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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.
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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.
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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
Experimental group
Variables
Test
M
SD
Pre-test
21.00
1.36
Rejection of emotional responses
Post-test
18.46
1.06
Pre-test
17.06
0.96
Difficulties in purposeful behavior
Post-test
15.60
0.98
Pre-test
20.33
1.23
Difficulty in controlling impulse
Post-test
18.80
0.77
Pre-test
19.40
1.12
Lack of emotional awareness
Post-test
17.46
1.06
Pre-test
23.33
1.39
Limited access to emotional regulation
Post-test
21.00
1.55
Pre-test
14.73
1.03
Lack of emotional transparency
Post-test
13.00
1.41
Pre-test
115.86
3.99
Total score of emotion regulation
Post-test
105.20
3.09
Pre-test
36.80
1.47
Appropriate social skills
Post-test
36.80
1.47
Pre-test
28.40
1.24
Antisocial behaviors
Post-test
30.66
3.37
Pre-test
28.06
1.38
Aggression and impulsive behaviors
Post-test
29.73
1.66
Pre-test
8.20
1.08
Superiority and self-confidence
Post-test
9.60
1.54
Pre-test
15.53
1.18
Relationship with peers
Post-test
16.80
1.52
Pre-test
115.26
3.43
Total score of social skills
Post-test
121.33
3.69

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

Control group
M
SD
21.00
1.46
20.53
1.30
17.40
1.05
17.13
1.18
20.20
1.08
20.00
1.13
19.13
1.24
18.86
1.18
23.20
1.32
23.13
1.40
15.13
0.83
14.86
0.99
116.06
3.23
114.53
3.22
35.06
1.43
35.26
1.53
28.40
1.12
28.60
0.98
28.33
1.17
28.46
1.24
8.40
1.24
8.60
1.24
15.40
1.24
15.66
1.34
115.60
2.72
116.60
2.74

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
Rejection of emotional responses
30.00
1
30.00
48.09
Difficulties in purposeful behavior
10.80
1
10.80
20.61
Difficulty in controlling impulse
14.70
1
14.70
20.58
Lack of emotional awareness
24.30
1
24.30
31.11
Limited access to emotional regulation
38.53
1
38.53
66.32
Lack of emotional transparency
16.13
1
16.13
20.65

Sig.
0.0001
0.0001
0.0001
0.0001
0.0001
0.0001

Eta squared
0.48
0.42
0.52
0.52
0.70
0.42

Test power
1.00
0.99
0.99
1.00
1.00
0.99
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Dependent variables
Appropriate social skills
Antisocial behaviors
Aggression and impulsive behaviors
Superiority and self-confidence
Relationship with peers

Table 3. MANCOVA results for subscales of social skills
Sum of quares
df Mean square F statistic
17.63
1
17.63
67.32
4.03
1
4.03
21.17
17.63
1
17.63
97.44
10.80
1
10.80
37.80
7.50
1
7.50
35.79

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.
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Sig.
0.0001
0.0001
0.0001
0.0001
0.0001

Eta squared
0.70
0.43
0.71
0.57
0.56

Test power
1.00
0.99
1.00
1.00
1.00

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 quasiexperimental 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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چکیده

کلیدواژهها:

زمینه و هدف :برنامه فرهنگی اوقات فراغت عرش یکی از مهمترین برنامههایی است که میتواند موجب کاهش مشکلات هیجانی مادران

برنامه فرهنگی عرش،

و افزایش مهارتهای اجتماعی فرزندان آنها شود .بنابراین ،پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی این برنامه بر تنظیم هیجان مادران و

تنظیم هیجان،

مهارتهای اجتماعی کودکان کمتوان ذهنی انجام شد.

کمتوان ذهنی،

روش :پژوهش حاضر ،یک مطالعه شبهتجربی با طرح پیشآزمون پسآزمون با گروه گواه بود .نمونه مورد مطالعه  02نفر از مادران دارای

مهارتهای اجتماعی

کودکان کمتوان ذهنی و فرزندان آنها بودند که به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه
جایدهی شدند .افراد گروه آزمایش در  21جلسه در برنامه مداخلهای (هفتهای  1جلسه  12دقیقه) شرکت کردند؛ در حالی که به گروه گواه،
این آموزش ارائه نشد .ابزار این پژوهش مقیاس دشواریهای تنظیم هیجانی (گراتز و رومر )1222 ،و مهارتهای اجتماعی (ماتسون و
اولندیک )2090 ،بود .دادهها با استفاده از آزمون  tمستقل و تحلیل واریانس چندمتغیری برای نمرات افتراقی تحلیل شد.
یافتهها :نتایج نشان داد که برنامه فرهنگی اوقات فراغت عرش اثر معناداری بر تنظیم هیجانی مادران کودکان کمتوان ذهنی ( P=2/2222و
 )t =22/11داشت .علاوه بر این ،مداخله تأثیر مثبت و معناداری بر مهارتهای اجتماعی فرزندان نیز داشته است ( P=2/2222و .)t=22/11
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مارال کمانی ماتکی و همکار

مقدمه

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

تولدد هر کودک تأثیر مهمی بر پویاییهای خانواده دارد ( 2و  .)1تولد و

حمایتی دوجانبه ،شددناسددایی و پاسدد دهی مناسددب به علائم هیجانی در

حضدددور کودک کمتوان ذهنی 2میتواند آثار قابل توجهی بر خانواده،

تعاملهای اجتماعی یا مدیریت تنیدگی ،لازم به نظر میرسد .مهارتهای

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

اجتماعی بخشددی از فرایند اجتماعی شدددن در کودکان اسددت و اجتماعی

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

شدددن جریانی اسددت که در آن هنجارها ،مهارتها ،انگیزهها ،نگرشها و

کمتوان ذهنی ممکن اسددت سددلامت روان و بهزیسددتی خانواده را تهدید

رفتارهای فرد شددکل میگیرد ( .)1از مؤلفههای مهمی که بر تنظیم هیجان

کندد ( 1و  .)0داشدددتن کودک کمتوان ذهنی میتواندد تأثیر متفاوتی بر

مدادران دارای فرزند کمتوان ذهنی و افزایش مهارتهای اجتماعی این
برنامه اوقات فراغت 2اسددت .اوقات

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

کودکان تأثیرگذار اسددت،

کند ( .)0در این میان مادران در دورههای مختلف زندگی از جمله شروع

لحظهها یا اوقاتی از حیات گفته میشدددود که انسدددان فارغ و به دور از

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

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

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

دینی میتواندد بدا میدل ،رغبت ،انگیزه و انتخاب به فعالیتی بپردازد که

مشدکلات و ناکارآمدی در برخورد با مسائل بر جنبههای مختلف زندگی

دوست دارد (.)9

آنها تأثیر میگذارد و در صددورت ارزیابی سددطحی و نامناسددب ،ممکن
اسدت باعث آسیبهایی در روابط خانواده و مشکلاتی در تنظیم

هیجانی1

فراغت به

چنانچه برنامه اوقات فراغت ،غنی و مبتنی بر فرهنگ باشددد ،یعنی به
ابعاد عاطفی ،رفتاری ،و

شددناختی5

یا عرش که از سددر واژه این سدده بُعد

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

تشدکیل میشدود توجه کند؛ متناسدب باشدد یعنی بر اساس توانمندیهای

توانایی فرد در روبرو شدن با هیجان منفی (وقتی نمیتوان هیجان منفی را

شناختی دانشآموزان طراحی شده و در بستر خانواده و در گستره زندگی

تغییر داد) به جای اجتناب از آن در حالت پریشانی و درک توأم با شفقت

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

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

مهدارتهدای اجتماعی کودکان را افزایش داده و مشدددکلات هیجانی و

آگاهی ،شدناسدایی و نامگذاری هیجانها ،تفسدیر درست احساسات بدنی

رفتاری آنها را کمتر کند .با توجه به این که کودکان کمتوان ذهنی با

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

مشددکلات زیادی مواجه هسددتند ،اوقات فراغت آنها بیشددتر جنبه آسددیب

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

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

آن ،از مهارتهای تنظیم هیجانی هسددتند .دو مؤلفه مهم تنظیم هیجان از

برندامههای اوقات فراغت با تواناییهای آنها تناسدددب ندارد یا مبتنی بر

جملده ارزیدابی مجددد مثبدت و تجربه و بیان هیجان مثبت ،میتواند به

فرهنگ آنها نیسدددت ،بنابراین یکی از مهمترین نیازها در حوزه کودکان

کارکرد بینفردی بهتر و بهزیسدتی روانشدناختی و فردی منجر شود ( 2و

کمتوان ذهنی ،به برنامهریزی برای اوقات فراغت آنان مربوط میشود .از

.)5

این رو ،آگاهسدددازی والدین کودکان کمتوان ذهنی نسدددبت به نحوه و

کمتوان ذهنی را با مسائل و پیچیدگیهای خاص خود مواجه کرده است

راستای بومیسازی و فرهنگی کردن برنامه اوقات فراغت ،ضروری است

( .)2در این شدرایط یکی از مهمترین مهارتهایی که قادر است بالندگی

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

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

انسددانی ،شددناخت و پذیرش تفاوتها ،اعتماد ،صددداقت ،معنویتگرایی و

مهارتهای اجتماعی 0اسدت ( .)5مهارتهای اجتماعی مؤلفهای است که

و اندعدطددافپددذیدری ،حدفظ اسدددتقلددال خددانواده،

1. Intellectual disability
2. Emotional regulation
3. Social skills
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4. Leisure time
5. Affective, behavioral & cognitive
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علاوه بر این شددرایط در حال گذر جامعه ،زندگی اجتماعی کودکان

کیفیت گذران اوقات فراغت فرزندانشددان ،اهمیت ویژهای دارد ( .)9در
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مسدوولیتپذیری و مهار احسداسات ،برخورد مثبت و انتقادپذیری ،تعدیل

خانوادههای کودکان کمتوان ذهنی است ( 25و  )20و اجرای یک برنامه

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

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

عواطف ،هیجان ،و شناخت ،توجه ویژهای میشود (.)0

زندگی کمک میکند (.)12

پژوهشددگران در سددالهای اخیر به اهمیت نحوه گذران اوقات فراغت

بدایدد توجده داشدددت درباره میزان اثربخشدددی برنامههای فرهنگی و

و ارتبداط احتمالی میان کیفیت برنامه اوقات فراغت و حوزههای مختلف

آموزشدددی اوقات فراغت بر تنظیم هیجان مادران و مهارتهای اجتماعی

مدانندد افزایش توانممنددیهدای اجتماعی و رف مشدددکلات رفتاری توجه

کودکان کمتوان ذهنی ،پژوهشهای اندکی انجام شدددده اسدددت و خلاء

ویژهای کردهاند .بر اسدداس بررسددیهای انجام شددده ،پژوهشهای اندکی

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

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

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

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

مسدتقیم به بررسی اثربخشی برنامه فرهنگی اوقات فراغت بر تنظیم هیجان

فراغت بیشدددترین نقش را در کاهش خطر ابتلا به کمتوانی جسدددمی دارد.

مدادران کودکدان کمتوان ذهنی و مهدارتهدای اجتماعی فرزندان آنها

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

نپرداخته است .از سوی دیگر اوقات فراغت مسولهای جهانشمول است و

فعالیتهای جسدمی در افراد کمتوان ذهنی و سلامت روانی پایین والدین

باید از منظر دینی ،فلسفی ،اجتماعی ،روانشناختی و تربیتی به آن پرداخته

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

شدددود .همچنین ،اوقات فراغت یکی از دغدغههای خانوادهها اسدددت و

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

پرداختن به آن یک ضرورت است ،چرا که میتواند بستری برای خلاقیت

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

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

اجتماعی و فراوانی فعالیتهای تفریحی بعد از بهرهمندی از برنامه اوقات

خودمدیریتی و برنامهریزی جهت بالابردن کیفیت اوقات فراغت دچار

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

مشدکل میشوند و برنامهریزی برای اوقات فراغت آنها ضروریتر است؛

حاکی از اثربخشددی برنامههای اوقات فراغت بر مهارتهای اجتماعی و

بنابراین هدف پژوهش حاضددر ،بررسددی اثربخشددی برنامه فرهنگی اوقات

مشدددکلدات رفتداری آزمودنیهدا بود .نتایج پژوهش جلیلآبکنار ،افروز،

فراغدت عرش بر تنظیم هیجان مادران و مهارتهای اجتماعی کودکان

ارجمندنیا و غباریبناب ( )25حاکی از اثربخشدددی مثبت و معنادار برنامه

کمتوان ذهنی بود.

اوقددات فراغددت عرش بر ظرفیددت شدددندداختی و مهددارتهددای ارتبدداطی
دانشآموزان کمتوان ذهنی بود .همچنین نتدایج پژوهش کم ،خنددقی و
مشدهدی ( )21نشدان داد که برنامههای درسی اوقات فراغت ،مهارتهای
فراغتی و سدددلامت روانی دانشآموزان را بهطور معناداری افزایش داده
اسدت .در همین راستا یافتههای پژوهش زارع و مالکی عذاری ( )29نشان
داد کده گذران اوقات فراغت به نحو مطلوب باعث کاهش مشدددکلات
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رفتاری دانشآموزان شد .نتایج پژوهش هوشینا ،جیانوپلو و سوگایا ()29
بیانگر تأثیر قابل توجه بازیدرمانی دیجیتالی به عنوان نوعی برنامه فراغتی
بر کاهش مشکلات رفتاری کودکان بود .یافتههای پژوهش لی ،چپ ،وو
و پن ( )20حاکی از تأثیر مثبت و قابل توجه مشدددارکت در فعالیتهای
فراغتی بر مشدکلات رفتاری نوجوانان با نشدانگان داون بود .بر این اساس،
پر کردن اوقات فراغت دانشآموزان با نیاز ویژه یکی از مسدددائل مهم

روش
الف) طرح پژوهش و شرررکرتکننردگان :پژوهش حداضدددر از نوع
شدبهتجربی اسدت که در آن از طرح پژوهشدی پیشآزمون -پسآزمون با
گروه گواه استفاده شده است .جامعه آماری پژوهش حاضر شامل تمامی
دانشآموزان کمتوان ذهنی و مادران آنها در شهر تهران در سال تحصیلی
 2001-09بودند .نمونه آماری این پژوهش شامل  02نفر از دانشآموزان
کمتوان ذهنی و مادران آنها ( 05تا  25سددال) از جامعه آماری ذکر شددده
بود که بر حسدددب شدددریط ورود و خروا انتخاب شدددده و به صدددورت
تصادفی 25 ،نفر در گروه آزمایش و  25نفر از آزمودنیها در گروه گواه
جایدهی شدهاند .ملاک تعیین حجم نمونه دیدگاه گال ،بورگ و گال در
نظر گرفته شددد که حداقل حجم نمونه را در پژوهشهای آزمایشدددی25 ،

252

اثربخشی برنامه فرهنگی اوقات فراغت بر تنظیم هیجان مادران و مهارتهای اجتماعی کودکان کمتوان ذهنی

مارال کمانی ماتکی و همکار

سال برای مادران ،میزان تحصیلات دیپلم تا کارشناسی ،و وجود کمتوانی

و رابطده با همسدددالان )22اسدددت که در طیف پنج درجهای نمرهگذاری

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

میشددوند .هر آزمودنی در یکی از پنج مقوله از هیچ وقت ( )2تا همیشدده

خدمات مشداوره و روانشدناختی از سددایر مراکز در حین اجرای پژوهش،

( )5درجهبندی شددده و دامنه نمرهها از  51تا  192در نوسددان اسددت .شددیوه

وجود هر گونده اختلدال روانشدددنداختی در مادران ،و غیبت بیش از یک

نمرهگذاری در گویههای شدددماره  20تا  52 ،51 ،52 ،20 ،29و  55به

جلسه در برنامه مداخلاتی بود.

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

ب) ابزار

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

 .2مقیاس دشواریهای تنظیم هیجانی :2این مقیاس به وسیله گراتز و رومر

عدامدل تدأییددی برای خردهمقیداسهدای مهارتهای اجتماعی مناسدددب،

 1در سددال  1222طراحی شددده اسددت که  01گویه و  1خردهمقیاس عدم

رفتارهای غیراجتماعی ،پرخاشددگری و رفتارهای تکانشددی ،برتریطلبی و

پذیرش پاسد های هیجانی ،0دشددواریهای دسدت زدن به رفتار هدفمند،2

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

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

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

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

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

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

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

بیشددتر اوقات و تقریباً همیشدده) ،نمرهگذاری میشددوند .گویههای ،1 ،1، 2

عاملهای پرسدشنامه ،ضریب اعتبار هر خردهمقیاس و کل مقیاس را نیز به

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

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

میشدددوندد .گراتز و رومر روایی مقیاس را از طری تحلیل عامل تأییدی

گزارش کردند.

وارسدی و مطلوب گزارش کردند .همچنین ضریب اعتبار هر خردهمقیاس

ج) برنامه مداخلهای :برنامه فرهنگی اوقات فراغت عرش بر اساس مدل

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

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

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

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

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

پگ ( )19استفاده شده است .جلیلآبکنار ،افروز ،ارجمندنیا و غباریبناب

خردهمقیاس و کل مقیاس را نیز به روش آلفای کرونباخ به ترتیب ،2/99

( )25این برنامه را اعتباریابی کردهاند و روایی محتوایی آن را با روش

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

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

 .1مقیاس مهارتهای اجتماعی ماتسددون :0این مقیاس توسددط ماتسددون و

درصدددد گزارش کردهاندد .برنامه فرهنگی اوقات فراغت عرش توسدددط

اولندیک در سدال  2090برای ارزیابی مهارتهای اجتماعی کودکان  2تا

پژوهشگر در  21جلسه آموزشی  12دقیقهای در طی هشت هفته و هفتهای

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

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

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

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

کمتوان ذهنی بدده کددار میرود .این مقیدداس شددددامددل  51گویدده و پنج

بود .محتوای جلسدددات آموزشدددی برای گروه آزمایش در جدول  2ارائه

خردهمقیاس (مهارتهای اجتماعی مناسددب ،22رفتارهای غیراجتماعی،22
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
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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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نفر ذکر کردند ( .)12ملاکهای ورود به پژوهش شدددامل سدددن  05تا 25

پرخاشگری و رفتارهای تکانشی ،21برتریطلبی و اطمینان زیاد به خود،20
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شدددده اسدددت .برای آموزش مفاهیم از روشهای سدددخنرانی ،توضدددیحی،
پرسش و پاس  ،فیلم و پاورپوینت استفاده شد.
جدول  :1محتوای جلسات برنامه فرهنگی اوقات فراغت عرش

هدف

جلسات

خرده هدفها

2

سخن آغازین و اصلاح نگرشها

1

ابراز صادقانه

0

دریافت همدلانه

2

ارتباط مثبت

5

احساس و تفکر مذهبی

1

رفتار شخصی و اجتماعی

9

رشد اجتماعی

9

کفایت اجتماعی

0

فرهنگ تفریح و فراغت

22

عوامل مؤثر در استحکام خانواده

محتوا
استقبال از حضور شرکتکنندگان
توضیح درباره مقررات گروه ،معرفی برنامه فرهنگی اوقات فراغت عرش و ساختار جلسات
چگونگی شکلگیری نگرش و اصلاح آن بر اساس آگاهسازی و ارتباط اجتماعی
برقراری ارتباط و مشاهده ،شناسایی و ابراز احساسات

حوزه عاطفی و ارتباطی

مسوولیتپذیری احساسات خود ،ابراز تقاضا و درخواست انعکاس
معرفی موان برقراری ارتباط همدلانه
آموزش تکنیکهای همدلی و به بیانی دیگر گفتن
آشنایی با نشانههای دریافت همدلی
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
بیان خواستهها ،آمادگی برای شنیدن ،رفتار با لطافت و صمیمیت
همدلی و رضایت در اعمال دینی و پایبندی به ارزشها
توکل به خدا ،قناعت و صبر در برابر سختیها
مدارا ،شفقت ،احسان و بخشایشگری ،پرهیز از حسادت و غیبت و رعایت حریمهای ارزشی
احترام ،گشادهرویی ،همکاری ،مهار خشم ،صداقت ،رازداری و خوشبینی
مثبتاندیشی ،امیدواری ،امیدبخشی ،اعتماد به خود و نشاط روانی
پوشش و آراستگی ،عمل مبتنی بر اندیشه مطلوب و گامی به سوی فراگیرسازی
مهارت خودآگاهی :پی بردن به این مسوله که من یک فرد با ارزش هستم ،کارهایی که میتوانم انجام دهم یا چیزهای که دوست دارم،
مراقبت از بدن و احترام به خود
مهارت همدلی :مراقبت از خود و دیگران
مهارت برقراری ارتباط بینفردی :من عضو کلاس ،خانه یا جامعه هستم ،من در نقش و وظیفهای دارم ،دوستیابی و برقراری ارتباط با دیگران

حوزه رفتاری

مهارت مقابله با هیجانات منفی :انواع واکنشهای هیجانی و احساسات گوناگون
تعامل اعضای خانواده ،نقش خواهرها و بردارها
اهمیت به اوقات فراغت ،مشورت در نحوه گذراندن آن و تعهد اخلاقی در مسافرت
ایجاد نشاط در خانواده و اهمیت به دیدار از نزدیکان در اوقات فراغت
تلف نکردن اوقات و اهمیت به آرامش در مسافرت
اصل برقراری رابطه انسانی ،اصل شناخت و پذیرش تفاوتها ،اصل اعتماد
اصل صداقت ،معنویتگرایی و اخلاص ،اصل اغما

و انعطافپذیری

اصل حفظ استقلال خانواده ،اصل مسوولیتپذیری و مهار احساسات
اصل برخورد مثبت و انتقادپذیری ،اصل تعدیل انتظارها و تشکر و قدردانی

حوزه شناختی

22

تقویت حواس پنجگانه و هماهنگی
بین حواس و اعضای بدن

بازی توپ و سطل ،دارت ،پازل اعداد و حروف ،رنگآمیزی و کپی اشکال
بازی تقلید صدا ،عروسک انگشتی و قصهگویی
بازی با کارتهای وسایل نقیله و بقالی گروهی

21

فعالیتهای آموزشی کاربردی

مشارکت در خرید خواروبار و پوشاک و پرداخت قبو
فعالیت در انجمنها و باشگاههای ورزشی مورد علاقه و استفاده از وسایل نقلیه عمومی
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اصل توحید و انسجام و وحدت یافتگی بین قول ،عواطف ،هیجان و شناخت
بازی با شن ،مکعبهای چوبی ،ن و تسبیح ،خمیربازی ،بادکنک و حباببازی
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توجه شنیداری و توجه دیداری
20

تقویت توجه

22

تقویت حافظه فعال

25

تقویت زبان

حرکات موزون ،حفظ توجه و تغییر آن
بازی با رایانه و خواندن زیرنویس فیلمها
تقویت حافظه شنیداری و حافظه دیداری
تمرینهای حافظه شنیداری و دیداری
بازی با تصاویر ،اجرای دستورها ،نمایش فیلم ،حافظه بازشناسی و حافظه یادآوری
تقویت توجه شنیداری و تمیز شنیداری
تقویت حساسیت شنیداری و آگاهی وااشناختی
درک جملهها و مسائل ،درک مطلب شنیداری ،درک لغات و مفاهیم
مسیریابی در مازها و جهتیابی فضایی

21

تقویت پردازش دیداری فضایی و

آگاهی فضایی و ادراک شکل و زمینه

سخن پایانی

طراحی با مکعبها و یادآوری جزئیات مربوط به انجام تکالیف
جم بندی و هماهنگی در زمینه جلسات تلفنی یا حضوری ،تقدیر و تقدیم هدیه به رسم یادبود

د) روش اجرا :برای انجددام پژوهش از مدددیریددت آموزش و پرورش

به مدت دو روز برای گروه گواه برگزار شددد .دادههای به دسددت آمده

اسدتثنایی شدهر تهران ،معرفینامه دریافت شدد و با مدیریت محترم مدرسه

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

استثنایی ثمر هماهنگ شد .در اولین مرحله پژوهش ،در جلسهای توجیهی

کوواریانس تکمتغیری و چندمتغیری تحلیل شد .جهت تحلیل دادهها از

برای آزمودنیهای انتخاب شددده ،ضددمن تشددریح اهداف پژوهش از آنها

نسخه  10نرمافزار آماری  SPSSاستفاده شد.

خواسددته شددد تا رضددایتنامه کتبی جهت شددرکت در پژوهش را تکمیل
کنند .سددپس مقیاس دشددواریهای تنظیم هیجانی و مهارتهای اجتماعی
ماتسدون به عنوان پیشآزمون اسدتفاده شد .در مرحله بعد ،برنامه فرهنگی
اوقات فراغت عرش برای گروه آزمایش توسدط پژوهشدگر در  21جلسده
آموزشددی  12دقیقهای در طی هشددت هفته و هفتهای دو جلسدده اجرا شددد،
ولی به گروه گواه این نوع آموزشدددی داده نشدددد .لازم به ذکر اسدددت که
مادران به صدددورت دو جلسددده در میان و در مجموع در شدددش جلسددده ،و
فرزندان آنها در تمامی جلسدددات حضدددور داشدددتند .پس از اجرای برنامه
مدداخلاتی نیز هر دو گروه با اسدددتفاده از همان ابزارهای مربوط به مرجله
پیشآزمون در مرحله پسآزمون ارزیابی شددددند .به منظور رعایت اخلاق
در پژوهش ،از والدین آزمودنیها رضدایتنامه کتبی گرفته شد و به آنها
اطمینان داده شدد که اطلاعات استخراا شده و نام آزمودنیها به صورت
تجاوز به حریم خصدوصدی شرکتکنندگان ،نتایج حاصل از پژوهش در
سدددطح کلی گزارش شدددود تدا برای پیشدددبرد اهدداف پژوهش در اختیار
روانشدناسددان ،متخصددصددان و مدیران مراکز دبسددتانی قرار گیرد .همچنین
پس از اتمام پژوهش ،دوره آموزشی برنامه فرهنگی اوقات فراغت عرش
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یافتههای توصدیفی حاکی از سن آزمودنیها در گروه آزمایش با میانگین
و انحراف استاندارد  00/12و  1/10و در گروه گواه با میانگین و انحراف
اسدددتدداندددارد  00/50و  1/52بود .برای بررسدددی اثر این متغیر پژوهش از
آزمون آماری  tمستقل استفاده شد .نتایج نشان داد که بین گروه آزمایش
و گواه از نظر سددن ،تفاوت معناداری وجود نداشدددت ( P=2/02و =2/29
( .)t)19میانگین و انحراف معیار متغیر تنظیم هیجان و خردهمقیاسهای آن
(عدم پذیرش پاسددد های هیجانی ،دشدددواریهای دسدددت زدن به رفتار
هدفمند ،دشواری مهار تکانه ،فقدان آگاهی هیجانی ،دسترسی محدود به
راهبردهددای تنظیم هیجددانی ،و فقدددان شدددفددافیددت هیجددانی) و همچنین
مهدارتهدای اجتمداعی و خردهمقیداسهدای آن (مهدارتهدای اجتماعی
مناسدددب ،رفتارهای غیراجتماعی ،پرخاشدددگری و رفتارهای تکانشدددی،
برتریطلبی و اطمینان زیاد به خود ،و رابطه با همسدددالان) در دو گروه
آزمدایش و گواه در موقعیدت پیشآزمون و پسآزمون در جدول  1ارائه
شده است.
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محرمانه باقی میماند .همچنین به منظور حفظ اسدددرار شدددخصدددی و عدم

یافتهها
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جدول  :2میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش در گروه آزمایش و گواه
متغیرها
عدم پذیرش پاس های هیجانی
دشواری در رفتار هدفمند
دشواری مهار تکانه
فقدان آگاهی هیجانی
دسترسی محدود به تنظیم هیجانی
فقدان شفافیت هیجانی
نمره کل تنظیم هیجان
رفتار اجتماعی مناسب
رفتار غیراجتماعی
پرخاشگری و رفتار تکانشی
برتریطلبی و اطمینان به خود
ارتباط با همسالان
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نمره کل مهارتهای اجتماعی

موقعیت

گروه گواه

گروه آزمایش
میانگین

انحراف معیار

آماره K-S

میانگین

انحراف معیار

آماره K-S

P

P

2/21

2/25

2/12

پیشآزمون

12/22

2/01

2/21

2/12

12/22

2/12

2/21

پسآزمون

29/21

2/21

2/12

2/20

12/50

2/02

2/22
2/12

پیشآزمون

29/21

2/01

2/12

2/22

29/22

2/25

2/12

پسآزمون

25/12

2/09

2/20

2/21

29/20

2/29

2/21

پیشآزمون

12/00

2/10

2/12

2/29

12/12

2/29

2/12

2/22

پسآزمون

29/92

2/99

2/12

2/22

12/22

2/20

2/12

2/29

پیشآزمون

20/22

2/21

2/29

2/12

20/20

2/12

2/20

2/22

پسآزمون

29/21

2/21

2/12

2/20

29/91

2/29

2/21

2/12

پیشآزمون

10/00

2/00

2/25

2/12

10/12

2/01

2/29

2/12

پسآزمون

12/22

2/55

2/12

2/29

10/20

2/22

2/20

2/21

پیشآزمون

22/90

2/20

2/12

2/22

25/20

2/90

2/15

2/22

پسآزمون

20/22

2/22

2/21

2/12

22/91

2/00

2/12

2/29

پیشآزمون

225/91

0/00

2/22

2/12

221/21

0/10

2/22

2/12

پسآزمون

225/12

0/20

2/21

2/12

222/50

0/11

2/25

2/12

پیشآزمون

01/92

2/29

2/22

2/12

05/21

2/20

2/22

2/12

پسآزمون

01/92

2/29

2/29

2/12

05/11

2/50

2/12

2/21

پیشآزمون

19/22

2/12

2/12

2/20

19/22

2/21

2/29

2/12

پسآزمون

02/11

0/09

2/01

2/22

19/12

2/09

2/20

2/21

پیشآزمون

19/21

2/09

2/29

2/12

19/00

2/29

2/12

2/20

پسآزمون

10/90

2/11

2/12

2/20

19/21

2/12

2/12

2/21

پیشآزمون

9/12

2/29

2/12

2/22

9/22

2/12

2/12

2/20

پسآزمون

0/12

2/52

2/29

2/29

9/12

2/12

2/12

2/20

پیشآزمون

25/50

2/29

2/29

2/29

25/22

2/12

2/12

2/20

پسآزمون

21/92

2/51

2/21

2/12

25/11

2/02

2/29

2/12

پیشآزمون

225/11

0/20

2/21

2/12

225/12

1/91

2/22

2/12

پسآزمون

212/00

0/10

2/29

2/12

221/12

1/92

2/25

2/12

میددانگین و انحراف اسدددتدداندددارد نمرات پیشآزمون و پسآزمون

تدندظدیدم هدیدجددان و مدهددارتهددای اجتمدداعی و همچنین برای تحلیددل

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

خردهمقیداسهدای هر متغیر از آزمون آمداری تحلیل واریانس چندمتغیری

بر اساس این جدول ،مفروضه نرمال بودن توزی دادهها در همه متغیرها با

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

اسدتفاده از آزمون آماری کالموگروف -اسدمیرنوف بررسددی و تأیید شد

تنظیم هیجان ،مفروضده همگنی واریانسها بررسدی شدد و نتایج نشان داد

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

که این فر

برقرار اسدت ( P<2/20و  .)F=2/01در ادامه ،نتایج آزمون

مهارتهای اجتماعی و همچنین خردهمقیاسهای آنها بررسی شد و نتایج

 tمسدددتقدل برای نمرات افتراقی متغیر تنظیم هیجان در جدول  0گزارش

نشددان داد که تعامل بین شددرایط و پیشآزمون معنادار اسددت (.)P<2/25

شده است.

بنابراین از دو آزمون  tمستقل برای تحلیل آماری نمرات افتراقی دو متغیر
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جدول  :3نتایج آزمون  tمستقل برای نمرات افتراقی تنظیم هیجان
گروه

تعداد

میانگین

انحراف معیار

تفاوت میانگین

نتیجه آزمون

آزمایش

25

22/11

1/02

0/20

)t)19( =22/11

گواه

25

2/50

2/29

اندازه اثر
1/229

>2/2222

بدا توجده بده نتدایج جددول  ،0برنامه فرهنگی اوقات فراغت عرش اثر

اجتماعی ،مفروضددده همگنی واریانسها بررسدددی شدددد و نتایج حاکی از

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

برقراری این مفروضدده بود ( P<2/22و  .)F=2/50در ادامه ،نتایج آزمون

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

 tمسدددتقدل برای نمرات افتراقی متغیر مهدارتهای اجتماعی در جدول 2

میزان اثربخشدددی برنددامدده فرهنگی اوقددات فراغددت عرش بر مهددارتهددای

گزارش شده است.

جدول  :4نتایج آزمون  tمستقل برای نمرات افتراقی مهارتهای اجتماعی
گروه

تعداد

میانگین

انحراف معیار

تفاوت میانگین

نتیجه آزمون

آزمایش

25

5/00

2/50

2/00

)t)19( =22/11

گواه

25

2/22

2/21

اندازه اثر
2/915

>2/2222

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

افتراقی خردهمقیاسهای تنظیم هیجان (متغیرهای عدم پذیرش پاس د های

معناداری بر نمرات افتراقی مهارتهای اجتماعی داشددت ( .)P=2/2222با

هیجانی ،دشدواریهای دسدت زدن به رفتار هدفمند ،دشواری مهار تکانه،

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

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

تعیین میزان تدأثیر برنامه فرهنگی اوقات فراغت عرش بر خردهمقیاسهای

فقدان شدفافیت هیجانی) اسدتفاده شد .نتایج آزمون آماری لامبدای ویلکز

همگنی واریدانس-کوواریانس را

نشان داد که خردهمقیاسهای تنظیم هیجان در گروههای آزمایش و گواه

تأیید کرد که برابر با ( Box’s M=12/55و  )P=2/29بود .نتایج آزمون

تفداوت معنداداری داشدددتندد ()P<2/25؛ بندابراین گروه آزمایش و گواه

همگنی واریدانسهدا در همده متغیرها را تأیید کرد

حدداقدل در یکی از متغیرهدا تفاوت معناداری دارند .نتایج آزمون آماری

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

تحلیددل واریددانس چندددمتغیری برای نمرات افتراقی اجرا شدددد کدده نتددایج

بنابراین از آزمون آماری تحلیل واریانس چندمتغیری برای تحلیل نمرات

تفکیکی آن در جدول  5گزارش شده است.

تنظیم هیجدان ،آزمون ام بداکس فر
لون نیز برقراری فر

جدول  :5نتایج تفکیکی تحلیل واریانس چندمتغیری برای خردهمقیاسهای تنظیم هیجان
عدم پذیرش پاس های هیجانی

02/22

2

02/22

29/20

2/2222

2/29

2/22

دشواری در رفتار هدفمند

22/92

2

22/92

12/12

2/2222

2/21

2/00

دشواری مهار تکانه

22/92

2

22/92

12/59

2/2222

2/21

2/00

فقدان آگاهی هیجانی

12/02

2

12/02

02/22

2/2222

2/51

2/22

دسترسی محدود به تنظیم هیجانی

09/50

2

09/50

11/01

2/2222

2/92

2/22

فقدان شفافیت هیجانی

21/20

2

21/20

12/15

2/2222

2/21

2/00

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

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

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

( ،)F=02/22دسددترسددی محدود به تنظیم هیجانی ( )F=11/01و فقدان
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متغیرهای وابسته

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

آماره F

سطح معناداری

مجذور اتا

توان آزمون
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شدددفافیت هیجانی ( )F=12/15داشدددته اسدددت ( .)P=2/2222با توجه به

بدرقرار نبود ()P<2/25؛ بنددابراین از آزمون آمدداری تحلیددل واریددانس

مجذور اتا میتوان بیان کرد بهترتیب  92 ،51 ،21 ،21 ،29و  21درصدددد

چنددمتغیری برای تحلیدل نمرات افتراقی خردهمقیداسهدای مهدارتهددای

تغییرات هر یددک از متغیرهددای عدددم پددذیرش پدداسددد هددای هیجددانی،

اجتمداعی (مهدارتهدای اجتمداعی منداسدددب ،رفتدارهدای غیراجتماعی،

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

پرخاشددگری و رفتارهای تکانشددی ،برتریطلبی و اطمینان زیاد به خود ،و

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

رابطه با همسدالان) استفاده شد .نتایج آزمون آماری لامبدای ویلکز حاکی

شدفافیت هیجانی ،از شرکت آزمودنیها در برنامه فرهنگی اوقات فراغت

از آن بود کدده خردهمقیدداسهددای مهددارتهددای اجتمدداعی در گروههددای

عرش ناشی میشود.

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

برای تعیین میزان تددأثیر برنددامدده فرهنگی اوقددات فراغددت عرش بر

آزمدایش و گواه حدداقدل در یکی از متغیرهدا تفداوت معناداری دارند .به

همگنی

منظور پیبردن بده این تفاوت ،آزمون آماری تحلیل واریانس چندمتغیری

واریدانس-کوواریانس را تأیید کرد که برابر با ( Box’s M=19/51و

برای نمرات افتراقی اجرا شددد که نتایج تفکیکی آن در جدول  1گزارش

خردهمقیدداسهددای مهددارتهددای اجتمدداعی ،آزمون بدداکس فر
 )P=2/29بود .نتایج آزمون لون نیز برقراری فر

شده است.

همگنی واریانسها در

همه متغیرها را تأیید کرد ( ،)P>2/25ولی مفروضده شیب خط رگرسیون
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جدول  :6نتایج تفکیکی تحلیل واریانس چندمتغیری برای نمرات افتراقی خردهمقیاسهای مهارتهای اجتماعی
متغیرهای وابسته

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

آماره F

سطح معناداری

مجذور اتا

توان آزمون

مهارتهای اجتماعی مناسب

29/10

2

29/10

19/01

2/2222

2/92

2/22

رفتارهای غیراجتماعی

2/20

2

2/20

12/29

2/2222

2/20

2/00

پرخاشگری و رفتارهای تکانشی

29/10

2

29/10

09/22

2/2222

2/92

2/22

برتریطلبی و اطمینان زیاد به خود

22/92

2

22/92

09/92

2/2222

2/59

2/22

رابطه با همسالان

9/52

2

9/52

05/90

2/2222

2/51

2/22

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

ذهنی انجام شدددد .یافتهها نشدددان داد که آموزش برنامه اوقات فراغت بر

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

تنظیم هیجان مادران و مهارتهای اجتماعی کودکان کمتوان ذهنی در

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

آزمودنیهدا ،اثر مثبدت و معنداداری داشدددت .این یدافتده بدا نتایج پژوهش

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

جلیدلآبکندار ،افروز ،ارجمنددنیدا و غباریبناب ( )22مبنی بر اثربخشدددی

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

آموزش برندامده فرهنگی اوقدات فراغدت عرش بر ظرفیدت شدددندداختی و

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

مهارتهای ارتباطی دانشآموزان کمتوان ذهنی؛ یافتههای پژوهش کم،

مهارتهای اجتماعی مناسدددب ،رفتارهای غیراجتماعی ،پرخاشدددگری و

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

رفتارهای تکانشی ،برتریطلبی و اطمینان زیاد به خود ،و رابطه با همسالان

کاهش مشددکلات رفتاری دانشآموزان؛ و همچنین نتایج مطالعه زارع و

از شدددرکدت آزمودنیهدا در برندامه فرهنگی اوقات فراغت عرش ناشدددی

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

میشود.

مشدددکلات رفتاری دانشآموزان همخوانی داشدددت .علاوه بر این ،نتایج

بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضددر با هدف بررسددی اثربخشددی برنامه فرهنگی اوقات فراغت
عرش بر تنظیم هیجان مادران و مهارتهای اجتماعی کودکان کمتوان

پژوهش حاضدر با یافتههای پژوهشهای هوشینا ،جیانوپلو و سوگایا ()29
مبنی بر تدأثیر قدابدل توجه بازیدرمانی دیجیتالی به عنوان نوعی برنامه
فراغتی بر کاهش مشکلات رفتاری کودکان؛ نتایج پژوهش بوسینک ،ون
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در پوتن و ولاسددکامپ ( )22مبنی بر سددطح پایین فعالیتهای جسددمی و

کندد تدا مهدارتهدای اجتماعی آنها بهبود پیدا کند .مشدددارکت مثبت در

مشدددکلدات رفتدداری در افراد کمتوان ذهنی؛ و همچنین نتددایج پژوهش

فعالیتهای اوقات فراغت موجب تقویت اعتماد به خود ،نشددداط روانی و

لاوازور و همکاران ( )20درباره اثربخشدددی مشدددارکت در فعالیتهای

سدددرزندگی افراد کمتوان ذهنی و والدین آنها میشدددود .بنابراین یکی از

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

مهمترین نیددازهددا در حوزه کودکددان کمتوان ذهنی و والدددین آنهددا بدده

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

برندامدهریزی برای اوقدات فراغدت آندان مربوط میشدددود .بده همین دلیل

و قدابل توجه مشدددارکت در فعالیتهای فراغتی بر مشدددکلات رفتاری

فراهمسدازی امکانات قابل دسدترسی و طراحی فعالیتهای اوقات فراغت

نوجوانان با نشانگان داون ،همخوانی داشت.

متناسدددب برای کودکان کمتوان ذهنی باعث بهبود مهارتهای اجتماعی

بده منظور تبیین نتدایج پژوهش حداضدددر میتوان بیدان کرد کده فراهم

آنها و تنظیم هیجان والدینشدددان میشدددود ()21؛ بدینمعنا که کودکان

کردن زمینده اسدددتفداده هوشدددمنددانده از اوقدات فراغت میتواند توان

کمتوان ذهنی یاد میگیرند چگونه تصدددمیمگیری کنند ،تفکر خلاق و

دانشآموزان با نیازهای ویژه را در مقابله با مسدددائل و انطباق با موقعیت

انتقادی داشدته باشند ،چگونه احساس مسوولیتپذیری را در خود افزایش

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

دهند و از همه مهمتر چگونه نحوه رفتار مناسدب با همسالان را یاد بگیرند

فراغت دانشآموزان با نیاز ویژه یکی از مسائل مهم خانوادههای کودکان

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

کمتوان ذهنی است که اگر به آن توجه شود ،ابتکار ،نوآوری ،خلاقیت و

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

سازندگی را برای دانشآموزان به دنبال خواهد داشت و احساس رضایت

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

درونی را فراهم میآورد .در حدالی کدده بیتوجهی بدده این مقولدده مهم

برندامدهای سدددبدب تنظیم هیجدان مدادران و بهبود مهدارتهای اجتماعی

سدداعتهای کسددالتآور ،ملالانگیز و ناسددالمی را به وجود میآورد که

دانشآموزان کمتوان ذهنی شود.

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

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

حرمدت خود و خودکدارآمددی کده بده مهدار رفتدار و اتخاذ رفتارهای

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

پیشگیرانه منجر میشدددود به منظور ارتقای بهداشدددت و بهبود کیفیت

پژوهش هم به مادر و هم به فرزند کمتوان ذهنی آنها به صددورت همزمان

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

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

تواناییهای اعضای خانواده در حیطههای معینی است که بر موان موجود

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

در زمینههای مهار هیجانها و مهارتهای اجتماعی کودکان موف شوند.

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

بنابراین با تأکید بر مؤلفه شناختی که هم در برنامه فرهنگی اوقات فراغت

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

عرش و هم در تنظیم هیجدانی مورد توجده قرار گرفته اسدددت میتوان

مهارتهای اجتماعی در کودکان موجب ارتباط مؤثر والدین با فرزندان

آموزش برنامه فرهنگی اوقات فراغت عرش را عامل مهمی در توانمندی

شددد و بدون تردید ،نقش مهمی در پذیرش اجتماعی آنها خواهد داشددت.

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

زیرا این فرایندد بداعدث میشدددود که برنامه فرهنگی اوقات فراغت عرش

عرش شدددامل فعالیتهای جذاب و مورد علاقه کودکان اسدددت و این

تددأثیر مطلوبی در بهبود تنظیم هیجددان مددادران و مهددارتهددای اجتمدداعی

فعالیتها از طری بازی و فیلم ارائه میشددوند کودکان کمتوان ذهنی به

فرزندان کمتوان ذهنی آنها ایجاد کند.

طور فعال و خودانگیخته در آن مشدارکت میکنند و به نظر میرسد تأثیر

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

قابل توجهی بر بهبود مهارتهای اجتماعی آنها دارد .برنامه اوقات فراغت

نوجوانان با نیازهای ویژه بهطور عام و برای کودکان کمتوان ذهنی بهطور

متناسددب میتواند راههای جامعهپذیری را برای افراد کمتوان ذهنی مهیا

خاص از اهمیت بسددیار زیادی برخوردار اسددت و ارتباط نزدیکی با تنظیم
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تأثیر نامطلوب بر روان و جسم کودک با نیاز ویژه وارد خواهد شد ( 25و

یکی از تفاوتهای برجسددته این پژوهش با سددایر پژوهشهای قبلی،

اثربخشی برنامه فرهنگی اوقات فراغت بر تنظیم هیجان مادران و مهارتهای اجتماعی کودکان کمتوان ذهنی
هیجان و مهارتهای اجتماعی آنها دارد .در واق  ،برنامه فرهنگی اوقات

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

فراغت عرش یکی از مهمترین برنامههایی اسددت که توانسددت مشددکلات

اثربخشی آن بر گروههای مختلف ،وارسی و مقایسه شود.

هیجدانی مادران را کمتر کند و مهارتهای اجتماعی کودکان را افزایش
دهد.

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

در پژوهش حاضدر از برنامه مداخلاتی خاصی برای کودکان کمتوان

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

ذهنی و مادران آنها اسدتفاده شدد و شرایطی فراهم نشد که پدران آنها نیز

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

در این پژوهش شدددرکدت کنندد ،تأثیر متغیرهایی مانند سدددواد مادران و

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

وضدددعیدت اجتمداعی و اقتصدددادی آنهدا مورد بررسدددی قرار نگرفدت ،به

حامی مالی :این مطالعه بدون حامی مالی و در قالب پایاننامه کارشدناسدی ارشد انجام

ویژگیهای شخصیتی مادران توجه نشد ،و آزمون پیگیری نتایج به دست

شده است.
نقش هر یک از نویسررندگان :این پژوهش برگرفته از پایاننامه کارشددناسددی ارشددد

آمده انجام نشدد که همه این موارد از محدودیتهای این پژوهش هستند

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

و باید در تعمیم نتایج با احتیاط عمل کرد .در همین راستا پیشنهاد میشود

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

کده در پژوهشهای آتی از برنامههای آموزشدددی دیگری به همراه برنامه

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

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

نقش داشتند.

شددود؛ شددرایطی فراهم شددود تا هم پدران و هم مادران بتوانند در پژوهش
شددرکت کنند؛ سددواد والدین و وضددعیت اجتماعی و اقتصددادی آنها مورد

فصلنامه سلامت روان کودک ،دوره  ،9شماره  ،2زمستان 2000
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تضرراد منافع :انجام این پژوهش برای نویسددندگان هیچ گونه تعار

مناف را به دنبال

نداشته است و نتایج آن به صورت کاملاً شفاف ،گزارش شده است.
تشررکر و قدر دانی :بدین وسددایل از مسددوولان اداره آموزش و پرورش شددهر تهران

توجه قرار گیرد؛ و همچنین در صدددورت امکان آزمون پیگیری نیز انجام

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

شدود .در پایان پیشنهاد میشود که از برنامه فرهنگی اوقات فراغت عرش

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

برای سدایر گروههای کودکان با نیازهای ویژه و والدین آنها استفاده شود

طرح به ما کمک کردند ،تشکر و قدردانی میشود.
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