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 Background and Purpose: Affective, behavioral & cognitive leisure time cultural program is one 

of the most important programs that can decrease the emotional problems in mothers and enhance 

the social skills in their children. Therefore, efforts are made here to investigate the effectiveness of 

this program on the emotion regulation of mothers and social skills of their children with intellectual 

disability (ID). 

Method: This research was a quasi-experimental study with pre-test post-test control group design. 

The sample consisted of 30 mothers and their children with ID who were selected by convenience 

sampling and then randomly assigned to either the control or experimental groups. The experimental 

group underwent 16 sessions of intervention (two 60-min sessions per week), while the control group 

did not. The instruments of this research were Difficulties in Emotion Regulation Scale (Gratz & 

Roemer, 2004) and Evaluation of Social Skills (Matson & Ollendick, 1983). Independent t-test and 

MANOVA were used for analyzing the data. 

Results: The results showed that Affective, behavioral & cognitive leisure time cultural program had 

a significant effect on the emotion regulation of mothers of children with ID (t=11.22, P=0.0001). 

Furthermore, intervention had a positive and significant effect on the social skills in their children 

(t=10.22, P=0.0001).  

Conclusion: Affective, behavioral & cognitive leisure time cultural program improved the emotion 

regulation of mothers and increased the social skills in their children with ID. So, planning for use of 

this cultural program is of particular importance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Corresponding author: Mohammad Ashori, Assistant Professor, Department of Psychology and Education of People with Special Needs, 

Faculty of Education and Psychology, University of Isfahan, Iran. 

E-mail: M.ashori@edu.ui.ac.ir 

Tel: (+98) 3137935548   

2476-5740/ © 2021 The Authors. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license  
).nd/4.0/-nc-https://creativecommons.org/licenses/by( 

http://childmentalhealth.ir/article-1-716-en.html
http://dx.doi.org/10.52547/jcmh.7.4.10
http://dorl.net/dor/20.1001.1.24233552.1399.7.4.22.0
https://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.52547/jcmh.7.4.10
http://childmentalhealth.ir/page/133/Open-Access-Policy
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/


Quarterly Journal of 

Child Mental Health     

  

Vol. 7, No. 4, Winter 2021 

149 

Extended Abstract 

Introduction 

Birth of a child has an important effect on the 

dynamics of a family (1, 2). The presence of a child 

with intellectual disability can have a considerable 

effect on the family relationships and cause problems 

in the family (2, 3). A child with ID may threaten 

mental health and well-being of all family members 

(1, 7). Having a child with ID at home causes 

different degrees of tension and problems for the 

family members. However, because of their stronger 

emotional relationships, mothers are the ones most at 

risk by problems caused by caring for these children 

(3, 7). Emotion regulation means the ability of a 

person to face the negative feelings instead of 

avoiding them at the time of distress and to have a 

compassionate understanding to achieve important 

goals (4, 5).  

Two important components of emotion regulation, 

including positive reappraisal and positive emotion 

experience and expression can lead to better 

interpersonal functioning as well as psychological 

and individual well-being (5, 22). Social skills can 

be defined as skills that allow a child to interact with 

others successfully (6, 14). Sometimes individuals 

with a disability have behaviors that are 

unacceptable in social relationships (14, 23). One of 

the important programs that affect the emotion 

regulation of mothers of children with ID and 

increase the social skills of their children is Affective, 

behavioral & cognitive leisure time cultural 

program (7, 15). The leisure time is an important 

issue (13-17) that has a close relationship with 

emotion regulation and social skills (24-27). 

Affective, behavioral & cognitive leisure time 

cultural program is one of the most important 

programs that can decrease emotional problems of 

mothers and enhance social skills of children. 

Therefore, aim of this study was to investigate the 

effectiveness of Affective, behavioral & cognitive 

leisure time cultural program on the emotion 

regulation of mothers and social skills of their 

children with ID. 

 

Method  
The present research was a quasi-experimental study 

with pre-test post-test control group design. The 

sample included 30 mothers and their children with 

ID who were selected by convenience sampling 

method and then randomly assigned to either the 

experimental or control groups. The experimental 

group participated in Affective, behavioral & 

cognitive leisure time cultural program for 16 

sessions (two 60-min sessions per week), while the 

control group received no intervention. The 

instruments of this research were Difficulties in 

Emotion Regulation Scale (Gratz & Roemer, 2004) 

and Evaluation of Social Skills Scale (Matson & 

Ollendick, 1983).     

To conduct this research, after obtaining the 

necessary permissions from the Department of 

Exceptional Education in Tehran, the sample 

individuals were selected according to the inclusion 

criteria (age range of 35 to 45 and high school 

diploma to bachelor's degree for mothers and mild 

intellectual disability in children) and exclusion 

criteria (use of psychological services from other 

centers during the study, the presence of any 

psychological disorders in mothers, and absence for 

more than one session in the intervention). First, the 

objectives of the research were explained to the 

participants and they completed an informed consent 

to participate in the research. Difficulties in Emotion 

Regulation Scale (Gratz & Roemer, 2004) and 

Evaluation of Social Skills (Matson & Ollendick, 

1983) were used at the pre-test phase. Then, the 

Affective, behavioral & cognitive leisure time 

cultural program was implemented on the 

experimental group. After the implementation of the 

intervention program, both experimental and control 

groups were post-tested by the same scales. 

Independent t-test and MANOVA were used to 

analyze the data. 

Results 
Descriptive statistics of emotion regulation, social 

skills, and their subscales for the experimental and 

control groups in the pre-test and post-test are 

showed in Table 1. 
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Table 1. Mean and standard deviation of the variables 

Variables Test 
Experimental group Control group 

M SD M SD 

Rejection of emotional responses 
Pre-test 21.00 1.36 21.00 1.46 

Post-test 18.46 1.06 20.53 1.30 

Difficulties in purposeful behavior 
Pre-test 17.06 0.96 17.40 1.05 

Post-test 15.60 0.98 17.13 1.18 

Difficulty in controlling impulse 
Pre-test 20.33 1.23 20.20 1.08 

Post-test 18.80 0.77 20.00 1.13 

Lack of emotional awareness 
Pre-test 19.40 1.12 19.13 1.24 

Post-test 17.46 1.06 18.86 1.18 

Limited access to emotional regulation 
Pre-test 23.33 1.39 23.20 1.32 

Post-test 21.00 1.55 23.13 1.40 

Lack of emotional transparency 
Pre-test 14.73 1.03 15.13 0.83 

Post-test 13.00 1.41 14.86 0.99 

Total score of emotion regulation 
Pre-test 115.86 3.99 116.06 3.23 

Post-test 105.20 3.09 114.53 3.22 

Appropriate social skills 
Pre-test 36.80 1.47 35.06 1.43 

Post-test 36.80 1.47 35.26 1.53 

Antisocial behaviors 
Pre-test 28.40 1.24 28.40 1.12 

Post-test 30.66 3.37 28.60 0.98 

Aggression and impulsive behaviors 
Pre-test 28.06 1.38 28.33 1.17 

Post-test 29.73 1.66 28.46 1.24 

Superiority and self-confidence 
Pre-test 8.20 1.08 8.40 1.24 

Post-test 9.60 1.54 8.60 1.24 

Relationship with peers 
Pre-test 15.53 1.18 15.40 1.24 

Post-test 16.80 1.52 15.66 1.34 

Total score of social skills 
Pre-test 115.26 3.43 115.60 2.72 

Post-test 121.33 3.69 116.60 2.74 

At first, the assumptions of normality and 

homogeneity of variance were confirmed for all 

variables (P>0.05) but the assumption of homogeneity 

of regression slopes was neither confirmed for 

emotion regulation nor for social skills (P<0.05). 

Therefore, two independent t-tests were used for the 

analysis of gain scores and results indicated that the 

intervention had a significant effect on the emotion 

regulation (t (28) =11.22, P=0.0001) and social skills 

(t (28) =10.22, P=0.0001). To determine the effect of 

the intervention on the subscales of emotion 

regulation and social skills, the assumptions of 

homogeneity of variance and homogeneity of 

variance-covariance matrices were confirmed 

(P>0.05), but the assumption of homogeneity of 

regression slopes was not confirmed (P<0.05). 

Therefore, two MANOVA tests were used for 

analysis of gain scores of these variables. The results 

of Wilks’s lambda test showed that the subscales of 

emotion regulation and social skills were 

significantly different in the experimental and 

control groups (P<0.05). Therefore, two MANOVA 

tests were conducted for gain scores, whose 

separated results are reported in Tables 5 and 6. 

 
Table 2. MANCOVA results for subscales of emotion regulation 

Dependent variables Sum of quares df Mean square F statistic Sig. Eta squared Test power 

Rejection of emotional responses 30.00 1 30.00 48.09 0.0001 0.48 1.00 

Difficulties in purposeful behavior 10.80 1 10.80 20.61 0.0001 0.42 0.99 

Difficulty in controlling impulse 14.70 1 14.70 20.58 0.0001 0.52 0.99 

Lack of emotional awareness 24.30 1 24.30 31.11 0.0001 0.52 1.00 

Limited access to emotional regulation 38.53 1 38.53 66.32 0.0001 0.70 1.00 

Lack of emotional transparency 16.13 1 16.13 20.65 0.0001 0.42 0.99 
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Table 3. MANCOVA results for subscales of social skills 

Dependent variables Sum of quares df Mean square F statistic Sig. Eta squared Test power 

Appropriate social skills 17.63 1 17.63 67.32 0.0001 0.70 1.00 

Antisocial behaviors 4.03 1 4.03 21.17 0.0001 0.43 0.99 

Aggression and impulsive behaviors 17.63 1 17.63 97.44 0.0001 0.71 1.00 

Superiority and self-confidence 10.80 1 10.80 37.80 0.0001 0.57 1.00 

Relationship with peers 7.50 1 7.50 35.79 0.0001 0.56 1.00 

 

According to Tables 2 and 3, the intervention had a 

significant effect on the rejection of emotional 

responses, difficulties in engaging in purposeful 

behavior, difficulty in controlling impulse, lack of 

emotional awareness, limited access to emotional 

regulation strategies, and lack of emotional 

transparency (P=0.0001). Also, the intervention had 

a significant effect on appropriate social skills, 

antisocial behaviors, aggression and impulsive 

behaviors, superiority and self-confidence, and 

relationship with peers (P=0.0001). 

Conclusion  

Affective, behavioral & cognitive leisure time 

cultural program improved emotion regulation in 

mothers and increased the social skills in their 

children with ID. Results were consistent with the 

findings of Kam et al., Zare and Maleki, Hoshina et 

al., and Lee et al (16-19). To explain this finding, it 

can be said that applying leisure time program was 

associated with positive and effective outcomes (14, 

15). Through Affective, behavioral & cognitive 

leisure time cultural program Affective, behavioral 

& cognitive leisure time cultural program, mothers 

and their children with ID will be well acquainted 

with the role and importance of leisure time (7, 15). 

As higher level of emotion regulation in mothers and 

social skills in children leads to effective 

communication between parents and their children, 

Affective, behavioral & cognitive leisure time 

cultural program can improve the emotion 

regulation in mothers and increase the social skills in 

their children with ID. Therefore, paying attention to 

this program is essential, and planning for its training 

is of particular importance.  

The important strength of the present research was 

the simultaneous focus on mothers and their children 

with ID. In summary, use of Affective, behavioral & 

cognitive leisure time cultural program was 

associated with effective results. Since the quasi-

experimental method was used in the present study, 

generalization of the results must be made 

cautiously. Another limitation of this study was the 

use of Affective, behavioral & cognitive leisure time 

cultural program for mothers of children with ID. It 

is recommended that this program be used for 

parents of children with ID. Also, the program can 

be used for other groups of students with special 

needs.  
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مقاله پژوهشی

های بر تنظیم هیجان مادران و مهارت عرش(عاطفی، رفتاری، و شناختی )اثربخشی برنامه فرهنگی اوقات فراغت 
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 ایران ورامین، اسلامی، آزاد دانشگاه پیشوا، -ورامین واحد عمومی، شناسیروان ارشد کارشناسی . دانشجوی2

  ، ایراناصفهاندانشگاه  ،یشناسو روان یتیدانشکده علوم ترب ،با نیازهای خاص افرادشناسی و آموزش گروه روان . استادیار1
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 12/20/09دریافت شده: 

 20/21/09پذیرفته شده: 

 10/21/00منتشر شده: 

مادران  یهیجان موجب کاهش مشکلاتتواند هایی است که میبرنامهترین می از مهکی اوقات فراغت عرشبرنامه فرهنگی  زمینه و هدف: 

 و مادران هیجان تنظیم بر این برنامه اثربخشی با هدف بررسیپژوهش حاضر  فرزندان آنها شود. بنابراین، اجتماعی هایو افزایش مهارت

 شد. انجامذهنی  توانکم کودکان اجتماعی هایمهارت

 دارای مادران از نفر 02نمونه مورد مطالعه گروه گواه بود.  باآزمون پس آزمونبا طرح پیش تجربیشبه، یک مطالعه حاضر پژوهش :روش

گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه بودند که به شیوه نمونه آنها فرزندان و ذهنی توانکم کودکان

گواه، که به گروه  حالی در ند؛( شرکت کرددقیقه 12جلسه  1 ایهفته) ایجلسه در برنامه مداخله 21در  گروه آزمایشجایدهی شدند. افراد 

و های اجتماعی )ماتسون و مهارت (1222ی )گراتز و رومر، جانیه میتنظ یهایدشوار اسیمقاین پژوهش  این آموزش ارائه نشد. ابزار

 تحلیل شد.برای نمرات افتراقی تحلیل واریانس چندمتغیری مستقل و t آزمون با استفاده از  ها. دادهبود( 2090اولندیک، 

و  P=2222/2) یذهن توانکم کودکان مادران هیجانی تنظیمبر اثر معناداری  برنامه فرهنگی اوقات فراغت عرشنتایج نشان داد که : هایافته

11/22 =t)  .فرزندان نیز داشته است  اجتماعی هایتأثیر مثبت و معناداری بر مهارتعلاوه بر این، مداخله داشت(2222/2=P  11/22و=t). 

 ذهنی تواناجتماعی در فرزندان کمهای مهارتسبب بهبود تنظیم هیجانی در مادران و  برنامه فرهنگی اوقات فراغت عرش: گیرینتیجه

. استلزامات نتایج به دست آمده در مقاله مورد بحث قرار ای داردبرنامه اهمیت ویژه این ریزی به منظور استفاده از؛ بنابراین، برنامهشدآنها 

 گرفته است.
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 مقدمه
 و (. تولد1و  2های خانواده دارد )مهمی بر پویایی تأثیرهر کودک  تولدد

 خانواده، بر قابل توجهی آثار تواندمی 2ذهنی توانکم کودک حضدددور

 بآسی خانواده عملکرد به گذارد، جای بر خانوادگی روابط و آن اعضای

 کودک(. 1) شود خانواده در مشدکلاتی بروز به منجر نهایت در و رسداند

ذهنی ممکن اسددت سددلامت روان و بهزیسددتی خانواده را تهدید  توانکم

ر متفاوتی ب تأثیرتواندد ذهنی می توانکم کودکداشدددتن (. 0و  1کندد )

اعضای خانواده بگذارد و مشکلات مختلفی را برای هر یک از آنها ایجاد 

 شروع جمله از زندگی مختلف هایدوره در مادران میان این (. در0کند )

 توانکم تحول فرزند مراحل گذران ذهنی، توانکم فرزند تولد زندگی،

 درسددت درک عدم که هسددتند روبرو زیادی مشددکلات و مسددائل با ذهنی

 دگیزن مختلف هایجنبه بر مسائل با برخورد در ناکارآمدی و مشدکلات

 ممکن نامناسددب، و سددطحی ارزیابی صددورت در و گذاردمی تأثیر آنها

 1جانیهی تنظیم در مشکلاتی و خانواده روابط در هاییآسیب باعث اسدت

 یعنی هیجددانی تنظیم. (1شدددود ) ذهنی توانکم کودک دارای مددادران

 را منفی هیجان تواننمی )وقتی منفی هیجان با شدن روبرو در فرد توانایی

 فقتش با توأم درک و پریشانی حالت در آن از اجتناب جای به( داد تغییر

 توانایی(. 2) مهم اهداف به نیدل جهدت( خود کردن آرام و تشدددوی )

 دنیب احساسات درست تفسدیر ها،هیجان گذارینام و شدناسدایی آگاهی،

 منفی جانهی فعالانه تعدیل هیجانی، برانگیختگی درک هیجان، به مربوط

 لتحم لزوم زمان در منفی هیجان پذیرش بهتر، و احسدداس به رسددیدن در

ز ا هیجان تنظیم مهم لفهؤم دو .هسددتند هیجانی تنظیم هایمهارت از آن،

 هب تواندمی مثبت، هیجان بیان و تجربه و مثبدت مجددد ارزیدابی جملده

و  2) شود منجر فردی و شدناختیروان بهزیسدتی و بهتر فردیبین کارکرد

5  .) 

 کودکان اجتماعی زندگی جامعه، گذر حال در شددرایط این بر علاوه

ت اس کرده مواجه خود خاص هایپیچیدگی و مسائل با را ذهنی توانکم

 یبالندگ است قادر که هاییمهارت ترینمهم از یکی شدرایط این در (.2)

 ندک تقویت و حفظ آینده، مشکلات با مواجهه در را آنان سلامت روانی و

 که است ایلفهؤم اجتماعی هایمهارت. (5اسدت ) 0اجتماعی هایمهارت

                                                           
1. Intellectual disability 

2. Emotional regulation  
3. Social skills 

 روابط و اعتماد گسددترش و ایجاد دیگران، با مثبت روابط برقراری برای

 رد هیجانی علائم به مناسددب دهیپاسدد  و شددناسددایی دوجانبه، حمایتی

 هایمهارت. رسدمی نظر به لازم مدیریت تنیدگی، یا اجتماعی هایتعامل

 اجتماعی و اسددت کودکان در شدددن فرایند اجتماعی از بخشددی اجتماعی

 و هانگرش ها،انگیزه ها،مهارت هنجارها، آن در که اسددت جریانی شدددن

 تنظیم هیجان بر که مهمی هایمؤلفه از(. 1) گیردمی شددکل فرد رفتارهای

های اجتماعی این و افزایش مهارت ذهنی توانکم فرزند دارای مدادران

 به فراغت اسددت. اوقات 2برنامه اوقات فراغت اسددت، کودکان تأثیرگذار

 زا دور به و فارغ انسدددان که شدددودمی گفته حیات از اوقاتی یا هالحظه

 هایفریضه از فارغ و زیستی نیازهای به پرداختن از آزاد موظف، وظایف

 که ردازدبپ فعالیتی به انتخاب و انگیزه رغبت، میدل، بدا توانددمی دینی

 .  (9) دارد دوست

 به عنیی باشددد، غنی و مبتنی بر فرهنگ فراغت، اوقات برنامه چنانچه

 بُعد سدده این واژه سددر از که عرش یا 5شددناختی و رفتاری، عاطفی، ابعاد

 هایندیتوانم اساس بر یعنی باشدد متناسدب کند؛ توجه شدودمی تشدکیل

 دگیزن گستره در و خانواده بستر در و شده طراحی آموزاندانش شناختی

 و مادران روانی سددلامت که داشددت خواهد را قابلیت این بگیرد، شددکل

هیجانی و  مشدددکلات و داده افزایش کودکان راهدای اجتماعی مهدارت

 با هنیذ توانکم کودکان که این به توجه با. آنها را کمتر کند رفتاری

 یبآسدد جنبه بیشددتر آنها فراغت اوقات هسددتند، مواجه زیادی مشددکلات

 نیز سددویی دیگر از. آنها بالقوه هایتوانایی رسدداندن بالفعل تا دارد روانی

 ندارد یا مبتنی بر تناسدددب آنها هایتوانایی با فراغت اوقات هایبرندامه

 دکانکو حوزه در نیازها ترینمهم از بنابراین یکی فرهنگ آنها نیسدددت،

 از. ودشمی مربوط آنان فراغت اوقات برای ریزیبرنامه به ذهنی، توانکم

 و نحوه به نسدددبت ذهنی توانکم کودکان والدین سدددازیآگاه رو، این

در (. 9) دارد ایویژه اهمیت فرزندانشددان، فراغت اوقات گذران کیفیت

سازی و فرهنگی کردن برنامه اوقات فراغت، ضروری است راستای بومی

 هرابط خانواده از جمله برقراری اسددتحکام در و اصددول مؤثر که به عوامل

 و یگرایمعنویت اعتماد، صددداقت، ها،تفاوت پذیرش و شددناخت انسددانی،

 خددانواده، اسدددتقلددال پددذیدری، حدفظاندعدطدداف و اغدمددا  اخدلدداص،

4. Leisure time 

5. Affective, behavioral & cognitive  
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 عدیلت انتقادپذیری، و مثبت احسداسات، برخورد مهار و پذیریمسدوولیت

 قول، ینب یافتگی وحدت و انسجام و قدردانی، توحید و تشدکر و انتظارها

 (.0شود )ای میشناخت، توجه ویژه و هیجان، عواطف،

به اهمیت نحوه گذران اوقات فراغت  ریاخ یهاان در سددالپژوهشددگر

 تلفمخ یهاو حوزه اوقات فراغت کیفیت برنامه ناحتمالی میاارتبداط و 

هدای اجتماعی و رف  مشدددکلات رفتاری توجه مدانندد افزایش توانممنددی

های اندکی های انجام شددده، پژوهشبر اسدداس بررسددی .اندای کردهویژه

نجام شددده اسددت. برای مثال، نتایج درباره اثربخشددی برنامه اوقات فراغت ا

( نشددان داد که فعالیت فیزیکی اوقات 22پژوهش ماتسددوناگا و همکاران )

ارد. توانی جسدددمی دخطر ابتلا به کمبیشدددترین نقش را در کاهش فراغت 

 پایین سطح بیانگر( 22) بوسینک ون در پوتن و ولاسکامپ پژوهش نتایج

 دینوال پایین روانی سلامت و ذهنی توانکم افراد در جسدمی هایفعالیت

 هایفعالیت الگوهای تفاوت نیز به( 21)چین، رودجر و کوپلی . بود آنها

 ذهنی نتواکم بدون و با کودکان در تفریحی اوقات فراغت و فیزیکی

 مشارکت که داد نشدان( 20) همکاران و نتایج پژوهش لاوازور. پرداختند

قات مندی از برنامه اوبهره از بعد تفریحی هایفعالیت فراوانی و اجتماعی

( 22) ایراتی پژوهش هاییافته. یدافدت افزایش نمونده گروه فراغدت در

 و اجتماعی هایمهارت بر فراغت اوقات هایبرنامه اثربخشددی از حاکی

ز، آبکنار، افرونتایج پژوهش جلیل. هدا بودآزمودنی رفتداری مشدددکلدات

برنامه  معنادار و مثبت اثربخشدددی از حاکی( 25)بناب ارجمندنیا و غباری

 ارتبدداطی هددایمهددارت و شدددندداختی ظرفیددت بر اوقددات فراغددت عرش

همچنین نتدایج پژوهش کم، خنددقی و . بود ذهنی توانکم آموزاندانش

 هایمهارت فراغت، اوقات درسی هایبرنامه که داد نشدان( 21)مشدهدی 

 داده افزایش معناداری طوربه را آموزاندانش روانی سدددلامت و فراغتی

نشان ( 29) عذاری مالکی و پژوهش زارع هایدر همین راستا یافته. اسدت

 مشدددکلات کاهش به نحو مطلوب باعث فراغت اوقات گذران داد کده

( 29)هوشینا، جیانوپلو و سوگایا  پژوهش نتایج. شد آموزاندانش رفتاری

 فراغتی برنامه نوعی عنوان به دیجیتالی درمانیبازی توجه قابل تأثیر بیانگر

پ، وو لی، چ پژوهش هاییافته کودکان بود. رفتاری مشکلات کاهش بر

 هایفعالیت در مشدددارکت توجه قابل و مثبت تأثیر حاکی از( 20)و پن 

ین اساس، . بر اداون بود با نشدانگان نوجوانان رفتاری مشدکلات بر فراغتی

 مهم مسدددائل از یکی ویژه نیاز با آموزاندانش فراغت اوقات کردن پر

 برنامه یک اجرای و (20و  25) است توان ذهنیکودکان کم هایخانواده

 یفیتک بهبود و رفتاری مهار و مبتنی بر فرهنگ به غنی فراغدت اوقدات

 (.12) کندکمک می زندگی

های فرهنگی و برنامه اثربخشدددی میزان درباره بدایدد توجده داشدددت

های اجتماعی و مهارت مادران تنظیم هیجان اوقات فراغت بر آموزشدددی

 خلاء اندکی انجام شدددده اسدددت و هایپژوهش ذهنی، توانکم کودکان

 در دهش انجام مطالعات بیشتر. اسدت آشدکار کاملاً حوزه این در پژوهشدی

 صددورت به پژوهشددی هیچ تاکنون و هسددتند ایمقایسدده نوع از حوزه این

 هیجان تنظیم بر اوقات فراغت برنامه فرهنگی اثربخشی بررسی به مسدتقیم

فرزندان آنها  اجتماعی هدایمهدارت و ذهنی توانکم کودکدان مدادران

 و تاس شمولجهان ایمسوله فراغت از سوی دیگر اوقات. است نپرداخته

 پرداخته آن هب تربیتی و شناختیروان اجتماعی، فلسفی، دینی، منظر از باید

 و اسدددت هاخانواده هایدغدغه از یکی فراغت اوقات همچنین،. شدددود

 لاقیتخ برای بستری تواندمی که چرا است، ضرورت یک آن به پرداختن

 در دارند محدودیت هوشدددی نظر از کده افرادی. کندد فراهم افراد در

 چارد فراغت اوقات کیفیت بالابردن جهت ریزیبرنامه و خودمدیریتی

 ت؛اس ترضروری آنها فراغت اوقات برای ریزیو برنامه شوندمی مشدکل

 برنامه فرهنگی اوقات اثربخشددی حاضددر، بررسددی پژوهش هدف بنابراین

 کودکان اجتماعی هایمهارت و مادران هیجان تنظیم بر فراغدت عرش

 . ذهنی بود توانکم

 روش
پژوهش حداضدددر از نوع  کننردگان:الف( طرح پژوهش و شرررکرت

با  آزمونپس -آزمونتجربی اسدت که در آن از طرح پژوهشدی پیششدبه

حاضر شامل تمامی  پژوهش آماری جامعه شده است.گروه گواه استفاده 

در سال تحصیلی  و مادران آنها در شهر تهران ذهنی توانآموزان کمدانش

آموزان دانشنفر از  02 بودند. نمونه آماری این پژوهش شامل 09-2001

از جامعه آماری ذکر شددده  سددال( 25تا  05مادران آنها )و  ذهنی توانکم

صدددورت ه ر حسدددب شدددریط ورود و خروا انتخاب شدددده و بکه ببود 

ها در گروه گواه نفر از آزمودنی 25نفر در گروه آزمایش و  25تصادفی، 

گال، بورگ و گال در  اند. ملاک تعیین حجم نمونه دیدگاهجایدهی شده

 25یشدددی، های آزمانظر گرفته شددد که حداقل حجم نمونه را در پژوهش
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 25تا  05ن سددد شدددامل ورود به پژوهش های. ملاک(12نفر ذکر کردند )

توانی سال برای مادران، میزان تحصیلات دیپلم تا کارشناسی، و وجود کم

 اسدددتفاده ازبود. معیارهای خروا از مطالعه نیز  ذهنی خفیف در فرزنددان

 هش،شدناختی از سددایر مراکز در حین اجرای پژوخدمات مشداوره و روان

و غیبت بیش از یک  شدددنداختی در مادران،اختلدال روانگونده  هر وجود

  اخلاتی بود.دجلسه در برنامه م

 ب( ابزار

 رومر و : این مقیاس به وسیله گراتز2هیجانی تنظیم هایدشواری مقیاس. 2
 عدم مقیاسخرده 1 گویه و 01 طراحی شددده اسددت که 1222در سددال  1

 ،2هدفمند رفتار به زدن دسدت هایدشددواری، 0هیجانی هایپاسد  پذیرش

 به محدود دسدددترسدددی ،1هیجانی آگاهی فقدان ،5تکانه مهار دشدددواری

 دارد و بر اسدداس 9هیجانی شددفافیت و فقدان ،9هیجانی تنظیم راهبردهای

 اوقات، از نیمی گاهی، هرگز، تقریباً) پنج تا یک از لیکرتی مقیاس یک

 ،1 ،1، 2های گویه. شددوندمی گذارینمره ،(همیشدده تقریباً و اوقات بیشددتر

 گددذارینمره معکوس صدددورت بدده 02 و 12 ،11 ،12 ،29 ،22 ،9 ،9

رومر روایی مقیاس را از طری  تحلیل عامل تأییدی  و شدددوندد. گراتزمی

س مقیاهر خرده وارسدی و مطلوب گزارش کردند. همچنین ضریب اعتبار

، 01/2، 00/2، 02/2و کل مقیاس را نیز به روش آلفای کرونباخ به ترتیب 

بده دسدددت آوردند. علیزاده، کاظمی، جمالی،  02/2و  05/2، 00/2، 02/2

های پرسدشنامه، ضریب اعتبار هر ، ضدمن تأیید عامل(11)براتی و عزیزی 

، 99/2 به ترتیبمقیاس و کل مقیاس را نیز به روش آلفای کرونباخ خرده

 گزارش کردند.  99/2و  90/2، 91/2، 90/2، 15/2، 92/2

 و ماتسددون توسددط مقیاس : این0ماتسددون اجتماعی هایمهارت مقیاس. 1 

 تا 2 کودکان اجتماعی هایمهارت ارزیابی برای 2090 سدال در اولندیک

 دش استفاده مقیاس معلم این فرم از پژوهش این در شدد. طراحی سداله 29

با و بدون  افراد برای و کردند هنجاریابی را آن( 2092) خیر و یوسفی که

 پنج و گویدده 51 شددددامددل مقیدداس این. رودمی کددار بدده ذهنی توانکم

 ،22غیراجتماعی رفتارهای ،22مناسددب اجتماعی هایمهارت) مقیاسخرده

                                                           
1. Difficulties of emotion regulation scale  

2. Gratz & Roemer  

3. Rejection of emotional responses 

4. Difficulties in engaging in purposeful behavior 

5. Difficulty in controlling impulse 

6. Lack of emotional awareness 

7. Limited access to emotional regulation strategies 

 ،20خود به زیاد اطمینان و طلبیبرتری ،21تکانشی رفتارهای و پرخاشگری

 گذارینمره ایدرجه در طیف پنج اسدددت که( 22همسدددالان با رابطده و

 همیشدده تا( 2) وقت هیچ از مقوله پنج از یکی در آزمودنی شددوند. هرمی

 شددیوه. اسددت نوسددان در 192 تا 51 از هانمره دامنه و شددده بندیدرجه( 5)

 به 55 و 52 ،51 ،52 ،20 ،29 تا 20 شدددماره هایگویه در گذارینمره

 مهارت معنای در این مقیاس به بیشدددتر نمره و اسدددت معکوس صدددورت

روایی مقیاس را از طری  تحلیل  اولندیک و ماتسون. اسدت بهتر اجتماعی

 مناسدددب، اجتماعی هایهدای مهارتمقیداسعدامدل تدأییددی برای خرده

 و طلبیبرتری تکانشددی، رفتارهای و پرخاشددگری غیراجتماعی، رفتارهای

همسددالان و کل مقیاس، با برازش مناسددب  با رابطه خود، به زیاد اطمینان

مقیداس و کل مقیاس را نیز به هر خرده گزارش کردندد. ضدددریدب اعتبدار

 91/2و  90/2، 92/2، 02/2، 91/2، 90/2روش آلفدای کرونبداخ به ترتیب 

ضدددمن تأیید  ،(10)آبکنار، عاشدددوری و افروز به دسدددت آوردند. جلیل

مقیاس و کل مقیاس را نیز به های پرسدشنامه، ضریب اعتبار هر خردهعامل

 91/2و  92/2، 92/2، 90/2، 92/2، 99/2روش آلفدای کرونبداخ به ترتیب 

 گزارش کردند. 

 مدل اساس بر برنامه فرهنگی اوقات فراغت عرش ای:ج( برنامه مداخله

 در کدده اسددددت (12اوتز، ببینگتون، بورک، گیرلدددر و لوونددارد ) نظری

(؛ و پاترسددون و 11آولوند و مورتنسددن ) گو، (؛15ماجنمر ) هایپژوهش

بناب آبکنار، افروز، ارجمندنیا و غباریجلیل. است شده استفاده (19پگ )

 وشر با را آن محتوایی روایی و اندکرده اعتباریابی را برنامه این( 25)

 95  تواف ضریب روش از استفاده با را برنامه پایایی و 99/2 لاوشه آماری

توسدددط برنامه فرهنگی اوقات فراغت عرش  .ندداکرده گزارش درصدددد

 ایدر طی هشت هفته و هفتهای دقیقه 12 جلسه آموزشی 21ر د پژوهشگر

به توان ذهنی ثمر )یکی از مدارس شددهر تهران( جلسدده در مدرسدده کم دو

در ضمن فاصله بین جلسات سه روز  .آموزش داده شدد صدورت گروهی

ئه اار 2آزمایش در جدول محتوای جلسدددات آموزشدددی برای گروه بود. 

8. Lack of emotional transparency 

9. Matson social skills scale 

10. Appropriate social skills  

11. Antisocial behaviors 

12. Aggression and impulsive behaviors 

13. Superiority and self-confidence 

14. Relationship with peers 
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های سدددخنرانی، توضدددیحی، برای آموزش مفاهیم از روش شدددده اسدددت.

  پرسش و پاس ، فیلم و پاورپوینت استفاده شد.

 محتوای جلسات برنامه فرهنگی اوقات فراغت عرش :1 دولج

ف
د

ه
ت 

سا
جل

 

 محتوا هاخرده هدف
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طف
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 هاسخن آغازین و اصلاح نگرش 2

 کنندگاناستقبال از حضور شرکت

 توضیح درباره مقررات گروه، معرفی برنامه فرهنگی اوقات فراغت عرش و ساختار جلسات

 سازی و ارتباط اجتماعیاصلاح آن بر اساس آگاه و گیری نگرشچگونگی شکل

 ابراز صادقانه 1
 برقراری ارتباط و مشاهده، شناسایی و ابراز احساسات

 پذیری احساسات خود، ابراز تقاضا و درخواست انعکاسمسوولیت

 دریافت همدلانه 0

 معرفی موان  برقراری ارتباط همدلانه

 دیگر گفتنهای همدلی و به بیانی آموزش تکنیک

 های دریافت همدلیآشنایی با نشانه

 ارتباط مثبت 2

 ارتباط کلامی و چشمی، آگاهی از نیازهای عاطفی و روانی

 ابراز دوستی و محبت با زبان، قلم و رفتار؛ و پرهیز از تهدید، سرزنش و تحقیر

 ها، آمادگی برای شنیدن، رفتار با لطافت و صمیمیتبیان خواسته

 تفکر مذهبیاحساس و  5

 هاهمدلی و رضایت در اعمال دینی و پایبندی به ارزش

 هاتوکل به خدا، قناعت و صبر در برابر سختی

 های ارزشیگری، پرهیز از حسادت و غیبت و رعایت حریممدارا، شفقت، احسان و بخشایش
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 رفتار شخصی و اجتماعی 1

 اقت، رازداری و خوشبینیخشم، صد مهاررویی، همکاری، احترام، گشاده

 و نشاط روانیخود  اندیشی، امیدواری، امیدبخشی، اعتماد بهمثبت

 پوشش و آراستگی، عمل مبتنی بر اندیشه مطلوب و گامی به سوی فراگیرسازی

 اجتماعی رشد 9

دارم،  دوست که چیزهای یا دهم انجام توانممی که هستم، کارهایی ارزش با فرد یک که من مسولهخودآگاهی: پی بردن به این  مهارت

 خود به احترام بدن و از مراقبت

 دیگران و خود از همدلی: مراقبت مهارت

 اجتماعی کفایت 9
 دیگران با یابی و برقراری ارتباطدارم، دوست ایوظیفه و نقش در هستم، من کلاس، خانه یا جامعه عضو فردی: منبین ارتباط برقراری مهارت

 گوناگون های هیجانی و احساساتانواع واکنش منفی: هیجانات با مقابله مهارت

 فرهنگ تفریح و فراغت 0

 تعامل اعضای خانواده، نقش خواهرها و بردارها

 اهمیت به اوقات فراغت، مشورت در نحوه گذراندن آن و تعهد اخلاقی در مسافرت

 فراغتایجاد نشاط در خانواده و اهمیت به دیدار از نزدیکان در اوقات 

 تلف نکردن اوقات و اهمیت به آرامش در مسافرت

 عوامل مؤثر در استحکام خانواده 22

 ها، اصل اعتماداصل برقراری رابطه انسانی، اصل شناخت و پذیرش تفاوت

 پذیریگرایی و اخلاص، اصل اغما  و انعطافاصل صداقت، معنویت

 احساسات پذیری و مهاراصل حفظ استقلال خانواده، اصل مسوولیت

 اصل برخورد مثبت و انتقادپذیری، اصل تعدیل انتظارها و تشکر و قدردانی

 اصل توحید و انسجام و وحدت یافتگی بین قول، عواطف، هیجان و شناخت
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22 
گانه و هماهنگی تقویت حواس پنج

 بین حواس و اعضای بدن

 بازیتسبیح، خمیربازی، بادکنک و حبابهای چوبی، ن  و بازی با شن، مکعب

 آمیزی و کپی اشکالبازی توپ و سطل، دارت، پازل اعداد و حروف، رنگ

 گوییبازی تقلید صدا، عروسک انگشتی و قصه

 های آموزشی کاربردیفعالیت 21

 های وسایل نقیله و بقالی گروهیبازی با کارت

 قبو مشارکت در خرید خواروبار و پوشاک و پرداخت 

 های ورزشی مورد علاقه و استفاده از وسایل نقلیه عمومیها و باشگاهفعالیت در انجمن

251 
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 تقویت توجه 20

 توجه شنیداری و توجه دیداری

 حرکات موزون، حفظ توجه و تغییر آن

 هابازی با رایانه و خواندن زیرنویس فیلم

 فعالتقویت حافظه  22

 دیداریتقویت حافظه شنیداری و حافظه 

 های حافظه شنیداری و دیداریتمرین

 بازی با تصاویر، اجرای دستورها، نمایش فیلم، حافظه بازشناسی و حافظه یادآوری

 تقویت زبان 25

 تقویت توجه شنیداری و تمیز شنیداری

 شناختیتقویت حساسیت شنیداری و آگاهی واا

 مفاهیمها و مسائل، درک مطلب شنیداری، درک لغات و درک جمله

21 
تقویت پردازش دیداری فضایی و 

 سخن پایانی

 یابی فضاییمسیریابی در مازها و جهت

 آگاهی فضایی و ادراک شکل و زمینه

 ها و یادآوری جزئیات مربوط به انجام تکالیفطراحی با مکعب

 بندی و هماهنگی در زمینه جلسات تلفنی یا حضوری، تقدیر و تقدیم هدیه به رسم یادبودجم 

 

آموزش و پرورش  مدددیریددتانجددام پژوهش از  براید( روش اجرا: 

ه و با مدیریت محترم مدرس نامه دریافت شددشدهر تهران، معرفیاسدتثنایی 

یهی ای توجدر جلسه، وهشژدر اولین مرحله پ استثنایی ثمر هماهنگ شد.

های انتخاب شددده، ضددمن تشددریح اهداف پژوهش از آنها برای آزمودنی

نامه کتبی جهت شددرکت در پژوهش را تکمیل شددد تا رضددایتخواسددته 

 اجتماعی هایهیجانی و مهارت تنظیم هایدشددواری مقیاسکنند. سددپس 

نگی هآزمون اسدتفاده شد. در مرحله بعد، برنامه فرپیشماتسدون به عنوان 

جلسده  21در  پژوهشدگرتوسدط اوقات فراغت عرش برای گروه آزمایش 

اجرا شددد، جلسدده  ای دودر طی هشددت هفته و هفتهای دقیقه 12 آموزشددی

لازم به ذکر اسدددت که  .داده نشدددد یولی به گروه گواه این نوع آموزشددد

مادران به صدددورت دو جلسددده در میان و در مجموع در شدددش جلسددده، و 

پس از اجرای برنامه تمامی جلسدددات حضدددور داشدددتند. فرزندان آنها در 

مدداخلاتی نیز هر دو گروه با اسدددتفاده از همان ابزارهای مربوط به مرجله 

به منظور رعایت اخلاق آزمون ارزیابی شددددند. آزمون در مرحله پسپیش

نامه کتبی گرفته شد و به آنها ها رضدایت، از والدین آزمودنیپژوهشدر 

ها به صورت که اطلاعات استخراا شده و نام آزمودنیاطمینان داده شدد 

ماند. همچنین به منظور حفظ اسدددرار شدددخصدددی و عدم محرمانه باقی می

کنندگان، نتایج حاصل از پژوهش در تجاوز به حریم خصدوصدی شرکت

سدددطح کلی گزارش شدددود تدا برای پیشدددبرد اهدداف پژوهش در اختیار 

شدناسددان، متخصددصددان و مدیران مراکز دبسددتانی قرار گیرد. همچنین روان

رهنگی اوقات فراغت عرش آموزشی برنامه ف پس از اتمام پژوهش، دوره

های به دسددت آمده دادهشددد.  برگزاربرای گروه گواه  روزدو  مدت به

 آزمون آماری تحلیلبا اسددتفاده از برای هر دو گروه مداخله قبل و بعد از 

ها از چندمتغیری تحلیل شد. جهت تحلیل دادهمتغیری و تککوواریانس 

  استفاده شد. SPSSافزار آماری نرم 10نسخه 

 هایافته
ن ها در گروه آزمایش با میانگیسن آزمودنیهای توصدیفی حاکی از یافته

و در گروه گواه با میانگین و انحراف  10/1و  12/00و انحراف استاندارد 

برای بررسدددی اثر این متغیر پژوهش از  بود. 52/1و  50/00اسدددتدداندددارد 

زمایش گروه آ مستقل استفاده شد. نتایج نشان داد که بین tآزمون آماری 

= 29/2و  P=02/2) تفاوت معناداری وجود نداشدددت ،و گواه از نظر سددن

(19)t). ای آن همقیاسهیجان و خرده تنظیم معیار متغیر میانگین و انحراف

 رفتار به زدن دسدددت هایهیجانی، دشدددواری هایپاسددد  پذیرش عدم)

 به محدود دسترسی هیجانی، آگاهی فقدان تکانه، مهار دشواری هدفمند،

همچنین  وهیجددانی(  شدددفددافیددت فقدددان هیجددانی، و تنظیم راهبردهددای

 اجتماعی هدایمهدارتهدای آن )مقیداساجتمداعی و خرده هدایمهدارت

 تکانشدددی، رفتارهای و پرخاشدددگری غیراجتماعی، رفتارهای مناسدددب،

در دو گروه  (همسدددالان با رابطه خود، و به زیاد اطمینان و طلبیبرتری

ارائه  1آزمون در جدول آزمون و پسدر موقعیدت پیش آزمدایش و گواه

  شده است.
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 معیار متغیرهای پژوهش در گروه آزمایش و گواه میانگین و انحراف :2 جدول

 موقعیت متغیرها
 گروه گواه گروه آزمایش

 K-S Pآماره  انحراف معیار میانگین K-S Pآماره  انحراف معیار میانگین

 هیجانی هایپاس  پذیرش عدم
 12/2 25/2 21/2 22/12 12/2 21/2 01/2 22/12 آزمونپیش

 21/2 12/2 02/2 50/12 20/2 12/2 21/2 21/29 آزمونپس

 هدفمند رفتار در دشواری
 22/2 12/2 25/2 22/29 22/2 12/2 01/2 21/29 آزمونپیش

 12/2 21/2 29/2 20/29 21/2 20/2 09/2 12/25 آزمونپس

 تکانه مهار دشواری
 22/2 12/2 29/2 12/12 29/2 12/2 10/2 00/12 آزمونپیش

 29/2 12/2 20/2 22/12 22/2 12/2 99/2 92/29 آزمونپس

 هیجانی آگاهی فقدان
 22/2 20/2 12/2 20/20 12/2 29/2 21/2 22/20 آزمونپیش

 12/2 21/2 29/2 91/29 20/2 12/2 21/2 21/29 آزمونپس

 هیجانی تنظیم به محدود دسترسی
 12/2 29/2 01/2 12/10 12/2 25/2 00/2 00/10 آزمونپیش

 21/2 20/2 22/2 20/10 29/2 12/2 55/2 22/12 آزمونپس

 هیجانی شفافیت فقدان
 22/2 15/2 90/2 20/25 22/2 12/2 20/2 90/22 آزمونپیش

 29/2 12/2 00/2 91/22 12/2 21/2 22/2 22/20 آزمونپس

 نمره کل تنظیم هیجان
 12/2 22/2 10/0 21/221 12/2 22/2 00/0 91/225 آزمونپیش

 12/2 25/2 11/0 50/222 12/2 21/2 20/0 12/225 آزمونپس

 مناسب رفتار اجتماعی
 12/2 22/2 20/2 21/05 12/2 22/2 29/2 92/01 آزمونپیش

 21/2 12/2 50/2 11/05 12/2 29/2 29/2 92/01 آزمونپس

 رفتار غیراجتماعی
 12/2 29/2 21/2 22/19 20/2 12/2 12/2 22/19 آزمونپیش

 21/2 20/2 09/2 12/19 22/2 01/2 09/0 11/02 آزمونپس

 تکانشی و رفتار پرخاشگری
 20/2 12/2 29/2 00/19 12/2 29/2 09/2 21/19 آزمونپیش

 21/2 12/2 12/2 21/19 20/2 12/2 11/2 90/10 آزمونپس

 به خود اطمینانطلبی و برتری
 20/2 12/2 12/2 22/9 22/2 12/2 29/2 12/9 آزمونپیش

 20/2 12/2 12/2 12/9 29/2 29/2 52/2 12/0 آزمونپس

 همسالان با ارتباط
 20/2 12/2 12/2 22/25 29/2 29/2 29/2 50/25 آزمونپیش

 12/2 29/2 02/2 11/25 12/2 21/2 51/2 92/21 آزمونپس

 های اجتماعیمهارتنمره کل 
 12/2 22/2 91/1 12/225 12/2 21/2 20/0 11/225 آزمونپیش

 12/2 25/2 92/1 12/221 12/2 29/2 10/0 00/212 آزمونپس

 

آزمون آزمون و پسمیددانگین و انحراف اسدددتدداندددارد نمرات پیش

ارائه شده است.  1متغیرهای پژوهش دو گروه آزمایش و گواه در جدول 

ها در همه متغیرها با مفروضه نرمال بودن توزی  دادهبر اساس این جدول، 

 دشأیید تو اسدمیرنوف بررسددی  -لموگروفااسدتفاده از آزمون آماری ک

(25/2P>). و جانهی برای دو متغیر تنظیم مفروضده شدیب خط رگرسیون 

نتایج و  شدررسی های آنها بمقیاسو همچنین خرده اجتماعی هایمهارت

. (>25/2P)اسددت آزمون معنادار که تعامل بین شددرایط و پیش نشددان داد

غیر دو متنمرات افتراقی آماری برای تحلیل مستقل  tآزمون بنابراین از دو 

و همچنین برای تحلیددل  اجتمدداعی هددایمدهددارت و هدیدجددان تدندظدیدم

متغیری چندتحلیل واریانس آزمون آمداری هدای هر متغیر از مقیداسخرده

ر ب برای تعیین میزان تأثیر برنامه فرهنگی اوقات فراغت عرش استفاده شد.

 داد نتایج نشانو  شددبررسدی ها همگنی واریانس، مفروضده هیجان تنظیم

آزمون نتایج در ادامه، (. =01/2Fو  >20/2P) تبرقرار اسددفر  این که 

t گزارش  0در جدول  هیجان متغیر تنظیمنمرات افتراقی برای  مسدددتقدل

 شده است.
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 هیجان تنظیم افتراقی نمرات برای مستقل tآزمون نتایج  :3جدول 

 اندازه اثر آزمون نتیجه تفاوت میانگین انحراف معیار میانگین تعداد گروه

 (t(19)= 11/22 20/0 02/1 11/22 25 آزمایش

2222/2> 
229/1 

  29/2 50/2 25 گواه

 

اثر  ، برنامه فرهنگی اوقات فراغت عرش0بدا توجده بده نتدایج جددول 

با توجه به  .(P=2222/2)داشددت  هیجان تنظیم افتراقیمعناداری بر نمرات 

تعیین  به منظور(. d=229/1اثر گزارش شدده، میزان تاثیر بالا است ) اندازه

 هددایمهددارتبر  برنددامدده فرهنگی اوقددات فراغددت عرش اثربخشدددیمیزان 

نتایج حاکی از و  شددددبررسدددی ها همگنی واریانس، مفروضددده اجتماعی

آزمون نتایج در ادامه، (. =50/2Fو  >22/2P) برقراری این مفروضدده بود

t 2در جدول  اجتماعی هایمتغیر مهدارتنمرات افتراقی برای  مسدددتقدل 

 شده است. گزارش
 

 اجتماعی هایمهارت افتراقی نمرات برای مستقل tآزمون نتایج  :4جدول 

 اندازه اثر نتیجه آزمون تفاوت میانگین انحراف معیار میانگین تعداد گروه

 (t(19)= 11/22 00/2 50/2 00/5 25 آزمایش

2222/2> 
915/2 

  21/2 22/2 25 گواه

 

 اثر برنامه فرهنگی اوقات فراغت عرش نشدددان داد که 2نتایج جدول 

با  .(P=2222/2)داشددت  اجتماعی هایمهارت افتراقیمعناداری بر نمرات 

برای (. d=915/2)توجه به اندازه اثر گزارش شددده، میزان تاثیر بالا اسددت 

 هایمقیاسخرده بر تعیین میزان تدأثیر برنامه فرهنگی اوقات فراغت عرش

کوواریانس را -بداکس فر  همگنی واریدانس ام ، آزمونهیجدان تنظیم

نتایج آزمون . ( بودP=29/2و  Box’s M =55/12برابر با )یید کرد که أت

 درا تأیید کرهدا در همده متغیرها برقراری فر  همگنی واریدانس نیزلون 

(25/2P>)بودنبرقرار  مفروضدده شددیب خط رگرسددیون ، ولی (25/2P<)؛ 

مرات برای تحلیل ن آزمون آماری تحلیل واریانس چندمتغیری ازبنابراین 

 های پاسدد پذیرش عدمهای هیجان )متغیر تنظیم هایمقیاسخردهافتراقی 

 تکانه، مهار دشواری هدفمند، رفتار به زدن دسدت هایدشدواریهیجانی، 

 ، وهیجانی تنظیم راهبردهای به محدود دسددترسددی هیجانی، آگاهی فقدان

لکز آزمون آماری لامبدای وینتایج  .هیجانی( اسدتفاده شد شدفافیت فقدان

آزمایش و گواه  هایهیجان در گروه تنظیمهای مقیاسخردهنشان داد که 

 گواهگروه آزمایش و بندابراین  ؛(>25/2P)نداداری داشدددتندد تفداوت مع

آزمون آماری نتایج  .تفاوت معناداری دارند متغیرهداحدداقدل در یکی از 

ج شدددد کدده نتددای اجرا برای نمرات افتراقی تحلیددل واریددانس چندددمتغیری

 است. گزارش شده 5 در جدول تفکیکی آن
 

 هیجان تنظیم هایمقیاسخردهنتایج تفکیکی تحلیل واریانس چندمتغیری برای  :5جدول 

 توان آزمون مجذور اتا معناداری سطح Fآماره  میانگین مجذورات آزادی درجه مجموع مجذورات متغیرهای وابسته

 22/2 29/2 2222/2 20/29 22/02 2 22/02 هیجانی هایپاس  پذیرش عدم

 00/2 21/2 2222/2 12/12 92/22 2 92/22 هدفمند رفتار در دشواری

 00/2 21/2 2222/2 59/12 92/22 2 92/22 تکانه مهار دشواری

 22/2 51/2 2222/2 22/02 02/12 2 02/12 هیجانی آگاهی فقدان

 22/2 92/2 2222/2 01/11 50/09 2 50/09 هیجانی تنظیم به محدود دسترسی

 00/2 21/2 2222/2 15/12 20/21 2 20/21 هیجانی شفافیت فقدان

 

 عدم افتراقی، گروه اثر معناداری بر نمرات 5بدا توجه به نتایج جدول 

 هدفمند رفتار در دشدددواری(، =20/29F) هیجانی هایپاسددد  پذیرش

(12/12F=)، تکانه مهار دشدددواری (59/12F= ،)هیجانی آگاهی فقدان 

(22/02F=)، هیجانی  تنظیم به محدود دسددترسددی(01/11F=) فقدان و 
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. با توجه به (=2222/2P)داشدددته اسدددت  (=15/12F) هیجانی شدددفافیت

درصدددد  21و  92، 51، 21، 21، 29ترتیب توان بیان کرد بهمجذور اتا می

هیجددانی،  هددایپدداسددد  پددذیرش عدددمتغییرات هر یددک از متغیرهددای 

 فقدان تکانه، مهار دشددواری هدفمند، رفتار به زدن دسددت هایدشددواری

 دانفق هیجانی، و تنظیم راهبردهای به محدود دسددترسددی هیجانی، آگاهی

در برنامه فرهنگی اوقات فراغت ها آزمودنیاز شرکت هیجانی،  شدفافیت

  شود.ناشی می عرش

 رب برای تعیین میزان تددأثیر برنددامدده فرهنگی اوقددات فراغددت عرش

، آزمون بدداکس فر  همگنی هددای اجتمدداعیمهددارت هددایمقیدداسخرده

و  Box’s M =51/19برابر با )یید کرد که أکوواریانس را ت-واریدانس

29/2=Pها در برقراری فر  همگنی واریانس نیزنتایج آزمون لون . ( بود

 مفروضده شیب خط رگرسیون ، ولی(<25/2P) را تأیید کردهمه متغیرها 

تحلیددل واریددانس آزمون آمدداری  ازبنددابراین  ؛(>25/2P) بودنبدرقرار 

هددای مهدارت هدایمقیداسخردهبرای تحلیدل نمرات افتراقی  چنددمتغیری

 غیراجتماعی، رفتدارهدای منداسدددب، اجتمداعی هدای)مهدارت اجتمداعی

و  خود، هب زیاد اطمینان و طلبیبرتری تکانشددی، رفتارهای و پرخاشددگری

 آزمون آماری لامبدای ویلکز حاکینتایج  .همسدالان( استفاده شد با رابطه

 هددایدر گروه هددای اجتمدداعیهددای مهددارتمقیدداسخردهاز آن بود کدده 

گروه بنابراین  ؛(>25/2P)آزمدایش و گواه تفداوت معنداداری داشدددتندد 

به  .تفداوت معناداری دارند متغیرهداحدداقدل در یکی از  گواهآزمدایش و 

 ییل واریانس چندمتغیرآزمون آماری تحل، تفاوتاین بردن بده منظور پی

 گزارش 1در جدول  تفکیکی آنشددد که نتایج  اجرا برای نمرات افتراقی

 شده است.

 

 اجتماعی هایمهارت هایمقیاسخرده افتراقی نمراتنتایج تفکیکی تحلیل واریانس چندمتغیری برای  :6جدول 

 توان آزمون مجذور اتا معناداری سطح Fآماره  میانگین مجذورات آزادی درجه مجموع مجذورات متغیرهای وابسته

 22/2 92/2 2222/2 01/19 10/29 2 10/29 مناسب اجتماعی هایمهارت

 00/2 20/2 2222/2 29/12 20/2 2 20/2 غیراجتماعی رفتارهای

 22/2 92/2 2222/2 22/09 10/29 2 10/29 تکانشی رفتارهای و پرخاشگری

 22/2 59/2 2222/2 92/09 92/22 2 92/22 خود به زیاد اطمینان و طلبیبرتری

 22/2 51/2 2222/2 90/05 52/9 2 52/9 همسالان با رابطه

 

 افتراقی، گروه اثر معندداداری بر نمرات 1بددا توجدده بدده نتددایج جدددول 

 غیراجتماعی رفتدارهای(، =01/19F) منداسدددب اجتمداعی هدایمهدارت

(29/12F=)، تکانشی رفتارهای و پرخاشدگری (22/09F= ،)طلبیبرتری 

 (=90/05F) همسدددالان با رابطه و ،(=92/09F) خود به زیاد اطمینان و

توان بیان کرد . بدا توجده بده مجذور اتا می(=2222/2P) داشدددتده اسدددت

تغییرات هر یددک از متغیرهددای درصدددد  51و  59، 92، 20، 92ترتیددب بدده

 و پرخاشدددگری غیراجتماعی، رفتارهای مناسدددب، اجتماعی هایمهارت

 همسالان اب رابطه خود، و به زیاد اطمینان و طلبیبرتری تکانشی، رفتارهای

ناشدددی  در برندامه فرهنگی اوقات فراغت عرشهدا آزمودنیاز شدددرکدت 

 شود.می

 گیریو نتیجه بحث
غت اوقات فرابرنامه فرهنگی پژوهش حاضددر با هدف بررسددی اثربخشددی 

توان کم کودکان اجتماعی هایمهارت و مادران هیجان بر تنظیم عرش

برنامه اوقات فراغت بر  آموزش ها نشدددان داد کهیافته انجام شدددد. ذهنی

در  توان ذهنیکم کودکان اجتماعی هایمهارت و مادران هیجان تنظیم

 پژوهشاین یدافتده بدا نتایج هدا، اثر مثبدت و معنداداری داشدددت. آزمودنی

 اثربخشدددی بر مبنی( 22)بناب آبکندار، افروز، ارجمنددنیدا و غباریجلیدل

 و شدددندداختی ظرفیدت بر برندامده فرهنگی اوقدات فراغدت عرش آموزش

، کم پژوهش هایتوان ذهنی؛ یافتهکم آموزاندانش ارتباطی هایمهارت

 بر فراغت اوقات درسددی هایبرنامه درباره تأثیر( 21)خندقی و مشددهدی 

 و زارع مطالعه نتایج همچنین و آموزان؛دانش رفتاری مشددکلات کاهش

 کاهش بر فراغدت اوقدات گدذران تدأثیر بر مبنی( 29) عدذاری مدالکی

 نتایج این، بر علاوه. داشدددت همخوانی آموزاندانش رفتاری مشدددکلات

( 29)هوشینا، جیانوپلو و سوگایا  هایپژوهش هاییافته با حاضدر پژوهش

 برنامه ینوع عنوان به دیجیتالی درمانیبازی توجه قدابدل تدأثیر بر مبنی

ون  سینک،بو پژوهش نتایج کودکان؛ رفتاری مشکلات کاهش بر فراغتی
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 و جسددمی هایفعالیت پایین سددطح بر مبنی( 22) ولاسددکامپ در پوتن و

 پژوهش نتددایج همچنین و توان ذهنی؛کم افراد در رفتدداری مشدددکلدات

 هایفعالیت در مشدددارکت اثربخشدددی درباره( 20) همکاران و لاوازور

 این نتایج ضدددمن در. بود همسدددو هاآزمودنی روانی سدددلامت بر فراغتی

 مثبت تأثیر مبنی بر( 20)لی، چپ، وو و پن  پژوهش هاییافته با پژوهش

 یرفتار مشدددکلات بر فراغتی هایفعالیت در مشدددارکت توجه قدابل و

 داشت.همخوانی  داون، با نشانگان نوجوانان

 راهمفکرد کده بیدان توان میبده منظور تبیین نتدایج پژوهش حداضدددر 

 توان تواندمی فراغت اوقدات از هوشدددمنددانده اسدددتفداده زمینده کردن

 تموقعی با انطباق و مسدددائل با مقابله در را با نیازهای ویژه آموزاندانش

 وقاتا کردن پر. کند برطرف را آنها مشددکلات از بسددیاری و داده افزایش

ان کودک هایخانواده مهم مسائل از یکی ویژه نیاز با آموزاندانش فراغت

 و قیتخلا نوآوری، ابتکار، شود، توجه آن به اگر که است توان ذهنیکم

 رضایت احساس و داشت خواهد دنبال به آموزاندانش برای را سازندگی

 مهم مقولدده این بدده توجهیبی کدده حدالی در. آوردمی فراهم را درونی

 که آوردمی وجود به را ناسددالمی و انگیزملال آور،کسددالت هایسدداعت

و  25) شد خواهد وارد ویژه نیاز با کودک جسم روان و بر نامطلوب تأثیر

 انگیزه، دانش، افزایش با هدف فراغت اوقات برنامه یدک اجرای(. 20

 رفتارهای اتخاذ و رفتدار مهدار بده کده خودکدارآمددی و خود حرمدت

 فیتکی بهبود و بهداشدددت ارتقای منظور به شدددودمی منجر گیرانهپیش

 ارتقای فراغت، اوقات برنامه هدف(. 12) رسددددمی نظر به لازم زندگی،

 ودموج موان  بر که است معینی هایحیطه در خانواده اعضای هایتوانایی

 .موف  شوند کودکان اجتماعی هایمهارت و هاهیجان مهار هایزمینه در

ات فراغت برنامه فرهنگی اوق در هم که یشناخت لفهؤم بر تأکید با نیبنابرا

 توانیماسدددت  گرفته قرار توجده مورد تنظیم هیجدانی در هم و عرش

توانمندی  در یمهم عامل را برنامه فرهنگی اوقات فراغت عرش آموزش

برنامه فرهنگی اوقات فراغت  که جایی آن از .دانسددت در تنظیم هیجانی

 این و اسدددت کودکان علاقه مورد و جذاب هایفعالیت شدددامل عرش

به  یتوان ذهنکم کودکان شددوندمی ارائه فیلم و بازی طری  از هافعالیت

 تأثیر رسدمی نظر به و کنندمی مشدارکت آن در خودانگیخته و فعال طور

 اغتفر اوقات برنامه. دارد آنها اجتماعی هایمهارت بهبود بر توجهی قابل

 یامه توان ذهنیکم افراد برای را پذیریجامعه هایراه تواندمی متناسددب

مشدددارکت مثبت در  هدای اجتماعی آنها بهبود پیدا کند.کندد تدا مهدارت

، نشددداط روانی و خود های اوقات فراغت موجب تقویت اعتماد بهفعالیت

 . بنابراین یکی ازشدددودو والدین آنها میتوان ذهنی افراد کم سدددرزندگی

 و والدددین آنهددا بدده توان ذهنیرین نیددازهددا در حوزه کودکددان کمتمهم

. بده همین دلیل شدددودریزی برای اوقدات فراغدت آندان مربوط میبرندامده

 های اوقات فراغتسدازی امکانات قابل دسدترسی و طراحی فعالیتفراهم

ی های اجتماعذهنی باعث بهبود مهارتتوان کم کودکانمتناسدددب برای 

 کودکان که معنا(؛ بدین21شدددود )شدددان میهیجان والدینآنها و تنظیم 

 و لاقخ تفکر کنند، گیریتصدددمیم چگونه گیرندمی یاد توان ذهنیکم

 فزایشا خود در را پذیریمسوولیت احساس چگونه باشند، داشدته انتقادی

 رندبگی یاد را همسالان با مناسدب رفتار نحوه چگونه ترمهم همه از و دهند

 حوزه به برندامده فرهنگی اوقدات فراغدت عرش کده جدایی آن از(. 25)

 بر آن جلسددات محتوای و دارد ایویژه توجه شددناختی و رفتاری، عاطفی،

 چنین اجرای که نیسددت انتظار از دور اسددت شددده تدوین اسدداس همین

 اجتماعی هایمهدارت تنظیم هیجدان مدادران و بهبود سدددبدب ایبرندامده

 .شود توان ذهنیکم آموزاندانش

لی، های قبهای برجسددته این پژوهش با سددایر پژوهشیکی از تفاوت

توجه ویژه به اسددتفاده از برنامه فرهنگی اوقات فراغت عرش اسددت که به 

گانه عاطفی، رفتاری، و شناختی توجه دارد. علاوه بر این، در این ابعاد سده

توان ذهنی آنها به صددورت همزمان کم پژوهش هم به مادر و هم به فرزند

های توجده شدددد. در واق ، وقتی کده مشدددکلدات هیجدانی مدادر و مهارت

اجتماعی کودک در یک پژوهش مورد بررسی قرار گیرد بدون تردید به 

تری دسدددت خواهیم یددافددت کدده در این پژوهش، چنین اطلدداعددات جددام 

بهبود  در مددادران و هیجددان شدددرایطی فراهم شددددد. علدداوه بر این، تنظیم

 مؤثر والدین با فرزندان طارتبا بموجدر کودکان  اجتماعی هایمهارت

 .خواهد داشددت آنهااجتماعی  شپذیر بدون تردید، نقش مهمی درو  شددد

 برنامه فرهنگی اوقات فراغت عرششدددود که این فرایندد بداعدث می زیرا

اجتمدداعی هددای مهددارتتددأثیر مطلوبی در بهبود تنظیم هیجددان مددادران و 

 جاد کند.ای آنها ذهنی توانفرزندان کم

برای کودکان و اوقات فراغت لدازم بده ذکر اسدددت که نحوه گذران 

طور توان ذهنی بهطور عام و برای کودکان کمنوجوانان با نیازهای ویژه به

 نظیمبا ت خاص از اهمیت بسددیار زیادی برخوردار اسددت و ارتباط نزدیکی
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ی اوقات در واق ، برنامه فرهنگ اجتماعی آنها دارد. هایمهارت و هیجان

 اتمشددکل توانسددتهایی اسددت که برنامهترین می از مهکی فراغت عرش

افزایش کودکان را  اجتماعی هایمادران را کمتر کند و مهارت هیجدانی

 دهد.

وان تکم کودکان برای خاصی مداخلاتی برنامه حاضدر ازپژوهش در 

یز ن آنها پدران که نشد فراهم شرایطی اسدتفاده شدد و ذهنی و مادران آنها

 و مادرانمتغیرهایی مانند سدددواد تأثیر  کنندد، شدددرکدت پژوهش این در

به  وضدددعیدت اجتمداعی و اقتصدددادی آنهدا مورد بررسدددی قرار نگرفدت،

ه دست نتایج بو آزمون پیگیری  ،توجه نشدمادران های شخصیتی ویژگی

های این پژوهش هستند آمده انجام نشدد که همه این موارد از محدودیت

شود هاد میپیشن. در همین راستا کردعمل احتیاط با باید در تعمیم نتایج و 

های آموزشدددی دیگری به همراه برنامه از برنامههای آتی کده در پژوهش

فرهنگی اوقات فراغت عرش، اسددتفاده و نتایج آن با این پژوهش مقایسدده 

 شددود؛ شددرایطی فراهم شددود تا هم پدران و هم مادران بتوانند در پژوهش

د ورمو اقتصددادی آنها  سددواد والدین و وضددعیت اجتماعیشددرکت کنند؛ 

جام ان نیز آزمون پیگیری و همچنین در صدددورت امکان ؛قرار گیردتوجه 

برنامه فرهنگی اوقات فراغت عرش از شود که پیشنهاد میدر پایان  شدود.

ود ش استفاده با نیازهای ویژه و والدین آنهاهای کودکان سدایر گروه برای

شددود تا میزان این برنامه آموزشددی در مدارس به صددورت رایگان اجرا  و

 های مختلف، وارسی و مقایسه شود.اثربخشی آن بر گروه

  ملاحظات اخلاقی
 نمونه از افراد روی بر مطالعه این اجرای مجوز :پژوهش اخلاق اصررول از پیروی

 شددده صددادر 22/9/2009آموزش و پرورش اسددتثنایی شددهر تهران به تاری   اداره سددوی

 افراد کامل و رضایت کتبی مانند اخلاقی ملاحظات دیگر پژوهش این در همچنین. است

 .است رعایت شده اطلاعات، ماندن محرمانه و رازداری اصل رعایت و نمونه

 نامه کارشدناسدی ارشد انجامپایان قالب در و مالی حامی بدون مطالعه این :مالی حامی

 .است شده

ارشددد  نامه کارشددناسددیپایان از برگرفته پژوهش این :نویسررندگان از یک هر نقش

 -واحد ورامین آزاد دانشددگاه عمومی شددناسددیروان رشددته در خانم مارال کمانی ماتکی

 در این مقاله نوینسده. اسدت 21/1/2009و تاری  دفاع  22012921092222با کد  پیشدوا

 ش،پروه اهنمای این اسددتاد عنوان به دوم نویسددنده و اصددلی عنوان پژوهشددگر به نخسددت

 .نقش داشتند

 به دنبال ار تعار  مناف  گونه هیچ نویسددندگان برای پژوهش این انجام :منافع تضرراد

 .است شده گزارش کاملاً شفاف، صورت به آن نتایج و است نداشته

شددهر تهران  آموزش و پرورش اداره مسددوولان از وسددایل بدین :دانی قدر و تشررکر

 پژوهش و اجرای آموزش جهت مدرسه با هماهنگی که پژوهش کارشدناس مخصدوصداً

این  اجرای در که افراد نمونه و مدرسه معلمان و اداری کادر از همچنین و دادند انجام را

 شود.می قدردانی و تشکر کردند، کمک ما به طرح
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