دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.
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دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ي ﻋﺰﻳﺰاﻧﻲ ﻛﻪ ﮔﺮﻣﺎي ﻣﺤﺒﺖ ﺷﺎن ﺳﺮاﺳﺮ وﺟﻮدم را ﻟﺒﺮﻳﺰ از ﻋﺸﻖ ﻧﻤﻮده
اﺳﺖ:

ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﻋﺰﻳﺰم :
آﻧﺎن ﻛﻪ درس ﺧﻮب زﻳﺴﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﻦ آﻣﻮﺧﺘﻨﺪ و ﻣﻬﺮﺷﺎن در آﺳﺘﺎﻧﻪ ي ﻗﻠﺒﻢ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﭘﺎ
ﺑﺮﺟﺎﺳﺖ و ﻫﺮﮔﺰ ﻏﺮوب ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻛﺮد.

ﻫﻤﺴﺮ ﺻﺒﻮرم :
او ﻛﻪ ﻫﻤﺎره ﭘﻨﺎه ﺧﺴﺘﮕﻲ ام و ﺳﺎﻳﻪ ﺳﺎر ﻣﻬﺮﺑﺎن زﻧﺪﮔﻲ ام اﺳﺖ.

ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻢ :
اﻣﻴﺪﻫﺎي ﺑﻮدﻧﻢ ،آﻧﺎن ﻛﻪ از ﮔﺮﻣﺎي وﺟﻮدﺷﺎن ﺟﺎن ﻣﻲ ﮔﻴﺮم و ﻟﺒﺮﻳﺰ از ﺷﻮق ﻣﻲ ﺷﻮم.

دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

ﺣﻤﺪ و ﺳﭙﺎس ﺑﻲ ﻛﺮان ﺑﻪ درﮔﺎه ﭘﺮورﮔﺎر ﻣﻬﺮﺑﺎن ﻛﻪ ﻫﻤﻴﺸﻪ و در ﻫﻤﻪ ﺣﺎل ﻳﺎر و ﻫﻤﺮاﻫﻢ
ﺑﻮده و ﻫﺮ ﭼﻪ دارم از ﻋﻨﺎﻳﺖ و ﻟﻄﻒ ﺑﻲ ﭘﺎﻳﺎن اوﺳﺖ.

از راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﻫﺎي ارزﺷﻤﻨﺪ اﺳﺎﺗﻴﺪ ﻓﺮﻫﻴﺨﺘﻪ ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﻋﻠﻲ ﻓﺘﺤﻲ آﺷﺘﻴﺎﻧﻲ و
ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﻋﻠﻲ اﻛﺒﺮ ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻫﻤﻮاره در ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﮋوﻫﺶ ﺻﺒﻮراﻧﻪ ﻣﺮا ﻳﺎري
ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺳﭙﺎس ﮔﺰاري ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻢ.

دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

ﭼﻜﻴﺪه
ﻫﺪف :ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوري ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ اﺳﺘﺮس
ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوري ،اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻲ و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﺒﻚ ﻫﺎي ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوري ﻣﺎدران ﻛﻮدﻛﺎن ﻛﻢ ﺗﻮان
ذﻫﻨﻲ اﺟﺮا ﺷﺪ.
روش :در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺷﺒﻪ آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺑﺎ ﻃﺮح ﭘﻴﺶ آزﻣﻮن و ﭘﺲ آزﻣﻮن ﺑﺎ ﮔﺮوه
ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺎدران 30ﻛﻮدك ﻛﻢ ﺗﻮان ذﻫﻨﻲ دﺧﺘﺮ ﻛﻪ در ﭘﻴﺶ دﺑﺴﺘﺎﻧﻲ ،ﭘﺎﻳﻪ اول و دوم اﺑﺘﺪاﻳﻲ دو
ﻣﺪرﺳﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎﻳﻲ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت در دﺳﺘﺮس اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ در دو ﮔﺮوه آزﻣﺎﻳﺶ و ﻛﻨﺘﺮل ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ .ﮔﺮوه آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﻪ ﻣﺪت  8ﺟﻠﺴﻪ5 ،
ﺟﻠﺴﻪ ﮔﺮوﻫﻲ 120دﻗﻴﻘﻪ اي و  3ﺟﻠﺴﻪ ﺗﻠﻔﻨﻲ  15ﺗﺎ  45دﻗﻴﻘﻪ اي ﺗﺤﺖ آﻣﻮزش ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮔﺮوﻫﻲ ﻓﺮزﻧﺪ
ﭘﺮوري ﻣﺜﺒﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ي ﻣﻘﻴﺎس اﺳﺘﺮس ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوري آﺑﻴﺪﻳﻦ ،ﻣﻘﻴﺎس
ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻲ رﻳﻒ و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﺒﻚ ﻫﺎي ﻓﺮزﻧﺪ ﭘﺮوري ﺑﺎﻣﺮﻳﻨﺪ در دو ﻣﺮﺣﻠﻪ )ﻗﺒﻞ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ
و ﺑﻌﺪ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ( ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .داده ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش آزﻣﻮن  tﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺗﺤﻠﻴﻞ
ﻛﻮوارﻳﺎﻧﺲ ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎ :ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ي آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﺎدار اﺳﺘﺮس ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوري
و اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻲ ﻣﺎدران ﮔﺮوه آزﻣﺎﻳﺶ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺪه اﺳﺖ وﻟﻲ
ﺗﻐﻴﻴﺮي در ﺳﺒﻚ ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوري آﻧﺎن اﻳﺠﺎد ﻧﻜﺮده اﺳﺖ.
ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴﺮي :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد درﻣﺎﻧﮕﺮان ﺑﺎ اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻣﺪاﺧﻼت ،ﮔﺎم
ﻣﻮﺛﺮي در ﺟﻬﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺸﻜﻼت رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻲ ﻣﺎدران ﻛﻮدﻛﺎن ﻛﻢ ﺗﻮان ذﻫﻨﻲ ﺑﺮدارﻧﺪ.
ﻛﻠﻴﺪواژهﻫﺎ :ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوري ﻣﺜﺒﺖ ،اﺳﺘﺮس ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوري ،ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻲ ،ﺳﺒﻚ
ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوري ،ﻛﻮدﻛﺎن ﻛﻢ ﺗﻮان ذﻫﻨﻲ.

دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.
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ﻓﺼﻞ اول
ﮔﺴﺘﺮه ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ
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 -1-1ﻣﻘﺪﻣﻪ
اﮔﺮ ﭼﻪ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﻮﻟﺪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﺎ رﻧﺞ ﻫﺎي ﻓﺮاواﻧﻲ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ ﻟﻴﻜﻦ ﺑﺮاي واﻟﺪﻳﻦ ﻟﺬتﺑﺨﺶ ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮد ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺸﻜﻼت ﻛﻪ واﻟﺪﻳﻦ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﺪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ،اﻣﻴﺪ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻢ و
ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻮدن ﻛﻮدك ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﻮﺟﺐ اﺣﺴﺎس اﻋﺘﻤﺎد در آن ﻫﺎ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﭘﺬﻳﺮش ﻛﻮدك ﻣﻲ ﮔﺮدد .ﺑﻪ
ﻣﺤﺾ آﮔﺎه ﺷﺪن واﻟﺪﻳﻦ از ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﺖ ﻓﺮزﻧﺪ ،ﺗﻤﺎم آرزو ﻫﺎ و اﻣﻴﺪ ﻫﺎي آن ﻫﺎ ﻣﺒﺪل ﺑﻪ ﻳﺎس ﺷﺪه و
ﻣﺸﻜﻼت ﺷﺮوع ﻣﻲ ﺷﻮد )ﻧﺮﻳﻤﺎﻧﻲ ،آﻗﺎ ﻣﺤﻤﺪﻳﺎن و رﺟﺒﻲ.(1386 ،
ﻳﻜﻲ از ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎي رﺷﺪي ﻛﻮدﻛﺎن ،ﻛﻢ ﺗﻮاﻧﻲ ذﻫﻨﻲ 1اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻘﺎﺋﺼﻲ در ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻫﺎي
ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و ﻧﻴﺰ ﻧﻘﺎﺋﺼﻲ در رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻻزم ﺑﺮاي ﻛﻔﺎﻳﺖ ﺷﺨﺼﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺳﺖ )ﺳﺎدوك 2و ﺳﺎدوك،3
 .1389ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از رﺿﺎﻋﻲ(.
واﻟﺪﻳﻦ اﻳﻦ ﻛﻮدﻛﺎن ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﻣﻨﻔﻲ ﮔﺴﺘﺮده اي را از اﺑﺘﺪاي ﺗﻮﻟﺪ ﻓﺮزﻧﺪﺷﺎن ﺗﻮﺻﻴﻒ و ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده
اﻧﺪ .ﺑﺴﻴﺎري از آن ﻫﺎ ﺑﺎ اﺣﺴﺎس ﺷﺪﻳﺪ ﻏﻢ و اﻧﺪوه ﻋﻮدﻛﻨﻨﺪه و اﺣﺴﺎس ﻳﺄس و ﻧﺎاﻣﻴﺪي از ﮔﺬﺷﺘﻪ ي
دور درﮔﻴﺮ ﺑﻮده اﻧﺪ و ﺳﺮدرﮔﻤﻲ ،ﻓﻘﺪان و ﻣﺸﻘﺖ زﻳﺎدي را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ )ﻓﻮﺳﺖ 4و ﺳﻴﻮر.(2008 ،5
آﻧﺎن اﻏﻠﺐ از اﻳﻦ ﻛﻪ دﻳﮕﺮان آﻧﺎن را ﻣﺘﻬﻢ ﺳﺎزﻧﺪ و ﻣﻮرد ﺗﻤﺴﺨﺮ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ و آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ژﻧﺘﻴﻜﻲ
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ﻳﺎ ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ در ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻳﺎ ﺑﻲ ﺗﻮﺟﻬﻲ در ﺗﻮﻟﺪ ﻓﺮزﻧﺪﺷﺎن ﻣﻘﺼﺮ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﻣﻲ ﺗﺮﺳﻨﺪ .واﻛﻨﺶ دﻳﮕﺮ آﻧﻬﺎ
واﺑﺴﺘﻪ ﻧﻤﻮدن ﻛﻮدك ﺑﻪ ﺧﻮد و ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻛﺴﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ي وﻇﻴﻔﻪ اش رﻓﻊ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻛﻮدك
اﺳﺖ )ﻛﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ،ﻣﻬﺮاﺑﻲ و ﻣﻴﺮزاﻳﻲ.(1389 ،
وﺟﻮد ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ،واﻟﺪﻳﻦ اﻳﻦ ﻛﻮدﻛﺎن را در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮاي اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﭘﺮﻳﺸﺎﻧﻲ ﻫﺎي
رواﻧﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 1ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﺪ ) ﭘﺎرﻳﺶ و ﻫﻤﻜﺎران ، 2008 ،ﻧﻘﻞ از رﺳﭻ 2و ﻫﻤﻜﺎران.(2010 ،
ﻣﺴﺎﺋﻠﻲ ﻫﻤﭽﻮن ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮدن ﺷﺮاﻳﻂ وﻳﮋه ي رﺷﺪ اﻳﻦ ﻛﻮدﻛﺎن و روﻳﺎروﻳﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﺮس ﻫﺎ ﻳﻲ از
ﺟﻤﻠﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻗﺎﻟﺒﻲ ،ﻣﺸﻜﻼت زﺑﺎﻧﻲ ،ﻗﺸﻘﺮق و ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻣﻬﺎرت ﻣﺮاﻗﺒﺖ ازﺧﻮد ،ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻀﻌﻴﻒ ﻛﺎرﻛﺮد
ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺎدر ﻣﻲ ﺷﻮد .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺧﺎﻃﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﺧﺘﻼﻻت رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻲ در ﻣﺎدران ﻛﻮدﻛﺎن
اﺳﺘﺜﻨﺎﻳﻲ و ﺑﻪ وﻳﮋه ﻣﺎدران ﻛﻮدﻛﺎن ﻛﻢ ﺗﻮان ذﻫﻨﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﺎدران ﻛﻮدﻛﺎن ﻋﺎدي اﺳﺖ )ﻧﺮﻳﻤﺎﻧﻲ و
ﻫﻤﻜﺎران.(1386 ،
ﻣﺸﻜﻼت رﻓﺘﺎري اﻳﻦ ﻛﻮدﻛﺎن ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮات ﻧﺎ ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﺑﺮ اﺳﺘﺮس ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷﺪه و ﺳﻼﻣﺖ روان
واﻟﺪﻳﻦ آﻧﻬﺎ اﻋﻤﺎل ﻛﻨﺪ )ﺑﺎﻳﻠﻲ ،3ﮔﻮﻟﺪن ،4روﺑﺮﺗﺰ 5و ﻓﻮرد (2007 ،6و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ ﻣﺎدران
ﻣﺎدران آﻧﻬﺎ ﺷﻮد ) ﺑﻼﭼﺮ 7و ﻣﻚ اﻳﻨﺘﺎﻳﺮ .(2006 ،8از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ اﺳﺘﺮس ﻓﺮزﻧﺪ ﭘﺮوري 9ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺿﻌﻴﻒ در ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﻓﺮزﻧﺪ ﭘﺮوري ﺷﻮد )ﻣﺎﺗﺴﻮن ،10ﻣﺎﻫﺎن 11و ﻟﻮوﻟﻮ (2009 ،12و
ﺿﻌﻒ در ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﻓﺮزﻧﺪ ﭘﺮوري ﻧﻴﺰ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺸﻜﻼت رﻓﺘﺎري اﻳﻦ ﻛﻮدﻛﺎن ﮔﺮدد .در ﻧﻬﺎﻳﺖ
ﭼﺮﺧﻪ اي ﻣﻌﻴﻮب از ﺗﻌﺎﻣﻼت ﻧﺎﻛﺎرآﻣﺪ واﻟﺪ-ﻛﻮدك ﺑﻪ وﺟﻮد آﻳﺪ و ﺑﺎﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﺑﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﻜﻼت
آﻧﻬﺎ ﺑﻴﻔﺰاﻳﺪ.
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ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اوﻟﻴﻦ اوﻟﻮﻳﺖ ﺧﺪﻣﺖ رﺳﺎﻧﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ واﻟﺪﻳﻦ ،اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ و آﻣﻮزش
اﺳﺖ )ﻫﻮﺑﺮ ،1دﻳﺘﺮﻳﭻ ،2ﮔﻮﺟﻴﻨﻲ3و ﺑﺎرك .(2005 ،4آﻧﻬﺎ از اﻓﺮاد ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺗﺎ در ﺟﻬﺖ
اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎﻳﺸﺎن ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻛﻤﻚ ﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﺮاﻳﻂ دﺷﻮار ﺷﻮﻧﺪ )ﺟﻴﻤﺰ.(2013 ،5
ﻳﻜﻲ از اﻧﻮاع ﻣﺪاﺧﻼﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﮔﺎم ﺑﺮدارد آﻣﻮزش واﻟﺪﻳﻦ اﺳﺖ .آﻣﻮزش واﻟﺪﻳﻦ
ﺳﻬﻢ ﺑﺴﻴﺎري در اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺎﻣﻼت ﻣﺜﺒﺖ واﻟﺪﻳﻦ و ﻛﻮدك وﻛﺎﻫﺶ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺮب دارد ) اي ﺑﺮگ،6
ﻧﻠﺴﻮن7و ﺑﻮﮔﺰ (2008 ،8و ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﺑﺎ ﻛﻮدﻛﺎن ﻛﻢ ﺗﻮان را ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻲ ﺑﺨﺸﺪ
)ﺳﻮرﺳﻲ 9و ﻧﻮﺗﺎ.(2007 ،10

 -2-1ﺑﻴﺎن ﻣﺴﺎﻟﻪ
وﺟﻮد ﻧﺎرﺳﺎﻳﻲ ﻫﺎي رﺷﺪي ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم وﺟﻮد ﻧﻘﺼﺎن در ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﺗﻮاﻟﻲ رﺷﺪي اﺳﺖ
ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻧﻊ اﺳﺘﻘﻼل و رﺷﺪ ﻋﺎدي ﻛﻮدك ﺷﻮد )ﻣﺎﺗﺴﻮن ،ﻓﻮدﺳﺘﺎد 11و ﺑﻮﻳﺴﺠﻮﻟﻲ.(2008 ،12
ﻛﻮدﻛﺎن ﺑﺎ ﻧﺎرﺳﺎﻳﻲ ﻫﺎي رﺷﺪي از ﺟﻬﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻧﺎﻫﻤﮕﻮن ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ )ﻣﺎﺗﺴﻮن و
ﻫﻤﻜﺎران .(2009 ،ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ،وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﻣﺸﺘﺮﻛﻲ ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ اﺷﻜﺎﻻﺗﻲ در
ادراك ،زﺑﺎن ،ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﺣﺎﻓﻈﻪ و ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﺣﺮﻛﺘﻲ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﻳﻦ
ﻛﻮدﻛﺎن داراي ﻣﺸﻜﻼت ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ،ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﺰون ﻛﻨﺸﻲ -ﻛﻢ ﺗﻮﺟﻬﻲ) 13ﻟﻴﻨﺪﺑﻼد ،14ﮔﻴﻠﺒﺮگ 15و
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دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

ﻓﺮﻧﻞ ،(2011 ،1رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺮاﻧﮕﻴﺰ )ﻣﺎﺗﺴﻮن ،دﻳﻜﺴﻮن 2و ﻣﺎﺗﺴﻮن (2005 ، 3و ﻧﻘﺺ در
ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و رﻓﺘﺎر ﺳﺎزﺷﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ )ﺗﺮﻣﺒﻼي ،4رﻳﭽﺮ ،5ﻟﭽﻨﺲ 6وﻛﻮت.(2010 ،7
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ رﺷﺪ اﻳﻦ ﻛﻮدﻛﺎن  ،ﻣﺸﻜﻼت رﻓﺘﺎري زودﺗﺮ آﻏﺎز ﻣﻲ ﮔﺮدد و ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ
)ﮔﺮﻳﻦ ،8اورﻳﻠﻲ ،9اﻳﺘﭽﻮن 10و ﺳﻴﮕﺎﻓﻮس .(2005 ،11ﺑﻌﻼوه اﻳﻦ ﻛﻮدﻛﺎن در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮاي
ﺑﺮاي ﺑﺮوز آﺳﻴﺐ ﻫﺎي رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻲ )ﻫﻮروﻳﺘﺰ 12و ﻫﻤﻜﺎران ،(2011 ،اﺧﺘﻼﻻت رﻓﺘﺎر اﻳﺬاﻳﻲ 13و
اﺧﺘﻼﻻت رواﻧﭙﺰﺷﻜﻲ ﻗﺮار دارﻧﺪ ،ﺷﻴﻮع اﻳﻦ اﺧﺘﻼﻻت در ﻣﻴﺎن اﻳﻦ ﻛﻮدﻛﺎن ﺣﺪود  3ﺗﺎ  4ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ
ﻋﻤﻮﻣﻲ اﺳﺖ )اﻳﻨﻔﻠﺪ 14و ﻫﻤﻜﺎران .(2006 ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﺎﻳﻊ ﺗﺮﻳﻦ و ﺷﺪﻳﺪ ﺗﺮﻳﻦ ﻧﺎرﺳﺎﻳﻲ ﻫﺎي رﺷﺪي ﻛﻢ
ﺗﻮاﻧﻲ ﻫﺎي ذﻫﻨﻲ اﺳﺖ )ﻣﻴﺮﺑﺎك 15و ﺗﺘﺰﭼﻨﺮ. (2008 ،16
ﺗﻮﻟﺪ ﻛﻮدك ﻛﻢ ﺗﻮان ذﻫﻨﻲ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺑﺎزﺑﻴﻨﻲ ﻧﻘﺶ ﻫﺎ ،ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ ،وﻇﺎﻳﻒ ﻫﻤﺴﺮي ،ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﻣﺎﻟﻲ و داﻣﻨﻪ وﺳﻴﻌﻲ از رﻓﺘﺎر ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮاي ﺑﺮآورده ﻛﺮدن ﻧﻴﺎزﻫﺎي آﻧﻬﺎ ﺳﺖ )ﺑﻼﭼﺮ و ﺑﻴﻜﺮ،17
 .(2007دراﻳﻦ دوره از زﻧﺪﮔﻲ ﭘﺪر و ﻣﺎدرﻛﻮدﻛﺎن ﻛﻢ ﺗﻮان ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻛﻮدﻛﺎن ﻋﺎدي ﺑﺎ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻫﺎي
ﭘﻴﭽﻴﺪه و دﺷﻮار رو ﺑﻪ رو ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ )ﺳﻮرﺳﻲ ،ﻧﻮﺗﺎ و ﻓﺮاري .(2006 ،18ﻧﺎرﺳﺎﻳﻲ ﻫﺎ ،ﺗﺎﺧﻴﺮﻫﺎي رﺷﺪي،
ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﻣﺰﻣﻦ و دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺎزﻫﺎي وﻳﮋه ﻛﻮدﻛﺎن ،ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺮس ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷﺪه واﻟﺪﻳﻦ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار
ﻣﻲ دﻫﺪ و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺮوز واﻛﻨﺶ ﻫﺎي ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب رواﻧﻲ و ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻼش ﺑﺮاي اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ
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ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد )ﺟﻴﻨﻴﻨﮕﺰ 1و دﻳﺘﺲ .(2007 ،2ﻣﻴﭽﻞ 3و ﻫﻮﺳﺮﻛﺮام (2008) 4ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮدﻧﺪ
ﻛﺮدﻧﺪ واﻟﺪﻳﻦ ﻛﻮدﻛﺎن ﻛﻢ ﺗﻮان ﺑﻴﺸﺘﺮ از واﻟﺪﻳﻦ ﻛﻮدﻛﺎن ﻋﺎدي در ﻣﻌﺮض اﺳﺘﺮس و ﺣﺎﻻت اﻓﺴﺮدﮔﻲ
ﻗﺮار دارﻧﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﺎﺳﺎل ،5رز 6و ﻣﻚ دوﻧﺎﻟﺪ (2005) 7در ﺑﺮرﺳﻲ واﻟﺪﻳﻦ ﻛﻮدﻛﺎن اﺳﺘﺜﻨﺎﻳﻲ ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ
رﺳﻴﺪﻧﺪ ﻛﻪ واﻟﺪﻳﻦ ﻛﻮدﻛﺎن اﺳﺘﺜﻨﺎﻳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از واﻟﺪﻳﻦ ﻛﻮدﻛﺎن ﻋﺎدي اﺳﺘﺮس اﻓﺮاﻃﻲ  ،رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻣﺤﺪود و اﻓﺴﺮدﮔﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ .ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻨﺪه ي اﺳﺘﺮس آﻧﻬﺎ اﺣﺴﺎس درﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻳﺎ
اﺣﺴﺎس ﻋﺪم ﻛﻨﺘﺮل اﺳﺖ )ﻟﻴﻮﻟﻴﻦ 8و ﻫﻤﻜﺎران.(2010،
در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﭘﺪران  ،ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﻛﻮدك ﻛﻢ ﺗﻮان ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺎدران ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﺸﻜﻼت در ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﻲ و ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ،از اﺳﺘﺮس ﻓﺮزﻧﺪ
ﭘﺮوري ﺑﻴﺸﺘﺮي رﻧﺞ ﻣﻲ ﺑﺮﻧﺪ )اﻟﻴﻚ ،9ﻻرﺳﻮن 10و اﺳﻤﭻ (2006 ،11و از ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ
ﺗﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ )ﻛﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﻫﻤﻜﺎران .(1389 ،
ﻳﻜﻲ از ﻣﺴﺎﻳﻠﻲ ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ اﺿﻄﺮاب و اﺳﺘﺮس ﻣﺎدران ﻛﻮدﻛﺎن ﻛﻢ ﺗﻮان ذﻫﻨﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد،
ﻣﺸﻜﻼت رﻓﺘﺎري و ﺧﻮاب ﻛﻮدﻛﺎن آﻧﻬﺎ ﺳﺖ )ﭼﻮ 12و رﻳﭽﺪال .(2009 ،13ﻣﺴﺌﻠﻪ دﻳﮕﺮي ﻛﻪ ﻣﺎدران اﻳﻦ
ﻛﻮدﻛﺎن ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﻮد و ﻛﻮدك ،ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي در ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط
اﺛﺮﺑﺨﺶ ﺑﺎ ﻛﻮدك و دﻳﮕﺮان )ﺗﻨﺒﻴﻪ ﺑﺪﻧﻲ ،ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ دﻳﮕﺮان و اﻳﺰوﻟﻪ ﻛﺮدن ﺧﻮد و ﻛﻮدك(،
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ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻜﺎﻧﻴﺰم ﻫﺎي ﺣﻞ ﻣﺴﺎﻟﻪ در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼت اﺳﺖ )ﻣﺤﻤﺪﺧﺎن ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻫﻲ ،وﻧﻜﻲ،
اﺣﻤﺪي ،آزاد ﻓﻼح و ﻛﺎﻇﻢ ﻧﮋاد .(1385 ،
ﺷﻤﺎري از ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺘﻌﺪدي ﻛﻪ از ﻛﻢ ﺗﻮاﻧﻲ ذﻫﻨﻲ ﻛﻮدﻛﺎن اﻳﺠﺎد
ﻣﻲ ﺷﻮد ،ارزﻳﺎﺑﻲ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻧﺎدرﺳﺖ واﻟﺪﻳﻦ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺸﻜﻼت رﻓﺘﺎري اﻳﻦ ﻛﻮدﻛﺎن
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ )ﻣﺎﻫﻮﻧﻲ ،1ﻓﻮرس 2و وود.(1990 ،3
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻌﺎﻣﻼت ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﺿﻌﻴﻒ ،ﺷﺎﻣﻞ ﻓﺮزﻧﺪ ﭘﺮوري ﺑﻲ ﺛﺒﺎت و ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺗﻨﺒﻴﻪ ،ﻧﮕﺮش ﻓﺮزﻧﺪ
ﭘﺮوري ﻃﺮد ﻛﻨﻨﺪه ﻳﺎ ﺳﺮد ،ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺳﺨﺖ و ﻧﺎﭘﺎﻳﺪار  ،ﻧﻈﺎرت ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ واﻟﺪﻳﻦ ،دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﻧﺎ اﻳﻤﻦ و ﻓﻘﺪان
ارﺗﺒﺎط ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎ او ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ) ﻟﻨﮕﻮا ،4ﻫﻮﻧﻮرادو 5و ﺑﺎش (2007 ،6و
 (2007و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻛﻮدﻛﺎن را در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﺑﺮوز رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮاﻧﻪ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﻨﺪ )وﺑﺴﺘﺮ-
اﺳﺘﺮاﺗﻮن.(2005 ،7
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺴﻴﺎري از ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻧﻴﺮوﻣﻨﺪﺗﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺧﻄﺮ در رﺷﺪ
ﻣﺸﻜﻼت ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ و رﻓﺘﺎري ﻛﻮدﻛﺎن ،ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻓﺮزﻧﺪ ﭘﺮوري اي اﺳﺖ ﻛﻪ درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ )ﺳﺎﻧﺪرز 8و
ﻣﺮاوﺳﻜﺎ ،(2005 ،9ﻟﺬا روش ﻫﺎي ﻣﺪاﺧﻠﻪ اي ﻛﻪ ﺳﺒﻚ ﻫﺎي ﻓﺮزﻧﺪ ﭘﺮوري 10را ﻣﻮرد ﻫﺪف ﻗﺮار دﻫﺪ ،از
از زﻣﺮه روش ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻮﺛﺮ در ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از اﺧﺘﻼﻻت رﻓﺘﺎري ﻛﻮدﻛﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )دﻳﻦ ،11ﻣﻴﺮس 12و
اواﻧﺘﺲ .(2003 ،13ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺪاﺧﻼت رﻓﺘﺎري آﻣﻮزش واﻟﺪﻳﻦ ﺳﻬﻢ ﺑﺴﻴﺎري در اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺎﻣﻼت ﻣﺜﺒﺖ
واﻟﺪﻳﻦ و ﻛﻮدك ،اﻓﺰاﻳﺶ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺴﻨﺪ ،ﻳﺎدﮔﻴﺮي روش ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻈﻢ و اﻧﻀﺒﺎط وﻛﺎﻫﺶ
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دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺮب دارد )اي ﺑﺮگ و ﻫﻤﻜﺎران (2008 ،و ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﺑﺎ ﻛﻮدك ﻛﻢ ﺗﻮان
را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﻴﺪه و ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ داﻧﺶ اﺻﻮل آﻣﻮزﺷﻲ ،رﺿﺎﻳﺖ و ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ آﻧﻬﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ )ﺳﻮرﺳﻲ و
ﻧﻮﺗﺎ.(2007 ،
ﻳﻜﻲ از اﻧﻮاع ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي آﻣﻮزش واﻟﺪﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﭘﺮوري ﻣﺜﺒﺖ 1اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اي ﭼﻨﺪ ﺳﻄﺤﻲ
ﺑﺎ ﺟﻬﺖ ﮔﻴﺮي ﭘﻴﺸﮕﻴﺮاﻧﻪ و راﻫﺒﺮد ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺖ  .اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﻧﺪرز و ﻫﻤﻜﺎران در
داﻧﺸﮕﺎه ﻛﻮﻳﻴﺰﻟﻨﺪ 2در ﺑﺮﻳﺴﺒﺎن 3اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ )ﺳﺎﻧﺪرز و ﻣﺎرﻛﻲ ددز 4و ﺗﺮﻧﺮ.(2003 ،5
ﻫﺪف اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻓﺰاﻳﺶ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ واﻟﺪﻳﻦ ،ﻣﻬﺎرت ﻫﺎ و داﻧﺶ آﻧﻬﺎﺳﺖ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺎﻫﺶ ﺷﻴﻮع
ﻣﺸﻜﻼت رﻓﺘﺎري و ﻋﺎﻃﻔﻲ ﻛﻮدﻛﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ )ﺳﺎﻧﺪرز .(2008 ،ﻣﺎدراﻧﻲ ﻛﻪ ﺗﺤﺖ
آﻣﻮزش ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﭘﺮوري ﻣﺜﺒﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ در ﻓﺮزﻧﺪ ﭘﺮوري ،اﻋﺘﻤﺎد
ﺑﻪ ﻧﻔﺲ واﻟﺪﻳﻨﻲ وﻛﺎﻫﺶ اﺳﺘﺮس ﻓﺮزﻧﺪ ﭘﺮوري ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﻴﮕﻴﺮي ﻳﻜﺴﺎﻟﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮده
ﻛﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮات اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎي ﻓﺮزﻧﺪ ﭘﺮوري ﻣﺎدران و ﺑﻬﺒﻮد رﻓﺘﺎر ﻛﻮدﻛﺎن ﭘﺎﻳﺪار ﺑﻮده
اﺳﺖ )ﺑﻮدﻧﻤﻦ 6و ﻛﻴﻨﺎ 7و ﻟﻴﺪرﻣﻦ 8و ﺳﺎﻧﺪرز .(2008 ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در ﻛﺎﻫﺶ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻣﻨﻔﻲ
ﻣﻨﻔﻲ ﻛﻮدﻛﺎن ﭘﻴﺶ دﺑﺴﺘﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﻧﺎرﺳﺎﻳﻲ ﻫﺎي رﺷﺪي  ،ﺑﻬﺒﻮد ﺣﺲ ﺻﻼﺣﻴﺖ و رﺿﺎﻳﺖ از ﻧﻘﺶ ﻓﺮزﻧﺪ
ﭘﺮوري واﻟﺪﻳﻦ آﻧﻬﺎ  ،ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ )ﭘﻠﻨﺖ 9و ﺳﺎﻧﺪرز .(2007 ،ﺗﺠﺰﻳﻪ
و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﺘﺎﻳﺞ  55ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﻣﻮرد اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﻓﺮزﻧﺪ ﭘﺮوري ﻣﺜﺒﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ روش ﻣﺪاﺧﻠﻪ
ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒﺘﻲ ﺑﺮ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﻓﺮزﻧﺪ ﭘﺮوري ،ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ واﻟﺪﻳﻨﻲ و ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺸﻜﻼت رﻓﺘﺎري ﻛﻮدﻛﺎن داﺷﺘﻪ
اﺳﺖ )ﻧﻮاك 10و ﻫﻴﻨﺮﻳﭽﺰ.(2008 ،11
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دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺒﻚ ﻫﺎي ﻓﺮزﻧﺪ ﭘﺮوري ﻧﺎﻛﺎراﻣﺪ ،درﮔﻴﺮي واﻟﺪﻳﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ
)ﺳﻮﻓﺮوﻧﻮف 1و ﺟﺎﻧﻞ 2و ﺳﺎﻧﺪرز.(2011 ،
در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در ﻣﻮرد ﺑﺮوز و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻣﺸﻜﻼت رﻓﺘﺎري ﻛﻮدﻛﺎن ﻛﻢ ﺗﻮان
ذﻫﻨﻲ و ﺗﺎﺛﻴﺮ آن ﺑﺮ اﺳﺘﺮس ﻓﺮزﻧﺪ ﭘﺮوري  ،ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻲ و ﺳﺒﻚ ﻫﺎي ﻓﺮزﻧﺪ ﭘﺮوري ﻣﺎدران
آﻧﻬﺎ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ درﻣﺎﻧﻲ ﻣﻮﺛﺮ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ اﺳﺘﺮس ﻓﺮزﻧﺪ ﭘﺮوري ﻣﺎدران و اﻓﺰاﻳﺶ
ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻲ آﻧﻬﺎ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ درﺳﺒﻚ ﻫﺎي ﻓﺮزﻧﺪ ﭘﺮوري آﻧﻬﺎ ﺷﻮد و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ
ﻣﺪاﺧﻼت رﻓﺘﺎري ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﺑﻪ ﺷﻴﻮه ﻓﺮزﻧﺪ ﭘﺮوري ﻣﺜﺒﺖ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ي ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺧﻮﺑﻲ درﺑﺮﺧﻲ از ﻛﺸﻮرﻫﺎ
ﺑﻪ دﺳﺖ آورده اﺳﺖ ،ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ در ﺟﺴﺘﺠﻮي آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺪاﺧﻠﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوري
ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺮ ﻣﺎدران ﻛﻮدﻛﺎن ﻛﻢ ﺗﻮان ذﻫﻨﻲ ﭼﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮي دارد؟
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺳﻮاﻻت اﺳﺎﺳﻲ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮاﺳﺖ :
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﭘﺮوري ﻣﺜﺒﺖ ﭼﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮي ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ اﺳﺘﺮس ﻓﺮزﻧﺪ ﭘﺮوري ﻣﺎدران ﻛﻮدﻛﺎن ﻛﻢ ﺗﻮان ذﻫﻨﻲ
دارد؟
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﭘﺮوري ﻣﺜﺒﺖ ﭼﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮي ﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻲ ﻣﺎدران ﻛﻮدﻛﺎن ﻛﻢ ﺗﻮان ذﻫﻨﻲ
دارد ؟
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﭘﺮوري ﻣﺜﺒﺖ ﭼﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮي ﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﺒﻚ ﻫﺎي ﻓﺮزﻧﺪ ﭘﺮوري ﻣﺎدران ﻛﻮدﻛﺎن ﻛﻢ ﺗﻮان
ذﻫﻨﻲ دارد ؟

 -3-1اﻫﻤﻴﺖ و ﺿﺮورت ﭘﮋوﻫﺶ
ﭘﺮورش ﻛﻮدﻛﺎن ﺑﺮاي واﻟﺪﻳﻦ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ا ي ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ و ﺷﺎدي اﺳﺖ و درﻋﻴﻦ ﺣﺎل
ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺮاﻧﮕﻴﺰ و اﺳﺘﺮس زا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﺠﺎرب واﻟﺪﻳﻦ ﻛﻮدﻛﺎن ﻛﻢ ﺗﻮان ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﻳﺎد ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﺠﺎرب
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دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

واﻟﺪﻳﻦ ﻛﻮدﻛﺎن ﻋﺎدي اﺳﺖ اﻣﺎ وﺟﻮد ﺑﺮﺧﻲ از ﺗﻔﺎوت ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ،واﻟﺪﻳﻦ اﻳﻦ ﻛﻮدﻛﺎن را در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ
ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮاي اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﭘﺮﻳﺸﺎﻧﻲ ﻫﺎي رواﻧﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﺪ ) ﭘﺎرﻳﺶ و ﻫﻤﻜﺎران .2008 ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ
از رﺳﭻ و ﻫﻤﻜﺎران.( 2010 ،
وﺟﻮد ﻛﻮدﻛﻲ ﻛﻪ ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ او ﻣﺸﻜﻞ اﺳﺖ ﻛﻞ ﺧﺎﻧﻮاده را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﺪ و ﻧﻈﺎم
ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﻢ ،ﺗﻚ ﺗﻚ اﻋﻀﺎي ﺧﻮد را ﻣﺘﺎﺛﺮ ﻣﻲ ﺳﺎزد )ﺑﻪ ﭘﮋوه و ﻫﻤﻜﺎران.(1389 ،
ﺑﺎ ﺗﻮﻟﺪ ﻛﻮدك ﻛﻢ ﺗﻮان ذﻫﻨﻲ واﻟﺪﻳﻦ و اﻋﻀﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺴﻴﺎر ﺟﺪي ،ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ آﮔﺎﻫﻲ از ﻛﻢ
ﺗﻮاﻧﻲ ذﻫﻨﻲ ﻛﻮدك ﺧﻮد ﻗﺮارﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ و در ﻣﺪت زﻣﺎن ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻋﻀﻮ ﺗﺎزه وارد
ﺗﻐﻴﻴﺮات اﺳﺎﺳﻲ در ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﻛﺎرﻛﺮد ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ وﺟﻮد آوردﻧﺪ و ﻫﻢ زﻣﺎن ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ
دوﺑﺎره ﻧﻘﺶ ﻫﺎ و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎ در ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﭙﺮدازﻧﺪ ،اﻳﻦ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺎﺧﺘﺎري و ﻛﺎرﻛﺮدي ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ
ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﻲ ﻫﺮ دو واﻟﺪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ )ﻛﺮوﻟﻴﻚ 1و ﻫﻤﻜﺎران .(1999 ،
ﻣﺎدران ﻛﻮدﻛﺎن ﻛﻢ ﺗﻮان ذﻫﻨﻲ ﺳﻄﻮح ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮي از ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ و ﻋﻼﺋﻢ اﻓﺴﺮدﮔﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﭘﺪران ﻛﻮدﻛﺎن ﻛﻢ ﺗﻮان ذﻫﻨﻲ و ﻣﺎدران ﻛﻮدﻛﺎن ﻋﺎدي ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ )اوﻟﺴﻮن 2و ﻫﻮاﻧﮓ(2006 ،3
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻﺗﺮي از اﺿﻄﺮاب را در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﭘﺪران ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ )ﻛﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﻫﻤﻜﺎران،
.(1389
ﻳﻜﻲ از ﻣﺴﺎﺋﻠﻲ ﻛﻪ ﺷﺪﻳﺪاً ﻣﺎدران آﻧﻬﺎ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﺪ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺗﻬﺎﺟﻤﻲ ،ﻣﺨﺮب ،ﺑﻴﺶ
ﻓﻌﺎﻟﻲ ،ﻛﻠﻴﺸﻪ اي و ﺧﻮد ﺗﺤﺮﻳﻜﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛﻮدﻛﺎن از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ )دﻳﻜﺴﻮن و ﻫﻤﻜﺎران،
 .2005ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺳﻮﻓﺮوﻧﻮف و ﻫﻤﻜﺎران .(2011
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت زﻳﺎدي ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ وﺟﻮد ﻣﺸﻜﻼت رﻓﺘﺎري درﻛﻮدﻛﺎن ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ ﺧﻄﺮ اﺳﺎﺳﻲ ﺑﺮاي
ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ ﻣﺎدران اﺳﺖ )ﺑﻴﻜﺮ و ﻫﻤﻜﺎران .2003 ،آﻳﺰﻧﻬﺎور و ﻫﻤﻜﺎران .2005 ،ﻫﺮﻳﻨﮓ و
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ﻫﻤﻜﺎران  ،2006ﻟﻮﻳﺲ و ﻫﻤﻜﺎران . 2006 ،ﺳﻴﻨﮕﺮ .2006،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اوﻟﺴﻮن ،ﻻرﺳﻤﻦ 1و واﻧﮓ،2
.(2008
ﺗﻌﺪادي از ﻣﺸﻜﻼت اﻳﻦ ﻛﻮدﻛﺎن  ،ﭘﺪر و ﻣﺎدر را ﻛﺎﻣﻼ درﮔﻴﺮ ﻣﻲ ﺳﺎزد و اﻏﻠﺐ درﺻﻮرت ﺣﻞ ﻧﺸﺪن
ﻣﺎدام اﻟﻌﻤﺮ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ آﻣﻮزش واﻟﺪﻳﻦ ﻳﻚ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬﻢ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ رود )ﻣﺎﺗﺴﻮن،
دﻣﭙﺴﻲ ،3ﻟﻮوﻟﻮ و وﻳﻜﻴﻨﺰ.(2008 ،4
ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از ﻣﺴﺎﻳﻠﻲ ﻛﻪ ﻣﺎدران اﻳﻦ ﻛﻮدﻛﺎن ﺑﺎ آن رو ﺑﻪ رو ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﻮد و
ﻛﻮدك  ،ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي در ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط اﺛﺮﺑﺨﺶ ﺑﺎ ﻛﻮدك و دﻳﮕﺮان )ﺗﻨﺒﻴﻪ ﺑﺪﻧﻲ  ،ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺑﻴﺶ از
ﺣﺪ دﻳﮕﺮان و اﻳﺰوﻟﻪ ﻛﺮدن ﺧﻮد و ﻛﻮدك( ،ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻜﺎﻧﻴﺰم ﻫﺎي ﺣﻞ ﻣﺴﺎﻟﻪ در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ
ﻣﺸﻜﻼت اﺳﺖ )ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻫﻲ و ﻫﻤﻜﺎران.(1385 ،
در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺿﺮوري اﺳﺖ واﻟﺪﻳﻦ اﻳﻦ ﻛﻮدﻛﺎن در اﺳﺮع وﻗﺖ ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﻦ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد و
ﻣﺸﻜﻼت ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷﺪه در ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ ﺑﺮآﻳﻨﺪ .اﻳﻦ
ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ :ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﺣﻞ ﻣﺴﺎﻟﻪ ،ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺮس ،ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺣﻔﻆ ارﺗﺒﺎط رﺿﺎﻳﺖ ﺑﺨﺶ ﺑﺎ
ﻫﻤﺴﺮ و ﻓﺮزﻧﺪان و ﮔﻔﺘﮕﻮي ﻣﻮﺛﺮ در ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ )ﺳﻮرﺳﻲ و ﻧﻮﺗﺎ .2004 ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ
از ﺳﻮرﺳﻲ و ﻧﻮﺗﺎ.(2007 ،
ﻣﺪاﺧﻼت رﻓﺘﺎري آﻣﻮزش واﻟﺪﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اي اﺳﺖ ﻛﻪ در آن ﭘﺪر و ﻣﺎدر آﻣﻮزش ﻫﺎﻳﻲ را ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ
رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺴﻨﺪ و ﻛﺎﻫﺶ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻣﺸﻜﻞ ﺳﺎز ﻛﻮدﻛﺎن درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ )ﻛﺎزدﻳﻦ .2005 ،ﺑﻪ
ﻧﻘﻞ از ﺑﻮرﮔﻮ 5و ﺑﻮرل .(2010 ،6ﻳﻜﻲ از اﻧﻮاع ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي آﻣﻮزش واﻟﺪﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﭘﺮوري ﻣﺜﺒﺖ
اﺳﺖ ،اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻳﻚ ﻣﺪل ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺳﺎزي اﺳﺖ ﻛﻪ واﻟﺪﻳﻦ را در ﺟﻬﺖ ﺧﻮد ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ و ﭘﺬﻳﺮش
ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻓﺮزﻧﺪ ﭘﺮوري ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ )ﺳﺎﻧﺪرز و ﻫﻤﻜﺎران .(2008 ،در اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
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