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 چکیده

ر بهزیستی ذهنی مادران و مهارتهای اجتماعی و خلاقیت دانش هدف این مطالعه، تاثیرآموزش برنامه گروهی والدگری مثبت ب

ان دیرآموز مقطع آموزدانشنفر از مادران  33باشد. در این مطالعه آزمایشی آموزان دیرآموز مقطع ابتدایی شهرستان رزن می

 وه آزمایش و گواه جایصورت تصادفی در گرای انتخاب شدند و به گیری تصادفی مرحلهابتدایی شهرستان رزن بصورت نمونه

ساندرز ی دو ساعته تحت آموزش برنامه والدگری مثبت بر اساس الگوی جلسه 8گرفتند. اعضای گروه آزمایش در طی 

( ، 2333( کی یز و ماگیارمو )SWSهای بهزیستی ذهنی )پرسشنامهها شامل اده( قرار گرفتند. ابزارهای گردآوری د1333)

وسیله آزمون های حاصل به( بود. داده1332( عابدی )CT ( و خلاقیت )1333رشام و الیوت )( گSSRSمهارت های اجتماعی )

نتایج نشان داد که آموزش والدگری مثبت بر بهزیستی ذهنی مادران ، مهارت های کوواریانس چند متغییره تحلیل شد. 

 'Wilks=555/3؛  Partial 2= 555/3)ارد اجتماعی و خلاقیت دانش آموزان دیر آموز مقطع ابتدایی شهرستان رزن تأثیر د

Lambda  31/3؛<P , 121/5=(23,3)F ،111/3)ان دیرآموز به روش والدگری آموزدانش.آموزش گروهی مادران = اندازه اثر

 شود که جلساتان دیرآموز تأثیرگذار است و پیشنهاد میآموزدانشمثبت بر بهزیستی ذهنی، مهارت های اجتماعی و خلاقیت 

آموزشی مداوم برای والدین طراحی و انجام شود و جلسات تخصصی بیشتری برای مدارس پذیرای دانش آموزان دیرآموز برگزار 

  گردد.

برنامه گروهی والدگری مثبت،  دانش آموز دیرآموز )هوشبهر مرزی ( ، بهزیستی ذهنی، مهارت های اجتماعی و : واژگان کلیدی

 خلاقیت.

 

 

 مقدمه 

( از نظر بهره ی درصد 58ست که بیشتر افراد )حدود ر انسان بر پایه ی اصول تفاوتهای فردی به صورت بهنجار اتوزیع هوش د

درصد کل  11هوشی در دامنه ی انحراف معیار پایین و بالای میانگین قرار دارند . بر مبنای طبقه بندی روان شناختی حدود 
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تشکیل می دهند .که هوش آنان در حد  2آموزشی ، دانش آموزان دیر آموز یا از دیدگاه 1افراد جامعه را دانش آموزان مرزی

 فاصل یک یا دو انحراف معیار پایین میانگین قرار دارد .

را تشکیل میدهند ، بر اساس مقیاس هوش  3بهرههوشی این گروه از دانش آموزان که گروهی از کودکان با نیازهای ویژه

 – 1338و همکاران ،  5مک میلان– 1،1333نمره استاندارد قرار دارد .) آناستازی  85تا  33کودکان وکسلر در دامنه ی 

( .افزون بر این دانش آموزان دیرآموز ، گاه به علت نداشتن فرصت های  1385، ترجمه به پژوه و همکاران ،  1338،  5ویلیامز

به نفس لازم را ندارند و در ابعاد گوناگون آموزشی مناسب و به لحاظ محرومیت خانوادگی و فرهنگی ، عزت نفس و اعتماد 

 ( 1383، به پژوه و سلیمانیان ،  1335رشدشان به تاخیرهایی دچار می شوند.)به پژوه ، 

از سوی دیگر جایابی دانش آموزان دیرآموز در مدارس عادی پاره ای مشکلات خاص اجتماعی به همراه دارد که مهم ترین این 

یا )دیرآموز ( بودن در میان دانش آموزان عادی است . به طور قطع چنین عنوان هایی ، بر  مشکلات همان برچسب  )مرزی(

و بهداشت روانی دانش آموزان دیرآموز اثر سو بر جا می گذارد  و موجب می شود ادراک نا مناسبی از  3سازگاری اجتماعی

 تاثیر میگذارد .آن ها  8لیاقت ها و شایستگی های خود داشته باشند و بر عملکرد تحصیلی

همچنین کسب مهارتهای اجتماعی کودکان بخشی از اجتماعی شدن آنان است ، در فرآیند اجتماعی شدن ، هنجارها ،  

مهارتها ،ارزش ها و نگرش ها و رفتارهای فرد شکل می گیرد ، تا به نحو مناسب و مطلوبی نقش کنونی یا آتی خود را در 

نهادهای اجتماعی دیگر مانند مدرسه ، مهم ترین عامل اجتماعی شدن به شمار می آیند که در  جامعه ایفا کند . خانواده ها و و

 ( 1335،ترجمه نظری نژاد ،  1385،  3قالب ارزش ها و هنجارهای اجتماعی بررسی می شوند .)کارتلج و میلبرن

اعی و برقراری رابطه ی مفید و موثر با یکی از اهداف عمده آموزش و پرورش دانش آموزان دیر آموز ، نیل به سازگاری اجتم

دیگران و پذیرش مسئولیت اجتماعی است . یکی از ویژگی های مهارتهای اجتماعی اکتسابی بودن است و در حال حاضر 

بسیاری از محققان اتفاق نظر دارند که بیشتر رفتارهای اجتماعی آموختنی هستند ،زیرا کودکانی که در محیط های نامناسب 

، ترجمه ی بیگی و فیروز بخت،  1331و همکاران ،  13اند، از لحاظ اجتماعی رفتارهای نامطلوب دارند.) هارجیهبزرگ شد

1333) 

                                                             
1 . Borderline 

2 . Slowlearner 

3  . Chilren with special needs 

4  . Anastazi 

5  . MacMillan 

6  . Williams 

7  . social adjustments 

8  . Academic Performance 

9 . Karetleg &Milbern 

10 . Hargie 



میلادی یکی از فعال ترین عرصه های تحقیقات روان  1333سنجش مهارتهای اجتماعی و اقدامات مربوط به آن از دهه ی

درصد کودکان توسط همسالان  15تا  13د در طول سال های مدرسه شناسان بوده است .تحقیقات در این باره نشان می ده

خود طرد می شوند .و نیز امکان طرد مستمر در مراحل بعدی زندگی آن ها وجود دارد ، علت این امر این است که این دسته 

(از این رو در سال  1381، ترجمه ی به پژوه ،  1338از کودکان مهارت های اجتماعی لازم را ندارند .)مستون و اولندیک ، 

های اخیر توجه زیادی بر آموزش مهارتهای اجتماعی شده است . زیرا بررسی های متعدد نشان می دهد نارسایی در مهارت 

تاثیر منفی بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان می گذارد ، مشکلات یادگیری را تشدید میکند و غالبا به بروز  11های اجتماعی

 ( 1333می شود . ) پارکر و آشر ، مشکلات سازگار منجر 

رین ت ترین و عالی های انسان در گرو اندیشه بارور و پویا و مؤثر اوست. از پیچیده ها و پیشرفت از سوی دیگر تمام موفقیت

های اندیشه انسان، تفکر خلاق است. خلاقیت یکی از مفاهیمی است که انسان همواره با آن درگیر بوده است )حسینی،  جلوه

یست های باهوش ن بینیم پیشرفت هر تمدنی فقط در گرو انسان کنیم می های بشری نگاه می . وقتی به تاریخ تمدن ( 1388

و بیشترین پیشرفت در دست انسانهای خلاقی است که نه تنها در زندگی، بلکه در سرنوشت کل آدمیان سهیم بوده اند )ثابت 

برخی نیز ( .  1335ند که خلاقیت، سرنوشت جهان را رقم خواهد زد )بودن، محققان بر این باور(  1333مقدم و بهرامیان، 

معتقدند ایجاد فرصت برای پرورش خلاقیت برای هر جامعه به منزله مرگ و زندگی است. افزایش جمعیت، کاهش منابع غذایی 

ی هستند که تفکر خلاق انسان، او در جهان، بیماریها، بحرانهای اخلاقی و اجتماعی و دهها مشکل اساسی دیگر از مشکلات بشر

در واقع پیشرفت بشر نیازمند خلاقیت بزرگسالان است و احتمال انجام ( . 1383را قادر میسازد تا بر آنها فائق آید )عابدی، 

 ( . 1385فعالیتهای خلاق در افرادی بیشتر است که در کودکی، تفکر خلاق در آنان پرورش یافته باشد )کریمی، 

بتوانند از محیط خود بخواهند کارهایی برایشان انجام دهد ، در سنین پائین تر کمتر به پدر و مادر وابسته می اگر کودکان 

شوند و احساس سلطه بر محیط و شایستگی فردی خواهند کرد و به خوبی می توانند از عهده مخاطرات کنجکاوی ، 

  (211، ص 1383) تافلر ،  .ز و مشکل گشا پیدا کنندجستجوگری ، و خلاقیت فکری برآیند و در زندگی برخوردی کارسا

 که است آن از حاکی اند،کودکان پرداخته رفتاری مشکلات پیامدهای و هاعلت بررسی به که متعددی مطالعات راستا، این در

 و ریچ یبرگ،آ )کزدا، گیردمی نشأت خانوادگی و بیولوژیکی، محیطی عوامل چندگانه تعامل از کودکان سازمشکل رفتارهای

 دوران به کودک رفتاری مشکلات انتقال و ماندگاری با 13فرزندپروری عوامل خانوادگی، میان در که (2331 ،12کوئریدو

 (.2335، 11پریور سایر و باگورس، لوییز، -)میلر دارد رابطه مستقیم بعدی تحولی

 کند.. تولد چنین کودکانیمی ایجاد والدین برایزیادی  استرس که است کودکان هایناتوانی از یکی ذهنی توانیکم از طرفی

 پذیرش ناتوانی مشکل همچون زیادی مسائل با کودکان، والدین این (.1388است )رستمی،  استرس با همراه خانواده، در

، 15هستند )وایتر مواجه آموزشی مالی، مشکلات فراغت، اوقات به مربوط مراقبت، مسائل و پرستاری از ناشی خستگی فرزند،

2333.) 

                                                             
11 . Social Skills deficit 

12. Calzada, Eyberg, Rich & Querido 

13. parenting 

14. Miller-lewis, Baghurst, Sawyer & Prior 

15. Witter 



 و ناراحتی خشم، عاطفی، ثباتیخستگی، بی و کسالت درماندگی، احساس کودک، مراقبان اصلی در جایگاه مادران میان، این در

 کنند،خانواده می دیگر اعضای از مراقبت صرف را زمان بیشتری تنهانه هاآن زیرا کنند؛می تجربه را و مستمری مضاعف استرس

مراقبت دارند  هاینقش با مردان در مقایسه با را تریوخیم جسمانی و پیامدهای ضعیف هزیستیب بیشتر، افسردگی بلکه

(. از طرفی مشکلات رفتاری و ارتباطی کودک، نگرانی مادران درباره دوام و ثبات شرایط 2335، 15سورنسن و )پینکوارت

های اجتماعی کم، مشکلات های کودک، حمایتکودک، سطح پایین پذیرش جامعه و حتی سایر اعضای خانواده نسبت به رفتار

ترین عوامل مؤثر برافزایش استرس والدین است مالی، انزوا و کمبود آگاهی والدین درباره تحول و پیشرفت کودک، از مهم

های (. لذا با برنامه2333، 18، ایستس، مانسون، داوسون، کهلر، زو و همکاران2335، 13)بندریکس، نوردستورم و سیوبرگ

توان از طریق فراهم آوردن اطلاعات مناسب درباره شرایط کودک و نحوه رفتار با او، مکانیسم سازگاری وزش والدین میآم

والدین را بهبود بخشید تا والدین شرایط کودک خود را بپذیرند و در پیشرفت کودکشان نقش مؤثرتری داشته باشند که همین 

 (.2335 ،13و وانگ ، لی، مارتینوسشود )وانگامر موجب کاهش استرس والدین می

 مبتنی خانوادگی هایدرمانگری رفتار اساس است و بر والدین های آموزشروش از یکی 23(Triple-P)مثبت  والدگری برنامه

 و فرزندپروری درباره سطحی چند راهبردی برنامه یک مثبت، والدگری برنامه است. آمده وجود به اجتماعی اصول یادگیری بر

 21کویینزلند دانشگاه در (2333و همکاران، ) ساندرز توسط که است بوده هاخانواده به نسبت حمایتی و پیشگیرانه ردرویک با

 چگونگی رابطه آموزش اختلالات رفتاری و هیجانی، درباره اطلاعات ارائه با والدگری مثبت . برنامهاست شده تدوین استرالیا رد

 کیفیت و ارتقا کودک هیجانی و رفتاری شدید مشکلات کاهش در راستای تواندمی فرزندپروری هایمهارت و کودک -مادر

 .(2333گیرد )ساندرز و همکاران،  قرار مورداستفاده کودک -مادر رابطه

 پنج سطح دارای کودک و مادر گوناگون نیازهای و هاکارکرد خانواده نارسایی در مختلف سطوح وجود دلیل به برنامه، این

 اختلالات به ابتلا خطر معرض در یا و مبتلا اکنونهم که کودکانی برای مادران آن از ( و استفاده2338)ساندرز، است  مداخله

 کارآمدیخود و 22بسندگیخود بر افزایش روش این درمانی سطوح تمام اهداف شود.می هستند پیشنهاد عاطفی رفتاری و

 دستیابی توانمی کودک، تحول ارتقا جهت مادران در آموزش طریق از که متمرکز شده است رفتار و کنترل مدیریت در مادران

برگرفته  روش (. این2335، 25ساخت )ساندرز و وولی هموار والدین در را 21داریخویشتن و  23اجتماعی حس شایستگی به

 تنیدگی ویژهبه بالا یتنیدگ و خشم، اضطراب افسردگی، کاهش به توانمی آن اهداف از و است بالینی تحقیقاتی برنامه یک از

 عوامل به بخشیدن غنا موجب گروهی، صورتبه روش این آموزش شیوه .(2335 کرد )ساندرز، اشاره نقش والدگری ایفای در

                                                             
16. Pinquart & Sorensen 

17. Benderix, Nordstorm & Sivberg 

18. Estes, Munson, Dawson, Kohler, Zhou & et al. 

19. Wong, Lai, Martinson & Wong 

20. positive parenting program 

21. Queensland 

22. self-sufficiency 

23. social competency 

24. self-control 

25. Woolley 



 (.2338شد )ساندرز،  خواهد کودکان و هیجانی رفتاری مشکلات با مرتبط و خطرساز عوامل و کاهش کودکان محافظتی

؛ ساندرز، 2333، 25رفتاری )لئونگ، ساندرز، لئونگ، مارک و همکاران اختلالات درمان در ،مثبت والدگری برنامه اثربخشی

و  ؛ اورد، بوگلز2335، 23ساندرز و مک فارلند ؛2331والدین )ساندرز و همکاران،  ناکارآمد پروری های فرزندشیوه ( و2312

 .است قرارگرفته تأیید ( مورد2312، 28بورگپیجن

است )بلالی و آقا  کودکان رفتاری مشکلات کاهش برای مؤثر والدین، راهبردی آموزش ند که برنامۀاها نشان دادهپژوهش

 مادران دارای به مثبت والدگری آموزش که اندداده ( در پژوهشی نشان1385خوشابی ) بین، پوراعتماد و(. روشن1333یوسفی،

 و استرس سطح مقابله، هایمهارت است و آموزش بوده رمؤث هاآن والدگری سطح استرس کاهش در توجهفعال/کمبیش کودک

است )ولی زاده، داودی فر، بردی اوزونی دوجی و  داده کاهش معناداری، طوربه را ذهنی توانکم کودکان ناامیدی مادران

 (.1383اعلایی، 

فتحی شود )رفیعی،پروری میبرنامه فرزند پروری مثبت از طریق افزایش خودکارآمدی والدین، منجر به کاهش استرس فرزند 

 محیط است، در نفوذ برای هایشانتوانایی به نسبت اعتقاد والدین معنای به والدین (؛ خودکارآمدی1332آشتیانی و سلیمانی، 

 که مداخلاتی طورکلیبه کند.می پیدا کاهش شانتنیدگی حالت این در و یابنددست می بالاتری خودکارآمدی به والدین لذا

 و دارد )هستینگ مثبت اثر هم والدین تنیدگی شود، رویمی کودک رفتاری مشکلات کاهش و کودک هایمهارت هبودب باعث

 .(2331 ،23بک

والدین،  از حمایت و دارند بیشتری توجه پیشگیرانه مداخلات عنوانبه مثبت فرزندپروری هایبرنامه مدل به اخیر مطالعات

 این در مطالعاتی پیشینه همچنین (،2312است )ساندرز،  عمومی بهداشت رویکرد ایبر زیربنایی و اصلی معیارهای ازجمله

 که مشکلاتی بر تحقیقات اخیر اما داشتند، کودک بر والدین که بود به اثراتی معطوف بیشتر کودک، – والد رابطه در زمینه،

 (.2332، 33گری ؛2333اند )شال، متمرکز شده خوددارند، والدین روی کودکان

دیر آموز مشهود است و  جامعه مادران کودکان نقص پژوهشی در بررسی پیشینه پژوهشی آموزش والدگری مثبت به والدینبا 

با توجه به مشکلات مهارتهای اجتماعی و ارتباطی و لزوم استفاده از ابتکار و خلاقیت در زندگی روزمره و نبود پژوهش در این 

 ان باآموزدانشان ضروری است. والدین این آموزدانشگری مثبت به والدین این زمینه برای کودکان دیرآموز، آموزش والد

-مشکلاتی از قبیل مشکلات مالی، کمبود آگاهی، استرس زیاد مواجه هستند که بر عملکرد فرزندپروری آنان تأثیر نامطلوب می

 از با هوشبهر مرزی ، کودک حضور از ناشی اثرات علت دیرآموز به کودکان پدران از بیش مادران بخصوص گذارد. والدین

رسانی و آموزش طبق برنامه والدگری این مادران نیازمند اطلاع برند.می رنج ...و جسمانی، اجتماعی روانی، متعدد مشکلات

 والدین خصوصیات شناخت از توانایی  یا ناتوانی خاص کودک، آگاهی دیر آموز، کودک بهتر از خصوصیات مثبت برای شناخت

هستند. پژوهشی که اثربخشی برنامه  کودک به آموزش چگونگی با کودک، رفتار والدین، چگونگی شایع هایالعملسعک و

والدگری مثبت بر بهزیستی ذهنی مادران و مهارتهای شناختی کودکان دیرآموز را بررسی کرده باشد یافت نشد. لذا این 

                                                             
26. Leung, Sanders, Leung, Mark 

27. McFarland 

28. Oord, Bogels & Peijnenburg 

29. Hastings & Beck 

30. Schall & Gray 



یستی مادران و مهارت های اجتماعی وخلاقیت دانش آموزان دیرآموز را بهز مثبت والدگری آموزش گروهی برنامه پژوهش تاثیر

 را نشان خواهند داد.

 روش 

مادران دانش  کلیه را پژوهش این آماری جامعه .بود ( پس آزمون-پیش ) گروهی تک تجربی نیمه مطالعه یک پژوهش این

بین مناطق آموزش و  در نمونه گیری .داد می تشکیل نفر 213 تعداد با شهرستان رزن ابتدایی مقطع دیر آموز پسر آموزان

مناطق آموزش  بین از 1333سال اسفند ماه  ابتدادر که صورت این به گردید، انجام ای خوشه صورت به پرورش شهرستان رزن

کودکان دیر  مادران از بین و پرورش شهرستان رزن یک منطقه )منطقه ی قروه درجزین( به صورت تصادفی انتخاب شد و 

 دو به صورتتصادفی به مطالعه مورد های واحد بعد مرحله در .گردیدند تصادفی انتخاب طور به نفر 33 نیز منطقه این زآمو

 دو هر از آزمون مربوطه پیش زمان، هم و یکسان شرایط در .شدند داده نفر( تخصیص 15کنترل ) نفر(و 15 آزمایش) گروه

 آمد.  به عمل گروه

 دیر آموز بودن درکودک، تشخیص  :از بودند عبارت پژوهش در ورود معیارهای :از بودند ارتعب پژوهش در ورود معیارهای

 در پریشی اختلالات روان وجود مادر، در روانی بیماری سابقه وجود نیزشامل خروج معیارهای .ابتدایی دوره در کودک تحصیل

 .بود کودک

 دو هفتگی جلسه 8 مثبت طی والدگری برنامه .کردند کمیلت را پژوهش در شرکت تمامی مادران رضایت نامه ی کتبی جهت

 از بعد .نشد انجام درمانی-آموزشی  مداخله گونه هیچ کنترل گروه مادران مورد در .اعمال گردید آزمایش گروه روی بر ساعته

 آموزش کنترل گروه به مادران جلسه چند طی مثبت پروری فرزند جلسات محتوای مسائل اخلاقی رعایت جهت پژوهش، اتمام

 .شد داده

ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه های بهزیستی ذهنی کی یز و ماگیارمو ، مهارت های اجتماعی گرشام و الیوت و خلاقیت 

 عابدی و والد گری مثبت که در ذیل به شرح هر یک می پردازیم :

ی ذهنی مادران دانش آموزان دیر آموز از برای سنجش بهزیست :( 2333( کی یز و ماگیارمو) SWSبهزیستی ذهنی)  پرسشنامه

( استفاده شد، این پرسشنامه شامل سه بعد بهزیستی هیجانی 2333( کی یز و ماگیارمو ) swsپرسشنامه بهزیستی ذهنی )

این پرسشنامه توسط گلستانی  سوال ( می باشد. 15سوال ( و بهزیستی اجتماعی ) 18سوال ( بهزیستی روان شناختی ) 12)

و مقیاس  38/3آزمودنی اجرا و اعتبار یابی شد و ضریب همبستگی پرسشنامه بهزیستی ذهنی را  53( روی  1385بخت ) 

 35/3و  51/3،  35/3های فرعی آن شامل بهزیستی هیجانی ، بهزیستی روان شناختی و بهزیستی اجتماعی را به ترتیب 

 گزارش کرد .

 33/3،  25/3و برای مقیاس های فرعی آن به ترتیب 53/3کل پرسشنامه ضریب همسانی درونی بر اساس آلفای کرونباخ برای 

 کرونباخ آلفای ضرایب و گردید استفاده کرونباخ آلفای ضریب از پایایی بررسی برای حاضر پژوهش دربه دست آمد .  51/3و 

 به دست آمد. 32/3

ت اجتماعی شامل سه فرم ویژه ارزیابی توسط مقیاس مهار :(1333(گرشام و الیوت ) SSRSمهارت های اجتماعی )  پرسشنامه

 والدین، معلمان و دانش آموزان است. هر یک از فرم های مقیاس را می توان به تنهایی یا توام به کار گرفت.

پرسش سه نمره ای ) دارای  13در پژوهش حاضر فرم معلم مورد استفاده قرار گرفته است. معلمان این پرسشنامه را که دارای  

های هرگز، بعضی اوقات و اغلب اوقات( است، برای تمام دانش آموزان تکمیل کرده اند محتوای این مقیاس در برگیرنده  گزینه



دو بخش اصلی مهارت اجتماعی و مشکلات رفتاری است. در این تحقیق از بخش مهارت اجتماعی آن که مشتمل بر رفتارهایی 

سوال اول است استفاده شده است . این بخش ها به صورت خرده  33ل نظیر همکاری، قاطعیت و خویشتن داری است و شام

 آزمون ارائه شده اند و از جمع نمرات این خرده آزمون ها نمره مهارت اجتماعی حاصل می گردد.

( خصوصیات روان سنجی این مقیاس 1333است ) گرشام و الیوت،  35/3تا  31/3پایایی درونی مقیاس برای فرم معلمان از 

( در مطالعه ای در ایران مهارت اجتماعی 1381رهنگ های غیر امریکایی کمتر مورد بررسی قرار گرفته است. شهیم )در ف

کودکان عقب مانده ذهنی را با استفاده از این مقیاس مورد بررسی قرار داد. میزان پایایی این مقیاس در مطالعه او برای مهارت 

برآورده شده است. در این تحقیق پایایی کل این  58/3و خویشتن داری  32/3، قاطعیت 35/3، همکاری 83/3اجتماعی 

 به دست آمد، که پایایی نسبتا بالایی است. 81/3نفر از آزمودنی ها  13مقیاس پس از دو هفته بر روی 

 دست آمد.به  31/3 کرونباخ آلفای ضرایب و گردید استفاده کرونباخ آلفای ضریب از پایایی بررسی برای حاضر پژوهش در

ی هاسازهبر پایـه  . این آزمون بر پایه تعریف تورنس از خلاقیت ساخته شده است :( 1332( عابدی ) CTخلاقیت ) پرسشنامه

ای تهیـه گردیـد کـه هـدف از تهیـه آن کوتاه کردن  آزمـون تفکـر خـلاق تورنـس، یـک آزمـون مدادی کاغذی چند گزینــه

گیـربـودن اجـرا و  بـا توجـه بـه وقـت ). 2332گذاری آزمونهـای خلاقیت بود )عابدی،  و نمـره زمان مورد نیاز بـرای اجـرا

گیری خلاقیت،  (، محقــق بـــرای اندازه(TTCT) گذاری آزمونهـای خلاقیــت )از جملــه آزمــون خلاقیــت تورنــس نمـره

آزمون در واقع چهار عامل تشکیل دهنده خلاقیت یعنی سیالی ، این  .را مبنای کــار خـود قرار داد « آزمون خلاقیت عابدی»

 8تا 1گزینه است . یعنی سوالهای  5و  5، 13،  8ابتکار، انعطاف و بسط را مورد سنجش قرار می دهد که به ترتیب شامل 

 د.سنجنعامل انعطاف پذیری را می 33تا  21عامل ابتکار و  21تا  13عامل بسط ،  18تا  3عامل سیالی ، 

اعتبار تست سنجش خلاقیت عابدی بررسی شده است. برای این کار از روش ضریب همسانی درونی و آلفای کرونباخ استفاده 

بود. در مرحله بعد  51/3و  51/3، 53/3، 35/3شد. این ضریب برای بخش های سیالی، ابتکار، انعطاف پذیری و بسط به ترتیب 

یزان هماهنگی مواد تست در هر بخش محاسبه شد. مواد تست در هر چهار بخش و با استفاده از روش مولفه های اصلی م

( با نخستین متغیر نهفته داشتند. به عبارت دیگر، نتایج حاصل از کاربرد روش 85/3تا  55/3همبستگی نسبتا بالایی )بین 

است. )ساعتچی و همکاران، تحلیل عاملی نشان می دهد که تست سنجش خلاقیت از روایی همزمان قابل قبولی برخوردار 

به دست  33/3 کرونباخ آلفای ضرایب و گردید استفاده کرونباخ آلفای ضریب از پایایی بررسی برای حاضر پژوهش در(. 1383

 آمد.

 :است زیر بهشرح مثبت فرزندپروری جلسات محتوای

 برمشکلات مؤثر عوامل مورد در اطلاعات ائهار جلسات، ساختار برنامه و معرفی (: رفتار ثبت و کودکان مشکلات جلسه اول )علل

 نحوه موجود،آموزش درمانی و آموزشی روش های احتمالی، علل ها، آن،نشانه شیوع میزان و انواع ذهنی، معلول کودکان

 رفتار . ثبت و مشاهده

 کیفی صحبت زمان ککود با مثبت ارتباط ایجاد برای معرفی راهبردهایی: (1مطلوب رفتارهای افزایش های جلسه دوم )شیوه

 کردن و توجه تحسین،) انتظار مورد رفتارهای افزایش برای کودک، )راهبردهایی به محبت دادن نشان و کودک با کردن

به  توجه با کودک-مادر رابطه بهبود و تقویت روشهای کودک،معرفی برای کننده سرگرم و مناسب فعالیت های انتخاب

 رکلامی . غی و محبت کلامی ابراز وقت، اختصاص

 .به مادران کودک دار مشکل و رفتاردشوار کنترل های روش (: مطرح کردن2مطلوب  رفتارهای افزایش های )شیوه سوم جلسه

امتیاز،فعالیت  کلامی، تحسین توجه، ارائه طریق از مطلوب ورفتارهای توجه افزایش روش های ها، کننده تقویت انواع شناسایی



 رفتار درمدیریت اولیا شایستگی افزایش و رفتاری نمودار و ژتونی سیستم اقتصاد از استفاده ،عینی بازخوردهای و جذاب های

 .رشدی مسائل و آموزان دانش

یاددهی  جهت راهبردهایی از استفاده ، بخشی آرامش فنون (: استفاده از3مطلوب  های رفتار افزایش های )شیوه چهارم جلسه

راهبرد  بازی چون خاتمه از ( پس  وسایل کردن پوشیدن،مرتب لباس :ازجمله ) کودک به جدید های مهارت و رفتارها

آموزش  مادران برای اتفاقی آموزش و " بده انجام بگو، بپرس،"روش آموزش ، الگوسازی رفتار، تصحیح راهبرد از اجبار،استفاده

 .کودکان برای کننده رگرمس های فعالیت نمودن وفراهم فرزندپروری مطلوب روش های درباره بحث .می شود داده

 مقررات گذاشتن پا زیر با برخورد خصوص در توضیحاتی بیان( : 1 نامطلوب رفتارهای از جلوگیری ) شیوههای پنجم جلسه

 وآموزش ها آن با مقابله های روش و تغییر موانع شناسایی ومحرومیت، وقفه های روش از استفاده شده، هدایت بحث ازطریق

 .ابهام بدون و مقرراتواضح ایجاد با خشن انضباط و تنبیهی های روش وکاهش مادران به شایع مشکلات دمور در عملی تمرین

 نحوه و اصول ها، دستور انواع شامل واضح های ارائه دستور: (  2نامطلوب رفتارهای از جلوگیری های شیوهجلسه ی ششم ) 

 در با منطقی، پیامد اجرای اصول تنبیه، با منطقی تفاوت پیامد منطقی، های پیامد گرفتن نظر در . مثال ارائه و دستوردادن

 .تصحیح و بازخورد والدین و های مثال دریافت ، شان کودکان واقعی مشکلات نظرگرفتن

 کردن محروم روش از استفاده سکوت، زمان ازروش استفاده( :  3 نامطلوب رفتارهای از جلوگیری های جلسه هفتم : ) شیوه 

 فعالیت هایی ریزی برنامه سکوت، زمان روش با کردن موقت محروم روش تفاوت بررسی شده، برنامه ریزی یتوجه موقت،بی

 .وبازخورد ها،بحث گروه در تمرین و رفتاری مشکلات بروز از برای جلوگیری

 از بیرون و نهخا پرخطر های موقعیت شناسایی و بقای خانواده اصول کردن( : آموزش ریزی برنامه پیش جلسه هشتم : ) از 

آن  با مؤثر مقابله برای مادران به آمادگی و ریزی های برنامه روش آموزش و پردردسر های موقعیت شناسایی به مادران، خانه

بحث  و مثبت برنامه فرزندپروری شروع زمان از که تغییرات مثبتی درباره نظر والدینی تبادل مسائل خصوص در بهبودارتباطات

 .مثبت تغییرات چگونگی حفظ و می شود تغییرانجام نگهداری عموان درباره گروهی

 نتایج 

بودند و هر کدام از یک تا چهار  فوق دیپلم تا ابتدایی دارای تحصیلات و خانه دار همه پژوهش این در کننده شرکت مادران

 ان گروهآموزدانشمیانگین سن  و 13/2و انحراف معیار آن  33/3آزمایش  ان گروهآموزدانشم که میانگین سن فرزند داشتند 

های آزمایش و کنترل، اول است. میانگین ان گروهآموزدانشبود و پایه تحصیلی اکثر  15/2و انحراف معیار آن  13/3کنترل 

 88/1و انحراف معیار آن  83/35کنترل  و میانگین سن مادران گروه 18/8و انحراف معیار آن  11آزمایش  سن مادران گروه

 نشان داده شده اند . 1داده های توصیفی در جدول بود. 

 ها آزمون متغیرهای پژوهش گروهآزمون و پستوصیف نمرات پیش .1جدول 

 متغیر گروه
 آزمونپس آزمونپیش

n 
_

X 
S n 

_

X 
S 

 آزمایش
 11/13 23/158 15 32/13 23/151 15 بهزیستی ذهنی

 13/13 53/53 15 88/11 53/53 15 های اجتماعیرتمها



 28/8 33/53 15 55/8 13/15 15 خلاقیت

 کنترل

 33/15 33/118 15 11/13 53/153 15 بهزیستی ذهنی

 83/5 53/53 15 52/3 23/53 15 های اجتماعیمهارت

 33/5 18 15 52/1 13/18 15 خلاقیت

                                                                                             33 = n 

بهزیستی ذهنی مادران و مهارت های اجتماعی و خلاقیت دانش آموزان دیر  بر مثبت والدگری برنامه بررسی تاثیر منظور به

آزمون آزمون و پسهای پیشبرای بررسی طبیعی بودن توزیع داده  .شد متغیری استفاده متغیری چند کوواریانس روش از آموز

دهد توزیع نمرات ویلک نشان می -نتایج آزمون شاپیروویلک استفاده شد ،  -ها، از آزمون شاپیرومتغیرهای پژوهش گروه

 -بررسی همگنی ماتریس واریانسبرای  های آزمایش و کنترل طبیعی است.گروهمتغیرهای پژوهش آزمون آزمون و پسپیش

که نتایج آزمون باکس ، از آزمون باکس استفاده شدهای آزمایش و کنترلنمرات متغیرهای پژوهش گروههای داده کواریانس

  P=131/3)های آزمایش و کنترل همگن هستند کواریانس نمرات متغیرهای پژوهش گروه -دهد ماتریس واریانسنشان می

,353/1=(332/5583,1F(). 

های دهد بین نمرات ترکیبی متغیرهای پژوهش گروه( نشان می 2)جدول شماره نتایج آزمون تحلیل کواریانس چند متغیری 

 , P>31/3؛  Wilks' Lambda=555/3؛ Partial 2 =555/3)شود داری مشاهده میآزمایش و کنترل تفاوت معنی

121/5=(23,3)F.)  های اجتماعی و خلاقیت تآموزش برنامه گروهی والدگری مثبت بر بهزیستی ذهنی مادران و مهارمیزان اثر

بود و این عدد بیانگر آن است که برنامه والد گری گروهی مثبت بر  11/3دیرآموز دوره ابتدایی شهرستان رزن ان آموزدانش

 بهزیستی ذهنی مادران و مهارت های اجتماعی و خلاقیت کودکان دیر آموز تاثیر دارد. 

 هاگروهمتغیری متغیرهای پژوهش  خلاصه نتایج آزمون تحلیل کواریانس چند .2جدول 

 P Partial 2 اشتباه df فرضیه F df مقدار اثر

لامبدای 

 ویلکز
555/3 121/5 3 23 **333/3 111/3 

                                                                                      33=, n 31/3P<* * 

ها به وسیله آزمون لون وارسی شد، های فرعی پژوهش، ابتدا مفروضه همگنی واریانس گروهههمین طور به منظور آزمون فرضی

آزمایش و کنترل به های ان دیرآموز گروهآموزدانشخلاقیت های اجتماعی و بهزیستی ذهنی مادران و مهارتنمرات سپس 

 واریانس نمرات دهد بیننشان میآزمون لون صورت جداگانه با به کارگیری تحلیل کواریانس ساده آزمون شدند که  نتایج 

توان دریافت واریانس متغیرهای شود. بنابراین میداری مشاهده نمیهای آزمایش و کنترل تفاوت معنیمتغیرهای پژوهش گروه

 ارائه می گردد : 3های آزمایش و کنترل همگن هستند. نتایج تحلیل کواریانس چند متغیری در قالب جدول پژوهش گروه

 هاگروهخلاصه نتایج آزمون تحلیل کواریانس متغیرهای پژوهش  .3جدول 

 SS df MS F P Partial 2 متغیر منبع تغییرات



 گروه

 133/3 333/3* 113/5 325/581 1 325/581 بهزیستی ذهنی

 135/3 321/3* 353/5 353/125 1 353/125 های اجتماعیمهارت

 235/3 313/3** 533/3 251/155 1 251/155 خلاقیت

 اشتباه

    132/133 25 351/3335 بهزیستی ذهنی

    323/23 25 383/523 های اجتماعیمهارت

    232/23 25 833/535 خلاقیت

 کل

     23 153/5218 بهزیستی ذهنی

     23 353/2183 های اجتماعیمهارت

     23 153/1581 خلاقیت

                                             33=, n 35/3P<* , 31/3=P** 

-دهد بین میانگین نمره بهزیستی ذهنی مادران گروه، نتایج تحلیل کواریانس نشان میهمان طور که در جدول دیده می شود

 . ()P , 113/5=(25,1F>35/3؛  Partial 2 =133/3) داری وجود داردمعنی های آزمایش و کنترل تفاوت

 های آزمایش و کنترل  نیز تفاوتان دیرآموز گروهآموزدانشهای اجتماعی لیل کواریانس بین میانگین نمره مهارتو نتایج تح

آموزش برنامه گروهی والدگری میزان اثر (. )P , 353/5=(25,1F>35/3؛  Partial 2 =135/3)داری را نشان می دهد معنی

می باشد. همین طور نتایج تحلیل  13/3موز دوره ابتدایی شهرستان رزن ان دیرآآموزدانشهای اجتماعی مثبت بر مهارت

 داریمعنی های آزمایش و کنترل نیز تفاوتان دیرآموز گروهآموزدانشدهد بین میانگین نمره خلاقیت کواریانس نشان می

والدگری مثبت بر خلاقیت  آموزش برنامه گروهیو میزان اثر  (.)P , 533/3=(25,1F=31/3؛  Partial 2 =235/3)هست 

است ، که همگی اینها تاثیر برنامه والد گری گروهی مثبت بر بهزیستی  23/3ان دیرآموز دوره ابتدایی شهرستان رزن آموزدانش

 ذهنی مادران ، مهارت های اجتماعی و خلاقیت دانش آموزان دیر آموز را نشان می دهد.

 بحث و نتیجه گیری 

ژوهش و انتخاب متغیرهای آن کاری نو در حوزه ی پژوهش کودکان با نیازهای ویژه ) در این تحقیق با توجه به اینکه این پ

دانش آموزان دیر آموز( بوده است و متغیرهای انتخابی محقق در والد گری مثبت تقریبا بکر می باشد )طبق نظر و 

روش های مداخله ای مشابه، متغیرهای  جستجوهای محقق( پژوهشی یافت نشد که در حوزه ی والد گری گروهی مثبت یا

بهزیستی ذهنی مادران و مهارتهای اجتماعی و خلاقیت دانش آموزان دیرآموز را با هم بررسی کرده باشد )در بعضی از پژوهش 

که تا حدودی بتوان به متغیرهای بهزیستی ذهنی مادران و مهارت های اجتماعی  "متغیرهایی به جز خلاقیت"های خارجی 

ن پژوهش حاضر مربوط دانست موجود بود( ، اما با توجه به اینکه هدف در والد گری گروهی مثبت آموزش والدین و کودکا

ایجاد تغییر در رفتار گروه مورد آزمایش می باشد، پژوهش های مداخله ای دیگری که با آموزش بعضی از روش ها که در  

ها بحث گردیده است یافت شد که به نظر محقق می توان به  نتایج جلسات آموزش والد گری پژوهش حاضر نیز درباره ی آن 

آن ها استناد نمود و یافته های ایشان را با یافته های این تحقیق مقایسه نمود ، لذا یافته های این پژوهش با یافته های و 
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توان گفت که آموزش گروهی برنامه والدگری مثبت به مادران ، باعث بهبود احساس بهزیستی ذهنی در تبیین نتیجه بالا می

یش داده است. بنابراین با توجه به اهمیت دوران کودکی، ایشان گردیده و خلاقیت و مهارت های اجتماعی کودکان آن ها را افزا

نراقی و های ارتباطی و اجتماعی لازم است. سیفکارگیری مهارتلزوم آموزش مادران درزمینه برخورد مناسب با فرزندان و به

ل کودک و والدین و ( در بین عواملی که در پرورش شخصیت سالم در کودکان و نوجوانان مؤثرند تأثیرات متقاب1383نادری )

ویژه دانند و در این زمینه توانمند ساختن خانواده و بهترین عوامل میترین و بنیادینحوه برخورد والدین و کودک را از مهم

درواقع آموزش والدین بخصوص مادران سهم بسیاری در افزایش  شمارند.عنوان نقشی سازنده و اساسی برمیمادران را به

ها را بهبود بخشیده و باعث های مخرب دارد؛ همچنین کیفیت زندگی خانوادهلدین و کودک و کاهش رفتارتعاملات مثبت وا

یعنی برنامه فرزند پروری  (؛2335شود )کابلینسکی و همکاران، افزایش دانش اصولی آموزش، رضایت و بهزیستی والدین می

رل کارگیری اصول کنتهای تصحیح رفتار و بهنه، استفاده از روشمثبت با ترغیب مادران به کاربرد قوانین و ساختارهای قاطعا

رفتار توانسته است مشکلات رفتاری کودکان را کاهش داده و درنهایت افزایش بهزیستی مادران را در پی داشته باشد )رفیعی و 

 (.1332همکاران، 

به عمل آمد این پژوهش هم مانند سایر هایی که برای برطرف نمودن و کاستن مشکلات و متغیرهای مزاحم باهمه تلاش

ان دیرآموز مقطع آموزدانشهایی داشته که به این قرار است: نتایج این پژوهش محدود به ها و محدودیتها کاستیپژوهش

ی رها و مقاطع تحصیلی احتیاط لازم صورت پذیرد همچنین بروکراسی اداابتدایی بود و باید در تعمیم نتایج آن برای سایر گروه

جهت انجام تحقیقات و همکاری مدیران ارشد ادارات و مدیران مدارس پذیرای دانش آموزان دیرآموز نیز از دیگر محدودیت 

 های طرح بود ،

همچنین با توجه به نتایج تحقیق پیشنهاد می شود: روش مداخله والد گری گروهی مثبت بر خلاقیت و مهارت های اجتماعی 

بوده است، و این امر لزوم کار بیشتر در این حیطه را با پرسشنامه ها و روش های متفاوت و معتبر  دانش آموزان دیرآموز موثر

نشان می دهد. ، از خلال تجربیات محقق در این پژوهش ، ذکر این نکته ضروری به نظر می رسد که لازم است در کنار کلاس 

های اجتماعی و خلاقیت به عنوان ملزومات زندگی امروزه به های آموزشی دانش آموزان دیر آموز ، دوره های افزایش مهارت 

اثربخشی این نوع آموزش در تمام مدارس و تمام گروه های دانش آموزی نیاز به آموزش ویژه مانند صورت ویژه برگزار گردد و 

 دانش آموزان دچار اختلال یادگیری  ، ناشنوا و نابینا آزمایش گردد.
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Abstract 

The purpose of this study was evaluating the Effectiveness of Positive Parenting Program 

(Triple-P) on mental well-being of mothers and social skills and creativity of onder-line  

student Elementary school in razan city . 

. In this empirical study, 33 mothers of children with mental retardation were selected by 

random sampling (Multistage sampling)  and randomly were assigned into experimental and 

control groups. Members of experimental group received positive parenting Program of 

Sunders (1333) during 8 weeks. The data collection tools were Kayez and Maghremo(2333) 

Subjective Well Being(SWS) Questionnaire and Gersham and Elliot (1333)  Social Skills(SSRS) 

Questionnaire, and the Abedi(1333) Creativity(CT) Questionnaire. The data were analyzed 

using multivariate covariance. The study results showed that Triple-P was effective on 

mental well-being of mothers and social skills and creativity of onder line  student 

Elementary school in  razan  

(3,555= Partial 2 3,555؛=Wilks' Lambda ؛   <3,31P , 5,121 =(23 , 3) F ،3,111 =effect ).  

Effectiveness of Triple-P  on mental well-being of mothers and social skills and creativity of 

onder-line student and it is suggested that training sessions be held for this kind of parents 

And more specialized meetings for schools ander line student Will be held. 

Keywords: Positive parenting program ; mental well -being ; onder line students;social skills  

and creativity 

 


