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Abstract 

Background and Objectives: Decreased rates of emotion regulation might be observed in children and adolescents with intellectual disability 
(ID) and their mothers. It is important to plan appropriate training programs for improving mothers’ attitudes toward children and adolescents 

with ID. Parenting training programs could improve the mothers’ attitudes toward children and adolescents with ID. This is because children 

and adolescents with ID encounter numerous challenges in emotional reactions. Therefore, the present study aimed to investigate the effects of 
the parenting training program on the attitude of the mothers of children with ID. 

Methods: This was a quasi–experimental study with a pretest–posttest, and, a control group design. The study samples were 34 mothers of 

children with ID who aged 6–8 years. The sampling was conducted in the 2018–2019 academic year, in Tehran City, Iran. The study subjects 
were selected by random sampling method and were randomly assigned to the experimental and control groups. Each group consisted of 17 

individuals. The study participants were from the middle socioeconomic class. The experimental group participated in a 12–session parenting 

training program (two 60–min weekly sessions). However, the control group received no intervention and remained on the waiting list. The 
applied instrument in this research was the Parenting Attitudes Questionnaire (PAQ) (Shoben, 1949). The PAQ was completed by the mothers 

of children with ID in pretest and posttest phases. Therefore, the required data were collected through the questionnaire before and after providing 

the training sessions. Multivariate Analysis of Covariance (MANCOVA) was used in SPSS to analyze the obtained data (p<0.05).  
Results: Initially, the normality of the study variables and the contingency of variance and covariance assumptions were tested. The Kolmogorov 

Smirnov test data suggested that all variables were normally distributed. Moreover, Box test results confirmed the contingency of variance–

covariance assumption. Accordingly, the MANCOVA assumptions were established, and MANCOVA could be used for data analysis. The 
MANCOVA results revealed a significant difference in the posttest scores of the experimental and control groups concerning the mothers’ 

attitudes toward their children with ID (p<0.001). The MANCOVA results also indicated that the parenting training program had a significant 

and positive effect on the investigated mothers’ attitudes toward their children with ID. The Parenting training program improved the studied 
mothers’ attitudes toward their children with ID. Furthermore, the obtained data revealed that the parenting training program significantly 

impacted all subscales of mothers’ attitudes (domineer, sever dependency, & indifference) toward their children with ID (p<0.001). According 

to Eta squared, 59%, 61%, and 65% of variations in components, such as domineer, sever dependency, and indifference, respectively, could be 

explained by the participation of the mothers of children with ID in the parenting training program.  

Conclusion: The parenting training program improved the attitude and its subscales (domineer, sever dependency, & indifference) in the mothers 

of children with ID. This could be because the parenting program is related to subjective well–being and an individual’s affective experiences, 
which influences individuals’ attitudes. As a result, training this program could crucially affect the attitude of the mothers of children with ID. 
Keywords: Children with intellectual disability, Parenting, Mothers’ attitude. 
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  .۹۰(:1۰؛ )۹1۳۹ی ناتوان مطالعات مجله 1

 لیاصی پژوهش مقاله 1۳۹۹ خرداد برخط انتشار 

 ناتوانی هوشی  داراینگرش مادران کودکان  فرزندپروری بر اثربخشی آموزش برنامٔه

 ۳، غالمعلی افروز۲اکبر ارجمندنیاعلی* ،1تبارفرزانه میرزایی

 سندگانینو حاتیتوض

 ؛شناسی و آموزش کودکان استثنایی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایراندانشجوی دکتری، گروه روان .1
  ؛شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایرانروان شناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشکدٔهدانشیار گروه روان. ۲
  .شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایرانروان شناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشکدٔهاستاد ممتاز گروه روان. ۳

  ia@ut.ac.irarjmandn *رایانامٔه نویسندٔه مسئول:

 1۳۹۸فروردین  ۲۷ تاریخ پذیرش:؛ 1۳۹۷اسفند  1۸ تاریخ دریافت:

 

  

                                                      
( deed.fa/4.0nc/-https://creativecommons.org/licenses/byی )المللنیب ۰٫۴ی رتجاریغ-اریاخت مجوز تحت که است آزادی دسترس با مقاله کی نیا. یناتوان مطالعات مجله ،۱۳۹۵ © است محفوظ انتشار حق

 .دیکن عیتوز وی بردارنسخهی رتجاریغ طوربه ،یاصل نسخٔه به مناسب ارجاع شرط با را مقاله نیا در شده منتشر مواد که دهدیم اجازه شما به که است شده منتشر

 
 دهیچک

بررسی  منظورپژوهش حاضر به .شودها میهای هیجانی نامناسب در کودکان و نوجوانان دارای ناتوانی هوشی منجربه بروز مشکالت نگرشی در مادران آنواکنشزمینه و هدف: 
 فرزندپروری بر نگرش مادران کودکان دارای ناتوانی هوشی در شهر تهران انجام شد. اثربخشی آموزش برنامٔه

سنی  نفر از مادران کودکان دارای ناتوانی هوشی در دامنٔه ۳۴پژوهش  آزمون و گروه گواه بود. نمونٔهپس و آزمونآزمایشی با طرح پیشهنیم ایپژوهش حاضر، مطالعه بررسی:روش
آزمایش و گواه جایدهی شدند. گروه نفری 1۷گروه اب تصادفی در دو صو با انت هانتخاب شددردسترس گیری نمونه شیؤهکه به ندبود 1۳۹۷-۹۸سال در سال تحصیلی  ۸تا۶

به گروه گواه این آموزش ارائه نشد و در لیست انتظار که درحالی ؛شرکت کرد دقیقه ۶۰هر جلسه  و جلسه دوای هفتهصورت بهفرزندپروری  جلسه آموزش برنامٔه دوازدهآزمایش در 
ها با استفاده از تحلیل کوواریانس چندمتغیری در سطح معناداری ( بود. داده1۹۴۹های فرزندپروری والدین )شاپین، نگرش شده در این پژوهش پرسشنامٔهماند. ابزار استفاده

 تحلیل شد. ۰٫۰۵
 درنآزمون تفاوت معناداری داپس آزمایش و گواه در نگرش مادران به کودکان دارای ناتوانی هوشی در مرحلٔه هایندمتغیری نشان داد که گروهاریانس چونتایج تحلیل کو ها:یافته

 (.>۰٫۰۰1pناتوانی هوشی داشته است ) بافرزندپروری اثر مثبت و معناداری بر نگرش مادران کودکان  آموزش برنامٔهو 
های عاطفی فرزندپروری به بهزیستی فردی و تجربه . برنامٔهه استفرزندپروری با نتایج مثبت و مؤثری همراه بود های پژوهش، استفاده از برنامٔهبراساس یافته گیری:نتیجه

 کند.دران کودکان دارای ناتوانی هوشی ایفا نقش مهمی در نگرش ما رسد آموزش این برنامهنظر میبنابراین، به ؛گذاردثیر میأو بر نگرش افراد ت بودهشخصی وابسته 

 .کودکان دارای ناتوانی هوشی، فرزندپروری، نگرش مادران ها:واژهکلید
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۲ 

 مقدمه ۱
یکی از عوامل مهم در ایجاد و گسترش تسهیالت آموزش و پرورش 

، گسترش اطالعات و آگاهی روزافزون و احساس 1کودکان استثنایی
(. تولد و حضور کودک 1این کودکان است )درقبال مسئولیت والدین 

اعضای آن و  و تواند آثار نامطلوبی بر خانوادهمی ۲هوشیدارای ناتوانی 
به عملکرد خانواده آسیب رساند و  و روابط خانوادگی بر جای گذارد

 چراکه مشکالت ؛(۲،۳د )شو آندرنهایت منجربه بروز مشکالتی در 

ای رابطه والدین رفتار با زندگی اولیٔه هایسال در رفتاری کودکان
تعامل و  قع، روابط عاطفی نزدیک برپایٔه(. دروا۴دوسویه دارد )

 رفتاری کودکان گیرد و مشکالتهای اجتماعی دوجانبه شکل میپاسخ

والدین و  رفتار و تعامل نحؤه با زندگی هایاولین سال ویژه دربه
 (. ۵،۶دارد ) ارتباط هاآن ۳همچنین نگرش

زیادی مواجه وجود فرزند دارای ناتوانی هوشی، خانواده را با مشکالت 
ثیرگذاری بر کمیت و کیفیت روابط والدین أزیرا با ت ؛(۷سازد )می
رو، ازاین ؛تواند به سالمت عمومی و عملکرد خانواده آسیب رساندمی

گاه مشکالت  دربارٔهسازی والدین کودکان دارای ناتوانی هوشی آ
 از کودکی (. ازآنجاکه دوران۸،۹ای دارد )فرزندانشان اهمیت ویژه

 ریزیدر این دوران پایه فرد شخصیت و است زندگی ترراحل مهمم

کودک از -گیرد دور از انتظار نیست که روابط والدمی و شکل شده
هر کودکی محسوب  اجتماعی و روانی رشد بر مؤثر ترمهم عوامل

 هایکودک در سال-والد روابط کیفیت بنابراین ؛(1۰،11) شود

 او را آیندٔه هیجانی اجتماعی و و شناختی رشد اساس کودکی، اولیٔه

 (. 1۲کند )می گذاریپایه
های آموزشی برای کودکان دارای ناتوانی هوشی و در تحول برنامه

ها به تغییر نگرش در والدین و تعامل اجتماعی کودکان های آنخانواده
(. 1۳،1۴شود )ای میجهت برخورداری از زندگی پویا توجه ویژهبه

طور های اخیر بهگام، در دههآموزش والدین کودکان آهستهتوجه به 
های متنوع آموزش والدین، با افزایش یافته است و برنامه چشمگیری

 ها،برنامه این (. در1۵اند )وجود آمدهتأکید بر کل نظام خانواده به

 مشکالت توانندجدید می اطالعات به دستیابی پرتو در والدین

 به الزم، هایآموزش ازطریق دریافت و کنندبهتر درک  را کودکان

 احساس آن متعاقب ؛ندشو رفتار تجهیز مدیریت هایمهارت

منجربه بهترشدن نگرش  نیز ( و1۶یابد ) افزایش هادر آن خودکارآمدی
 (. 1۷،1۸مادران به فرزندان دارای ناتوانی هوشی گردد )

 نفس،دبهاعتما مهارت، دانش، فرزندپروری بر افزایش در برنامٔه

کید شده أتربیت کودک ت در والدین فکری خوش و خودکارآمدی
 حل و آموزشی یادگیری وسیلٔهبه درمان در این برنامه به ارائٔه .است

له توجه ئمس حل ساختاریافتٔه درمانگری الگوپردازی و واسطٔهبه لهئمس
 محیطی با و ایجاد پرورش ایمنی، سرگرمی، خاصی شده و به گسترش

های (. یافته1۹کودکان توجه گردیده است ) برای تعارض حداقل
از اثربخشی برنامٔه فرزندپروری عاشوری و همکاران حاکیپژوهش 

(. ۲۰مثبت بر سالمت روان مادران کودکان دارای ناتوانی هوشی بود )
 بر والدینی نقش آموزش که نشان دادو همکاران  چراغی مطالعٔهنتایج 

                                                      
1. Exceptional child 
2. Intellectual disability 

 توجهی دارددرخورثیر أساله تن یک تا پنجکودکا دارای مادران نگرش
 مداخلٔه مشخص شد که و همکاران عطری پژوهش برزنجه در. (1۴)

-. وبستر(1۷) ثر استؤمادران م مراقبتی رفتار و نگرش بر آموزشی
فرزندپروری بر مشکالت  برنامٔه دریافتند که در تحقیقی استراتون و رید

تعامل و نگرش بهتر والدین کودکان با اختالل نافرمانی  و رفتاری
بیانگر  و همکاران 4. نتایج پژوهش پالوسیسی(۵تأثیر دارد )ای مقابله

 و بهبود و ارتقا جهت آموزشی فرزندپروری اثربخشی مثبت برنامٔه
 (.۸) والدین بود نگرش اصالح

فرزندپروری  برنامٔهثیر أمیزان ت شده در زمینٔههای انجامباتوجه به بررسی
های اندکی بر نگرش مادران کودکان دارای ناتوانی هوشی با پژوهش

پژوهشی در این حوزه کامالً آشکار است. بیشتر  مواجه هستیم و خأل
ای هستند و تاکنون ه از نوع رابطهزمیندر این  گرفتهصورتمطالعات 

روری بر فرزندپ ثیر برنامٔهأت ارزیابیصورت مستقیم به پژوهشی به
نگرش مادران کودکان دارای ناتوانی هوشی نپرداخته است. با اندکی 

برد  توان به این موضوع پیشده میهای انجامبررسی در میان پژوهش
فرزندپروری بر نگرش مادران کودکان  رود آموزش برنامٔهکه احتمال می

افت ولی پژوهشی در این حوزه ی ؛ثیر داشته باشدأدارای ناتوانی هوشی ت
های روانی و رفتاری مادر در رشد ویژگی علت اهمیتنشد. امروزه به

های معطوف به آموزش ها و بررسیتحقیقرسد حجم نظر میکودک، به
سرعت در حال فزونی باشد. باتوجه فرزندپروری در این افراد به برنامٔه

پژوهشی را در  به آنچه عنوان شد چیزی که اهمیت این مطالعه و خأل
فرزندپروری بر  ثیر آموزش برنامٔهأسازد بررسی تحوزه آشکار می این

رسد نظر میبه زیرا ؛مادران کودکان دارای ناتوانی هوشی است
 اجتماعی بنا یادگیری اصول که برپایٔه فرزندپروری آموزش هایبرنامه

 تریمثبت توانند تعاملمی چگونه که آموزندمی والدین به باشند شده

 درونی هایتعارض و رفتارهای منفی میزان و کنند برقرار کودکان با

. نوآوری پژوهش حاضر در اهمیت کار با دهند کاهش را خانواده
فرزندپروری  ثیر برنامٔهأتو ارزیابی  مادران کودکان دارای ناتوانی هوشی

 ثیر برنامٔهأبررسی ت هدفبا بنابراین، پژوهش حاضر  آنان بود؛بر نگرش 
 .انجام شدنگرش مادران کودکان دارای ناتوانی هوشی فرزندپروری بر 

 بررسیروش 2
که در آن از طرح  بودآزمایشی هنیمپژوهش حاضر از نوع مطالعات 

آماری  شد. جامعٔهآزمون با گروه گواه استفاده پسو  آزمونپژوهشی پیش
 . نمونٔهدادندتشکیل کودکان دارای ناتوانی هوشی شهر تهران  والدین را

ساله  ۸تا۶نفر از مادران کودکان دارای ناتوانی هوشی  ۳۴آماری شامل 
شهید اصالنی و شهید ارس از مد دردسترسگیری روش نمونهکه به بود

 انتخاب 1۳۹۷-۹۸صیاد شیرازی در شهر تهران در سال تحصیلی 

نفری آزمایش و 1۷صورت تصادفی در دو گروه ها بهآزمودنیشدند. 
سنی  دامنٔه ولیسانس فوقسیکل تا  هاآنتحصیالت گواه قرار گرفتند. 

میزان تحصیالت های ورود به پژوهش، مالک .بودسال  ۴۵تا۳۰
 در دامنٔه دارای ناتوانی هوشیداشتن فرزند دختر  لیسانس،سیکل تا فوق

3. Attitude 
4 . Palusci 
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۳ 

های به تحصیل در پایه مشغولو  ۷۰تا۵۰هوشی  رٔهسال با به ۸تا۶سنی 
شناختی هرگونه اختالل روان وجودنداشتندوم دبستان،  وتحصیلی اول 

تمایل به شرکت در پژوهش و زندگی براساس خوداظهاری،  در مادران
استفاده از با همسر و فرزندان بود. معیارهای خروج از مطالعه نیز 

 از سایر مراکز در حین اجرای پژوهششناختی خدمات مشاوره و روان
منظور رعایت مداخالتی بود. به جلسه در برنامٔهو غیبت بیش از یک

 اخذ گردیدکتبی  نامٔهها رضایتاخالق در پژوهش، از والدین آزمودنی
ها شده و نام آزمودنیها اطمینان داده شد که اطالعات استخراجو به آن

حفظ اسرار شخصی و عدم  هتج ؛ همچنینصورت محرمانه باشدبه
در  مطالعهکنندگان نتایج حاصل از تجاوز به حریم خصوصی شرکت

سطح کلی گزارش شود تا برای پیشبرد اهداف پژوهش در اختیار 
متخصصان و مدیران مراکز آموزشی قرار گیرد. برای  و شناسانروان
 .آوری اطالعات از ابزار زیر استفاده شدجمع

پرسشنامه این : 1های فرزندپروری والدینرشسنجش نگ پرسشنامٔه-
که توسط  است ارزشیابی نگرش والدین شده از پرسشنامٔهاقتباس
ن سنجش  پرسشنامٔه ساخته شد. فرم اولیٔه 1۹۴۹در سال   ۲شابی
ال بوده که بعدها تعدیل ؤس ۸۵های فرزندپروری والدین شامل نگرش

تنظیم  1۹۵۷در سال  ۳هناست. فرم حاضر توسط دروز و تی شده
ترجمه و معرفی شد  1۳۹1در سال  احمدی و همکارانگردید و توسط 

صفر تا کاماًل  ای )از کامالً موافقم با نمرٔهدرجهال لیکرتی پنجؤس ۳۰که 
مواد این پرسشنامه به سه مقیاس . (۲1،۲۲چهار( دارد ) مخالفم با نمرٔه

ه است. در انگاری تقسیم شدوابستگی شدید و سهل و گریفرعی سلطه
کمتر،  تر و نمرٔهزیادگری و وابستگی بیشتر، سلطه این پرسشنامه نمرٔه

نی دروسنجش همسانی ای بردهد. مسامحه و آزادی بیشتر را نشان می
ست. ه اشدده ستفادن اکرنیمهخ و دونباوکری لفاآن از دو روش آ

ی سلطهگرس مقیا، ۰٫۵۹ن موآزکل ای برخ نباوکری لفاآضریب 

باشد. می ۰٫۲۷ری نگااسهلس مقیاو  ۰٫۲1بستگی س واامقی، ۰٫۴۶
، ۰٫۶۶ن موآزکل ای ضریب همبستگی بردن، کرنیمهدر روش دو

س مقیاو  ۰٫1۲بستگی شدید س وامقیا، ۰٫۴۴ی سلطهگرس مقیا
س مقیادر جز بهه مدآدستبهیب اضر همٔه. است ۰٫۲1عتنایی ابی
یی رواسنجش ر منظوبه (.p=۰٫۰۰۳هستند ) معنادار بستگی شدیدوا

 زمانهمیی وری از روش رواندپرزفری هاشسنجش نگر مٔهپرسشنا
فرعی ی هاسمقیااز هریک ای طریق که بربدین :سته اشدده ستفاا

، بودهس مقیات آن الاسؤتمامی ای محتو ٔهبرگیرنددرکه ال سؤیک
سپس ضریب همبستگی بین میانگین  ؛یددتهیه گرک مال سؤالان عنوبه

و مربوط محاسبه ک فرعی با مالی هاسمقیااز  هریکت الاؤپاسخ س
س کل مقیاای یب براین ضرانظر گرفته شد. ر در عتبااضریب ان عنوبه

بستگی شدید س وامقیاای بر، ۰٫۳۹ی سلطهگرس مقیاای بر، ۰٫۵۵
 حاصلیب اضر همٔه که دست آمدبه ۰٫۳۰عتنایی ابیای برو  ۰٫۳۰

 (. ۲۲) (>۰٫۰۰1pبودند )دار معنا
فرزندپروری مثبت  زش فرزندپروری براساس الگوی برنامٔهآمو برنامٔه

 عاشوری و همکارانفرزندپروری مثبت  ( و برنامٔه1۵) 4تلگن و ساندرز
(. اهداف این برنامه ۲) دارد زیادیآموزش داده شد که روایی و پایایی 

 مفاهیم اساسی برنامٔه ؛فرزندپروری از: بررسی برنامٔه است عبارت
های فرزندپروری، ، سبکفرزندپروری )اصالح روابط و نگرش

 له، فرزندپروری اسالمی(. برنامٔهئمدیریت رفتار، بخشش و حل مس
آموزشی  جلسٔه دوازدهدر اول آموزش فرزندپروری توسط پژوهشگر 

صورت گروهی ای دو جلسه بهای در طول شش هفته و هفتهدقیقه۶۰
آموزشی برای گروه آزمایش در  آموزش داده شد. محتوای جلسات

های سخنرانی، ، ارائه شده است. برای آموزش از روش1جدول 
برای آموزش مفاهیم از فیلم و  و نیزتوضیحی، پرسش و پاسخ 

 د.شپاورپوینت استفاده 

 فرزندپروری . محتوای جلسات برنامٔه1جدول 
 محتوا هدف عنوان جلسات

 معرفی 1
کودک و سالمت 

 روانی

های کودکان دارای ناتوانی هوشی، خودکارآمدی، کاهش معرفی برنامه، ویژگی
مندی، اضطراب و افسردگی، بهبود کفایت فردی و خانوادگی، خودارزش

 .نفس، ارتقای کارکرد اجتماعیاعتمادبه

۲ 
زندگی 

 خانوادگی
 رضایت همسر

رضایت متقابل و نیازهای جنسی، ابراز کالمی احساسات، درک همسر و خیرخواهی، 
های اقتصادی، احساس و رفتار شخصی و ارتباطی و اجتماعی، امور مالی و فعالیت

 .رفتار مذهبی، اوقات فراغت، تعامل

 برقراری ارتباط ۳
اصالح روابط و 

 نگرش

نقش خانواده در تربیت فرزندان، آموزش راهبردهای ارتباط مثبت با کودک، تعریف 
گیری نگرش، اصالح باورها و های اصلی نگرش، چگونگی شکللفهؤنگرش، م

 .هانگرش

 شخصیت ۴
ارتقای تحول و 

 تکریم

والدین، نیازهای حیاتی )نیاز به تعلق، احساس  آموزی به کودک و بهبود رابطٔهمهارت
اجتماعی،  وحدت شخصیت انسان، عالقٔهبودن و دلگرمی(، توانایی، نیاز به مهم

 .دلگرمی

 فرزندپروری ۵
های سبک

 فرزندپروری
ها و انتظارات فرزندان، آموزش کید بر ویژگیأهای فرزندپروری با تمعرفی سبک

 .خانواده یمنظور بقاراهکارهایی به ها، ارائٔهسازگارکردن کودکان و کنترل آن

                                                      
1. Parenting Attitudes Questionnaire  
2 . Shoben 

3. Drews & Teahan 
4. Tellegen & Sanders 
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۴ 

 .رفتار مطلوبهای ایجاد های افزایش رفتار مطلوب، روشروش مدیریت رفتار کارآمد رفتار اصالح ۶

 مدیریت رفتار کارآمد رفتار اصالح ۷
ها و راهکارهای چگونگی کنترل های نگهداری و گسترش رفتار مطلوب، چالشروش

 .ثیر ناخواسته و متقابل رفتارهای والدین فرزندانأرفتارهای کودک، ت

 رفتار اصالح ۸
مدیریت رفتار 

 ناکارآمد
 .انگیزش رفتارهای نامطلوب، ایجادهای مثبت و منفی کاهش یا حذف روش

 گراییکل گراییاصل کل ۹
های وابسته یافته با بخشعنوان کل سازمانگرایی و مفهوم نظام خانواده بهاصل کل

عنوان تهدیدی مهم برای یکپارچگی کید بر اصل کلیدی مشکالت والدین بهأهم، تبه
 .کل خانواده

 سالم خانوادٔه شناسیآسیب 1۰
همسر و  جانبٔههای فرهنگی، توجه به نیازهای همهشناسی خانواده در بستر ارزشآسیب

فرزندان، تربیت فرزندی صالح و سالم، تأکید بر صداقت، امیدبخشی، اعتمادسازی و 
 .فطرت پاک انسان

 لهئبخشش و حل مس بخشش 11
در بستر له، فرزندپروری ئآموزش بخشش، آموزش تحسین کودکان با رویکرد حل مس

زن و شوهر ارکان اصلی خانواده و خانواده بهترین مکان  های فرهنگی،ارزش
 .فرزندپروری

 فرزندپروری اسالمی اهمیت خانواده 1۲
دیگر و بعد یکداشتن های دینی، دوستاهمیت خانواده و فرزندپروری براساس آموزه

فرزندپروری و همدلی در فرزندپروری، الگوی مطلوبی برای رشد شخصیت  اندیشٔه
 .بندی برنامهجمع ها،فرزندان بودن و روابط عاطفی و عقالنی با آن

وپرورش استثنایی شهر تهران، برای انجام پژوهش از مدیریت آموزش
شهید اصالنی و ارس نامه دریافت شد و با مدیریت محترم مدمعرفی

پژوهش، در  . در اولین مرحلٔهگردیدشهید صیاد شیرازی هماهنگ 
ها از آن مطالعهها، ضمن تشریح اهداف ای توجیهی برای آزمودنیجلسه

کتبی را جهت شرکت در پژوهش تکمیل  نامٔهشد تا رضایتخواسته 
 کنند. 

سنجش  با استفاده از پرسشنامٔه، مداخالتی پس از اجرای برنامٔه
های فرزندپروری والدین از هر دو گروه آزمایش و گواه، نگرش

 نیز منظور رعایت مالحظات اخالقی پژوهشآزمون گرفته شد. بهپس
برای  دو روز مدتفرزندپروری به آموزشی برنامٔه کارگاه آنپس از اتمام 

آمده قبل و بعد از مداخله دستهای بهگردید. داده گروه گواه برگزار
ای هر دو گروه با استفاده از تحلیل کوواریانس چندمتغیری در سطح بر

 ۲۳ ها نسخٔه. جهت تحلیل دادهشدوتحلیل تجزیه ۰٫۰۵معناداری 
 . کار رفتبه SPSSافزار آماری نرم

 هایافته ۳
ها در گروه آزمایش با میانگین از سن آزمودنیهای توصیفی حاکییافته

و در گروه گواه با میانگین و سال  ۳٫1۵و  ۴۳٫۵۶و انحراف استاندارد 
گروه آزمایش و دو بین و  بودسال  ۳٫۲۴و  ۴۳٫۲1انحراف استاندارد 

 میانگین و انحراف. گواه از نظر سن تفاوت معناداری وجود نداشت
نگرش مادران کودکان دارای ناتوانی هوشی در های مقیاسخردهمعیار 

در جدول  آزمونآزمون و پسدو گروه آزمایش و گواه در موقعیت پیش
متغیرها با  ها در همٔهبودن توزیع دادهنرمال مفروضٔه. ارائه شده است ۲

گردید. ید أیتو اسمیرنوف بررسی لموگروفواستفاده از آزمون آماری ک

متغیر علت وجود یکآزمون و بهاثر پیشو حذف تعدیل  منظوربه
غیر وابسته )نگرش با سه متآموزش فرزندپروری( و یک مستقل )برنامٔه

مقیاس( از آزمون آماری تحلیل کوواریانس چندمتغیری استفاده خرده
های مقیاسآموزش فرزندپروری بر خرده ثیر برنامٔهأشد. برای تعیین ت

باکس امانگاری(، آزمون وابستگی شدید و سهل و گرینگرش )سلطه
 MBoxs= 1۳٫۷۴) یید کردأکوواریانس را ت-فرض همگنی واریانس

بودن شیب خط رگرسیون برای متغیرها و خطی . مفروضٔه(p=۰٫1۵و 
 را بارتلت وجود همبستگیبرقرار بود. آزمون کرویت نیز متغیرها رابطٔه

(. نتایج آزمون p>۰۰1٫۰و  ۲x=۲1٫۷) نشان دادبین متغیرهای وابسته 
د ید کرأیمتغیرها ت در همٔه را هالون نیز برقراری فرض همگنی واریانس

(۰٫۰۵p>)های آزمون آماری تحلیل کوواریانس بنابراین مفروضه ؛
نشان  روی ترین ریشٔهفرض آماری بزرگ. پیشبودچندمتغیری برقرار 

وابستگی شدید و  و گریهای سلطهمتغیرداد که تفاوت نمرات 
و  >۰٫۰۰1p) معنادار استآزمایش و گواه  هایانگاری در گروهسهل

۴٫۶۸=F)گروه آزمایش و گواه حداقل در یکی از متغیرها دو بنابراین  ؛
منظور . بهشته و آنالیز کوواریانس معنادار استتفاوت معناداری دا

آزمون آماری تحلیل کوواریانس سه بردن به این تفاوت، از پی
 آمده است. ۲متغیری استفاده شد که نتایج هر یک در جدول تک

آزمون ری بر نمرات پس، گروه اثر معنادا۲نتایج جدول  براساس
انگاری ( و سهل>۰٫۰۰1pوابستگی شدید ) و (>۰٫۰۰1pگری )سلطه

(۰٫۰۰1p<) توان بیان کرد باتوجه به مجذور اتا می .داشته است
 گریدرصد تغییرات هریک از متغیرهای سلطه۶۵و  ۶1 و ۵۹ترتیب به
وزش آم ها در برنامٔهانگاری از شرکت آزمودنیوابستگی شدید و سهل و

  شود.فرزندپروری ناشی می
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۵ 

تفکیک دو گروه آزمون بهآزمون و پسدر مراحل پیشانگاری وابستگی شدید و سهل و گریسلطهتوصیفی متغیرهای  های. شاخص۲جدول 
 همراه نتایج آنالیز کوواریانسآزمایش و کنترل به

 گروه متغیر
 آزمونمقایسٔه پس آزمونپس آزمونپیش

 میانگین
انحراف 

 معیار
 میانگین

انحراف 
 معیار

 pمقدار  Fمقدار 
مجذور 

 اتا

 گریسلطه
 1٫۰۶ 1۹٫۴۵ 1٫۶۸ ۲۷٫1۳ آزمایش

11٫1۸ ۰٫۰۰1> ۰٫۵۹ 
 1٫1۲ ۲۷٫۴۹ 1٫۷۲ ۲۷٫۵۷ گواه

 وابستگی شدید
 1٫۲۸ 1۸٫۲۰ 1٫1۳ ۲۸٫۴۳ آزمایش

1۵٫۲۲ ۰٫۰۰1> ۰٫۶1 
 ۰٫۷۲ ۲۷٫۵1 ۰٫۶۸ ۲۸٫۰۶ گواه

 انگاریسهل
 1٫۳۶ ۲۶٫۳۲ 1٫۷۰ 1۸٫۶۸ آزمایش

1۶٫۹۴ ۰٫۰۰1> ۰٫۶۵ 
 1٫۲1 1۸٫۲۰ 1٫۷۶ 1۷٫۹۷ گواه

 بحث  4
بر  فرزندپروری ثیر آموزش برنامٔهأپژوهش حاضر با هدف بررسی ت

از ها حاکیانجام شد. یافتهنگرش مادران کودکان دارای ناتوانی هوشی 
نگرش والدین کودکان دارای بر  فرزندپروری آن بود که آموزش برنامٔه

 . این یافته با نتایج پژوهشرداثر مثبت و معناداری دا ناتوانی هوشی
 مادران نگرش بر والدی نقش آموزش تأثیر برمبنی چراغی و همکاران

 عطری و (، مطالعٔه برزنجه1۴ساله )کودکان یک تا پنج دارای

 مراقبتی رفتار و نگرش بر مداخلٔه آموزشی تأثیر درخصوصهمکاران 

(، پژوهش عاشوری و همکاران در زمینٔه اثربخشی برنامٔه 1۷مراقبان )
فرزندپروری مثبت بر سالمت روان مادران کودکان دارای ناتوانی هوشی 

بر اثربخشی برنامٔه (، مطالعٔه وبستراستراتون و رید مبنی۲۰)
رفتاری و تعامل و نگرش بهتر والدین کودکان  فرزندپروری بر مشکالت

( و پژوهش پالوسیسی و همکاران ۵ای )با اختالل نافرمانی مقابله
 ارتقا و جهت آموزشی فرزندپروری درخصوص استفاده از برنامٔه

 .ردهمخوانی دا( ۸) والدین نگرش اصالح و بهبود

 والدین کودکان که کرد عنوان توانمی پژوهش یافتٔه این تبیین منظوربه

 هستند روفراوانی روبه هایچالش و مشکالت با دارای ناتوانی هوشی

این گروه از  روان و آزاردهنده، روح هایمحرک از زیادی حجم و
 و تدابیر اتخاذ با سازد؛ بنابراینمی خاطررا آزرده والدین

 از که کرد عمل ایگونهبه باید کالن و خرد در سطح گذاریسیاست

 را رفتار ها،نگرش (. ازآنجاکه۲کاسته شود ) هاتنش اینشدت 

 عوامل از نیز کودک با سوءرفتار به نگرش والدین کنند،می هدایت

و  والدی هایمهارت آموزش بنابراین کنندٔه آن است؛بینیپیش
 کودک با سوءرفتار کاهش و پیشگیری در به والدین فرزندپروری

 (.1۹اساسی دارد ) نقش
با افزایش دانش، مهارت،  فرزندپروری برنامٔهاز سوی دیگر، 

فکری در والدین در تربیت کودک نفس، خودکارآمدی و خوشاعتمادبه
و ارائٔه رویکردهایی نظیر حل مسئله و ایجاد محیطی با حداقل تعارض 
برای کودکان باعث افزایش کارآمدی رفتاری و عاطفی و اجتماعی در 

 کندایجاد میرا  شود. برنامٔه فرزندپروری موقعیتییوالدین و فرزندان م
 ایبرنامه در حینو  یابندگروهی حضور  هایهتا والدین در جلس

هایی بپردازند که صورت آزادانه به بیان مسائل و چالشساختاریافته به

(. برخی از عوامل مؤثر در نگرش منفی افراد ۷) با آن مواجه هستند
و وزان استثنایی عبارت است از: فقدان آموزش آمجامعه دربارٔه دانش

گاهی از توانایی های این افراد؛ نبود آموزش پرورش صحیح؛ ناآ
توجهی به نیازهای ویژه؛ های اجتماعی و ارتباطی؛ بیمهارت

های طردآمیز؛ جداسازی آموزشی و اجتماعی گذاری؛ واکنشبرچسب
توانی هوشی و (. بروز رفتارهای نامناسب در کودک دارای نا1۸)

مشکالت مربوط به روابط والد و کودک منجربه ایجاد نگرش نامناسب 
 برنامٔهکه شود؛ درحالیدر والدین کودک دارای ناتوانی هوشی می

روابط مثبت  والدین و بر حضور و مشارکت فعال فرزندپروری مثبت
 ازطریق برنامٔه والدینهمچنین، برای . تأکید دارد بین والد و کودک

های مختلف ها و هیجانکردن مهارت، فرصت تجربهزندپروریفر
نوعی بستر روانی  فرزندپروری برنامٔه ،ترشود. به بیان صریحفراهم می

سازد و اجتماعی مناسب را در خانواده برای والدین و فرزندان مهیا می
درحقیقت این برنامه نوعی کند. کمک میبهبود نگرش والدین که به 

ش والدین است که بر خودکارآمدی والدین در مدیریت و برنامٔه آموز
کنترل رفتار تأکید دارد و ازطریق آموزش والدین درجهت ارتقا تحول 
کودک، دستیابی به حس شایستگی اجتماعی و خویشتنداری را در 

(. ایجاد رابطٔه مثبت و متعهدانٔه والدین 1۰سازد )والدین هموار می
ای است، مٔه فرزندپروری دارای اهمیت ویژهدرقبال فرزندشان که در برنا

های ها به ویژگیشود و در توجه آنمندی والدین میباعث افزایش توان
سزایی دارد؛ همین امر موجب کاهش خاص فرزندشان تأثیر به

و درنهایت بهبود نگرش انگاری وابستگی شدید و سهل و گریسلطه
 نظامدار چنین برنامٔه وقتی بنابراین غیرطبیعی نیست کهشود؛ مادران می

آگاهی والدین دربارٔه توانایی  ،اجرا شود یمندساختاریافته و هدف و
کودک دارای ناتوانی هوشی بیشتر شده و نگرش مثبت در والدین 

 افزایش یابد. 
 ساله۸تا۶ دارای ناتوانی هوشیمادران کودکان  بارٔهپژوهش حاضر در
ارزیابی نگرش مادران کودکان با ابزار خاصی برای  بود و با استفاده از

شود. در این  احتیاط نتایج تعمیم در ناتوانی هوشی انجام شد که باید
قرار بررسی تحت وضعیت اجتماعی و اقتصادی والدین پژوهش 
آزمون پیگیری انجام نشد که  همچنین حجم نمونه کم بود و نگرفت،

شود ؛ بنابراین پیشنهاد میودندب حاضر های پژوهشاز محدودیت هااین

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

32
22

84
0.

13
99

.1
0.

0.
10

3.
2 

] 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 jd
is

ab
ils

tu
d.

or
g 

on
 2

02
3-

05
-2

3 
] 

                               6 / 8

https://dorl.net/dor/20.1001.1.23222840.1399.10.0.103.2
https://jdisabilstud.org/article-1-1429-fa.html


۶ 

 والدینوضعیت اجتماعی و اقتصادی فرزندان و آتی سن  مطالعاتدر 
بیشتر و اجرای آزمون  های آتی با حجم نمونٔهمدنظر قرار گیرد و پژوهش

برای  فرزندپروری شود برنامٔهمی توصیههمچنین  پذیرد؛پیگیری انجام 
 عوامل تأثیر و اجرا شود فاوتمت سنی دامنٔه با استثنایی کودکان سایر

 . گردد بررسی دیگر احتمالی

 گیرینتیجه 5

 که آموزش برنامٔه از آن بودحاکینتایج پژوهش حاضر  درمجموع
مؤثر نگرش مادران کودکان دارای ناتوانی هوشی در بهبود  فرزندپروری

راهبردهای  شود تا والدینسبب می آموزش برنامٔه فرزندپروری؛ است
ای عملیاتی و کاربردی فرا گرفته و گونهرا بهخود ه با مشکالت همواج

برانگیز چالشهای در موقعیت از چنین راهبردهایی خواهند کردتمرین 
عنوان مربی طی این برنامه والدین به زندگی روزمرٔه خود بهره ببرند.

 ؛اندیشندطور منطقی میشوند و بهخوبی با نقش خود آشنا میبه

ای سودمند و مفید مداخله فرزندپروری توان گفت برنامٔهمی طورکلیبه
نقش حساس  نگرش مادران کودکان دارای ناتوانی هوشیاست که در 

 و مهمی دارد.

 قدردانی و تشکر 6
که در این پژوهش مشارکت  کودکان دارای ناتوانی هوشی از والدین

محترم داشتند، کمال تقدیر و تشکر را داریم. همچنین از مدیریت 
وپرورش استثنایی شهر تهران و همٔه عزیزانی که در این پژوهش آموزش

 کنیم.ما را یاری کردند، سپاسگزاری می

 بیانیه 7
ارشد دانشگاه آزاد اسالمی نامٔه کارشناسیبرگرفته از پایانمقاله این 

است که مجوز آن از  ۳۹۴۰۶۰۲علوم و تحقیقات تهران با کد واحد 
 گرفته شد. 1۳۹۷دی1۶ایی شهر تهران به تاریخ وپرورش استثنآموزش
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