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Abstract
Background and Aims: The way parents communicate with children is the strongest factor affecting
family interactive patterns. The purpose of the present study was to investigate the effect of positive
parenting program on family function in parents having children with intellectual disability.
Materials and Methods: In the present quasi-experimental study, 30 parents having children with
intellectual disability from Exceptional School (Omid-e Nejat boys school, Besharat mixd school, and
Mehvarzan girls school) in Semnan city, Iran, were selected through convenience sampling method.
They were randomly assigned to two group of experimental and control group (15 each). The
experimental group participated in an eight-session positive parenting program (one meeting per week
and each session for one and a half hours). The control group recieved no training. The participants
completed Measure of Family functioning (FAD) prior and after the training. Univariate and
multivariate analysis of covariance (ANCOVA & MANCOVA) were used to analyze the data.
Results: The results showed that positive parenting education was effective on family function and its
components (problem solving, communication, roles, emotional responsiveness, emotional
attachment, and general family function). However, in the control behavior control index, the
effectiveness of educational intervention was not significant (p>0.05).
Conclusion: The results showed that positive parenting methods training is effective on family
function in parents having children with intellectual disability.
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تاثیر برنامه فرزندپروری مثبت بر کارکرد خانواده دارای فرزند کمتوان ذهنی
فاطمه طاهری ،*0علیاكبر ارجمندنیا ،2یاور جمالی

قراخانلو3

 .0كارشناسی ارشد ،گروه روانشناسی و آموزش كودكان استثنایی ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
 .2دانشیار ،گروه روانشناسی و آموزش كودكان استثنایی ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
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چکیده
مقدمه و اهداف
نحوه ارتباط والدین با كودكان قویترین عامل موثر بر الگوهای تعاملی خانواده محسوب میشود .هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی تاثیر برنامه
فرزندپروری مثبت بر كاركرد خانواده والدین دارای كودكان كمتوان ذهنی بود.
مواد و روشها
در مطالعه شبهتجربی حاضر ،تعداد  31زوج از والدین دانشآموزان كمتوان ذهنی از مدارس استثنایی (پسرانه امید نجات ،مختلط بشارت و دخترانه
مهرورزان) شهر سمنان با بهرهگیری از روش نمونهگیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه  05نفری كنترل و آموزش برنامه
فرزندپروری مثبت قرار گرفتند .گروه آزمایشی در  8جلسه آموزشی برنامه فرزندپروری مثبت (هر هفته یک جلسه و هر جلسه یک ساعت و نیم) شركت
كردند ،در حالی كه به گروه كنترل هیچ آموزشی ارائه نشد .همه آزمودنیها قبل از آغاز آموزش و پس از آن ،پرسشنامه سنجش كاركرد خانواده
( )FADرا پر كردند .برای تجزیه و تحلیل دادهها از تحلیل كواریانس تکمتغیره و چندمتغیره استفاده شد.
یافتهها
یافتهها نشان داد كه آموزش فرزندپروری مثبت بر كاركرد خانواده و مولفههای آن (حل مسئله ،ارتباطات ،نقشها ،پاسخگویی عاطفی ،دلبستگی عاطفی
و كاركرد عمومی خانواده) موثر بود ،اما در شاخص كنترل رفتار اثربخشی مداخله آموزشی وجود نداشت (.)P>0/05
نتیجهگیری
نتایج نشان داد كه آموزش برنامه فرزندپروری مثبت بر كاركرد خانواده دارای فرزند كمتوان ذهنی موثر است.
واژههای کلیدی
برنامه فرزندپروری مثبت؛ كاركرد خانواده؛ والدین؛ كودک كمتوان ذهنی
نویسنده مسئول :فاطمه طاهری ،کارشناسی ارشد ،گروه روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی،
دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
آدرس الکترونیکیftaheri211@gmail.com :
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مقدمه و اهداف
خانواده به طور طبیعی مهمترین نقش را در زمینهسازی رشد و تحول فرزندان بر عهده دارد؛ لذا در دیدگاه اسالمی با مالحظات گوناگون ،بر
جایگاه خانواده در جریان تربیت تأكید میشود .كودكان معلول هنگامی كه در یک خانواده متولد میشوند ،جزئی از آن خانواده و موثر در
سرنوشت تمام افراد آن خانواده خواهند بود .فرزندان معلول خانواده كه از قدرت كمتری در زندگی برخوردار هستند ،میتوانند با تعلیم و
تربیت و آموزش صحیح مایه خوشبختی و سعادت خانواده خود باشند و عکس آن نیز میتواند صادق باشد كه فرد معلول با روشهای
نامطلوب تربیتی و تعصبهای نابهجا و دلسوزیهای بیمورد به سمتی سوق داده شود كه بار سنگین بر دوش خانواده مخصوصاً پدر و مادر
خود باشد ]0[.بنابراین وجود فرزند كمتوان ذهنی ،تاثیر نامطلوبی بر عملکرد خانواده میگذارد و خطر بروز عملکرد نادرست خانواده و والدین را
افزایش میدهد[]2؛ چرا كه با تاثیر بر كمیت و كیفیت روابط زوجین و تعامل اعضای خانواده میتواند به عملکرد خانواده آسیب برساند]3[.
معتبرترین برنامه موجود در زمینه توانمندسازی والدین به مهارتهای فرزندپروری ،برنامه فرزندپروری مثبت (والدگری مثبت) است .برنامه
فرزندپروری مثبت برنامه جدید و جهانشمولی درباره فرزندپروری است كه باعث ایجاد رابطه مثبت بین والدین و فرزندانشان میشود و
كمک میكند تا والدین راهبردهای موثر مدیریت را در برخورد با انواع مسائل رشدی و رفتاری كودک بیاموزند ،برنامه سادهای كه میتواند
تغییرات بزرگی در خانوادهها ایجاد كند و به والدین كمک كند تا دریابند كه وقتی به روشهای جدیدی حرف بزنند ،فکر كنند و عمل كنند،
نتایج بهتری در خانواده خواهد داشت ]4[.برنامه والدگری مثبت یکی از روشهای آموزش والدین است كه بر اساس رفتاردرمانگریهای
خانوادگی مبتنی بر اصول یادگیری اجتماعی بندورا است ]5[.این برنامه برحسب شدت و قدرت مداخله در پنج سطح و برای والدین كودكان و
نوجوانان و از بدو تولد تا شانزده سالگی تدوین شده است ]6[.فرزندپروری مثبت شامل این موارد است :محیطی امن ،تقویت رفتار مثبت،
ایجاد محیط مثبت یادگیری ،داشتن انتظارات واقعگرایانه و مراقبت از خود به عنوان والد[.،]7بهبود كیفیت تعامل والد-كودک یک روش
مبتنی بر شواهد برای كاهش رفتارهای نامناسب كودک و بهبود مدیریت رفتار والدین میباشد ]8[.هدف اصلی از بهبود كیفیت تعامل والد-
كودک ،كاهش مشکالت رفتاری و افزایش رفتارهای موافق اجتماعی ،بهبود مهارتهای فرزندپروری از جمله نظم و كاهش استرس و
تنیدگی والدینی است ]9[.همانطور كه اشاره شد ،كیفیت تعامل والد-كودک با تاثیر بر اختالالت رفتاری و عملکرد اجرایی كودكان در
تقویت و افزایش اعتماد به نفس آنها مهم و اساسی است ]8[.پژوهشگران معتقد هستند آموزش برنامه فرزندپروری مثبت در كاهش تنیدگی
والدینی مادران آسیبدیده شنوایی موثر بوده است[ ]01و باعث كاهش مشکالت عاطفی و رفتاری دوران كودكی و ترویج مهارتهای والدینی
و افزایش دانش و اعتماد به نفس كودكان میشود]00[.
 ]02[Shinnاستفاده از این برنامه را برای بهبود ارتباط والد-كودک و كاهش مشکالت ارتباطی بین والدین و كودكان مناسب شمرد ،به
عالوه پیشرفت در مهارتهای فرزندپروری ،بهبود رفتاری كودک و ارتقا رابطه والد-كودک از نتایج مطالعه  Houldingو همکاران[]03
بود .همچنین  ]04[Sanders & Turnerبعد از آموزش فرزندپروری مثبت گزارش كردهاند كه والدین سطوح كمتری از مشکالت رفتاری
كودكان و نیز سطوح كمتری از فرزندپروری ناكارآمد را نشان دادند و نیز استرس و اضطراب آنها در مقایسه با والدین گروه كنترل به طور
قابل مالحظهای پایین بوده است Danforth .و همکاران[ ]05نیز والدین كودكان مبتال به كاستی توجه و بیشفعالی همراه با اختالل
نافرمانی مقابلهای را تحت تاثیر این برنامه آموزشی قرار دادهاند .نتایج این مطالعه حاكی از رفتارهای بیشفعالی مخالفتجویی و پرخاشگری
در كودكان و بهبود رفتارهای فرزندپروری و كاهش استرس والدین بود .در آموزش والدین ،بر كل خانواده و تاثیر آن بر كودک تاكید می-
شود و در مورد نگرانیهای والدین به علت مشکالت و درمان و پیشآگاهی از روند بهبود اختالل فرزندشان ،در جلسات آموزش بحث و
بررسی میشود و این اطالعات سبب میشود تا والدین متقاعد شوند كه رفتارهای نامعقولی كه گاهی اوقات از فرزندشان سر میزند ،ارادی
و عمدی نیست .چنانچه والدین این رفتارها را غیرارادی بدانند ،كمتر ناراحت و عصبانی میشوند و كمتر به روشهای تنبیهی دست می-
زنند ]06[.همچنین ،در مطالعاتی صادقی و همکاران[ ]07و علیزاده[ ]08به تاثیر برنامه آموزش والدین برای خانوادههای دارای فرزندان با اختالل
نارسایی توجه/بیشفعالی و میزان اثربخشی بر كاهش نشانهها و كاركرد خانواده پرداختند كه نتیجه پژوهش نشان داد كه برنامه مذكور می-
تواند برای بهبود كاركرد خانواده تاثیر مثبتی در بر داشته باشد.
از آنجا كه در موارد بسیاری ،والدین كودكان كمتوان ذهنی در بهكارگیری مهارتهای مورد نیاز ناتوان هستند ،برنامهریزی آموزشی كه
استفاده از این آموزشها را در برگیرد ،میتواند نقش مهمی بر كیفیت كاركرد خانواده دارای كودک كمتوان ذهنی ایفا نموده و اهمیت
مسئله را بیش از پیش آشکار سازد .از طرف دیگر ،احتمال میرود والدین كودكان كمتوان ذهنی در تعامل با فرزندان خود با مشکالت نسبتا
زیادی مواجه شوند و این مشکالت با شیوه فرزندپروری آنها ارتباط بسیار نزدیکی داشته باشد؛ بنابراین ضرورت بهكارگیری آموزش
شیوههای فرزندپروری بر كاركرد خانواده احساس میشود و یکی از مهمترین مسائلی كه والدین كودكان كمتوان ذهنی تجربه میكنند عدم
توانمندی در مدیریت خود و كودک ،عدم توانمندی در برقراری ارتباط اثر بخش با كودک و دیگران (تنبیه بدنی ،مالحظه بیش از حد
دیگران و ایزوله كردن خود و كودک) ،عدم استفاده از مکانیزمهای حل مسئله در برخورد با مشکالت است ]09[.از این رو ،با توجه به آموزش
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خانواده ،مشاوره خانواده ،توانبخشی خانواده ،خانوادهدرمانی و مطالعه وضعیت و موقعیت كودک استثنایی با نیازهای ویژه در خانواده همواره
به عنوان راهبردهای پیشگیری معرفی میشوند .در حال حاضر ،نقش خانواده در آموزش و درمان كودكان استثنایی ،نقشی بیبدیل و
منحصربهفرد محسوب میشود و برنامههای مداخلهای خانوادهمحور ،جایگاه خاصی را به خود اختصاص داده است؛ بنابراین آموزش خانواده
به ویژه خانوادههایی كه فرزند ویژه دارند ،به طور مضاعف احساس میشود]3[.
با توجه به پژوهشهای انجامشده در زمینه اثربخشی آموزش شیوههای فرزندپروری مثبت بر كاركرد خانواده ،پژوهش داخلی یا خارجی كه
به بررسی اثربخشی این برنامه مذكور ،بر كاركرد خانواده به خصوص با كودک كمتوان ذهنی پرداخته و در دسترس خوانندگان باشد ،یافت
نشد؛ بنابراین مطالعه حاضر با توجه به درک مسئله و به منظور پر كردن خالء پژوهشی ،گام دشواری به سوی آموزش شیوههای
فرزندپروری به پدران و مادران دارای كودک كمتوان ذهنی برداشت .با توجه به آنچه از نظر گذشت ،نیاز به برنامهای جامع با هدف آموزش
والدین در جهت ارتقای مهارتهای فرزندپروری احساس میگردد ،برنامهای كه بتواند با بهبود روشهای تربیتی به والدین در افزایش ایجاد
روابطی سالم و رضایتبخش برای اعضای خانواده منجر گردد .از این رو ،پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر برنامه فرزندپروری مثبت بر
كاركرد خانواده انجام شد.
مواد و روشها
در پژوهش حاضر كه از نوع مطالعات شبهتجربی است ،از طرح پیشآزمون-پسآزمون با گروه كنترل استفاده شد و جامعه آماری این
پژوهش را كلیه والدین كودكان كمتوان ذهنی كه مشغول به تحصیل در مدارس استثنایی مقطع ابتدایی شهر سمنان در سال تحصیلی
 0393-0394بودند ،تشکیل دادند و 31زوج با استفاده از روش نمونهگیری در دسترس از مدارس استثنایی پسرانه امید نجات ،مختلط
بشارت و دخترانه مهرورزان ،پس از گرفتن رضایت آگاهانه و بررسی معیارهای ورود و خروج وارد پژوهش شدند و به صورت تصادفی در دو
گروه  05نفری آزمایش (برنامه فرزندپروری مثبت) و كنترل تقسیم شدند .معیارهای ورود به پژوهش عبارت بودند از )0 :قطعی بودن
تشخیص كودک كمتوان ذهنی با توجه به تحصیل در مدارس استثنایی  )2توانایی خواندن و نوشتن والدین  )3غیرمطلقه بودن زوجین و )4
گرفتن رضایت آگاهانه ،همچنین معیارهای خروج عبارت بودند از )0 :وجود اختالفات حاد خانوادگی بین زوجین )2 ،غیبت بیش از دو جلسه
در فرآیند آموزش و  )3عدم انجام تکالیف محوله.
بعد از دریافت مجوز از سوی اداره آموزشوپرورش استثنایی استان سمنان و هماهنگی با مسئولین ،از والدین ( 31زوج) با صدور دعوت-
نامه هایی درخواست شد كه در زمان مقرر در سالن اجتماعات مدرسه استثنایی امید نجات در شهر سمنان كه دارای امکانات الزم شامل
سالن جلسات ،ویدئو پروژكتور و غیره بود ،حضور یابند .پس از حضور والدین ،پژوهشگر پس از برقراری ارتباط با شركتكنندگان ،به بیان
خالصه ای از اهداف و روش آموزش برنامه فرزندپروری مثبت برای گروه آزمایش پرداخت .پس از پاسخگویی به سواالت والدین نحوه
تکمیل پرسشنامههای مورد نظر توضیح داده شد .پس از اجرای پیشآزمون (پرسشنامه كاركرد خانواده) در مورد تاریخ جلسات بعد توافق
حاصل شد .والدین گروه مداخله به صورت گروهی ،برنامه آموزش فرزندپروری مثبت كه شامل  8جلسه (هر هفته یک جلسه و هر جلسه
یک ساعت و نیم) میباشد را دریافت نمودند و گروه كنترل آموزشی دریافت ننمود .در این جلسات مطالب آموزشی در قالب پاورپوینت و
همراه با تصاویر ارائه گردید و برای شركتكنندگان تکالیف خانگی مرتبط با جلسه ارائه شد و در جلسات بعدی تکالیف مورد بررسی قرار
گرفت و پس از اتمام جلسات آموزشی كاركرد خانواده هر دو گروه گواه و آزمایش مورد اندازهگیری قرار گرفت .الزم به یادآوری است كه
برای رعایت اصول اخالقی پژوهش پس از اینکه از هر دو گروه پسآزمون (پرسشنامه كاركرد خانواده) به عمل آمد ،آموزش برنامه
فرزندپروری مثبت برای گروه كنترل نیز اجرا شد.
برای جمعآوری اطالعات از ابزار زیر استفاده شده است.
الف) پرسشنامه جمعیتشناختی :این پرسشنامه جهت كسب اطالعات جمعیتشناختی نظیر سن كودک ،درجه كمتوانی ذهنی
كودک ،جنسیت والد ،سن والد ،وضعیت اشتغال والد و میزان درآمد خانوادگی تهیه شده بود.
ب) پرسشنامه سنجش خانواده :این پرسشنامه دارای  53سوال میباشد و توسط Epsteinو همکاران] [20طراحی شده است .این
پرسشنامه هفت عامل را ارزیابی میكند :حل مسئله ،ارتباط ،نقشها ،پاسخدهی عاطفی ،مشاركت عاطفی ،كنترل رفتار و كاركرد عمومی.
همسانی درونی این ابزار بین  1/72تا  1/76گزارش شده است .روایی پرسشنامه با بهرهگیری از نظرات درمانگران باتجربه در زمینه
خانوادههایی با كاركرد سالم و كاركرد ناسالم بررسی شده است .نتایج نشان دادهاند كه این ابزار توانایی تفکیک خانوادههایی با كاركرد سالم و
ناسالم را دارد .همچنین همخوانی نمرههای  FADبا نمرههای سایر ابزارهایی كه كاركرد خانواده را میسنجد ،باال گزارش شده است .نتایج
حاصل از این اعتباریابی بیانگر این است كه ضریب همبستگی حاصل در بازآزمایی این ابزار در خردهمقیاسها بین  1/56تا  1/81است.
ضریب همبستگی حاصل از بازآزمایی برای كل مقیاس نیز  1/79گزارش شده است .همچنین آلفای كرونباخ این ابزار در خردهمقیاسها از
 1/88تا  1/91متغیر بوده است .مقدارآلفای كرونباخ برای كل مقیاس نیز  1/91گزارش شده است .هنجاریابی این پرسشنامه در ایران توسط
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علیزاده و ملکخسروی[ ]20انجام شده است .اعتبار بازآزمایی بین  1/57تا  1/84و آلفای كرونباخ برای كل پرسشنامه  1/94و برای ابعاد
بین  1/72تا  1/82است .نمرات هر ماده و هر بعد به تنهایی از یک تا چهار است كه نمره باالتر نشاندهنده كاركرد ضعیفتر میباشد]20[.
ج) برنامه فرزندپروری مثبت :درباره فرزندپروری و با رویکرد پیشگیرانه و حمایتی نسبت به خانوادهها بوده است .این برنامه بر پایه
مدل یادگیری اجتماعی تعامل والد-كودک استوار است و ماهیت دوسویه و دوجانبه تعامالت والد-كودک را مشخص میكند كه توسط
ساندرز و همکاران[ ]22در دانشگاه كویینزلند 0در استرالیا تدوین شده است .هدف از این برنامه پیشگیری از بروز اختالالت رفتاری ،رشدی،
عاطفی در كودكان از طریق باال بردن سطح دانش ،مهارتها و اعتماد به نفس والدین است .برنامه گروهی فرزندپروری مثبت در طی 8
جلسه و هر جلسه به مدت یک ساعت و نیم آموزش داده شد.
جلسه اول (شیوههای فرزندپروری و والدگری مثبت) :در این جلسه ،والدین با با شیوههای فرزندپروری و والدگری مثبت آشنا میشوند،
درباره روابط والد-كودک و علل مشکالت شایع در كودكان آهسته گام بحث میكنند ،رفتار كودک توسط والدین مشاهده و مورد پیگیری
قرار میگیرد و اهداف مشخص برای تغییر رفتار تعیین میكنند و والدین به صورت توانمندی پاسخ به سواالت ارزشیابی میشوند.
جلسه دوم (ارتقای تحول  :)0در این جلسه ،استراتژیهایی برای ایجاد ارتباط مثبت با كودک (سخن گفتن ،ابراز احساسات ،اختصاص زمان
برای ابراز وجود كودک ،تمرین و ایفای نقش والدین در گروههای كوچک) آموزش داده میشود و با اهمیت نقش پدر در تربیت فرزند آشنا
میشوند.
جلسه سوم (ارتقای تحول  :)2در این جلسه ،جهت یاددهی رفتارها و مهارتهای جدید به كودک استراتژیهای همانند آموزش اتفاقی،
تکنیک پرسیدن  ،گفتن و انجام دادن و غیره به والدین آموزش داده میشود.
جلسه چهارم (مدیریت رفتار كارآمد) :در این جلسه ،والدین درباره انواع تقویتكنندهها ،آشنایی با اصول و چگونگی بهكارگیری آنها بحث
میكنند.
جلسه پنجم (مدیریت رفتار كارآمد  :)2در این جلسه ،والدین در مورد راهبردهای افزایش رفتارهای مطلوب در كودک (تحسین كالمی و
غیركالمی ،اقتصاد ژتونی) و فراهم نمودن فعالیتهای جذاب و سرگرمكننده آموزش میبینند.
جلسه ششم (مدیریت رفتار ناكارآمد) :در این جلسه ،والدین با روشهای گوناگون تنبیه مثبت و منفی و اصول و چگونگی بهكارگیری آنها
آشنا میشوند ،درباره پیامدهای منفی تنبیه با والدین صحبت میشود و استراتژیهایی برای مقابله با سوء رفتار كودک آموزش داده میشود.
این روشها شامل قانون گذاشتن ،بحث مستقیم ،دستور دادن مستقیم و روشن و نادیدهگرفتن است.
جلسه هفتم (مدیریت رفتار) :با توجه به این كه روشهای معرفیشده در جلسات پیشین به تنهایی مؤثر واقع نمیشود و نیازمند تركیب
شدن با یکدیگر هستند ،به والدین سه برنامه كاربردی ،شامل برنامه روزانه پیروی ،برنامه تصحیح رفتار و چارت رفتاری آموزش داده می-
شود تا والدین بتوانند به صورت روزانه برای مدیریت سوء رفتار كودک خود از آن استفاده كنند.
جلسه هشتم (برنامهریزی زودتر از موعد مقرر) :والدین جهت شناسایی موقعیتهای پرخطر و بهكارگیری راهبردهای معرفیشده آموزش
میبینند .همچنین ،در جلسه آخر خالصه مطالب بیان شد و در این جلسه پسآزمون به مدت نیم ساعت اجرا شد.
الزم به ذكر است كه از جلسه دوم تا هشتم از طریق ارزیابی تکالیف جلسه قبل ،توانمندی پاسخ به سواالت در مورد موضوع مطرحشده،
والدین ارزشیابی شدند.
سرانجام دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSS-22تجزیه و تحلیل شد .در بخش توصیف دادهها از میانگین و انحراف استاندارد و در بخش
استنباطی از آزمون تحلیل كوواریانس تکمتغیره با پیشفرضهای نرمال بودن توزیع نمرات از طریق آزمون شاپیروویلک ،مفروضه همگنی
شیب رگرسیونها با استفاده از اثر متقابل گروه *پیشآزمون و آزمون  Mباكس برای همگنی واریانس متغیر وابسته در گروهها استفاده شده
است و در تحلیل كواریانس چندمتغیره ،از آزمون لوین برای همگنی ماتریس واریانس-كواریانس استفاده شد.
یافتهها
از كل نمونه مورد بررسی ،در گروه كنترل  8نفر ( 53/3درصد) از والدها زن و  7نفر ( 46/7درصد) مرد هستند .در گروه آزمایش  7نفر
( 46/7درصد) از والدها زن و  8نفر ( 53/3درصد) مرد هستند.
در گروه كنترل  00نفر ( 73/3درصد) از والدها شاغل و  4نفر ( 26/7درصد) غیرشاغل هستند .در گروه آزمایش  01نفر ( 66/7درصد) از
والدها شاغل و  5نفر ( 33/3درصد) غیرشاغل هستند.
در گروه كنترل درآمد خانوادگی  5نفر ( 33/3درصد) از والدها كمتر از دو میلیون 6 ،نفر ( 41/1درصد) دو تا چهار میلیون و  4نفر (26/7
درصد) باالی چهار میلیون است .در گروه آزمایش درآمد خانوادگی  4نفر ( 26/7درصد) از والدها كمتر از دو میلیون 7 ،نفر ( 46/7درصد) دو
تا چهار میلیون و  4نفر ( 26/7درصد) باالی چهار میلیون است.
Queensland
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در گروه كنترل میزان تحصیالت  2نفر ( 03/3درصد) از والدها زیردیپلم 6 ،نفر ( 41/1درصد) دیپلم 3 ،نفر ( 21/1درصد) فوق دیپلم و
لیسانس و  4نفر ( 26/7درصد) فوق لیسانس و باالتر است .در گروه آزمایش میزان تحصیالت  4نفر ( 26/7درصد) از والدها زیردیپلم 4 ،نفر
( 26/7درصد) دیپلم 3 ،نفر ( 21/1درصد) فوق دیپلم و لیسانس و  4نفر ( 26/7درصد) فوق لیسانس و باالتر است.
میانگین سنی والدها در گروه كنترل  36/33±6/13سال و در گروه آزمایش  37/21±5/77سال است.
میانگین سنی كودكان در گروه كنترل  9/81±2/10سال و در گروه آزمایش  9/41±0/80سال است.
در جدول  0یافتههای توصیفی (میانگین و انحراف معیار) مربوط به نمرات كاركرد كلی خانواده و مولفههایش در قبل و بعد از آموزش برای
گروههای پژوهش ارائه شده است.
جدول  :1شاخصههای توصیفی متغیر کارکرد خانواده و مولفههایش در افراد نمونه در گروه کنترل و آزمایش در پیشآزمون و پسآزمون
متغیر
حل مسئله پیشآزمون
ارتباطات پیشآزمون
نقشها پیشآزمون
پاسخگویی عاطفی پیشآزمون
دلبستگی عاطفی پیشآزمون
کنترل رفتار پیشآزمون
کارکرد عمومی پیشآزمون
کارکرد کلی خانواده پیشآزمون

پیشآزمون ()n=11

پسآزمون ()n=11

انحراف معیار±میانگین

انحراف معیار±میانگین

کنترل

03/221/30

03/61±2/01

03/42

آزمایش

02/67±2/03

05/67±0/68

05/85

کنترل

04/81±2/57

05/03±2/33

05/37

آزمایش

05/41±2/07

08/17±2/22

07/83

کنترل

22/41±3/90

22/73±3/69

22/56

آزمایش

20/93±3/58

25/33±3/06

25/50

کنترل

05/93±3/24

06/03±2/83

06/11

آزمایش

05/47±2/97

08/27±2/37

08/41

کنترل

07/53±2/56

07/81±2/73

07/77

آزمایش

07/41±3/04

21/21±2/78

21/23

کنترل

22/67±5/06

22/93±4/67

22/95

آزمایش

22/27±4/70

23/17±4/16

23/15

کنترل

31/17±6/32

31/27±6/54

31/17

آزمایش

29/67±6/63

35/33±6/49

35/53

کنترل

036/93±03/56

038/93±03/33

038/00

آزمایش

035/17±02/89

056/87±00/03

057/69

گروه

میانگین تعدیلشده

برای بررسی تاثیر برنامه فرزندپروری مثبت بر كاركرد خانواده دارای فرزند كمتوان ذهنی از تحلیل كوواریانس تکمتغیره و برای مولفههای
كاركرد خانواده از تحلیل كوواریانس چندمتغیره استفاده شد .الزم به ذكر است كه قبل از ارائه و بررسی نتایج آزمونهای مربوط به تحلیل
فرضیه پژوهش ،ابتدا آزمون پیشفرضهای تحلیل كواریانس انجام گرفت .پیشفرضهای مهم تحلیل كواریانس شامل نرمال بودن توزیع
متغیر وابسته ،همگنی شیب رگرسیونها و همگنی واریانس متغیر وابسته در گروهها است .در تحلیل كواریانس چندمتغیره ،همگنی ماتریس
واریانس-كواریانس نیز اضافه میشود.
برای بررسی نرمال بودن توزیع نمرات از آزمون شاپیروویلک استفاده شد .نتایج نشان داد كه تمام متغیرها هم در پیشآزمون و هم در
پسآزمون از توزیع نرمال پیروی میكنند (( )p<1/15جدول .)2
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جدول  :8بررسی نرمال بودن توزیع دادههای متغیرهای پژوهش با استفاده از آزمون شاپیروویلک
پیشآزمون
گروه

متغیر

حل مسئله پیشآزمون
ارتباطات پیشآزمون
نقشها پیشآزمون
پاسخگویی عاطفی پیش-
آزمون
دلبستگی عاطفی پیش-
آزمون
کنترل رفتار پیشآزمون
کارکرد عمومی پیشآزمون
کارکرد کلی خانواده پیش-
آزمون

پسآزمون

مقدار

درجه

سطح

مقدار

درجه

سطح

شاپیروویلک

آزادی

معناداری

شاپیروویلک

آزادی

معناداری

کنترل

1/940

05

1/399

1/960

05

1/701

آزمایش

1/967

05

1/816

1/922

05

1/214

کنترل

1/902

05

1/047

1/901

05

1/034

آزمایش

1/972

05

1/887

1/928

05

1/256

کنترل

1/961

05

1/696

1/941

05

1/379

آزمایش

1/970

05

1/870

1/953

05

1/576

کنترل

1/964

05

1/755

1/942

05

1/413

آزمایش

1/961

05

1/696

1/965

05

1/779

کنترل

1/953

05

1/573

1/961

05

1/686

آزمایش

1/949

05

1/513

1/920

05

1/098

کنترل

1/948

05

1/492

1/919

05

1/030

آزمایش

1/931

05

1/269

1/909

05

1/085

کنترل

1/900

05

1/042

1/897

05

1/186

آزمایش

1/951

05

1/509

1/949

05

1/506

کنترل

1/925

05

1/226

1/945

05

1/454

آزمایش

1/954

05

1/596

1/897

05

1/187

مفروضه همگنی شیب رگرسیونها با استفاده از اثر متقابل گروه *پیشآزمون بررسی شد .نشان داد كه مفروضه همگنی شیب رگرسیونها
برای كاركرد كلی خانواده و تمام مولفههایش برقرار است (( )p<1/15جدول .)3
جدول  .3نتایج فرض همگنی شیب رگرسیونها برای کارکرد خانواده و مولفههایش
منبع تغییر

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

اثر گروه *پیشآزمون کارکرد کلی خانواده

30/09

0

30/09

F
2/13

1/066

اثر گروه *پیشآزمون حل مسئله

0/24

0

0/24

2/12

1/076

اثر گروه *پیشآزمون ارتباطات

1/39

0

1/39

1/81

1/386

اثر گروه *پیشآزمون نقشها

1/63

0

1/63

1/98

1/341

اثر گروه *پیشآزمون پاسخگویی عاطفی

1/57

0

1/57

0/40

1/255

اثر گروه *پیشآزمون دلبستگی عاطفی

1/98

0

1/98

2/92

1/001

اثر گروه *پیشآزمون کنترل رفتار

1/51

0

1/51

1/18

1/776

اثر گروه *پیشآزمون کارکرد عمومی

1/58

0

1/58

1/85

1/370

399/97

26

05/38

خطای حل مسئله

8/58

04

1/60

خطای ارتباطات

6/82

04

1/49

خطای نقشها

9/14

04

1/65

خطای پاسخگویی عاطفی

5/71

04

1/40

خطای دلبستگی عاطفی

4/68

04

1/34

خطای کنترل رفتار

83/63

04

5/97

خطای کارکرد عمومی

9/51

04

1/68

خطای کارکرد کلی خانواده

سطح معناداری

نتایج آزمون  Mباكس حاكی است كه مفروضه همگنی ماتریس واریانس-كواریانس مولفههای كاركرد خانواده نیز برقرار است ()p<1/15
(جدول .)4
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جدول  :4نتایج آزمون باکس برای بررسی همگنی ماتریس واریانس-کوواریانس مولفههای کارکرد خانواده
مقدر  Mباکس

مقدار F

درجه آزادی 1

درجه آزادی 8

سطح معناداری

43/437

0/027

28

2730/916

1/295

همچنین مفروضه همگنی واریانس متغیر وابسته در گروهها با استفاده از آزمون لوین بررسی شد (جدول  .)5نتایج نشانگر آن است كه
واریانس كاركرد خانواده و مولفههایش در دو گروه مورد مطالعه تفاوت معناداری ندارد ()p<1/15؛ بنابراین تمام مفروضههای تحلیل
كوواریانس تکمتغیره و تحلیل كوواریانس چندمتغیره برقرار است.
جدول  :1نتایج آزمون لوین برای بررسی همگنی واریانس کارکرد خانواده و مولفههایش در دو گروه مورد مطالعه
F

1df

8df

Sig.

1/079

0

28

1/675

حل مسئله

1/141

0

28

1/843

ارتباطات

1/652

0

28

1/426

نقشها

1/113

0

28

1/959

پاسخگویی عاطفی

1/001

0

28

1/743

دلبستگی عاطفی

1/152

0

28

1/822

کنترل رفتار

0/799

0

28

1/093

کارکرد عمومی

0/637

0

28

1/215

متغیر
کارکرد کلی خانواده

جهت بررسی تاثیر برنامه فرزندپروری مثبت بر كاركرد خانواده دارای فرزند كمتوان ذهنی ،از تحلیل كوواریانس تکمتغیره استفاده شد.
نتایج نشان داد كه برنامه فرزندپروری مثبت به طور معناداری باعث افزایش میزان كاركرد خانواده میشود ( .)F=079/10 ، p=1/110شدت
تاثیر برابر با  1/77است (جدول .)7
برای مقایسه تاثیر برنامه فرزندپروری مثبت بر مولفههای كاركرد خانواده دارای فرزند كمتوان ذهنی از تحلیل كوواریانس چندمتغیره استفاده
شد .در این تحلیل ابتدا متغیر كلی چند متغیری كه متشکل از مولفهها است ،در دو گروه مقایسه شده و پس از آن آزمونهای تکمتغیری
انجام میشود .برای مقایسه چندمتغیری از رویکرد المبدای ویلکز استفاده شد.
مقدار المبدای ویلکز برابر  ،1/124مقدار  Fبرابر  87/33و سطح معناداری برابر  1/110است .با توجه به كوچکتر بودن سطح معناداری از
 1/15نتیجه گرفته میشود كه حداقل یکی از مولفههای كاركرد خانواده در گروه كنترل و آزمایش تفاوت معناداری دارد (جدول .)6
جدول  .6نتایج آزمون معناداری تحلیل کوواریانس چندمتغیری ( )MANCOVAبرای مولفههای کارکرد خانواده
در دو گروه مورد مطالعه
نام آزمون

مقدار

المبداویلکز

1/124

F
87/331

فرضیه df

خطا df

سطح معناداری

مجذوراتا

7

05

1/110

1/776

نتایج مقایسههای تکمتغیری نشان میدهد كه برنامه فرزندپروری مثبت به طور معناداری باعث افزایش میزان حل مسئله (،p=1/110
 ،)F=36/84ارتباطات ( ،)F=94/28 ،p=1/110نقشها ( ،)F=94/83 ،p=1/110پاسخگویی عاطفی ( ،)F=96/16 ،p=1/110دلبستگی
عاطفی ( )F=006/15 ،p=1/110و كاركرد عمومی ( )F=048/85 ،p=1/110میشود.
بیشترین تاثیر ایجادشده در مولفه كاركرد عمومی با اندازه اثر  1/76و كمترین تاثیر ایجادشده در مولفه حل مسئله با اندازه اثر  1/54است
(جدول  .)7میزان كنترل رفتار در گروه كنترل و آزمایش تفاوت معناداری نداشت (.)p=1/90
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جدول  :7نتایج آزمون تحلیل کوواریانس برای مقایسه کارکرد خانواده و مولفههایش در گروه کنترل و آزمایش
منبع
تغییرات

مجموع

درجات

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

2858/59

0

2858/59

079/10

حل مسئله

40/84

0

40/84

36/84

1/110

ارتباطات

42/49

0

42/49

94/28

1/110

نقشها

60/75

0

60/75

94/83

1/110

1/709

پاسخگویی عاطفی

41/49

0

41/49

96/16

1/110

1/720

دلبستگی عاطفی

42/80

0

42/80

006/15

1/110

1/747

کنترل رفتار

1/17

0

1/17

1/10

1/900

1/110

83/36

0

83/36

048/85

1/110

1/757

430/06

27

05/97

حل مسئله

23/85

20

0/04

ارتباطات

9/46

20

1/45

نقشها

03/68

20

1/65

پاسخگویی عاطفی

8/85

20

1/42

دلبستگی عاطفی

7/75

20

1/37

کنترل رفتار

016/72

20

5/18

کارکرد عمومی

00/84

20

1/56

متغیر وابسته
کارکرد کلی خانواده

اثرگروه

کارکرد عمومی
کارکرد کلی خانواده

اثر خطا

F

سطح

مجذور

معناداری

اتا

1/110

1/769
1/537
1/708

بحث
هدف از انجام پژوهش حاضر ،بررسی تاثیر برنامه فرزندپروری مثبت بر كاركرد خانواده دارای فرزند كمتوان ذهنی بود .با توجه به نتایج
تحلیل كواریانس تکمتغیره ،نمرات كاركرد خانواده در گروه آزمایش در مرحله پسآزمون نسبت به گروه گواه افزایش یافت .دربارۀ تاثیر
برنامه مذكور بر كاركرد خانواده دارای فرزند كمتوان ذهنی تاكنون گزارشی در ادبیات پژوهشی مشاهده نشده است ،اما نتیجۀ بهدستآمده با
نتایج صادقی و همکاران[ ]07و علیزاده[ ]08مبنی بر اینکه آموزش والدین بر جنبههای مختلف از كاركرد خانواده و والدین كودكان مبتال به
اختالل نقص توجه/بیشفعالی اثر میگذارد ،همسو است .در تبیین یافتههای این پژوهش میتوان اظهار داشت كه آموزش در هر زمینهای
میتواند تاثیر مثبتی بر افراد داشته باشد .به همین دلیل آموزش والدین كمتوان ذهنی بسیار حائز اهمیت میباشد؛ چرا كه تولد و حضور
كودک با نیازهای ویژه به طور اعم و كودک كمتوان ذهنی به طور اخص تاثیر نامطلوبی بر ساختار خانواده و عملکرد خانواده گذاشته و باعث
میشود خانواده تحت تاثیر تنشهای جسمانی ،روانی ،اجتماعی و اقتصادی قرار گیرد تا حدی كه روند طبیعی زندگی مختل شود و منجر به
فروپاشی نظام خانواده شود ]23[.بر این اساس ،آگاهی و آموزش والدین از این كه روشهای تربیتی والدین اثرات طوالنی بر رفتار ،عملکرد،
انتظارات و شخصیت افراد در آینده دارد ،بسیار مهم است ،زیرا اگر والدین كودكان كمتوان ذهنی شیوههای صحیح مقابله با مشکالت
رفتاری فرزندشان را ندانند به انتخاب راهبردهای نامناسب میپردازند كه این انتخاب به نوبه خود مشکالت كودكان را افزایش میدهد.
بنابراین آموزش فرزندپروری مثبت به والدین ،از طریق آگاهی از مشکالت شایع در كودكان آهسته گام ،مشاهده و پیگیری رفتار كودک
توسط والدین ،آموزش راهبردهای ارتباط مثبت با كودک ،تحسین كالمی و غیركالمی رفتارهای مطلوب و مدیریت رفتار ناكارآمد موجب
شد كه بازخوردها و ادراکهایی كه والدین نسبت به رفتارهای دشوار كودک كمتوان ذهنی خود دارند ،تصحیح شود و به افزایش توانایی
مقابله در رویارویی با وظایف والدگری در قبال فرزند كمتوان ذهنی منجر شود كه این خود كاهش مشکالت رفتاری كودک را در پی خواهد
داشت]24[.
بررسی دادههای حاصل از زیرمقیاس حل مسئله ،نشان میدهد كه آموزش برنامه فرزندپروری مثبت بر حل مسئله خانواده دارای كودک
كمتوان ذهنی اثر مثبت و معنادار داشته است .حل مسئله نشاندهنده توانایی خانواده برای حل مشکالت و نیز مراحلی كه برای این كار
طی میكنند ،میباشد ]20[.پژوهشهای پرند و شکوهی[ ،]25بر روی  225والد به منظور آموزش شیوههای فرزندپروری به والدین و تاثیر آن بر
مهارت حلمسئله كودكان بیانگر این است كه مهارتهای فرزندپروری بر مهارت حل مسئله فرزندان موثر است .مطالعات متعددی نشان داده
است كه آموزش والدین میتواند به طور عمومی اثرات مثبتی را بر روشی كه والدین در موقع تربیت كودک ،آن را تجربه میكنند ،به خصوص
بر روشی كه شایستگیشان را برای كنار آمدن با كودک به كار میبرند ،داشته است .در برنامه فرزندپروری مثبت والدین یاد میگیرند كه به
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رفتارهای مشکلساز فرزندانشان و مسائل و مشکالت آنها بالفاصله واكنش نشان ندهند ،بلکه فرزندان را به تفکر درباره راه حل مختلف
یک مسئله و اتخاذ راه حل مناسب تشویق نموده و از سرزنش ،تنبیه و توبیخ آنها بپرهیزند]25[.
همچنین ،بررسی دادههای حاصل از زیرمقیاس ارتباط ،نشان میدهد كه آموزش والدین باعث افزایش ارتباط بین اعضای خانواده شده
است .این یافته با نتایج پژوهش  ]02[Shinnمبنی بر اینکه آموزش والدین باعث بهبود رابطه والد-كودک میشود ،هماهنگ است .در
حقیقت ،ارتباط به تبادل موثر ،گسترده ،روشن و مستقیم اطالعات در خانواده اشاره میكند ]20[.در واقع در برنامه فرزندپروری مثبت والدین
تشویق میشوند كه به فرزند خود وقت كافی اختصاص دهند .همچنین ،این برنامه باعث یادگیری مهارتهای جدید برقراری ارتباط در
والدین میشود و از این طریق باعث بهبود و تسهیل ارتباط بین والد-كودک میگردد]07[.
بررسی دادههای حاصل از زیرمقیاس نقشها ،نشان میدهد كه آموزش والدین بر این بعد از كاركرد خانواده اثر مثبت و معناداری داشته
است .نقشها ،به كارآیی شیوه خانواده در توزیع و انجام وظایف اشاره میكند .وظایف شامل اموری میشود كه بر فراهم كردن منابع
(خوراک ،پوشاک و سرپناه) ،پرورش و حمایت ،رشد مهارتهای زندگی و حفظ و اداره سیستم خانواده (مثال ادارهخانه ،كارهای مربوط به
امور زندگی ،صورتحسابها ،مسائل بهداشتی ،قدرت و تصمیمگیری) مربوط میگردد ]20[.این یافته با نتایج تحقیقات  Pistermanو
همکاران] [26و صابری و همکاران[ ]27مبنی بر اینکه آموزش والدین بر جنبههای مختلفی از كاركرد خانواده اثر میگذارد و نیز این نوع
درمان ،استرس والدین این كودكان را كاهش میدهد و اعتماد به نفس آنها را افزایش میدهد ،همسو میباشد .در واقع در برنامه مذكور،
والدین عالوه بر آشنایی با ایجاد ارتباط مثبت با كودک (سخن گفتن ،ابراز احساسات ،اختصاص زمان برای ابراز وجود كودک) ،تمرین و
ایفای نقش والدین در گروههای كوچک را آموزش میبینند و با اهمیت نقش پدر در تربیت فرزند آشنا میشوند كه این سبب یادگیری
توانایی مقابله آنها در رویارویی با وظایف والدگری در قبال فرزند كمتوان ذهنی میشود.
همچنین ،نتایج تحلیل كواریانس چندمتغیره نشان داد كه آموزش والدین باعث افزایش پاسخدهی عاطفی بین اعضای خانواده شده است.
پاسخدهی عاطفی ،راهکارهای اعضای خانواده برای دادن پاسخ هیجانی متناسب ،چه احساسات مثبت (لذت ،عشق ،توجه ،مهربانی و
محبت) و چه منفی (غمگینی ،افسردگی ،خشم ،ترس) را میسنجد ]20[.این یافته با نتایج مطالعات  Houldingو همکاران[Turner ،]03
&  Danforth ،]04[Sandersو همکاران[ ]05و درویش دماوندی و خرسندپور[ ]28مبنی بر اینکه برنامه فرزندپروری مثبت باعث بهبود
مشکالت رفتاری كودكان ،كاهش مشکالت عاطفی (اضطراب و افسردگی) و ارتقا رابطه والد-كودک و بهبود رفتارهای فرزندپروری و
كاهش استرس والدین میشود ،همسو است .همچنین جاللی و همکاران[ ]29در پژوهشی نشان دادند كه آموزش برنامه فرزندپروری مثبت بر
كاهش اختالالت برونیسازیشده در كودكان موثر است .عالوه بر این ،نتایج همتی علمدارلو و همکاران[ ]24نشان داد كه سبک فرزندپروری
استبدادی و سهلگیرانه پیشبینیكننده مثبت و معنادار مشکل رفتاری ترس ،مشکل رفتار اجتماعی و پرخاشگری است ،ولی سبک
فرزندپروری مقتدرانه مادران با مشکل رفتاری ترس ،مشکل رفتار اجتماعی و پرخاشگری كودكان آنها همبستگی منفی و معنادار دارد .در
واقع در این روش ،برای بهبود رابطه والد-كودک ،بر ابراز احساسات والدین به كودكان تاكید زیادی میشود و همین امر باعث افزایش
پاسخدهی والدین به كودكان شده است.
بررسی دادههای حاصل از زیرمقیاس مشاركت عاطفی نشان میدهد كه آموزش والدین باعث افزایش مشاركت عاطفی بین اعضای خانواده
شده است .آمیختگی عاطفی به كیفیت عالقه ،توجه و سرمایهگذاری اعضای خانواده در برابر یکدیگر اشاره میكند ]20[.بررسی
 Wakimizuو همکاران[ ]00نشان میدهد كه آموزش برنامه فرزندپروری مثبت در كاهش مشکالت عاطفی و رفتاری دوران كودكی و
ترویج مهارتهای والدینی و افزایش دانش و اعتماد به نفس كودكان موثر است .در واقع در این روش ،والدین با اختصاص دادن زمان مفید
به كودک كمتوان ذهنی ،صحبت كردن و ایجاد عالقه و محبت به فرزندانشان میتوانند سرمایهگذاری و مشاركت عاطفی اعضای خانواده
به یکدیگر را افزایش دهند.
یکی دیگر از یافتههای این مطالعه ،فقدان اثرگذاری مداخله آموزشی بر مولفه كنترل رفتار بود و كنترل رفتار ،استاندارها و آزادیهای رفتاری
را توصیف میكند ]20[.این یافته را میتوان به نداشتن فرصت تمرین در زمینه مهارتهای یادشده نسبت داد .در واقع پرسشنامه مذكور
بالفاصله پس از پایان مداخله و برنامه آموزشی اجرا شد .این در حالی است كه اغلب والدین در حال ممارست با روشی بودند كه با روشهای
تربیتی بسیاری از آنها مغایرت داشته و تغییر روش مستلزم صرف وقت و انرژی زیادی بود .بر اساس نظریه كالیاس ) ،(1994طول مدت
آموزش در نتایج درمان میتواند بیشتر موثر باشد؛ بدین معنا كه هرچه محدوده زمانی آموزش گستردهتر باشد ،اثربخشی آموزش آشکارتر
میشود و به همین دلیل كوتاه بودن دوره آموزش میتواند در نتایج این پژوهش موثر باشد .یکی دیگر از دالیل احتمالی این است كه برای
تغییر در كنترل رفتار باید مداخالت در سطحی عمیقتر و با تعداد جلسات بیشتری انجام گیرد [28].یکی دیگر از یافتههای این مطالعه،
اثرگذاری مداخله آموزشی بر مولفه كاركرد كلی یا عمومی بود .كاركرد كلی همان سطح كلی بهنجاری یا آسیب در خانواده است ]31[.در
مطالعاتی علیزاده[ ]08و  Sandersو همکاران[ ]22نشان دادند كه این برنامه در بهبود مهارتهای اجتماعی ،هیجانی و رفتاری كودكان،
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 ارتباط والدین و مشاهده مستقل، سازگاری والدینی،رضامندی والدینی و خودكارآمدی مانند شادكامی والدینی و كاهش تعارض بین آنها
، در حقیقت.رفتارهای مطلوب و نامطلوب كودک و در كل برنامه مذكور میتواند بر بهبود كاركرد خانواده تاثیر قابل توجهی داشته باشد
كودک و مهارتهای فرزندپروری میتواند در- آموزش چگونگی رابطه والد،برنامه فرزندپروری مثبت با دادن اطالعاتی درباره اختالل
 این برنامه به والدین.كودک توصیه و تصریح شود-راستای كاهش مشکالت شدید رفتاری و هیجانی كودک و ارتقاء كیفیت روابط والد
. استقالل و قابلیت حل مسئله را میآموزد، خودتنظیمی هیجانی،راهبردهای عملی و موثر پرورش مهارتهای اجتماعی و زبانی كودک
. كاهش تعارض كودک جهت كامیابی تحصیلی میگردد،دستیابی به این مهارتها نیز سبب ارتقاء هماهنگی خانواده
 از جمله محدودیتهای، با عنایت به محدودیتهایی به دست آمده است،در پایان ذكر این نکته ضروری است كه یافتههای پژوهش حاضر
 عدم امکان اجرای برنامههای پیگیری به منظور دنبال كردن اثربخشی در طول زمان میباشد و استفاده از شیوه،عمده پژوهش حاضر
.نمونهگیری در دسترس از دیگر محدودیتهای این مطالعه بود
نتیجهگیری
در كل میتوان نتیجه گرفت كه آموزش برنامه فرزندپروری مثبت بر كاركرد خانواده دارای فرزند كمتوان ذهنی موثر است؛ بنابراین با توجه
، استفاده از آموزش برنامه فرزندپروری مثبت پیشنهاد میشود،به نتایج پژوهش حاضر و نتایجی كه توسط پژوهشهای پیشین گرفته شده
به عنوان یک برنامه موثر در جهت بهبود كاركرد خانواده در والدین كودكان كمتوان ذهنی توسط سازمان استثنایی آموزشوپرورش كشور و
.مراكز مشاوره با هدف راهنمایی و كمک به والدین كودكان كمتوان ذهنی برای بهتر شدن كاركرد خانواده مد نظر مسئولین قرار گیرد
تشکر و قدردانی
مقاله حاضر حاصل پایاننامه خانم فاطمه طاهری برای گرفتن درجه كارشناسی ارشد در رشته روانشناسی و آموزش كودكان استثنایی از
 بدینوسیله نهایت سپاس خود را از همه والدین دانشآموزان كمتوان ذهنی شهر.دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران بود
. ابراز میدارم،سمنان كه در پژوهش شركت كردهاند
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