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مقدمه:
یکی از عوامل مهم در ایجاد و گسترش تسهیالت آموزش و پرورش کودکان استثنایی ،1گسترش اطالعات و آگاهی روزافزون و
احساس مسئولیت والدین نسبت به این کودکان است ( .)1تولد و حضور کودک آهسته گام 2میتواند آثار نامطلوبی بر خانواده،
اعضای آن و روابط خانوادگی بر جای گذارد ،به عملکرد خانواده آسیب رساند و در نهایت منجر به بروز مشکالتی در خانواده
گردد ( .)3 ،2چرا که مشکالت رفتاری کودکان در سالهای اولیه زندگی با رفتار والدین رابطهای دوسویه دارد ( .)4در واقع،
روابط عاطفی نزدیک بر پایه تعامل و پاسخهای اجتماعی دوجانبه شکل میگیرد و مشکالت رفتاری کودکان به ویژه در اولین
سالهای زندگی با نحوه تعامل و رفتار والدین ارتباط دارد (.)6 ،5
وجود فرزند آهسته گام ،خانواده را با مشکالت زیادی مواجه میسازد ( ،)7زیرا با تاثیرگذاری بر کمیت و کیفیت روابط والدین
میتواند به سالمت عمومی و عملکرد خانواده آسیب رساند .از این رو ،آگاهسازی والدین کودکان آهسته گام نسبت به مشکالت
فرزندانشان اهمیت ویژهای دارد ( .)9 ،8از آن جایی که دوران کودکی از مهمترین مراحل زندگی است و شخصیت فرد در این
دوران پایهریزی شده و شکل میگیرد دور از انتظار نیست که روابط والد -کودک از مهمترین عوامل مؤثر بر رشد روانی و
اجتماعی هر کودکی محسوب شود ( .)10،11بنابراین کیفیت روابط والد -کودک در سالهای اولیه کودکی ،اساس رشد
شناختی ،اجتماعی و هیجانی آینده او را پایهگذاری میکند (.)12
در تحول برنامههای آموزشی برای کودکان آهسته گام و خانوادههای آنها به تعامل اجتماعی کودکان به جهت برخورداری از
زندگی پویا توجه ویژهای میشود ( .)14 ،13توجه به آموزش والدین کودکان آهستهگام ،در دهههای اخیر به طور قابل
مالحظهای افزایش یافته است و برنامههای متنوع آموزش والدین ،با تأکید بر کل نظام خانواده به وجود آمدهاند ( .)15در این
برنامهها ،والدین در پرتو دستیابی به اطالعات جدید میتوانند مشکالت کودکان را بهتر درک کنند و از طریق دریافت
آموزشهای الزم ،به مهارتهای مدیریت رفتار تجهیز گردند و متعاقب آن احساس خودکارآمدی در آنها افزایش یابد ( )16و
منجر به بهتر شدن نگرش مادران و بهبود تعامل اجتماعی فرزندان آهسته گام گردد (.)18 ،17
در طراحی برنامه فرزندپروری بر افزایش دانش ،مهارت ،اعتماد به نفس ،خودکارآمدی و خوش فکری والدین در تربیت کودک
تاکید شده است ( .)19در این برنامه به ارائه درمان به وسیله یادگیری آموزشی ،حل مسأله به واسطه الگوپردازی و درمانگری
ساختاریافته حل مسأله توجه خاصی شده و به گسترش سرگرمی ،ایمنی ،پرورش و ایجاد محیطی با حداقل تعارض برای
کودکان توجه گردیده است ( .)20در پژوهشهای مختلفی اثربخشی برنامه آموزش فرزندپروری در بهبود سالمت روانی والدین
( ،)21درمان مشکالت رفتاری ( )22و شیوههای فرزندپروری ناکارآمد والدین ( )23مورد تأیید قرار گرفته است.
با توجه به بررسیهای انجام شده در زمینه میزان تاثیر برنامه فرزندپروری بر تعامل اجتماعی کودکان آهسته گام با
پژوهش های اندکی مواجه هستیم و خالء پژوهشی در این حوزه کامالً آشکار است .بیشتر مطالعات انجام شده در این حوزه از
نوع رابطهای هستند و تاکنون پژوهشی به صورت مستقیم به بررسی تاثیر برنامه فرزندپروری بر تعامل اجتماعی کودکان
آهسته گام نپرداخته است .با اندکی بررسی در میان پژوهشهای انجام شده میتوان به این موضوع پی برد که احتمال میرود
که آموزش برنامه فرزندپروری بر تعامل اجتماعی کودکان آهسته گام تاثیر داشته باشد ولی پژوهشی در این حوزه یافت نشد.
امروزه به علت اهمیتی که ویژگی های روانی و رفتاری مادر در رشد کودک دارد ،به نظر میرسد حجم پژوهشها و بررسیهای
معطوف به آموزش برنامه فرزندپروری در این افراد به سرعت در حال فزونی باشد .با توجه به آنچه که عنوان شد چیزی که
1. Exceptional child
2. Intellectual disability
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اهمیت این مطالعه و خالء پژوهشی در این حوزه را آشکار میسازد بررسی تاثیر آموزش برنامه فرزندپروری بر تعامل اجتماعی
کودکان آهسته گام است .چرا که به نظر میرسد برنامههای آموزش فرزندپروری که بر پایه اصول یادگیری اجتماعی بنا شده
باشند به والدین یاد میدهند که چگونه میتوانند تعامل مثبتتری با کودکان برقرار کنند و میزان رفتارهای منفی و تعارضهای
درونی خانواده را کاهش دهند ( .)24 ،7این نتایج حاکی از اهمیت و ضرورت پژوهش حاضر هستند .بنابراین ،هدف پژوهش
حاضر این است که به بررسی تاثیر برنامه فرزندپروری بر تعامل اجتماعی کودکان آهسته گام بپردازد.
روش پژوهش:
پژوهش حاضر از نوع مطالعات شبهآزمایشی است که در آن از طرح پژوهشی پیشآزمون -پسآزمون با گروه گواه استفاده شده
است .جامعه آماری پژوهش حاضر از والدین کودکان آهسته گام شهر تهران تشکیل شد .نمونه آماری این پژوهش شامل 34
نفر از والدین کودکان آهسته گام  6تا  8ساله میشد که به روش نمونهگیری تصادفی ساده از مدرسه شهید اصالنی و شهید
صیاد شیرازی در شهر تهران در سال تحصیلی  1397-98انتخاب شدند .تحصیالت آزمودنیها از سیکل تا لیسانس بود.
همچنین آنها در دامنه سنی  30تا  45سال قرار داشتند .انتساب گروهها به آزمایش و گواه نیز بهطور تصادفی انجام شد .به این
ترتیب که بر اساس مالکهای ورود و خروج پژوهش و به صورت تصادفی 17 ،نفر به گروه آزمایش و  17نفر از آزمودنیها به
گروه گواه اختصاص یافت .بهدلیل استفاده از روش پژوهش شبهآزمایشی حجم مطلوب برای هر یک از گروهها  15نفر است ،از
نظر گال ،بورگ و گال نیز حداقل حجم نمونه در پژوهشهای آزمایشی  15نفر است ( .)25مالکهای ورود به پژوهش ،میزان
تحصیالت سیکل تا فوق لیسانس ،داشتن فرزند دختر آهستهگام در دامنه سنی  6تا  8سال با بهره هوشی  50تا  70و شاغل
به تحصیل در پایههای تحصیلی اول تا دوم دبستان ،.تمایل به شرکت در پژوهش و زندگی با همسر و فرزندان بود .معیارهای
خروج از مطالعه نیز استفاده از خدمات مشاوره و روانشناختی از سایر مراکز در حین اجرای پژوهش ،وجود هر گونه اختالل
روانشناختی در مادران ،داشتن کودک آهستهگام واجد مشکالت شنوایی و بینایی ،جسمی -حرکتی ،اختالل طیف اوتیسم یا
اختالل نارساییتوجه بیشفعالی و غیبت بیش از یک جلسه در برنامه مداخالتی بود .به منظور رعایت اخالق در پژوهش ،از
والدین آزمودنیها رضایت نامه کتبی گرفته شد و به آنها اطمینان داده شد که اطالعات استخراج شده و نام آزمودنیها به
صورت محرمانه باشد ،به منظور حفظ اسرار شخصی و عدم تجاوز به حریم خصوصی شرکتکنندگان نتایج حاصل از پژوهش
در سطح کلی گزارش شود تا برای پیشبرد اهداف پژوهش در اختیار روانشناسان ،متخصصان و مدیران مراکز آموزشی قرار
گیرد .عالوه بر این به جلب همکاری آزمودنیها توجه شد .برای جمعآوری اطالعات از ابزار زیر استفاده شد.
پرسشنامه تعامل اجتماعی :1پرسشنامه تعامل اجتماعی توسط دادخواه ،هاریزوکا و مندال )26()1998( 2در ژاپن تهیه و
استاندارد شده است .این پرسشنامه  18گویه دارد .شیوه نمرهگذاری پرسشنامه تعامل اجتماعی به شیوه لیکرت و دامنه آن از
یک تا پنج است .امتیازات باالتر در بعضی از سواالت نشانه تعامل اجتماعی باالتر است و بعضی از سواالت نیز امتیاز منفی
دارند .این پرسشنامه در رابطه با سه حوزه از تعامالت اجتماعی است :فردی ،میانفردی و برونفردی یا به عبارت دیگر سه زیر
گروه تعامل با خود ،تعامل با خانواده و تعامل با دیگران .آیتمهای پرسشنامه هم شامل رفتارهای جذبی و هم رفتارهای دفعی
است و در موقعیتها ی مختلف رویدادها و حوادث شناختی و عاطفی را در برمیگیرد .روایی محتوایی پرسشنامه را دادخواه و
همکاران ( )1998به روش تحلیل عاملی صورت دادهاند .این پرسشنامه حاوی  18سوال در سه زیر گروه (تعامل با خانواده،
تعامل با خود و تعامل با دیگران) میباشد .زیر گروه اول دارای روایی ( ،)eulavnegie=2/23, %ecnairav=10/6زیر

1. Social Interaction Questionnaire
2. Dadkhah, Harizuka & Mandal
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گروه دوم ( )eulavnegie=1/92, %ecnairav=9/2و زیر گروه سوم ( )eulavnegie=9/06, %ecnairav=9/06
میباشد .اعتبار آن نیز سنجیده و تایید شده است ( .)Pearson's r=0/79در پژوهش رحمتی و زارعیان ،پایایی آزمون با
استفاده از آلفای کرونباخ  0/924به دست آمد .همچنین پایایی این پرسشنامه در این تحقیق با استفاده از آلفای کرونباخ
 0/79بود .عالوه براین ،در مورد روایی محتوایی آزمون از نظر سه متخصص روانشناسی و پنج نفر از معلمان کودکان آهسته
گام استفاده شد.
برای انجام پژوهش از مدیریت آموزش و پرورش استثنایی شهر تهران ،معرفینامه دریافت شد و با مدیریت محترم مدرسه
شهید اصالنی و شهید صیاد شیرازی هماهنگ شد .در اولین مرحله پژوهش ،در جلسهای توجیهی برای آزمودنیها ،ضمن
تشریح اهداف پژوهش از آنها خواسته شد تا رضایتنامه کتبی جهت شرکت در پژوهش را تکمیل کنند .برای ارزیابی تعامل
اجتماعی کودکان آهسته گام از پرسشنامه تعامل اجتماعی به عنوان پیشآزمون استفاده شد .در مرحله بعد ،آزمودنیها به
صورت تصادفی ساده به گروه آزمایش و گواه اختصاص یافتند به طوری که اعضای هر گروه  17نفر بودند .برنامه آموزش
فرزندپروری برای گروه آزمایش توسط پژوهشگر در  12جلسه آموزشی  60دقیقهای در طول شش هفته و هفتهای دو جلسه
اجرا شد ولی به گروه گواه این نوع آموزش ارائه نگردید .محتوای جلسات آموزشی برای گروه آزمایش در جدول  ،1ارائه شده
است.
جدول  .1محتوای جلسات برنامه آموزش فرزندپروری
جلسات

Table 1. Content of parenting education program sessions
محتوا
هدف
معرفی برنامه ،ویژگیهای کودکان آهسته گام ،خودکارآمدی ،کاهش اضطراب و

1

کودک و سالمت روانی

2

رضایت همسر

3

اصالح روابط و نگرش

4

ارتقای تحول و تکریم

5

سبکهای فرزندپروری

6

مدیریت رفتار کارآمد

روشهای افزایش رفتار مطلوب ،روشهای ایجاد رفتار مطلوب

7

مدیریت رفتار کارآمد

روشهای نگهداری و گسترش رفتار مطلوب ،چالشها و راهکارهای چگونگی کنترل

8

مدیریت رفتار ناکارآمد

افسردگی ،بهبود کفایت فردی و خانوادگی ،خودارزشمندی ،اعتماد به نفس ،ارتقای
کارکرد اجتماعی
ابراز کالمی احساسات ،درک همسر و خیرخواهی ،رضایت متقابل و نیازهای جنسی،
رفتار شخصی و ارتباطی و اجتماعی ،امور مالی و فعالیتهای اقتصادی ،احساس و رفتار
مذهبی ،اوقات فراغت ،تعامل
نقش خانواده در تربیت فرزندان ،آموزش راهبردهای ارتباط مثبت با کودک ،تعریف
نگرش ،مولفههای اصلی نگرش ،چگونگی شکلگیری نگرش ،اصالح باورها و نگرشها
مهارت آموزی به کودک و بهبود رابطه والدین ،نیازهای حیاتی (نیاز به تعلق ،احساس
توانایی ،نیاز به مهم بودن و دلگرمی) ،وحدت شخصیت انسان ،عالقه اجتماعی ،دلگرمی
معرفی سبکهای فرزندپروری با تاکید بر ویژگیهای و انتظارات فرزندان ،آموزش
سازگار کردن کودکان و کنترل آنها ،ارائه راهکارهایی به منظور بقاء خانواده

رفتارهای کودک ،تاثیر ناخواسته و متقابل رفتارهای والدین فرزندان
روشهای مثبت و منفی کاهش یا حذف رفتارهای نامطلوب ،ایجاد انگیزش
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اصل کلگرایی و مفهوم نظام خانواده بهعنوان یک کل سازمانیافته با بخشهای وابسته

9

کلگرایی

10

خانواده سالم

11

بخشش و حل مساله

12

فرزندپروری اسالمی

به هم ،تاکید بر اصل کلیدی مشکالت والدین بهعنوان تهدیدی مهم برای یکپارچگی کل
خانواده
آسیبشناسی خانواده در بستر ارزشهای فرهنگی ،توجه به نیازهای همهجانبه همسر و
فرزندان ،تربیت فرزندی صالح و سالم ،تأکید بر صداقت ،امیدبخشی ،اعتمادسازی و
فطرت پاک انسان
آموزش بخشش ،آموزش تحسین کودکان با رویکرد حل مساله ،فرزندپروری در بستر
ارزشهای فرهنگی ،زن و شوهر ارکان اصلی خانواده و خانواده بهترین مکان فرزندپروری
اهمیت خانواده و فرزندپروری بر اساس آموزههای دینی ،دوست داشتن همدیگر و بعد
اندیشه فرزندپروری و همدلی در فرزندپروری ،الگوی مطلوبی برای رشد شخصیت
فرزندان بودن و روابط عاطفی و عقالنی با آنها ،جمعبندی برنامه
برنامه آموزش فرزندپروری بر اساس الگوی برنامه فرزندپروری مثبت ساندرز و همکاران ( )22()2014و برنامه فرزندپروری با
نگاه مثبت پورمحمدرضای تجریشی ،عاشوری ،افروز ،ارجمندنیا و غباری ( )27()1394طراحی و آموزش داده شد .اهداف این
برنامه عبارتند از :بررسی برنامه فرزندپروری ،مفاهیم اساسی برنامه فرزندپروری (اصالح روابط و نگرش ،سبکهای فرزندپروری،
مدیریت رفتار ،بخشش و حل مساله ،فرزندپروری اسالمی) .برنامه آموزش فرزندپروری توسط پژوهشگر به صورت گروهی
آموزش داده شد .برای آموزش از روش های سخنرانی ،توضیحی ،پرسش و پاسخ استفاده شد .در ضمن برای آموزش مفاهیم از
فیلم و پاورپوینت استفاده گردید .پس از اجرای برنامه مداخالتی نیز با استفاده از پرسشنامه تعامل اجتماعی از هر دو گروه
آزمایش و گواه ،پسآزمون گرفته شد .به منظور رعایت مالحظات اخالقی پژوهش پس از اتمام پژوهش هم کارگاه آموزشی
برنامه فرزندپروری به مدت دو روز برای گروه گواه برگزار گردید .دادههای به دست آمده قبل و بعد از مداخله برای هر دو گروه
با استفاده از آزمون آماری تحلیل کوواریانس تکمتغیری تحلیل شد .جهت تحلیل دادهها از نسخه  23نرمافزار آماری SPSS
استفاده شد.
یافتهها:
یافتههای توصیفی حاکی از سن آزمودنیها در گروه آزمایش با میانگین و انحراف استاندارد  43/56و  3/15و در گروه گواه با
میانگین و انحراف استاندارد  43/21و  3/24بود .برای بررسی اثر این متغیر پژوهش از آزمون آماری  tمستقل استفاده شد.
نتایج نشان داد که بین گروه آزمایش و گواه از نظر سن تفاوت معناداری وجود نداشت ( P=0/32و  32( =1/24و  .)t)1میانگین و
انحراف معیار تعامل اجتماعی کودکان آهسته گام در دو گروه آزمایش و گواه در موقعیت پیشآزمون و پسآزمون در جدول 2
ارائه شده است.
جدول  .2میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش در گروه آزمایش و گواه
Table 2. Mean and standard deviation of research variables in experimental and control
groups
گروه گواه
گروه آزمایش
موقعیت
متغیر
وابسته

میانگین

انحراف

آماره K-

معیار

S

P

میانگین

انحراف
معیار

آماره K-S

P

تاثیر آموزش برنامه فرزندپروری بر تعامل اجتماعی کودکان آهسته گام

تعامل

پیشآزمون

29/89

1/17

0/13

0/17

28/74

1/37

0/15

0/17

اجتماعی

پسآزمون

38/46

0/82

0/17

0/34

29/40

0/71

0/20

0/23

میانگین و انحراف استاندارد نمرات پیشآزمون و پسآزمون متغیرهای پژوهش دو گروه آزمایش و گواه در جدول  2ارائه
شده است .مفروضه نرمال بودن توزیع دادهها در همه متغیرها با استفاده از آزمون آماری کلموگروف -اسمیرنوف بررسی شد و
مورد تائید قرار گرفت ( .)P>0/05برای تعدیل اثر پیشآزمون و به علت وجود یک متغیر مستقل (برنامه آموزش فرزندپروری)
و یک متغیر وابسته (تعامل اجتماعی) از آزمون آماری تحلیل کوواریانس تکمتغیری استفاده شد.
برای تعیین میزان تاثیر برنامه آموزش فرزندپروری بر تعامل اجتماعی کودکان آهسته گام ،مفروضه همگنی شیب خط
رگرسیون مورد بررسی قرار گرفت و حاکی از آن بود که تعامل بین شرایط و پیشآزمون معنادار نمیباشد ( P<0/23و
)F=2/54؛ یعنی داده ها از همگنی شیب رگرسیون حمایت کرد .نتایج آزمون لون نشان دهنده برقراری فرض همگنی
واریانسها بود ( P<0/08و  .)F=0/96بنابراین مفروضههای آزمون آماری تحلیل کوواریانس تکمتغیری برقرار است که نتایج
آن در جدول  3ارائه شده است.
جدول  .3نتایج تحلیل کوواریانس تکمتغیری نمره تعامل اجتماعی
Table 3. Results of one-way analysis of covariance of social interaction score
توان
مجذور
سطح
نسبت
میانگین
درجه
مجموع
منابع
تغییر

مجذورات

آزادی

مجذورات

F

معناداری

اتا

آماری

پیشآزم

18/64

1

18/64

8/39

0/001

0/24

0/72

ون
گروه

119/46

1

119/46

خطا

61/35

31

2/27

کل

201/55

33

52/11

0/0001

0/61

0/89

با توجه به نتایج جدول  ،4گروه اثر معناداری بر نمرات پسآزمون تعامل اجتماعی داشت ( P<0/0001و  .)F=52/11بر
اساس مجذور اتا میتوان عنوان کرد که  61درصد تغییر متغیر تعامل اجتماعی به علت اثر مداخله است.
بحث و نتیجهگیری:
پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر آموزش برنامه فرزندپروری بر تعامل اجتماعی کودکان آهسته گام انجام شد .یافته پژوهش
حاضر حاکی از آن بود که آموزش برنامه فرزندپروری بر تعامل اجتماعی کودکان آهسته گام اثر مثبت و معناداری داشت .این
یافته با نتایج پژوهش ناورودی ( )13مبنی بر اثربخشی برنامه فرزندپروری بر مهارتهای اجتماعی کودکان و ارتقای شایستگی
اجتماعی آنان و یافتههای پژوهش اسپجکرز و همکاران ( )10در خصوص اثربخشی آموزش برنامه فرزندپروری به جهت بهبود
مشکالت روانشناختی کودکان  9تا  11ساله با مشکالت روانی خفیف تا متوسط و همچنین با یافتههای پژوهش تریلینگس
گارد و همکاران ( )24مبنی بر تاثیر قابل توجه برنامه فرزندپروری کاهش مشکالت رفتاری ،عاطفی و اجتماعی کودکان و
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پژوهش تلگن و ساندرز ( )15مبنی بر اثربخشی آموزش برنامه فرزندپروری مثبت بر مشکالت رفتاری کودک کودکان با
ناتوانیهای تحولی همخوانی داشت.
به منظور تبیین این یافته پژوهش میتوان عنوان کرد که یکی از مؤلفههای مهمی که در کودکان آهسته گام تأثیرگذار است
یادگیری تعامل اجتماعی است .برنامه آموزش فرزندپروری یکی از روشهای آموزش والدین است که بر اساس رفتار
درمانگریهای خانوادگی مبتنی بر اصول یادگیری اجتماعی بندورا به وجود آمده است ( .)19این برنامه با ارائه اطالعات درباره
نیازهای گوناگون مادر و کودک ،چگونگی رابطه مادر -کودک ،کارکرد خانواده و مهارتهای والدگری میتواند در راستای
کاهش مشکالت رفتاری و هیجانی کودک و ارتقاء کیفیت رابطه مادر -کودک مورد استفاده قرار گیرد ( ،)22به نحوی که
عوامل محافظتی کودکان را غنا بخشد و عوامل خطرسازی را که با مشکالت رفتاری و هیجانی و تعامل اجتماعی کودکان در
ارتباط است کاهش دهد ( .)21با توجه به این که یادگیری تعامل اجتماعی بخشی از مساله اجتماعی شدن در کودکان است و
اجتماعی شدن جریانی است که در آن هنجارها ،مهارتها ،انگیزهها ،نگرشها و رفتار فرد شکل میگیرد .بنابراین ،به برنامه
مدون آموزشی و توانبخشی ویژهای مانند فرزندپروری نیاز است که در اثر تعامل عوامل کلیدی متعددی از قبیل نگرش و
میزان پذیرش والدین ،نحوه مدیریت و کنترل رفتار ،حس شایستگی اجتماعی و خویشتنداری ،میزان دانش و مهارت والدگری،
اعتماد به نفس و خوش فکری والدین در تربیت کودک و ایجاد محیطی با حداقل تعارض ،کیفیت روابط والد -کودک ،مراقبت
عاطفی مادر از کودک ،سالمت روانشناختی والدین و روابط چند الیه و تعاملی والدین و فرزندان معنا مییابد ( .)27در سایه
آموزش برنامه فرزندپروری تعامل والدین با کودک بهبود یافته و در ارتقاء تعامل اجتماعی کودک مؤثر خواهد بود.
در مجموع نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن بود که آموزش برنامه فرزندپروری در بهبود تعامل اجتماعی کودکان آهسته گام
مؤثر بود؛ برنامه فرزندپروری با افزایش دانش ،مهارت ،اعتماد به نفس و خودکارآمدی و خوشفکری در والدین در تربیت کودک
و ارائه رویکردهایی نظیر حل مساله و ایجاد محیطی با حداقل تعارض برای کودکان باعث افزایش کارآمدی رفتاری ،عاطفی و
اجتماعی در والدین و فرزندان میشود .برنامه فرزندپروری شرایطی را ایجاد میکند تا والدین در جلسههای گروهی حضور
بیابند و در حین یک برنامه ساختاریافته به صورت آزادانه به بیان مسائل و چالشهایی بپردازند که با آن مواجه هستند (.)7
آموزش برنامه فرزندپروری سبب میشود تا والدین راهبردهای مواجه با مشکالت خود را به گونهای عملیاتی و کاربردی فرا
گرفته و تمرین خواهند کرد تا این از چنین راهبردهایی در موقعیتهای کشاکشبرانگیز زندگی روزمره خود بهره ببرند .طی
این برنامه والدین به عنوان مربی به خوبی با نقش خود آشنا میشوند و به طور منطقی میاندیشند ( .)21بهطور کلی میتوان
گفت برنامه فرزندپروری مداخلهای سودمند و مفید است که در نگرش والدین و ارتقا تعامل اجتماعی کودکان آهسته گام
نقشی حساس و مهمی دارد.
محدودیت های پژوهش
پژوهش حاضر در مورد مادران کودکان آهسته گام  6تا  8ساله و با استفاده از ابزار خاصی برای ارزیابی تعامل اجتماعی
انجام شد که باید در تعمیم نتایج احتیاط شود .وضعیت اجتماعی و اقتصادی والدین مورد بررسی قرار نگرفت ،احجم نمونه کم
بود و آزمون پیگیری انجام نشد که این موارد از محدودیتهای این پژوهش هستند؛ بنابراین پیشنهاد میشود که در
پژوهشهای آتی به سن فرزندان ،وضعیت اجتماعی و اقتصادی والدین مدنظر قرار گیرد و پژوهشهای آتی با حجم نمونه
بیشتر و اجرای آزمون پیگیری انجام شود .همچنین پیشنهاد میشود که از برنامه فرزندپروری برای سایر کودکان استثنایی با
دامنه سنی متفاوت انجام گیرد و تأثیر عوامل احتمالی دیگر بررسی گردد.

تاثیر آموزش برنامه فرزندپروری بر تعامل اجتماعی کودکان آهسته گام

مالحظات اخالقی
 هدف پژوهش برای مادران شرکت.این مقاله برگرفته از رساله دکترا دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات تهران است
 با ارایه فرم رضایت آگاهانه اقداماتی از قبیل آگاه.کننده در این پژوهش توضیح داده شد و رضایت آگاهانه آنان کسب شد
 توضیح درباره اینکه جامعه آماری جهت شرکت در مطالعه مختار هستند و اطالعات،ساختن جامعه آماری از هدف مطالعه
. پرسش نامه بین تمامی جامعه آماری توزیع و پس از اجرای پرسشنامه تحویل گرفته شد،هویتی آنها محرمانه باقی می ماند
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محتوای جلسات برنامه آموزش فرزندپروری
جلسات

هدف

محتوا

1

کودک و سالمت روانی

معرفی برنامه ،ویژگیهای کودکان آهسته گام ،خودکارآمدی ،کاهش اضطراب و

2

رضایت همسر

3

اصالح روابط و نگرش

4

ارتقای تحول و تکریم

5

سبکهای فرزندپروری

6

مدیریت رفتار کارآمد

روشهای افزایش رفتار مطلوب ،روشهای ایجاد رفتار مطلوب

7

مدیریت رفتار کارآمد

روشهای نگهداری و گسترش رفتار مطلوب ،چالشها و راهکارهای چگونگی کنترل

8

مدیریت رفتار ناکارآمد

روشهای مثبت و منفی کاهش یا حذف رفتارهای نامطلوب ،ایجاد انگیزش

9

کلگرایی

اصل کلگرایی و مفهوم نظام خانواده بهعنوان یک کل سازمانیافته با بخشهای وابسته

افسردگی ،بهبود کفایت فردی و خانوادگی ،خودارزشمندی ،اعتماد به نفس ،ارتقای
کارکرد اجتماعی
ابراز کالمی احساسات ،درک همسر و خیرخواهی ،رضایت متقابل و نیازهای جنسی،
رفتار شخصی و ارتباطی و اجتماعی ،امور مالی و فعالیتهای اقتصادی ،احساس و رفتار
مذهبی ،اوقات فراغت ،تعامل
نقش خانواده در تربیت فرزندان ،آموزش راهبردهای ارتباط مثبت با کودک ،تعریف
نگرش ،مولفههای اصلی نگرش ،چگونگی شکلگیری نگرش ،اصالح باورها و نگرشها
مهارتآموزی به کودک و بهبود رابطه والدین ،نیازهای حیاتی (نیاز به تعلق ،احساس
توانایی ،نیاز به مهم بودن و دلگرمی) ،وحدت شخصیت انسان ،عالقه اجتماعی ،دلگرمی
معرفی سبکهای فرزندپروری با تاکید بر ویژگیهای و انتظارات فرزندان ،آموزش
سازگار کردن کودکان و کنترل آنها ،ارائه راهکارهایی به منظور بقاء خانواده

رفتارهای کودک ،تاثیر ناخواسته و متقابل رفتارهای والدین فرزندان

به هم ،تاکید بر اصل کلیدی مشکالت والدین بهعنوان تهدیدی مهم برای یکپارچگی
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کل خانواده
10

خانواده سالم

11

بخشش و حل مساله

12

فرزندپروری اسالمی

آسیبشناسی خانواده در بستر ارزشهای فرهنگی ،توجه به نیازهای همهجانبه همسر و
فرزندان ،تربیت فرزندی صالح و سالم ،تأکید بر صداقت ،امیدبخشی ،اعتمادسازی و
فطرت پاک انسان
آموزش بخشش ،آموزش تحسین کودکان با رویکرد حل مساله ،فرزندپروری در بستر
ارزشهای فرهنگی ،زن و شوهر ارکان اصلی خانواده و خانواده بهترین مکان فرزندپروری
اهمیت خانواده و فرزندپروری بر اساس آموزههای دینی ،دوست داشتن همدیگر و بعد
اندیشه فرزندپروری و همدلی در فرزندپروری ،الگوی مطلوبی برای رشد شخصیت
فرزندان بودن و روابط عاطفی و عقالنی با آنها ،جمعبندی برنامه

پرسشنامه تعامل اجتماعی
والدین گرامی
خواهشمند است ابتدا اطالعات الزم را بنویسید .سپس هر یک از عبارات پرسشنامه زیر را به دقت بخوانید و نظر خود را با
توجه به هر عبارت نسبت به دانشآموز با عالمت × مشخص فرمایید .از همکاری شما بسیار متشکریم.
نام و نام خانوادگی دانشآموز  ......................سن  ................جنسیت  ................پایه تحصیلی  ................بیماری خاص ..............
موافقم

کامال
موافقم

 -1من دوست دارم که تفکرات خود را با اعضای
خانوادهام در میان بگذارم.
 -2من چیزهای مختلف را با اعضای خانوادهام بهتر
یاد میگیرم.
 -3من هنگامی که با دوستانم هستم خجالت
میکشم.
 -4من دوست دارم با پدر و مادرم بحث کنم.
 -5من هنگامی که با دوستان نزدیکم هستم احساس
خوشحالی میکنم.
 -6من هنگامی که با پدر و مادرم هستم خیلی راحت
ارتباط برقرار میکنم.
 -7من دوست ندارم با یک شخص غریبه گپ بزنم.
 -8من دوست ندارم که مسائل خود را با کس دیگری
در میان بگذارم.

مخالفم

کامال
مخالفم

تا حدی
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 -9هنگامی که تنها هستم احساس خوشحالی
میکنم.
 -10من بیشتر ارتباطاتی را که با دیگران داشتهام به
یاد میآورم.
 -11من دوست دارم به تنهایی فکر کنم بدون این که
افکارم را با دیگران در میان بگذارم.
 -12من هیچگونه احساس ضعفی در برقراری ارتباط
با دیگران نمیکنم.
 -13من در مقابل دیگران خجالت میکشم.
 -14من اتفاقات قبلی که با دوستان نزدیکم داشتهام
فراموش کردهام.
 -15من هیچگونه نگرانی درباره صحبت کردن در یک
گروه ندارم.
 -16من هیچگونه نگرانی در مورد خودم ندارم
هنگامی که با افراد بیگانه و غریبه هستم.
 -17هنگامی که با افراد جدید هستم احساس شادی
میکنم.
 -18هنگامی که با افراد جدید هستم چیزها را بهتر
یاد میگیرم.
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