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چكيده
پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش برنامه مدیریت والدین بر روابط مادر -فرزندی و
خود انتقادی مادران كودكان كم توان ذهنی صوورت ررفت این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح
پیش آزمون و پس آزمون دو رروهی (آزمایش و كنترل) میباشوود جامعه آماری پژوهش كلیه مادران
كودكان كم توان ذهنی (مراكز نگهداری و مدارس اسووتانایی) شووهرسووتان پارس آباد در سووال 9916
بودند كه به روش نمونهریری دردسترس تعداد  96نفر انتخاب و در دو رروه آزمایش ( 96نفر) و كنترل
( 96نفر) جایگزین شودند برای جمع آوری دادهها از مقیاس رابطه والد -كودک و سطوح خود انتقادی
اسووتفاده شوود رروه آزمایش تحت  8جلسووه  56دقیقهای برنامه آموزش مدیریت والدین قرار ررفتند و
رروه كنترل بدون هیچرونه مداخلهای باقی ماند تجزیه و تحلیل داده ها به روش واریانس چندمتغیره
صورت ررفت فرضیه تحقیق حاضر این بود كه آموزش برنامه مدیریت والدین بر روابط مادر-فرزندی
و خود انتقادی مادران اثر رذار اسووت نتایج نشووان داد آموزش برنامه مدیریت والدین موجب افزایش
روابط مادر -فرزندی و مولفههای آن و كاهش خودانتقادی و مولفههایش در مادران كودكان كم توان
ذهنی شووده اسووت در نتیجه میتوان بیان كرد آموزش برنامه مدیریت والدین میتواند روش كارآمدی
در بهبود روابط مادر -فرزندی و كاهش خودانتقادی در مادران كودكان كم توان ذهنی باشد
كليد واژهها :مدیریت والدین ،روابط مادر -فرزندی ،خود انتقادی ،كم توان ذهنی
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مقدمه
كم توانی ذهنی ،9نقص یا نارسوایی در رشود ذهنی است كه با اختالل در مهارتهای رشد مشخص
شوووده و بر تواناییهای شوووناختی ،كالمی ،حركتی و اجتماعی فرد تأثیر میرذارد در واقع كم توانی
ذهنی ،اختاللی اسوت كه در طول دوره رشد شروع میشود و كمبودهای عقالنی و عملکرد انطباقی را
در زمینههای مفهومی ،اجتماعی ،و عملی در بر میریرد (انجمن روان پزشووکی آمریکا2699 ،2؛ ترجمه
سید محمدی)696 :9919 ،
وجود این كودكان موجب تحمیل فشوووارهایی بر والدین شوووده و موجب به هم خوردن آرامش و
انسووجاخ خانواده میرردد مادران این كودكان بیشووتر از سووایر اعخووای خانواده دچار تنش و فشووار
میباشوند همچنین احسواس پریشووانی و افسوردری بیشووتری نسوبت به مادران كودكان عادی تجربه
میكنند و نسوبت به آنها در كنترل خشم كودک خود ،مشکل بیشتری دارند كه وجود چنین مشکالتی
میتواند منجر به انتقاد از خود در این افراد رردد در واقع خودانتقادی به عنوان یک شوووکل نابهنجار
برای تعریف خود تصووور میشووود ،كه با ارزیابی منفی از خود ،احسوواس رناه و نگرانی در مورد كاهش
رضوایت از عدخ توانایی برای زندری كردن بر اساس استانداردها شناخته میشود (بالت)26 :2662 ،9
براسواس نرر تامپسوون و زوروف )2662( 2خودانتقادی دارای دو وجه است؛ مقایسهای و درونی شده
خودانتقوادی مقوایسوووه ای 6بوه عنوان نرر منفی نسوووبت به خود در برابر دیگران تعریف میشوووود
خودانتقادی درونی 5به عنوان نرر منفی نسوبت به خود در مقابل با استانداردهای شخصی ،درونی خود
تعریف می شوووود عالوه بر این كودكوان كم توان ذهنی همواره رفتواهووای منفی دارنوود و وجود این
رفتووارهووای منفی كودكووان ،میتوانوود رفتووارهووای منفی والوودین را برانگیزد و واكنشهووایی همچون
پرخاشوگری  ،تنبیهات جسمانی و احساس خشم از جانب والدین نسبت به كودكان را به وجود آورد به
نرر میآید كه این اشوووکال در نحوهی برخورد مابت ،رفتارهای منفی كودک را نیز افزایش میدهد
این چرخه جبری ممکن اسوت به دنبال هم تکرار شود ،بطوری كه والدین و كودک به صورت متقابل
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رفتارهای منفی یکدیگر را تشوودید كنند كه هم به افزایش این اضووطراب و هم موجب تخریب رابطه
بین والد -كودک شود (وبستر و استراتون)196 :9116 ،9
یکی از روشهای آموزشووی – كمکی كه میتواند در كاهش مشووکالت این مادران بکار بسووت،
برنامه آموزش رفتاری والدین اسوت برنامه آموزش رفتاری والدین براسواس اصول یادریری اجتماعی
اسووت برنامه والدرری مابت ،یک برنامه راهبردی چند سووطحی و دربارهی فرزندپروری و با رویکرد
پیشوگیرانه و حمایتی نسوبت به خانوادهها بوده اسوت كه توسوط ساندرز و همکاران تدوین شده است
(سوواندرز ،ماركی دادز و ترنر ) 9 :2669 ،2هسووته اصوولی برنامه آموزش والدین ،افزایش مهارتهای
والدین از طریق اسووتفاده موثر از یادریری اجتماعی مانند تقویت ،تشووویق ،تنبیه ،الگوریری میباشوود
(سووووانوودرز )22 :2669 ،بوورنووامووه آموووزش مووذكووور اهووداف زیوور را دنووبووال موویكوونوود:
 )9افزایش دانش ،مهارت ،اعتماد به نفس ،خود كارآمدی و خوش فکری والدین در تربیت كودكانشان؛
 )2ارائه درمان بوسیله یادریری آموزشی ،حل مسأله به واسطه الگوپردازی ،درمانگری ساخت یافته حل
مسوووأله؛  )9رسوووترش سووورررمی و ایمنی و پرورش وایجاد محیطهایی با میزان تعارض كمتر برای
كودكان؛ )2افزایش كارآمدی رفتاری ،هوشووی ،زبانی ،عاطفی و اجتماعی كودكان از طریق مهارتهای
فرزنودپروری مابوت (سوووانودرز )26 :2669 ،تحقیقوات نشوووان میدهود كه برنامه آموزش رروهی
فرزنودپروری مابوت موجوب كواهش معنادار اسوووترس والدرری در قلمرو والدین و قلمرو كودكان در
مبتالیوان بوه اختالل اوتیسوووم(صوووابری ،بهرامی پور ،قمرانی و یوارمحمودیوان ،)51 :9919،اختالل
آسوپررر(بروكمن ،ویسمارا ،دراتا و اوپندن ،)26 :2661،9كودكان معلول( مک كونداكی2668، 2؛ به نقل
از علی اكبری و كاكوجویباری ،محتشوومی و یکدله پور  ) 9919:55 ،و كودكان با ناتوانیهای رشوودی
(رلوریا و لورا )272 :2696 ،6شووده اسووت همچنین آموزش مدیریت والدین تاثیر مابت معناداری بر
افزایش صوالحیت والدین (مرتبط با خودانتقادی) كودكان دارای مشکالت رفتاری داشت (تزک ،داون
پورت ،فریو ،بارلو ،بایلس 5و همکاران  7 :2696،؛ مارتین ،كنوت و لنارت 669 :2696 ، 7؛ اسووپیجکر،
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جانسوون ،میر وریجانسووویلد 999 :2696،9؛ دنیس و برنارد 218 :2699،2؛ علی اكبری ،كاكوجویباری،
محتشوومی و یکدله پور  )55 :9919،و بهبود روابط مادر -فرزندی و كاهش مشووکالت ارتباطی والدین
شوده است(شاین27 :2692، 9؛ عابدی شاپور آبادی ،پورمحمدرضا ،محمدخانی و فرضی ) 59 :9919،
به طور كلی در زمینه اثر بخشوی مداخالت آموزشی در كاهش تعامالت منفی و آزارنده والد  -فرزندی
كه منجر به آزار و اذیت فیزیکی و روان شناختی كودک كم توان ذهنی میشود ،مطالعات كمی صورت
ررفته اسووت از طرفی با توجه به اینکه خانواده یک نراخ اجتماعی اسووت ،یک اختالل در هر یک از
اعخای آن ،كل نراخ را مختل میكند و این نراخ مختل شده به نوبه خود اختالالت مربوط به اعخا را
تشودید كرده و مشکالت جدیدی را ایجاد میكند بنابراین برنامه های آموزش والدین از طریق فراهم
آوردن اطالعات مناسووب دربارهی شوورایط كودک و نحوهی رفتار با او ،مکانیسووم سووازراری والدین را
بهبود میبخشد و موجب میشود والدین شرایط كودک خود را بهتر بپذیرند و در پیشرفت كودک نقش
موثرتری داشوته باشوند ،لزوخ پژوهش حاضور بیش از پیش احساس میشود لذا پژوهش حاضر نیز بر
این اساس و جهت پاسخگویی به این فرضیه ها صورت ررفت:
فرضووویوه اول :آموزش برنامه مدیریت والدین بر بهبود روابط مادر -فرزندی مادران كودكان كم
توان ذهنی تاثیر دارد
فرضیه دوخ آموزش برنامه مدیریت والدین بر خود انتقادی مادران كودكان كم توان ذهنی تاثیر دارد

روش شناسي
حاضر با توجه به اهداف و فرضیه های آن از نوع نیمه آزمایشی (پیش آزمون و پس آزمون با رروه
كنترل) میبواشووود جوامعوه آماری این پژوهش شوووامل كلیه مادران كودكان كم توان ذهنی (مراكز
نگهداری و مدارس اسوتانایی) شوهرسوتان پارس آباد در سوال  9916میباشوند كه آمار آنان براساس
رزارش اداره بهزیسووتی شووهرسووتان  962نفر میباشوود روش نمونه ریری این پژوهش به صووورت
دردسوترس بود به این صوورت كه از بین مادران واجد شرایط (دارای نمرات پایین در پرسشنامه های
والد – كودک و نمرات باال در پرسشنامه خودانتقادی) تعداد  96نفر انتخاب و در دو رروه آزمایش (96
نفر) و كنترل ( 96نفر) جایگزین شودند ضومنا حداقل نمونه برای روشهای آزمایشی  96نفر رزارش
1
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شده است (سرمد )9982 ،ابزار رردآوری اطالعات در این تحقیق پرسشنامهای میباشد كه شامل:الف)
مقیاس رابطه والد -كودک : 9مقیاس رتبه بندی والد -كودک یه مقیاس  22سوئوالی اسوت كه توسط
فاین 2و همکاران در سوال  9189طراحی شوده اسوت این مقیاس دو شکل دارد :یکی برای سنجیدن
رابطه فرزند با مادر و یکی برای سنجیدن رابطه فرزند با پدر در این پژوهش از قسمت مربوط به رابطه
موادر -كودک اسوووتفواد شووود پرسوووشووونوامه رابطه فرزند با مادر نیز دارای  2عامل عاطفه مابت،
آزردری/سوردررمی نقش ،همانندسازی ،و ارتباط با رفت و شنود میباشد در تحقیقی فاین و همکاران
( )9189پوایوایی این مقیاس را فرخ مادر  6/16رزارش نمودهاند همچنین در ایران در پژوهشوووی كه
پرهیزرار ( )9989انجاخ داده اسوت ضورایب پایایی محاسوبه شوده برای پرسوشنامه فرخ مادر را 6/12
رزارش نموده اسووت ب) مقیاس سووطوح خود انتقادی :مقیاس سووطوح خودانتقادی به عنوان مفهوخ
خودانتقادی دو بعدی به وسویله تامپسون و زوروف ( )2662تهیه شده است خودانتقادی مقایسه ای به
عنوان دیدراه منفی نسووبت به خود در برابر دیگران تعریف میشووود خود انتقادی مقایسووهای بر روی
مقایسهی نامناسب خود با دیگران كه خصمانه یا انتقادی می باشد ،تمركز میكند (تامپسون و زوروف،
 )2662نمره برش برای این مقیاس  55در نرر ررفته شده است یاماروجی و كیم )2699( 9در مطالعه
خود همسوووانی درونی منواسوووبی را برای این مقیواس رزارش كردند (آلفای كرونبا

 )6/16آلفای

كرونبا دو خرده مقیاس خودانتقادی مقایسووهای و درونی شووده به ترتیب  6/82و  6/88رزارش شووده
اسوت در ایران قربانی ( )9919آلفای كرونبا این پرسوشنامه را برای كل مقیاس  6/88و برای خرده
مقیاس خودانتقادی مقایسووه ای و درونی شووده به ترتیب  6/71و  6/86رزارش كرده اسووت برنامه
آموزشی تحقیق حاضر بر اساس روش ساندرز ( )2669است كه خالصه جلسات به شرح ذیل میباشد:
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جدول :9برنامه آموزشی مدیریت والدین(ساندرز)2669 ،
ردیف جلسه
جلسه اول

جلسه دوخ
جلسه سوخ
جلسه چهارخ
جلسه پنجم
جلسه ششم
جلسه هفتم
جلسه هشتم

توضیحات جلسه
آشنایی با اعخای رروه و توضیح اجمالی والدین در مورد مشکالت كودكانشان ،بیان
مقررات ،توضیح در مورد اختالل ،توصیف اجمالی در مورد فرزندپروری مابت و هدف
از استفاده از آن ،برخی علل مشکالت رفتاری كودكان ،چگونگی ثبت رفتار كودكان
و ارائة جدول ها برای ثبت آنها
بررسووی تکالیف جلسووة اول و ارائة بازخورد ،تقویت رابطة والد كودک ،چگونگی ارائة
دستورالعمل ،روشهای آموزش مهارتها و رفتارهای جدید
بررسووی تکالیف و دادن بازخورد ،انواع تقویت كننده ها ،نحوة ارائة تحسووین كالمی،
نکات اصولی اسوتفاده از تقویت كننده ها ،ویژریهای اصوول اساسی حاكم بر رفتار
كودک توسط والدین
بررسی تکالیف و دادن بازخورد ،كاهش رفتارهای نامطلوب خفیف ،پیامدهای منطقی
(برای رفتارهای شدید) ،مشکالت رایج در استفاده از روش
بررسوی تکالیف و دادن بازخورد ،رهنمودهایی برای بقای خانواده ،تشخیص موقعیت
دردسرساز ،راخهای فعالیتهای برنامه ریزی شده
بررسی تکالیف و دادن بازخورد ،موانع حفظ تغییر
تشویق ،رابطة بین رفتار مطلوب و نوع تشویق ،تأثیرات تشویق بر رفتار ،انواع تشویق
(مادی – رفتاری -كالمی) ،اصول تشویق
تنبیه ،هدف از تنبیه ،روشوهای تنبیه ،تأثیرات منفی تنبیه ،اصول تنبیه و جمع بندی
نهایی جلسات

اجرای پژوهش به این صووورت بود كه ابتدا از طریق اجرای پرسووشوونامه های خودانتقادی و رابطه
والد -كودک (بر روی  986نفر از مادران كودكان كم توان ذهنی) تعداد  96نفر از مادرانی كه نمرات
باال در پرسشنامه خودانتقادی و نمرات پایین در پرسشنامه رابطه والد -كودک داشتند ،انتخاب و در دو
رروه آزمایشی و كنترل جایگزین شدند سپس رروه آزمایشی تحت برنامه آموزش مدیریت والدین (به
مدت  8جلسه ،هر جلسه به مدت  56دقیقه) قرار ررفته و رروه كنترل بدون هیچگونه مداخلهای باقی
ماند و در نهایت در جلسه هشتم مجددا هر دو رروه پرسشنامه مذكور را تکمیل نمودند و پرسشنامهها
جمعآوری شود برای آزمون فرضیهی پژوهشی از آزمون تحلیل واریانس چند متغیره ()MANOVA
استفاده شد كه برای این منرور از نرخ افزار آماری  SPSSبهره ررفته شد

اثربخشی آموزش مدیریت والدین بر روابط مادر -فرزندی و خود انتقادی مادران كودكان كم توان ذهنی
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يافته ها
میانگین( و انحراف معیار) سوون مادران رروه كنترل ( 99/22و  )6/97و میانگین( و انحراف معیار)
سن مادران رروه آزمایش ( 92/99و  )7/66است میزان تحصیالت مادران(رروههای مورد مطالعه) در
رروه كنترل تحصیالت لیسانس و باالتر( 26درصد) ،فوق دیپلم( 99/99درصد) ،دیپلم( 99/99درصد) و
زیر دیپلم( 25 /57درصوود) دارند و در رروه آزمایش تحصوویالت لیسووانس و باالتر( 26درصوود) ،فوق
دیپلم( 5/57درصد) ،دیپلم( 26درصد) و زیر دیپلم(  99/9درصد) بودند
جدول ( :)2میانگین و انحراف معیار رابطه مادر -كودک ومولفه های آن در رروههای مورد مطالعه
متغیر

رروه
كنترل

عاطفه مابت
آزمایش
آزردری/سردررمی
نقش

كنترل
آزمایش
كنترل

همانندسازی
آزمایش
ارتبواط بوا رفت و
شنود

روابوووط موووادر-
فرزندی

كنترل
آزمایش
كنترل
آزمایش

زمان
پیش آزمون
پس آزمون
پیش آزمون
پس آزمون
پیش آزمون
پس آزمون
پیش آزمون
پس آزمون
پیش آزمون
پس آزمون
پیش آزمون
پس آزمون
پیش آزمون
پس آزمون
پیش آزمون
پس آزمون
پیش آزمون
پس آزمون
پیش آزمون
پس آزمون

میانگین
71/89
86/92
86/29
81/78
96/96
1/82
1/17
99/58
99/28
99/95
99/69
97/92
96/79
92/91
96/51
29/26
89/62
86/99
82/62
19/27

انحراف معیار
8/92
7/11
8/78
96/29
2/88
2/62
2/29
9/96
2/62
2/59
2/26
9/95
9/26
9/66
9/55
2/26
97/92
98/62
91/66
29/62
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چنانچه در جدول ( )2مشوواهده میشووود میانگین (و انحراف معیار) روابط مادر -فرزندی در پیش
آزمون و پس آزمون رروه كنترل به ترتیب برابر  )97/92( 89/62و  )98/62( 86/99و در رروه آزمایش
 )91/66( 82/62و )29/62( 19/27میباشد
جدول ( :)9میانگین و انحراف معیار خودانتقادی ومولفه های آن در رروههای مورد مطالعه
متغیر
خود انتقادی
مقایسه ای

خود انتقادی
درونی شده

رروه
كنترل
آزمایش
كنترل
آزمایش
كنترل

خود انتقادی
آزمایش

زمان

میانگین

پیش آزمون
پس آزمون
پیش آزمون
پس آزمون
پیش آزمون
پس آزمون
پیش آزمون
پس آزمون
پیش آزمون
پس آزمون
پیش آزمون
پس آزمون

66/59
69/22
69/96
29/95
28/96
21/82
28/62
26/28
11/29
969/67
966/76
82/62

انوووحوووراف
معیار
7/65
8/91
7/76
5/99
1/98
8/71
8/88
7/28
96/22
96/91
1/69
5/58

چنانچه در جدول ( )9مشواهده می شود میانگین (وانحراف معیار) خود انتقادی كل در پیش آزمون
و پس آزمون رروه كنترل بوه ترتیوب برابر  )96/22( 11/29و )96/91( 969/67؛ و در رروه آزمووایش
 )1/69( 966/76و )5/58( 82/62میباشوود نتایج آزمون كولمگروف -اسوومیرنوف ( مقدار،9/62 z
سوطح معناداری  ) 6/92نشوان داد كه توزیع متغیرهای تحقیق نرمال اسوت و جهت تحلیل فرضیات
می توان از آزمون های پارامتریک اسوتفاده كرد فرضویه اول تحقیق به این صورت بود كه "آموزش
برنامه مدیریت والدین بر بهبود روابط مادر -فرزندی مادران كودكان كم توان ذهنی تاثیر دارد" جهت
بررسووی پیش فرض برابری واریانس ها از تحلیل آزمون لوین اسووتفاده شوود طبق نتایج آزمون لوین،
سوووطح معنی داری خطای آزمون برابری واریانسها ( )P>6/66نشوووان میدهد كه واریانسها برابر
هسوتند نتایج آزمون معناداری تحلیل واریانس چند متغیره روابط مادر -فرزندی نشان میدهد سطوح
معناداری تماخ آزمونها قابلیت اسووتفاده از تحلیل واریانس چند متغیره را مجاز میشوومارد (،p< 6/69
 6/92 ،F= 22/27المبدای ویلکز)
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جدول ( :)2نتایج آزمون تحلیل واریانس چند متغیره (مانوا) بر رابطه مادر –كودک و مولفه های آن
منبع
تغییر

مدل

متغیر وابسته

مجموع
مجذورات
82966/99

میانگین
درجه
مجذورات
آزادی
82966/99
9

6/11 6/66 96278/57

57722/86

9717/56

6/18 6/66

52981/92

2219/99

6/18 6/66

عاطفه مابت
آزردری/سردررمی
9
57722/86
نقش
9
52981/92
همانندسازی
ارتبواط بوا رفت و
9 2979811/27
شنود
روابوووط موووادر-
فرزندی

عاطفه مابت
آزردری/سردررمی
نقش
همانندسازی
رروه
ارتبواط بوا رفت و
شنود
روابوووط موووادر-
فرزندی

F

P

اتا

6/11 6/66 96856/66 2979811/27

59198/26

9

59198/26

2956/69

6/15 6/66

869/69

9

869/69

966/89

6/68 6/66

292/66

9

292/66

29/26

6/29 6/66

598/82

9

598/82

22/79

6/97 6/66

9298/76

9

9298/76

97/91

6/98 6/66

915/66

9

915/66

96/61

6/95 6/66

همانطور كه جدول ( )2نشووان میدهد بین عاطفه مابت ،آزردری/سووردررمی نقش ،همانندسووازی،
ارتبواط بوا رفوت و شووونود و روابط موادر -فرزنودی پیش آزمون و پس آزمون رروه آزموایش تفاوت
معنیداری وجود دارد ( )p< 6/69بنابراین میتوان رفت كه فرضیه اول تایید میشود
فرضیه دوخ تحقیق به این صورت بود كه "آموزش برنامه مدیریت والدین بر خود انتقادی مادران
كودكوان كم توان ذهنی تاثیر دارد" جهت بررسوووی پیش فرض برابری واریانس ها از تحلیل آزمون
لوین اسوووتفواده شووود طبق نتایج آزمون لوین ،سوووطح معنی داری خطای آزمون برابری واریانسها
( )P>6/66نشوووان میدهود كه واریانسها برابر هسوووتند نتایج آزمون معناداری تحلیل واریانس چند
متغیره خودانتقادی نشان میدهد سطوح معناداری تماخ آزمونها قابلیت استفاده از تحلیل واریانس چند
متغیره را مجاز میشمارد(  6/52 ،F= 26/91 ،p< 6/69المبدای ویلکز)
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جدول ( :)6نتایج آزمون تحلیل واریانس چند متغیره (مانوا) بر روی خود انتقادی و مولفه های آن
منبع
نغییر

متغیر وابسته
خود انتقادی
خووودانووتقووادی

مدل

مقایسه ای
خووود انتقووادی
درونی شده
خود انتقادی
خووودانووتقووادی

رروه

مقایسه ای
خووود انتقووادی
درونی شده

مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

82966/99

9

82966/99

96278/57

57722/86

9

57722/86

9717/98

6/66

52981/92

9

52981/92

2219/99

6/66

6/18

66672/69

9

66672/69

9766/77

6/66

6/16

59198/26

9

59198/26

2956/69

6/66

6/15

95957/69

9

95957/69

2179/58

6/66

6/17

F

P

اتا

6/66

6/11
6/18

همانطور كه جدول ( )6نشووان میدهد بین خود انتقادی مقایسووه ای ،خود انتقادی درونی شووده و
خود انتقووادی پیش آزمون و پس آزمون رروه آزمووایش تفوواوت معنی داری وجود دارد ()p< 6/69
بنابراین می توان رفت كه فرضیه دوخ تایید می شود
بحث و نتيجه گيري

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش برنامه مدیریت والدین بر روابط مادر -فرزندی و
خود انتقادی مادران كودكان كم توان ذهنی صووورت ررفت فرضوویه اول پژوهش این بود كه آموزش
برنواموه مودیریوت والدین بر بهبود روابط مادر -فرزندی و مولفه های آن در مادران كودكان كم توان
ذهنی تاثیر دارد نتایج به دسووت آمده در این راسووتا نشووان داد بین عاطفه مابت ،آزردری/سووردررمی
نقش ،همانندسوووازی ،ارتباط با رفت و شووونود و روابط مادر -فرزندی پیش آزمون و پس آزمون رروه
آزمایش تفاوت معنیداری وجود دارد ( )p< 6/69بنابراین میتوان رفت كه فرضیه اول تایید میشود
نتایج به دسوت آمده با یافته های پژوهش ساندرز و همکاران ( ،)2667پیجیکرس و همکاران(،)2696
عابدی شواپور آبادی و همکاران ( ،)9919و شوواین ( )2692همسوویی داشووت در خصوووت تبیین این
نتیجه قابل بیان اسوووت كه رابطه ولی  -فرزندی عبارت اسوووت از ارتباطات بین والدین و فرزندان كه
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حواكی از وجود اعتمواد و رابطوه عواطفی ،برقراری رفوت و رو و تفواهم ،كموک و همراهی والدین و
همانندسوازی فرزند با والدین میباشود (بوهلر و جرارد )16 :2662 ،براین اساس یکی از اصول برنامه
آموزش مودیریت والدین ایجاد رابطه عاطفی ،برقراری رفت و رو و تفاهم ،و محیط سوووالم و حمایتی
می باشد در واقع كودكان در تماخ سنین نیازمند یک محیط سالم ،امن و حمایتی هستند كه برای آنها
فرصووت هایی برای كشووف ،آزمون و بازی فراهم كند این اصوول ،یک اصوول ضووروری برای بهبود
بخشویدن به رشود سوالم و پیشگیری از تصادفات و جراحات در محیط خانه به حساب میآید (ساندرز،
 )68 :2668هسوته اصولی برنامه آموزش والدین ،افزایش مهارتهای والدین از طریق استفاده موثر از
یادریری اجتماعی مانند تقویت ،تشوووویق ،تنبیه ،الگوریری میباشووود (سووواندرز )22 :2669 ،بنابراین
هنگوامی كوه والودین این آموزش را دریافت نمایند دانش ،مهارت ،اعتماد به نفس ،خودكارآمدی و خوش
فکری والدین در تربیت فرزندانشوووان افزایش میباشووود؛ عالوه براین آموزش این برنامه منجر به افزایش
كوارآمودی رفتواری ،هوشوووی ،زبانی ،عاطفی و اجتماعی كودكان از طریق مهارتهای فرزندپروری مابت
(ساندرز )29 :2669 ،صورت ررفته و در نهایت میتواند بهبودی در رابطه ولی – فرزندی ایجاد نماید

فرضیه دوخ پژوهش این بود كه آموزش برنامه مدیریت والدین بر خود انتقادی مادران كودكان كم
توان ذهنی تاثیر دارد نتایج حاصوله نشان داد بین خود انتقادی مقایسهای ،خود انتقادی درونی شده و
خود انتقووادی پیش آزمون و پس آزمون رروه آزموایش و كنترل تفوواوت معنی داری وجود دارد (6/69
< )pبنابراین میتوان رفت كه فرضووویه دوخ تایید می شوووود نتیجه به دسوووت آمده با یافته های
مطووالعووات( علی اكبری و همکوواران2699 ،؛ بروكمن و همکوواران 2661،؛ مووارتین ،كنوت و لنووارت
2696،؛صووابری و همکاران 9919؛ علی اكبری و همکاران 9919،؛ دنیس و برنارد  )2699،همخوانی
داشووت در خصوووت تبیین این نتیجه قابل بیان اسووت كه خودانتقادی به عنوان یک شووکل نابهنجار
برای تعریف خود تصووور میشووود ،كه با ارزیابی منفی از خود ،احسوواس رناه و نگرانی در مورد كاهش
رضوایت از عدخ توانایی برای زندری كردن براساس استانداردها شناخته میشود (بالت)26 :2662 ،؛ و
وجود فرزند كم توان ذهنی در شودت بخشیدن این تحریف های مربوط به خویشتن تاثیر دارد در این
بین وجود برنامه های آموزش مدیریت والدین با تاثیر بر تغییر شناختهای غیرواقعی والدین بخصوت
اسووونادها و انترارات نادرسوووت آنها در مدیریت كودكان و نوجوانان پرداخته و این عامل در افزایش
احساس توانمندی والدین و قدرت خودتنریمی آنها در مهارتهای اصلی زندری و كمک به توانایی حل
مستقالنه مشکالت تاثیر رذاشته (ساندرز ) 26 :2669 ،و موجب كاهش برداشت منفی آنان از خویشتن

16
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و در نهایت كاهش خودانتقادیشوووان میرردد عدخ بررسوووی و غربالگری اختالالت روانی در مادران
كودكان كم توان ذهنی ،عدخ تفکیک شدت كم توانی ذهنی در فرزندان ،امکان سوءریری در نتایج به
علت درمانگری محققین و انتخاب دردسوووترس نمونه های آماری از محدودیت های پژوهش لحاظ
میرردد

19

 فرزندی و خود انتقادی مادران كودكان كم توان ذهنی-اثربخشی آموزش مدیریت والدین بر روابط مادر

كتابنامه
) راهنمای تشوووخیصوووی وآماری اختالالت روانی ترجمه2699( انجمن روانپزشوووکی آمریکوا
) نشر روان9919(  یحیی،سیدمحمدی
 انتشارات سمت:) آمار استنباطی ویرایش دوخ؛ تهران9982(  زهره،سرمد

) اثربخشی برنامه9919(  احمد، امیر ویارمحمدیان، منصووره؛ قمرانی، جواد؛ بهرامی پور،صوابری
رروهی فرزندپروری مابت بر كاهش استرس والدرری مادران دارای كودكان مبتال به اختالل اوتیسم
77-51  صص،)2(96 ،مجله دانش و پژوهش در روان شناسی كاربردی
)9919(  مرجان، پروانه و فرضی، معصومه؛ محمدخانی، ثریا؛ پورمحمدرضوا،شواپور آبادی-عابدی

/ كودک در كودكان با اختالل بیش فعالی-اثربخشوووی برنواموه رروهی والدرری مابت بر رابطه مادر
76 -59  صص،)9(2 ،نارسایی توجه مجله روان شناسی بالینی
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