Applied Psychological Research Quarterly
2019, 10(1), 63-72

فصلنامه پژوهشهاي کاربردي روانشناختي
1398, 10)1(, 63-72

:تدوین برنامه آموزش مهارتهای اجتماعی به مادران کودکان ناشنوا
اثربخشی آن بر کاهش مشکالت رفتاری نوجوانان ناشنوای کاشت حلزونشده
Designing of Social Skills Training Program for the mothers of Deaf
Children: An assessment of its effects on Behavior Problems of Cochlear
Implanted Deaf Adolescent
*

Saeed Hassanzadeh

سعید حسن زاده
**

Kourosh Amraei

کورش امرایی
چکیده

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 familyoriented 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

 علیيرغم،کودکان ناشنواي شدید و عمیق کاشت حلزونشده
 در،ي،پیشرفتهاي قابلمالحظه در رشید ماار هیاي اربایا
رشد ماار هاي شخصي اجتماعي معادل همسیاان شینواي
 بیا هیدت بیدویر برنامیه، پژوهش حاضر.خود عمل نميکنند
ویژه آموزش ماار هاي شخصي اجتماعي بوسط والیدیر بیه
ایییر وییروه از کودکییان و بررسییي ایربخشییي ایییر برنامییه بییر
 در.مشکال رفتاري کودکان کاشت حلزونشیده انایاش شید
16  براساس مالکهیاي ورود بهمطالعیه،ایر مطالعه آزمایشي
 شامل مادر و فرزنید،خانواده داراي نوجوان کاشت حلزونشده
2  سال که حیداقل12-19 کاشت حلزونشده با محدوده سني
 خانواده داراي328 سال باربه کاشت حلزون را داشتند از بیر
نوجوانان کاشت حلزونشده انتخاب و بهشکل بصیادفي در دو
 بخش رفتاري.وروه هشت نفره آزمایشي و کنترل قرار ورفتند
(SSRS) نسخه والد مقیاس رباهبندي ماار هاي اجتمیاعي
 برنامه.براي بررسي مشکال رفتاري مورداستفاده قرار ورفت
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،  استفاده از زبان بدن در بعیامال،  آداب معاشر،دوستیابي
 ابراز خود و، اختالت و حل آن، مدیریت احساسا و هیاانا
، مسییی ولیتپذیري، مشیییارکت و همکیییاري،جیییر ورزي
 بهمنظور بحلیل دادههیا.شاروندبودن و بصمیمویري مؤیر بود
 آموزش، نتایج نشان داد.از کوواریانس چندمتغیري استفاده شد
برنامییه ماار هییاي اجتمییاعي بییهخانواده نوجوانییان ناشیینواي
کاشت حلزونشده منایر بیهکاهش مشیکال رفتیاري درون
 پربحرکي و همچنیر مشکال رفتاري کلي، برون نمود،نمود
 بر کاهش مشیکال، با بوجه به ایربخشي ایر برنامه.ميشود
 ميبواند بهعنوان،رفتاري نوجوانان ناشنواي کاشت حلزونشده
.بخشي از برنامه بواناخشي آنان موردبوجه قرار ویرد
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مقدمه
براساس پژوهشها ،شیوع اختالا عا،في رفتاري در بیر ناشنوایان نسات بهجمعیت هناار بیاابر اسیت و
کودکان ناشنوا در حیطههاي رشید اجتمیاعي و روانشیناختي در مقایسیه بیا همسیاان شینواي خیود داراي
بفاو هیایي هسییتند (امرایییي1396 ،؛ امرایییي ،حسییرزاده ،افییروز و پیییرزادي .)1391 ،بییاوجودایر ،مامبییریر
بواناخشي کودکان ناشنوا ،برنامه کاشت حلزون است که بأییر قابیلبوجاي بیر باایود ماار هیاي اربایا،ي
(حسرزاده ،فرهادي ،دانشي و اماشجمعه2002 ،؛ امراییي ،امیرسیااري و اجللوئییان )2017 ،و باایود کیفییت
زندوي کودکان ناشنوا داشته است .اما مامبریر نقد بر برنامه بواناخشي کاشیت حلیزون شینوایي ،عدشبوجیه
بهرشد رواني اجتماعي کودکان ناشنواي کاشت حلزون شده است؛ بهوونهاي که عليرغم پیشیرفت بحصییلي
بقریااً برابر برخي از آنان با همساان شنوایشان در محیطهاي آموزش بلفیقیي ،بنایایي و نایود دوسیتيهاي
صمیمي در ایروونه محیطها وزارش ميشود و اغلب آنها در قابلیتهیاي اجتمیاعي و هیایاني و برقیراري
ارباا با دیگر همساان شنوا دچار مشکل هستند (رمار ،لیند ،آرنسر و هلویک.)2009 ،
همچنیر ،اختالا عا،في-رفتاري از اختالا شایع در بیر همه کودکان و نوجوانان است کیه بیهوفور
موردبوجه متخصصان بالیني قیرار ميویرنید (لیویس ،سیوواي و کلیویر1998 ،؛ عثمیان ،فالوییر ،شیون و
کلینگارگ-آلویر2017 ،؛ بیارس و همکاران .)2015 ،افراد داراي ایر اختالا  ،رفتارهاي وونیاوون افرا،یي،
مزمر و مشکلسازي دارند که وستره آن شامل اعمال بااجمي یا برانگیختگي ناوااني با اعمال افسیردهوونه
و ووشهویرانه ميباشد و بروز آنها بهدور از انتظار مشاهدهکننده اسیت (بیاسیر ،وینیک ،میوریس و رویتیر،
 .)2017از ،رفي ،مطالعا حاکي از ایر است که کودکان درویر در مشکال رفتاري ،دامنهاي از مشکال از
جمله نواقصي در کفایت اجتماعي خود دارند (دانون .)2010 ،ماار هاي اجتماعي بهنوعي ماار هیا ،بوانیایي
سازواري و مس ولیتپذیري اجتماعي اشاره دارد؛ بنابرایر ماار اجتماعي ،یکي از سازههاي مام و قابلبأمیل
در مورد کودکان با مشکال رفتاري است (بورچل.)2013 ،
براي مقابله با ضعف ماار هاي اجتماعي بیزدل و اورنس ( ،)1986در یک مطالعه میوردي بیا آمیوزش
ماار هاي اجتماعي بهفرد با آسیب شینوایي و وفتیاري ،موجایا باایود در روابیط بیرفیردي و سیازواري
اجتماعي وي را فراهم آوردند .سوارز ( ،)2000در پژوهشي با انتخاب دو ویروه بصیادفي (هرکیداش  18نفیر) از
کودکان در محدوده  9با  14سال ناشنوا با اجراي پیشآزمون و پسآزمیون بیرروي هیر دو ویروه و مقایسیه
پسآزمونها نشان داد ،آموزش ماار هیاي اجتمیاعي موجیب باایود قابلمالحظیه در مایار حلمسیائل
اجتماعي ،روابط بیرفردي شده است .قابل ذکر است ،در یکپارچگي اجتماعي و بحصیلي بییر ویروه میورد و
شاهد بفاو معناداري وجود نداشت .همچنیر ماگ ( ،)2006در فرابحلیلي بر  9فرابحلیل ایربخشیي آمیوزش
ماار هاي اجتماعي را با میانگیر اندازه ایر  0/35نشان داد .عالوهبیرایر ،کیوک و همکیاران ( )2008نییز در
فرابحلیلي دیگر نتایج  77مطالعه که ،ي سالهاي  1980با  2006انایاش شیده بودنید ،باایود در شایسیتگي
اجتماعي افراد بحت برنامه آموزش ماار هاي اجتماعي با میانگیر اندازه ایر  0/32را بهدست آورد.
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عالوه بر آموزش ماار هاي اجتماعي بهخود کودک ،از عوامل مؤیر بر ایربخشي برنامه کاشیت حلیزون،
مشارکت والدیر در برنامههاي بواناخشي است .بهوونهاي که سطح بااي مشیارکت خیانواده در برنامیههاي
بواناخشي ميبواند ،بأخیر در کاشت زودهنگاش را باحدودي جاران کند (وریس2002 ،؛ مولر .)2000 ،کالیدرون
( ،)2000با انتخاب  28کودک با آسیب شنوایي و ارائه مداخال زودهنگاش ،نشیان داد کیه مشیارکت بیشیتر و
مؤیربر خانواده در ایر برنامه موجاا رشد عا،في-اجتماعي ،زباني و ماار خوانیدن زودبیر را بیراي آنهیا
فراهم ميآورد .بینت و هاي ( ،)2007در پژوهشي با هدت بررسي نقش خانواده در رشد ماار هاي اجتمیاعي
افراد نابوانيهاي فیزیکي ،خصوصیا خانواده بیهوییژه مییزان دروییري خیانواده در برنامیه بواناخشیي را از
مامبریر عوامل مؤیر در موفقیت برنامه بواناخشي دانستند .اهمیت نقش والیدیر در زنیدوي کودکیان ،ییک
مفاوش بازه و بعاببرانگیز نیست .والدیر همیشه مراقب ،آموزشدهنده و ییک عامیل ضیروري بیراي رشید
اجتماعي ،زباني و بحصیلي کودکان بودهاند .ایربخشي آموزش والدیر در بااود ماار هیاي کودکیان آهسیته
واش بوسط هستر و همکاران )2002( 1به نقل از بریسمیستر و شفر ( )2007و براي کودکان ابیسیتیک بوسیط
لویسلي ،کنر ،الیس و سیسون ( )2000و کارسلو ( )2005در بحقیقا جداوانهاي وزارش شده است.
مدیریت رفتار والدیر ،وجه مکملي از مداخلههاي رواني درماني است که در آن بهوالدیر و دیگر مراقایان،
فنون مقابله و رفتار مناسب با مشکال رفتیاري کودکان را در خانیه مدیریت کننید (دووروئیر و اوربیائوکولو،
 .)2014انااش برنامه مدیریت رفتار والدیر بوسط برنر ،ریچارد و سندر ( ،)2007در مورد بعدادي از خانوادههاي
بومي استرالیا ،باعث رشد سازواري و کاهش مشکال رفتاري شد و مدیریت رفتار والدیر کودکان بیه آنهیا
کمک کرد با در برخورد با مشکال رفتاري فرزندان خود اقداما مناسیاي انایاش دهنید .در میدیریت رفتیار
والدیر ،بر کل واحد خانواده و بأییر آن بر کودک بأکید و درباره نگرانيهایي که والدیر راجع به علل ،درمان و
پیشآواي اختالل فرزندشان دارند بحث ميشود و ا،العا و حمایت ازش براي والیدیر فیراهم ميآیید .در
پربو ا،العا جدید ،والدیر فام و رفتار باتري نسات بهمشیکال کیودک پییدا ميکننید و میدیریت رفتیار
کودک ،احساس کارآمدي والدیر را افزایش ميدهد (کازدیر .)2017 ،خانواده شیاکهاي از الگوهیاي اربایا،ي
است که در آن والدیر و کودکان در فرایندي دوسویه با یکدیگر بعامل دارند .در ایر ماموعه، ،رفیر قادرنید
بأییرا شگرفي بر یکدیگر بگذارند (عثمان و همکاران.)2017 ،
بنابرایر ،پژوهش حاضر درصدد بدویر برنامهاي بهمنظور پاسخگویي به ایر سؤال است که آییا آمیوزش
ماار هاي اجتماعي بهمادران داراي نوجوانان ناشنواي کاشیت حلزونشیده ميبوانید بیر کیاهش مشیکال
رفتاري آنها مؤیر باشد؟

1- Hester, P., & et al
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روش

جامعه آماری ،نمونه و روش اجرای پژوهش
،رح مورد استفاده در ایر پژوهش ،از نوع پیشآزمون-پسآزمون با وروه کنترل بود .در ایر ،یرح کیه ییک
،رحآزمایشي است ،وروه آزمایش ،برنامه آموزش ماار هاي اجتماعي را باربه ميکند و وروه کنترل بحیت
هیچ درماني قرار نميویرند .در ایر ،رح ،بقارن و همزماني مشاهده و اندازهویري در وروههاي مورد و شیاهد
الزامي است .بهعالوه ایر ،رح اکثر عوامل مزاحم روایي دروني را کنترل ميکند (هومر.)1386 ،
جامعه آماري پژوهش حاضر ،بماش خانوادههاي داراي فرزند کاشت حلزونشده ،عضو انامر احییاي شینوایي
ایران در سال  1393-94بود .بعداد ایر خانوادهها ،شامل  328خانوار بود .میالک انتخیاب نمونیه پیس از اعیالش
فراخوان  16خانواده (مالک ورود شامل مادر و فرزند کاشت حلزونشده با محدوده سني  12-19سال که حیداقل
 2سال از برنامه کاشت حلزون آن وذشته است و ماتال بههیچ بیماري جسماني و روانیي دیگیري نااشید) بیراي
شرکت در ایر دوره آموزشي اعالش آمادوي کردند .ایر خانوادهها بهشکل بصادفي سیاده بیه دو ویروه کنتیرل و
آزمایش بقسیم شدند .نمونهها شامل  4دختر و  4پسر که در مدرسه راهنمیایي و دبیرسیتان مشیغول بهبحصییل
بودند .بابوجه بهمحدویت جامعه آماري در مد موردنظر و همچنیر ،شرایط میدنظر پیژوهش بیراي شیرکت در
دوره ،بعداد محدودي براي شرکت در ایر دوره آموزشي متقاضي بودند که ایر امر ،از مامبیریر محیدودیتهاي
ایر پژوهش محسوب ميوردید .عالوهبرایر ،قابلبأمل است که در جیداول اسیتاندارد مربیو بیهبعیییر نقیا
بحراني براي هر بحلیل آماري ،حتي براي درجا آزادي کم هم مقدار بحراني نیز ذکر شده اسیت کیه ميبوانید
مار بأییدي بر اجراي ایر بحلیلها براي نمونههاي با حام پاییر باشد .از ،رت دیگر ،پژوهشگر بیه اییر اکتفیا
نکرده و بوان آزمون مربو بههریک از خردهعاملها را نیز ذکر نموده است.
ابزار سنجش
ایر مقیاس شامل سهفرش بیود کیه ییکفرش ،وییژه
مقیاس رتبهبندی مهارتهای
ارزیابي بوسط والدیر و دو فرش دیگر نیز مخصوص معلمان و دانشآموزان است .بابوجه به ایر که هریک از
فرشهاي مقیاس را ميبوان بهبناایي یا بو ش بهکار ورفت؛ در پژوهش حاضر ،براي سناش مشکال رفتاري
از فرش والدیر استفاده شده است .فرش والدیر ،داراي  55وویه ميباشد و از دو بخش ماار هیاي اجتمیاعي و
مشکال رفتاري بشکیل شده است .در ایر پژوهش ،از بخش مشکال رفتاري که شیامل سیهخرده عامیل،
مشکال رفتاري دروننمود ،بروننمود و پربحرکي است ،استفاده شد .پایایي دروني ایر مقیاس ،بیر  0/74با
 0/95است (شایم .)1386 ،مقیاس مذکور در ایران ،بوسط شایم در چند نوبت هنااریابي شده کیه سیالهاي
 1377و  1378هنااریابيشده و قابلیت اعتماد همسانيدروني و دوبارهسناي براي هر سیهفرش مطلیوب بیوده
است .آخریر اعتااریابي ( ،)1381بعد از دوهفته اجراي مادد ،اعتاار آن  0/81بهدست آمده بود (شایم.)1386 ،
اجتماعی:(SSRS( 1

)1- Social Skills Rating Scale (SSRS
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برنامه آموزشي ،شامل ماار هاي است که هر کودکي براي کارکرد مؤیر در اجتماع نیاز دارد .روند اجراي
دوره آموزشي ،بدیر شکل بود که ابتدا هر دو وروه آزمایش و کنترل پرسشنامه را بهعنوان پیشآزمون بکمیل
کردند و سپس ،وروه آزمایش  12جلسه بحت آموزش ماار هاي اجتماعي قرار ورفتند؛ در حیالي کیه بیراي
وروه کنترل ،اقداش خاصي صور نگرفت و در لیستانتظار ،جات دوره آموزشي قرار ورفتند .در اولیر جلسیه
دوره آموزشي ،ضمر اجراي پیشآزمون ،اعضاي وروه بهمعرفي خود پرداخته و مدرس روند اجرائیي برنامیه و
وظایف و بمریرهایي که باید وروه مورد در ،ول دوره انااش دهند را بشریح نمود .در جلسا بعدي ،برقراري
ارباا و دوستیابي (الف) ،برقراري ارباا و دوستیابي (ب) ،آداب معاشر  ،زبان بدن در مکالما  ،مدیریت
احساس ،اختالت و حل آن ،جر ورزي و ابراز وجود ،مشارکت و همکاري ،مس ولیتپذیري و شاروندبودن و
بصمیمویري مؤیر آموزش داده شد و در جلسه پایاني ،ضیمر جمعبنیدي نایایي از اعضیا ویروه آزمیایش و
کنترل پسآزمون (بکمیل پرسشنامه) بهعمل آوردیم .ازش به ذکر است ،هرکداش از ایر جلسا بیهجز جلسیه
اول و آخر ،در دو قسمت جداوانه براي مادران و کودکان کاشت حلزونشده آموزش داده شد .نتایج حاصیل از
اجراي پرسشنامه پژوهش از ،ریق آزمون کواریانس موردبحلیل قرار ورفت .بدیر معنا کیه بیهمنظور کنتیرل
بفاو دو وروه آزمایش و کنترل در پیشآزمون و مقایسیه مییانگیر آنهیا در پسآزمیون از آزمیون بحلییل
کوواریانس چندمتغیري استفاده شده است.
یافتهها
همان،ور که در جدول  1مالحظه ميکنید ،برنامه مداخلهاي باعث کاهش کلیه نمرا مؤلفیههاي مشیکال
رفتاري شامل رفتارهیاي بروننمیود ،رفتارهیاي دروننمیود و پربحرکیي شیده اسیت .بیهمنظور پاسیخگویي
بهفرضیههاي پژوهشي ماني بر ایربخشي آمیوزش ماار هیاي اجتمیاعي بیر کیاهش مشیکال رفتیاري و
خردهعاملهاي آن ،بابوجه بهوجود چند متغیر وابسته و پیشآزمون ،از بحلیل کواریانس چنیدمتغیري اسیتفاده
شد؛ الاته بررسي نتایج نشان داد که مفروضا خطيبودن رابطه پیشآزمون و پسآزمون ،همگوني وارییانس
براي دو وروه آزمایش و کنترل برقرار است .نتایج آزمیون انیداي ویلکیز ( )P>0/003 ،F=10/63نشیان داد،
حداقل در یکمتغیر بیر دووروه آزمایش و کنترل ،بفاو معناداري وجود دارد .جزئیا بیشتر نتایج ،در جدول
 ،2وزارش شده است.
جدول  -1میانگین و انحراف استاندارد گروه آزمایش و کنترل در پیشآزمون
و پسآزمون مشکالت رفتاری
گروه آزمایش
متغیر
رفتارهای بروننمود
رفتارهای دروننمود
پرتحرکی
مشکالت رفتاری

پیشآزمون
M
5/75
3/87
6
15/62

SD
2/60
2/53
3/07
7/31

گروه کنترل
پسآزمون

M
3/25
2/50
2/62
8/37

SD
1/83
1/60
1/85
2/82

پیشآزمون
M
5/25
3/12
5
13/37

SD
1/91
1/88
2/27
5/23

پسآزمون
M
6/87
5/62
6/75
19/25

SD
1/46
1/99
1/67
3/37
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جدول  -2میانگین ،انحراف استاندارد و نتایج تحلیل واریانس مربوط بهمشکالت رفتاری و
خردهعاملهای آن
متغیر
رفتارهای بروننمود

SS

df

MS

F

P

اندازه اثر

58/26

1

58/26

30/83

0/001

0/97

رفتارهای دروننمود

35/8507

1

35/8507

10/33

0/007

0/96

پرتحرکی

60/01

1

60/01

19/41

0/001

0/95

مشکالت رفتاری

470/30

1

470/30

46/14

0/001

0/98

جدول  2نشان ميدهد ،در سهخردهعامل مشکال دروننمود ،مشکال بروننمیود ،پربحرکیي و عامیل
کلي مشکال رفتاري بیر وروه آزمایش و کنترل در سطح کمبر از  0/01بفاو معناداري وجیود دارد ،بیدیر
شکل که با در نظرداشتر بفاو میانگیر وروهها در پیشآزمون ،در پسآزمون هیر سیهخردهعامل ،مییانگیر
وروه آزمایش از وروه کنترل پاییربر بود ( .)P>0/01بهعاار دیگر ،برنامه آموزش خیانوادهمحور ماار هیاي
اجتماعي در همه موارد منار بهکاهش مشکال رفتاري افراد کاشت حلزونشده است.
بحث و نتیجهگیری
هدت از پژوهش حاضر ،بررسي ایربخشي آموزش خانوادهمحور ماار هاي اجتمیاعي بیر کیاهش مشیکال
رفتاري افراد کاشت حلزون شنوایيشده بود .ایر پژوهش نشان داد ،برنامیه آمیوزش مایار هیاي اجتمیاعي
بهخانواده موجب کاهش مشکال رفتاري به،ور عاش و مشکال دروننمود ،بروننمود و پربحرکیي بیه،یور
خاص شده است .از سويدیگر ،یافتههاي پژوهش حاضر نیز ،با بحقیقا سیوارز ( )2000و بییزدل و لیورنس
( )1986که ایربخشي برنامه آموزش خانواده را روشي مؤیر در باایود ماار هیاي اجتمیاعي و بقوییت روابیط
بیرفردي افراد ناشنوایان نشان دادهاند ،همسو است ( 3و  .)4از دیگر بحقیقیا همسیو ،ميبیوان بیهپژوهش
ماگ ( )2006و کوک و همکاران ( ،)2008لویسلي ،کنر ،الیس و سیسون ( ،)2000کارسلو ( )2005اشاره کیرد.
همچنیر ،در مورد بااود روابط بیرفردي بیهپژوهش مارابیيزاده هنرمنید و همکیاران ( )2007در اربایا بیا
جر ورزي اشاره کرد که هرکداش ایربخشي برنامه آموزش ماار هیاي اجتمیاعي را بهشیکلي خیاص نشیان
دادهاند (لویسلي .)2000 ،عالوهبرایر ،سیمون ( )2005در پژوهش خود ،خا،رنشان ميکند که آموزش والیدیر
یکي از راههاي مویر و مام در فراهمآوري خدما بیشتر و باکیفیت باابر براي افراد ویژه است.
در بایر یافتههاي ایر پژوهش ،ماني بر ایربخشیي برنامیه خیانوادهمحور در کیاهش مشیکال رفتیاري
ميبوان عنوان کرد که برنامه آموزش ماار هاي اجتماعي بهخانواده ،موجب بااود ماار خویشتنرداري در
افراد مشارکتکننده در دوره آموزشي شده است .براساس مدل کفایتاجتماعي فلنر ،لییز و فیلییپس،)1990( 1
فرد براي عملکرد مؤیر در موقعیتهاي اجتماعي باید ظرفیت کنترل بر احساس و برانگیختگي هیااني که از
1- Felener, R. D., Iease, A. M., & Zphilips, R. C.

فصلنامه پژوهشهاي کاربردي روانشناختي ،علمي-پژوهشي ،شماره  ،1سال دهم

69

موقعیتهاي استرسزا ،اضطرابزا و خشمساز ناشي ميشود ،را داشته باشد .افرادي که خود را قیادر بهبعیدیل
پاسخهاي عا،في در چنیر موقعیتهاي نميبیند ،نميبوابند راهاردهاي حلمسأله را که کسب کرده اسیت را
بهشیوه انطااقي بهکار ویرد .بنابرایر ،قیادر بهخویشیترداري نیسیتند و در نتیایه ،بهصیور بکانشیي عمیل
ميکنند (به نقل از بیرامي و مرادي .)1385 ،اما آموزش ماار هاي اجتماعي موجب ميشود که آنها پییش
از انااش پاسخ بکانشي در مورد آنچه که درصدد انااش آن هستند ،بأمل نمایند و ایر بأمیل ،فرصیت مراجعیه
بهراهاردهاي حلمسأله که در ،ي دوره آموزشي بهوي آموزش داده شده است را فراهم میيآورد .همچنییر،
مادراني که با موقعیت هیاانانگیز ،مدیریت احساس و راهاردهاي حلمسأله آشنا شیدهاند ،ميبواننید فرزنید
خود را در شناسایي احساسها و راهکارهاي مؤیر در برخورد با آنها کمک کنند و در عیرحیال ،ميبواننید در
موقعیتهاي شایهسازيشده بشخیص احساس و روش مؤیر مقابله را بمریر نمایند که بمامي ایرها ،مایار
خویشترداري و کنترل احساس را در فرد بقویت ميکند.
عالوهبرایر ،مطابق مدل مفاومي فلنر ،لیز و فیلیپس ( ،)1990قا،عیت (جر ورزي) یکیي از مؤلفیههاي
اساسي کفایت اجتماعي ميباشد و عدشبوانایي در آن براي بییان عقییده و پافشیاري بیر حیق خیود بیهجات
اولویتدادن حقوق دیگران بر حقوق فردي است .بدیرجات ،آموزش قا،عیت فرد را نسات بهحقوق خود آشنا
کرده و موقعیتهاي که فرد باید از حقوق خود دفاع کند را بشریح خواهد نمود (به نقیل از بیرامیي و میرادي،
 .)1385عالوهبرایر ،برنامههاي آموزش ماار هاي اجتماعي موجیب ميویردد کیه فیرد در ،یي اییر دوره
فرآیندهاي مس ولیتپذیري را درک کرده و در مقابل درخواستهاي منفي و فشارهاي دوستان جایت انایاش
رفتارهاي هناارشکنانه مقاومت بهخرج دهد و بتواند «نه» بگویند.
همچنیر ،یافتههاي پژوهش نشان داد که دوره آموزشیي نییز ،موجایا باایود ماار هیاي اجتمیاعي را
فراهم آورده است .در ابتدا ميبوان براي باییر ایر یافتهها ،نظر پریک و مولر ( )2008را مدنظر قیرار داد کیه
ضعف در سازواري اجتماعي را ضعف و فقدان در خزانه رفتاري عنوان ميکنند کیه در راسیتاي اییر فقیدان،
آموزش ماار هاي اجتماعي از ،ریق دوره آموزشي و راهنمایي و کمک مادران در خانواده ميبوانید موجیب
غناي خزانه رفتاري آنها شود که بتوانند متناسب با موقعیت ،رفتار متناسب را اعمال نمایند.
همچنیر ،در بایر ایر یافتهها ميبوان بیهب وري رفتیارورایي در شیکل کنشیگر آن و ب یوري ییادویري
مشاهدهاي بندورا 1استناد داد .در قالب شر،يسازي کنشگر ،فرد زماني که ماار هاي اجتمیاعي متناسیب بیا
موقعیت مانند دوستیابي ،برقراري ارباا مؤیر ،ابراز وجود و مانند ایرها را کسب ميکنید و در موقعیتهیاي
اجتماعي مانند محیطخانواده و محیطمدرسه بهکار ميویرد و با پیامدهاي مثات آنها مانند حمایت اجتمیاعي،
بوجه مثات ،حق انتخابدادن و احساس مفیدبودن مواجاه ميشود .بدیرجات ،فیرد بماییل بیشیتري بیراي
بکرار و انااش آن ماار ها را در سطح وستردهبر پیدا ميکند .در قالب ب یوري ییادویري مشیاهدهاي بنیدورا
( ،)1986بااود ماار هاي اجتماعي افیراد کاشیت حلزونشیده را ميبیوان ایروونیه بایییر کیرد کیه افیراد
1- Bandura, A.
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مشارکتکننده از یک،رت از مدرس دوره آموزشي کیه ضیمر بشیریح ماار هیاي اجتمیاعي ،ماار هیاي
مطرحشده در جلسه را در موقعیت شایهسازي شده با وروه مورد انااش خواهد داد ،الگیوبرداري مينماینید و از
،رتدیگر ،مادران شرکتکننده ميبوانند خود در محیط واقعي بهعنوان الگوي براي فرزندان خود باشیند کیه
کودکان و نوجوانان بتوانند ماار هاي متناسب موقعیتهاي اجتماعي مختلف را از آنها الگوبرداري کنند.
پژوهش حاضر نیز ،مانند هر پژوهش دیگر عاري از محدودیت نیست .از مامبیریر محیدودیتهاي اییر
پژوهش ميبوان ،بهبعداد محدود افراد مشارکتکننده اشاره کرد که بهصور داو،لب متقاضیي مشیارکت در
دوره آموزشي بودند .ایر امر ميبواند ،ایر افراد را از سایر جامعهآماري در جاتهیاي ماننید بایا دادن بیشیتر
بهوضعیت کودک و فراهمآوردن محیط غنيبر و مانند ایرها متفاو کند و خود نمونه محدود اییر ميبوانید،
نتایج پژوهش را بحتبأییر قرار دهید .از دیگیر محیدودیتهاي پیژوهش، ،یرح پیژوهش اسیت کیه وجیود
پیشآزمون ميبواند ،منشأیي براي برخي عوامل بادیدکننده روایي دروني باشد .ازایررو ،پیشنااد ميشیود در
پژوهشهاي آبي ،محدودیتهاي ایر پژوهش لحاظ وردد .عالوهبرایر ،آموزش افراد همکالسي براي آواهي
از خصوصیت ایر افراد و چگونگي بعامل با آنان نیز ميبواند ،یک آیتم پیشناادي باشید .پیشینااد ميویردد،
آموزش ماار هاي اجتماعي بهعنوان بخشي از برنامه بواناخشي بعد از کاشت براي خیانواده و خیود کیودک
موردبوجه قرار ویرد .از مامبریر محدویتهایي پژوهش حاضر ،پاییربودن حام نمونیه در ویروه آزمیایش و
وروه کنترل است که بهلحاظ شرایط پژوهش امکان افزایش آن ناود و در همیرراستا ،پیشنااد ميشود ،براي
پژوهشهاي آبي ایر محدودیت را لحاظکرده و حام نمونه باایي را انتخاب نمایند.
منابع
امرایي ،ک .)1396( .برازش نقش واسطهاي وفتار با خود در پیشبیني خودبنظیمي رفتاري براساس رشد زبان و دلاستگي ایمیر
در کودکان کاشت حلزونشده شنوایي .روانشناسي افراد استثنایي.121-141 ،)25(7 .
امرایي ،ک .،حسرزاده ،س .،افروز ،غ .ع ،.و پیرزادي ،ح .)1391( .بأییر برنامۀ آموزش خانوادهمحور ماار هاي اجتماعي بر افیراد
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