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 Background and Purpose: Having a child with disability or disease in the family causes a great deal 

of stress for parents, especially for mothers, because they may experience more stress, feeling of 

guilt, and fatigue compared to other parents. The present study aimed at investigating the 

effectiveness of cognitive-behavioral training on decreasing the punitive behavior in the mothers of 

students with intellectual disability. 

Method: This research was an experimental study with control group pretest-posttest design. The 

study population included the mothers of all primary school students with intellectual disability in 

Shadgan city in the academic year of 2014-2015 (i.e. 90 mothers in total). Based on inclusion and 

exclusion criteria, 20 mothers were selected as the sample and then randomly placed into the 

experimental or control group. Sessions of cognitive-behavioral training was conducted for the 

experimental group, while no training was done for the control group. Data were collected by 

Punishment Questionnaire (Malekpour, 1997) and clinical interview. Analysis of covariance was 

used to analyze the data.    

Results: Results of data analysis showed that cognitive-behavioral training significantly decreased 

the punitive behavior in the mothers of students with intellectual disability, in such a way that mothers 

in the experimental group showed significantly less punitive behavior than mothers in the control 

group at the posttest phase (P=0.001, F=539.494). 

Conclusion: Based on the results of the present study, cognitive-behavioral training can be used as 

an accepted method to solve the psychological problems of parents and to reduce the punitive 

behavior in the mothers of students with intellectual disability. 
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مقاله پژوهشی
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 22/32/79دریافت شده: 

 22/60/77پذیرفته شده: 

 39/67/77منتشر شده: 

دگی، آور است، زیرا که آنها تنیحضور یک کودک دارای ناتوانی یا بیماری، برای والدین و به خصوص مادران بسیار تنش زمینه و هدف: 

شناختی  رنامهبکنند. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش احساس گناه، و خستگی بیشتری را در مقایسه با سایر والدین تجربه می

 توان ذهنی انجام شد.آموزان کمرفتاری برکاهش رفتار تنبیهی مادران دانش

آماری این پژوهش شامل تمامی مادران  آزمون با گروه گواه بود. جامعهپس -آزموناین پژوهش از نوع آزمایشی با طرح پیش روش:

نفر از این جامعه آماری که دارای  26مادر(.  76بود ) 3171توان ذهنی مقطع ابتدایی شهرستان شادگان در سال تحصیلی آموزان کمدانش

دهی شدند. و گواه، جای صورت تصادفی در دو گروه آزمایش گیری تصادفی ساده، انتخاب و بهشرایط ورود به پژوهش بودند به روش نمونه

گونه آموزشی دریافت کنندگان گروه گواه هیچ شناختی رفتاری را دریافت کردند و شرکت جلسه، آموزش برنامه32گروه آزمایش، در 

ها از طریق داده ( و مصاحبه بالینی همراه با مشاهده استفاده شد.3190پور )ای تنبیه ملکگویه 22ها از پرسشنامه آوری دادهنکردند. برای جمع

 و تحلیل قرار گرفت.آزمون آماری کوواریانس مورد تجزیه 

توان ذهنی زان کمآموی مادران دانشهیرفتار تنبرفتاری برکاهش  -شناختی نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که آموزش برنامه ها:یافته

تری داری رفتار تنبیهی کمطور معناآزمون، بهه گواه در مرحله پساثرگذار است؛ به طوری که مادران گروه آزمایش نسبت به مادران گرو

 (.=P 474/217F ,=663/6نشان دادند )

ه مسائل و مشکلات برای کمک ب دییتأرفتاری به عنوان یک شیوه مورد  -شناختی بر اساس نتایج پژوهش حاضر، آموزش برنامه گیری:نتیجه

 تواند مورد استفاده قرار گیرد. توان ذهنی میآموزان کمتنبیهی مادران دانش شناختی والدین و در جهت کاهش رفتارروان
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 مقدمه
درصببد جمعیت  32یک اختلال نسبببتاش شببایع اسببت که حدود  3توانیکم

شببود که شببامل افرادی می 2توان ذهنی(. کم3شببود )جهان را شببامل می

، تر بودهاز میانگین هوش عمومی پایین انحراف معیار 2هوش آنها حدود 

پذیر هسببتند، دارای نارسببایی در تحول ذهنی و هم نین بسببیار آسببی 

(. هرچند این کودکان در مراحل 2اختلال در کارکرد سببازشببی هسببتند )

مختلف زندگی به حمایت شبببدید نیاز دارند، ولی گاهی بزرگسبببالان به 

 1ه تنبیببهپببدیببددهنببد. ار میدلبایببل مختلف آنببان را مورد آزار و تنبیببه قر

 و درازمببدت نتببایج یکودک دوران نبباگوار تبجربیببات وکبودکببان 

از  بزرگسالی دوران در شخصیت یافتگیسازش و تحول بر ناخوشایندی

(. کودکبان نباتوان ببه خاطر عدم نمویافتگی 1)گبذارد خود بر جبای می

شبناختی، کاملاش به بزرگسالان وابسته هستند و بروز رفتار و روان 4اجتماعی

وجه به ، با توسیله والدین و اعضای خانواده با کودکان ناتوان نامناس  به

ای هشببود تا در برابر شببکلوابسببتگی شببدید آنها به والدین موج  می

 (.4کودکان باشند ) پذیرتر از بقیهشدن، آسی مختلف قربانی 

شکل آشکار بدرفتاری با کودک است و جراحات  2رفتارهای تنبیهی

های رفتارهای (. شبباخ 2ای را در پی دارد )و صببدمات قابل مشبباهده

تنبیهی موارد مختلفی از قبیل تحقیر، انتقاد دائمی، تهدید، و کمبود عشببق 

(. تنبیه شدن کودکان توسط مادر به دیدگاه 0شود )و محبت را شامل می

بت به تنبیه، درک مادر از شبدت اختلال تحولی کودک و خشم مادر نسب

مادر در پاسببب به رفتار نامناسبب  کودک بسبببتگی دارد. در این میان در 

 هبایی کبه تنیبدگی روانی ببالبایی وجود دارد و دارای کودکانخبانواده

توان ذهنی هسببتند، احتمال بالقوه رفتارهای تنبیهی بالا اسببت و از آن کم

أثیر ها تحت تتنیبدگی و کیفیت زندگی در این خانواده جبایی کبه میزان

اقع ها، کودکان مورد غفلت وگیرد، در بیشتر این خانوادهمستقیم قرار می

 (.9-7شوند )می

توان ذهنی، بببا توجببه بببه اینکببه هببای دارای فرزنببدان کمدر خببانواده

مادران در مقایسببه با پدران، بیشببتر با مشببکلات رفتاری کودکان درگیر 

بیشتری  کنند، نیاز به حمایتهستند و تنیدگی روانی بیشتری را تجربه می

هبایی از قبیبل پبذیرش یا عدم طورکلی این مبادران ببا تجرببهدارنبد. ببه 

                                                           
1. Disability 

2. Intellectual disability  

3. Punish  

و عدم توانمندی مادر  پذیرش، احسباسات منفی، سلامتی و ناسلامتی مادر

(. بیشبببتر این مببادران، 36در مببدیریببت خود و کودک روبرو هسبببتنببد )

عنوان روشی برای مهار رفتارهای نامطلوب فرزندان رفتارهای تنبیهی را به 

عدم  مادر به دلیل لاتیتحصبب سببط گیرند. معمولاش پایین بودن در نظر می

 یتیترب وشر کیعنوان  به پرخاشگری و تنبیه بدنی آگاهی، به استفاده از

 عوارض . پژوهشببگران معتقدند که اسببتفاده از تنبیه(33شببود )منجر می

بسببیار زیادی از جمله افزایش مشببکلات رفتاری و پرخاشببگری را در پی 

 (.32دارد )

آوردها و مداخلات مختلفی جهت کاهش رفتارهای تنبیهی ارائه روی

ن اند. ایشببده اسببت که بیشببتر بر مداخله در سببط  خانواده تمرکزکرده

گری، های والدها شبببامل افزایش آگاهی والدین در مورد مهارتمداخله

وند که شمهار خشم، تغییر باورها، کاهش تنیدگی، و رفتارهای تنبیهی می

ترین یکی از شبببایع 0سبببوف رفتباررفتبباری متمرکز بر  -روش شبببنبباختی

(. تأکید اصبببلی 31گر اسبببت )های تنبیههبای مبداخلبه در خانوادهروش

 ،اجتماعی هایرفتاری در آموزش مهارت-شببناختیآورد مداخلات روی

اسببت و بر مشببارکت فعال فرد تأکید دارد مسببهله  حل بر فردی توانای در

رفتاری، ایجاد باورهای -آموزش شببناختیاز اهداف اصببلی برنامه  (.34)

ته با افکار یبافجبایگزینی افکبار منطقی و سبببازش منطقی مبتنی بر تفکر،

ها ریزی فعالیتغیرمنطقی، بازسببازی شببناختی، مدیریت خشببم، و برنامه

 (.30و  32است )

آموزش ( در پژوهشی نشان دادند که 39قدرتی، شریفی و عبدالهی ) 

لال های اخترفتاری بر کاهش نشبببانه -والدین مبتنی بر درمان شبببناختی 

لات توان نتیجه گرفت که مداخبنابراین میاسببت. مؤثر ای نافرمانی مقابله

هایی که در آن خانواده نقشببی محوری داشببته و حضببوری درمانگری و

معین  .اثربخشی بالاتری دارند داشبته باشند،ای های مداخلهبرنامه فعال در

( در پژوهشبببی با عنوان 38آبادی )اسبببلبام، مظاهری، طهماسبببیان و فت 

هش کودک بر کا-رفتاری متمرکز بر والد-اثربخشبببی مداخله شبببناختی

 مشببکلات رفتاری کودکان آزاردیده جسببمی و بهبود رفتارهای والدینی

رفتاری در کاهش مشبببکلات -مداخله شبببناختیبدین نتیجه رسبببیدند که 

های رفتار والدین نیز اسبببت. در زیرمقیباس مؤثر نمود،برونو نمود درون

4. Lack of social maturity  

5. Punishing behavior 

6 . Abuse-focused cognitive-behavioral therapy 
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ی تغییر آزارکودکفقر نظبارت و تنبیبه بدنی کاهش یافت، ولی فرفیت 

( در پژوهشببی بدین نتیجه 37معناداری پیدا نکرد. درییر، الیوت و فلت ر )

، هلهمسرفتاری با شیوه مهارت حل -ند که آموزش مداخله شناختیرسبید

باعث کاهش رفتارهای ضببد اجتماعی و پرخاشببگری، افزایش مهارگری 

(. ریچ و 37شببود )خود، و سببط  سببلامت روانی و رضببایت زندگی می

های کودک بر به بررسببی اسببتفاده از کتاب( در پژوهشببی 26همکاران )

تنبیبه پرداختند. آنها در پژوهش خود بدین تغییر نگرش مبادران در مورد 

های آموزشببی کودک در مقایسببه با نتیجه رسببیدند که اسببتفاده از کتاب

 مادران از رفتارهای تنبیهی های غیرآموزشبی باعث کاهش استفادهکتاب

( در پژوهشببی با عنوان اثربخشببی 23(. رونیون و همکاران )26شببود )می

گری رفتار والدینی بدین نتیجه رفتباری بر پرخاشببب -آموزش شبببنباختی 

داری اطور معنرسیدند که رفتارهای پرخاشگرانه والدین پس از مداخله به 

اثربخشی ( پژوهشی را با عنوان 22(. کبیری و همکاران )23کاهش یافت )

 یشکنمادران بر کاهش پرخاشگری و قانون بهرفتاری  -شناختی آموزش

شبببرکت در وهش آنها نشبببان داد که انجام دادند. نتایج پژ فرزندان دختر

رفتاری از سببوی مادران در کاهش -جلسببات گروهی آموزش شببناختی

( دختران نوجوان مؤثر یشببکن)پرخاشببگری و قانوننمود رونمشببکلات ب

با هدف  پژوهشببیدر  (2636) و همکاران یکتاشببکوهی . هم نیناسببت

 ردناختی رفتاری آورد شاثربخشبی آموزش مدیریت خشم بر اساس روی

توان ذهنی بدین نتیجه رسیدند که مداخلات بر اساس کم مادران کودکان

ن ایمیزان رفتبارهای پرخاشبببگرانه مادران  شبببیوه شبببنباختی رفتباری بر

در همین راستا در پژوهشی نشان داده شد که  (.21مؤثر اسبت ) ،کودکان

گیرند و دوره رفتاری قرار می-والبدینی کبه تحبت مبداخلبات شبببناختی

 کنند، قادر خواهند بود تا احسببباسببباتطور کامل طی می به مبداخله را

جامعه  قبول موردو  خوشببایند هیجان وسببیله به زیربنایی را ناخوشببایند

شبببود در این مطالعات بر (. همان طور که ملاحظه می24کنند ) جایگزین

نقش رفتبارهبای تنبیهی والبدین بر کارکردهای مختلف کودکان، تأکید 

ران و دو اولیه زندگی یهاسبببالین با توجه به اینکه نشبببده اسبببت؛ بنابرا

 یریپذو شبببکبل یتربیت دوران تحولی، تریناسببباسبببی آموزی ازدانش

طور ویژه  و به رفتار بزرگسالانآید، شیوه کودک به حساب میشخصیت 

شده  بر شخصیت کودکان و عادات کس  تأثیر شگرفی والدین کودک،

در همین راسببتا هدف پژوهش حاضببر  ؛دارد بالاتر نیسببندر  توسببط آنها

 رفتاری بر کاهش رفتارهای -شببناختی بررسببی اثربخشببی آموزش برنامه

 باشد.توان ذهنی میآموزان کمتنبیهی مادران دانش

 روش 
 هدف نظر ازپژوهش حاضر  کنندگان:الف( طرح پژوهش و شررک 

آزمایشبببی اسبببت که در آن از طرح روش،  لحبا  ازکباربردی بوده و 

آزمون با گروه گواه اسبتفاده شبده است. جامعه آماری پس -آزمونپیش

خفیف  توان ذهنیآموزان کماین پژوهش شبببامبل تمبامی مبادران دانش

-71مقطع ابتدایی شبهرسببتان شببادگان بوده اسببت که در سببال تحصببیلی 

 گیری در این پژوهش،روش نمونهمشبببغول ببه تحصبببیبل بودنبد.  3172

نبیه ت انتخاب نمونه ابتدا پرسشنامه منظور به. ستاانجام شده  تصادفی ساده

خفیف شبهرسبتان شبادگان به  توان ذهنیکمآموزان در بین مادران دانش

نفر از مادرانی که نمرات  26نفر اجرا شبببد. سببببس از بین آنها  76تعداد 

بوده است و هم نین در  18حاصبل از پرسبشبنامه تنبیه آنها بالاتر از نمره 

صورت تصادفی انتخاب شده و بودند به سال  48تا  16محدوده سنی بین 

نفر( جایدهی  36نفر( و گواه ) 36هبای آزمایش )ببه تصبببادف در گروه

توان از جمله معیارهای ورود به پژوهش شببامل شببدت اختلال کم شببدند.

سبببال، و  33تا  9ذهنی خفیف در کودک، محبدوده سبببنی کودک بین 

 ه والدین جهت شرکت در مطالعه بوده است. داشتن رضایت آگاهان

 ب( ابزار
گویه تهیه و  16( در 3190پور )این پرسشنامه توسط ملک پرسشنامه تنبیه:

های تنظیم شببده اسببت ولی پس از اجرای مقدماتی و بررسببی شبباخ 

گویه تنظیم شد. پرسشنامه تنبیه برای  22سبنجی، پرسشنامه نهایی در روان

دهند، مادران فرزند خود را مورد رفتارهای تنبیه قرار میتعیین اینکبه آیبا 

را  هاییموقعیت های آن،گیرد که هر یک از گویهمورد اسببتفاده قرار می

. هنددکه والدین بر اساس طیف لیکرت به انها پاسب می کندتوصیف می

 دهند. هم نینهای مختلف خشم قرار میها فرد را در حالتاین موقعیت

 د وندهفرد را نشبببان می پذیریاندازه تحریک ،ن پرسبببشبببنامهایمحتوای 

د. نمره هر شبببوگذاری میهای آن به ترتی  از صبببفر تا چهار نمرهگزینه

اعتببباریببابی این  منظور بببه. گیردقرار می 366آزمودنی بین صبببفر تببا 

نفر از والدین )پدر و مادر( اجرا شد  23های آن بر روی پرسبشنامه، گویه

به  80/6آن برابر با  و روایی 70/6آن برابر با لی ضببری  اعتبار طورکو به 
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(. در این مطالعه نیز روایی پرسبشبنامه توسببط متخصصان 22آمد ) دسبت

 70/6مورد تأیید قرار گرفت و اعتبار آن با روش ضری  آلفای کرونباخ 

 به دست آمد. 

ته شده فرفتاری به کار گر -شناختی برنامه ای:ج( معرفی برنامه مداخله

 -در این مطالعه توسبببط پژوهشبببگر با اقتباس از اصبببول درمان شبببناختی

درمانی و پژوهش ایزدی فرد و و شبببنباخت 3رفتباری هباوتن و کلبارک

 –برنامه شببناختی  جلسببات (.20( طراحی شببد )2636سببباسببی آشببتیانی )

رفتباری این پژوهش که فقط روی گروه آزمایش به کار گرفته شبببد در 

 توضی  داده شده است.  3جدول 

 
 رفتاری -شرح جلسات گروهی آموزش برنامه شناختی :1جدول 

 هاتکنیک شرح جلسات جلسات

 جلسه یکم:

 بیان قوانین گروهی

 

 دقیقه( 26) گریکدمعرفی درمانگر و اعضای گروه به ی

 دقیقه( 16رفتاری ) -معرفی روند آموزش شناختی

رباره )فرم نظرخواهی و پیشنهادات د گرفتن پسخوراند از اعضای گروه درباره کیفیت جلسه و دادن تکلیف خانگی

 دقیقه( 36زمان و نحوه برگزاری جلسات آموزشی( )

 نظم و مقررات گروه

 رازداری جلسات

 تعهد به انجام تکالیف هر جلسه

 مراحل درمان

 جلسه دوم:

 توان ذهنیمعرفی کودکان کم

 دقیقه( 36مشخ  کردن دستور جلسه )

 دقیقه( 46) توان ذهنیهای کودکان کممعرفی ویژگی

گرفتن پسخوراند از اعضای گروه درباره کیفیت جلسه و دادن تکلیف و مطالعه آن در منزل )تهیه برشور درباره 

 دقیقه( 36خفیف( ) توان ذهنیهای کودکان کمویژگی

 

 جلسه سوم: شروع آموزش

 دقیقه( 36روه )اعضای گ هایپرسشمشخ  کردن دستور جلسه و مرور تکالیف جلسه قبل و پاسب دادن به 

 دقیقه( 46توان ذهنی خفیف )ی کودکان کمهاادامه مباحث جلسه قبل درباره معرفی ویژگی

توان مهای کودکان کگرفتن پسخوراند از گروه درباره جلسه و دادن تکلیف خانگی )تهیه بروشور درباره ویژگی

 دقیقه( 36ذهنی خفیف( )

 

جلسه چهارم: آموزش مدل 

A-B-C 

 دقیقه( 36دستور جلسه و سؤال از تکالیف جلسه قبل و پاسب به سؤالات گروه ) مشخ  کردن

 دقیقه( A-B-C( )46آموزش مدل شناختی )

 گرفتن پسخوراند از گروه درباره جلسه و دادن تکلیف

 دقیقه( DTR( )36خانگی )دادن برگه ثبت افکار ناکارآمد 

 

 جلسه پنجم:

 هاآموزش مهارت

 دقیقه( 36و مرور تکالیف جلسه قبل و پاسب به سؤالات گروه )مشخ  کردن دستور جلسه 

 دقیقه( 46شناسایی و بازسازی شناختی )

گرفتن پسخوراند از گروه درباره جلسه و دادن تکلیف خانگی )دادن برگه ثبت شواهد موافق و مخالف افکار و 

 دقیقه( 36باورهای فرد( )

 افکار خودآیند منفی

 ها(ها، نگرشفرضای )قوانین، افکار واسطه

 باور بنیادی

 خطاهای شناختی

 شواهد آوریتکنیک جمع

جلسه ششم: آموزش مقابله با 

 رفتارهای تنبیهی

 

 دقیقه( 36مشخ  کردن دستور جلسه و مرور تکالیف جلسه قبل و پاسب دادن به سؤالات اعضای گروه )

 دقیقه( 46ادامه آموزش بازسازی شناختی )

درباره جلسه و دادن تکلیف خانگی )تهیه برشور درباره عوارض منفی رفتارهای تنبیهی(  گرفتن پسخوراند از گروه

 دقیقه( 36)

 

آموزش ناهماهنگی شناختی )آموزش اثرات 

 منفی پرخاشگری و عاطفی(

 جلسه هفتم:

های جایگزین آموزش مهارت

 رفتارهای تنبیهی

 دقیقه( 36دادن به سؤالات اعضای گروه )مشخ  کردن دستور جلسه و مرور تکالیف جلسه قبل و پاسب 

 46انند محروم کردن، تشویق کردن و...( )مهای رفتاری و راهکارهای جایگزین رفتارهای تنبیهی )آموزش تمرین

 دقیقه(

گرفتن پسخوراند از گروه درباره جلسه و دادن تکلیف خانگی )تهیه بروشور درباره راهکارهای جایگزین رفتارهای 

 دقیقه( 36تنبیهی( )

 

  دقیقه( 36مشخ  کردن دستور جلسه و مرور تکالیف جلسه قبل و پاسب دادن به سؤالات اعضای گروه ) جلسه هشتم:

                                                           
1. Haotoon and Kelark 
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 دقیقه( 46تمرکز بر موضوعات جلسه قبلی و آموزش آرمیدگی ) آموزش مراحل آرمیدگی

 دقیقه( 36مراحل آرمیدگی( )گرفتن پسخوراند از گروه درباره جلسه و دادن تکلیف خانگی )تهیه بروشور درباره 

-Aجلسه نهم: مدل شناختی 

B-C 

 دقیقه( 36مشخ  کردن دستور جلسه و مرور تکالیف جلسه قبل و پاسب دادن به سؤالات اعضای گروه )

 دقیقهA-B-C (46 )توضی  خشم و عصبانیت با استفاده از مدل شناختی 

 دقیقه( 36گی )تهیه بروشور درباره خشم( )گرفتن پسخوراند از گروه درباره جلسه و دادن تکلیف خان

 

جلسه دهم: تمرین مهارت 

 آرمیدگی

 دقیقه( 36مشخ  کردن دستور جلسه و مرور تکالیف جلسه قبل و پاسب دادن به سؤالات اعضای گروه )

 دقیقه( 46آموزش مدیریت و مهار خشم و عصبانیت ) از طریق آرمیدگی( )

 دقیقه( 36جلسه و دادن تکلیف خانگی )برگه ثبت افکار ناکارآمد( )گرفتن پسخوراند از گروه درباره 

 

جلسه یازدهم: آموزش 

مدیریت خشم از طریق بازی 

 نقش

 دقیقه( 36مشخ  کردن دستور جلسه و مرور تکالیف جلسه قبل و پاسب دادن به سؤالات اعضای گروه )

 دقیقه( 46نمایش فیلم( ) ادامه آموزش مدیریت و مهار خشم و عصبانیت )از طریق بازی نقش،

 دقیقه( 36گرفتن پسخوراند از گروه درباره جلسه و دادن تکلیف خانگی )برگه ثبت افکار ناکارآمد( )

 

 جلسه دوازدهم:

ی جلسات و ارائه بندجمع

 پسخوراند

 دقیقه( 36مشخ  کردن دستور جلسه و مرور تکالیف و پاسب دادن به سؤالات اعضای گروه )

 دقیقه( 46بندی مطال  جلسات قبلی )خلاصه و جمع

 دقیقه( 36گرفتن پسخوراند از گروه درباره جلسه )

 

 

برای اجرای این پژوهش ابتدا مجوزهای لازم از دانشگاه  د( روش اجرا:

علامه و هم نین اداره آموزش و پرورش شبهرسبتان شبادگان گرفته شد. 

یه روی تنب روش اشاره شد، پرسشنامهسبس بر اساس شرحی که در بخش 

توان ذهنی شبهرسبتان شببادگان اجرا شد. قبل از آموزان کممادران دانش

و  کنندگان پرسشنامه تنبیه را تکمیل کردنداجرای فرایند مداخله، شرکت

جلسبببه 32آزمون ثبت شبببد. گروه آزمایش، نمرات آنهبا ببه عنوان پیش

صورت هفتگی و را به  3با جدول رفتاری مطابق  -شناختی آموزش برنامه

ای در هفته به مدت یک ماه و نیم دریافت دقیقبه 06 جلسبببه 2ببه مبدت 

کرد. برنامه مداخله توسبط پژوهشبگر و به کمک معلم کودکان استانایی 

گونه  کنندگان گروه گواه هیچمدرسببه روی کودکان اجرا شببد. شببرکت

د ادامه دادند. پس آموزشبببی دریافت نکرده و به روال عادی آموزش خو

آزمون گرفته از اتمبام فراینبد مبداخله، از دو گروه آزمایش و گواه، پس

شد؛ به این صورت که پرسشنامه تنبیه بین مادران هر دو گروه آزمایش و 

 لیتحل و هیتجزآزمون، مورد های حاصببل از پسگواه توزیع شببد و داده

 قرار گرفت.

از میانگین و انحراف اسببتاندارد  های پژوهشیافته لیتحل و هیتجزجهت 

در سببط  توصببیفی و از آزمون تحلیل کوواریانس جهت مقایسببه نمرات 

 لیتحل و هیتجزآزمون در سبط  استنباطی استفاده شد. آزمون و پسپیش

 22نسخه  SPSSافزاری نرم ها با استفاده از برنامهها و آزمون فرضیهداده

 انجام شد. 

 هایافته
زمون آآزمون و پسبه میانگین و انحراف معیار نمرات پیشنتایج مربوط 

 ارائه شده است. 2دو گروه در جدول 
 

 های توصیفی مربوط به پرسشنامه تنبیه مادرانآماره :2جدول 

 انحراف استاندارد میانگین تعداد گروه مرحله

 آزمونپیش
 22/36 76/21 36 آزمایش

 71/0 36/47 36 گواه

 آزمونپس
 32/8 26/39 36 آزمایش

 27/2 96/49 36 گواه
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شود گروه آزمایش و گواه در مشاهده می 2طور که در جدول همان

هستند،  سط میزان رفتارهای تنبیهی تقریباش هم لحا  ازآزمون پیش مرحله

آزمون بین میبانگین دو گروه آزمایش و گواه، تفاوت پس امبا در مرحلبه

ررسی به ب انسیکووار لیتحل و هیتجزایجاد شبده که با اسبتفاده از روش 

 ایم. معنادار بودن این تفاوت پرداخته

بررسبببی شبببد. نتایج آزمون  انسیکووارهای تحلیل فرضابتدا پیش

هسبببتنببد  هبا نرمبال کبالموگروف اسبببمیرنف نشبببان داد کبه توزیع داده

(62/6<P  هم نین بررسبببی نتبایج آزمون لون نشبببان داد کببه سبببط .)

س توان گفت که واریاناست؛ بنابراین می صدمپنجها بالای معناداری داده

  یش یهمگن یبررسب جهینتها از تجانس برخوردار اسبت. هم نین گروه

ی ررسببب موردنیز  انسیکووار لیتحل فرضشیعنوان پ به ونیخط رگرسبب

از  تربزرگ اثر متقابل یسبببط  معنادار نشبببان داد که جینتا گرفت.قرار 

 ونیخط رگرس  یش یمفروضه همگن نیبنابرا (؛P>62/6است ) صدمپنج

 .میسته انسیکووار لیو ما مجاز به استفاده از آزمون تحل است برقرارنیز 

در ادامه جهت مقایسه دو گروه از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده شد 

 گزارش شده است. 1که نتایج آن در جدول 

 
 های آزمایش و گواه . نتایج آزمون تحلیل کوواریانس برای مقایسه میزان رفتارهای تنبیهی در گروه3جدول 

 ضریب اتا سطح معناداری F میانگین مجذورات آزادیدرجات  مجموع مجذورات منبع تغییرات

  666/6 223/292 868/2097 2 030/2127 شده  یمدل تصح

 627/6 463/6 942/6 169/9 3 169/9 عرض از مبدأ

 272/6 666/6 702/93 100/968 3 100/968 آزمونپیش

 830/6 663/6 474/217 124/2136 3 124/2136 گروه

  - - 841/7 39 114/309 خطا

  - - - 26 666/20289 کل

  - - - 37 726/2220 شده  یکل تصح

 

(، پس از تعدیل =P<474/217F , 663/6) 1با توجه به نتایج جدول 

آزمون، تفباوت بین گروه آزمایش و گواه در سبببط  آلفای نمرات پیش

روه در های دو گمیانگینمعنادار است؛ بنابراین با توجه به اختلاف  663/6

 -ناختیش پژوهش مبنی بر تأثیر آموزش برنامه آزمون، فرضبیهمرحله پس

هنی و توانی ذآموزان کمرفتاری بر کاهش رفتارهای تنبیهی مادران دانش

میزان رفتبارهبای تنبیهی در  لحبا  ازتفباوت بین گروه آزمبایش و گواه 

 گیرد. قرار می دییتأآزمون مورد پس

 گیرینتیجه و بحث
تاری رف -شناختی هدف پژوهش حاضبر، بررسی اثربخشی آموزش برنامه

ج توان ذهنی بود. نتایآموزان کمبرکباهش رفتارهای تنبیهی مادران دانش

هببای گروه آزمببایش و گواه در پژوهش نشببببان داد کببه بین میببانگین

 نیدبداری وجود دارد، رفتارهای تنبیهی تفاوت معنا لحا  ازآزمون پس

 رفتاری بر کاهش رفتارهای تنبیهی -شناختی  که آموزش برنامه صبورت

آزمون تببأثیر مابببت دارد. نتببایج پژوهش مببادران گروه آزمببایش در پس

آموزش والدین مبتنی ( در زمینه 39قدرتی و همکاران ) هایحاضر با یافته

؛ ایهای اختلال نافرمانی مقابلهرفتاری بر کاهش نشانه -بر درمان شناختی

-اثربخشی مداخله شناختیدر زمینه  (38نتایج معین اسبلامی و همکاران )

کودک بر کاهش مشبببکلات رفتاری کودکان -رفتباری متمرکز بر والبد

؛ و هم نین نتایج ریچ و آزاردیبده جسبببمی و بهبود رفتبارهبای والدینی

های کودک بر تغییر نگرش در زمینبه اسبببتفاده از کتاب (26همکباران )

 مورد تنبیه همسو است. مادران در

ود ای طراحی شده بگونهمداخله بهگروه  دررفتاری  -برنامه شناختی 

 مهارت توانایی درخود،  ها و تواناییشناخت ویژگی که هدف اصلی آن

های رشبببد مناسببب  مهارت لهیوسببب بهبهبود خودمهارگری  مسبببهله، حل

 یهاتیبا موقعمهارت مقابله و افکار منفی،  رب غلبه شبببنباختی و رفتاری،

 (.20رفتارهای تنبیهی مادران را کاهش دهد ) لهیوسببنیبدآور بود تا تنش

ناختی شبببتوان گفبت که فرد با اسبببتفاده از روشتبیین این نتبایج می در

 طور بارزیرفتباری سبببعی خواهد کرد تا افکار و باورهای مخرب که به 

عی کند و سگر هستند را شناسایی منفی، دارای سبوگیری و خودسرزنش

ند کدر جبایگزینی آن ببا افکار و باورهای مابت، متعادل و عملکردی می
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تا موج  پذیرش نقاط قوت و موفقیت شببود. هم نین فرد با شببناسببایی 

 مسبببهلههای جدید حل کمبودهای شبببناختی و رفتاری و کسببب  مهارت

های رفتار کردن، موجبات بهبود رفتارهای خود را فراهم شناختی و روش

 (.24ند )کمی

( مبنی بر 22های کبیری و همکاران )های پژوهش حاضر با یافتهیافته

کاهش پرخاشببگری و  بر مادران دررفتاری -شببناختی اثربخشببی آموزش

( مبنی بر اثربخشی آموزش 23ی و هم نین رونیون و همکاران )شکنقانون

(، 23ند )کنرفتباری بر والدینی که کودکان خود را تنبیه می -شبببنباختی

را بر روی مادران  پژوهشی (21) و همکاران یکتاشکوهیهمخوانی دارد. 

فتاری ر –کودکان با ناتوانی هوشی انجام دادند. برنامه آموزشی شناختی 

سببباعبت ببا هبدف کباهش رفتار  2جلسبببه و هر جلسبببه  9آنهبا در طی 

پرخاشببگرانه مادران اجرا شببد که در پایان نتایج نشببان داد که مداخلات 

 نای میزان رفتارهای پرخاشبببگرانه مادرانکباهش  تباری برشبببنباختی رف

مؤثر اسبت. باید توجه داشبت تفاوت اصلی در پژوهش مذکور کودکان 

ارائه مداخله بود. آنها جلسبببات  زمان مدت( ببا مطبالعه حاضبببر در 21)

سبباعته در نظر گرفته بودند، ولی در پژوهش حاضببر با توجه به  2مداخله 

راد ای که تمام افگونهبا زمان مورد نظر والدین به ایتنظیم برنبامه مداخله

گروه آزمبایش بتوانند بدون تأخیر در فرایند تمرین شبببرکت کنند، ارائه 

 جلسه یک ساعته در نظر گرفته شد. 32مداخله در طی 

 -توان بیان کرد که برنامه شببناختیدر تبیین نتایج به دسببت آمده می

 هایباعث ایجاد رنج خودیخود بهها رفتباری معتقد اسبببت که موقعیت

شوند، بلکه چیزی که اهمیت دارد روشی است که افراد شناختی نمیروان

به این  پردازند وها میمختلف در قال  آن به تعبیر و تفسبببیر این موقعیت

ر دهند. اگبخشبند و در نهایت به آنها واکنش نشان میها معنا میموقعیت

مانند داشبببتن کودک با مشبببکل  آور خاصوالبدین یبک موقعیت تنش

توان ذهنی را تماماش با نگاهی منفی بنگرند، احتمال دارد که با روشبببی کم

جسبببمی یا پرخاشبببگری به آن واکنش نشبببان دهند. قبیبل تنبیه  از یمنف

چنین  توانندرفتاری می -های مورد استفاده با توجه به مدل شناختیروش

ای ههای فکری و واکنشفرایند هبا و رفتارهای تنبیهی را در قال نگرش

 رفتاری، اصلاح کنند.

فتاری ر-توان انتظار داشت تا والدینی که تحت مداخلات شناختیمی

کنند، قادر خواهند طور کامل طی می به مداخله راگیرند و دوره قرار می

 موردو  خوشایند هیجان وسیلهبه  زیربنایی را ناخوشایند بود تا احساسات

 ازتوانند می زمان مرور بههم نین آنهبا  کننبد. جبایگزینجبامعبه  قبول

رفتارهای خود نسبببت به اطرافیان و به خصببوص فرزندان  علل و ماهیت

 باتا  شبببوندو قادر می آوردند دسبببت به خود، درک بهتر و ببالاتری

ی را به کار ببرند ترمناس  هایشبیوه فرسبا،سبخت و طاقت هایموقعیت

(24.) 

آورد ویر که درتوان گفت می آمده دست بهنتایج هم نین در تبیین 

شببد، که در این مطالعه ارائه  رفتاری -آموزش شببناختی ای برنامهمداخله

برای  و بیان شود مادرانوجود باورهای غیرمنطقی در  سعی بر این بود که

 ها، تأکید برشبببد کبه هبدف این برنامهتوضبببی  داده می گونبه نیافرد 

در  و درست غیرمنطقی با باورهای منطقی نادرست و جایگزینی باورهای

راهکارهایی که در جلسات آموزشی به مادر هدف بنابراین  مادران است.

 و سببعی درناکارآمد  الگوهای فکری به تشببخی ، کمک شببدمیارائه 

 جایگزینی آن با الگوهای فکری کارآمد و صحی  بود.

 -شبببناختی های برنامهرابطبه با پژوهشبنبدی کلی در در یبک جمع

ترین رفتبباری رایج -آوردهببای شبببنبباختیتوان گفببت رویرفتبباری می

برای کمک به مسببائل و مشببکلات روانی والدین  دییتأهای مورد شببیوه

تواند در تعدیل رفتارهای تنبیهی مادران و هسبببتنبد که این موضبببوع می

واقع شود.  مؤثرهای مناسب  پرورش کودک و مهارگری فردی، مهارت

 گر،هیتنب هایدر خانواده مداخله هایروش ترینشبببایع از یکیبنابراین 

 آموزش برنامه جهینت دراسببت؛  رفتاری -مادر به روش شببناختی آموزش

توانبد در کبباهش رفتبارهبای تنبیهی مبادران بببه رفتباری می -شبببنباختی 

پژوهش حاضر روی  کهییجا ازآنپذیر مؤثر باشد. آموزان آموزشدانش

خفیف انجببام شببببد، نتببایج آن را  توان ذهنیآموزان کممببادران دانش

توان ذهنی های کمتوان ببه مبادران کودکبان بهنجبار یا سبببایر گروهنمی

های تحولی تعمیم داد. هم نین شبببدید و عمیق و هم نین سبببایر اختلال

امه از نجهت بررسببی اثرات بلندمدت این بر بلندمدتنبود برنامه پیگیری 

های پژوهش حاضبببر بوده اسبببت. با توجه به نتایج پژوهش محبدودیبت

ند های مربوطه مانشود این پروتکل آموزشی در سازمانحاضر پیشنهاد می

 هباستانایی جهت آموزش والدین  پرورش و آموزشادارات بهزیسبتی و 

د اتوان ذهنی مورد استفاده قرار گیرد. ایجمادران دارای کودکان کم ژهیو

ایی استان پرورش و آموزشمراکز حمایت از این کودکان توسط سازمان 
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آمیز و بالا بردن آگاهی والدین این جهت پیشگیری از رفتارهای خشونت

عوامل خطرسبباز پرخاشببگری و پیامدهای آن از دیگر  نهیزم درکودکان 

شود شنهاد مییپیشنهادات این پژوهش است. هم نین در سط  پژوهشی ی

های با موضبببوع روی والدین سبببایر گروه همینای با ت گسبببتردهمطالعا

 ویژه انجام شود. نیازهای 

 ملاحظات اخلاقی
این پژوهش با اخذ مجوز علمی از دانشگاه علامه  پیروی از اصول اخلاق پژوهش:

و مجوز اجرایی از اداره آموزش و  22/60/3171مورخ  2283-ک2214644به شبببماره 

انجام شده است.  27/68/3172مورخ  241/32پرورش شبهرسبتان شبادگان با شماره نامه 

 رازداریضایت کامل افراد نمونه و رعایت اصل هم نین سبایر ملاحظات اخلاقی مانند ر

 و محرمانه ماندن اطلاعات در نظر گرفته شده است.

این مطالعه بدون حمایت مالی هیچ گونه سبازمان و یا مؤسببسه انجام شده  حامی مالی:

 نامه کارشناسی ارشد است. و برگرفته از پایان

ارشدآقای  کارشبناسی نامهانیپااین پژوهش برگرفته از  نقش هریک از نویسندگان:

ن شناسی کودکان استانایی دانشگاه علامه طباطبایی تهراحسبین اکبری فر در رشبته روان

با راهنمایی دکتر پرویز شبریفی درآمدی و مشباوره دکتر شهلا پزشک انجام شده است. 

پرداز اصببلی پژوهش و نویسببنده نخسببت آقای حسببین اکبری فر به عنوان طراح و ایده

ها؛ نویسبببنده دوم به عنوان اسبببتاد راهنما و ویراسبببتار علمی، و ری دادهآومسبببهول جمع

 نوینسده سوم به عنوان استاد مشاور و ویراستاری علمی و ادبی در این مقاله نقش داشتند.

بر اسباس اعلام نویسندگان، در این پژوهش هیچ گونه تضاد منافع وجود  تضراد منافع:

 .نداشته است

، نامهانیاپاز زحمات استادان محترم راهنما و مشاور این  لهیوس نیبد تشکر و قدردانی:

در  کنندهشببرکتان اداره آموزش و پرورش شببهرسببتان شببادگان، تمامی مادران مسببهول

یاری به ما  و هم نین از کبادر اداری و مربیبان مدارس که در اجرای این طرح پژوهش،

 شود.قدردانی میتشکر و رساندند، 
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