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 مقدمه-6-6



آموزان دارند و بايد شانس درگیر شدن در آموزش فرزندان خود ن نقش اساسي در موفقیت دانشوالدي      

های خاص کودک خود شوند، که چگونه افراد خانواده درگیر آماده و فراهم کردن نیازاينرا داشته باشند. 

 (.2333ريزی و الگوی رفتاری است )نوری و افروز، نیازمند طراحي يک برنامه

های يادگیری به دلیل اختالل در خواندن و نوشتن يا محاسبات در وزان مبتال به ناتوانيآمدانش

 (.2333، 1شوند )آناستازيا و اوربینااغلب دروس خود با مشكل مواجه مي

توانند پیشرفت تحصیلي که در اکثر مواقع از هوش طبیعي برخوردارند، نمياين گروه با وجود آن

ی کنند که اين به نوبهدهند و يا ترک تحصیل ميا سختي به تحصیل ادامه ميمطلوبي داشته باشند و ب

رواني بسیار برای ايشان و جامعه به دنبال دارد -خود صدمات اجتماعي، اقتصادی، فرهنگي و عاطفي

 (.2339، 2های يادگیریيی مشترک ملي ناتوان)کمیته

-ری و ديداری، حفظ توجه، بازداری تكانهی شنیدااين افراد دارای مشكالتي نظیر مشكل در حافظه

ها، هماهنگي حرکتي، ادراک و تمیز شنیداری و ديداری، ضعف انگیزش، ضعف در تعمیم و سازماندهي، 

ی فعال، حواس پرتي، ضعف در ادراک نقش از زمینه، پردازش اطالعات، هماهنگي ضعف در حافظه

؛ تارويان، نیكلسن و 2330، 0باشند )لرنرمي فعاليقراری و بیشديداری حرکتي، سبک يادگیری و بي

 (.2339، 4فاوست

نگرد، رويكرد يكي از رويكردهايي که به والدين به عنوان يک تیم مؤثر برای آموزش کودک مي

ها، ای از ارزشخانواده محور است. از ديدگاه مرکز تحقیقاتي کن چايلد، خدمات خانواده محور، مجموعه

هايشان است که والدين را به خدمات، برای کودکان با نیازهای خاص و خانواده ها و رويكردها بهنگرش

شناسد و رابطه بین والدين و ارائه دهندگان خدمات را عنوان متخصص، در مورد نیازهای کودکانشان مي

 کند )دالوند،گیری خدمات ارائه شده به کودکش حمايت ميبخشد و از نقش خانواده در تصمیمارتقاء مي

 (.2314رسافیاني و باقری، 

های صاحب کودک استثنايي )دچار ناتواني( دهد که خانوادهها نشان ميی پژوهشاز طرفي پیشینه

-های رواني بوده و وجود کودک ناتوان، سازش يافتگي و سالمت جسمي و رواني دارای استرس و بحران

                                                
1. Anastasia & Urbina. 

2. National joint committee on lerning disabilities. 

3. Lerner 

4.Taroyan, Nicolson & Fawcett 



 

 

های دارای کودک ناتوان نسبت به انوادهنشان داده است که خها کند. اين پژوهش را تهديد مي هاآن

کنند )دمسي، کین، پینییل، اريلي و های کودکان عادی سطوح باالتری از استرس را تجربه ميخانواده

 (.2313، 2؛ دابروسكا و پیسوال2333، 1نییلند

پژوهش نشان داده شد که رويكردهای خانواده محور  02از  2313گیری کلي در سال در يک نتیجه

، دونست و هامبي، 0ايوتثر مستقیم و غیر مستقیم داشته )ترعملكرد و رفتار والدين، خانواده و کودک ا بر

کردند. به اين تر بوده و در قالب باورهای خودکارآمدی والدين بروز مي(. تأثیرات غیر مستقیم قوی2313

تأثیر گذاشته که به نوبه خود معني که بهزيستي و خودکارآمدی والدين بر تعامالت و ارتباط والد کودک 

، 4ی آموزش و تربیت کودکانی خدمات انساني و ادارهشد )ادارهاثر مثبتي بر رشد کودک محسوب مي

2311.) 

در اين تحقیق تالش شده اثربخشي آموزش کفايت اجتماعي خانواده محور بر خودپنداره و سازگاری 

 ورد مطالعه قرار گیرد.آموزان با اختالل يادگیری ماجتماعي مادران دانش

 

 بیان مسئله-6-2

 

ارائه شد. او اين اصطالح را  0توسط ساموئل کرک 1310و  1312اختالل يادگیری در سال اصطالح      

برای کودکاني که در تحول يادگیری خواندن، نوشتن و محاسبات رياضي پیشرفت ناچیزی داشتند به کار 

 های ويژه کرد.ی آموزشرنامهی ببرد و اختالل يادگیری را وارد حوزه

های عصب شناختي، فرايندهای روان شناختي، تفاوت کرک در تعريف اختالل يادگیری بر ابعاد

( ضمن تكرار تعريف کرک از اختالل 1310) 1ها تأکید کرده است. باربارا بیتمندرون فردی و برون گذاری

 (.2339و همكاران،  2ون گذاری کرد )فلچررا از تعريف کرک بر 9يادگیری، کودکان با اختالل رفتاری

ترين کنش تعلیم و تربیت اين است که کودکان عادی را به رشد ممكن و مطلوب رسانده و اصلي

قرار دهد و به اين طريق مسیر رشد آنان را نیز  13های ويژهرا تحت آموزش و مراقبت 3کودکان استثنايي

 (.2333هموار سازد )افروز، 

اتواني، مستلزم توجه طوالني مدت برای تغذيه، امور درماني و مراقبت های عمومي وجود نوزادی با ن

است که نقش تعیین کننده در زندگي کودک دارد. از اين لحاظ وظیفه مادر که برقراری تعادل بین نقش 

مادر وهمسر است، دچار آسیب مي شود. پس از مدتي احساس خستگي مي تواند تاثیر قابل مالحظه ای 

                                                
1.Dempsey, Keen, Pennell, O’Reilly & Neilands. 

2. Dabrowska & Pisula 

3. Trivette,c.   

4. Departement of  human services and department of education and early childhood development. 

5. Samuel Kirk 

6. Barbara Bitman 

7. Behavioral disorder 

8. Fletcher 

9. Excertional children 

10. Evans, I.M. 



 

 

شدت یفیت رابطه ی زوجین داشته باشد. نگراني والدين از آينده کودک معلول، ممكن است آنقدر بر ک

يابد که مانع از توجه منطقي واصولي به وضعیت فعلي کودک و نیازهای او شود. اين نگراني شديد معموال 

د نیاز زندگي نیروی والدين را هدر مي دهد و گاه سبب مي شود که آنان نتوانند وظايف ضروری و مور

، اين مشكالت تشديد خواهد شد مشترک را برآورده سازند. اگر مشكل های ديگری نیز وجود داشته باشد

 (.1021و سبب سست شدن بنیاد و يكپارچگي خانواده مي شود)سیف نراقي و نادری، 

متری برندون طي پژوهشي در استرالیا نشان داد که مادران کودکان کم توان ذهني زمان اشتغال ک

دارند وکمتر زماني برای پرداختن به فعالیت های لذت بخش و تفريحات دارند. اين پژوهش همچنین 

. بنابراين مادران به علت زمان کمي نشان داد که زمان مادران جهت مراقبت های شخصي کاهش مي يابد

 (.2339که به خود اختصاص مي دهند آسیب پذيرتر مي شوند. )برندون،

ز نشان دادند که افسردگي مادران کودکان استثنايي بیشتر از سايرين است و باعث پترسون و آلبر

 (2331کودک مي شود)پترسون و آلبرز، –ناکارآمدی تعامل مادر 

راجع م، زماني که کارل راجرز رويكرد 1303ی مفهوم رويكرد خانواده محور، اولین بار در دهه  

که کنترل فرد ناتوان جای ايندر رويكرد مراجع محور، بهرفت. را معرفي کرد، مورد استفاده قرار گ 1محور

کند. همچنین در همین دهه را ارائه دهندگان خدمات در دست بگیرند، خود مراجع، آن را مديريت مي

های ای از خدمات خانوتده محور، که هدفش ارائه خدمات به کودکان و خانوادهبود که بیرت و شِرز شیوه

 (.1330، دانست، آلن و وال، 2ائه کردند )ترايوتها بود را ارآن

-، رويكرد مراجع محور، برای اولین بار در مراقبت از کودکان با ناتواني و خانواده1313ی در دهه

کردند نشان تحقیقات متخصصیني که با کودکان با ناتواني کار مي 1393کار برده شد. تا اواخر هايشان به

گران. کنند، نه درمانهايي هستند که بر نقش خانواده در درمان تأکید ميداد که مؤثرترين خدمات آن

ها درگیر مراقبت فرزندانشان شدند و فرصتي برای يادگیری بیشتر درباره پس از اين زمان بود که خانواده

ن را دست آوردند و اعضای خانواده قادر بودند تا اطالعاتشاهای درماني مناسب بهکودکشان و انتخاب شیوه

اهي دست بیاورند و بدين طريق آگتری از کودک را بهتر و دقیقگران رد و بدل کنند و نمای کليبا درمان

های کودکان به عنوان جزئي از خانواده بیشتر شود و زماني که شیفت خدمات در مراقبتها از کودک بهآن

تر و بهتری قرار گرفت )آلن و پیتر، لسمت خانواده پديد آمد، مفهوم خدمت خانواده محور مورد توجه کام

1331.) 

های آموزش و پرورش مدرن، پرورش افرادی است که قادر باشند بر مسائل يكي از اهداف مهم نظام

و مشكالتشان در زندگي روزمره و در محیط اجتماعي به آساني غلبه کنند )سلكوک، کالیسكان و ارول، 

کنند تا دانش، مهارت و نگرش الزم برای غلبه بر مک ميهای آموزشي به افراد ک(. اين نظام2339

 (.2330مشكالت را کسب کنند )آلتن، 

زاست تجربه استرس والديني، موضوع پژوهشي است که نشان داده والدگری برای هر دو والد استرس

گری در تکنند. مادران در جوامع شرقي نقش مراقباما مادران بیش از پدران استرس والديني را تجربه مي

                                                
1. Client centered 

2. Trivette 



 

 

کشند و پدران کمتر با کودکان درگیر قبال نیازهای جسماني، عاطفي و اجتماعي کودکان را به دوش مي

؛ به نقل از دادستان و 1333های انضباطي هستند )وو کودونگ، شده و به طور عمده درگیر نقش

 (. 1020همكاران، 

-اب، استرس و افسردگي و همیندهد که رويكرد خانواده محور بر کاهش اضطرتحقیقات نشان مي

ماهه حمايت خانواده،  10انجامد. در يک برنامه طور ارتقاء حس همدلي اين افراد با کادر توانبخشي مي

های مزمن، با مادران کودکان که از مداخالت خانواده محور استفاده شده بود، مادران کودکان با بیماری

د که باعث کاهش سطح اضطراب در آنان گرديد )آيريس، تر با همان بیماری، ارتباط پیدا کردنبزرگ

 (.2331چرنوف و دويت، 

ی مقطعي، رفاه والدين مورد بررسي قرار گرفت. نتايج نشان داد که والدين کودکان با در يک مطالعه

کردند میزان کمتری از استرس و افسردگي عصبي که از خدمات خانواده محور استفاده مي-ناتواني رشدی

 (1333، 1ان دادند )کینگ، کینگ و راسنبامرا نش

-دهد که مهارتانجام شده است، نشان مي 1329در سال  2ی دنهام و المیدافراتحلیلي که به وسیله

 (.1329تواند اساساً از طريق مداخالت ارتقاء يابد )دنهام و المیدا، های حل مسائل اجتماعي مي

شود شناختي، اجتماعي، هیجاني و رفتاری اطالق ميهای اجتماعي به مهارت -های فردیتوانمندی

 (.2332، 0ها نیاز دارند ) ولش و بیرمنکه افراد جهت انطباق اجتماعي موفق و رشد سالم و سازنده به آن

ها سبب ارتقای آگاهي اجتماعي هايي است که اکتساب آنکفايت اجتماعي شامل مجموعه مهارت

پذيری  ها، مسئولیتي درک ديگران و برقراری ارتباط مؤثر با آنشود، آگاهي که بر توانايافراد مي

 (.1020کند )پرندين و کرمي، اجتماعي، حفظ استقالل شخصي و مديريت کردن روابط تمرکز مي

های رواني و ای از مهارتهای زندگي را به عنوان مجموعه( مهارت1330) 4سازمان بهداشت جهاني

های کند تا آگاهانه تصمیم بگیرند و مهارترده که به افراد کمک مياجتماعي و میان فردی تعريف ک

آبادی و ارتباطي، شناختي و هیجاني خوبي داشته و زندگي سالم و پرباری داشته باشند )قاسم

 (.1099محمدخاني، 

های اصلي شخصیت، همواره مورد توجه نفس به مثابه يكي از سازه در خالل نیم قرن گذشته، عزت

نفس، تأثیر بالقوه  ترديد يكي از داليل مهم توجه پژوهشگران به مفهوم عزتناسان بوده است و بيشروان

نفس آسیب ديده، تحمل شرايط دشواری را که افراد خواه ناخواه در زندگي آن بر سالمت است. عزت

آوری به بار ي زيانها پیامدهای رواني و جسمانسازد و برای آنشوند، غیرممكن ميروزمره با آن مواجه مي

 (2334، 0آورد )گروسمن و ويرتمي

ويژه محیط اجتماعي وجود دارد و به ای است که میان فرد و محیط او، بهمنظور از سازگاری، رابطه

است که بتواند  مندبهره های خود را پاسخ گويد. فرد زماني از سازگاریدهد تا نیازها و انگیزهاو امكان مي

                                                
1. Rosenbaum 

2.Denham & Almeida 

3. Welsh & Bierman 

4. World health organization 

5. Grossman & Wirt 



 

 

های خود را ارضا کند، در غیر اين صورت او ای سالم برقرار و انگیزهاش رابطهاجتماعي میان خود و محیط

کنیم. در واقع سازگاری با محیط، مهارتي است که بايد آموخته شود و کیفیت آن را ناسازگار قلمداد مي

: 1090سب، نها به میزان عالقه و کوشش فرد برای يادگیری بستگي دارد )اسالميمانند ساير آموخته

12.) 

با توجه به اهمیت فاکتورهای خودپنداره و سازگاری اجتماعي و نیز عدم بررسي آموزش کفايت 

اجتماعي خانواده محور و تأثیر آن بر متغیرهای فوق، اين پژوهش درصدد پاسخگويي به اين سؤال بود که 

 ی اجتماعي تأثیر دارد؟آيا آموزش کفايت اجتماعي خانواده محور در افزايش خودپنداره و سازگار
 

 اهمیت و ضرورت پژوهش -6-9



دهنده افرادی با بهداشت رواني سالم اند که جامعه بايد پرورشی مربیان، پیشروان بر اين عقیدههمه       

های خود و عزت نفس باال باشد. به عبارتي جامعه نیازمند افراد با عزت نفس باالست، زيرا اين افراد توانايي

 (.2310، 1باشند )ريسونرر دارند، مسئول و قابل اعتماد ميرا باو

ی ارتباطي میان فرد و جامعه است. به همین دلیل جرياني اجتماعي شدن يک فرايند دو جانبه

های اجتماعي، چگونگي برقراری آيد که ابعاد و جوانب گوناگون دارد. کسب مهارتپیچیده به شمار مي

ی اين ابعاد هستند. از سازگاری اجتماعي تعاريف زيادی اری اجتماعي، از جملهارتباط با ساير افراد و سازگ

-دانند. از نظر آناجتماعي مي (، سازگاری اجتماعي را مترادف با مهارت1322) 2شده است. اسلُبي و گوارا

ي، به ی خاص اجتماعها مهارت اجتماعي عبارتست از توانايي ايجاد ارتباط متقابل با ديگران در زمینه

(، 1331طريق خاص که در عرف جامعه قابل قبول و ارزشمند باشد. در حالي که اسالموسكي و وان )

سازد تا رفتار ديگران را درک و دانند که افراد را قادر ميسازگاری و مهارت اجتماعي را فرايندی مي

نمايند )نقل از عابديني، بیني کنند، رفتار خود را کنترل کنند و تعامالت اجتماعي خود را تنظیم پیش

1021 :44.) 

ی شخصي در طي زندگي است و نیاز رشد بهینه داشتن يک حس منسجم و محكم از خود پیش

( 1323) 0های رواني اجتماعي باشد. از نظر کوهوتتواند زمینه ساز آسیبفقدان تشكیل چنین حسي مي

 (.1021يابي آن است )سنت کلر، امنیز سالمت و تعادل رواني، ناشي از رشد متعادل خود و انسج

ی را هسته« خود»در سازگاری رفتار انساني نیز، سخن گفت. او « خود»( از اهمیت 1303راجرز )

دانست. سطح سازگاری و ترين عامل رفتار و سازگاری انسان با محیط ميمرکزی شخصیت و اساسي

خودپنداره و تجربیات ماست. افرادی که  سالمت رواني ما، حاصل میزان همخواني يا سازگاری موجود بین

توانند خودشان، افراد ديگر و رويدادهای موجود در محیط خود را به صورتي از نظر رواني سالم هستند مي

که واقعا هستند درک کنند. اين گونه افراد آزادانه نسبت به تمام تجربیات گشوده هستند، زيرا به نظر 

 (.1021ها تهديد کننده نیست )شولتز، ی آنها هیچ چیزی برای خودپندارهآن

                                                
1. Reasoner 

2. Slubby & Guara 

3. Kohut 



 

 

 نیشود به هم يمحسوب م يگسترده در روانشناس اریو بس یادیو ابعاد آن از مباحث بن یسازگار

در کاهش  یاديز یتواند کاربردها يدانش،م طهیح شيعوامل مرتبط با آن،ضمن افزا ييجهت شناسا

 (1029،يداشته باشد.)عبدامام یفرد نیو ب یمشكالت فرد

معلول از نظر میزان  کودکان عادی و کودکانکه بین دو گروه والدين نشان داد حسین نژادپژوهش 

واني شديد فشار رواني تفاوت معني داری وجود دارد به طوری که مادران کودکان معلول تحت فشار ر

 (1090،تری مي باشند)حسین نژاد

ي ذهني استرس بیشتری را نسبت به مادران مطالعه میلر نشان داد که والدين کودکان دارای کم توان

دارای کودک با رشد طبیعي تجربه مي کنند و از لحاظ ويژگي های شخصیتي با مادران کودکان عادی 

 (.2332)میلر، متفاوت مي باشند

روان نژندی و استرس در مراقبان کودکان دارای ناتواني رز، ديويد و جونز رابطه ی مستقیمي را بین 

 (.2330)رز، ديويد وجونز، گزارش کردند

پژوهش ها نشان مي دهد مادران کودکان دارای ناتواني با مشكالت و چالش های فراواني روبه رو 

 هستند لذا در سطح خرد و کالن بايد به گونه ای عمل کرد که از شدت مشكالت آنها کاسته شود.

ه والدين به ويژه مادران با توجه به ضرورت داشتن کفايت اجتماعي و اهمیت آموزش دادن آن ب

بیشتر مادران هدف اصلي  آموزان با اختالل يادگیری و نقش اين موضوع در ارتقای سالمت رواني دانش

مادران  محور بر خودپنداره و سازگاری اجتماعي اين پژوهش اثر بخشي آموزش کفايت اجتماعي خانواده 

 آموزان با اختالل يادگیری است.دانش

 

 هشاهداف پژو -6-4



آموزان با اختالل ی مادران دانشبررسي اثربخشي آموزش کفايت اجتماعي خانواده محور بر خودپنداره-1

 يادگیری.

آموزان با بررسي اثربخشي آموزش کفايت اجتماعي خانواده محور بر سازگاری اجتماعي مادران دانش -2

 اختالل يادگیری.

محور بر خودپنداره و سازگاری اجتماعي مادران  بررسي اثربخشي آموزش کفايت اجتماعي خانواده-0

 آموزان با اختالل يادگیری.دانش

 

 فرضیات پژوهش-6-5



آموزش کفايت اجتماعي خانواده محور باعث بهبود خودپنداره و افزايش سازگاری اجتماعي مادران -1

 شود.آموزان با اختالل يادگیری ميدانش

از آموزش به لحاظ خودپنداره و سازگاری اجتماعي تفاوت  ل بعدهای دو گروه آزمايش و کنترهبین نمر-2

 وجود دارد.



 

 

اثربخشي آموزش کفايت اجتماعي خانواده محور بر خودپنداره و سازگاری اجتماعي مادران -0

 آموزان با اختالل يادگیری متفاوت است. دانش

 

 تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق-6-1

 :اختالل يادگیری

ی روانشناختي است که اختالل يادگیری به معني اختالل در يک يا چند فرايند پايه: ريف مفهوميتع   

گیرد و به صورت نقص در توانايي گوش درک و فهم يا استفاده از زبان گفتاری يا نوشتاری را دربرمي

و  1شود )فلچردادن، فكر کردن، صحبت کردن، خواندن، نوشتن، امالء يا انجام محاسبات رياضي ظاهر مي

 (.2339همكاران، 

تعريف عملیاتي :اختالل يادگیری در کودکان توسط يک روانپزشک کودک و نوجوان و يک نفر 

 روانشناس بالیني تشخیص داده مي شود.

 يت اجتماعي خانواده محور:کفا

رد که ( سه مؤلفه و هفت مهارت دا2332) و داتیلو کفايت اجتماعي از نظر رابینكه:تعريف مفهومي

-گیری و خودآگاهي ميهای شناختي که شامل دو مهارت تصمیمها و تواناييمهارت -1عبارت است از: 

های کفايت -0گیرد. های رفتاری که دو مهارت حل مسئله اجتماعي و ارتباطي را دربرميمهارت -2شود. 

خدمت خانواده محور، .شودهیجاني که شامل سه مهارت مديريت خشم، همدلي و مقابله با هیجانات مي

های حمايت کننده تأکید هم يک فلسفه و هم يک شیوه حمايتي است که بر رابطه بین والدين و سرويس

است که رفاه خانواده را بر  (.خدمت خانواده محور، بر اساس تئوری سیستم خانواده1334دارد )هاستلر، 

 (.1332، اساس رفاه کودک مشخص کرده است )لیف و والیزر

مداخله ی کفايت اجتماعي خانواده محور در اين پژوهش برنامه ی آموزشي نول ريف عملیاتي:تع

 است که به مادران ودانش آموزان گروه آزمايش، آموزش داده مي شود.

 خودپنداره:

خود ادراک »دارای دو جنبه است: يكي « خود»تعريف مفهومي: ويلیام جیمز معتقد است که 

توان گفت که در مقايسه بین شناخت خود و شناخت ديگران، مي« 1راک شدهخود اد»و ديگری « 0کننده

در شناخت ديگران، خود ادراک کننده و خود ادراک شده از هم جدا هستند؛ اما در خودشناسي اين دو 

شود. گفته مي« خودپنداره»و به جنبه ادراک شده، « خودآگاهي»يكسانند. امروزه به جنبه ادراک کننده 

شود که معتقد کند با صفاتي مواجه ميديگر، هنگامي که فرد به درون وجود خويش توجه ميبه عبارت 

شود. تأکید بر اعتقاد به وجود اين در او وجود دارد، به اين جنبه از خود، امروزه خودپنداره اطالق مياست 

                                                
1. Fletcher 

2. Rabinke 

3. Datillo 

4. Leff & Walizer 

5. Perceiver self 

6. Perceived self 



 

 

لكه نشان دهنده صفات، برای آن است که خودپنداره لزوماً توصیف کننده خصايل واقعي افراد نیست؛ ب

-ها وجود دارد، ولي ممكن است توهمي بیش نباشد. بنابراين ميشود در آنخصايلي است که تصور مي

 (.1022توان خودپنداره را مجموعه باورها و احساسات فرد درباره خود تعريف کرد )آذربايجاني و ديگران، 

 داره راجرز استفاده شده اشت.نامه خودپن تعريف عملیاتي: برای ارزيابي خودپنداره از پرسش

 سازگاری اجتماعي:

ای است و برای آن مفاهیم و تعاريف گوناگون ارائه تعريف مفهومي: سازگاری دارای ابعاد گسترده

منظور از سازگاری، انطباق متوالي با تغییرات و »کند: اند. راجرز سازگاری را بدين صورت تعريف ميکرده

ط است به نحوی که حداکثر خويشتن سازی را همراه با رفاه اجتماعي، ايجاد ارتباط بین خود و محی

کند. به اين ترتیب سازگاری به معنای اين حقیقت است که هر پذير ميضمن رعايت حقوق خارجي امكان

)همتي و طالقاني، « های خود را با توجه به چهارچوب اجتماعي و فرهنگي تعقیب نمايد.فرد بايد هدف

1021) 

نامه سازگاری اجتماعي بل استفاده شده  ملیاتي: برای ارزيابي سازگاری اجتماعي از پرسشتعريف ع

 است.

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 دومفصل 



 پژوهش مبانی نظری
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 مقدمه -2-6

  
های مرتبط با اختالل يادگیری، کفايت اجتماعي خانواده محور، در اين فصل ادبیات تحقیق و تئوری   

 گیرد.های پیشین مورد بررسي قرار مياری اجتماعي ارائه شده و در نهايت پژوهشخودپنداره و سازگ

 

 اختالل یادگیری -2-2



آماری اختالالت رواني -اختالل يادگیری اصطالح عمومي است که در پنجمین راهنمای تشخیصي   

(DSM-Vاختالالتي را شرح مي )یلي يا ها ايجاد مشكالتي در پیشرفت تحصی آندهد که خصیصه

(. اختالالت يادگیری شامل اختالل خواندن، 2312کارکرد روزمره است )مارگريت، اسنولینگ و هالم، 

 اختالل رياضي و اختالل در بیان نوشتاری است.

شناختي است که درک و فهم يا اختالل يادگیری به معني اختالل در يک يا چند فرايند پايه روان

گیرد و به صورت نقص در توانايي گوش دادن، فكر کردن، اری را دربرمياستفاده از زبان گفتاری يا نوشت

شود. اختالل يادگیری موارد زير صحبت کردن، خواندن، نوشتن، امالء يا انجام محاسبات رياضي ظاهر مي

های ی اول نتیجه نقايص بینايي و شنوايي، ناتوانيگیرد: مشكالت يادگیری که در درجهرا دربرنمي

تواني ذهني، اختالالت هیجاني، فقر فرهنگي و محیطي يا وضعیت بد اقتصادی باشند )مرکز  حرکتي، کم

 (2311ملي کودکان با ناتواني يادگیری، 

های قبل از ورود به مدرسه کار دشواری است، در بیشتر موارد تشخیص اختالل يادگیری در سال

شود. معموالً شروع کالس دوم مشخص ميی زماني پیش از دبستان تا شروع اختالل يادگیری در فاصله

اين اختالل، پیش از کالس اول دبستان نشانگر نوعي تأخیر رشدی در زبان يا تأخیر در يادگیری مفاهیم 

جديد و يا تأخیر در عملكرد در مقايسه با همساالن پیش دبستاني است. شروع اختالل يادگیری در اوايل 

شود. شناخت نوع اختالل ای پايین و يادگیری ضعیف مشخص ميهورود به مدرسه معموالً به شكل نمره

تواند در رفع اين اختالل های اصلي ميه ويژه در دوره دبستان و در درسها بيابي آنيادگیری و ريشه

 (.2331کمک مؤثری باشد )فیگورا، 

رد تحصیلي آموزان شامل: بهره هوشي طبیعي، کارکهای اختالل يادگیری در دانشترين ويژگيعمده

های تحصیلي، تفاوت بین سطح تر از حد انتظار، سرعت کم در يادگیری، پیشرفت کُند، تكرار پايهپايین

يادگیری در دروس مختلف، نداشتن انعطاف در استفاده از راهبردهای آموزشي، تفاوت قابل توجه بین 



 

 

(. معموالً انواع اختالالت 2333 ی توجه است )مانیس و همكاران،ها و کوتاهي دامنهها ومهارتتوانايي

شوند که عبارتند از: اختالل بندی ميهای شناختي گروههای مهارتي يا ضعفيادگیری بر اساس حوزه

، اختالل 0، اختالل يادگیری ويژه در رياضي2، اختالل يادگیری ويژه در نوشتن1يادگیری ويژه در خواندن

، اختالل پردازش ديداری و 0، اختالل زباني( 4شيهای حرکتي )کنش پرييكپارچگي حسي يا دشواری

 (.2331)فیگورا،  1شنیداری

های خواندن، نوشتن و رياضي به طور شود که مهارتاختالل يادگیری زماني تشخیص داده مي

نامه تشخیصي و آماری اختالالت رواني چهار دسته تشخیصي  چشمگیری کمتر از حد انتظار باشد. دست

درصد  2-2قايل شده که عبارت است از نارساخواني )اختالل خواندن( با شیوع يادگیری های برای اختالل

درصد کودکان سنین  1که در دخترها و پسرها يكسان است. اختالل رياضي که به طور تقريبي در 

رو هستند درصد کودکان سنین مدرسه با آن روبه 4شود. اختالل نوشتاری که نزديک به مدرسه ديده مي

-رود که با مالکهايي به کار ميتر است و اختالل يادگیری نامعین برای اختاللبرابر شايع 0پسرها  و در

های شوند و تواناييهای يک اختالل خاص يادگیری منطبق نیستند، اما موجب مشكالتي برای کودک مي

-نايي هوشي او مييادگیری کودک مبتال کمتر از حد مورد انتظار با توجه به سن، سطح تحصیالت و توا

 (.2330باشد )کانكرو، ساسمن و احمد، 

کودکان مبتال به اختالالت يادگیری در يک يا چند فرايند اساسي شناختي دخیل در درک يا کاربرد 

شناختي در جوامع مختلف زيست-دهند. شیوع اين اختالل عصبزبان شفاهي يا کتبي اختالل نشان مي

درصد گزارش شده است )امیريايي، طاهايي و کمالي،  1-0حدود  متفاوت است، ولي به طور میانگین

2311.) 

اين اختالالت به طور معمول ناشي از ضايعات سیستم عصبي مرکزی است و بسته به منطقه ضايعه، 

ای راست به ويژه در کرهنیمهای توان به لوب پس سری و ناهنجارینمودهای متفاوتي دارند. از جمله مي

نقص عملكرد در قسمت تحتاني قطعه آهیانه چپ شكنج میاني قطعه گیجگاهي و لوب پس سری و 

 (2331، 9گايروس تحتاني فرونتال چپ اشاره کرد )گیرود

-مي ای کلي و به معنای سازماندهي، کنترل و مديريت ساير فرايندهای شناختيعملكرد اجرايي واژه

ه کاری، توجه، حل مسئله، استدالل شفاهي، (. اين فرايندهای شناختي شامل حافظ2330باشد )الیوت، 

شود ها مي(، شروع، بررسي و اصالح فعالیت2330، 2مهار، انعطاف ذهني و تغییر و تعويض فعالیت )مانسل

 (.2332)چان، شام، تولو پولو و چن، 

دهد که کودکان دچار ناتواني يادگیری از اختالل در کارکردهای اجرايي مطالعات مختلف نشان مي

                                                
1. Special learning disability in reading 

2. Special learning disability in writing 

3. Special learning disability in math 

4. Dyspraxia  

5. Languadge disorder 

6. Auditory and visual processing disorder  

7. Diagnostic and stabistical manual of mental disorder- IV-TR 

7. Girod  

8. Monsell  



 

 

 (.2334برند ) ون در سلويس، دی جانگ و وندرلیچ، ج ميرن

های کودکان حاکي از آن است که همچنین تحقیقات در حیطه ارتباط کارکردهای اجرايي با مهارت

نشان دادند کودکاني  1باشد. بال و اسكريفبیني کننده خوبي برای عملكرد مي کارکردهای اجرايي پیش

ها و حفظ اطالعات در کارکردهای اجرايي از جمله بازداری پاسخ ها ضعیف است درکه رياضیات آن

 (2331حافظه فعال دچار مشكالت زيادی هستند )بال و اسكريف، 

حافظه شنوايي و ت يادگیری هستند در به اين نتیجه رسید کودکاني که دچار اختالال 2بارک-سونوگا

قص توجه در کودکان دچار ناتواني در (. همچنین ن2332بارک، -بینايي خود نقايصي دارند )سونوگا

 (.1322يادگیری نقش زيربنايي دارد )ولش و پنینگتون، 

غباری بناب و تربتي در پژوهشي نشان دادند که مادران کودکان در خود مانده در زمینه طرد 

ه به اين صورت ککودکان، اعطای آزادی افراطي وحمايت افراطي از مادران کودکان عادی متفاوت بودند.

اين مادران کودکان خود را بیشتر از مادران عادی طرد مي کردند و آزادی و حمايت افراطي بیشتری در 

مقابل فرزندان دارند. همچنین اين پژوهش نشان داد که تعداد کودکان ناخواسته در بین اين کودکان 

 (.1021تي، ر بوده و اين تفاوت معني دار است)غباری بناب و تربنسبت به کودکان عادی بیشت

پژوهش موسوی خطاط در مورد ويژگي های شناختي، رواني واجتماعي والدين کودکان بیش از يک 

فرزند استثنايي نشان داد که سالمت مادران کودکان دارای کودکان استثنايي در چهار بعد جسماني، 

 اضطراب، عامل اجتماعي و افسردگي از مادران کودکان عادی پايین تر است. 
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ها سبب ارتقای آگاهي اجتماعي افراد هايي است که اکتساب آنمهارت کفايت اجتماعي شامل مجموعه  

ها، مسئولیت پذيری اجتماعي، شود، آگاهي که بر توانايي درک ديگران و برقراری ارتباط مؤثر با آنمي

های متعددی واژه(.1020کند )پرندين و کرمي، مرکز ميحفظ استقالل شخصي و مديريت کردن روابط ت

توان به: خانواده متمرکز  خانواده محورو برای خدمات خانواده محور وجود دارند که از آن جمله مي

گیرد خانواده محور است )تروت ای که امروزه بیشتر مورد توجه قرار ميخانواده مدار  اشاره کرد، ولي واژه

شود که خودش را در انتخاب (.در اين رويكرد به هر خانواده فرصتي داده مي2339و هیبرت مورفي، 

خدماتي که دوست دارد دخیل کرده و در مورد کودکش تصمیم بگیرد )روسنبام، کینگ، ال، کینگ و 

های کودک و خانواده تمرکز دارد و در محیط اکولوژيكي ( و بر قدرت، منابع و توانمندی1332ايوان، 

(.به تدريج از بطن تئوری سیستم 1332مدار  و توانمند محور  است )سالیي، رچوب قدرتدارای چا

خانواده، بر اساس دو اصل توانمند سازی  و ياری رساني  فلسفه خانواده محور شكل گرفت )دمپسي و 

 (.2332، 0کین

                                                
1. Bull & Scerif 

2. Sonuga-Barke 

3. Dempsey & Keen 



 

 

شود مي های شناختي، اجتماعي، هیجاني و رفتاری اطالقاجتماعي به مهارت-های فردیتوامندی

 (.2332، 1ها نیاز دارند )ولش و بیرمنکه افراد جهت انطباق اجتماعي موفق و رشد سالم و سازنده به آن

 های اجتماعي را نقل کردند: ( شش پیامد سودمند آموزش مهارت2333جانسون و جانسون )

 رشد فردی و هويتي-1

 های شغليموفقیت-2

 بهبود کیفیت زندگي  -0

 كي يسالمت فیز-4

 سالمت رواني )رشد عزت نفس، خودمختاری، کاهش اضطراب، افسردگي، ناکامي(-0

 توانايي رويارويي با استرس.-1

تواند کند، بلكه ميهای اجتماعي نه تنها در پذيرش افراد در جامعه خلل وارد مينقص در مهارت

-ان بر رفتار والدين تأثیر ميگونه که فرزندها با والدين را با مشكل مواجه کند. بدون شک همانتعامل آن

 (. 2332گذارند )شكوهي و پرند، گذارند، والدين نیز بر رفتار فرزندان خود تأثیر مي

های باشد، نظريهگیری کفايت اجتماعي، خانواده و عملكرد آن ميگذار بر شكليكي از عوامل تأثیر

آموزند و در مواجهه با ز خانواده ميهای ارتباطي را اکند که افراد مهارتيادگیری اجتماعي بیان مي

 (.1391کنند )بندورا، ها استفاده ميهای جديد از آنموقعیت

پذيری اجتماعي  کفايت اجتماعي توانايي عملكرد انسان در اجرای استقالل شخصي و مسئولیت

 ( معتقدند که کفايت اجتماعي چهار مؤلفه دارد: 1333) 2است. فلنر، لیس و فیلیپس

های پردازش و کسب اطالعات، توانايي های شناختي که شامل خزانه اطالعات و مهارتارتالف( مه

 (.1330، 0های اسنادی است )کندال و برازولگیری، باورهای کارآمد و ناکارآمد و سبکتصمیم

های رفتاری به عنوان مؤلفه مهم ديگر کفايت اجتماعي است. وقتي شخص برای رسیدن ب( مهارت

گزيند بايد آن رفتار در دسترس باشد. مذاکره، ايفای نقش، ابزار ميه دلخواه رفتاری را بربه يک نتیج

های فراگیری و يادگیری های اجتماعي، مهارتای برای شروع و تداوم تعاملهای محاورهوجود، مهارت

 اند.های رفتاری تلقي گرديدههای اصلي مهارترفتار دوستانه با ديگران، از مؤلفه

ی سومي است که برای برقراری روابط مثبت با ديگران، ايجاد های هیجاني و عاطفي مؤلفهمهارتج( 

-دهي مناسب به عالئم هیجاني در تعاملو گسترش اعتماد و روابط حمايتي دو جانبه، شناسايي و پاسخ

 رسد.های اجتماعي با مديريت استرس الزم به نطر مي

ارزشمند فرد، سطح رشد اخالقي و احساس اثربخشي و  های انگیزشي شامل ساختارد( مهارت

 ( 1333شود. )فلنر و همكاران، کنترل فرد و در نهايت احساس خود کارآمدی او مي

های رواني و اجتماعي ای از مهارتهای زندگي را به عنوان مجموعهمهارت 4سازمان بهداشت جهاني

های ارتباطي، ا آگاهانه تصمیم بگیرند و مهارتکند تو میان فردی تعريف کرده که به افراد کمک مي

                                                
1. Welsh & Bierman 

2. Felner, Lease & Philips 

3. Kendall & Braswel 

4. World health organization 



 

 

داشته باشند )قاسم آبادی و محمدخاني، شناختي و هیجاني خوبي داشته و زندگي سالم و پر باری 

1099 .) 

( در طي اين فرايند فرد مسئولیت خود و 1022، به نقل از مؤمني، 1321به نظر اسكالي و هاپسون )

توانمند سازی يک روند شدن، پويا و در -ها معتقدند که فرايند خودگیرد. آناش را به دست ميزندگي

توانمند سازی بیشتر هر فرد به آگاهي، داشتن اهداف مشخص، ارزشها و -حال رشد است. برای خود

-های زندگي باعث احساس کفايت و رشد شناختي و هیجاني دانشاطالعات نیاز دارد و آموزش مهارت

هايي مانند های زندگي در ايجاد و افزايش توانمندیرسد آموزش مهارتميگردد. به نظر آموزان مي

گیری، ايجاد انگیزه در خود، پذيرش مسئولیت، ارتباط مثبت با ديگران، ايجاد عزت نفس مثبت، تصمیم

 آموزان مؤثر باشد.حل مشكل، خود نظم دهي و خود کفايتي دانش

-دانند و از نظر آنهای اجتماعي ميمترادف با مهارتسازگاری اجتماعي را  (1320) 1پارکر و اسلبي

ها مهارت اجتماعي عبارت است از توانايي ايجاد ارتباط با ديگران در زمینه اجتماعي معین به طريقي که 

 (.1023در عرف جامعه، پذيرفته و ارزشمند باشد )به نقل از بهرام گیری، 

آمیز اين رود، سپری کردن موفقیتفرد به شمار ميترين دوران زندگي دوره نوجواني يكي از بحراني 

ها عامل اساسي ناسازگاری و مشكالت دوره مستلزم داشتن کفايت اجتماعي و توانايي است؛ فقدان آن

انطباقي است. کفايت اجتماعي ممكن است در سرتاسر دوران نوزادی، بچگي، نوجواني و بزرگسالي رشد و 

های مناسب هر سني با انتخاب مسائل مهم و دوره ارزيابي صالحیتپیشرفت کند؛ که اين نتیجه برای 

برای رشد ضروری خواهد بود و ممكن است پژوهشگران برای ارزيابي رفتارهای مختلف هر دوره به آن 

 (.2334، 2نیاز داشته باشند )رنک و فاريس

اين موضوع، کفايت ها برای طي کردن مسیر رشد الزامي است که در بهداشت رواني اکتساب توانايي

 (.1324اجتماعي را از اهمیت اساسي برخوردار کرده است )استروف، 

کفايت اجتماعي به عنوان توانايي افراد برای عمل به شیوه سازگارانه متناسب با سن و توانايي 

 (.2331، 0شود )جانشناختي تعريف مي

آمیز افراد و تحصیلي موفقیت( معتقد است که کفايت اجتماعي در کارکرد اجتماعي 2332الیوت )

کند )کارتلج و های منفي ديگران ايفا ميباشد و نقش حائز اهمیتي در اجتناب يا بازداری واکنشمهم مي

 (.1013نژاد، میلبرن، ترجمه نظری

های کفايت اجتماعي دربرگیرنده عواملي چون خودآگاهي، آگاهي اجتماعي، مديريت خود، مهارت

زيرا های ارتباطي است؛ ی مرکزی کفايت اجتماعي مهارتگیری است. هستهصمیمارتباطي و مسئولیت ت

 (. 2311شود )بني اسد و باقری، های ديگر کسب ميهای ارتباطي مؤلفهاز طريق مهارت

( رويكرد متفاوتي دارد و کفايت اجتماعي را يک اصطالح 1333به نقل از کاول،  1322مک فال )

های معیّن، منعكس کننده قضاوت شخص است، مبني که بر اساس مالک کندارزشي عمومي تعريف مي

                                                
1. Parxer & Slaby 

2. Renk & Phares 

3. John  



 

 

که عملكردش در يک تكلیف اجتماعي معیّن شايسته باشد، بنابراين شايستگي اجتماعي وابسته به بر اين

شود. کفايت رسد که با واکنش فرد ديگر مشخص مينتايج يا پیامد تعامالت اجتماعي شخص به نظر مي

دهد نیست، بلكه در اين است که عملكرد او چگونه توسط ديگران ه که شخص انجام ميچاجتماعي در آن

آمیز با در دستیابي به پیامدهای موفقیتشود. بنابراين بي کفايتي اجتماعي بیانگر ناتواني ارزيابي مي

 (.2334های مطلوب از جانب تعامالت اجتماعي است )داينر و کیم، قضاوت

جنبه مهم وجود دارد: توانايي ايجاد روابط بین فردی سالم و مثبت و حل در کفايت اجتماعي سه 

تعارضات، توسعه واضح هويت خود در جمع و يک گروه يا هويت اجتماعي )شامل هويت ملي( و گرايش 

 (.2312، 1به سوی شهروند مسئول و دلسوز )ماک

صي بتواند بر رفتار ديگران به ( اگر شخ1333به نقل از کاول،  1392بنا به گفته تزوور و همكاران )

 طريقي که قصد دارد و از نظر اجتماعي مقبول است تأثیر بگذارد دارای کفايت اجتماعي است. 

کفايت اجتماعي پايه و اساس برای گسترش طیفي از پیامدهای مطلوب از قبیل اعتماد به نفس، 

های کاری ساالن و شايستگيرفاه اجتماعي، کیفیت دوستي، مسئولیت پذيری جنسي، پذيرش توسط هم

 (2313)چانگ و لي، است 

نتايج کارول و همكاران نشان داد بین سطوح پايین کفايت اجتماعي و افسردگي و مشكالت رفتاری 

 (.2333، 2يک ارتباط قوی و مداوم وجود دارد )روخیل، واندر، مک کولي و کاتن

شود تا نوجوانان داشته و سبب مي شناسي مسائل ای در سببنقص در کفايت اجتماعي نقش عمده

پذير شوند و مشكالت رواني، اجتماعي و رفتاری حد زيادی نسبت به فشارهای بیروني و دروني آسیب

 (.2332ها پديد آورد )باتوين و گريفین، برای آن

کند )کیم، از طرفي ديگر، کمبود کفايت اجتماعي به صورت مشكالت رفتاری در نوجوانان بروز مي

 (.2313، 0کوه و کینگو، 

های اجتماعي به خصوص در دهد مداخله برای بهبود کفايت اجتماعي و حمايتنتايج نشان مي

-ها ميجوانان با عالئم افسردگي، بیماری افسردگي و عالئم رفتاری باعث افزايش پیامدهای کارکردی آن

 (.2333، 4، وندر ستويپ، مک کالي و کتینشود )روخیل

دهد که جهت بررسي ناسازگاری و شناسي جوانان در گذشته نشان ميه روانمروری بر تاريخچ

دادند مشكالت جوانان تنها مدرسه، جامعه و يا گروه همسال را به صورت تک بُعدی مورد بررسي قرار مي

شناسي و جامعه شناسي های مختلف روانکردند. ولي ديدگاهو علت مشكل را در يک عامل جستجو مي

باشد، بلكه ی  رفتار افراد نمير اين اصل قرار دارند که يک عامل به تنهايي تعیین کنندهعصر جديد ب

گیری رفتار نقش دارند و به دنبال آن هستند که سهم هر عامل را در عوامل متعددی در ايجاد و شكل

 دهي رفتار تعیین نمايند.شكل

باشند. درنتیجه، مشكل ند عامل ميرفتارهای انسان تابع چ ( معتقدند که اکثر2334کیسز و کر )

                                                
1. Mahk  

2. Rockhill, Vander, Mc cauley & Katon 

3. Kim, Guo, Koh, Cain 

4. Rochhill, Vander stoep, Mc cauley & Katon 



 

 

های فرهنگي ها از خانواده، همساالن و بافترفتاری نوجوانان و جوانان نیز از اين قاعده مستثني نیست. آن

-دار نوجوانان و جوانان نام ميی رفتار مشكل)مثل مدرسه( به عنوان عوامل چندگانه اصلي تعیین کننده

دار هدايت توانند جوانان را به سمت و سوی رفتار مشكلی مختلف ميهابرند. مثالً، همساالن در زمان

تواند گرايش نوجوانان به سوی نمايند. نوع برخورد والدين در خانواده و آداب تعلیم و تربیت است که مي

رح های نوين را مط، اکثر افرادی که نظريهکه مانع از آن شود. عالوه بر آنهمساالن را تقويت کند و يا اين

( تأثیرات والدين و همساالن را به صورت ترکیبي مورد 1332اند، همچون پاترسون، رايد و ديشیون )کرده

اند. در اکثر تحقیقات، بیشترين سهم در تعیین عوامل يک رفتار به خانواده اختصاص مالحظه قرار داده

کند و غنا و رد آن را تجربه ميفداده شده است. شايد به اين دلیل که خانواده اولین آموزشگاهي است که 

های آن ارتباط مستقیمي با عملكرد و محتوای محیط خانواده دارد. اين عملكرد نه فقط محتوای آموخته

دربرگیرنده عواملي از قبیل امكانات رفاهي خانواده و تحصیالت والدين است، بلكه شامل رشد اخالقي 

ها، نحوه برخورد ناسب بودن مقررات خانواده، تقسیم نقشی برقراری ارتباط بین اعضا، مخانواده ، نحوه

شود )به نقل از اعضا خانواده با مشكل )حل مسئله(، ابراز عواطف، رفع نیازهای عاطفي و غیره نیز مي

  (.2333وينتر، 

ای که خانواده، احساس کنترل ای با خانواده است به گونهتوانمند سازی، دربرگیرنده ارتباطات حرفه

وضاع را حفظ کرده يا آن را کسب نمايد و پذيرای تغییرات مثبت ناشي از رفتارهايي باشد که به دلیل بر ا

مشارکت اعضای خانواده در مراقبت از جا که ها و عملكردها ايجاد شده است. از آنگسترش توانايي

رصت به مراجع و کودک، يكي از اصول کلیدی در توانمند سازی خانواده محور است. درمانگر با دادن ف

های های موجود خود، که برای برآوردن نیازها و کفايتشود که آنان به توانايياعضا خانواده سبب مي

ها برای کسب يک نقش های کمک به افراد و خانوادهباشد، پي ببرند. شیوهکودک و خانواده ضروری مي

انمند سازی آنان تأکید داشته باشند شان بايد بیشتر از دادن کمک، بر توفعال در مراقبت بهداشتي

 (. 2311)تیموری، الهاني و کاظم نژاد، 

يابي به هدف و داشتن احساس نتايج حاصل از توانمند سازی شامل اعتماد به نفس، توانايي دست

 (.2330های تغییر و نیز احساس امیدواری به آينده است )الحاني، کنترل بر زندگي و فرايند

نفری دانشجويان گزارش دادند که  231( در پژوهش خود از يک نمونه 1333استريج و برانت )

کند. در اين پژوهش خصوصیات والديني نقش مهمي در نوع رويكرد و نگرش دانشجويان ايفا مي

دانشجويان گزارش کردند که خصوصیات محیط خانواده از قبیل حمايت و محبت والدين، گفتگو و 

 (.2333ها دارد )به نقل از وينتر وياف، های آنتهمدردی تأثیر مهمي بر موفقی

گونه به نظر اجتماعي کالس درس با ناسازگاری، اين-ی منفي خانواده و جوّ روانيبا توجه به رابطه

رسد که ضعف عملكرد خانواده باعث ايجاد عدم آرامش در فرد و ناراحتي او در جريان ارتباط با ديگران مي

ارتباط اجتماعي با ديگران حساس بوده و از خود انتظارات منفي دارد. وقتي که خواهد شد، زيرا فرد در 

شود به علت احساس خجالت و راحت های اجتماعي ديگری مانند کالس و دانشگاه ميفرد وارد محیط

نبودن، احساس درک نشدن توسط ديگران، احساس دوستانه نبودن رفتار خود با ديگران، تعارض و 

شدگي، سوءتفاهم، انزوا، نفس پايین، احساس خشم، احساس طردتي، اعتماد به تفاوکشمكش، بي



 

 

مستقیم سعي در ايجاد يک جوّ ناسالم و يا غیرحوصلگي و تشويش نموده و به صورت مستقیم بیگانگي، بي

 (.2332نامناسب کرده و به نوعي بر میزان ناسازگاری او افزوده خواهد شد )لي، 

های اجتماعي و های فرزند پروری، مهارت(، در پژوهشي شیوه2332) 1مندزآنجلس، هیدالگو و م

های اجتماعي روابط با همساالن و سازگاری اجتماعي را در نوجوانان بررسي کردند. پژوهش آنان به مهارت

های اين کند. دادهکودک و ناسازگاری با همساالن تأکید مي-های رابطه والدبه عنوان واسطه میان ويژگي

های ها نشان داد که آموزش مهارتساله به دست آمد. يافته 12تا  12کودک  02ی ش از مطالعهپژوه

 دهد. شود و روابط با همساالن را افزايش مياجتماعي، موجب افزايش سازگاری نوجوانان مي
 

 عملکرد خانواده-2-9-6 



ي يا تطابق با تغییرات ايجاد ( عملكرد خانواده را توانايي خانواده در هماهنگ1332هاول و ديگران )

ها و تضادها، همبستگي بین اعضا و موفقیت در الگوی انضباطي، رعايت شده در طول حیات، حل تعارض

حد و مرز بین افراد، اجرای مقررات و اصول حاکم بر اين نهاد با هدف حفاظت از کل سیستم خانواده 

 (.44: 1023تعريف کردند )به نقل از اسالمي، 

تحقیق برای سنجش عملكرد خانواده از مدل مک مستر استفاده شد. با کارکرد فعلي خانواده در اين 

سر و کار دارد نه با رشد قبلي يا مرحله تحولي کنوني آن و شیوه سنجش خانواده در اين مدل به سبک 

 -2حل مسئله،  -1دهد: اين رويكرد شش جنبه کارکرد خانواده را مدنظر قرار ميمشكل محور است. 

 کنترل رفتار. -1آمیزش عاطفي،  -0همراهي عاطفي،  -4ها، نقش -0ارتباط، 

شود؛ ابزاری که مربوط به مسائل عملي و حل مسئله: دو نوع مشكل در اين سازه مشخص مي-1    

روزمره زندگي مانند تهیه غذا و تأمین بودجه خانواده در حد کفايت است و عاطفي که مربوط به 

  .احساسات است

ارتباط: اين بُعد مربوط به توانايي خانواده در تبادل اطالعات است. در مدل مک مستر چهار نوع -2    

ارتباط نقابدار و  -0ارتباط آشكار و غیر صريح،  -2ارتباط آشكار و صريح،  -1اند: ارتباط شناسايي شده

 (.19: 1099ارتباط نقابدار و غیر صريح )نوروزی،  -4صريح، 

های دو جانبه با ای از فعالیتموجود در مجموعهبه رفتارهای توصیه شده و تكراری  ها،ا: نقشهنقش-0    

باشد تا اعضای شود. ادای وظايف مستلزم تخصیص نقش مناسب به افراد ميساير اعضای خانواده گفته مي

 .(133: 1090های تفويض شده انجام دهند )بارکر،خانواده امور خواسته شده را طبق نقش

گیرد : در اين بُعد، چگونگي واکنش عاطفي خانواده در روابطش مورد مطالعه قرار ميهمراهي عاطفي-4   

 (.09: 1093)بهاری، 

« درجه کیفیت عالقه و نگراني اعضای خانواده نسبت به هم مربوط است»آمیزش عاطفي: اين بُعد به -0   

 (.02-43: 1090)بارکر، 

 باشد.کند، مربوط ميها گذران امور ميبه قواعدی که خانواده بر اساس آنمهار رفتار: اين بُعد -1   

                                                
1. Ingles, Hidalgo & Mendez 



 

 

اصل کلي برای خدمات خانواده محور  4نشان داد که  2332تحقیقات دانست و همكاران در سال 

خانواده در  -2نقش خانواده، در زندگي کودک ثابت است و نه درمانگر،  -1وجود دارد که عبارتند از: 

ای بهترين کمک از طريق خانواده -0برای تعیین نیازها و تعیین سطح رفاه کودک است،  بهترين موقعیت

تواند با درک بهتر از محیط خانواده و با در اختیار دهد و اين کمک مياست که او را مورد حمايت قرار مي

هت نظارت بر ها جگیری خانوادهحق انتخاب و تصمیم -4بیشتر شود،  ،گذاردن اطالعاتي که نیاز دارد

ها و های ارائه دهنده خدمات، نشان دهنده احترام به خانواده و تأيید قدرت و توانمندی خانوادهسرويس

ها کنند، که بر حمايت و همكاری با خانوادهها دريافت ميافزايش کنترل خانواده بر خدماتي است که آن

 (. 2332تأکید شده است )دمپسي و کین، 

ی اصلي در اين های مشترک و جوهرهفرضیات رويكرد خانواده محور، ويژگيبا توجه به اصول و 

گیری، همكاری و ارتباط دو جانبه )خانواده و درمانگر(، احترام رويكرد، دخیل کردن خانواده در تصمیم

 ها در اطالعات، اختصاصي وها، سهیم کردن خانوادهها، حمايت از خانوادهمتقابل، پذيرش انتخاب خانواده

 (. 2332ها است )دانست، منعطف بودن سرويس ارائه شده و تالش جهت توانمند کردن خانواده

 شناخت اجزاء:

بخش عنوان کردند که  10اجزاء مراقبت خانواده محور را در  1329شلتون و همكاران در سال 

 عبارتند از:

و استفاده از رابطه بین  نقش اصلي برای نظارت بر مراقبت بهداشتي کودک از طريق خانواده، ارتقاء

ها، های متعدد آنها با ويژگيها، احترام به خانوادهدرمانگران و تعامل هر چه بیشتر بین آن-والدين

های ها با ناتوانيهای مختلف سازگاری خانوادهها، تشخیص شیوهتشخیص توانمندی و قدرت خانواده

ها، ارتقاء ی اطالعات مرتبط با ناتواني به خانوادهل همههای مديريت ناتواني(، انتقال کامفرزندانشان )شیوه

های والدين به والدين و خانواده به خانواده، توجه به نیازهای رشدی کودک و خانواده به و پیشبرد حمايت

دهي به نیازهای اصلي، عاطفي و مالي عنوان بخشي از خدمات مراقبت بهداشتي، تشخیص و پاسخ

مراقبت بهداشتي دارای توانايي در ابعاد مختلف فرهنگي و منعطف برای کودکان خانواده، طراحي سیستم 

 (.1330ها )ترايوت، دانست، آلن و وال، های آنو خانواده

 گیری:ابزارهای اندازه

گیری خدمات خانواده محور از ديدگاه والدين و ارائه دهندگان خدمات وجود چندين ابزار برای اندازه

 Measure of processو   Measure of process of care (mpoc)توان به ها مين آندارد که از مهمتري

of care-service provider (mpoc-sp)  .اشاره کردMpoc  از ديدگاه والدين به ارزيابي خدمات خانواده

ته، به های توانبخشي کودکان مورد استفاده قرار گرفی زمینهپردازد، که به طور وسیعي در همهمحور مي

 Mpoc-spهای تحقیقاتي با آن صورت گرفته است. کشور فعالیت 20چندين زبان مختلف ترجمه و در 

ی دارای اعتبار و روايي است که به طور وسیع توسط ارائه دهندگان خدمات، برای ارزيابي تنها نسخه

، 1چي، نیجوس و رمیرگیرد )سايبس، کیتالر، ويجنرک، ونخدمات خانواده محور مورد استفاده قرار مي

                                                
 

1. Siebes, Kete laar, Wijnroks, Van schie, Nijhuis & Vermeer 



 

 

2331.) 

 

 کاربرد:

ها مانند: مراقبین بهداشتي )پزشكي، پرستاری، ی وسیعي از تخصصی خانواده محور در دامنهسفهفل

های عام و خاص مامايي و ...(، مداخالت زود هنگام، تیم توانبخشي، آموزش زود هنگام کودکان و آموزش

 (.2332کاربرد دارد )دمپسي و کین، 

شود و والدين در وضعیت مداخله در رويكرد خانواده محور، مداخله در محیط خانه انجام مي مداخله

شود که باعث افزايش حداکثر بینند. بنابراين يک محیط کامالً آرام برای کودک ايجاد ميآموزش مي

 گردد.عملكرد کاری او مي

شوند و از طرفي ني درگیر ميها در طرح مداخله درمااهداف عملكردی توسط خانواده مشخص، و آن

گیرد که به کمک آن بتوانند سمت و سوی ها قرار ميای از طرف درمانگر در اختیار آناطالعات ارزنده

های درماني  در يک محیط عملكردی تحت درمان را مشخص کنند و کودک خود را جهت انجام تكلیف

 (.2330( و ) المي و ال، 1332، نظر قرار دهند )ال، دارا، پوالک، کینگ، راسنبام و راسل

دهد رويكرد خانواده محور، باعث پیشرفت نتايج برای مدارک و مستنداتي وجود دارد که نشان مي

تیپلیكي، کینگ، کینگ، کرتوی ( و )ال، 2332گردد )دانست، کودک، خانواده و ارائه دهندگان خدمات مي

 دازيم.پر( که در ادامه به اين مستندات مي2330و مانینگ، 

مستندات پیشرفت نتايج استفاده از رويكرد خانواده محور برای کودک: میزان اطالعات در مورد -1   

سودمند بودن رويكرد خانواده محور، برای کودکان بسیار محدود است و بیشتر اطالعات بر اکتساب 

زندگي )الهیاری، ( و افزايش کیفیت 2332های رشدی، تطابق رواني اجتماعي کودکان )دانست، مهارت

 ( تأکید دارند.2331الحاني و کاظم نژاد، 

ی کارآزمايي بالیني نشان داد که برنامه آموزشي، که بر ايجاد اطالعات عمومي و نتايج يک مطالعه

گردد و در نهايت های والدين و اختصاصي شدن خدمات مياختصاصي تمرکز دارد، باعث افزايش مهارت

 (.1320هیگرت و سربین، -شود )ماکسليحرکتي در کودکان مي های رشدیباعث کسب مهارت

های نشان داد که آموزش به والدين باعث بهبود مهارت 2333مطالعه دالوند و همكاران در سال 

 (.2333شود )دالوند، دهقان، فیضي، امیرصاليي و باقری، روزمره زندگي در کودکان فلج مغزی مي

نیمه تجربي از نوع قبل و بعد نشان دادند که در رويكرد درماني دالوند و همكاران در يک مطالعه 

های تعامل اجتماعي، گفتار و لواس خانه مدار، والدين رکن اصلي درمان هستند و باعث بهبود مهارت

 (.2333شود ) دالوند، دهقان، فیضي و حسیني، زبان، بازی و رفتاری در کودکان در خودمانده مي

رفت نتايج استفاده از رويكرد خانواده محور برای والدين/ خانواده: اطالعات نسبتاً مستندات پیش-2       

 -ها مؤثر است و باعث رفاه روانيدهد رويكرد خانواده محور، برای خانوادهزيادی وجود دارد که نشان مي

مطالعات شود، ولي های خاص مياجتماعي و رضايتمندی بیشتر برای مادران با کودکان دارای ناتواني

( و )دالوند، رسافیاني و حسیني، 2332اند )دانست، اندکي تمامي اعضا خانواده را مورد بررسي قرار داده

2310.) 



 

 

مستندات پیشرفت نتايج استفاده از رويكرد خانواده محور برای ارائه دهندگان خدمات: رضايتمندی -0   

سنجد. محققین گزارش خدمات ارائه شده را ميکه، تأثیر روند از خدمات ارائه شده بسیار مهم است چرا

اند که اجزای خاصي از رويكرد خانواده محور، با رضايت والدين از مراقبت، رابطه مستقیم دارد. در کرده

يک مطالعه قبل و بعد که بر روی کودکان با ناتواني متوسط تا شديد انجام گرفت کودکان عالوه بر 

ی عملكردی الزم را نیز به دست آوردند و والدين سطح بااليي از ها، مهارترسیدن اهداف مورد نظر

 (.1331، 1رضايتمندی را در نتیجه برنامه خانواده محور گزارش کردند ) کارو و دريونسكي

های ارائه شده ابراز کردند، زماني که مادران کودکان نشانگان داون، رضايتمندی بیشتری از مراقبت

کردند رائه دهندگان خدمات، که از رويكرد خدمات خانواده محور استفاده ميی مثبتي، با اها رابطهآن

 (.1333برقرار کردند )ريپر، 

والدين کودکان با اختالل شديد عاطفي، در  ی مقطعي نشان داد که رضايتمندینتیجه يک مطالعه

ندی از ارائه کند. رضايتمنتیجه سوق دادن خدمات به سمت رويكرد خانواده محور، افزايش پیدا مي

دهندگان خدمات شامل احساس درگیر شدن بیشتر در تصمیم گیری، درک نظرات و هماهنگي بیشتر در 

 (.1334، 2خدمات ارائه شده بود )دچیلو، کارن و سكولتز

آوری مستندات ارائه شده از مطالعات کارآزمايي بالیني، قبل و بعد، مقطعي، کیفي و مطالعات جمع

ها و ارائه دهندگان خدمات مؤثر که اين رويكرد برای کودکان، والدين و خانوادهدهد موردی نشان مي

هايشان گوش داده شد، مورد ها احساس کردند که درک شدند و به حرفاست. در اين مطالعات خانواده

 اند متناسبخدماتي که دريافت کردهها احساس کردند که آناحترام و حمايت قرار گرفتند. در عین حالي

( و )رسافیاني، پور محمدرضا تجريشي، حجت، 2332ها و اهدافشان است )دانست، با نیازها، اولويت

 (.2311صحاف و والش، 

ی آن برای ماندگاری و تعادل بر يكديگر خانواده نظامي فعال و پوياست که عناصر تشكیل دهنده

رو است. اين وظايف ظايف تكاملي روبهتأثیر متقابل دارند. خانواده واحدی اجتماعي است که با يک رشته و

ها جهاني است. خانواده کانون های آنکند، اما ريشههای فرهنگي تغییر ميدر امتداد پارامترهای تفاوت

گیری هويت افراد است. احساس هويت متكي بر دو رکن است: احساس تعلق و احساس مستقل شكل

شوند. خانواده پیچي مير آن با هم مخلوط و نسخهبودن. خانواده آزمايشگاهي است که اين دو جزء د

دهد و راه کانون تسكین و آرامش بخشي است که فشارهای رواني وارد شده بر اعضای خود را تخفیف مي

 (.1032کند )مینوچین، ها را هموار ميرشد و شكوفايي آن

افسردگي، خشم و روابط  از سوی ديگر، روابط ناکارآمد والد و کودک منبع مهمي برای بروز اضطراب،

 (.2314مختل است ) يه و همكاران، 

اجتماعي کودکان دارد، در پیشگیری از  -روابط درون خانواده عالوه بر اهمیتي که در تحول رواني

؛ نقل از 1339، 0کند ) تاسیک، بودجانواک و مجوسکسزايي ايفا ميمشكالت رفتاری کودکان نیز نقش به
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 (.2310، 1؛ اسمیت و روت1029یان و متولي پور، شكوهي يكتا، پرند، شهاب

توانند با اعتماد تواند تشويق کننده يا تنبیه کننده باشد؛ والدين ميکودک مي -چگونگي ارتباط والد

و ايجاد حس پذيرش نسبت به کودک به باال رفتن اعتماد به نفس و احساس کفايت در او کمک کنند، يا 

را برای رشد احساس ناکارآمدی و بي کفايتي اجتماعي او فراهم آورند  برعكس با تنبیه و توبیخ زمینه

 (.2310)بايزيت، 

 

 خودپنداره -2-4



شوند ها از بدو تولد با دنیای بیرون مواجه هستیم. اين تجربیات به تدريج پیچیده ميی ما انسانهمه

بخش جديد و جداگانه که با شود اين ی تجربیات متمايز ميها يک بخش از بقیهو در خالل گسترش آن

شود، خود يا خودپنداره است. تشكیل خودپنداره مستلزم آن است که ی من، مرا و خودم تعريف ميکلمه

چه به طور مستقیم و بالفاصله بخشي از خود است از ديگران، اشیاء و رويدادهای بیروني نسبت به خود آن

چیزی است که دوست دارد و بايد باشد. خود به از آن متمايز شود. از اين گذشته، خودپنداره تصور فرد 

شناسان از سالیان پیش عنوان يكي از مفاهیم محوری در شناخت اجتماعي موضوع خاصي است که روان

های ذهني و عیني است که شخص از خود و ی کیفیتاند. اين مفهوم شامل کلیهبه آن توجه کرده

ی پديدار شناختي يا ذهني ی مهمي از تجربهی جنبهن دهندهديگران از او دارند. آگاهي از خود نشا

دهند که چگونگي احساس انسان از خود در ها نشان ميانسان است. تعداد جالب توجهي از پژوهش

اشكاالت و اختالالت  ترينترين و رايجگذارد. در حال حاضر مهمها بر رفتار او اثر ميبسیاری از موقعیت

 (. 1022اند )فرويد، سبت دادهخود ن رفتاری را به

گیرد مفهومي ای که معموالً بیشتر مورد توجه روانشناسان قرار ميجنبه« خود»از میان مباحث 

بايجاني، ساالری فر، عباسي، کاوياني و موسوی االصل، شود )آذرحاً خودپنداره نامیده مياست که اصطال

1022.) 

ده است که انسان نیاز دارد خود را خوب بداند و در طول هزاران سال گذشته، اين مطلب ثابت ش

اند که تمام کارکردهايش را اخالقي و منطقي جلوه دهد. بسیاری از روانشناسان اين نظريه را پذيرفته

-انسان به عزت نفس نیازمند است از میان اين افراد کارن هورنای روشي را که توسط آن افراد تالش مي

لوب از خويش به دست آورند و از آن دفاع کنند مورد بحث قرار داده است. ای خوب و مطکنند خودپنداره

برخورداری از اعتماد به نفس قوی، قدرت تصمیم گیری و ابتكار، خالقیت و نوآوری، سالمت فكری و 

ی مستقیم با عزت نفس يا احساس خود ارزشمندی فرد بهداشت رواني، از جمله مفاهیمي است که رابطه

های ذهني و بالقوه خود استفاده کند، بايد از نگرش که فرد بتواند از حداکثر توانمندیيندارد. برای ا

های صاحبان ترين ويژگيی غني برای تالش برخوردار باشد. از برجستهمثبت به محیط اطراف و انگیزه

 تصوری  تفكر واگرا، داشتن عزت نفس يا احساس خود ارزشمندی باالست. منظور از عزت نفس، احساس و
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Abstract 

 

The aim of this study was to evaluate the effectiveness of family centered social 

competence instruction on self concept and social adjustment in mothers of students with 

learning disabilities. A quasi-experimental method with pretest and post test control group 

was gotten and the population is all the mothers of students(   person) with learning 

disability in schools(9 schools) of learning disability on Shiraz city at scholastic years 

btween 96-97 which one school by purposeful sampling was selected then 30 mothers of 

students with learning disability were selected by simple random sampling and replaced as 

experimental and control groups by random sampling. These groups responded to rogers's 

self-concept questionnaire and bel's social adjustment questionnaire. The collected data 

were analyzed by multiple variance analysis (MANOVA). The results showed family 

centered social competence instruction had a meaningful effectiveness on self-concept and 

social adjustment of mothers of students with learning disabilities also effects of 

instruction on social adjustment (F (1,28)=29/45 ‘ P=/0001’ ή2=/53) is more  

than effects of that on self concept (F (1,28)=4/33 ,P=/05, ή2=/14). 
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