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 تاثیر آموزش مهارت های زندگی به مادران بر کاهش مشکالت رفتاری کودک عقب مانده ذهنی

 در فرهنگ ایرانی

 *طیبه اکرمی ابرقویی

 **دکتر هادی کجباف نژاد

 

 چکیده

 ایرانیتاثیر آموزش مهارت های زندگی به مادران بر کاهش مشکالت رفتاری کودک عقب مانده ذهنی در فرهنگ  هدف از این پژوهش

تعداد  می باشد که با استفاده از 5931-5931جامعه آماری این پژوهش مادران کودک عقب مانده ذهنی شهرستان  ابرکوه در سال . است

 .برآورد و به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند نفر 93پژوهش حجم نمونه مورد نیاز ( متغیرهای) مولفه های

فرم ویژه ( 5391)راتر  رفتاریپرسشنامه اختالالت ابزار جمع آوری داده . روش پژوهش آمار استنباطی از نوع تحلیل کوواریانس می باشد

 .بود که برای تجزیه و تحلیل داده های حاصل از آن از تحلیل کوواریانس استفاده گردیدوالدین 

زندگی به مادران در کاهش یا رفع مـشکل اضطراب و افسردگی، پرخاشگری و  آموزش مهارتهاینتایج حاصل از این پژوهش نشان داد 

ناسازگاری اجتماعی فرزندان عقب مانده ذهنی تأثیری ندارد اما این آموزشها بر رفتارهای ضد اجتماعی و اختالل کمبود توجه فرزندان 

 . عقب مانده ذهنی بطور معناداری تأثیر مثبت داشته است

. تأثیر مثبت داشته است اختالل کمبود توجه بطور معنا داری ت آمده این آموزشها بر رفتارهای ضد اجتماعی وبراساس نتایج بدس

مشکالت رفتاری کودکان با تعداد افراد خانواده،تحصیالت مادران وموقعیت فرهنگی آنان مرتبط است وتوجه بیشتر به مسائل فرهنگی و 

 .ایجاد خدمات مشاوره روانی توصیه می شود

 

 (.فرم والدین)اختالالت رفتاری،فرهنگ ایرانی و آزمون راتر. آموزش مهارتهای زندگی، عقب مانده ذهنی، :واژگان کلیدی
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Effects of Life Skills Programs for Mothers on Reduced Behavioral 

Problems of Mentally Retarded Children in Iranian Culture 

 

 

Abstract 

The study aimed to evaluate the effect of life skills programs for mothers on reduced behavioral 

problems of mentally retarded children in Iranian culture. Statistical population consisted of mothers 

with mentally retarded children in Abarkooh, Iran in academic year of 2015-2016. In total, 30 subjects 

were selected through purposive sampling. 

Inferential statistics of covariance analysis is used in this study. Data collection tool was Rutter 

children's behavior questionnaire (1967). Data analysis was performed using analysis of covariance. 

In this study, results indicated that teaching life skills to mothers had no significant impact on 

reducing or eliminating the mentally retarded children's anxiety, depression, aggression and social 

maladjustment problems. However, these trainings had significant positive effects on antisocial 

behavior and attention deficit disorder of mentally retarded children.  

: According to the results of the study, life skill trainings had significant positive effects on antisocial 

behavior and attention deficit disorder of mentally retarded children. It was concluded that behavioral 

problems of these individuals are related to the number of family members, maternal educational level 

and their cultural status. Therefore, it is recommended that more attention be paid to cultural issues 

and providing psychological counseling services.  

Keywords: Life Skills Training Mentally Retarded, Behavioral Disorders, Iranian Culture, Rutter 

Parent's Scale (Parent form) 
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 مقدمه 

دهد و سالمت روانی خانواده به  عقب مانده ذهنی در هر خانواده ساختار آن خانواده را تحت تاثیر قرار میحضور کودک 

های شدید میان اعضای خانواده، کل خانواده را درگیر بحران  دهد، کودک بر اثر تعارض خصوص والدین را تحت الشعاع قرار می

ناخواسته جسمی، هیجانی و مالی ضعیف شود کودک عقب مانده  ممکن است روابط خانوادگی، افزایش فشارهای. کند می

تواند ضایعات و اثرات جبران ناپذیری بر وضعیت بهداشت روانی خانواده وارد کند از جمله ایجاد تشدید اختالفاتی  ذهنی می

، 5بردن)مسایل دیگر و بسیاری از جدایی، تحمل بار سنگین اقتصادی، افسردگی، ناامیدی، اضطراب، خجالت و خشم  زناشویی،

باشد زیرا این دشواری های کودکان به طور  زا می مراقبت مداوم از کودک عقب مانده ذهنی اغلب برای والدین استرس(. 5393

تحقیقات نشان داده است که والدین کودکان عقب (. 5399و همکاران،   کرنیك) گذارد اجتناب ناپذیری بر زندگی آنها اثر می

 ،و سینگر و اوروین5335، 9بکمن)های عاطفی قرار دارند در خطر مشکالت زندگی خانوادگی و دشواری مانده ذهنی عموما

به طور کلی خانواده کودک معلول به لحاظ داشتن کودکی متفاوت با سایر کودکان با مشکالت فراوانی در زمینه  (.5393

کنند که سبب بر هم خوردن  ن فشارهایی وارد میاین مسایل همگی بر والدی. نگهداری، آموزش و تربیت آنها روبه روست

مادر یکی از مهمترین . شوند و در نتیجه انطباق و سازگاری آنان را تحت تاثیر قرار می دهد آرامش و یکپارچگی خانواده می

در  گیری احساسات منفی ای که شکل گیری شخصیت است و نقش بنیادین در سالمت روانی دارد به گونه عوامل تحول و شکل

از بین تمام فرزندان، فرزندان استثنایی و خانواده (.5991ولی زاده و همکاران )نماید های آسیب روانی را فراهم می والدین زمینه

در این خانواده ها (. 5933دادستان، ) های آنان دارای خصوصیات منحصر به فردی هستند که توجه بیشتری را طلب می کنند

این ( .5999؛ ترجمه مهریار و یوسفی، 333 ، 1راس)ه ازمشکالت فرزند معلول ناشی می شودمشکالت خاصی بروز می کند ک

به دنیا آمدن یك فرزند معلول و یا آگاهی از این امر در . یك حقیقت است که مهم ترین نگرانی والدین سالمت فرزندان است

واکنش "عبارت دیگر، والدین این کودکان یك به . مقطع دیگری از زمان، والدین را دچار یك شوک قوی عاطفی می نماید

وسعت استرس وارد شده به والدین در هنگام اطالع از وضعیت فرزند به قدری شدید . تمام عیار را تجربه خواهند کرد "سوگ

 فرهنگ (.5991ولی زاده و همکاران و )است که گاهی آن را با اندوه ناشی از مرگ یك فرزند برومند و سالم مقایسه می نمایند

بنابراین،بسیار مهم است تا در انتخاب همسر، پایگاه اجتماعی او را . است زندگی در عوامل تأثیرگذارترین و ترین مهم از یکی

در نظر داشته باشیم تا از نظر موقعیت خانوادگی و تاثیر پذیری از مسایل فرهنگی ، به خصوص فرهنگ مشترک ، یکسان 

، به زندگی رسوخ در تمام جوانب حیات د و باباشیم ،زیرا عوامل فرهنگی دارای ابعاد متفاوتی است  که ریشه در افکار انسان دار

، متاثر از فرهنگ حاکم بر ...، دیدگاه نسبت به پسر یا دختر و فرزندان معاشرت  برخوردها ،تربیت نحوة .جهت می بخشد

شبکه . عامالت خانوادگی عامل مهمی در ارائه خدمات به فرزند معلول استت( 1599ساپینگتون .)زیستگاه و ذهنیات ماست 

نقاط گذار و انتقال نیز مشکالت خاص . ی و مسائل مراقبت از فرزند در این خانواده ها دچار تغییرات دوگانه ای می گرددارتباط

به این معنی که والدین یك فرزند معلول در هر دوره زندگی او از نو تفاوتهایش را با سایرین لمس می . خود را به همراه دارند

این خانواده ها نیز احتماالً در ... در نهایت کارکرد ارتباطی فرزندپروری، اجتماعی و. ی شوندکنند و دچار سردرگمیهای زیادی م

 (.353 ،9فاستر)معرض تهدید و یا تخریب قرار می گیرد و در تعاملی دو سویه بر تربیت و پرورش فرزندان نیز اثر می گذارد

ای نامناسب است که شرکت او در کالس  داند که رفتارهایش به اندازه را کودکی می 9رفتاری مشکالت، کودک با (5393 1بیت)

کرک،  .درس، باعث از هم گسیختن حواس یا آشفتگی ذهنی سایر همکالسان باشد و نیز فشاری بیش از حد به معلم وارد کند

 شامل آن گستره و باشد مزمن یا مداوم داند که ضمن نامتناسب بودن با سن فرد، شدید،  رفتاری را انحرافی یا هنجاری می

اختالالت رفتاری در کودکان و مخصوصاً نوجوانان اکثراً به . است گیرانه گوشه رفتارهای تا پرخاشگرانه و فعالی بیش رفتارهای

وب و کودک ناسازگار قادر به سازگاری مطل. صورت ناسازگاری و رفتارهای ناجور و غیراخالقی یا ضد اجتماعی ظاهر می شود

                                                           
1 .Berden 

2 .Cernik&et.al 

3.Bakman&Singer&Orovin  
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در بعضی از افراد مبتال جنبه های روانی بیشتر از جنبه های اجتماعی و محیطی به . برقراری ارتباط صحیح با دیگران نیست

چشم می خورد که در این افراد همانند سازی نامطلوب با گروه ها و افرادی که رفتارهای ضد اجتماعی انجام می دهند کمتر 

سیف نراقی و نادری، )  .ناآرام و بی ثبات و دروغگو، معتاد و منحرفان تشکیل می دهند این دسته را افراد. دیده می شود

مشاهده نموده که کودکان عقب مانده ذهنی مسن تر و همچنین کودک عقب مانده ذهنی پسر دارای ( 5333) 5بکمن(. 5991

مادران کودکان با نشانگان داون در مقایسه با مادرانی که فرزندانشان مشکلی ندارند، . استرس بیشتری برای والدین می باشند

ناتوانی بیشتری در قبال آنها  وانی می رسند، مادران احساستحت فشار بیشتری هستند و هنگامی که کودکان به سن نوج

 (.5333،  هانزلیك و هالدی)کنند  می

دهد از  مت والدین را تحت تاثیر قرار میعالوه بر مشکالت مراقبتی و اختالل های رفتاری کودک معلول عوامل دیگری نیز سال

 (.5333، 9مك هال و هاریس)شدت معلولیت ،جنسیت و سن کودک عقب مانده ذهنی است عواملجمله این 

که انجام دادند به این نتیجه رسیدند که بحران و مشکالت شخصیتی خانواده  تحقیقیدر (5339)«1هارموث»و  «وین گلد»

 ناشی از واکنشی است که دیگران نسبت به کودک از خود بروز می دهند

، درباره عوامل موثر بر سازگاری برادران و خواهران فرزندان معلول انجام داد به این نتیجه رسید (333 ) 1اتودر تحقیقی که لوب

 .رسید که عواملی از جمله سن، جنسیت، ترتیب تولد، نوع و شدت معلولیت بر سازگاری برادران و خواهران تاثیر دارند

مجموعه ای از توانمندیها هستند که فرد را برا ی مقابله موثر و پرداختن به کشمکش هاوموقعیت های  9مهارتهای زندگی

این تواناییها فرد را قادر می سازندتا در ارتباط با سایر انسانها،جامعه،فرهنگ ومحیط خود مثبت . دشوار زندگی یاری می کنند

به عبارت دیگر یاد (.5993،ترجمه محمد خانی  533، 1کلینکه. )ندوسازگارانه عمل کرده وسالمت روانی خود را تامین کن

یك « ظرفیت روان شناختی اشخاص». اشخاص می شود« ظرفیت روان شناختی » گیری مهارتهای زندگی موجب افزایش 

بیشتر هر قدر ظرفیت روان شناختی « فرد عبارت است از توانایی شخص در مواجه با انتظارات و سختی های زندگی روزمره

رفتاری خود را در سطح بهتری نگه دارد و به شیوه مثبت،  –باشد؛ به همان اندازه شخص قادر خواهد بود سالمت روانی 

 مهارتهایآموزش (5993)ترابی (.5931؛ نقل از ناصری، 333 ، 9ریچ) سازگار انه و کار آمد به حل و فصل مشکالت بپردازد

  ها را بررسی کرد و مشخص گردید که آمـوزش مـهارتهای کودک  مهد  مربیان  به  دکانبـرای افزایش سطح سازگاری کو   زنـدگی

در ( 5991)پرور و همکاران  گل .ساله شده است 1-9ها باعث افزایش سازگاری کودکان  مربیان مهد کودک  زنـدگی به

 "ابتدایی پنجم تا سوم آموزان دانش یرفتار مشکالت کاهش بر مادران به زندگی های مهارت آموزش تأثیر "پژوهشی با عنوان

پایه سوم تـا پنـجم   ثر بـخشی آموزش مهارتهای زندگی به مادران بر مشکالت رفتاری فرزندان پسر و دخترنشان دادند که ا

مادران اظهار داشت که آموزش مهارتهای زنـدگی بـه   توان احتماال می  فرض  در تبیین نتیجه این ابـتدایی معنادار بوده است،

ومشکالت رفتاری کودکان با تعداد افراد خانواده ،تحصیالت مادران وموقعیت فرهنگی آنان .دارد  در آگاهی آنها اثر مثبت

حال با توجه به مقدمه ای که  .مرتبطت است وتوجه بیشتربه مسائل فرهنگی  ومایجاد خدمات مشاوره روانی توصیه می شود

می گذارد میزان  برخانوادهست که وجود فرزند عقب مانده ذهنی در خانواده اثرات ناگواری عنوان  شد بررسی ها حاکی از این ا

آسیب پذیری خانوده، گاه به حدی است که سیستم خانواده را بطور کلی دچار مشکل کرده و وضعیت بهداشت روانی خانواده 

 ریتاث یپژوهش به دنبال بررس نیدر ا یزندگ یآموزش مهارت ها تیبا توجه به اهم. ها با چالشهای عمده ای مواجه می کند

لذا دراین پژوهش محقق .میهست عقب مانده ذهنی کودکان کاهش مشکالت رفتاری در مادران به یزندگ یها آموزش مهارت

کودک عقب مانده  قصد دارد به این سوال پاسخ دهد که آیا آموزش مهارتهای زندگی به مادران برکاهش مشکالت رفتاری

 ذهنی تاثیر دار
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 روش 

طرح کلی این پژوهش با توجه به اهداف و ماهیت پژوهش از نوع پژوهش های نیمه آزمایشی و طرح پیش آزمون و پس آزمون 

، تشکیل داد مادران دارای فرزندان با عقب ماندگی ذهنی شهر ابرکوهجامعه آماری تحقیق را . همراه با گروه کنترل می باشد

از آنجا که دستیابی به تمامی این مادران امکانپذیر نبود از نمونه گیری . نفر بوده اند  95که بنا به برآوردهای اولیه بالغ بر 

، تعدادی از مراکز بهزیستی و توانبخشی شهر ابرکوه، با مراجعه به مادران دارای فرزندان با عقب ماندگی ذهنیهدفمند از بین 

اب شده و پس از اجرای آزمون راتر، فرزندانی که نمره آنها در آزمون مذکور از حد وسط هر کدام از شاخصها و کل آنان انتخ

مادر از این فرزندان انتخاب شده که به طور   93آزمون باال تر بود، به عنوان فرزندان برخوردار از مشکالت رفتاری باال، تعداد 

 . زمایش تفکیك شدندنفره گواه و آ 51تصادفی به دو گروه 

 

 ابزار گردآوری داده ها

 . فرم ویژه والدین بوده است( 5391)راتر  رفتاریابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه اختالالت 

 ، فرم والدین پرسشنامه رفتاری کودکان راتر

سوال نیز با توجه به فرهنگ و  9تعداد سوال آن مستقیماً استخراج شده و  1 سوال بود که تعداد  93این پرسشنامه شامل 

پرسشنامه ها توسط والدین تکمیل شده و دامنه نمرات اکتسابی از صفر . ویژگیهای خاص جامعه آماری به آن افزوده شده است

. ستنشانه بهنجاری ا 3و کسب نمره پایین تر از ( 3بیش از )کسب نمره باال به منزله وجود اختالل رفتاری . متغیر بود 93تا 

اما به دلیل اینکه نمونه های این تحقیق به شیوه غربالگری انتخاب شده اند، همه کودکان انتخاب شده سطحی از اختالالت 

ساله است که  1-59بطور کلی، این پرسشنامه یك پرسشنامه مختصر غربالگری برای کودکان ونوجوانان .رفتاری را نشان دادند

این تست . طی پنج دقیقه تکمیل می شود( 55-59جهت نوجوانان)ویاخود فرد( معلم نوع)معلم( نوع والدین)توسط والدین

راتشکیل  خودکه )گروه بیش فعالی، اختالالت هیجانی، اختالالت سلوکی، اختالالت همگروهی  1عنوان است که در  93شامل 

نمره گذاری و تکمیل می ( مادر ترجیحاً)این پرسشنامه توسط والدین کودک .و رفتار اجتماعی تقسیم می شود( می دهند

ابتدا اسامی کلیه والدین دانش آموزانی که به عنوان گروه نمونه انتخاب شده بودند استخراج شد و از آنها خواسته شد که . گردد

عبارتها را بخوانند و با در نظر گرفتن مشاهدات خود از کودک در سال گذشته پرسشنامه را در مورد کودک خود نمره گذاری 

را   روش نمره گذاری به این صورت می باشد که اگر عبارتی در مورد فرد صدق می کند و بیانگر رفتار کودک است عدد .کنند

و اگر ماده مذکور اصالً درباره  5اگر عبارت فقط تا حدی درباره رفتار کودک معرف می باشد، عدد . در مقابل آن ماده قرار دهید

بیانگر اختالل رفتاری آن ماده مخصوص   به این ترتیب عدد . در مقابل آن ماده قرار دهید را 3رفتار کودک صادق نیست عدد 

به این معنی است که آن  5بوده و حاکی از این مطلب است که کودک مورد نظر عالمت اختالل را به طور کامل دارد و عدد 

نشانه عدم وجود عالمت اختالل رفتاری بوده و حاکی از این  3کند و عدد  میماده خاص تا حدودی درباره کودک صدق 

مهریار و )مشمول موضوع ان عبارت نمی شود و اصالً عالیم اختالل رفتاری در او مشاهده نمی شود  آزمودنیموضوع است که 

 (.  533همکاران، 

همبستگی در یك مطالعه باز آزمایی با . گزارش می کنند که پایایی درونی این مقیاس بسیار باالست( 5395)راتر و اسمیت 

 . بوده است 91/3و همبستگی بین پدران و مادران  11/3ماه   فاصله 
پژوهشگران قرار گرفته به  همچنین در پژوهش حاضر با اینکه پرسشنامه اختالل رفتاری راتر استاندارد بوده و مورد توافق

و ضریب آلفای کرونباخ هرکدام از متغیرها به . منظور اطمینان بیشتر در پژوهش حاضر ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد
و اختالل  ٪99، رفتارهای ضداجتماعی ٪99، ناسازگاری ٪11، اضطراب و افسردگی  ٪19پرخاشگری . شرح زیر بدست آمد

ضریب آلفای آورد میزان پایایی این پرسشنامه با  متغیرها که متغیر اختالل رفتاری را بوجود میو مجموع  ٪93کمبود توجه 
 .آمده است بدست ٪93کرونباخ 
 

                                                           
1 . Rutter s Child behavior questionnaire for Parents 
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 یافته ها

 .مؤثر است عقب مانده ذهنی کودکان پرخاشگری مـشکل در رفعهای زندگی به مادران آموزش مهارت(: 5)فرضیه 

 :که نتایج آن به شرح زیر است. جهت بررسی فرضیه اول تحقیق از آزمون آماری تحلیل کوواریانس استفاده گردید 

 

 آزمایش و گواه  برآورد تحلیل کوواریانس به منظور مقایسه میانگین  پرخاشگری در بین گروه 5جدول 

 گروه 
-میانگین حاشیه

 ای

مجموع  آزمون لوین

 مربعات
df 

میانگین 

 مربعات

آماره 

F 
Sig 

مجذور 

 اتا
F Sig 

99/9 گواه   
59/1  315/3  31/3  5 31/3  3 /3  993/3  335/3  

11/9 آزمایش   

 

آزمون متغیر پرخاشگری در بیانگر این است که میانگین نمره پس 5مقادیر مربوط به برآورد آزمون تحلیل کوواریانس در جدول

(. Sig ≥ 31/3)آزمـون ایـن متغیـر دارای تفـاوت معنـادار نیسـت       بین دو گروه آزمایش و کنترل بعد از کنترل اثر نمره پـیش 

عقـب مانـده    کودکـان  پرخاشـگری  مــشکل  در رفـع آموزش مهارتهای زندگی به مادران راین فرض پژوهش مبنی بر اینکه بناب

به عبارت دیگر مقدار تفاوت بین گروه آزمایش و گواه به لحاظ میانگین متغیر پرخاشـگری در  . شود، تأیید نمیمؤثر است ذهنی

 .درصد قابلیت تعمیم به جامعه آماری پژوهش را ندارد 31با اطمینان  شود وآزمون ناشی از تصادف برآورد میمرحله پس

 

 .مشکل اضطراب و افسردگی کودکان عقب مانده ذهنی موثر است رفعآموزش مهارتهای زندگی به مادران در (:  )فرضیه 

 :شرح زیر استکه نتایج آن به . جهت بررسی فرضیه اول تحقیق از آزمون آماری تحلیل کوواریانس استفاده گردید

 

 آزمایش و گواه  برآورد تحلیل کوواریانس جهت مقایسه میانگین  اضطراب و افسردگی در بین گروه  جدول

 گروه 
-میانگین حاشیه

 ای

مجموع  آزمون لوین

 مربعات
df 

میانگین 

 مربعات

آماره 

F 
Sig 

مجذور 

 اتا
F Sig 

11/1 گواه  
19/3  11 /3  93/5  5 93/5  53/3  991/3  331/3  

1/1  آزمایش  

 

آزمـون متغیـر اضـطراب و    بیانگر این است که میانگین نمره پـس   مقادیر مربوط به برآورد آزمون تحلیل کوواریانس در جدول

 ≥ 31/3)آزمون این متغیر دارای تفاوت معنادار نیسـت  افسردگی در بین دو گروه آزمایش و کنترل بعد از کنترل اثر نمره پیش

Sig .) کودکـان  اضطراب و افسردگی مـشکل در رفعآموزش مهارتهای زندگی به مادران بنابراین فرض پژوهش مبنی بر اینکه 

نگین متغیـر  به عبارت دیگر مقدار تفاوت بین گروه آزمایش و گواه بـه لحـاظ میـا   . شود، تأیید نمیمؤثر است عقب مانده ذهنی

درصـد قابلیـت تعمـیم بـه جامعـه       31شود و با اطمینـان  آزمون ناشی از تصادف برآورد میاضطراب و افسردگی در مرحله پس

 . آماری پژوهش را ندارد
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 .موثر است یکودکان عقب مانده ذهن ناسازگاری اجتماعیمشکل  رفع دربه مادران  یزندگ یهاآموزش مهارت(: 9)فرضیه 

 :که نتایج آن به شرح زیر است. فرضیه اول تحقیق از آزمون آماری تحلیل کوواریانس استفاده گردید جهت بررسی
 

..  آزمایش و  برآورد تحلیل کوواریانس جهت مقایسه میانگین  ناسازگاری اجتماعی در بین گروه 9جدول  

 گروه 
-میانگین حاشیه

 ای

مجموع  آزمون لوین

 مربعات
df 

میانگین 

 مربعات

آماره 

F 
Sig 

مجذور 

 اتا
F Sig 

19/1 گواه  
1 /3  139/3  5 /3  5 5 /3  59/3  151/3  331/3  

  /99 آزمایش

 

آزمـون متغیـر ناسـازگاری    بیانگر این است که میانگین نمره پس 9مقادیر مربوط به برآورد آزمون تحلیل کوواریانس در جدول 

 ≥ 31/3)آزمون این متغیر دارای تفاوت معنادار نیسـت  اجتماعی در بین دو گروه آزمایش و کنترل بعد از کنترل اثر نمره پیش

Sig .) بنابراین فرض پژوهش مبنی بر اینکه آموزش مهارتهای زندگی به مادران در رفع مـشکل ناسازگاری اجتماعی کودکـان 

به عبارت دیگر مقدار تفاوت بین گروه آزمایش و گواه بـه لحـاظ میـانگین متغیـر     . شودعقب مانده ذهنی مؤثر است، تأیید نمی

درصـد قابلیـت تعمـیم بـه جامعـه       31شود و با اطمینـان  اشی از تصادف برآورد میآزمون نناسازگاری اجتماعی در مرحله پس

 . آماری پژوهش را ندارد

 

 .موثر است یکودکان عقب مانده ذهن رفتارهای ضد اجتماعیرفع مشکل در به مادران  یزندگ یآموزش مهارتها(: 1)فرضیه 

 :که نتایج آن به شرح زیر است .کوواریانس استفاده گردیدجهت بررسی فرضیه چهارم تحقیق از آزمون آماری تحلیل 

 

آزمایش و گواه  برآورد تحلیل کوواریانس جهت مقایسه میانگین  رفتارهای ضد اجتماعی در بین گروه 1جدول   

 گروه
-میانگین حاشیه

 ای

مجموع  آزمون لوین

 مربعات
df 

میانگین 

 مربعات

آماره 

F 
Sig 

مجذور 

 اتا
F Sig 

13/1 گواه  
31/3  13 /3  59/55  5 59/55  91/1  399/3  51/3  

1/1  آزمایش  

 

آزمون متغیر رفتارهای ضد بیانگر این است که میانگین نمره پس 1مقادیر مربوط به برآورد آزمون تحلیل کوواریانس در جدول 

 ≤ 31/3)آزمون این متغیر دارای تفاوت معنـادار اسـت   پیشاجتماعی در بین دو گروه آزمایش و کنترل بعد از کنترل اثر نمره 

Sig .)  به عبارت دیگر میانگین متغیر رفتارهای ضد اجتماعی در بین گروه آزمایش به طور معناداری باالتر از گروه گـواه اسـت .

کودکـان   تمـاعی رفتارهـای ضـد اج  رفع مشـکل  در به مادران  یزندگ یآموزش مهارتهادر نتیجه فرض پژوهش مبنی بر اینکه 

توان گفت این میزان تـأثیر در حـد متوسـط    می/( 51)شود، با توجه به مقدار مجذور اتا ، تأیید میموثر است یعقب مانده ذهن

 .شودبرآورد می
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 .موثر است یکودکان عقب مانده ذهن اختالل کمبود توجهمشکل  رفع دربه مادران  یزندگ یآموزش مهارتها(: 1)فرضیه 

 :که نتایج آن به شرح زیر است .فرضیه پنجم تحقیق، از آزمون آماری تحلیل کوواریانس استفاده گردیدجهت بررسی 
 

...آزمایش و  برآورد تحلیل کوواریانس جهت مقایسه میانگین  اختالل کمبود توجه در بین گروه 1جدول  

 گروه
-میانگین حاشیه

 ای

مجموع  آزمون لوین

 مربعات
df 

میانگین 

 مربعات

آماره 

F 
Sig 

مجذور 

 اتا
F Sig 

35/5 گواه  
1 /5    1/3  59/1  5 59/1  99/1  399/3  51/3  

91/5 آزمایش  

 

آزمون متغیر اختالل بیانگر این است که میانگین نمره پس 1مقادیر مربوط به برآورد آزمون تحلیل کوواریانس در جدول 

آزمون این متغیر تفاوت دارای تفاوت معنادار است کمبود توجه در بین دو گروه آزمایش و کنترل بعد از کنترل اثر نمره پیش

(31/3 ≥ Sig .) به عبارت دیگر میانگین متغیر اختالل کمبود توجه در بین گروه آزمایش به طور معناداری باالتر از گروه

 اختالل کمبود توجهمشکل  رفع دربه مادران  یزندگ یآموزش مهارتهادر نتیجه فرض پژوهش مبنی بر اینکه . کنترل است

توان گفت این میزان تأثیر در حد می/( 51)با توجه به مقدار مجذور اتا . شود، تأیید میموثر است یکودکان عقب مانده ذهن

 .متوسط برآورد میشود

 

 .بر رفع مشکالت رفتاری کودک عقب مانده ذهنی موثر استمادران  بههای زندگی آموزش مهارت(: 9)فرضیه 
 :که نتایج آن به شرح زیر است. جهت بررسی فرضیه ششم تحقیق؛ از آزمون آماری تحلیل کوواریانس استفاده گردید

 

آزمایش و گواه  برآورد تحلیل کوواریانس به منظور مقایسه میانگین اختالل در بین گروه 9جدول  

 گروه 
-میانگین حاشیه

 ای

مجموع  آزمون لوین

 مربعات
df 

میانگین 

 مربعات

آماره 

F 
Sig 

مجذور 

 اتا
F Sig 

1 /91 گواه   
  591/3  99/ 9  5 99/ 9  9 /5  599/3  39/3  

   /9  آزمایش 

 

آزمون متغیر اختالل در بین بیانگر این است که میانگین نمره پس 9مقادیر مربوط به برآورد آزمون تحلیل کوواریانس در جدول

بنـابراین  (. Sig ≥ 31/3)آزمون این متغیر دارای تفاوت معنـادار نیسـت   دو گروه آزمایش و کنترل بعد از کنترل اثر نمره پیش

، تأییـد  مـؤثر اسـت   عقب مانده ذهنی کودکان اختالل در رفعآموزش مهارتهای زندگی به مادران فرض پژوهش مبنی بر اینکه 

آزمـون ناشـی از   ل در مرحله پسبه عبارت دیگر مقدار تفاوت بین گروه آزمایش و گواه به لحاظ میانگین متغیر اختال. شودنمی

 . درصد قابلیت تعمیم به جامعه آماری پژوهش را ندارد 31شود و با اطمینان تصادف برآورد می
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 و نتیجه گیریبحث 

 در مـادران  بـه  یزندگ یآموزش مهارت ها ریتاث یپژوهش به دنبال بررس نیدر ا یزندگ یآموزش مهارت ها تیبا توجه به اهم

 .بوده ایم عقب مانده ذهنی کودکان کاهش مشکالت رفتاری

، تأیید مؤثر است عقب مانده ذهنی کودک پرخاشگری مـشکل در رفعآموزش مهارتهای زندگی به مادران نتایج مبنی بر اینکه 

ملك پور، )و  (5993)؛ البرزی (5999)؛ رامشت و فرشاد، (5939)نتایج تحقیق با نتایج تحقیقات عابدی دهاقانی. شودنمی

( 333 )؛ جانسون و همکاران ( 593)؛ حجازی و سیف(331 )نا همسوست ولی با نتایج تحقیقات سیچتی و گارمزی (5999

در تبیین نتیجه می توان گفت ممکن است متغیرهای متداخلی نیز در این زمینه موثر بوده باشند که مورد کنترل . همسوست

ان داده اند که وجود براردر یا خواهر معلول، درجه معلولیت و تعداد فرزندان، تحصیالت تحقیقات پیشین نش. قرار نگرفته اند

همچنین ممکن است . والدین و متغیرهایی از این دست می تواند پرخاشگری کودکان معلول را تشدید یا تعدیل نماید

 .اشگری کودکان موثر باشدآموزشهای مکملی در کنار آموزش مهارتهای زندگی به مادران، بتواند بر کاهش پرخ

مؤثر  عقب مانده ذهنی کودک اضطراب و افسردگی مـشکل در رفعآموزش مهارتهای زندگی به مادران نتایج مبنی بر اینکه 

؛ حجازی و (331 )؛ سیچتی و گارمزی ( 599)نتیجه بدست آمده با نتایج تحقیقات علی عسگری . شود، تأیید نمیاست

؛ بارلو، (339 ) ؛ گـونزالس(333 ) اما با نتایج تحقیقات وارتیانین. همسوست( 333 )همکاران ؛ جانسون و ( 593)سیف

 .نا همسوست(  599)و خانجانی و دادستان ( 5933)؛ ربیعی و شهریور(339 وفچدپاول، گیلجرست و 

ت نشان داده اند که فرزند ادبیات تحقیق مربوطه اشاره کرد که به صراحدر تبیین علت بدست آمدن نتیجه فوق می توان به 

فراگیر محیطی را  تاثیراتعقب مانده، بر خالف انچه تصور می شود، یك موجود فعل پذیر مطلق نیست و ویژگی هایی دارد که 

، از اینرو شناخت این ویژگیها و طرح ریزی برنامه های مداخله ای براساس اطالعات ( 593حجازی و سیف، ) محدود می سازد

 .یهای محدود کننده ی اثرات برنامه های مداخله ای برای این نوع فرزندان می تواند موثر باشددقیق از ویژگ

عقـب مانـده ذهنـی مـؤثر      نتایج مبنی بر اینکه آموزش مهارتهای زندگی به مادران در رفع مـشکل ناسازگاری اجتماعی کودک

؛ سـیچتی و  (333 )؛ جانسـون و همکـاران   ( 593)حجـازی و سـیف   نتیجه بدست آمده با نتایج تحقیق شوداست، تأیید نمی

، ( 599؛ نقـل از قیطاسـی،   335  ،و ریـچ 5913؛ به نقل از نـوری و محمـدخانی،    5335، الیاس و همکاران، (331 )گارمزی 

ملك پـور،  )، (5993)البرزی  ؛(5999)رامشت و فرشاد، ، (331 ) بود و ترنر ؛(333 ) کارنر لئو همسوست اما با نتایج تحقیقات

 .، ناهمسوست(5999

در تبیین نتیجه می توان گفت، ممکن است عالوه بر نیاز به وجود و اجرای آموزشهای یا روشهای مداخله ای مکمل در کنار 

آموزش مهارتهای زندگی به مادران، اجرای آموزشهای یا روشهای مداخله ای مکمل برای خود این کودکان نیز بتواند بر رفع 

همچنین ممکن است متغیرهای متداخلی نیز در این زمینه موثر بوده باشند که . گاری اجتماعی این کودکان موثر باشدناساز

تحقیقات پیشین نشان داده اند که وجود براردر یا خواهر معلول، شدت معلولیت و تعداد فرزندان، . مورد کنترل قرار نگرفته اند

 .ت می تواند اثرگذاری اقدامات درمانی یا پیشگیرانه را محدود نمایدتحصیالت والدین و متغیرهایی از این دس

کودک عقب مانده  رفتارهای ضد اجتماعیرفع مشکل در به مادران  یزندگ یآموزش مهارتهانتایج این پژوهش مبنی بر اینکه 

 رات ؛ لییونز(331 ) و ترنر؛ بود (333 )شود، نتیجه بدست آمده با نتایج تحقیقات وارتیانین ، تأیید میموثر است یذهن

الیاس و )؛ (5991)؛ ولی زاده و همکاران (5933)؛ ربیعی و شهریور(5999)حنانی ؛(359 ) بوتین گرونبام، کانل، ؛(351 )

، همسوست اما با نتایج تحقیقات ( 599؛ نقل از قیطاسی، 335 و ریچ 5913؛ به نقل از نوری و محمدخانی،  5335همکاران، 

 و( 359 ) بوتین گرونبام، کانل، و( 351 ) رات لییونز .همسو نیست( 5999)و علی عسگری( 5931)اندیشمندیوسفی و 

 داری معنی رابطه فرزندان عمومی سالمت و کلی طور به خانواده عملکرد بین که دادند نشان در تحقیقاتشان( 5999)حنانی

 آن از حاکی نتایج و است ارتباط در آنها فرزندان عمومی سالمت میزان با خانواده درون تعامالت ی نحوه همچنین. دارد وجود

 از مادر روانی مشکالت همساالن، به نسبت کودک پرخاشگری و آمیز خصومت رفتار ی کننده بینی پیش ترین قوی که بود

همچنین با تکیه بر نظریات و حقیقات انجام یافته در این زمینه؛ مداخالت آموزشی و یا درمانی می تواند .است اضطراب جمله
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با مشکالت رفـتاری   برخورد  در  کند تا می  آنها کمك  آموزش والدین به. نقش موثری در فرایند حل مسائل مربوطه ایفا نماید

 .خـود اقدامات مناسبی انجام دهند  فـرزندان

 یکودکان عقب مانده ذهن اختالل کمبود توجهمشکل  رفع دربه مادران  یزندگ یآموزش مهارتهاض پژوهش مبنی بر اینکه فر

؛ صادقی، شهیدی و (5993)؛ درتاج و محمدی(339 ) فچدوبارلو، پاول، گیلجرست و . شود، تأیید میموثر است

و همکاران همسو بوده است و تحقیقات ناهمسویی یافت  و مفتاق( 5999)؛ محرری، شهریور و تهرانی دوست(5933)خوشابی

 .نشد

در تبیین این نتیجه می توان گفت که برنامه آموزش مهارتهای زندگی به مادران با دربر داشتن آموزشهایی مانند مهارتهای 

 ذهنی مانده عقب کودک با برخورد در موجود شرایط با والدین سازگاری میزان... خشم، فرزندپروری و کنترلحل مسأله، 

 ماندگی عقب ماهیت از آنان آگاهیهای و والدین روابط مدیریت و خودکارآمدی خوشبینی، آگاهی، اطالع، حسب بر خودشان

 که کرد استدالل توان می اساس براین. کند می تغییر آنها بینی واقع و شرایط این در فرزندپروری ی نحوه و کودک ذهنی

 روشهای خانوادگی، تعارضات مدیریت وخشم، ارتباطات مدیریت مسأله، حل مهارتهای داشتن دربر با زندگیمهارتهای  آموزش

 شیوه به مسأله با آیند، کنار واقعیات با کنند، درک بهتر را شرایط تا کند کمك مادران به تواند می غیره و پروری فرزند صحیح

 ی نتیجه. نمایند ترغیب شرایط مدیریت و واقعیات پذیرش به نیز را خانواده افراد دیگر نیز و شوند روبرو مدار مسأله ای

 دور کارآ، و صحیح ی گونه به ارتباطات مدیریت درست، و موقع به خودکارآمدی بیشتر، خوشبینی باالتر، آوری بتا اینهمه،

با فرزند و بهبود شرایط روانی  مادراناثرات تعاملی  رفتن باال نتیجه در و خشونت، و اضطراب مانند روانی بغرنج شرایط از شدن

 .است و شکل گیری شخصیت فرزندان

، تأیید مؤثر است عقب مانده ذهنی مشکالت رفتاری کودک در رفعآموزش مهارتهای زندگی به مادران نتایج مبنی بر اینکه 

( 339 ؛ نظریه کونتوپولو( 593حجازی و سیف، ) ؛ (331 )نتایج تحقیق با کمی احتیاط با نتایج سیچتی و گارمزی . شودنمی

، تقیان (331 )بود و ترنر ( 339 ) فچدو؛ بارلو، پاول، گیلجرست و (333 )تا حدودی همسوست اما نتایج تحقیقات وارتیانین 

نا ( 5999ملك پور، )و ( 5993)؛ البرزی (5991؛ جعفری، (5939و بقذیان،  ؛ سلیمانی(5993)؛ بهرامگیری(5999)دینانی

 .همسوست

ادبیات تحقیق مربوطه اشاره کرد که به صراحت نشان داده اند که فرزند در تبیین علت بدست آمدن نتیجه فوق می توان به 

را  محیطیفراگیر  تاثیراتهایی دارد که  عقب مانده، بر خالف انچه تصور می شود، یك موجود فعل پذیر مطلق نیست و ویژگی

، از اینرو شناخت این ویژگیها و طرح ریزی برنامه های مداخله ای براساس اطالعات ( 593حجازی و سیف، ) محدود می سازد

شهای اجرای آموز .دقیق از ویژگیهای محدود کننده ی اثرات برنامه های مداخله ای برای این نوع فرزندان می تواند موثر باشد

ممکن است .یا روشهای مداخله ای مکمل برای خود این کودکان نیز بتواند بر رفع ناسازگاری اجتماعی این کودکان موثر باشد

تحقیقات پیشین نشان داده اند که . متغیرهای متداخلی نیز در این زمینه موثر بوده باشند که مورد کنترل قرار نگرفته اند

شدن و نوع معلولیت و تعداد فرزندان، تحصیالت والدین و متغیرهایی از این دست می تواند وجود براردر یا خواهر معلول، 

و همانطور که نشان داده )عموماً به خانواده  مشکالتهمچنین این . اختالالت رفتاری کودکان معلول را تشدید یا تعدیل نماید

؛ معلمان، همساالن و محیط اجتماعی که در این فرایند نسبت داده شده است، در حالی که تأثیرات( انرشد؛ به ویژه به ماد

از )ها، نیاز فزاینده به آمادگی پذیرش سازماندهی شده ی عوامل دیگر به نظر می رسد یافته. درگیرند، نادیده گرفته می شود

و نیاز به ...( یان و عوامل زمینه ای مانند نوع معلولیت، جنس، شدت و سابقه معلولیت، تا عوامل دیگری مانند همساالن، مرب

آموزش و پژوهش مناسب برای عوامل درگیر در اختالالت رفتاری فرزندان معلول و به ویژه در سالهای اولیه را آشکار می کند 

از محیط خانه تا مراحل بعدی رشد از جمله در مهد کودکها، مراکز آموزشی، )به گونه ای آنها واقعاً بتوانند به تحول کودک 

اجرای آموزشهای مهارتهای زندگی به گونه ای که بتواند به نیازهای . کمك نمایند...( واهر و برادر و همساالنتعامل با خ

هنوز فرهنگ رفتار صحیح با معلوالن ذهنی در کشور متاسفانه  .کودکان معلول پاسخ دهد؛ برای خود این فرزندان موثر تر باشد

در حالی که .گروه از افراد جامعه می نگرندینرحم و برخی نیز با تنفر و بیزاری به اجا نیفتاده است هنوز برخی از افراد از روی ت

نیستند مبتال همه آنها به اختالالت حسی و حرکتی . برخالف تصور عمومی ، افراد عقب مانده از هوش و حافظه بی بهره نبوده 

. در زمینه های رفتاری ، عاطفی ، حسی و حرکتی است ، در افراد عقب مانده آنچه قابل تامل است ، عدم تعامل طبیعی و الزم 
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ن گروهی یاول تدر حقیق.نباید نادیده گرفته شود اما در این میان نقش والدین نیز در تربیت اجتماعی کودک عقب مانده ذهنی

که با این کودکان برخورد می کند والدین و افراد خانواده آنها هستند و در صورتی که آنها هم کودکان را طرد و مورد بی 

ونقش استعدادهای فطری خود را بروز نداده و عقب افتادگی خود را بغرنج تر می کندکودک دیگرنامالیمات قرار دهند ، مهری و 

درنهایت میتوان گفت که توجه بیشتر به مسائل فرهنگی (.کا ایرانآ)تاری بسیار مهم است اهش مشکالت رفمادر برای ک

ومحیطی و احساس امنیت اجتماعی در جامعه ودور بودن از حس ترحم وایجاد خدمات مشاوره روانی نیز برای کاهش 

 .(5933عباسی)شود مشکالت رفتاری کودک عقب مانده ذهنی توصیه می

 

 منابع 
 .، بزرگسالی، تهران انتشارات پردیسروانشناسی رشد نوجوانی، (5993)احدی، حسن و جمهری،فرهاد

 .نشر چهارباغ اصفهان. روانشناسی ارتباط والدین با فرزندان(.  599)ادیبی، شهاب الدین

 شدر: دهقانی، محسن و دهقانی، زهره، تهران: ، مترجمانخانواده درمانی پایه(.   599)بارکر، فیلیپ 

 ـ911.   5 روانشناسی مجله. لمبرت سازشی رفتار مقیاس و پیاژه های آزمون اساس بر ذهنی ماندگی عقب تشخیص بررسی(. 5993)البرزی،جواد

915 

 .انتشارات رشد: ، تهران(5999)ایجادی،ن؛ شافعی مقدم، ج:، مترجماننیازهای کودکان(. 5993)پرینگل،م

 .خوراسگان آزاد دانشگاه ،روانشناسی ارشد کارشناسی ی نامه پایان کودکان، اخالقی هوش بر گروهی آموزش تاثیر .(5993)ترابی،ژاله 

 اصول فصلنامهاجتماعی،  پذیرش خانوادگی و بر استرس زندگی های مهارت آموزش اثربخشی مطالعه(. 5991)فاز، احمد لعلی ثمری، علی اکبر و

 . 11-11صفحه  شش، و بیست و پنج و بیست شماره تابستان، و بهار هفتم، سال بهداشت روانی

چکیده مقاالت دومین کنگره . بررسی تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر سازگاری زناشویی زوج ها(. 5991)جاللی، داریوش و جاللوند، الدن

 .  دانشگاه شهید بهشتی. سراسری آسیب شناسی خانواده در ایران

و  روانی سالمت بر زندگی مهارتهای آموزش تأثیر بررسی( .  5991. ) هنرمند، مهناز و بشلیده،کیومرث زاده وموسوی ،محمد، مهراب حقیقی، جمال

 سیزدهم، ل سا م، سو ، دورهاهواز  چمران شهید دانشگاه تربیتی علوم مجله.متوسطه  مقطع ل او سال دختر دانش آموزان عزت نفس

 .95-19، ص  5شماره 

 رشد: تهران. ترجمه میرهوشنگ مهریار و فریده یوسفی. ، پژوهش و درمانرویکردی رفتاری به نظری: اختاللهای روانی کودکان(. 5999)راس، آلن 

 .، ترجمه ی اکرم قیطاس، تهران، نشر سخنمهارت های اساسی زندگی(.  593.)ریچ، دال

 روان :تهران .برواتی شاهی حسین حمیدرضا ترجمه .روانی بهداشت ( 599) ا.ا ساپینگتون،

،دوره های پرستاری ومامایی مجله مراقبتعوامل موثر بر مشکالت عاطفی خانواده های دارای کودک عقب مانده ذهنی،(.5933)عباسی،سهیال

 91- 1،صفحه33پائیز وزمستان، ،شماره 5

،سال های علوم شناختی تازه مجله دبستان،  چهارم  اثر بـخشی آموزش مـهارتهای زندگی بر عملکرد دانش آموزان سال. (5991)فریبا عربگل،

 .9-51،صفحه  11،شماره13

 .91-19اسپند هنر صفحه:چاپ چهارم،جلد اول،تهران(.5993)ترجمه شهرام محمد خانی.مهارتهای زندگی(.  533)کلینکه، کریس ال

 سوم آموزان دانش رفتاری مشکالت کاهش بر مادران به زندگی های مهارت آموزش تأثیر(. 5991)الدانی،فاطمه پور،مختار؛ ترک پرور،محسن؛ ملك گل

 .( 9 تا 91 صفحه از) 91 ، شمارهکاربردی روانشناسی در پژوهش و دانش مجلهابتدایی،  پنجم تا

 اصفهان، چاپ اول،.(5999)، احمد احمدی  و سید  آزاده مـلکیان ،ترجمهتر شادمانه  زندگی  و انتخاب  زندگی  کنترل موفق. (339 )ویلیام گالسر،

 .انتشارات دانشگاه علوم پزشکی

 . روان: ترجمه حسین شاهی برواتی، سیامك نقشبدنی، والهام ارجمند، تهران. خانواده درمانی(. 5999)گلدنبرگ، ایرنه و گلدنبرگ، هربرت

 رفتار با کودک عقب مانده ذهنیروانشناسی خانواده،سایت آکا ایران،(.5991)مشاوره خانواده

سال پانزدهم  ،مجله دانشکده پزشکی: اصفهان  نا،مقایسه استرس مادران کودکان عقب مانده ذهنی با مادران ناشنوا و نابی (. 5911.)مختارملك پور، 

 .19-95 صفحه، 19 شماره،

و نظام های نظام های تحولی از  دوران روان تحلیل گری تا رفتارشناسی : 2روانشناسی ژنتیک (.5995)منصور، محمود؛ دادستان، پریرخ

 .چاپ دوم.انتشارات رشد.عینی

انتشارات سازمان بهزیستی و : تهران (. خالصه یك تحقیق) اثرات معلولیت ذهنی فرزند بر خانواده(. 5991)ناصرشریعتی، تقی و داورمنش، عباس

 .دانشگاه علوم بهزیستی
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انتشارات آستان قدس . چاپ هشتم ( محمد تقی منشی طوسی، مترجم ) اختالالت رفتاری کودکان . (5993)سی . نلسون، ریتا ویکس و ایزائل، الن

 .رضوی

ترجمه ) راهنمای کاربردی اختالالت روانی: رفتار درمان شناختی.(5999)هاوتون، کیت، سالکووی کیس، پی ام و کرک جوان و کالرک، دیویدم 

 (.333 تاریخ انتشار به زبان اصلی، )نشر ارجمند : ، تهران(حبیب اهلل قاسم زاده

 . 13،ص 91 و 91 شماره ،استثنایی وتربیت تعلیم ویژه، نیازهای دارای کودکان در نفس عزت افزایش روشهای .(5991) شیرین زاده، ولی

و  مجله علوم اجتماعی دانش آموزان دخـتر و پسر ابتدایی،  هنجارهایی مقیاس راتر به منظور بررسی مشکالت رفتاری و عاطفی. (5999)فریبا یوسفی،

 .9 5-591صص .   و5،انسانی،دانشگاه شیراز
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