5انرژي )بتا  ( و وقت و502/5)بتا 

داري با پـیشرفت تحـصیلي همبسـتگي معـني

هاي دعـوت مدرسه با ضريب بتاي عامل اند. اماداشـته

و درخواست معلم با ضريب بتاي  =p 932/5و  550/5

داري با همبستگي معني = p 115/5و  -155/5

 صیلي نداشتند.پیشرفت تح

 گيریبحث و نتيجه

شیوۀ برخورد که  نتايج فرضیه اول نشان داد

داري معني کودکان رابطۀ والدين با پیشرفت تحصیلي

( نشان داد 353/5دارد. ضريب بتاي  به دست آمده )

مجموع  منبع

 مربعات

درجات 

 آزادی

ميانگين 

 مربعات

سطح  Fآماره 

 معناداری

R R2  تعديل R 

 شده

 953/5 551/5 219/32 290/39 2 220/522 رگرسيون

 

305/5 351/5 

 121/1 25 910/22 مانده

   29 335/352 کل
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مثبت با  ، رابطۀابزاري والدين شیوۀ برخوردکه 

پیشرفت تحصیلي کودکان دارد و در تبیین پیشرفت 

لي کودکان نقش داشته است. همچنین نتايج تحصی

 شیوۀ برخوردکه  مشخص کردهاي فرضیه اول يافته

 دکان رابطۀکو کنترلي والدين نیز با پیشرفت تحصیلي

( -252/5داري دارد. ضريب بتاي به دست آمده )معني

کنترلي والدين با پیشرفت  برخوردکه  نشان داد

-تايج با يافتهمنفي دارد. اين ن ۀتحصیلي کودکان رابط

(، نیگلي، 5552)بوچانان (، فلوري و5552)هاي برنارد

است. در اين  سو( هم5552اشنايدر و نیومن )

شیوۀ که بین  ها نیز مشخص شده استپژوهش

رابطه  والدين و پیشرفت تحصیلي کودکان، برخورد

ها نشان هاي اين پژوهشداري وجود دارد. يافتهمعني

ابزاري با پیشرفت تحصیلي  وردشیوۀ برخکه  اندداده

شیوۀ برخورد رابطۀ مثبت و  ،فعالکودکان بیش

-کنترلي والدين با پیشرفت تحصیلي کودکان بیش

 منفي دارد. رابطۀ ،فعال

در تبیین فرضیه اول با توجه به مدل رايان و  

هاي اختالل نقص توجه/ توان گفت که نشانهآدامز مي

والدين دچار شود که فعالي اغلب باعث ميبیش

احساس دستپاچگي در عواطف شوند و نتوانند برخورد 

مناسبي از خود نشان دهند، به همین علت والدين 

به  فعاليکودکان مبتال به اختالل نقص توجه/ بیش

 هاي بیشتري در زمینۀ انجامطور ويژه دچار چالش

ند. شوو آموزش کودکان در محیط خانه مي تکالیف

فعالي، ه اختالل نقص توجه/ بیشمبتال ب رفتارکودکان

وقتي والدين در  .نتیجه تعامل والدين ـ کودک است

دهند، واکنش منفي نشان مي خود ارتباط با کودکان

به اين واکنش جواب  ،کودکان با افزايش رفتار منفي

هاي دهند. بنابراين يک چرخه از رفتارها و پاسخمي

دک به طور آيد که والدين و کواي به وجود ميزنجیره

دهند جانبه رفتارهاي منفي را در برابر هم انجام ميدو

ها باعث ماندگاري رفتار مداوم از واکنش و اين چرخۀ

گسیخته کودک و عدم تمرکز در انجام تکالیف از هم

کند و استرس بیشتري وارد مي ،شود و به والدينمي

والدين از روش کنترلي در تعامل با  که شودباعث مي

هاي پژوهش که طبق يافتۀ ،ن استفاده کنندکودکا

کنترلي  اين پژوهش مشخص شد که مداخلۀ بلي وق

منفي دارد، يعني  کودکان رابطۀ با پیشرفت تحصیلي

کنترلي باال با پیشرفت تحصیلي پايین  مداخلۀمیزان 

 همبسته است.

دوم با توجه به نتايج مشخص  در بررسي فرضیۀ

والدين با  اخلۀمدثر در ؤکه بیشتر عوامل م شد

دار دارند. در بررسي معني پیشرفت تحصیلي رابطۀ

هاي نتايج اين پژوهش با يافته ،مهارت عامل دانش و

( 5552( و راجرز )5555دي شازو، اليمن و گرافر )

هاي خود به نتايج است. آنها نیز در پژوهش سوهم

در اين  والدين مهارت مشابهي رسیدند. عامل دانش و

 و رين مقدارضريب بتا را به دست آوردپژوهش بیشت

بیشترين  ،عامل دانش و مهارت دهد که اين نشان مي

نقش را در تبیین پیشرفت تحصیلي کودکان داشته 

دهد که دانش و نشان مي چنین هم است. اين نتايج

مثبت و  والدين در برخورد با کودکان رابطۀمهارت 

 ثري با پیشرفت تحصیلي آنان دارد. ؤم

حاکي از آن اسـت کـه    نتايج اين پژوهشین چن هم

 ،عامل خودکارآمـدي بـا پیشـرفت تحصـیلي کودکـان     

ــا نتــايج راجــرز بطــه معنــيرا داري دارد. ايــن يافتــه ب

خوان است. آنهـا نیـز در   ( هم5552( و برنارد )5552)

در تبیـین   پژوهش خود به نتايج مشابهي دست يافتند.

هـاي   به توانايي وقتي والدين توان گفت که اين يافته مي

آمـدي  به تبع آن از خودکار خود اعتماد داشته باشند و

بااليي براي کمک به کودکـان برخـوردار باشـند، ايـن     

تواند بـا پیشـرفت تحصـیلي کودکـان     عامل سازنده مي

 ارتباط مثبت داشته باشد.

که عامل مشخص کرد پژوهش  ،نتايجافزون بر اين 

ان رابطۀ کودک وقت و انرژي با پیشرفت تحصیلي

وم، با نتايج پژوهش کارکی افتهداري دارد. اين يمعني

است. آنها نیز نشان  سو( هم5515)مک گانل و شاکار

دادند که عامل وقت و انرژي با پیشرفت تحصیلي 

هاي اين پژوهش و کودکان رابطه دارد. براساس يافته



 ارتباط شيوة برخورد و عوامل مؤثر در ...و همكاران:  قي پايدارمحمدرضا ذو
__________________________________________________________________________________________ 

51 

ن و زما نتوان گفت که اگر والديهاي قبلي مييافته

مسائل تحصیلي  براي درگیر شدن باانرژي کافي 

توانند در پیشرفت مي ،داشته باشند را کودکان

 ثر باشند. ؤتحصیلي کودکان م

که عامل حاکي از آن است اين پژوهش  هاييافته

 کودکان رابطۀ درخواست کودک با پیشرفت تحصیلي

هاي داري دارد. اين يافته با نتايج پژوهشمعني

و جیتندرا و همکاران ( 5551پومرانتز و ايتون )

نتايج  است. آنها نیز در پژوهش به سوهم  (5553)

ارتباط  کان درها اگرکودمشابهي رسیدند. طبق يافته

هاي تحصیلي خود از والدين با تکالیف و فعالیت

والدين بیشتر در يادگیري  ،کننددرخواست کمک 

تواند با اين مي کنند وتکالیف به آنها کمک مي

 یلي کودکان ارتباط مثبتي داشته باشد.پیشرفت تحص

که عامل باور با توجه به نتايج مشخص شد 

-عنيم شي با پیشرفت تحصیلي کودکان رابطۀانگیز

( 5555داري دارد. اين يافته با نتايج شامو و لوماکس )

است آنها نیز در پژوهش خود  سو( هم5552و سینگر)

شرفت نشان دادند که باورهاي انگیزشي والدين با پی

داري دارد. بر اساس معني کودکان رابطۀ تحصیلي

 -هوور( و مدل 1990دمپسي وسندلر) -مدل هوور

 مداخلۀ( مي توان گفت که 5550) سندلردمپسي و 

توانند در والدين با عقايد و باورهاي آنان که مي

اي داشته پیشرفت تحصیلي کودکان نقش سازنده

والدين براي کمک زيرا اگر  ،ارتباط مثبتي دارد ،باشند

انگیزه الزم را داشته باشند در آموزش و  ،به کودکان

کنند و باعث پیشرفت يادگیري آنها بیشتر مداخله مي

 شوند.تحصیلي کودکان خود مي

نتايج اين پژوهش نشان داد که عامل طور  همین

 کودکان رابطۀ درخواست معلم با پیشرفت تحصیلي

 ا نتايج اپستاين و فن وها باين يافته داري ندارد.معني

-( هم5550دمپسي و سندلر) -( و هوور5551ريس )

که  ت. آنها در پژوهش خود مشخص کردندنیس سو

نقش  ،ها و نگرش معلمان نسبت به والديندرخواست

کودکان ل تحصیليئوالدين در مسا مداخلۀمهمي در 

هاي مفید با پیشرفت تحصیلي اين مداخله دارد و

خواني رد. شايد يکي از داليل ناهمکودکان ارتباط دا

ثر بین ؤفقدان ارتباط م ،اين يافته با نتايج قبلي

کودکان ل تحصیليئمسا معلمان و والدين در زمینۀ

به  اندن نتوانستهيا والدي باشد، بدين صورت که

هاي معلمان در ارتباط با کمک به تکالیف درخواست

 يليکودکان عمل کنند و يا اينکه معلمان به دال

اند مشکالت تحصیلي کودکان را با والدين در نتوانسته

 میان بگذارند.

که عامل دعوت  دهدنشان مينتايج اين پژوهش 

داري معني ، رابطۀکودکان مدرسه با پیشرفت تحصیلي

( 5551ندارد. اين يافته با نتايج اپستاين و فن وريس )

نیست.  سو( هم 5551و پاور، کراستیس و هابوش )

هاي عمومي مدرسه با که دعوت نشان دادندآنها 

داري دارد. معني کودکان رابطۀ پیشرفت تحصیلي

شايد يکي از داليلي که اين نتیجه بدست آمده، به 

ديدگاه و تعامالت والدين با مدارس در کشور ما مربوط 

هاي مدرسه را دعوت ،اشد و اينکه خیلي از والدينب

هاي عمومي  شگیرند و درجلسات و هماي جدي نمي

 کنند.مدارس شرکت نمي

هاي قبلي هاي اين پژوهش هم مانند پژوهشيافته

والدين با عقايد و باورهاي  دهد که مداخلۀنشان مي

کودکان نقش ت تحصیليتوانند در پیشرفآنان که مي

ارتباط مثبتي دارد. نتايج  ،اي داشته باشندسازنده

رفت ابزاري والدين با پیش برخوردنشان داد که 

کنترلي برخورد تحصیلي کودکان ارتباط مثبت دارد و 

ارتباط منفي دارد. براساس مدل  ،با پیشرفت تحصیلي

 -( و مدل نظري هوور1990) آدامز نظري ريان و

مبتال به  والدين کودکان   (5550) سندلر دمپسي و

به خاطر برخورد ناشي  اختالل نقص توجه/ بیش فعالي

اين اختالل  هاي ثر نشانهاز فشار و اجبار که بر ا

 تکانشگري -فعاليي نقص توجه، بیشکودکان يعن

احساس عدم  ،، نسبت به نوع ارتباط با کودکاناست

-ها و مشکالتي ميکنند و دچار چالشاطمینان مي

حال اگر اين والدين عوامل محیطي مانند شوند. 
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شناختي مشکالت اقتصادي و بیکاري و عوامل روان

وجود کودک  احساس ضعف ناشي از مانند استرس و

فعال را نیز تجربه کنند، طبیعي است که توانايي بیش

آنان براي حمايت از مسائل آموزشي  آمديو خودکار

توانند به شیوۀ موثري در يابد و نميکودکان کاهش مي

پس  پیشرفت تحصیلي کودکان نقش داشته باشند.

با  الزم است که به اين والدين در زمینه ارتباط

 یز چگونگي مداخله در مسائل آموزشيکودکان و ن

بعد از والدين مهمترين . آموزش داده شود کودکان

مشاوران و  ،توانند در اين راه کمک کنندافرادي که مي

   .معلمان هستند

استفاده نکردن از هاي اين پژوهش  از محدوديت

والدين در  گزارش معلمان دربارۀ نحوه مداخلۀ

حصیلي کودکان و در نظر نگرفتن هاي ت فعالیت

مبتال  اختالالت همبود مانند اختالل نافرماني با گروه 

مشاوران  به اختالل نقص توجه/ بیش فعالي بود.

مک به کاهش مشکالت توانند در ک مدرسه مي

ال به اختالل نقص توجه/ کودکان مبت تحصیلي

با توانند  نقش داشته باشند. مشاوران ميفعال  بیش

هاي مناسب در  روش مدرسه براي توسعۀ کارکنان

بهبود روابط والدين با مدرسه و معلمان همکاري 

( 5550) ته باشند. هوور و دمپسي و سندلرنزديک داش

تواند  والدين مي ۀکه بهبود مداخل اد کردندپیشنه

ن هاي مدرسه و معلمان را تغییر دهد.  همچنی فعالیت

دي و هاي پژوهش نشان داد که خودکارآم يافته

رابطه  والدين با پیشرفت تحصیلي انگیزشي هايباور

وانند با ارائۀ ت دارد، در نتیجه مشاوران ميمثبت 

 براي چگونگي پرداختن به به والدين پیشنهاد

خودکارآمدي والدين را  ،يادگیري و آموزش کودکان

چه ،کودکان )مثالً تشويق کردن تالشود دهندبهب

روبرو شود، بحث با  و چه با شکستآمیز باشد  موفقیت

يادگیري  بر کودک دربارۀ کارهاي روزانۀ مدرسه، تاکید

براي هاي مفید  اين آموزش .نمره( بدون توجه به

باعث افزايش انگیزه، بهبود روابط کودک ـ  والدين

-والدين و نگرش مثبت بیشتر نسبت به مدرسه مي

 زمینۀتوانند به معلمان در شود. همچنین مشاوران مي

مبتال به اختالل  ارتباط با والدين کودکان چگونگي

آنها را  ،اطالعات بدهند نقص توجه/ بیش فعالي 

ن تماس مکرر داشته باشند و تشويق کنند که با والدي

ي و دستاوردهاي رفتارهاي مثبت اجتماع دربارۀ

مشکالت رفتاري  کودکان و همچنین دربارۀ تحصیلي

 کودکان به آنها گزارش بدهند.

 اه يادداشت

1) Attention deficit hyperactivity disorder 

2) Coners & jett 
3) Correlation 
4) Parental involvement project questioner 

5) Family -  school questioner   
6) Coners Parent rating scale 
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 چكيده

 های ارتباطی بر بررسی تأثیر آموزش مهارت ،این پژوهشهدف  :هدف

شهر  کم توان ذهنی آموزان دانشزناشویی والدین  سازگاری ابعاد

 ۀجامع تجربی است. طرح پژوهش از نوع نیمه: روش .استاصفهان 

 ۀنمون .شهر اصفهان بود توان ذهنی کم آموزان دانشوالدین  ۀآماری کلی

که به  کم توان ذهنی آموزان دانش زوج از والدین 03 ،ین پژوهشا

دو گروه آزمایش در  ای انتخاب و سپس صورت تصادفی چند مرحله

ها آوری داده ایگزین شدند. برای جمعزوج( ج 51کنترل ) و زوج( 51)

آموزش  گردید. استفاده اسپانیرزناشویی  سازگاری ۀپرسشناماز 

 داده شد. آموزش آزمایش، جلسه به گروه 9در  تباطیهای ار مهارت

 ۀگروه، برنامآزمون از هر دو  که ابتدا بعد از انجام پیش بدین ترتیب

. آزمون روی دوگروه صورت گرفت پس ،هادامدر  .مداخله ارائه گردید

آموزش  اثر ،سپس بعد از چهار هفته با اجرای آزمون پیگیری پایداری

ی ها از مدل آمار برای تحلیل داده شد. های ارتباطی بررسی مهارت

پژوهش  : نتایجها یافته متغیره استفاده شد.اریانس چندووتحلیل ک

 سازگاریافزایش های ارتباطی، باعث  آموزش مهارتکه  نشان داد

د شو می آزمون و پیگیری سپ ۀمرحل دودر  تمامی ابعاد آندر  زناشویی

(335/3P≤). های  انسازم که گردد می  پیشنهاد رو این از گيري: نتيجه

آموزان  دانش های ارتباطی را برای والدین مهارت آموزش مسئول

 فراهم نماید. توان ذهنی کم
 
 
 

ی کم توان ،زناشویی سازگاریهای ارتباطی،  مهارت هاي کليدي واژه
 هوشی.
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Abstract 

Objective: The purpose of the present paper is to 
investigate the effects of training communication 
skills on parents marital adjustment dimentions of 
the intellectual disabled students in Isfahan. 
Method:The research design is quasi-experimental. 
The population in the present paper was all parents 
of intellectual disabled students in Isfahan; 30 
couples among the parents of the mentally disabled 
children were selected randomly in multiple stages 
for the sample; they were placed into two groups: 
(15 pairs) in experimental group and (15 pairs) in 
control group. To collect data, expressing marital 
adjustment (SPANIER) was used. Teaching 
communication skills was instructed to the 
experimental group in nine sessions; first, after 
conducting the pilot test for both groups, 
experimental intervention program was presented; 
then, a post-test was taken from both groups; after 
running a follow-up test for four weeks, 
sustainability of training the communication skills 
was tested again. Finally, the statistical model of 
multivariate analysis of covariance was used for 
data analysis.Results: Findings of the present study 
showed that training of the communication skills is 
effective for marital adjustment in its all dimensions 
in two stages of post-test and follow-up stage 
(P≤0.001). Conclusion: So it has been suggested 
that the responsible organizations should provide 
communication skill training for those parents . 

 

Keywords: communication skills, marital 

adjustment ,intellectual disabled students. 
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 مقدمه

 ۀخطیری بر عهده دارد. وظیف ۀنهاد خانواده وظیف

خانواده مراقبت از فرزندان و تربیت آنها، برقراری 

کدیگر و کمك و استقالل ی ارتباط سالم اعضاء با

باشد  5هوشیتوان حتی اگر کودک نا ،کودکان است

نه تنها بر  کم توان ذهنیکودکان  (. 5035)علیزاده، 

عنی دیگر ی لکه سایر اعضاء خانوادهب ،والدین تأثیر دارند

  این امر موجبدهند.  می فرزندان را هم تحت تأثیر قرار

ها  آرامش خانواده به هم خورده و تمام نگاهکه  شود می

گردد )احمد پناه، معطوف  کم توان به سوی کودک

به مراقبت و  هوشی(. نیازهای کودکان نا توان 5033

مستلزم  ،ین کودکانرسیدگی زیاد و حمایت والدین ازا

صبر و شکیبایی و فدا نمودن بسیاری از اهداف 

شخصی از جانب والدین است که منجر به غفلت از 

عدم رسیدگی به سایر  پرداختن به زندگی شخصی و

به این ترتیب، سازگاری و بهداشت  ،شود می  فرزندان

به  کم توان ذهنیودکان های دارای ک روانی خانواده

گیرد )بالچرو کامرون،  می  قرار معرض خطردر  شدت

ودکان با ک ۀ(. داشتن کودکی متفاوت از بقی2331

نگهداری، آموزش و تربیت  ۀزمیندر  مشکالت فراوانی

آنها روبه رو است و این مسائل همگی بر والدین 

کند که سبب به هم خوردن  می  فشارهای زیادی وارد

انطباق نتیجه در  ،شود می  کپارچگی خانوادهی  آرامش و

دهد )علیزاده،  می  و سازگاری آنان را تحت تأثیر قرار

ان به دلیل داشتن نقش دران مامی ایندر  (.5035

قبال در  های بیشتری را مراقبت، مسئولیت سنتی

گیرند  می  و برعهدهکرده خود احساس  توان کمفرزند 

با فشارها و مشکالت روانی بیشتری  ۀ آننتیجدر  که

 معموالً (.2333همکاران،  ك کانی وشوند )م می مواجه

مقابل در  بینی والدین ولین واکنش قابل پیشا

روانی است ۀ ضرب توان ذهنی کممعلولیت کودک 

جانی یه  این والدین دارای حاالت (.5033)احمدپناه، 

های روانشناختی، سوگ پایدار،  ناپایدار، بیماری

ون، ناسازگاری و انزوای اجتماعی هستند )بالچر و کامر

روابط در  هوشیوجود کودک ناتوان  .(2331

کند. اگر معلولیت شدید  می  خانوادگی تغییراتی ایجاد

باشد، این ی چندگانه کم توانا کودک دارای ی  باشد

یج که کودک در  بود. به تد تغییرات شدیدتر خواه

  شود، والدین دل نگران استقالل کودک می  تر بزرگ

مدت طوالنی ادامه پیدا برای  شوند که ممکن است می

توان به راحتی بر آن غلبه کرد  کند و متأسفانه نمی

 توان ذهنی کمهای کودکان  ویژگی(. 5033)احمدپناه، 

های  های رفتاری و ویژگی مانند سن، جنسیت، ویژگی

اقتصادی و اجتماعی والدین مانند شرایط شغلی،

روابط زناشوئی والدین  استرس و ةبینی کنند پیش

به اعتقاد ایساک و همکاران  (.2332یوان، است )و

های مزمن  ( بیماری2331( و بالچر و کامرون )2330)

های کودکان گاهی اوقات منجر به خستگی  یکم توانو 

 والدین و بروز مشکالت روانی مانند اضطراب و

 –خانواده، مشکالت اجتماعی در  افسردگی، تنش

شود.  می  خانوادهدر  اقتصادی و نارضایتی زناشویی

 یبرا هنگامزود یها مداخله که گفت توان یم نیبنابرا

 ژهیو یها یازمندیتوجه خود را بر ن ،نیوالد

 نیکند تا بد یکودکان متمرکز م نیا یها خانواده

 ةژیو طیاز شرا یناش یها یدگیتن ریثأبتواند ت لهیوس

ها را به حداقل برساند.  خانوادهکودکان بر  نیا

 یروانشناخت یستیم از رشد بهززود هنگا یها مداخله

 و نیکنند)ک یم تیحما یوالد و کودک به صورت کل

 (.2353،کوزنس، موسپرات و راجر

از  زندگی زناشوییدر  ناسازگاریکلی به طور 

زوجین را سرد و فاقد  ۀمهمترین عواملی است که رابط

صمیمیت ساخته و کانون گرم خانواده را با تنش و 

 (.2332 ،انکارام و یالسین) سازد می آشفتگی همراه 

سازگاری زناشویی فرایندی است که طی آن هر دوزوج 

کدیگر الگوهای ی  ا با همکاریی  به صورت انفرادی و

در  شان را برای نیل به حداکثر رضایت رفتاری

دینگرا و  ،)بالی نمایند می  شان اصالح و بهبود روابط

که د ( معتقدن2339جوشی و تینگیوجم ) (.2353بورا، 

فرایند و نتیجه موارد روبرو  واقعدر  سازگاری زناشویی

های   تنش -2 دسرساز دو نفریدر ایه تفاوت -5است: 
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-4رضایت دو نفری -0طراب شخصی فردی و اض بین

مورد اهمیت در  راتفاق نظ-1 همبستگی دو نفرة

 ترین عوامل ایجاد از مهم. نفره موضوع کار کردن دو

مشکالت ارتباطی  گی زوجین،زنددر  ناسازگاری ةکنند

فاقد صمیمیت زوجین است که نامناسب و  و ارتباط

الزم جهت برقراری  های مناسب و فقدان مهارت ۀنتیج

و  نیالسی ) آنهاست ۀصحیح و دوستان ارتباط سالم ،

در  های زناشویی مشکالت و نارضایتی (.2332 ،کارامان

. روابط زوجین استدر  حقیقت حاصل وجود مشکل

به  هد که کیفیت ارتباطد می  یقات زیاذی نشانحقت

داری با استحکام زندگی زناشویی پیوند  طور معنی

 .(2332 لر،می  دارد)السون و

 ،زندگی زناشویی استدر  عد مهمیارتباط بُ

الزم برای  ۀپای ،چنانچه روابط زناشویی سست شود

زناشویی لرزان و سست  عملکرد مطلوبموفقیت و 

که با هم سازگار  نیاین برای زوجیخواهد شد. بنابر

 ،مشکل است که بتوانند والدین خوبی باشند ،نیستند

های  توان از طریق بهبود و اصالح سبك می  بنابراین

جهت برقراری در  گام موثری ،ارتباطی ناسالم زوجین

ی زناشویی سالم و سازنده و ارتقای کیفیت زندگۀ رابط

   .(5032اران، بهاری وهمک ۀبرداشت )گالدینگ، ترجم

های توانمندی  برنامهدر  کی از مسائل عمدهی

است.  2های ارتباطی زندگی زناشویی آموزش مهارت

مان با رویکرد آموزشی در  كسازی روابط ی برنامۀ غنی

اهش عالئم موزش مهارت به جای کروانی و مبتنی بر آ

تا روابطشان را اصالح  کند است و به افراد کمك می

طول زمان در  کیفیت این روابط را ضمندر  کرده و

در  (2331) یچمام ه (.2355 )سوکا، حفظ نمایند

بر  به بررسی نقش باورهای ارتباطی ناکارآمد پژوهشی

نتایج نشان . پرداخت0رضایتمندی و سازگاری زناشویی

 ،که زوجینی که سازگاری متقابل کمتری داشتند داد

 ناکارآمدباورهای ارتباطی  ،گارترنسبت به زوجین ساز

گی بستد، باورهای ارتباطی ناکارآمد همبیشتری داشتن

 و منفی و متوسطی با سازگاری زناشویی مردان داشت

زناشویی و باورهای ارتباطی ناکارآمد نیز  سازگاریبین 

 جوانینگ .و بسیار پایینی مشاهده شد منفی همبستگی

را  های ارتباطی ( تأثیر بلندمدت آموزش مهارت2339)

ن دارای تعارض مورد بررسی قرار داده است. بر زوجی

نتایج پژوهش بیانگر افزایش رضایت زناشویی زوجین 

پیگیری بوده است.  ۀمرحلدر  ماه 1پس از 

به بررسی تفاوت  (2333میشل ) ولستنتروفت و

 ارتباطی همسران و اثر آن بر سازگاری زناشویی آنها

خته ناطق شهری و روستایی پردام های بین خانوادهدر 

کی ی  نتایج پژوهش نشان داد که ارتباط همسراناست. 

سازگاری زناشویی  ةکنند  یبین های پیش از مالک

(اثر بخشی آموزش 2335شولنبرگر ) است. زوجین

بهبود سازگاری زناشویی در  های ارتباطی را مهارت

نشان داد که این شیوه سبب  و زوجین بررسی نمود

فکری آنان شده  و هم توافق افزایش سازگاری زناشویی،

( با عنوان ارتباط، 2339) پژوهش فاستر است.

های حل تعارض، سبك دلبستگی و مذهب به  مهارت

کیفیت زندگی که بر روی  ةتعیین کنند عنوان عوامل

کالیفرنیا اجرا شد، نشان داد که داشتن در  ینزوج

زوجین به بهبود در  های ارتباطی حل تعارض مهارت

، مارکمنانجامد.  می  ویی آنهازندگی زناش کیفیت

ك یدر  (2332) رنیك، فلوید، استنلی و کلمنتس

آموزش  اثر بخشی ،سال پیگیری 1وهش با ژپ

ممانعت از  بر های ارتباطی و مدیریت تعارض مهارت

نتایج این پژوهش  .آشفتگی زوجین را بررسی کردند

ت به گروه کنترل بنشان داد که گروه آزمایش نس

ارتباطی مثبت و سطح  های ز مهارتسطح باالتری ا

های ارتباطی منفی و ناسازگاری  تری از مهارت پایین

هدف از آموزش  از خود نشان دادند. را زناشویی

ها و اصول به زوجین است که  ارتباط، آموزش مهارت

 با روابط رضایتمند و حمایتگر و پایدار همبستگی دارد.

است که  کاهش عواملی درصدد آموزش ارتباط ،کلدر 

 معرض خطر قراردر  آینده رادر  زندگی زناشویی

دهد و پیشگیری از رشد مشکالت است )مارکمن و  می 

فرزند  مورد تأثیردر  مطالعات اغلب (.2331هالفورد، 

اکثر در  که هضایت از زندگی زناشویی نشان دادبر ر
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از زندگی را  سازگاری و داشتن فرزند رضایت ،موارد

پروری اما باید توجه داشت که فرزند ،دهد می  افزایش

باشد، به ویژه اگر این  می دارای مشکالت خاص خود

بیشتر باشد. از آنجا که  ای  یتوانناك ی  فرزند دارای

 ك فرزند سالمی  دنیا آمدنه انتظار بدر  تمامی زوجین

د فرزند آنان نشو می  باشند، هنگامی که متوجه می 

آرزوهای آنان  امیدها وبسیاری از  ،ی استتواننادارای 

 ۀشود. این امر به نوب می  دستخوش تغییر و دگرگونی

و  داده کاهش تواند کیفیت زندگی زناشویی را می  خود

 .(5021موجب تنزل آن گردد )ملك پور، 

  کودک هوشیی کم تواناز آنجا که ، ینابنابر

 های مختلف زندگی از جمله رضایت و تواند جنبه می

ای منفی تحت تأثیر قرار  را به گونه سازگاری زناشویی

کند که با این اثرات منفی  می  دهد، لذا ضرورت ایجاب

این در  کی از راهکارهای صحیحی  احتماالً نمود.مقابله 

بنابراین  باشد. می  های ارتباطی آموزش مهارت مورد

مشخص کند که آموزش  نظر دارد تادر حاضر تحقیق 

تواند ابعاد  می  زانمی  های ارتباطی تا چه مهارت

ی توان کم موز آ نشادسازگاری زناشویی والدین دارای 

 قرار دهد. تأثیرهوشی را تحت 

 روش 

از  با گروه کنترل روش این پژوهش نیمه تجربی

 ك ماهه بود.ی  آزمون و پیگیری آزمون، پس نوع پیش

 گيري جامعه، نمونه و روش نمونه

والدین از نفر  5943این پژوهش ،در  آماری ۀجامع

شهر مقطع ابتدایی ر د توان ذهنی کمآموزان  دانش

پژوهش به  ۀبودند. نمون 33-39سال در  اصفهان

ابتدا از بین مناطق شدند. ای انتخاب  صورت چندمرحله

به سه  ۀناحی ،آموزش و پرورش شهر اصفهان گانۀ شش

بین مدارس  انتخاب شد و سپس ازصورت تصادفی 

سه جهت در  ك می ، یهاستثنایی این ناح کودکان

زشی انتخاب و از بین والدین آمو ۀاجرای برنام

زوج به صورت  03 ،توان ذهنی کمآموزان  دانش

گروه گروه آزمایش و کنترل  دودر  تصادفی انتخاب و

بین در  آزمون و پیش بصورت تصادفی گمارده شدند

در  های دوگانه اجرا شد. کنندگان گروه  -تمام شرکت

زوج افت کردند که به گروه آزمایش دو از  ،حین اجرا

سازی دو گروه به صورت تصادفی دو زوج  منظور معادل

 50 ،هر گروهدر  نتیجهدر  از گروه کنترل حذف شدند.

مورد نهایی  نهایت به عنوان نمونۀدر  (n=22) زوج

 ارزیابی قرار گرفتند. 

های گروه آزمایش  برای آزمودنی ،از آنپس 

به عنوان متغیر  های ارتباطی جلسات آموزشی مهارت

 5بار و به مدت  )هر هفته دو نه جلسهدر  آزمایشی؛

به صورت گروهی برگزار شد. پس از اتمام  ساعت(

آزمون و  ، پسجلسات از دو گروه آزمایش و کنترل

ین ادر  .پیگیری انجام شد ۀمرحل ،چهار هفته بعد

تحلیل آماری  توصیفی و های آمار ، از شاخصپژوهش

استفاده گردید. داده ها با  4متغیره یانس چنداروکو

 افزار تجزیه و تحلیل آماری نسخۀ ماستفاده از نر

 تجزیه و تحلیل شدند.  1پانزدهم

 ابزار

:مقیاس 2زناشویی اسپانیر  سازگاری ۀپرسشنام

هم مانند آزمون سازگاری زناشویی دو عضوی 

شناسی  جامعهدر  واالس ریشه-سازگاری زناشویی الک

 سوالی 02 ۀاین مقیاس، یك پرسشنام ده دارد.خانوا

گراهام توسط  ،ای جهدر  1قالب لیکرتی در  است که

 55تدوین شده است. به دلبل اینکه  (5922اسپانیر )

همبستگی  ،واالس گرفته شده-سوال از آزمون الک 

است. عوامل چهار گانه تشکیل  32/3این دو آزمون،

توافق  ،یدونفر تیرضا این ابزار عبارتند از: دهندة

 )ثنایی، یدو نفر یابراز محبت و همبستگ ،یدونفر

 53تا  1در  توان والی را میس 02این آزمون (.5032

گذاری کرد. شیوة  رهدقیقه اجرا و به صورت دستی نم

 برایاست )صفر  1 تا 3لیکرتی  گذاری به شیوة نمره

(. برای همیشه توافق داریم 1تا  داریم همیشه اختالف

 515 تا 3بین  ،واالت، حاصل مجموعه سلیک نمرة

ضر پژوهش حادر  آلفای کرانباخ کل مقیاس است.

های توافق زناشویی  به دست آمد و برای مقیاس 92/3

 (، همبستگی زناشویی94/3) (، رضایت زناشویی93/3)
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. روایی محتوایی، از ( است20/3ابراز محبت ) ( و32/3)

اج و طالق ازدودر  های افراد طریق مقایسۀ پاسخ

در  گرفته، محاسبه شده است. پاسخ افراد طالق گرفته

 (335/3.P)تفاوت معناداری ازدواج، در مقایسه با افراد

و  بود 3/554 ازدواجدر  میانگین کلی افراد نشان داد.

 ای و بود )مالزاده، منصور، اژه 2/23 میانگین کلی افراد

 (. روایی همزمان براساس محاسبۀ5035 کیامنش،

 -مبستگی این آزمون با مقیاس زناشویی الک ه

 (.5032 ( محاسبه شده است )ثنایی،32/3) واالس

 هاي ارتباطي: برنامة آموزشي مهارت

 جلسۀ اول

ختن آموزش : معارفه و بیان و ضرورت آموموضوع

 های ارتباطی و اثر آن بر زندگی زناشویی  مهارت

فی معر ،حسنه : معارفه و ایجاد رابطۀدستور جلسه

 ،، معرفی اعضاء ، بیان قواعد گروهسدرخود به عنوان م

گرفتن تعهد از  ،اهداف و معرفی کارگاه آموزشی

انجام  جلسات ودر  کنندگان جهت حضور شرکت

 سازگاری زناشویی پرسشنامۀ آزمون پیش

 جلسۀ دوم 

موضوع جلسه: آموزش چرخۀ آگاهی به زوجین و 

ه کردن به مسایل ارتباطی، )توجدر  بیان اهمیت آن

 خود( 

 قبل، تور جلسه: مروری بر مطالب جلسۀدس

 آموزش مهارت خودآگاهی، بیان ویژگی افراد خودآگاه،

 بازخورد و تعیین تکلیف  خالصۀ بحث، ارائۀ

 جلسۀ سوم 

های گفتگو به  موضوع جلسه: آموزش مهارت

 زوجین )ادامۀ بحث توجه کردن به خود( 

 قبل، دستور جلسه: مروری بر مطالب جلسۀ

آموزش مهارت گفتگو، تأثیر گفتگوی سالم بر زندگی 

 .زناشویی،خالصۀ بحث، ارائۀ بازخورد و تعیین تکلیف

 جلسۀ چهارم 

موضوع جلسه: توجه کردن به همسر با استفاده از 

 های گوش دادن  آموزش مهارت

 دستور جلسه: مروری بر مطالب جلسۀ قبل،

 در سرآموزش مهارت گوش دادن، تأثیر توجه به هم

 یکدیگر، زندگی زناشویی، پیامدهای توجه مثبت به

 .بحث، ارائۀ بازخورد و تعیین تکلیف خالصۀ

 جلسۀ پنجم 

 ریزی برای حل مشکالت  موضوع جلسه: برنامه

 لب جلسۀ قبل،دستور جلسه: مروری بر مطا

ریزی دقیق بر  ریزی، تأثیر برنامه آموزش مهارت برنامه

ارائۀ بازخورد و تعیین خالصۀ بحث،  زندگی زناشویی،

 تکلیف

 جلسۀ ششم 

 های ارتباطی  موضوع جلسه: انتخاب سبك

 دستور جلسه: مروری بر مطالب جلسۀ قبل،

معرفی موانع برقراری  ثرؤآموزش مهارت ارتباطی م

در  با اثرات مثبت این مهارت آشنایی ست،درارتباط 

 بازخورد و تعیین تکلیف خالصۀ بحث، ارائۀ زندگی،

 تم جلسۀ هف

 آموزش مهارت همدلی موضوع جلسه:
 ،: مروری بر مطالب جلسۀ قبلدستور جلسه

برقراری در  آموزش مهارت همدلی موثر، معرفی موانع

 همدلی دو جانبه، آشنایی با اثرات مثبت این مهارت

 زندگی، خالصۀ بحث، ارائۀ بازخورد، تعیین تکلیفدر 

 جلسۀ هشتم 

 ه شده بندی مطالب آموخت موضوع جلسه: جمع

جلسات قبلی، برگزاری  دستور جلسه : بیان خالصۀ

 آزمون  پس

 جلسۀ نهم 

 موضوع جلسه: انجام مرحلۀ پیگیری 

 تقدیر و دستور جلسه: اجرای مرحلۀ پیگیری،

یافت بازخورد برای در  کنندگان و تشکر از شرکت

 کارهای آتی.

 روش آماري

اطالعات بدست آمده از پرسشنامۀ سازگاری 

در  و چهار هفته بعد جلسۀ اول و آخرر د زناشویی

 spss جلسۀ پیگیری با استفاده از نرم افزار آماری
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نسخۀ پانزدهم و با استفاده از روش آماری تحلیل 

 اریانس چند متغیره تجزیه و تحلیل آماری شدند.وکو

 ها یافته

 5جدول در  های توصیفی پژوهش حاضر یافته

 نمایش داده شده است.

زناشویی  سازگاریراف معیار نمرات انگین و انحمی 

 آزمون و پیگیری آزمون و پس مراحل پیشدر  زوجین

 .آمده است 5جدول در  دو گروه کنترل و آزمایشدر 

 

 دو گروه کنترل و آزمایشدر  آزمون و پيگيري ش آزمون، پس مراحل پدر  ناشویيانگين و انحراف معيار نمرات سازگاري زمي. 1جدول

 آزمایش گروه گروه کنترل

 دابعا
 آزمون پیش آزمون پس پیگیری آزمون پیش آزمون پس پیگیری

انحراف  میانگین
 استاندارد

انحراف  میانگین
 استاندارد 

انحراف  میانگین
 استاندارد

انحراف  میانگین
 استاندارد

انحراف  میانگین
 استاندارد

میانگ
 ین

انحراف 
 استاندارد

22/01 39/2 00/09 33/3 23/09 34/9 04/42 23/52 10/42 39/52 50/
 توافق  2/50 42

 دونفری

 ابراز 22/2 20/9 95/5 55 29/5 92/53 23/2 10/9 22/2 12/9 04/2 43/9
 محبت 

10/02 23/2 43/02 24/2 02/02 24/2 33/09 03/2 92/09 45/2 12/
 رضایت زناشویی 90/2 02

33/52 34/4 92/51 90/4 90/51 93/4 33/52 22/1 33/52 29/1 
33/
52 

25/1 
همبستگی دو 

 ینفر

 5 جدول شمارة ،شود می  همانطورکه مشاهده

 سازگاریابعاد در  انحراف معیار کسب شده میانگین و

مراحل در  آزمایش ل ودوگروه کنتردر  زناشویی

 دهد. می  آزمون و پیگیری را نشان پس، آزمون پیش

مقیاس سازگاری در  طور کلی میانگین نمرات به

آزمون و  مراحل پسدر  گروه آزمایشدر  زناشویی

در  گروه کنترلدر  داشته است وپیگیری افزایش 

 پیگیری کاهش داشته است.در  و آزمون افزایش پس
این پژوهش از روش تحلیل  جهت آزمون فرضیۀ

در  که نتایج مربوط به آن اریانس استفاده شدوکو

قبل از آزمون تحلیل  ارائه شده است. 0 و 2 جداول

ها از آزمون باکس  فرض جهت رعایت پیش ریانس،اوکو

که بر اساس نتایج آزمون باکس  لون استفاده شد. و

شرط همگنی  دار نبوده است، برای هیچ متغیری معنی

و بر  کوواریانس رعایت شده است-واریانسماتریس 

رای متغیرها، اری آن بد اساس آزمون لون و عدم معنی

هی رعایت شده گرو های بین شرط برابری واریانس

 است. 

 آزمون پسةمرحلدر   نمرات ابعاد سازگاري زناشویي دو گروه ۀاریانس چند متغيرونتایج تحليل کو .2جدول 

مجموع  تغییرات منبع ابعاد

 مجذورات

 جۀدر  

 آزادی

میانگین 

 مجذورات

F معناداری 
P 

  اندازة

 اثر

توان 

 آماری

توافق دو 

 نفری

 5 95/3 335/3 14/122 02/0219 5 02/0219 آزمون پیش

 5 45/3 335/3 23/04 24/599 5 24/599 عضویت گروهی

 ابراز 

 محبت

 5 30/3 335/3 25/210 50/524 5 50/524 آزمون پیش

 99/3 00/3 335/3 13/21 13/52 5 13/52 عضویت گروهی

رضایت 

 زناشویی

 5 10/3 335/3 59/12 94/520 5 94/520 آزمون پیش

 99/3 29/3 335/3 22/23 33/22 5 33/22 عضویت گروهی

همبستگی 

 دو نفری

 5 91/3 335/3 43/5525 29/313 5 29/313 آزمون پیش

 93/3 05/3 335/3 22/24 5 22/4 5 22/54 عضویت گروهی
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با کنتررل   ،گردد می  مشاهده 2جدول در  همانطور که

 والدینآزمون بین نمرات ابعاد سازگاری زناشویی  پیش

در  ت گروهی دو گروه کنترل و آزمایشبرحسب عضوی

ابعراد   ۀحیطر در  داری یتفاوت معنر  ،آزمون پس ۀمرحل

لرذا   ،شرود  می  مشاهده (335/3P) سازگاری زناشویی

 بره عبرارت دیگرر    ،گرردد  مری   ییرد أت پرژوهش  ۀفرضی

های ارتباطی بر ابعراد   توان گفت که آموزش مهارت می 

مل توافق دونفری، ابراز محبت و سازگاری زناشویی شا

 ۀمرحلرردر  رضررایت زناشررویی و همبسررتگی دو نفررری

ثیر بیشرترین میرزان ترأ    سرت. ثیر داشته اأآزمون ت پس

این مرحله مربروط بره   در  های ارتباطی آموزش مهارت

ثیر مربروط بره رضرایت    ترأ  ندو نفری و کمترری  توافق

 زناشویی است.

 
 پيگيري مرحلةدر     ازگاري زناشویي دو گروهنمرات ابعاد سۀ غيراریانس چند متوتایج تحليل کو.3جدول 

مجموع  تغییراتمنبع  ابعاد

 مجذورات

 جۀدر  

 آزادی

میانگین 

 مجذورات

F معناداری 
P 

 اندازة

 اثر

توان 

 آماری

توافق دو 

 نفری

 5 14/3 335/3 31/23 41/2330 5 41/2330 آزمون پیش

 5 20/3 335/3 20/502 0/4224 5 0/4224 عضویت گروهی

 ابراز 

 محبت

 43/3 32/3 302/3 32/0 50/91 5 50/91 آزمون شیپ

 5 93/3 335/3 32/421 21/55351 5 21/55351 عضویت گروهی

رضایت 

 زناشویی

 12/3 33/3 301/3 23/4 51/23 5 51/23 آزمون شیپ

 5 93/3 335/3 93/2353 2/52304 5 2/52304 عضویت گروهی

همبستگی 

 دو نفری

 99/3 22/3 335/3 93/53 52/599 5 52/599 آزمون شیپ

 5 95/3 335/3 22/125 24/1145 5 24/1145 عضویت گروهی

با  ،گردد می  مشاهده 0جدول در  همانطور که

آزمون بین نمرات ابعاد سازگاری زناشویی  پیش کنترل

گروه  گروهی دوعضویت  برحسب کنندگان شرکت

 یگیری تفاوت معناداریپ ۀمرحلدر   کنترل و آزمایش

  مشاهده (335/3P) زناشویی ابعاد سازگاریدر 

به عبارت  ،گردد می  ییدأتپژوهش  ۀلذا فرضی ،شود می

های ارتباطی بر  توان گفت که آموزش مهارت می  دیگر

ابعاد سازگاری زناشویی شامل توافق دونفری، ابراز 

در  گی دو نفریرضایت زناشویی و همبست، محبت

 زانیم نیشتریب ثیر داشته است.أپیگیری ت ۀمرحل

 تیرضا مربوط به یارتباط یها آموزش مهارت ریثأت

 یمربوط به توافق دو نفر ریثأت ینو کمتریی زناشو

 است.

 بحث و نتيجه گيري

های پژوهش حاضر نشان داد که پس از  یافته

، بین های ارتباطی آموزش مهارتاجرای جلسات 

 زانمی  ، از نظرترلکن نی های گروه آزمایش وآزمود

 داری ها تفاوت معنی حیطه ۀهمدر  زناشویی سازگاری

 است به وجود آمده آزمون و پیگیری سمراحل پدر 

های ارتباطی بر  ر آموزش مهارتأثیییدی بر تأکه ت

کم توان ذهنی  آموزان دانشسازگاری زناشویی والدین 

های  پژوهش های هافتی  این تحقیق با ۀنتیج. باشد می 

(، 2331) (، همام چی2332) مارکمن و همکاران

 و کارامان السینی  (،2331مارکمن و هالفورد)

 میشل (، ولستنتروفت و2332لر)می  (، السون و2332)

 باشد. می همسان  (2339) (و فاستر2333)

های  مهارت آموزش دالیل احتمالی تأثیر ۀزمین در

توان  زناشویی زوجین می یسازگاز ابعاد ارتباطی بر

های رفتاری،  این برنامه به زوجین مهارتدر  گفت که

شده ارتباطی، حل مسئله و شناختی آموزش داده 

ارتباطی موثر بر  -های رفتاری . آموزش مهارتاست

های مختلف  ، آگاهی فرد را از جنبهزوجین سازگاری

های  برد. بدین ترتیب که آموزش مولفه زندگی باال می

های ارتباطی مانند خودآگاهی، مهارت گفتگو،  ارتمه

ریزی و حل مشکالت و  دادن فعال، برنامه گوش

تواند مقاومت افراد را  های ارتباطی می انتخاب سبك
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و سازگاری آنها را با مشکالت زندگی از  افزایش داده

افزایش دهد. این  کم توان ذهنیجمله داشتن کودک 

 ذهنی توان کمن کودک رغم داشت خود علی ۀامر به نوب

 شود.  زندگی زناشویی می سازگاریموجب افزایش 

گاری زاهای س فراوانی پیرامون حیطه تحقیقات

عد بُدر  ناشویی صورت گرفته است. برای مثال،ز

( نشان داد که 2333پژوهش پتی )رضایت زناشویی 

بهبود روابط در  های ارتباطی به زوجین آموزش مهارت

ضایتمندی زوجین تأثیرگذار زناشویی و افزایش ر

در  گیری مهارت حل مشکلزوجین با فرا است.

شوند و  زندگی خود با مشکلی روبرو میدر  مواقعی که

مهمی هستند،  های بسیار گیری زمند به تصمیمیا نیا

تری ایجاد کنند و  کارهای مناسبشود راه باعث می

رضایت از زندگی زناشویی باالتری را احساس کنند. 

فرار از مشکالت، با  اره گیری وراد به جای کناین اف

شود  شوند و همین امر سبب می مشکالت مواجهه می

ای مدبرانه  شیوه توان خود با با مسائل فرزند کم

 برخورد نمایند. 

های ارتباطی باعث افزایش توافق  آموزش مهارت

های  افتهی  این نتیجه با زوجین شده است.

 (2339) جوانینگ و (2333) میشل و ولستنتروفت

هایی  زوج که ( نیز بیان کرد2335) فاورز است. همسو

کسان و ی  های ها و ارزشکه دارای عقاید و نگرش

در  .سازگارترند زندگی زناشوییدر  هماهنگی هستند

های ارتباطی سازگاری  آموزش مهارت ها، پژوهش این

از  وکیفیت زناشویی زوجین را بهبود بخشیده است.

های ارتباطی بر  ثیر آموزش مهارتأالی تدالیل احتم

های  توان گفت که آموزش مهارت می ،توافق همسران

ارتباطی به زوجین کمك کرد تا با موفقیت بیشتری با 

تعارضات برخورد کنند و مذاکره را یك فرایند مناسب 

برای حل مشکالت ارتباطی خود بدانند و احساسات و 

 میمانه و بدون ترسای باز و ص وهعقاید خود را به شی

از سرزنش ابراز کنند و از یکدیگر برای حمایت و 

مسائل شخصی و کاری استفاده  ةباردر  نظرخواهی 

های ارتباطی ناکارآمد  کنند. همچنین با اصالح سبك

و  جهت برقراری توافقدر  ثرؤخود بتوانند گامی م

 همدلی و ارتقای سطح سازگاری زناشویی بردارند.

ای ارتباطی باعث همبستگی و ه آموزش مهارت

ده است. این نتیجه با روابط زناشویی شدر  انسجام

وقتی ارتباط به  همسو است.( 2335نتایج شولنبرگر )

تر  لی برقرار شود زوجین به هم نزدیكای اصو شیوه

توانند افکار و احساسات خود را بی  می  شوند و می 

فاهمات ان گذاشته و از بروز سوء تمی در  پرده با هم 

  احتمالی که باعث اختالف، تعارض و ناسازگاری

زوجین روز به نتیجه در  شود جلوگیری نمایند و می

 همراهی بیشتری نمایند. روز احساس همبستگی و

ت در قهای ارتباطی باعث افزایش  آموزش مهارت

این  .شده است کدیگری نسبت به زوجین ابراز محبت

همسو ( 2332) ارامانک السین وی  های افتهی  نتیجه با

توان گفت  می فزایشا از دالیل احتمالی این است.

به مقدار زیادی به های ارتباطی  آموزش مهارت

 عالئق، احساسات، کند تا افکار، می  زوجین کمك

 به صورت صریح و روشن با ان راش نیازها و آرزوهای

نتیجه احساس شادمانی در  میان گذاشته ودر  یکدیگر

 نیاهداف ا نیتر یاصل اگر تری نمایند.صمیمیت بیش و

خانواده  یاصل یهاازین یرا کمك به ارضا کردیرو

در  ، میو لذت بدان تیامن ،یتعلق، مهربان ،مانند عشق

 یسازگار کردیرو نیا که توان انتظار داشت یم  جهینت

از طرفی (.5033 ،یدهد. )عصار شیرا افزا ییزناشو

 ۀزمیندر  نظرهای آموزشی و تبادل  گروهدر  شرکت

با دیگران آنها را نسبت به یافتن  شانمشکالتمسائل و 

کند. به  راه حلی مناسب برای مشکالت امیدوارتر می

این امر است که  طور کلی مرور تحقیقات حاکی از

در  های رفتاری  بر شیوه آموزش ارتباطات

 تأثیر بسزایی دارد.زندگی مختلف  های موقعیت

مد برای دستیابی به روابط های ارتباطی کارآ مهارت

 اساسی زناشویی از اصولیو ماندگار  بخش فرح

آموزی بخشی از  برخوردار است. از این رو ارتباط

پیشگیری شمرده شده است. بر در  های معمولی برنامه

  ناپذیر زوج آموزی از اجزای تفکیك  -این اساس ارتباط

  آید. زوج شناختی به حساب می -مانی رفتاریدر

و  رضایت افزایششناختی منجر به  -نی رفتاریمادر



 ... هاي ارتباطي بر بررسي تأثير آموزش مهارتو همكاران:  زهرا براهيمي

__________________________________________________________________________________________ 

63 

توافق و افزایش  ،زناشویی، میزان صمیمیت سازگاری

 شود.  یکدیگر می بازوجین  همبستگی

جرای این ا های اصلی این پژوهش، از محدودیت

ده بو توان ذهنی کم آموزان پژوهش روی والدین دانش

توان  کم آموزان سایر والدین دانش که عدم حضور

لذا  باشد. می  پناهگاهی پذیر و اعم از تربیت ذهنی

ها برای سایر والدین  گردد این آموزش می پیشنهاد 

از دیگر  اجرا گردد. توان ذهنی کم آموزان دانش

کوتاه بین  نسبتاً صلۀفا ،های این تحقیق محدودیت

  هتوصیباشد. بنابر این  آزمون و مرحلۀ پیگیری می پس

 های پژوهش حاضر، فتهیا  با توجه بهکه  گردد می

آموزش خانواده برای والدین  های اجرای کالس

 ها اییتوانناسایر  و احتماالً توان ذهنی کمآموزان  دانش

 سالم های ارتباطی جهت مهارت افزایش ۀزمیندر 

در  ایجاد فضای تفاهم و همدلی سازی روابط والدین و 

از طرف  توان ذهنی کمخانواده برای کمك به کودک 

 های مختلف از جمله آموزش و سازمانها و نهاد

مك هایی برای ک برنامه همچنین پرورش و بهزیستی و

کنار آمدن با خصوص در  به والدین این کودکان

تربیت چنین  ةنحو خانواده ودر  کم توانکودک 

 .تنظیم گردد تهیه و فرزندانی

 دانيدرتشكر و ق
 ودکانبدین وسیله از مسئولین محترم آموزش و پرورش ک

تهیه و تدوین این در  نیازهای خاص شهر اصفهان که دارای

 شود. دانی میدریاری نمودند، تشکر و ق مطالعه، محقق را

 ها یادداشت
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 چكيده
های اندام تحتانی در  بررسی شیوع ناهنجاری ،هدف از پژوهش حاضر

مطالعه از نوع  این: روش نیازهای ویژه است. داراین آموزا دانش

آموزان سال  . ده درصد از دانشاستای  گیری طبقه با نمونه مقطعی

انتخاب شدند که در شهر تهران به عنوان نمونه  1921-29تحصیلی 

نفر و در استان البرز  1291های استان تهران  نفر، در شهرستان1121

کش ساده و کولیس  دموگرافیک، خطنفر بودند. از پرسشنامه  222

ها استفاده  دادهگزارش برای از آمار توصیفی ها  آوری داده برای جمع

براساس نتایج به دست آمده، شیوع ناهنجاری : ها یافته .شده است

% و 1.71% ، استان البرز 9.71افتادگی لگن به ترتیب در شهر تهران 

میزان شیوع این % بود. در مجموع 1171های تهران  در شهرستان

ن شیوع % بوده است و در دخترا.9.7ناهنجاری در نمونه مورد مطالعه 

در کل نمونه ژنوواروم نو، وط به زاهای مرب بیشتری داشت. در ناهنجاری

% و کف پای گود .2% بود. کف پای صاف 9179 و ژنووالگوم% 99

% شیوع را نشان دادند در حالی که شیوع ناهنجاری هالوس 1.71

های اندام  شیوع ناهنجاری :گيري نتيجه % بود..117گوس برابر وال

نیازهای ویژه بسیار باال بوده و ضرورت  دارایآموزان  تحتانی در دانش

آینده  طلبد تا در های عملی را می آموزش و نیز در صورت نیاز مداخله

 .جلوگیری گردد از بروز درد و عوارض دیگر
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Abstract 
 

Introduction: The aim of this study was to 

investigate the prevalence of  lower extremity 

deformities in children with special needs. 

Methods: A cross-sectional study with stratified 

sampling was selected. Ten percent of students in 

elementary and preschool and students in the 

academic year of 29- 1921  were selected for this 

study. In Tehran 1194 people, 1526 people in the 

cities of the Tehran Province and in Alborz 

Province 559 students. Demographic questionnaire, 

a simple ruler and caliper were for data collection 

Data was reported using descriptive statistics 

.Results: Based on our results, the prevalence of hip 

abnormality in Tehranwas27.4%, in cities of Tehran 

16.4%, and in Alborzprovincewas18.1%, In total, 

the prevalence of the disorder in the 

samplewas20.7% and was more common in girls. 

Abnormalities of the knee in the total sample, genu 

varum and genu valgum respectively were 23% 

and21.2%. Flat foot and pescavus showed a 

prevalence of 50%versus10.1%, while the 

prevalence of hallux valgus deformity was 44.7%. 

Conclusion: the prevalence of the lower extremity 

abnormalities in children with special needs are 

very high and the need for practical training as well 

as the necessary intervention is required to prevent 

future pain and other complications. 

 
 

Keywords: dropped pelvic, genu varum, genu 

valgum, flat feet, pescavus, hallux valgus. 
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 مقدمه

اسكلتی انسان به واسطه عوامل  ةسالمت سامان

متعددی از جمله عادات زندگی، شغل، فرهنگ و حتی 

آبادی، عسكری و  علی) گردد محیط اطراف تهدید می

های بدن  وقتی سخن از ناهنجاری(. 9.11قربانی،

های ستون  به سمت ناهنجاریبیشتر توجه  ،شود می

های  حال که سایر قسمت ،گردد معطوف می فقرات

توانند در معرض ناهنجاری و عوارض  بدن نیز می

در اندام  نقص و ضعف هرگونه متعدد قرار گیرند.

 روزانه طبیعی های فعالیت و جابجایی ،حرکت تحتانی،

 اندام اینكه به توجه با .سازد می مواجه مشكل با را

 ها ناراحتی از نظرصرف و است بدن وزن متحمل تحتانی

 آید، پدید است ممكن بخش این درکه  هایی ضعف و

 آن به مربوط های ناهنجاری اصالح و پیشگیری عدم

 های قسمت سایر درثانویه  اختالالت موجب تواند می

 بهداشت جسمی، سالمتسلب  بر عالوه و شود بدن

برزگر، سیاهكوهیان و ) سازد مختل نیز را افراد روانی

ی های اندام تحتانی از جمله بخشلذا  (.9.19آقایاری، 

از بدن است که باید در ارزیابی مورد توجه قرار گیرد. 

های بدن  این اندام به تنهایی و یا در کنار سایر بخش

گردد. برای مثال میان عملكرد  دچار مشكل می

شكم و تیلت لگن ارتباط وجود دارد  نامناسب عضالت

؛ لوانگی و ..12رودستین، فینوکین و لمب، واکر،)

تواند در  های متعددی می ریناهنجا (.2..9نورکین، 

مشكالت این قسمت از بدن وجود داشته باشد. 

دو ناهنجاری شایع در اندام  ،ای و زاویه چرخشی

چرخشی مانند قرار مشكل تحتانی کودکان است. 

گرفتن انگشتان پا به سمت داخل و خارج در زمان راه 

ای مانند ژنوواروم و ژنووالگوم  زاویهمشكل و  1رفتن

 ةدر مطالعه حاضر در نمون .(9..9سن، )ساس و ح

ای بررسی شده است. از  مورد بررسی نوع زاویه

توان به  های شایع دیگر در اندام تحتانی می ناهنجاری

افتادگی لگن و مشكالت کف پا اشاره کرد. این 

آیند؛ چنانچه  مشكالت معموال در کنار هم به وجود می

همراه است. در اغلب موارد صافی کف پا با ژنووالگوم 

ای نیز  ها عوارض قابل مالحظه برخی از این ناهنجاری

باعث  به دنبال دارند، برای مثال ژنووالگوم معموالً

شود  کاهش قدرت عضالنی در کل اندام تحتانی می

( یا میان صافی کف پا و درد 9.19برزگر و همكاران، )

زانو ارتباط مستقیمی وجود دارد )لطافتكار،زندی، 

اینكه این  با وجود(. 9.19لی و مزیدی، خدایی، بال

اما  ،ها عوارض و مشكالت زیادی در پی دارند ناهنجاری

-های اسكلتی شیوع آنها در مقایسه با سایر ناهنجاری

عضالنی کمتر مورد بررسی قرار گرفته است. در 

میزان  ،ای که توسط باقری انجام شده است مطالعه

مورد  ةنمون های اندام تحتانی در شیوع ناهنجاری

درصد  21درصد بوده است و ژنوواروم با  92بررسی 

(. .122بیشترین میزان را داشته است )باقری، 

تحقیقاتی از این قبیل که در کودکان و افراد سالم به 

نیازهای  دارایدر کودکان  معموالً ،شود ندرت انجام می

ویژه نیز به دلیل گسترده بودن خدمات مورد نیازشان 

گیرد. تنها در مواردی که  رد غفلت قرار میبیشتر مو

مراجع به صورت خصوصی مراجعه کرده باشد بررسی 

های دیگر  گیرد و در مكان این موارد در ارزیابی قرار می

تمام افراد حضور دارند کمتر  مانند مدرسه که تقریباً

 گیرد. مورد توجه قرار می

ها با گرفتن تاریخچة  از ناهنجاری تشخیص هر یک

پذیر است. در  کامل جسمانی امكان اجع و معاینةمر

اغلب اوقات درمان به صورت غیرجراحی و با استفاده 

گیری است.  از مواردی مانند کفش طبی، بریس و گچ

هر چند اثربخشی این موارد مورد بحث است. در 

کودکان با سن بیشتر ممكن است جراحی نیز استفاده 

زودهنگام  (. لذا تشخیص9..9شود )ساس و حسن، 

تر سازد. در  تر و آسان تواند درمان را اثربخش می

های اندام تحتانی در  شیوع ناهنجاری ،حاضر ةمطالع

آسیب  دارایآموزان  توان ذهنی، دانش آموزان کم دانش

آسیب شنوایی در  دارایآموزان  بینایی و دانش

 است. های تهران و البرز مورد بررسی قرار گرفته استان
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 روش 

گیری  توصیفی با نمونه -لعه از نوع مقطعیمطا

آمادگی و مقاطع  ةآموزان پای . تمام دانشاستای  طبقه

مورد مطالعه  ةجامع ،های تهران و البرز ابتدایی استان

 ةدادند. ابتدا استان تهران به دو منطق را تشكیل می

های تهران تقسیم شد. ده  شهر تهران و شهرستان

آموزی در  بق آمار دانشآموزان بر ط درصد از دانش

برای شرکت در پژوهش  1921-29سال تحصیلی 

ب انتخاب شدند و سپس جمعیت منتخب به تناس

در شهر تهران  جمعیت استانی و پایه محاسبه شد.

نفر  1291های استان تهران  نفر، در شهرستان 1121

نفر بودند. معیارهای ورود به  222و در استان البرز 

های بینایی و  وانی ذهنی، آسیبت داشتن کم ،مطالعه

گونه  پذیری و بدون هیچ شنوایی با توانایی آموزش

آموز و تشخیص  دانش ةسندرم خاصی، طبق پروند

متخصص بود. رضایت کودک و خانواده برای شرکت 

در پژوهش الزامی بود. در صورتی که کودک یا والدین 

او به هر دلیلی راضی به شرکت در مطالعه نبودند، 

آموز دارای دررفتگی یا شكستگی لگن که منجر  دانش

های بارز  به مشكالت ساختاری و وجود کوتاهی

شدند.  ، از پژوهش خارج میشده باشد عضالنی

محفوظ ماندن اطالعات ،  رسانی و کسب رضایت اطالع

اصول ها از  ، عدم تحمیل هزینه بر خانوادهها پرسشنامه

 .قرار گرفتاخالقی بود که در اجرای پژوهش مد نظر 

ای تهیه گردید  جهت گردآوری اطالعات، پرسشنامه

شناختی،  های جمعیت که در آن عالوه بر ویژگی

اطالعاتی مبنی بر نوع اختالل نیز به دست آمد. سپس 

 "وجود ندارد"و  "وجود دارد"ها با دو پاسخ  ناهنجاری

از طریق این پرسشنامه مورد ارزیابی قرار گرفت. جهت 

کش استفاده  ها از کولیس و خط ناهنجاریگیری  اندازه

ن، گیری افتادگی لگ برای انجام آزمون اندازهشد. 

راحت و  در حالت ایستاده و به طورکامالًآموز  دانش

طبیعی با پاهای برهنه بر روی مقوایی که محل 

قرارگیری پا در آن مشخص شده بود و پا به اندازة 

گر در مقابل گرفت. آزمون عرض شانه باز بود، قرار می

های خود را روی طرفین کمر  فرد ایستاده و دست

ها روی  ای که شست دهد به گونه آزمودنی قرار می

خارهای قدامی فوقانی ایلیاک و انگشتان روی قسمت 

قدامی  ةقدامی کرست ایلیاک باشد. نقاط برجست

شد که به طور طبیعی باید در یک  گذاری می عالمت

غیر این صورت فرد دچار  گرفتند در راستا قرار می

های ژنوواروم  افتادگی لگن بود. در خصوص ناهنجاری

متر میان  سانتی 9بیشتر از  ةو ژنووالگوم نیز فاصل

بیشتر از  ةهای داخلی فمور را ژنوواروم و فاصل کندیل

های داخلی ژنووالگوم در  متر در میان قوزک سانتی 9

هم فرد برای ارزیابی مشكالت کف پا  نظر گرفته شد.

انداخت و آزمونگر پشت سر او  روی پاها وزن می کامالً

گرفت. براساس محور تاندون آشیل و چرخش  قرار می

شد. برای  کف پا، گودی و صافی کف پا تعیین می

گیری هالوس والگوس، از مشاهدة انحراف  اندازه

محسوس و آشكار شست به خارج و تغییر شكل 

گیری شد.  شست بهره M.Pغیرطبیعی در مفصل 

کش مدرج بود. اطالعات بدست  وسیلة کمكی، خط

پژوهش، با استفاده از آمار توصیفی  یآمده از اجرا

 )فراوانی و میانگین( گزارش شده است.

 ها یافته

پسر با میانگین سنی  1.11تعداد  ،در مجموع

 ..197با میانگین سنی  دختر .119، و تعداد 117.9

ت و تعداد مشخصادر پژوهش مشارکت داشتند. 

کننده در پژوهش در جدول شماره  آموزان شرکت دانش

 آمده است. 1
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 لآموزان مورد مطالعه به تفكيك  جنسيت و نوع اختال درصد تعداد دانش .1جدول 

جمعنوع اختاللاستان
دیده  آسیبتوان ذهنی کم

بینائی
دیده  آسیب

شنوائی
تعدادپسرجنسیتالبرز

تعداددختر
تعدادپسرجنسیتشهرتهران

تعداددختر
شهرستانهای 

تهران
تعدادپسرجنسیت

تعداددختر
جمع استانها 

)کل نمونه(
تعدادپسرجنسیت

تعداددختر

شود که شیوع  مشاهده می 9در جدول شماره 

ناهنجاری افتادگی لگن به ترتیب در شهر تهران با 

های تهران  % و در شهرستان1.71% ، استان البرز 9.71

% بود. و در مجموع میزان شیوع این ناهنجاری 1171

% بوده است و در دختران .9.7در نمونه مورد مطالعه 

مقدار را داشته است. شیوع % بیشترین 9171با 

% ، 9271های تهران  ژنوواروم به ترتیب در شهرستان

% بود و در 1271% و در استان البرز 9172شهر تهران 

% بیشتر بود. از نظر نوع اختالل در 9171دختران با 

آموزان نیز شیوع ناهنجاری ژنوواروم به ترتیب در  دانش

رین مقدار % بیشت9179آموزان با آسیب شنوایی  دانش

% و آسیب .997توانی ذهنی  را داشته و در افراد با کم

% بود. در مجموع میزان شیوع این 1.71دیده بینایی با 

% بوده است. 99ناهنجاری در نمونه مورد مطالعه 

شیوع ناهنجاری ژنووالگوم به ترتیب در استان البرز 

های تهران  % و شهرستان.127% ، شهر تهران 9979

و در مجموع میزان شیوع این ناهنجاری % بود 1.79

 % بوده است.9179در نمونه مورد مطالعه 

 به تفكيك استان در دختران و پسران برحسب نوع اختالل "ژنوواروم"و  "افتادگي لگن"، "ژنووالگوم"هاي  شيوع ناهنجاري. 2جدول 

ژنوواروم      افتادگی لگنژنووالگوم جنسیتاستان
داردندارد دارد ندارد داردندارد

نوع پسرالبرز

اختالل
فراوانیتوان ذهنی کم

درصد



فراوانیسیب دیده بینائیآ
درصد




راوانیفسیب دیده شنوائیآ
درصد




نوع دختر

اختالل
فراوانیکم توان ذهنی

درصد



فراوانیآسیب دیده بینائی
درصد




فراوانیآسیب دیده شنوائی
درصد




نوع پسرشهرتهران

اختالل
فراوانیکم توان ذهنی

درصد



فراوانیآسیب دیده بینائی
درصد




فراوانیآسیب دیده شنوائی
درصد




نوع دختر

اختالل
فراوانیکم توان ذهنی

درصد
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فراوانیسیب دیده بینائیآ
درصد




فراوانیآسیب دیده شنوائی
درصد




شهرستانهای 

تهران
نوع پسر

اختالل
فراوانیکم توان ذهنی

درصد



فراوانیآسیب دیده بینائی
درصد




فراوانیآسیب دیده شنوائی
درصد




نوع دختر

اختالل
فراوانیوان ذهنیکم ت

درصد



فراوانیآسیب دیده بینائی
درصد




فراوانیآسیب دیده شنوائی


شیوع کف پای صاف و کف پای گود به ترتیب به 

های  % ، شهرستان.297این صورت بود: شهر تهران 

% و در مجموع میزان 19% و استان البرز 1272تهران 

% بیشترین 2.79% بوده است و در دختران با .2شیوع 

. در کف پای گود نیز، در شهر است مقدار را داشته

% و استان 271های تهران  ان% ، شهرست.197تهران 

آسیب  دارایآموزان  % بود که در دانش179البرز 

% بیشترین مقدار را داشته و در 1979شنوایی با 

مجموع میزان شیوع این ناهنجاری در نمونه مورد 

% بوده است. شیوع ناهنجاری هالوس 1.71مطالعه 

% ، استان البرز 1171های تهران  والگوس در شهرستان

% 2179% بود. در دختران با 1972شهر تهران  % و1172

% بوده است. جزئیات .117بیشتر بود و در مجموع 

 آمده است. 9بیشتر در جدول شماره 

پسران  دختران و به تفكيك استان در "هالوس والگوس"و  "گودي کف پا "،  "صافي کف پا"هاي شيوع ناهنجاري .3جدول 

 برحسب نوع اختالل

هالوس والگوس   گودی کف پا فی کف پاصاجنسیتاستان
داردندارد دارد ندارد داردندارد

نوع پسرالبرز

اختالل
فراوانیکم توان ذهنی

درصد



فراوانیآسیب دیده بینائی
درصد




فراوانیآسیب دیده شنوائی
درصد




نوع دختر

اختالل
فراوانیکم توان ذهنی

درصد




نیفراواآسیب دیده بینائی
درصد




فراوانیآسیب دیده شنوائی
درصد




نوع پسرشهرتهران

اختالل
فراوانیکم توان ذهنی

درصد



فراوانیآسیب دیده بینائی
درصد




فراوانیآسیب دیده شنوائی
درصد




نوع دختر

اختالل
فراوانیکم توان ذهنی

درصد





 1333 ،3ه شمار ،مچهارده سال/ ياستثنای کودکانفصلنامه 
___________________________________________________________________________________________ 

67 

فراوانیآسیب دیده بینائی
درصد




فراوانیآسیب دیده شنوائی
درصد




شهرستانهای 

تهران
نوع سرپ

اختالل
فراوانیکم توان ذهنی

درصد



فراوانیآسیب دیده بینائی
درصد




فراوانیآسیب دیده شنوائی
درصد




نوع دختر

اختالل
فراوانیکم توان ذهنی

درصد



فراوانیآسیب دیده بینائی
درصد




اوانیفرآسیب دیده شنوائی


 گيري بحث و نتيجه

های  زندگی ماشینی عصر حاضر، اگر چه پیشرفت

صنعتی و رفاه را برای بشر به ارمغان آورده و منشاء 

ای شده است، اما عوارض متعددی را نیز  خدمات ارزنده

عوارض آن ترین  به همراه داشته است. از اساسی

توان به جایگزینی ماشین به عنوان نیروی عضالنی  می

تحرکی و  ساز فقر حرکتی، بی اشاره کرد که زمینه

، الگوهای غلط در  شود. عالوه بر این عوامل چاقی می

رفتن و حمل اشیا، استفاده از  نشستن، ایستادن، راه

های  ها، وراثت، وضعیت پوشاک نامناسب، بیماری

توانند  های آنتروپومتری می ویژگیشغلی، فرهنگ و 

؛ 2..9باعث ضعف واختالل در رشد شوند )سنه، 

ساز، دالوند، خطیبی و سبحانی،  الدینی، حولی شمس

لذا مطالعات زیادی برای بررسی شیوع و نیز   (.9.11

های موجود  یافتن درمان مناسب جهت ناهنجاری

 های ها بر ناهنجاری انجام شده است. اما اکثر بررسی

اند و تاکنون مطالعات بسیار  ستون فقرات تمرکز داشته

ویژه در ایران انجام شده  هاندکی در اندام تحتانی و ب

است. با این وجود سعی شده است گزارش برخی از 

نتایج  ،ها ذکر شود. در پژوهش حاضر این بررسی

های اندام تحتانی  شیوع باالی ناهنجاری ةدهند نشان

ها ذکر  آموزان بود. در بخش یافته در این گروه از دانش

% بود و در .9.7شد که شیوع افتادگی لگن برابر با 

% .9آموزان دختر شهر تهران با  دانش ،این میان

تواند  باالترین میزان را داشتند. افتادگی لگن خود می

 ةمنجر به مشكالت دیگری از قبیل اسكلیوز در ناحی

لیل این یافتن د ستون فقرات گردد، لذا باید در

 ةدرمان به موقع آن اقدام کرد. بر عهد وناهنجاری 

مربیان و اعضای تیم توانبخشی است که در ارزیابی و 

مناسب برای این افراد تالش و نیز   درمان ةارائ

اغلب مشكالت  زیراهای الزم را فراهم آورند؛  موزشآ

های طوالنی مدت و  اسكلتی نیاز به درمان-عضالنی

آموز دارد.  خانواده و مراقب دانش همكاری و مشارکت

میزان شیوع  ،السجوری و میرزایی نیز در پژوهشی

ساله عادی  19الی  11افتادگی لگن را در پسران 

کمتر از یک درصد گزارش کردند که در مقایسه با 

مورد بررسی حاضر بسیار اندک است )لسجوری  ةنمون

 (.2..9و میرزایی، 

% .2با ف پا شیوع کف پای صا ،در این بررسی

% حداقل .1کف پای گود با شیوع باالترین میزان و 

ها داشته است. در  را در بین ناهنجاری میزان

 ،های مشابه نیز چنین برآوردهایی شده است پژوهش

درصد و  21ژنوواروم با  ،باقری ةبرای نمونه، در مطالع

کمترین به ترتیب بیشترین و درصد  12ژنووالگوم با 

)باقری،  داشته استآموزان استثنایی  انشمیزان را در د

تا  9(. این در حالی است که در کودکان عادی .122

کف پای صاف پاتولوژیک شیوعی کمتر از یک  ،ساله 1

)فیفر، کاتز، لدل، هاوسر و  است داشتهدرصد را 
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(. برزگر و همكارانش نیز در بررسی 1..9اسلوگا، 

 دخترانهای پایین تنه در  میزان شیوع ناهنجاری

ساله، باالترین میزان را برای صافی کف پا  .11-1

که ژنوواروم  درصد اعالم کردند، در صورتی 11بیش از 

حداقل میزان شیوع را نشان داده بود  درصد 1 با

والگوس  (. بدشكلی هالوس9.19برزگر و همكاران، )

گیرد و در یک  اغلب در بزرگساالن مورد توجه قرار می

درصد  .1باالی  ،ن در این افرادآع میزان شیو ،بررسی

؛ 2..9شده است )چو، کیم، کاون و کاون،  گزارش

کینلی،  داون، لینک، فلسن، کرینسولی، کیسور و مک

و همكارانش در یک (. همچنین نیكس 1..9

ن اختالل با نشان دادند که میزان شیوع ای فراتحلیل

نیكس، اسمیت و ) یابد افزایش سن افزایش می

شیوع این  ،تر در سنین پایین (..9.1ویسنزینو، 

% ذکر شده است. .9برابر با  ناهنجاری کمتر و تقریباً

درصد  12حدود  ،حاضر نیز میزان شیوع ةاما در مطالع

 بوده است.

های اندام تحتانی در  شیوع ناهنجاریبنابراین 

های بینایی و شنوایی و نیز  آسیب دارایموزان آ دانش

این نتایج بسیار باال است.  نیتوان ذه آموزان کم دانش

تشخیص به موقع و  تاکنون حاکی از آن است که

درمان مناسب در اختیار این افراد قرار نگرفته است. از 

ها نیز  درمان ناهنجاری ،آنجایی که با افزایش سن

دشوارتر و نیازمند صرف زمان و هزینه بیشتری خواهد 

هت بود، بنابراین الزم است اقدامات موثرتری ج

 تشخیص و ارائه خدمات انجام شود.

های مهم کار، صرف زمان زیاد برای  از محدودیت

 ةآموزش آزمونگران بود. از سوی دیگر با توجه به نحو

آموزان  برخی از والدین یا دانش ،گیری ناهنجاری اندازه

کردند. از موارد دیگر لزوم سفر  در مطالعه شرکت نمی

یز استان تهران بود و نهای استان البرز  میان شهرستان

شود  افزود. پیشنهاد می های کار می که بر دشواری

بزرگتر و در سطح کشور  ای پژوهش حاضر در جامعه

تر  گیری کلی و جامع انجام شود تا بتوان به نتیجه

 دست یافت.
 تقدیر و تشكر

 آموزان شرکت کننده و دانیم که از تمام دانش وظیفه خود می

اند و نیز آزمونگران گرامی  ایت همكاری را داشتهکه نه یمدارس مدیران

 که ما را یاری کردند، تشكر و قدردانی نماییم.

 ها یادداشت
1) intoeing&out-toeing 
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 ...يها مهارتتأثير تمرين طناب زني مدون بر و همكاران: مريم حيدري

ي ها مهارتزني مدون بر  تأثير تمرين طناب

 ذهني  توان كم انآموز دانش دستكاري

 

  ،2فرزانه داوريدكتر  ،1مريم حيدري

 4زادهفرحناز آيتيدكتر  ،3يليال حيدردكتر 
 

 
 22/8/33يي:هانپذيرش  23/5/33تجديدنظر:  31/1/33تاريخ دريافت:

 

 چكيده
مدون بر  زني طنابینات تحقیق حاضر با هدف مطالعه تأثیر تمر هدف:

در این  روش: ذهني گرفت. توان كم انآموز دانش دستکاریی ها مهارت

كم توان  آموز دانش 03پژوهش كه از نوع نیمه تجربي است، تعداد 

سال( به صورت در دسترس هدفمند انتخاب  11تا  8)سن ذهني

شيء كنترل  آزمون خردهآزمون با استفاده از پیش ها آزمودني شدند. از

بر  ها گرفته شد. سپس آزمودني 2ـآزمون رشد حركتي درشت در

بندی شدند و به روش رتبه اساس نمرات كسب شده در این آزمون

( و كنترل n=11بندی تصادفي جفت شده در دو گروه تجربي )گروه

(11=nقرار گرفتند. آزمودني ) هفته، هفته  8ی گروه تجربي به مدت ها

 زني طنابدقیقه تمرینات  13تا  51به مدت  جلسه، هر جلسه 0ای 

ی ها ی گروه كنترل فعالیتها انجام دادند. در این مدت آزمودنيمدون 

دادند و فعالیت مؤثر و منظم ورزشي دیگری عادی مدرسه را انجام 

اطالعات  و مجدداً از هر دو گروه آزمون به عمل آمد سپسنداشتند. 

دار بودن یا نبودن سي معنيآوری شد. جهت بررمورد نیاز جمع

تجزیه و تحلیل  :ها  يافتهاز تحلیل كواریانس استفاده شد.  ها  فرضیه

 دستکاریی ها مهارتمدون بر  زني طنابنشان داد كه تمرینات  ها داده

شود د مينهاپیش :گيري نتيجه (.P‹31/3) تأثیر معناداری داشت

 انآموز دانش یدستکاری ها مهارتبرای بهبود  زني طنابتمرینات 

 ذهني در مدارس استثنایي اجرا شود.  توان كم

 

 ،ذهني توان كم انآموز دانش ،دستکاریی ها مهارتي كليدي:ها واژه
 . زني طنابتمرینات 

__________________________________________ 
 كارشناسي ارشد تربیت بدنينويسنده مسئول: .1

 استادیار تربیت بدني.2

 ربیت بدنياستادیار ت.0
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Abstract 

Objective: The purpose of this study was to 

investigate the impact of determined jumping rope 

exercises on object control skills in students with 

intellectual disability (ID). Method: Through a 

quasi-experimental method, thirty students with ID 

(age 8 to 11 years) were selected utilizing a 

purposive sampling method. All participants were 

tested using object control subscale in Test of Gross 

Motor Development and based on different scores 

of this test. They were randomly assigned into two 

experimental (n=15) and control (n=15) groups. 

Experimental group executed jumping rope 

exercises for 8 weeks, 3 sessions per week and each 

session lasting 45 to 50 minutes. In this period, 

control group executed current school activities and 

had no other sports regularly activity to be effective. 

Finally, both groups were tested again and 

afterwards, required data were collected. To 

examine, whether the assumptions is significant the 

analysis of covariance was used. Results: Data 

analysis revealed that after performing determined 

jumping rope exercises, object control skills, were 

significantly increased (α=0.05). Conclusion: 

According to the findings, it is suggested that 

jumping rope exercises could be implemented for 

improving object control skills in students with ID. 
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 مقدمه

ذهني در  توان كم انآموز دانشنگرش جامعه به 

ن در حال دگرگوني است. افراد دارای ها سطح ج

نمو را دارند.  ي ذهني ظرفیت یادگیری و رشد وتوان كم

توانند سودمند و در ی از این افراد ميا ه بخش عمد

(. 1085جامعه مشاركت كامل داشته باشند )بهراد، 

ذهني  توان كم انآموز دانش انجمن روانپزشکي آمریکا،

دسته كلي فهرست كرده است. در این فهرست  1را در 

 انآموز دانشبا عنوان  03-81ي با هوشبهر انآموز دانش

اني با آموز دانش ،یا دیرآموز 1كم توان ذهني مرزی

یا،  2مانده ذهني خفیفبه عنوان عقب 13-03هوشبهر 

دید و ماندگي ذهني شعقب 23-05افرادی با هوشبهر 

 23زیر  نهااني كه ضریب هوشي آآموز دانشیت نهادر 

ماندگي ذهني شود، با عنوان عقبگیری مي اندازه

 شوند. سازمان آموزش وبندی ميعمیق معرفي و طبقه

-1088در سالنامه آماری  پرورش استثنایي كشور

ان استثنایي مشغول به آموز دانشتعداد كل  1080

ر ذكر كرده است كه از نف 03007تحصیل در ایران را 

 توان كمان آموز دانشنفر را  03303این رقم تعداد 

پذیر تشکیل داده است )خلیل  ذهني آموزش

 (.1032طهماسبي، 

ذهني، مانند  توان كمان آموز دانشرشد حركتي 

 ،رتمنها   شان كند است )وویجک ورشد شناختي

ی حركتي به دالیل مختلف و ها  ت( و محرومی2313

ي، كودک را وارد دوره محرومیت توان كمنه بهانیز به 

شود. كند، كه به عدم تحرک مزمن منجر ميشدید مي

ی حركتي عالوه بر اثرات سوء ها  فعالیتدوری از 

 نهاحركتي آ مهارتجسماني، از رشد قدرت و 

گیر جلوگیری كرده و این گونه افراد را منزوی و گوشه

تیجه كاهش و در ن مهارتكند. فقدان یا كاهش  يم

ي و آموزشي مهارتی حركتي، ها مستمر توانایي

هرچه بیشتر  ةذهني موجب فاصل توان كمان آموز دانش

شود و در شان مي سن و سالان همآموز دانشآنان از 

ی شناختي، آموزشي و سازگاری از ها نتیجه در زمینه

مانند )پهلوانیان، تر ميخود عقبعادی همساالن 

، كزوب، دیوید، پورتا، نسیس(. تحقیق فرا1080

(، 2313رتمن )ها  ویجک و (، و2333) جها  ساموئل و

( از نمونه 2310و لویس ) ( رینتاال2311وستندوپ )

ی حركتي این ها مهارت ةتحقیقاتي است كه در مقایس

ان عادی آموز دانشذهني با  توان كمان آموز دانش

ذهني نسبت به  توان كمان آموز دانشدریافتند كه 

ی ها مهارتسن خودشان، در ان عادی همآموز انشد

دار نمرات كمتری به طور معني 0حركتي بنیادی

رشد و توسعه  در این تحقیقات بر ها گیرند. یافته مي

 ان تأكیدآموز دانشاین  ی حركتي بنیادی درها مهارت

ی ها مهارت. پیشرفت در حركات پایه به اند كرده

 كند،ي كمک ميی ورزشها مهارتزندگي، مشاغل و 

حركات بنیادی، كفایت  مهارتان با كسب آموز دانش

ی دیگر ها توانند با نیازآورند و ميالزم را به دست مي

ی ورزشي و تفریحي سازگار شوند ها  فعالیت

تأخیر در رشد این  ،(. عالوه بر این1087،)بهرام

منجر به مشکالتي در ادراک بصری، ضعف در  ها مهارت

اختالالت رفتاری خواهد شد  یادگیری و حتي

اني كه در انجام این آموز دانش ( و1031)سلطانیان، 

به  نهابا ضعف روبرویند، ارتباط اجتماعي آ ها مهارت

سطح اضطراب  ان ماهرتر نیست وآموز دانشراحتي 

زاده، تر است )زارعپایین نهاعزت نفس آ و باالتر نهاآ

رسد ميبه نظر  آنچه گفته شد توجه به با(. 1088

 ی حركتي بنیادی درها مهارترشد توجه به 

امری ضروری  ی ذهنيها  ان دارای ناتوانایيآموز دانش

 باشد. ی برخوردار ميها از اهمیت ویژ است و

ی حركتي ها ی حركتي بنیادی، الگوها مهارت 

همان زماني كه كودک  كه تقریباً از ی هستندها پای

محیط  دانه درحركت آزا قادر به راه رفتن مستقل و

كنند. این شود، شروع به رشد ميخودش مي

جابجایي )مانند  یها مهارتـ 1شامل  ی پایهها مهارت

 دستکاریـ  2، لي كردن(رفتن، دویدن، پریدن، لي راه

 ویا كنترل شئ ) مانند پرتاب توپ، دریافت كردن( 

كودكي تا بلوغ وارد یک  باشند كه ازميتعادلي ـ 0

  و وـ)گاالهد شو يـل مشاهده مـقاب ود مشخص ـراینـف



 ...يها مهارتتأثير تمرين طناب زني مدون بر و همكاران: مريم حيدري

__________________________________________________________________________________________ 

45 

 .(2337 ،آزمون

ی حركتي ها مهارتبه دلیل ارتباط مثبت كه بین 

ی ورزشي وجود دارد ها  فعالیتو شركت در  بنیادی

ان كم توان ذهني كه آموز دانشنشان داده شده كه 

 بنیادیی حركتي ها مهارتنمرات كمتری در 

شركت  ی ورزشي، كمترها  فعالیتگیرند، در  مي

(. در بین عوامل مؤثر بر 2311 ،وستندوپ) كنند يم

برنامه آموزشي مناسب  ةارائ ،ی بنیادیها مهارترشد 

ترین عوامل در نظر گرفت )گاالهو  توان جزء مهم را مي

 (2311كرک و رودیس )فرا تحلیل  (.1080زمون، آ و

ان دارای تأخیر رشدی و نیز فرا آموز دانشكه روی 

انجام  ان سالمآموز دانش( كه روی 2311) تحلیل لگان

ی، برای رشد ها ی مداخلها شد هم براستفاده از برنامه

   ، وانگ،وانگ ی بنیادی تأكید شده است.ها مهارت

روش درماني را  چند ( تأثیر2333)نگ و سو چوون ها

ذهني خفیف با هم مقایسه  توان كمكودک  123بر 

 -ی ادراكيها  گروهي كه فعالیت ،دریافتند نهاكردند. آ

 حركتي انجام دادند در حركات درشت پیشرفت كردند.

( تأثیر برنامه حركتي منتخب را بر 1033نوروزی )مال

ساله مثبت  7تا  5ی دستکاری پسران ها مهارترشد 

 ة( بر نقش برنام1088) ارزیابي كردند. فدایي اردستاني

ی جابجایي و ها مهارتحركتي منتخب بر رشد 

 11تا  0 ذهني توان كمتکاری دختران ی دسها مهارت

سال و یوكسلن، دوگان، توران، ستین و اونگان 

بر رشد  ویژه ( نیز بر نقش تمرینات جسماني2338)

ذهني  توان كمان آموز دانشی حركتي پایه در ها مهارت

 . فارسي، عبدلي، فعال و كاویانياند كردهتأكید 

ی حركتي را بر ها نقش تجارب و آموزش (1033)

ی حركتي درشت مؤثر ها مهارتعملکرد كیفي بهتر 

( و عباسي 1087) ، مرتضوی و باقریدیانها   دانستند.

ی هماهنگي چشم و ها  فعالیتتأثیر  (1033دیان )ها   و

 را)سرعت و دقت دست(  دست مهارتدست بر میزان 

و ساله  13تا  0 ان سندرم دانآموز دانشبر 

مثبت ساله  13تا  0ذهني  توان كمان آموز دانش

جي جي ای، یانكردند. در تحقیق اورلوک ارزیابي

ی حركتي بنیادی با ها مهارت ( رابطه تعادل و2330)

 بررسي شد و 2ـدرشت استفاده از آزمون رشد حركتي

 ی حركتيها مهارتمشخص شد كه تعادل بر اجرای 

 پورساله مؤثر است )احمد 3تا  1ان آموز دانش بنیادی

( هم 2311نتایج تحقیق وستندپ ). (1088. ،مباركه

ذهني در  توان كمان آموز دانشنشان داد كه 

ی دستکاری مشکالت بیشتری نسبت به ها مهارت

آن دسته از  نهای جابجایي داشتند و در بین آها مهارت

ی دستکاری نمره باالتر ها مهارتان كه در آموز دانش

ی ورزشي مشاركت بیشتری ها  فعالیتكسب كردند، در 

  اشتند.د

 ،رسدبا وجود تحقیقات انجام گرفته به نظر مي

ی ساده، ها و ابزار ها مدون با استفاده از بازی یها مبرنا

خطر برای ایجاد محیطي مناسب و پرنشاط  يارزان و ب

در كمک به  ذهني توان كمان آموز دانشبرای فعالیت 

 ارائه نشده است. دستکاریی ها مهارترشد 

یي هستند كه اعمال ها مهارت شيءی كنترل ها مهارت

گیرد.  برمي نیرو به شيء و یا جذب نیرو از آن را در

 -دست و چشم  -ی چشم ها پس از این كه هماهنگي

یابد، كودک پا به طور برجسته ای در كودک بهبود مي

دهد)پاین ی كنترل شيء را از خود نشان ميها مهارت

  (.2335و ایساكس، 

كه فقط به یک طناب نیاز  استي زني فعالیت طناب

عالوه  هتواند انجام شود. ب هرجایي مي دارد و هرزمان و

شود  مکاني محدود نمي هوایي، سنّي و به شرایط آب و

 نه فقط افراد عادّی بلکه افرادی كه ازنظر جسمي و و

توانند به  یي باشند نیز ميها ذهني دارای ناتواني

مي خود را زني بپردازند و توان جس تمرینات طناب

از طرفي گفته شده  ،(2312چن و لین، افزایش دهند )

هماهنگي چشم ـ دست و  ،زني است كه طناب

روحي ) بخشد هماهنگي چشمـ پا را بهبود مي

مداخله  در پژوهش حاضر از این رو(. 1083، دهکردی

 ماندگي بعق جبرانزني برای تعیین تأثیر آن بر  طناب

توان  كمان آموز دانش دستکاریی ها مهارتو رشد 

با توجه به اینکه سنین  .است شدهانتخاب  ذهني
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ی ها مهارتدبستاني دوره حساس رشد  دبستاني وپیش

متخصصان  نیز( و 1080بنیادی است )گاالهو وازمون، 

ی تمریني ها  طراحي و اجرای برنامه بررفتار حركتي 

در این دوران تأكید  نهامختلف و ارزیابي اثر بخشي آ

در پي پاسخ  تحقیق حاضر(، 1088)داوری،  دان كرده

ماندگي كه آیا با توجه به عقبانجام شد  به این سؤال

ی ها مهارت رشدذهني در  توان كمان آموز دانشكه 

زني را مي توان  ، تمرین طناباند كردهپیدا  دستکاری

 .برای جبران آن مورد استفاده قرار داد

 روش تحقيق

-آزمودنيبي است. تحقیق حاضر از نوع نیمه تجر

سال  11تا  8 آموز دانش 03ی این پژوهش شامل ها 

بودند كه به  شهرشهرستان خمیني ذهنيتوان كمدختر 

 ها آزمودني. صورت در دسترس هدفمند انتخاب شدند

نامه كتبي از والدین در تحقیق شركت با كسب رضایت

ان پایین بودن بهره آموز دانشمشکل این  نهاتكردند. 

اني برای انجام تحقیق انتخاب آموز دانشبود و هوشي 

بودند. این عده بر اساس  13ـ03شدند كه با هوشبهر 

آزمون دستکاری در بندی نمراتي كه درخرده رتبه

كسب كردند به صورت  2ـآزمون رشد حركتي درشت

تصادفي و با تعداد مساوی در دو گروه تجربي و كنترل 

 جایگزین شدند.

 ابزار

ی حركتي ها مهارتآزمون رشد یق از در این تحق

استفاده شده است. ( TGMD-2، ویرایش دوم )5درشت

ی ها مهارتآزمون استاندارد كه برای ارزیابي كیفي  این

 (7و لوكوموتور 1ی كنترل شئها مهارتحركتي بنیادی)

-شود )هيبه كار گرفته مي سال 11تا 0ان آموز دانش

ی دستکاری ها مهارتگیری ، برای اندازه(1330، وود

زدن با دست به ضربه  مهارت 7)كنترل شئ( شامل 

، پرتاب از 3، دریبل درجا8، دریافت كردن0توپ ثابت

باشد. مي 12و غلتاندن توپ 11، ضربه با پا13باالی شانه

 منتشر شد توسط اولریخ 2333این آزمون در سال 

 درصد است و 37/3روایي این آزمون  .(2333)اولریخ، 

 08/3 دستکاری آزمون خردهآزمون در پایایي این 

در  DMGT-2 پایایي روایي وگزارش شده است.  درصد

نیز  چندین جامعه از جمله شهر تهران و استان سمنان

و سلطانیان،  1088، زادهزارع) ده استشتأیید 

 آزمون خردهپایایي محتوایي این آزمون، در  (.1031

تیب بیشترین مقدار آن به تر ی، كمترین ودستکار

آزمون مجدد )ثبات(  – و پایایي آزمون 08/3و73/3

را  DMGT-2پایایي روایي و شده است. گزارش 81/3

ذهني هم  توان كم انآموز دانش( برای 2330) زسیمون

 .تأیید نمود

ی ها امتیاز و بوده 1 و 3به صورت دهي نمره

 در مجموع شود وجمع مي مهارتی اجرای ها بخش

 آید. دست ميب آزمون خرده نمرة كل

 اجراروش 

 توان كم آموز دانش 03برای انجام پژوهش درآغاز از 

آزمون آزمون گرفته شد. این آزمون، خرده پیش ذهني

بود.  2ـ در آزمون رشد حركتي درشتدستکاری 

شده در این  ی كسبها سپس افراد بر اساس نمره

بندی تصادفي جفت بندی و به روش گروهآزمون، رتبه

دو گروه تجربي با اعمال مداخله حركتي و  شده در

 گروه كنترل بدون مداخله حركتي جایگزین شدند.

و هر  جلسه در هفته 0هفته،  8گروه تجربي به مدت 

در  دقیقه در تمرینات شركت كردند. 51ـ  13 جلسه

ی عادی ها ی گروه كنترل فعالیتها این مدت آزمودني

ر و منظم ورزشي دادند و فعالیت مؤثمدرسه را انجام 

دیگری نداشتند. پس از اتمام این دوره مجدداً از هر 

آزمون . شرایط اجرای پسدو گروه آزمون به عمل آمد

 آزمون بود. درست مشابه شرایط پیش

دقیقه تمرین  01جلسه در گروه تجربي شامل  هر

 13پایان آن در مجموع در حدود  بود كه در آغاز و

رد كردن گنجانده شده دقیقه حركات گرم كردن و س

 ،بود. این تمرینات از ساده به مشکل آموزش داده شد

آموزش داده شد و  ریتم پرش اول ةطوری كه هفت

 شتم به ترتیب شامل موارد زیر بود:دوم تا ه ةهفت

، هفته چرخاندن طناب و پرشیادگیری : دوم ةهفت

فقط با یک بار جهش كردن از روی  ) پرش سادهسوم: 



 ...يها مهارتتأثير تمرين طناب زني مدون بر و همكاران: مريم حيدري

__________________________________________________________________________________________ 

44 

چرخش رم: هاچ ةهفت، (و ادامه دهندطناب پریده 

 و طرف یک در طناب چرخش –طناب در طرفین 

ششم:  ة، هفتدر جا دویدن با طنابپنجم:  ة، هفتپرش

، پرش جفت به طرفینهفتم:  ة، هفتلي زدن با یک پا

روحي ) عقب –پرش جفت جلو هشتم:  ةهفت

 (.1083، دهکردی

 ي آماريها روش

تفاوت بین  و ها بودن واریانس گروه برای همگن

جهت بررسي و  tگروه از آزمون لوین و  آزمون دو پیش

از تحلیل دستکاری ی ها مهارتاثر تمرینات بر 

تحلیل آماری با  تجزیه و شد. استفادهكوواریانس 

داری در سطح معني از تحلیل كواریانساستفاده 

31/3›P با استفاده از نرم افزار آماری SPSS  11نسخه 

 انجام گرفت.

 كنترل شئي ها مهارتآزمون لوين و تي براي پيش آزمون گروه كنترل و تجربي  .1جدول 

 tآزمون  ها  آزمون لوین برای همساني واریانس

 میانگین گروه متغیر
انحراف 

 استاندارد
F 

سطح 

 معناداری

تفاوت 

 ها میانگین
t آزادی ةدرج 

سطح 

 معناداری

 كنترل شيء

 كنترل
 

10/23 27/1 131/3 553/3 3777/3 300/3 28 301/3 

 11/5 2/23 تجربي

 

، نشان مي دهد كه 1نتایج آزمون لوین در جدول 

 دستکاری مهارتواریانس دوگروه در پیش آزمون 

( و P>31/3 ،131/3=F=553/3همسان است )

  دهد يدر جدول مذكور نشان م tهمچنین نتایج آزمون

تجربي گروه كنترل و دستکاری آزمون  پیش كه بین

نظر  تفاوت آماری معناداری وجود نداشت و دو گروه از

همگن بوده است دستکاری آزمون  نمرات پیش

(301/3=P>31/3 ،300/3=t .) 

 
 دستكاري مهارتنتايج تحليل كواريانس در  .2جدول 

 ضریب اتا سطح معناداری F  ها  مجذور میانگین آزادی ةدرج متغیر

 30/3 331/3 0/311 78/710 1 پیش آزمون كنترل شئي

 8/3 331/3 7/111 80/07 1 گروه

نشان داده شد كه بین  2ی جدول ها طبق داده

داری وجود دارد ی دو گروه تفاوت آماری معنيها نمره

(331/3= P<31/3 ،7/111=F.)  

 مبني شود و فرضیه مقابل رد مي H0بنابراین فرض 

   یها مهارتزني بر  بر مؤثر بودن تمرینات مدون طناب

 تایید مي شود. دستکاری 

 ةشد رابطهمانطور كه بوسیله ضریب اتا نشان داده 

ی پیش آزمون و پس آزمون ها  معنادار قوی بین نمره

 (.Eta=30/3وجود دارد )

مي باشد كه  3/8اثر بدست آمده برابر  ةانداز

درصد از تغییر ات متغیر وابسته  83كند  مشخص مي

 باشد. مربوط به متغیر مستقل مي 

 يگيرنتيجه و بحث

ضربه زدن  مهارت 7شامل  دستکاریخرده آزمون 

دریافت كردن، ضربه زدن با پا،  ،دریبل درجا ،با دست

به طور كلي  باشد.ميغلتاندن ، پرتاب از باالی شانه

باشد. یکي رشد حركتي تحت تأثیر وراثت و محیط مي

ی حركتي، فراهم ها مهارتاز عوامل محیطي در رشد 

ی فعال برای ها محیط ی یادگیری وها  فرصتدن بو

ی حساس رشدی، ها كسب تجارب حركتي در دوره

بویژه دوران كودكي است. با توجه به این موضوع، 

پژوهش حاضر با هدف پاسخ به این پرسش انجام 

توان با فراهم كردن شرایطي خاص گرفت كه آیا مي

ی گروه ها ماندگي، عقبزني طنابمانند انجام تمرینات 
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را كه به هر  مانده ذهنيعقب انآموز دانشخاصي از 

، دستکاریی حركتي ها مهارتدلیل، از رشد كافي در 

و موجب ارتقای عملکرد  برخوردار نیستند، جبران كرد

 ؟شد ها مهارتاین  در نهاآ

ی ها مهارتنتایج تحقیق در كل نشان داد كه 

ني ذه ةماند عقب انآموز دانشدر  دستکاریحركتي 

بهبود  زني طنابتواند تحت تأثیر انجام تمرینات مي

نوروزی یجه با نتایج تحقیق مال، كه این نتیابد

( و یاكسلن و 1088) ، فدایي اردستاني(1033)

دلیل نتیجه بدست  همخواني دارد. (2338همکاران )

ان گروه تجربي آموز دانشبه پیشرفتي كه آمده با توجه 

به جلسه اول نشان دادند در پایان دوره تمرین نسبت 

بر  این تمریناتكه  باشد ممکن است به علت تأثیری

-در پي انجام پیش .داشته است ها مهارترشد این 

، دستکاری یها مهارتآزمون در مشاهده و ارزیابي 

( در ها )آزمودني انآموز دانشكه این  مشاهده شد

یي كه هماهنگي دو طرف بدن، یا هماهنگ ها مهارت

ضروری است،  نهای باالیي وپاییني درآها  كردن اندام

در  مثالً ،كنندمشکل دارند و نمره كمتری كسب مي

، توپ غلتاندن مهارتپرتاب از باالی شانه و نیز  مهارت

-پای مخالف با بازوی دستي كه به شيء نیرو وارد مي

ت نداده و در با یک گام به جلو حرك كند را

یي كه نیاز به چرخش بدن داشت از جمله ها مهارت

پرتاب از باالی شانه و ضربه به توپ ثابت در  مهارت

نمره كمتری كسب  "و ران ها  چرخش شانه " مالک

و دریافت دریبل درجا  مهارتدو  در همچنین. كردند

د، در ننیاز دار كه به هماهنگي چشم ـ دستكردن 

 ها نسبت به بقیه مالک "توپ كنترل وحفظ "مالک 

تواند هماهنگي را مي زني طناب .نمره كمتری گرفتند

در چندین گروه عضالني، افزایش دهد، به همین علت 

ی تمریني ورزشکاران به طور ها است كه در برنامه

همکاران،  چن وگیرد )وسیع مورد استفاده قرار مي

ي (. همچنین این فعالیت باعث افزایش هماهنگ2312

 شود. هماهنگي عصب وپا مي دست و در چشم و

، روحي دهکردیبخشد )عضله را نیز بهبود مي

عملکرد  (.1083، دامرودی، غفوری، نصیری دهبنه

موجب افزایش توانایي در هماهنگي  زني طناببهتر در 

(. بنابر آنچه 2312همکاران،  چن و) شودحركتي مي

یشرفت در رسد دلیل احتمالي پذكر شد، به نظر مي

ی، افزایش هماهنگي حركتي و دستکاری ها مهارت

مختلف بدن پس از دوره ی ها هماهنگي در بخش

 باشد. زني طنابتمریني 

( كه عدم 1307ی پالتزر )ها این نتیجه با یافته اما

حركتي را بر -هفته تمرینات ادراكي 13تأثیر 

سال  1تا  5 انآموز دانشی حركتي درشت ها مهارت

( كه 2335بررسي وانگ ) با رده بود ومشاهده ك

 یها مهارتهفته حركات خالق بر  7گزارش كرده بود 

تأثیر معنادار ندارد، در تناقض است.  نهادستکاری آ

ها  ت آزمودنينوع متفاو توان، سن ودلیل این امر را مي

 تمرینات متفاوت دانست. و

 زني طنابدار تمرین یکي دیگر از دالیل تأثیر معني

تواند افزایش تعادل ایستا و مي ،دستکاری هارتمبر 

دانیم تعادل در طور كه مي پویا باشد. چون همان

ی ها ی بنیادی نقش موثری دارد. یافتهها مهارتاجرای 

( فوتیادو 1033(، صبوغیان )1033تحقیق كوثری )

 ( نشان داد كه تمرین و2311كوویکز )(، جان2333)

شود. ادل ميفعالیت جسماني باعث افزایش تع

 ( و2333(، تسای )2330همچنین در تحقیقات یه )

( نیز مشخص شد تمرینات 2311 و 2313چن )

 شود )چن ولین،هم باعث افزایش تعادل مي زني طناب

توان افزایش تعادل پس از (. پس مي2312و 2311

دوره تمریني را در این تحقیق نیز از دالیل دیگر 

 ه كنترل دانست. برتری گروه تجربي نسبت به گرو

دلیل نتیجه بدست آمده با توجه به نظریه 

كه  باشد ی پویا ممکن است به علت تأثیریها سیستم

. محیط شامل داشته است ها مهارتبر رشد این  محیط

یي است كه برای ها  فرصت تجربه، یادگیری وعوامل 

، وودهي ) شودتمام دوران زندگي مهیا مي فرد در

یل مهم رشد بیشتر گروه تجربي . یکي از دال(1330

 ، نسبت به گروه كنترل بازني طنابدارای تمرینات 
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ی معمول، داشتن فرصت تمرین است. ها  فعالیت

فقدان امکانات مناسب  به دلیلی تمریني ها  فرصت

متنوع  ند. اغلب خریدن تجهیزات كافي وها محدود شد

 ن و، برای والدیانآموز دانشگونه  به منظور استفاده این

اجتماعي بسیار گران است. در  مراكز آموزشي و

نیاز ندارد و با  به تجهیزات گران زني طنابكه  صورتي

 باشد.  ارزان قابل انجام مي ابزار ساده و

ی آموزشي در ها  هبرنام ةیکي از مسائل مطرح دربار

ی حركتي، كیفیت آموزش ارائه شده به ها مهارترشد 

 (،1381تفیلد، ها پنداره)دخو افزایش است. انآموز دانش

توان از عوامل كیفي  يتنوع تمرینات و انگیزش را م

را  نهادانست. با دیگران بودن، آ زني طنابتمرینات 

به رقابت  نهاشانه به شانه خود حس كردن، با آ

ی خود را محک زدن در تمرینات ها توانایي برخاستن و

ی ها  فعالیتگروه تجربي در برابر عدم تنوع كافي در 

معمول گروه كنترل و پرداختن به تعداد محدودی از 

ی ساده از عوامل دیگری است كه در رشد ها بازی

در گروه تجربي نسبت  دستکاریی حركتي ها مهارت

 توان مد نظر قرار داد. به گروه كنترل، مي

نتایج حاصل از  با توجه به مطالب بیان شده و

 زني نابطتوان گفت كه گروه تمرینات تحقیق، مي

به علت داشتن فرصت تمریني، زمان خاص  مدون

تجهیزاتي بسیار ساده  برای فعالیت و نیز امکانات و

ی معمول ها  فعالیتبرای فعال شدن نسبت به گروه 

ی دستکاری داشته ها مهارتتأثیر بیشتری بر رشد 

 است .

 توان توصیه كردی تحقیق ميها با توجه به یافته

آن در  و اجرای زني طناب كه با طراحي تمرینات

 استثنایي انآموز دانش بدني ویژةساعات درس تربیت

ذهني( از مشکالت  توان كم انآموز دانشخصوص  ه)ب

ی حركتي بنیادی ها مهارتدر اجرای  انآموز دانشاین 

 كاست. دستکاری یها مهارتبویژه 

 

 ها  يادداشت
1) Borderline intellectual functioning 

2) Mild 

3) Fundamental motor skills 

4) Test of Gross Motor Development  

5) Object Control 

6) Locomotor 

7) Striking a stationary Ball 

8) Catch  

9) Stationary Dribble 

10) Overhand Throw 

11) Kick 

12) Underhand Roll 

 منابع
ی ها مهارتني بر . تأثیر یک برنامه تمری1088پورمباركه، حامد. احمد

نامه كارشناسي ارشد. ساله. پایان 0-7 انآموز دانشحركتي پایه 

 سگان. دانشگاه آزاد اسالمي واحد خورا

 توان كم انآموز دانشسازی . محتوای آموزشي وآماده1085بهراد ب. 

ی زندگي مستقل از دیدگاه معلمان و ها مهارتدر زمینه  ذهني

 .201ـ 235: 0استثنایي، انآموز دانشوالدین، پژوهش در حیطه 

ان مقاطع آموز دانش. رشد ادراكي حركتي در 1087بهرام، عباس. 

 . 11-23: 1ابتدایي نشریه علوم حركتي و ورزش، 

(. رشد حركتي انسان رویکردی در 2335پاینه وگ، ایساكس ل د. )

(. اراک: انتشارات 1087ح خلجي، د خواجوی. ) ةطول عمر. ترجم

 دانشگاه اراک.

 انآموز دانشی حركتي ها مهارت. مقایسه 1080پهلوانیان، علي اكبر،  

 ةنام ساله، پایان 7-0ذهني با سن عقلي  توان كمعادی و 

 كارشناسي ارشد. دانشگاه علوم بهزیستي و توانبخشي تهران. 

. 1032ساالر.  ،فرامرزی ، غالمعلي وقاسمي ، رسول؛خلیل طهماسبي

 توان كم انآموز دانشپویای  ادل ایستا وتاثیر تمرینات ریباند بر تع

 .1313- 1372(7، )3ذهني .پژوهش در علوم توانبخشي . 

روحي دهکردی میترا، دامرودی، حمید، غفوری، اعظم، نصیری دهبنه، 

. چاپ اول. تهران: انتشارات زني طناب. آموزش 1083محسن. 

 .27آهنگ. 

. تعیین 1083روان. نژاد، انوشیزاده، مهشید، فرخي، احمد، كاظمزارع

 11تا0 انآموز دانشروایي آزمون رشد حركتي درشت در  پایایي و

 . 81-38:5ساله شهر تهران. المپیک، 

-مقدم، عليعلي، فرخي، احمد، قرباني، راهب، جابریسلطانیان، محمد

روایي سازه آزمون رشد  . ارزیابي و1033زاده، مهشید. اكبر، زارع

استان سمنان، تهران:  انآموز دانش( در 2حركتي )اولریخ 

 انتشارات كومش. 

. مقایسه رشد حركتي 1033فارسي ع، عبدلي ب، فعال ن، كاویاني م. 

دبستاني با و بدون  پیش انآموز دانشی حركتي درشت ها مهارت

 . 23-50: 8رشد و یادگیری حركتي،  ةتجربیات حركتي. نشری

حركتي منتخب بر  ة. تأثیر یک برنام1088فدائي اردستاني، مهری. 

 توان ذهني آموزشی حركتي پایه دختران كمها مهارترشد 

كارشناسي ارشد. دانشگاه تهران  ةنام ساله. پایان 13تا  0پذیر 

 علوم ورزشي.  دانشکده تربیت بدني و

ركتي در دوران . درک رشد ح2337گاالهو، دیوید، آزمون جان. 

موحدی،  رسول حمایت طلب، احمدرضا مختلف زندگي. ترجمة

 . تهران: انتشارات علم و حركت. 1083علیرضا فارسي، ج فوالدیان.
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. درک رشد حركتي در دوران 1080گاالهو، دیوید، آزمون جان. 

عباس بهرام، محسن شفیع  ةترجمكودكي، نوجواني، بزرگسالي، 

 زاده، تهران: نشر بامداد كتاب. 

ی ها مهارترشد  حركتي منتخب بر ة. تأثیر برنام1033مال نوروزی ک. 

: 0و یادگیری حركتي،  ساله. نشریه رشد 7تا  5دستکاری پسران

21-1 . 

. بررسي 1087رضا، مرتضوی، سعیده، باقری، حسین. دیان، محمدها 

دست  مهارتی هماهنگي چشم، دست بر میزان ها  فعالیتتأثیر 

سال.  13تا  0 پذیر ذهني آموزش ةماندان عقبآموز دانش

دانشگاه علوم پزشکي  -دانشکده توانبخشي -توانبخشي نوین

 (. 0و 2: )1تهران، 

تکامل حركتي در طول عمر.  . رشد و1080ام، گچل نانسي.  هي وود

محمود شیخ، شهبازی، چاپ اول، تهران: انتشارات آوای  ةترجم

 ظهور.

 ة. رشد و تکامل حركتي در طول عمر. ترجم1330وود ام كاتلین. هي
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الملليهايبينوهمايشهاكنگره
 

 دهلی نو، هندوستان3165فوریه  63-5 ،6232بهمن  32تا  61، المللی اتیسم جنوب آسیا کنفرانس بین ، 
 

SOUTH ASIA INTERNATIONAL AUTISM CONFERENCE & WORKSHOPS 2015 

DIFFERENCE, NOT INDIFFERENCE: THE WAY FORWARD 5
 
- 12 February 2015; 

India Habitat Centre, New Delhi, India 

Website: http://www.autism-india.org/ 
 

 

 
 

 3165فوریه  36-61، 6232اسفند  3بهمن تا  33های یادگیری،  المللی ناتوانی پنجاه و دومین کنفرانس بین  ،
 شیکاگو، امریکا

 
LDA 2015, 52nd Learning Disabilities Association Annual International Conference  

18 - 21 February, 2015. Hilton Chicago. 

Website: http://ldaamerica.org/ 
 
 

 
 

 تهران، ایران 6231ردیبهشت ا 35-33، پزشکی کودک و نوجوان ایران روان المللی بین فتمین همایشه 
 

Website :http://congress.iacap.ir/2014/fa/ 

 
 

 

 

 گالسکو،3165می  26-31،  6231خرداد  61تا  7کمبود توجه، -جهانی اختالل بیش فعالی ةپنجمین کنگر ، 
 اسکاتلند

 

 5th World Congress on ADHD 28-31 may  3165  Glasgow Scotland  

Website :http://www.adhd-federation.org/congress2015/ 

 

 

 

 

http://www.autism-india.org/
http://ldaamerica.org/
http://congress.iacap.ir/2014/fa/
http://www.adhd-federation.org/congress2015/
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آتن، 3165جوالی  3-1،  6231تیر  61تا  65المللی آموزش و پرورش ناشنوایان،  بین ةبیست و دومین کنگر 
 یونان

 

22nd International Congress on the Education of the Deaf (ICED 2015) 

6 to 9 July of 2015   Athen, Greece 

Website : http://www.iced2015.com/en/index.php 
 

 

ونیز، ایتالیا3165 63-66،  6231شهریور  36و 31، های یادگیری المللی ناتوانی بین ةکنگر ، 
 

 World Congress on Learning Disabilities ,September 11 and 12, 2015, Venice, Italia 

Website http://ldw-conferences.org/ 

 

 

http://www.iced2015.com/en/index.php
http://ldw-conferences.org/
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 ريال 00111ك نشريه به مدت يك سال و هر نسخه به مبلغ اشترا 

  ًريال است. 01111مبلغ اشتراك يك ساله براي دريافت يك نسخه در هر فصل، جمعا 

 .هزينه پست به عهده پژوهشگاه است 

 بانك ملي ايران شعبه بلوار كشاورز كد  9301102113112اره حساب براي واريز وجه اشتراك: شم

 ( به نام تمركز وجوه درآمدهاي اختصاصي پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش091)

  ،مؤسسه  0كوچه خسرو پالك ،خان، خيابان ايرانشهر شمالي پل كريمنشاني امور مشتركان: تهران

  0075060800پژوهشي كد پستي 

 سركار خانم كاظمي  77678601:امور مشتركان تلفن دفتر

 

 

 

............تقاضاي اشتراك فصلنامه ايراني كودكان استثنايي ......................بدين وسيله اينجانب / مؤسسه ...........................................
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دهاي اختصاصي پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش ضميمه اين ( به نام تمركز وجوه درآم091كد ) بلوار كشاورز
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 .خواهشمند است اصل فيش بانكي يا كپي برابر اصل آن را به آدرس پژوهشگاه ارسال نماييد

 

 




