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رزند اثر بخشی شناخت درمانی گروهی بر ابراز وجود وسازگاری اجتماعی مادران دارای ف

 کم توان ذهنی

 طیبه نورادی

 مرکز بهداشت،درمان ومشاوره،مجتمع آموزش عالی فنی ومهندسی اسفراین،اسفراین،ایران

 چکیده 

شناخت "ر هستند.پژوهش حاضر درباره اثر بخشی باورهای غلط،خطاهای شناختی هستندکه بر وضعیت روان شناختی افراد تأثیرگذا

بر ابراز وجود وسازگاری اجتماعی مادران دارای فرزند کم توانم ذهنی انجام شده است.روش انجام این پژوهش، "درمانی گروهی

 پس آزمون باگروه آزمایش وکنترل بوده است. جامعه ی آماری پژوهش،شامل مادران دانش–آزمایشی با طرح پیش آزمون 

سال بود. برای انداره گیری ابراز وجود مادران از 52-01نفردر تراز سنی  011آموزان مدرسه استثنایی توحید شهر سبزوار، به تعداد 

(ASA) استفاده شد؛و برای اندازه گیری میزان سازگاری اجتماعی،از پرسشنامه سازگاری اجتماعی بل استفاده شد. گروه های

ماه تحت کالس های شناخت درمانی به صورت گروهی قرار گرفتند. برای تحلیل  5یقه ای طی دق 01جلسه،01آزمایش به مدت 

داده ها از روش تحلیل کواریانس استفاده شد.یافته ها نشان داد که آموزش مهارت های ابراز وجود به صورت شناخت درمانی 

د کم توان ذهنی میشود.شناخت درمانی گروهی گروهی موجب تقویت ابراز وجود و رفتارهای سازگارانه مادران دارای فرزن

موجب تقویت ابراز وجود و سازگاری اجتماعی مادران کودکان کم توان شده است؛بنابراین می توان شناخت درمانی را به عنوان 

 یک روش اثر بخش برای افزایش ابرازوجود وافزایش سازگاری اجتماعی مادران کودکان کم توان ذهنی به کار برد.

 0شناخت درمانی گروهی، ابرازوجود،سازگاری اجتماعی، کودکان کم توانها: واژهکلید

                                                           
نویسنده مسئول : طیبه نورادی ، اسفراین مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی ، مرکز مشاوره و سالمت -1  
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 مقدمه 

خانواده به عنوان یک سیستم اجتماعی،شامل گروهی از افراد است که از طریق ازدواج، تولید مثل و پرورش فرزندان با هم زندگی 

ی رشد وپیشرفت و اجتماعی شدن نوع انسان ایفا کرده می کنند. این سیستم وسازمان اجتماعی در طول تاریخ،نقش حیاطی برا

است.خانواده بدون شک مهم ترین سازمانی است که بستر ساز رشد ورفاه جسمی،روانی واجتماعی کودک وعامل رسیدن وی به 

ان وتربیت (.نهاد خانواده وظیفه خطیری برعهده دارد،وظیفه خانواده مراقبت از فرزند0تعادل فیزیکی وروانی واجتماعی است)

(.کودکان کم 5آنها،بر قراری ارتباط سالم با یکدیگر و کمک به استقالل کودکان است، حتی اگر کودک کم توان ذهنی باشد)

توان ذهنی نه تنها بر والدین تاثیر دارند،بلکه سایر اعضای خانواده یعنی دیگر فرزندان را هم تحت تاثیر قرار می دهند. در این زمان 

(.از دیگر پیامد های منفی کودکان کم 3به هم خورده وتمام نگاه ها به سوی کودک معلول معطوف می شود ) آرامش خانواده

توان ذهنی بر والدین وبه طور خاص خانواده می توان به از دست دادن عزت نفس، داشتن احساسات متضاد و دوگانه،افسردگی، 

ه مزمن وفروان در والدین کودکان کم توان ذهنی، خود سرزنشی (، تجربه غم واندو2،0احساس حقارت وبهداشت روان پایین)

(، وجود عزت نفس پایین ومشکل در سازگاری والدین 6وداشتن مشکل در نحوه ی سازگاری ومقابله با معلولیت فرزند خود )

، 5101از سال ( پیش بینی شده بودکه پس WHOفرزندان کم توان ذهنی،اشاره کرد.بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی )

کمتر کسی قادر خواهد بود بدون کسب مهارتهای اجتماعی وابراز وجود، زندگی رضایت بخشی داشته باشد. تاثیر آموزش این 

اجتماعی افراد امکان پذیر است؛بنابراین آموزش این مهارت  –مهارت ها بر موفقیت در زندگی، از طریق دستکاری ظرفیت روانی 

عی افراد را باال برده و آنها را قادر می سازد تا با اندیشه وتحلیل موفقیت، به رفتاری سازگارانه وهمراه با اجتما–ها، ظرفیت روانی 

 (.7تحمل رو آورند)

ابراز وجود: چگونگی برخورد با دیگران در محل کار، منزل یا در مکان های عمومی می تواند عامل مهمی در ایجاد فشار روانی  

(. ابراز وجود به معنی 8عمال برای بیان وابراز همه نوع احساسات، از جمله اظطراب به کار برده می شود)باشد.واژه ابراز وجود 

احترام گذاشتن به خود ودیگران است.ابراز وجود به معنی ارائه پاسخ های مختلف و تصمیم گیری های انعطاف پذیر در موقعیتهای 

یت های اجتماعی مغایرت دارد،رفع این معضل اجتماعی نیازمند آموزش ابراز پیش بینی نشده، با تزلزل، تردیدواظطراب در موقع

 (.0وجود می باشد)

( مطرح وکاربرد و آموزش آن رواج یافت. وی اعتقاد داشت که میان پاسخ های 0082اصطالح ابراز وجود در ابتدا توسط ولپی )

ت بیماران با یادگیری این رفتارها می توانند تا حدود زیادی جرأت ورزانه با اضطراب تضاد جمع ناپذیری وجود دارد. در این صور

 (.0بر ترس ها غلبه کنند )

(،آموزش ابراز وجود ، یک روش چندد محتدوایی رفتداری بدوده واجدزای آن      5113( و آشر )5110بنا بر نظر تیلر ،هویس و والکر ) 

(. برنامه ابراز وجود، بدین 01فتاری به صورت تجسمی وعینی )عبارتند از: راهنمایی ، ایفای نقش ، الگو سازی ، پسخوراند ومرور ر

منظور طرح ریزی می شود تا عقاید و رفتارهای جرأتمندانه افراد را بهبود بخشد، بده طوریکده آنهدا بتوانند،بانگرشدی بهتدر بده خدود        
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نتیجه روابط میان فردی موثر تری  نگریسته ، به خود اعتمادی برسند به طور مناسب عواطف وتفکرات مرزی خود را نشان دهند ودر

 (.00را با دیگران بر قرار نمایند )

:تسلسل پیداش نیازها وارضای آن نیاز را سازگاری می نامند، بنابراین چنانچه انسان ها در مناسبات خود بتوانند به راحتی  سازگاری

 (.05نیازهای خود را ارضاء نمایند دارای سازگاری می باشند )

سازگاری را تغییر دادن پیوسته تالش های شناختی و رفتاری برای کنترل فشارهای خاص بیرونی یا درونی که خسته  (0077هافمن )

کننده یا فراتر از توانایی شخصی ارزیابی شوند،می داند وبه زبان ساده تر سازگاری تالشی است برای کنترل شیوهای موثر 

 یی که توسط آن ها ، فرد توانایی تعلق به گروه را پیدا می کند.(.سازگاری اجتماعی عبارت است از مکانیزم ها03)

( می گویند، اکثر مشکالت اساسا ماهیت اجتماعی ومیان فردی دارند، که هنگامی که افراد 0008در این زمینه برگ ،لندرت ،فال )

ر گروه همانند سازی کنند واز طریق در جلسه مشاوره گروهی قرار می گیرند، قادر می شوند با ویژگی های سازنده سایر افراد د

(.گروه فرصتی به دست می دهد تا فرد راه های جدید و 00مشاهده رفتار دیگران، درک صحیح از مشکالت خود به دست آورند)

رضایت بخش تری را برای ارتباط با دیگران وحل مشکالت خود به دست آورد.نظریه شناختی برپایه این فرضیه قرار دارد که 

را که افراد تجارب خود راتفسیر می کنند تاثیر قابل مالحظه ای بر عواطف واعمال آنها و کارکرد روانشناختی کلی آنها طریقی 

 (.02دارد )

باشناخت درمانی می توانیم ازخطاهای شناختی رهایی یافته ومطالب را آن گونه که هستند ببینیم وبا شناخت واندیشه درست به رفتار 

م، شناخت درمانی به ما درست اندیشیدن ودرست شناختن رایاد می دهد ودر واقع یک منطق است. وقتی وبرخورد صحیح برسی

فرض های ناکارآمد فعال شدند، افکار خودآیند منفی را بر می انگیزند این افکار ممکن است تفسیرهایی از تجارب جاری باشند یا 

چیزهایی که در گذشته اتفاق افتاده است. این افکار به نوبه خود نشانه هایی پیش بینی هایی در باره رویدادهای آینده و یا یادآوری 

را پدید می آورد مانند نشانه های رفتاری )کاهش در سطح فعالیت و کناره گیری(؛ نشانه های انگیزش)بی عالقگی رخوت(، نشانه 

درت در تصمیم گیری(و نشانه های جسمی های هیجانی)اضطراب و احساس گناه(،نشانه های شناختی )اشکال در تمرکز، عدم ق

(.بر همین 06)بی اشتهایی و بی خوابی(. بنابراین یکی از کارهای مهم تغییر در این افکار، آگاهی بر انواع خطای شناختی است )

اساس هدف پژوهش حاضر، بررسی آموزش شناخت درمانی به صورت گروهی بر میزان ابراز وجود وسازگاری اجتماعی مادران 

 ارای فرزند کم توان ذهنی بوده است.د

 روش 

زمایش آزمون با گروه کنترل و آآزمون و پسپژوهش حاضر در چارچوب روش آزمایشی و با طرح پیش نوع و طرح پژوهش:

 صورت گرفته است.

ای سر دارآموزان دختر و پی آماری این پژوهش را تمام مادران دانشجامعه گیری:ی آماری، نمونه و روش نمونهجامعه

نفر است. 011آموزان دهد. تعداد کل این دانشمشکل ذهنی یکی از مدارس کودکان استثنایی توحید شهر سبزوار تشکیل می  
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عمل آمد  گیری هدفمند استفاده شد. درابتدا طی چند جلسه از والدین همه دانش آموزان دعوت بهدر انتخاب نمونه از روش نمونه

ختیار آنان قرار گرفت.سپس به تک تک مادران پرسش نامه های ابراز وجود )واطالعات کافی وعلمی در ا (ASA وپرسشنامه ی  

Bellسازگاری ) رده وگزینه (تحویل داده شد واز آنان خواسته شد تا با صرف زمان کافی سواالت پرسش نامه را به دقت مطالعه ک

نفر از مادرانی که 31نامه ی پاسخ داده شده توسط مادران ، مناسب با وضعیت رفتاری خودشان را انتخاب کنند.سپس از بین پرسش

نفره 02روه نمرات بیشتری از پرسشنامه های ابراز وجود وسازگاری را بدست آوردندانتخاب شدند.وبه صورت تصادفی در دوگ

متغیرمستقل  نفره دیگر به عنوان گروه آزمایش درمعرض 02نفره به عنوان گروه کنترل وگروه 02تقسیم شدند. یک گروه 

ترل و آزمایش قرارگرفتند. قابل ذکراست که سواد مادران در این پژوهش تحت کنترل بوده است، یعنی تمامی مادران گروه کن

 دیپلم و زیر دیپلم بوده اند.

 ابزار پژوهش

 0082ین مقیاس در سال ا ASA( استفاده شد.آزمون ابراز وجود ASAبرای ارزیابی ابراز وجود مادران از پرسش نامه ابراز وجود )

توسط دانگل یولی، ارنست، تی ها لبدگ، آلن جی سلمون و ریچارد اف هاس، تدوین شده و توسدط منیدژه شدهنی یدیالق و فریبدا      

گزینده معدین مدی     3ماده ای می باشد که در هر موقعیت انجام می دهدد بدا    33منصور، ترجمه و تعیین اعتبار گردید.این پرسش نامه 

کدام از موقعیت ها صرفا یکی از گزینه ها به عنوان پاسخ مبتنی بر ابراز وجود معین شده است.نمرات با هم جمع شدده  سازد، در هر 

را در بر داشته باشد)بنابراین نمرات بداالتر، مدنعکس    33تا  1و یک نمره کلی ابراز وجود فراهم می سازد که می تواند دامنه ای بین 

، 58، 56، 53، 50، 51، 00، 01، 6ؤاالتی که گزینه)الف( آنها بیانگر ابراز وجود است عبارت اند از:کننده ابراز وجود بیشتر است( س

و  33، 31، 57، 55، 00، 08، 02، 05، 0، 7، 0و پرسش هایی که گزینه)ب( آنهاحاکی از ابراز وجود است عبارت اند از: 35، 30، 50

 .50، 07، 06، 03، 00، 8، 2، 0، 3، 5جود است عبارت اند از:باالخره سؤاالتی که گزینه)ج( آنها بیانگر ابراز و

 0060برای ارزیابی سازگاری اجتماعی مادران از پرسش نامه سازگاری بل استفاده شده است .این پرسش نامده توسدط بدل در سدال     

و دانشدجویان اسدت و    تدوین شده است.وی در زمینه سازگاری دو پرسش نامه ارائه کرده است که یکی مربوط بده داندش آمدوزان   

( 0065دیگری مربوط به بزرگ ساالن.هر فرم پنج بعد سازگاری را در برمی گیرد که یک از آنها سدازگاری اجتمداعی اسدت .بدل )    

( پنج سطح اندازه گیدری سدازگاری   Bellگزارش کرده است.پرسشنامه سازگاری ) %88ضریب پایایی را برای سازگاری اجتماعی 

سددازگاری  -3سددازگاری تندرسددتی  -5سددازگاری در خاندده  -0بددر مددی گیددرد کدده عبددارت انددد از:    شخصددی واجتمدداعی را در  

 سازگاری شغلی.-2سازگاری عاطفی 0اجتماعی

 

 روش اجرا ی اجراء )آوردن جدول خالصه جلسات مداخله در صورت وجود مداخله(:شیوه

بک( به شیوه گروهی می باشد که گروه آزمدایش  متغیرمستقل در پژوهش حاضر روان درمانی شناختی با رویکرد )شناخت درمانی 

تحت تاثیر این متغیر قرار گرفت اما گروه کنترل هیچ نوع روان درمانی دریافت نکرد. متغیر وابسدته در ایدن پدژوهش عبدارت اسدت      
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ل ،بدر روی هدر دو   از:میزان ابراز وجود وسازگاریدر مادرانیکه دارای فرزند کم توان ذهنی است که قبل وبعد از اجرای متغیر مسدتق 

( مورد ارزیابی قرار گرفدت  bell( وپرسش نامه سازگاری اجتماعی )ASAگروه آزمایش و کنترل توسط پرسش نامه ابراز وجود )

و تغییرات آنها سنجیده شد. پس از آن طی یک برنامه ریزی منظم با مسولین آموزشگاه از مادران همه ی دانش آموزان خواسته شد 

داشته باشند وپس از آن آشنایی مادران با کالس های شناخت درمانی وارئه اطالعدات کدافی وعلمدی درمدورد      تا در مدرسه حضور

( مورد ارزیابی قدرار گرفدت وتغییدرات    bell( و پرسش نامه سازگاری اجتماعی )ASAطرح پژوهشی، پرسش نامه ی ابراز وجود )

 آنها سنجیده شد.

این کالس ها صندلی ها گرد چیده شدند به طوری که امکان دیده شددن تمدامی    جلسات در مدرسه شهرک توحید تشکیل شد. در

اعضا و درمانگر فراهم شود، برای بیان مطالب آموزشی و درمانی از وایت برد توسط درمانگر برای کمدک بده فهدم اعضدای گدروه      

وگدوی  ی گفدت جلسده  6ش، گروه کنترل ی انجام شناخت درمانی برای گروه آزمایفراهم شد. الزم به یادآوری است که در فاصله

آزاد را با درمانگر شناختی تجربه کردند که محتوای آن نسبت به محتوای جلسات گروه آزمایش نامربوط بود، تا بدین ترتیدب اثدر   

 ها از درمانگر کنترل شده باشد.ی آزمودنیحضور درمانگر و تجربه

دقیقه ای وبه صورت هفتگی برای گروه آزمایش برگزار گردید  01 جلسه 01جلسات آموزشی: خالصه ی جلسات آموزشی که در 

 به شرح زیر می باشد.

جلسه اول : آشنایی اعضا ی گروه بایکدیگر ، روشن کدردن مقدرارت کدارگروهی رویکدرد شدناختی وراهکارهدای مربدوط بده آن         

 ود با رفتارهای دیگر پرداخته شد.،اهداف جلسات وبیان مفهوم ابراز وجود ، سازگاری وفواید وتفاوت رفتار ابراز وج

جلسه دوم : آشدنایی اعضداء بدا افکدار منفدی وخطاهدای شدناختی وچگدونگی کنتدرل ایدن افکدار وهمچندین الگدوی شدناختی بدک                

(abcd.مطرح شد) 

 Aنشانگر یک رویداد فعال کننده است : 

B.بیانگر باورهای ما درباره این رویداد فعال کننده است : 

Cی هیجانی رویدادهااست.: نشانگر پیامدها 

D.نشانگر به چالش کشیدن است : 

 جلسه سوم :از اعضاء خواسته شد در مورد توانایی ها و نقاط ضعف خود به بحث بپردازند.

جلسه چهارم :تعریف ابراز وجودوبیان ضرورت وفواید آن در زندگی ،یداد آوری موقعیدت هدایی کده فدرد در آن بده صدورت غیدر         

 ده وعکس العمل وی در ان موقعیت.جرأت ورزانه عمل نمو

جلسه پنجم : رفتارهای مبتنی بر ابراز وجود ورفتارهای جایگزین مطالبی بیان شد.دادن تکلیف جهت تشخیص رفتار جرأت ورزانه و 

 غیر جرأت ورزانه.

 نه گفتن.جلسه ششم: علت ناتوانی در ))نه(( گفتن ، علت ناتوانی در )) بله ((گفتن . تکلیف برای مهارت بله و 
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 جلسه هفتم: آشنایی مادران با بلوک های سازگاری اجتماعی و تقویت این مهارت در زندگی روزمره وبیان فواید آن.

جلسه هشتم . ارایه مطالبی در خصوص اینکه چرا باید انتقاد کنیم .تکلیف در مورد باز خورد دیگران ومهدارت معدذرت خدواهی از    

 دیگران وپذیرش عذر خواهی دیگران.

جلسه نهم :از گروه خواسته شد جنبده هدای مخدرب افکدار منفدی را درک کنندد وروش مقابلده بدا افکدار منفدی وآمدوزش نحدوه ی             

 جایگزینی رفتار لذت بخش وتفکر سازگارانه آنهاپرداخته شد.

 جلسه دهم:خالصه ای از مطالب جلسه های قبل ، جمع بندی و خود ارزشیابی اعضای گروه.

 

 یافته ها

( میانگین و انحراف استاندارد را برای متغیر های مورد مطالعه نشان می دهد. این نتدایج نشدان دهندده افدزایش میدانگین      3و0جداول )

 گروه ازمایش در پس آزمون می باشد. در حالی که میانگین گروه گواه تغییرات چندانی را تجربه نکرده است .

 / میانگین وانحراف استانداردابراز وجود1جدول شماره 

 

 

 

 

 

 های استفاده از این مدل آماری عبارتنداز:ها از روش تحلیل کواریانس استفاده شد. مفروضهدهبه منظور تحلیل دا

  پیش آزمون پس آزمون

 گروه کنترل ه آزمایشگرو گروه کنترل گروه آزمایش

انحراف 

 استاندارد

انحراف  میانگین

 استاندارد

انحراف  میانگین

 استاندارد

انحراف  میانگین

 استاندارد

 ابرازوجود مادران میانگین

13/00 11/55 05/3 11/2 00/5 11/6 02/3 11/8 

میزان 

 اثر

سطح 

 معناداری

درجه  مجذور میانگین آماره اف

 آزادی

  جمع مجذورات

 مدل جداشده 150/56528 0 150/56528 230/003 111/1 685/1
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 / تحلیل کواریانس ابراز وجود3جدول شماره 

نتایج بدست آمده از تحلیل کواریانس تائید کننده وجود رابطه معنی دار بین آموزش و ابراز وجود مادرانبود با توجه به اینکه سطح 

کده همدان فدرض محقدق مدی       H1ردشدده و فدرض   H0 پس بایدد گفدت :فدرض   کوچکتر است  12/1و از آلفای  111/1معناداری 

درصد،تاثیر مثبت و معنی دارآموزش را بر روی ابراز وجدود مدادران را نشدان مدی      02باشد،تأیید شدهاست. نتایج در سطح اطمینان 

 دهد .

یه نیز میانگین گروه ازمایش تغییدرات  فرضیه دیگر پژوهش تاثیر شناخت درمانی بر میزان سازگاری اجتماعی مادران بود. در اینفرض

 چشمگیری را تجربه کرده است در حالی که گروه گواه این چنین تغییراتی را نداشته است

 / میانگین وانحراف استانداردسازگاری اجتماعی2جدول شماره 

 

 

 

 

 

 / تحلیل کواریانسسازگاری اجتماعی4جدول شماره 

 

 وهگر 030/30211 0 018/32621 880/000 111/1 723/1

 خطا 081/01057 27 033/085   

 کل 083/21331 28    

  پیش آزمون پس آزمون

 گروه کنترل گروه آزمایش گروه کنترل گروه آزمایش

انحراف 

 استاندارد

انحراف  میانگین

 استاندارد

انحراف  میانگین

 استاندارد

انحراف  نمیانگی

 استاندارد

سازگاری  میانگین

 اجتماعی مادران

58/05 11/53 63/7 11/05 17/0 11/3 80/2 11/0 

درجه  مجذور میانگین آماره اف سطح معناداری میزان اثر جمع   



[ وانشناسی مدرسهدوّمین همایش ملّی ر ] 

 [اردبیل، دانشگاه محقق اردبیلی]

 [دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی]

[ 59اردیبهشت  32 ] 

8 

 

 

رانبود بدا توجده بده    نتایج بدست آمده از تحلیل کواریانس تائید کننده وجود رابطه معنی دار بین آموزش و سازگاری اجتمداعی مداد  

کده همدان فدرض محقدق      H1ردشده و فرض H0 کوچکتر استپس باید گفت :فرض 12/1و از آلفای  111/1اینکه سطح معناداری 

درصد،تاثیر مثبت و معنی دارآموزش را بر روی سازگاری اجتماعی مدادران را   02می باشد،تأیید شدهاست. نتایج در سطح اطمینان 

 نشان می دهد .

 گیری یجهبحث و نت

داشتن فرزند کم توان ذهنی بر عقاید ،باورها ،افکار واحساساتوالدین کودکان تاثیر قابل مالحظه ای دارد تا جایی که والدین چندین  

کودکانی احساسات مختلفی از جمله سردرگمی ، تلخ کامی ، تکدذیبوانکار ، افسدردگی ، ندا امیددی وبسدیاری از احساسدات منفدی        

ی کنند که این خود در رفتارهای سازگارانه وسرسختانه ، عزت نفس والدین تاثیر منفی می گدذارد و در نهایدت   متفاوت را تجربه م

باعث ابراز وجود پایین وسازگاری کمتر این والدین نسبت به والدین دارای فرزند عادی می شود.همچنان که این مسئله در پژوهش 

پژوهش ها حداکی از آن اسدت کده مسدائل یدک کدودک معلدول اغلدب کدارکرد          های زیادی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج 

خانواده را تحت تاثیر قرار می دهد وموجب وارد شدن استرس به پدر ومادر می شود.حضور یک کودک معلول تغییرات مهمی در 

نفدس پدایین ومشدکل در     ( وجدود عدزت  0000(.درپژوهش پل چات ، دیا نا ، بیزن وژوسدیلی ) 07زندگی خانواده ها ایجاد می کند)

( نیز نشان داد که ابراز وجود 0000(. نتایج تحقیقات الیوت و گرامیلینگ )08سازگاری والدین فرزندان کم توان ذهنی وجود دارد )

 (.00، می تواند حمایت اجتماعی را در شرایط فشار زا افزایش دهد )

ال به ناتوانی ذهنی پرداخته ودریافتند که سازگاری مدؤثر در ایدن   (، به بررسی الگوهای والدین کودکان مبت0003آیس و همکاران )

خانواده ها مختل بوده ودادن اطالعات به خانواده ها وآموزش والدین به خصوص مادران با سطح تحصیالت پدایین تدر ، بده شددت     

 (.51مورد نیاز است )

رسیدند که ابراز وجود سبب بهبود سازگاری در تعامدل  ( در بررسی خود به این نتیجه 0000آزایس ، گرانگر ، دبری و داکروکس )

 (.50اجتماعی می شود واکنش های ناموفق ابراز وجود ، سبب افزایش اضطراب ، افسردگی واختالالت شخصیتی می شود )

 مجذورات یآزاد

 مدل جداشده 008/00103 0 008/00103 860/007 111/1 200/1

 گروه 302/0 0 302/0 105/1 050/1 111/1

 خطا 817/00621 27 720/300   

 کل 656/50366 28    
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در پژوهش حاضر نیزحاکی از تاثیر مثبت آموزش بر میزان سازگاری و ابراز وجود مادران دارای کدودک کدم تدوان ذهندی اسدت.      

(اشداره کدرد کده جلسدات     0382(و جاللی وجدالل وندد )   0386راستای تایید اینیافته می توان به تحقیقات زیادی از جمله خلعتبری )

 (.53،55آموزش مهارت ابراز وجود رابرافزایش سطح سازگاری وکاهش میزان پر خاشگری مؤثردانسته اند )

( ؛ در تحقیق خود اشاره کرده اند که آموزش مهدارت هدای   5118همکاران )( ؛ آماندا و5112آرود وهمکاران ) –همچنین بارتون  

 (.52،50اجتماعی بخصوص ابراز وجود ، تاثیر مثبتی بر سازگاری اجتماعی وافزایش مهارت ها اجتماعی دارد )

ن شدیوه درمدانی   ( درمان شناختی برای بیماران دارای دردهدای مدزمن یکدی از مدؤثرترین رویکردهدا هسدت، اید       5112به نظر تورن )

(.از آنجا که رویکردهای شدناختی در طدول   56تواند باعث کاهش خشم، اضطراب،ترس وافسردگی این دسته از بیماران گردد )می

جلسات درمانی، روش های مختلف افکار وعقاید غیر منطقی مؤثر در بروز رفتار را مورد چالش قرار می دهد، بنابراین افدرادی کده   

ایین هستند، با آگاهی از این افکار غیر منطقی وبا جایگزین نمودن افکاری منطقی به جای آنها می توانند جرأت دارای ابراز وجود پ

رفتاری اعتقاد بر این اسدت   –بیشتری پیدا کنند وراحت تر عقاید واحساسات وخواسته های خود را بیان نمایند. در رویکرد شناختی 

( 5117ده می شوند، در واقع به نحوه ی تفکر افدراد برمیگردند.پروچاسدکا و ندورکراس )   که بیشتر مواردی که مشکالت ارتباط نامی

معتقدند افرادی که پیام های مالل آور،عجیب وغریب، تکراری یا متضاد را منتقل می کنند، در واقع شناخت های مالل آور،عجیب 

اد کمک کنیم تا شیوه تفکرشان معقول ترشود،از نظر شیوه وغریب، تکراری یا متناقص خود را آشکار می سازند.بنابراین اگر به افر

( در پژوهش خود بر روی داندش آمدوزان مقطدع متوسدطه شهرسدتان      0381(.یعقوبی )57تفکر ارتباط نیز،ثمر بخش تر خواهند شد )

(. بدا  58ر اسدت ) تفرش نشان داد که آموزش ابراز وجود از طریق ایفای نقش به صورت گروهی بر بهبود مهارت های اجتماعی مؤث

این حال، به رغم اینکه این پژوهش به نتایج قابل تاملی در خصوص تداثیر برنامده شدناخت درمدانی گروهدی بدر میدزان ابدراز وجدود          

وسازگاری اجتماعیمادران داری کودک کم توان دست یافت؛اما باید محدودیت های پژوهش را نیز در نظر داشت. برای مثدال بده   

رهنگی گروه نمونه، تعداد کم نمونه و زمان محدود آموزش و هچنین عدم سنجش پیگیری اشاره کرد کده  محدودیت های سنی و ف

تا حدودی تعمیم این نتایج را دشوار مدی کندد امدا بدی شدک پدژوهش هدای آتدی مدی تواندد نکدات تدازه ای در ایدن بداره آشدکار                

ن محدودیت هایی، اعتبدار ایدن شدیوه مداخلده را بدار دیگدر       نماید؛بنابراین پیشنهاد می شود پژوهش های آتی با برطرف ساختن چنی

 بیازمایند و راه حل های پژوهشی مناسب را برای بهبود وضعیت رفتاری این خانواده ها فراهم نمایند.
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