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 چکیده
رغم علیي ،شدهکاشت حلزون و عمیقکودکان ناشنواي شدید 

هیاي اربایا،ي، در مالحظه در رشید ماار هاي قابلپیشرفت
ن شینواي هاي شخصي اجتماعي معادل همسیاارشد ماار 

بیا هیدت بیدویر برنامیه  ،کنند. پژوهش حاضرخود عمل نمي
هاي شخصي اجتماعي بوسط والیدیر بیه ویژه آموزش ماار 

ایییر وییروه از کودکییان و بررسییي ایربخشییي ایییر برنامییه بییر 
در  شیده انایاش شید.مشکال  رفتاري کودکان کاشت حلزون

 16مطالعیه هیاي ورود بهاساس مالکبر آزمایشي، ایر مطالعه
رزنید شامل مادر و ف شده،خانواده داراي نوجوان کاشت حلزون

 2سال که حیداقل  12-19سني  هشده با محدودکاشت حلزون
اراي خانواده د 328سال باربه کاشت حلزون را داشتند از بیر 

و شکل بصیادفي در دشده انتخاب و بهنوجوانان کاشت حلزون
اري ند. بخش رفتوروه هشت نفره آزمایشي و کنترل قرار ورفت

 (SSRS) هاي اجتمیاعيبندي ماار نسخه والد مقیاس رباه
 رنامهاستفاده قرار ورفت. بمورد براي بررسي مشکال  رفتاري

 وري و برقیراري اربایا ،آغیازهاي لفیهؤم ،شده شیاملبدویر
 مال ،یابي، آداب معاشر ، استفاده از زبان بدن در بعیادوست

ود و ختالت و حل آن، ابراز خمدیریت احساسا  و هیاانا ، ا
پذیري، ورزي، مشیییارکت و همکیییاري، مسییی ولیتجیییر  

هیا دهمنظور بحلیل دایر بود. بهؤویري مشاروندبودن و بصمیم
ش آموز ،نتایج نشان داد از کوواریانس چندمتغیري استفاده شد.

ي خانواده نوجوانییان ناشیینواهییاي اجتمییاعي بییهبرنامییه ماار 
 کاهش مشیکال  رفتیاري درونبیه شده منایرکاشت حلزون

لي نمود، برون نمود، پربحرکي و همچنیر مشکال  رفتاري ک
ال  بر کاهش مشیک ،با بوجه به ایربخشي ایر برنامه شود.مي

عنوان بواند بهشده، ميرفتاري نوجوانان ناشنواي کاشت حلزون
 بوجه قرار ویرد.آنان موردبواناخشي  هبخشي از برنام

مشیکال  رفتیاري، ناشینوایي، کاشیت  کلیددی: هایهواژ
 هاي اجتماعيحلزون شنوایي، آموزش ماار 

 

 

Abstract 
Hearing impaired children having undergone 
cochlear implant, despite of progress in 
communication skills, do not have satisfactory 
relationships with their peers. The main 
purpose of this study was to design a family-
oriented personal-social skills training 
program and to examine its effect of it’s on 
behavior problems of cochlear implanted 
individuals. In this experimental study, 16 
families that have cochlear implanted 
adolescent were selected based on entrance 
criteria, including mothers and their two-year 
old child with cochlear implanted ranging 
from 12 to 19 years old, from 328 families. 
Consequently, they were randomly assigned to 
control and experimental groups. The 
behavioral part of Social Skills Rating Scale 
for measurement of behavioral problems was 
used. The designed program includes the onset 
of communication, finding friend, etiquette, 
use of body language in interaction, affection 
and emotion management, conflict and it’s 
solving, self-assertiveness, cooperation, 
responsibility, citizen and decision making. 
Multivariate covariance was employed in 
order to analyze the data. The results showed 
that family-oriented social skills training 
program reduces internalizing (F=10/33, 
P<0/01), externalizing (F=30/83, P<0/01), 
hyperactivity (F=19/41, P<0/01) and general 
behavior problems (F=46/14, P<0/01). The 
study revealed that family-oriented social 
skills training program is effective in 
decreasing the behavioral problems of 
cochlear implanted adolescent which can be 
employed to decrease behavior problems and 
improve social adjustment, as these skills can 
be an integral part of rehabilitation program. 
Keywords: Behavior Problems, Deafness, 
Cochlear Implant 
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 مقدمه
جمعیت هناار بیاابر اسیت و شیوع اختالا  عا،في رفتاري در بیر ناشنوایان نسات به ،هابراساس پژوهش

داراي شیناختي در مقایسیه بیا همسیاان شینواي خیود میاعي و روانهاي رشید اجتکودکان ناشنوا در حیطه
بییریر ، مامایروجود(. بییا1391زاده، افییروز و پیییرزادي، ؛ امرایییي، حسییر1396)امرایییي،  هسییتندهیایي بفاو 

 اربایا،يهیاي بیر باایود ماار  بوجايقابیلییر أبکه  بواناخشي کودکان ناشنوا، برنامه کاشت حلزون است
باایود کیفییت  ( و2017لوئییان، ؛ امراییي، امیرسیااري و اجل2002جمعه، فرهادي، دانشي و اماشزاده، حسر)

بوجیه ، عدششینوایي حلیزون کاشیتبواناخشي  برنامهبر  نقدبریر ماماما  .کودکان ناشنوا داشته استزندوي 
غم پیشیرفت بحصییلي رياي که علوونهبه ؛است ي کاشت حلزون شدهناشنوااجتماعي کودکان  رشد روانيبه

هاي بنایایي و نایود دوسیتيهاي آموزش بلفیقیي، برخي از آنان با همساان شنوایشان در محیطبقریااً برابر 
و برقیراري  اجتمیاعي و هیایاني هیايقابلیتدر ها آنو اغلب  شودها وزارش ميوونه محیطایرصمیمي در 

  (.2009، لیند، آرنسر و هلویک، رماردچار مشکل هستند ) همساان شنواارباا  با دیگر 
وفور از اختالا  شایع در بیر همه کودکان و نوجوانان است کیه بیه رفتاري-اختالا  عا،فيهمچنیر، 

 و ، فالوییر، شیون؛ عثمیان1998، کلیویرو  ، سیوواي)لیویس ویرنیدموردبوجه متخصصان بالیني قیرار مي
فتارهاي وونیاوون افرا،یي، ر ،فراد داراي ایر اختالا ا (.2015 ؛ بیارس و همکاران،2017 ،آلویر-کلینگارگ

وونه دارند که وستره آن شامل اعمال بااجمي یا برانگیختگي ناوااني با اعمال افسیرده سازيمزمر و مشکل
، ، وینیک، میوریس و رویتیر)بیاسیر کننده اسیتانتظار مشاهده از دورها بهباشد و بروز آنمي ویرانهو ووشه
اي از مشکال  از مطالعا  حاکي از ایر است که کودکان درویر در مشکال  رفتاري، دامنه ،،رفي (. از2017

هیا، بوانیایي نوعي ماار اجتماعي به هايماار (. 2010 )دانون، جمله نواقصي در کفایت اجتماعي خود دارند
بأمیل هاي مام و قابلاز سازه یکي ،اجتماعيماار بنابرایر  ؛پذیري اجتماعي اشاره داردسازواري و مس ولیت

 (. 2013 )بورچل، در مورد کودکان با مشکال  رفتاري است
در یک مطالعه میوردي بیا آمیوزش  ،(1986)بیزدل و اورنس  هاي اجتماعيبراي مقابله با ضعف ماار 

اري فیردي و سیازووابیط بیررفرد با آسیب شینوایي و وفتیاري، موجایا  باایود در هاي اجتماعي بهماار 
 ( ازنفیر 18کیداش )هرخاب دو ویروه بصیادفي تبا ان پژوهشي در، (2000)سوارز  فراهم آوردند. وي رااجتماعي 
آزمیون بیرروي هیر دو ویروه و مقایسیه آزمون و پسناشنوا با اجراي پیش لسا 14ا ب 9 همحدوددر  کودکان
مسیائل حظیه در مایار  حلمالقابلباایود  موجیباعي هیاي اجتمیآموزش ماار  ،ها نشان دادآزمونپس

و  میورددر یکپارچگي اجتماعي و بحصیلي بییر ویروه  ،ذکر است فردي شده است. قابلاجتماعي، روابط بیر
فرابحلیل ایربخشیي آمیوزش  9بر  در فرابحلیلي، (2006)ماگ  همچنیر بفاو  معناداري وجود نداشت. شاهد
 درنییز  (2008) و همکیاران کیوک ،ایربیرعالوهشان داد. ن 35/0گیر اندازه ایر نهاي اجتماعي را با میاماار 

انایاش شیده بودنید، باایود در شایسیتگي  2006با  1980هاي مطالعه که ،ي سال 77دیگر نتایج فرابحلیلي 
  دست آورد.هبرا  32/0با میانگیر اندازه ایر هاي اجتماعي اجتماعي افراد بحت برنامه آموزش ماار 
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بر ایربخشي برنامه کاشیت حلیزون، یر ؤماز عوامل  ،خود کودکهاي اجتماعي بهعالوه بر آموزش ماار 
هاي بااي مشیارکت خیانواده در برنامیه اي که سطحوونههاي بواناخشي است. بهمشارکت والدیر در برنامه

لیدرون کا (.2000؛ مولر، 2002وریس، را باحدودي جاران کند ) زودهنگاشکاشت  درخیر أب ،بواندبواناخشي مي
کودک با آسیب شنوایي و ارائه مداخال  زودهنگاش، نشیان داد کیه مشیارکت بیشیتر و  28انتخاب  با ،(2000)
هیا اجتماعي، زباني و ماار  خوانیدن زودبیر را بیراي آن-خانواده در ایر برنامه موجاا  رشد عا،فيیربر ؤم

هاي اجتمیاعي خانواده در رشد ماار  در پژوهشي با هدت بررسي نقش ،(2007)بینت و هاي آورد. فراهم مي
وییژه مییزان دروییري خیانواده در برنامیه بواناخشیي را از ههاي فیزیکي، خصوصیا  خانواده بیافراد نابواني

ییک  ،اهمیت نقش والیدیر در زنیدوي کودکیان .ددر موفقیت برنامه بواناخشي دانستنیر ؤمبریر عوامل مام
دهنده و ییک عامیل ضیروري بیراي رشید لدیر همیشه مراقب، آموزشوا .برانگیز نیستمفاوش بازه و بعاب

هسیته هیاي کودکیان آآموزش والدیر در بااود ماار ایربخشي  .انداجتماعي، زباني و بحصیلي کودکان بوده
کودکان ابیسیتیک بوسیط براي ( و 2007)بریسمیستر و شفر  به نقل از (2002) 1همکارانو هستر  بوسطواش 

  وزارش شده است.اي در بحقیقا  جداوانه (2005)کارسلو و  (2000) سیسونو  یس، کنر، اللویسلي
ر مراقایان، والدیر و دیگکه در آن به هاي رواني درماني استاز مداخله يوجه مکمل ،مدیریت رفتار والدیر

 وربیائوکولو،روئیر و ا)دوو فنون مقابله و رفتار مناسب با مشکال  رفتیاري کودکان را در خانیه مدیریت کننید
هاي د بعدادي از خانوادهدر مور ،(2007) سندرو  ، ریچاردمدیریت رفتار والدیر بوسط برنر هبرنام(. انااش 2014

هیا آن ودکان بیهکباعث رشد سازواري و کاهش مشکال  رفتاري شد و مدیریت رفتار والدیر  ،بومي استرالیا
رفتیار  ر میدیریتود اقداما  مناسیاي انایاش دهنید. دکمک کرد با در برخورد با مشکال  رفتاري فرزندان خ

و  ع به علل، درمانهایي که والدیر راجوالدیر، بر کل واحد خانواده و بأییر آن بر کودک بأکید و درباره نگراني
آیید. در هم ميشود و ا،العا  و حمایت ازش براي والیدیر فیراآواي اختالل فرزندشان دارند بحث ميپیش

فتیار کننید و میدیریت رمشیکال  کیودک پییدا ميجدید، والدیر فام و رفتار باتري نسات به پربو ا،العا 
اي از الگوهیاي اربایا،ي (. خانواده شیاکه2017 )کازدیر، دهدکودک، احساس کارآمدي والدیر را افزایش مي

رفیر قادرنید ، ،عهامواست که در آن والدیر و کودکان در فرایندي دوسویه با یکدیگر بعامل دارند. در ایر م
 (.2017 بر یکدیگر بگذارند )عثمان و همکاران، يشگرف ییرا أب

آییا آمیوزش  است کهال ؤسپاسخگویي به ایر منظور اي بهبدویر برنامهپژوهش حاضر درصدد بنابرایر، 
شیکال  مکیاهش ر بیبوانید مي شیدهنوجوانان ناشنواي کاشیت حلزون دارايمادران هاي اجتماعي بهماار 

 ؟باشدیر ؤمها آن تاريرف

                                                           
1- Hester, P., & et al 
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 روش

  پژوهش ینمونه و روش اجرا ی،جامعه آمار

ییک کیه ،یرح در ایر  .بودبا وروه کنترل  آزمونپس-آزموناز نوع پیش ،فاده در ایر پژوهش،رح مورد است
 بحیت کنترلکند و وروه را باربه مي هاي اجتماعيآموزش ماار ه برنام ،آزمایشروه و ،است آزمایشي،رح
 شیاهدو  موردهاي ویري در وروهو اندازه شاهدهبقارن و همزماني م ،. در ایر ،رحویرندقرار نمي يدرمانهیچ 

 (.1386هومر، کند )مل مزاحم روایي دروني را کنترل ميواعالوه ایر ،رح اکثر عهالزامي است. ب
یي حییاي شینواانامر ا عضو ،شدههاي داراي فرزند کاشت حلزونبماش خانواده، حاضرجامعه آماري پژوهش 

پیس از اعیالش  مونیهنمیالک انتخیاب  .بودخانوار  328شامل  ،هابعداد ایر خانواده .بود 1393-94ایران در سال 
 قلسال که حیدا 12-19سني  همحدودبا  شدهشامل مادر و فرزند کاشت حلزونمالک ورود خانواده ) 16فراخوان 

اي بیر (ري نااشیدچ بیماري جسماني و روانیي دیگییهماتال به و وذشته است کاشت حلزون آن هبرنامسال از  2
و  رلکنتیو ویروه د بیهبصادفي سیاده  کلشها بهایر خانواده .آموزشي اعالش آمادوي کردند دورهشرکت در ایر 

بحصییل شیغول بهمکه در مدرسه راهنمیایي و دبیرسیتان  پسر 4دختر و  4شامل  هانمونه شدند.بقسیم  آزمایش
 راي شیرکت درشرایط میدنظر پیژوهش بی ،و همچنیردر مد  موردنظر آماري  محدویت جامعهوجه بهباب .بودند
هاي تبیریر محیدودیاز مام ،بودند که ایر امر آموزشي متقاضي دورهبعداد محدودي براي شرکت در ایر  ،دوره

بعیییر نقیا  مربیو  بیهمل است که در جیداول اسیتاندارد بأقابل ،ایربرعالوه وردید.ایر پژوهش محسوب مي
بوانید ياسیت کیه م براي درجا  آزادي کم هم مقدار بحراني نیز ذکر شده حتيبحراني براي هر بحلیل آماري، 

ییر اکتفیا اوهشگر بیه پژ ،از ،رت دیگر هاي با حام پاییر باشد.ها براي نمونهبر اجراي ایر بحلیلییدي أبمار 
 است. نمودهها را نیز ذکر عاملدهیک از خرهرنکرده و بوان آزمون مربو  به

 

 ابزار سنجش

 وییژه ،فرشییک کیهبیود  فرشسه شاملایر مقیاس  :)SSRS) 1های اجتماعیبندی مهارتقیاس رتبهم

 از که هریک بابوجه به ایر .است آموزاندانش و معلمانمخصوص  نیز دیگرفرش دو  و والدیر بوسط ارزیابي

 مشکال  رفتاريبراي سناش  ،در پژوهش حاضر ؛ورفت کاربه شو ب یا ایيبنابه بوانمي را مقیاس هايفرش
هیاي اجتمیاعي و و از دو بخش ماار  باشدميوویه  55داراي  ،فرش والدیر استفاده شده است.از فرش والدیر 

خرده عامیل، که شیامل سیه رفتاري  مشکالاز بخش  ،مشکال  رفتاري بشکیل شده است. در ایر پژوهش
با  74/0 بیر ،یر مقیاسپایایي دروني ا .استفاده شد ،است نمود و پربحرکينمود، برونتاري درونمشکال  رف

هاي سیالچند نوبت هنااریابي شده کیه در بوسط شایم  ،. مقیاس مذکور در ایران(1386 شایم،) است 95/0
فرش مطلیوب بیوده ر سیهسناي براي هني و دوبارهرودشده و قابلیت اعتماد همسانيهنااریابي 1378 و 1377
 (. 1386شایم، ) بود دست آمدههب 81/0بعد از دوهفته اجراي مادد، اعتاار آن  ،(1381آخریر اعتااریابي ) .است

                                                           
1- Social Skills Rating Scale (SSRS) 



 67                                                                دهم، سال 1ي، شماره پژوهش-شناختي، علميروان کاربردي هايپژوهش نامهفصل

 روند اجرايدر اجتماع نیاز دارد. یر ؤماست که هر کودکي براي کارکرد  يهاشامل ماار  ،برنامه آموزشي
آزمون بکمیل عنوان پیشآزمایش و کنترل پرسشنامه را بهو وروه ابتدا هر د بدیر شکل بود که ،دوره آموزشي

کیه بیراي  در حیالي ؛هاي اجتماعي قرار ورفتندجلسه بحت آموزش ماار  12 آزمایشوروه  ،و سپس کردند
. در اولیر جلسیه آموزشي قرار ورفتند جات دوره ،انتظاریستل در و اقداش خاصي صور  نگرفت ،کنترلوروه 
برنامیه و ي ئیاجرامعرفي خود پرداخته و مدرس روند اعضاي وروه به آزمون،ضمر اجراي پیش ،آموزشي دوره

برقراري  ،در جلسا  بعدينمود.  بشریح در ،ول دوره انااش دهند را وروه موردکه باید  هایيو بمریر وظایف
ریت بدن در مکالما ، مدی(، آداب معاشر ، زبان ب) یابيبرقراري ارباا  و دوست(، الفیابي )ارباا  و دوست

 پذیري و شاروندبودن و ولیتمسمشارکت و همکاري، ورزي و ابراز وجود، احساس، اختالت و حل آن، جر  
آزمیایش و ویروه اعضیا  بنیدي نایایي از ضیمر جمع ،و در جلسه پایاني آموزش داده شدیر ؤمویري بصمیم
جز جلسیه ههرکداش از ایر جلسا  بی، ش به ذکر استازیم. دعمل آورهب ن )بکمیل پرسشنامه(آزموپسکنترل 

نتایج حاصیل از  آموزش داده شد.شده کاشت حلزونسمت جداوانه براي مادران و کودکان در دو ق ،اول و آخر
منظور کنتیرل کیه بیه امعنبدیر  اجراي پرسشنامه پژوهش از ،ریق آزمون کواریانس موردبحلیل قرار ورفت.

آزمیون از آزمیون بحلییل هیا در پسمقایسیه مییانگیر آن آزمون ودر پیشکنترل آزمایش و بفاو  دو وروه 
  استفاده شده است.چندمتغیري کوواریانس 

 هایافته

هاي مشیکال  لفیهؤم باعث کاهش کلیه نمرا اي برنامه مداخله ،کنیدمالحظه مي 1،ور که در جدول همان
منظور پاسیخگویي بیهشیده اسیت. پربحرکیي میود و نرفتارهیاي دروننمیود، رفتارهیاي برون شاملرفتاري 

و بیر کیاهش مشیکال  رفتیاري  هیاي اجتمیاعيهاي پژوهشي ماني بر ایربخشي آمیوزش ماار فرضیهبه
ل کواریانس چنیدمتغیري اسیتفاده آزمون، از بحلیوجود چند متغیر وابسته و پیشبوجه به، باهاي آنعاملخرده
آزمون، همگوني وارییانس آزمون و پسبودن رابطه پیشمفروضا  خطيه بررسي نتایج نشان داد کالاته ؛ شد

 ،داد( نشیان F ،003/0>P=63/10نتایج آزمیون انیداي ویلکیز )براي دو وروه آزمایش و کنترل برقرار است. 
در جدول  ،جزئیا  بیشتر نتایجبفاو  معناداري وجود دارد.  ،آزمایش و کنترلمتغیر بیر دووروه حداقل در یک

 وزارش شده است. ،2

 آزمونیانگین و انحراف استاندارد گروه آزمایش و کنترل در پیشم -1 جدول

 آزمون مشکالت رفتاریو پس
 گروه کنترل گروه آزمایش 

 آزمونپس آزمونپیش آزمونپس آزمونپیش متغیر

 M SD M SD M SD M SD 

 46/1 87/6 91/1 25/5 83/1 25/3 60/2 75/5 نمودرفتارهای برون

 99/1 62/5 88/1 12/3 60/1 50/2 53/2 87/3 نمودرفتارهای درون

 67/1 75/6 27/2 5 85/1 62/2 07/3 6 پرتحرکی
 37/3 25/19 23/5 37/13 82/2 37/8 31/7 62/15 مشکالت رفتاری
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و  مشکالت رفتاریمیانگین، انحراف استاندارد و نتایج تحلیل واریانس مربوط به -2 جدول

 های آنلعامخرده
 اندازه اثر SS df MS F P متغیر

 97/0 001/0 83/30 26/58 1 26/58 نمودرفتارهای برون

 96/0 007/0 33/10 8507/35 1 8507/35 نمودرفتارهای درون

 95/0 001/0 41/19 01/60 1 01/60 پرتحرکی

 98/0 001/0 14/46 30/470 1 30/470 مشکالت رفتاری

امیل عو  نمیود، پربحرکیي  برونالنمود، مشکدرون  عامل مشکالخردهدر سه ،دهدنشان مي 2جدول 
جیود دارد، بیدیر بفاو  معناداري و 01/0بر از در سطح کمآزمایش و کنترل بیر وروه  مشکال  رفتاريکلي 

 مییانگیر، عاملخردههیر سیه آزمونآزمون، در پسها در پیشبا در نظرداشتر بفاو  میانگیر وروه شکل که

هیاي محور ماار ادهبرنامه آموزش خیانو ،دیگرعاار . به(P<01/0) بودبر کنترل پاییراز وروه  آزمایشوروه 
  .استشده کاشت حلزون کاهش مشکال  رفتاري افراددر همه موارد منار بهاجتماعي 

 گیریو نتیجهبحث 

ال  کیاهش مشیکجتمیاعي بیر هاي امحور ماار بررسي ایربخشي آموزش خانواده ،وهش حاضرژپهدت از 
 هیاي اجتمیاعيآمیوزش مایار  برنامیه ،دادنشان  بود. ایر پژوهش شدهشنوایي کاشت حلزون رفتاري افراد

،یور بیه نمود و پربحرکیينمود، برونمشکال  درونو ،ور عاش به کاهش مشکال  رفتاريموجب خانواده به
 دل و لیورنسبییزو  (2000)سیوارز  ا با بحقیق ،نیز اي پژوهش حاضرهیافته ،دیگراز سوي. ص شده استاخ
بقوییت روابیط  وهیاي اجتمیاعي در باایود ماار یر ؤمروشي که ایربخشي برنامه آموزش خانواده را ( 1986)

 پژوهشبیوان بیهيم ،از دیگر بحقیقیا  همسیو. (4 و 3) همسو است ند،ان نشان دادهاناشنوای فردي افرادبیر
 .اشاره کیرد (2005) کارسلو ،(2000) سیسون و کنر، الیس ،ویسليل، (2008)ان و همکار کوک( و 2006) ماگ

ر اربایا  بیا د( 2007)و همکیاران  زاده هنرمنیدمارابیي وهشپژبیه فرديبااود روابط بیرمورد  در ،همچنیر
 شیکلي خیاص نشیانهیاي اجتمیاعي را بهورزي اشاره کرد که هرکداش ایربخشي برنامه آموزش ماار جر  

آموزش والیدیر کند که خا،رنشان مي ،در پژوهش خود (2005)سیمون  ،ایربرعالوه. (2000لویسلي، ) اندهددا
 یژه است. وبر براي افراد باا تآوري خدما  بیشتر و باکیفیفراهممویر و مام در هاي یکي از راه
 اهش مشیکال  رفتیاريکی محور درخیانواده برنامیه ماني بر ایربخشیي ،هاي ایر پژوهشر یافتهیدر با

داري در موجب بااود ماار  خویشتنر ،خانوادهبه هاي اجتماعيموزش ماار آ برنامهکه بوان عنوان کرد مي
 ،(1990) 1فلنر، لییز و فیلییپساجتماعي براساس مدل کفایتآموزشي شده است.  دورهکننده در افراد مشارکت

که از  ید ظرفیت کنترل بر احساس و برانگیختگي هیاانيهاي اجتماعي باعیتقدر مویر ؤمفرد براي عملکرد 

                                                           
1- Felener, R. D., Iease, A. M., & Zphilips, R. C. 
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بعیدیل دي که خود را قیادر بهافرارا داشته باشد.  ،شودساز ناشي ميزا و خشمابزا، اضطرهاي استرسموقعیت
مسأله را که کسب کرده اسیت را حلبوابند راهاردهاي بیند، نميهاي نميهاي عا،في در چنیر موقعیتپاسخ
صیور  بکانشیي عمیل به ،ایهنتی و در داري نیسیتندخویشیترقیادر به ،. بنابرایرکار ویردهبطااقي شیوه انبه
 پییشها شود که آنهاي اجتماعي موجب ميموزش ماار . اما آ(1385بیرامي و مرادي، به نقل از ) کنندمي

یر بأمیل، فرصیت مراجعیه بأمل نمایند و ا ،نااش آن هستندااز انااش پاسخ بکانشي در مورد آنچه که درصدد 
 ،همچنییر آورد.میيوي آموزش داده شده است را فراهم به موزشيآ مسأله که در ،ي دورهراهاردهاي حلبه

بواننید فرزنید مي ،اندآشنا شیدهمسأله راهاردهاي حلانگیز، مدیریت احساس و موقعیت هیاان که با يمادران
بواننید در مي ،حیالو در عیر کنندها کمک برخورد با آندر  یرؤمها و راهکارهاي شناسایي احساس در خود را
مایار   ،هاکه بمامي ایر نمایندمقابله را بمریر یر ؤمشده بشخیص احساس و روش سازيهاي شایهموقعیت
 کند.بقویت مي را در فرد داري و کنترل احساسخویشتر
هاي لفیهؤمورزي( یکیي از قا،عیت )جر   ،(1990)فلنر، لیز و فیلیپس مطابق مدل مفاومي  ،ایربرعالوه

جات ود بیهخیبوانایي در آن براي بییان عقییده و پافشیاري بیر حیق و عدش باشدمي اساسي کفایت اجتماعي
شنا آحقوق خود آموزش قا،عیت فرد را نسات به ،جاتدادن حقوق دیگران بر حقوق فردي است. بدیراولویت

و میرادي،  بیرامیيز به نقیل احقوق خود دفاع کند را بشریح خواهد نمود )هاي که فرد باید از کرده و موقعیت
ییر دوره ویردد کیه فیرد در ،یي اهاي اجتماعي موجیب ميهاي آموزش ماار برنامه ،ایربر(. عالوه1385

اش جایت انای هاي منفي و فشارهاي دوستانپذیري را درک کرده و در مقابل درخواستفرآیندهاي مس ولیت
 بگویند.« نه»خرج دهد و بتواند هناارشکنانه مقاومت بهرفتارهاي 

هیاي اجتمیاعي را موجایا  باایود ماار ، که دوره آموزشیي نییز دادنشان  هاي پژوهشیافتههمچنیر، 
کیه  قیرار دادرا مدنظر  (2008)پریک و مولر نظر  ،هاایر یافته باییربراي بوان در ابتدا مي. فراهم آورده است

 ن،اییر فقیدا کیه در راسیتاي کننداجتماعي را ضعف و فقدان در خزانه رفتاري عنوان مي سازواريضعف در 
بوانید موجیب يممادران در خانواده راهنمایي و کمک آموزشي و  دورههاي اجتماعي از ،ریق آموزش ماار 

  .مایندنمتناسب با موقعیت، رفتار متناسب را اعمال  بتوانند ها شود کهغناي خزانه رفتاري آن
در شیکل کنشیگر آن و ب یوري ییادویري رفتیارورایي  ب وريبیه بوانها ميایر یافته ربایدر  ،همچنیر

هاي اجتمیاعي متناسیب بیا فرد زماني که ماار  ،سازي کنشگرقالب شر،ي استناد داد. در 1راواي بندمشاهده
هیاي و در موقعیت کنیدرا کسب مي هامانند ایر، ابراز وجود و یرؤمیابي، برقراري ارباا  موقعیت مانند دوست
ها مانند حمایت اجتمیاعي، ویرد و با پیامدهاي مثات آنکار ميهمدرسه بخانواده و محیطاجتماعي مانند محیط

 فیرد بماییل بیشیتري بیراي ،جاتبدیر .شودو احساس مفیدبودن مواجاه مي دادنبوجه مثات، حق انتخاب
 بنیدورا ايدر قالب ب یوري ییادویري مشیاهده کند.پیدا ميبر سطح وستردهرا در  هابکرار و انااش آن ماار 

افیراد کیرد کیه  بایییروونیه بیوان ایرشیده را ميهاي اجتماعي افیراد کاشیت حلزونبااود ماار  ،(1986)

                                                           
1- Bandura, A. 
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هیاي ماار  هیاي اجتمیاعي،ه ضیمر بشیریح ماار کی آموزشي از مدرس دوره،رت از یککننده مشارکت
از  و نماینیدالگیوبرداري مي ،انااش خواهد داد وروه مورد سازي شده بادر موقعیت شایهلسه را شده در جمطرح
عنوان الگوي براي فرزندان خود باشیند کیه بوانند خود در محیط واقعي بهمي کنندهمادران شرکت ،دیگر،رت

  ها الگوبرداري کنند.ز آنهاي اجتماعي مختلف را اهاي متناسب موقعیتکودکان و نوجوانان بتوانند ماار 
هاي اییر بیریر محیدودیتاز مام .مانند هر پژوهش دیگر عاري از محدودیت نیست ،پژوهش حاضر نیز

ضیي مشیارکت در صور  داو،لب متقاکه به دکننده اشاره کربعداد محدود افراد مشارکتبه ،بوانميوهش ژپ
دادن بیشیتر  ماننید بایاهیاي آماري در جاتاز سایر جامعهایر افراد را  ،بواندامر ميایر  .بودند دوره آموزشي

 ،بوانیداییر ميو خود نمونه محدود  متفاو  کند هامانند ایرو  برآوردن محیط غنيوضعیت کودک و فراهمبه
،یرح پیژوهش اسیت کیه وجیود  ،هاي پیژوهشبأییر قرار دهید. از دیگیر محیدودیتنتایج پژوهش را بحت

شیود در پیشنااد مي ،روازایربراي برخي عوامل بادیدکننده روایي دروني باشد.  یينشأم ،بواندآزمون ميپیش
آموزش افراد همکالسي براي آواهي  ،ایربرعالوههاي ایر پژوهش لحاظ وردد. محدودیت ،هاي آبيپژوهش

 ،ویرددااد ميیک آیتم پیشناادي باشید. پیشین ،بوانداز خصوصیت ایر افراد و چگونگي بعامل با آنان نیز مي
بواناخشي بعد از کاشت براي خیانواده و خیود کیودک  برنامهعنوان بخشي از هاي اجتماعي بهآموزش ماار 

آزمیایش و بودن حام نمونیه در ویروه پاییر ،پژوهش حاضر يهایبریر محدویتموردبوجه قرار ویرد. از مام
براي  ،شودپیشنااد مي ،راستاود و در همیرلحاظ شرایط پژوهش امکان افزایش آن نااست که به وروه کنترل

 .نمایندرا انتخاب  يکرده و حام نمونه باایهاي آبي ایر محدودیت را لحاظپژوهش

 منابع
بیني خودبنظیمي رفتاري براساس رشد زبان و دلاستگي ایمیر اي وفتار با خود در پیش(. برازش نقش واسطه1396امرایي، ک. )

 .121-141 ،(25)7 .شناسي افراد استثنایيروان ده شنوایي.شدر کودکان کاشت حلزون

هاي اجتماعي بر افیراد محور ماار (. بأییر برنامۀ آموزش خانواده1391پیرزادي، ح. ).، و ع. غ ،افروز ،.زاده، سحسر ،.امرایي، ک
 .103-109، (3)21 .پزشکي باراندانشگاه علوش -شناسيشنوایي شده.کاشت حلزون

پژوهشي -فصلنامه علمي آموزان.اجتماعي دانشهاي اجتماعي بر کفایتبأییر آموزش ماار  .(1385) .ر. ع ،مرادي .، وش ،بیرامي
 .47-97 ،(4)1 .شناسي دانشگاه باریزنروا
 ایرانیي در اجتمیاعي در وروهیي از کودکیان مایاجر هايو ماار  رفتاريپذیري خانواده، مشکال (. فرهنگ1386) .س ،شایم

 .93-108 ،((19)پیاپي 1-2)10 .شناختيهاي روانپژوهش بورنتو.

 رفتاري. چاپ اول. باران: انتشارا  سمت.شناسي پژوهش در علوشروش .(1386) .ع. هومر، ح
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