تعلیم و تربیت استثنایی

معرفی برنام ه سالهای باورنکردنی به منظور کاهش مشکالت رفتاری کودکان با اختاللهای هیجانی -رفتاری

معرفی برنام ه سالهای شگفت انگیز به منظور کاهش مشکالت رفتاری کودکان
با اختاللهای هیجانی -رفتاری
عادل محمدزاده /کارشناسیارشد روانشناسی کودکان با نیازهای خاص /دانشگاه اصفهان

چکیده
زمینــه و هــدف :بهطورکلــی ،الگوهــای رفتــاری مخربــی از قبیــل اختــال کمتوجهی-بیشفعالــی ،نافرمانــی مقابل ـهای و ســلوک و

اختاللهــای افســردگی و اضطرابــی را بــا عنــوان اختاللهــای هیجانی-رفتــاری معرفــی میکننــد .از آنجــا کــه ایــن اختاللهــا مشــکالتی
را در مدرســه ،خانــه و دیگــر موقعیتهــای اجتماعــی بــرای ایــن کــودکان و اطرافیــان آنهــا ایجادکــرده ،همچنیــن بــر عمکلــرد روانــی-

اجتماعــی و موفقیتهــای تحصیلــی آنهــا اثــر ســوء میگــذارد ،انجــام مداخلههایــی بــرای کاهــش مشــکالت رفتــاری ایــن کــودکان،

ضــروری بــه نظــر میرســد .از ای ـنرو ،هــدف پژوهــش حاضــر ،معرفــی برنام ـ ه ســالهای شــگفت انگیــز بهعنــوان مداخل ـهای بــرای

کاهــش مشــکالت رفتــاری ایــن کــودکان بــود .بــه ایــن منظــور بــا روش مــروری ،متــون اصلــی شــامل کتابهــا و مقالههــای علمــی در

ایــن زمینــه طــی ســالهای  1995تــا  2017از پایگاههــای معتبــر اطالعاتــی اســتخراج و بررســی شــد.

نتیجهگیــری :مــرور ادبیــات پژوهــش نشــان داد کــه برنامــ ه ســالهای شــگفت انگیــز میتوانــد از طریــق آمــوزش والدیــن

بهعنــوان مداخل ـهای کارآمــد ،کمهزینــه و مقرونبهصرفــه بــرای کاهــش مشــکالت رفتــاری کــودکان بــا اختاللهــای هیجانی-رفتــاری
در مــدارس و کلینیکهــای توانبخشــی اســتفاده شــود.

واژههای کلیدی :برنام ه سالهای شگفت انگیز ،مشکالت رفتاری ،اختاللهای هیجانی -رفتاری
دیگــر افــراد منجــر شــود )3 ،موجــب بــروز انــواع نامطلــوب

مقدمه
اختاللهــای هیجانی-رفتــاری 2بــه شــرایطی گفتــه میشــود

کــه پاس ـخهای هیجانــی و رفتــاری فــرد نســبت بــه هنجارهــای

ســنی ،فرهنگــی و قومــی در تناقــض بــوده و بر عمکلــرد تحصیلی
فــرد ،مراقبــت از خــود ،روابــط اجتماعــی و ســازگاری فــردی نیز

تاثیــر منفــی میگــذارد .ایــن اختاللهــا بایــد دســتکم در دو

موقعیــت متفــاوت بــروز کننــد( .)1بهطورکلــی ،کودکانــی کــه

اختاللهــای هیجانی-رفتــاری دارنــد ،بایــد یــک یــا چنــد ویژگــی

زیــر را در طــول دور ه زمانــی نســبتا طوالنــی نشــان دهنــد،

بهطوریکــه ایــن ویژگیهــا تــا حــد مشــخصی بــر عملکردهــای

آنهــا تاثیــر گذاشــته باشــد )1 :بــا کمبودهــای ذهنی ،3حســی 4و
عوامــل مختلــف ســامت 5قابــل توضیــح نباشــد )2 ،بــه فقــدان
ارتبــاط مناســب و رضایتبخــش میــان فــرد بــا همســاالن یــا

رفتارهــا یــا هیجانهــای غیرعــادی شــود و  )4بــا خلقوخــوی

ناراحتکننــده یــا همــراه بــا افســردگی مرتبــط باشــد .شــایان
ذکــر اســت ایــن نشــانهها نبایــد بــا دیگــر اختاللهــای روانــی

همچــون اســکیزوفرنیا قابــل توجیــه باشــند(.)2

برخــی از پژوهشــگران اختاللهــای رفتــاری را بــه دو دســته

کلــی تقســیم کردهانــد :اختاللهــای رفتــاری دروننمــود و

بروننمــود( .)3مشــکالت دروننمــود ماننــد گوشــهگیری،

افســردگی و اضطــراب ،بیشــتر معطــوف بــه درون کــودک بــوده

و مشــکالت بروننمــود مثــل پرخاشــگری ،بیشفعالــی و

نافرمانــی معطــوف بــه محیــط پیرامــون اســت( .)4افزونبراین،

پژوهشــگران ،اختاللهــای هیجانــی -رفتــاری را بــه دو طبقــه

مجــزای اختاللهــای رفتــاری 6و هیجانــی 7نیــز دســتهبندی

میکننــد .در ایــن صــورت ،اختــال کمتوجهــی -بیشفعالــی،8

1- Email: a.ghamarani@edu.ui.ac.ir
)2- emotional and behavioral disorders (EBD
3- intellectual

6- behavioral disorders

4- sensory

7- emotional Disorders

5- health factors

)8- attention-deficit hyperactivity disorder (ADHD
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امیر قمرانی / 1عضو هیأت علمی گروه روانشناسی کودکان با نیازهای خاص /دانشگاه اصفهان

تعلیم و تربیت استثنایی

معرفی برنام ه سالهای باورنکردنی به منظور کاهش مشکالت رفتاری کودکان با اختاللهای هیجانی -رفتاری

نافرمانــی مقابل ـهای 1و ســلوک 2در طبق ـ ه اختاللهــای رفتــاری

قــرار میگیرنــد و اختاللهــای افســردگی 3و اضطرابــی 4نیــز

جــزو اختاللهــای هیجانــی محســوب میشــوند(.)5

کــه بــه رابطــ ه ســالم بیــن کــودک و محیــط و فرصتهــای
یادگیــری خدشــه وارد میکنــد( .)6بــه بیــان دیگــر ،کــودکان

مشــکالت رفتــاری را تاییــد کــرد ه و همگــی نشــاندهند ه ایــن

مســئله هســتند کــه تنبیــه فیزیکــی ،ارتباطــات تعارضآمیــز
و شــیوههای خشــونتآمیز والدیــن بــر مشــکالت رفتــاری
کــودکان تاثیــر ســوء میگذارنــد(.)11

یکــی از مداخلههایــی کــه در ســالهای اخیــر ،بــرای کاهــش

در مقابــل تنشهــای زندگــی یــا تعارضاتــی کــه برایشــان

اختاللهــای هیجانــی -رفتــاری کــودکان اســتفاده شــده ،برنام ـه

میدهنــد( .)7در رابطــه بــا اختــال ســلوک نیــز میتــوان

بــرای درمــان و پیشــگیری از اختاللهــای رفتــاری و مشــکالت

رخ میدهــد ،واکنشهــای نســبتا تنــد و ســریع از خــود بــروز

ســالهای شــگفت انگیــز 6اســت( .)12از ایــن روش درمانــی

گفــت مشــخص ه اصلــی ایــن کــودکان پرخاشــگری و تجــاوز بــه

هیجانــی کــودکان ،آمــوزش والدیــن و مربیــان بــه منظــور رفتــار

رایجتریــن اختاللهایــی اســت کــه بــا شــیوع  2تــا 16درصــدی

درمــان مشــکالت کــودکان مبتــا بــه بیاعتنایــی مقابلــهای،

حقــوق دیگــران اســت( .)8اختــال نافرمانــی مقابل ـهای نیــز از
در میــان کــودکان پیشدبســتانی و دبســتانی بــروز میکنــد(.)9

اختــال کمتوجهی-بیشفعالــی نیــز یکــی از گســتردهترین

مناســب بــا کــودکان ،آمــوزش کــودکان بــا اختــال اتیســم،

اختــال ســلوک ،کمتوجهی-بیشفعالــی و کــودکان ناشــنوای

بــا مشــکالت رفتــاری اســتفاده شــده اســت( .)13از آنجــا کــه

اختاللهــای رفتــاری شناختهشــده در ســنین مدرســه اســت

کــودکان بــا اختاللهــای هیجانی-رفتــاری بــا مشــکالت رفتــاری

مدرســه) شناختهمیشــود( .)3کــودکان مبتــا بــه اختاللهــای

پژوهشــگران تاکنــون در ایــران اثربخشــی برنامــ ه ســالهای

و بــا مشــکالت رفتــاری در موقعیتهــای مختلــف (خانــه و

مواجــه بــوده و بــا توجــه بــه اینکــه براســاس بررســیهای

افســردگی و اضطرابــی نیــز مشــکالت رفتــاری خــود را بــا

مهــم و حیاتــی بررســی نشــده اســت ،بنابرایــن در پژوهــش

نشــان میدهنــد( .)10از آنجــا کــه مشــخص ه اصلــی کــودکان

بــرای کاهــش مشــکالت رفتــاری ایــن کــودکان بررســی شــده

کنارهگیــری از جمــع و گوشــهگیری ،اختــال خلــق و هیجــان

بــا اختاللهــای هیجانی-رفتــاری ،بــروز مشــکالت رفتــاری در

آنهــا اســت ،بنابرایــن انجــام مداخلههایــی بــرای کاهــش ایــن
مشــکالت ضــروری بــه نظــر میرســد.

عوامــل خطرســاز مشــکالت رفتــاری در کــودکان ،بهطــور

عمــده بــا عوامــل خانوادگــی  -بهعنــوان پیشبینیکنندههــای

مشــکالت رفتــاری -ارتبــاط دارنــد .خانــواده بافــت اصلــی رشــد
کــودک اســت و عوامــل خانوادگــی ،ویژگیهــای فــردی کــودک

حاضــر ،برنام ـ ه ســالهای شــگفت انگیــز بهعنــوان مداخل ـهای
اســت .بــه ایــن منظــور بــا اســتفاده از روش مــروری ،متــون

اصلــی شــامل کتابهــا و مقالههــای علمــی طــی ســالهای
 1995تــا  2017از پایگاههــای اطالعاتــی ســاینس دایرکــت ،
7

اشــپرینگر ،8کتابخانـ ه اینترنتــی ویلــی ،9مجــات ســیج 10و گوگل

اســکوالر 11انتخــاب شــده و ســپس بــا توجه بــه هــدف پژوهش،
محورهــای اصلــی از ایــن متــون اســتخراج و مطالعــه شــد.

معرفی برنامه سال های شگفت انگیز

یــا بــروز ناســازگاریهای رشــدی و آســیبهای روانشــناختی

برنامــ ه ســالهای شــگفت انگیــز ،درمانــی اســت کــه

رفتــاری کــودکان ارتبــاط تنگاتنگــی بــا رفتــار والدیــن دارد،

آموزشهــای مســتقیم و غیرمســتقیمی اســت کــه بــرای

را پیشبینــی میکننــد( .)11بــه ســخن دیگــر ،اختاللهــای

زیــرا والدیــن نخســتین کســانی هســتند کــه بهطورمســتقیم

بــا کــودک ارتبــاط برقــرار میکننــد .پژوهشهــای مختلفــی

توســط وبستراســتراتون 12طراحــی شــد .ایــن درمــان مبتنیبــر

تربیــت رفتــاری کــودک اســتفاده میشــود .ایــن رویکــرد
)4- incredible years program (IYP
5- Science Direct

20

|1396

)9- oppositional defiant disorder (ODD

6- Springer

)10- conduct disorder (CD

7- Wiley Online Library

1- depressive disorders

8-Sage Journal

2- anxiety disorders

9- Google Scholar

3- behavioral problems

10- Webster-Stratton
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مشــکالت رفتــاری ،5بــه الگوهــای رفتــاری گفتــه میشــود

اهمیــت جنبههــای منفــی روابــط والد-کــودک در بــروز

تعلیم و تربیت استثنایی

معرفی برنام ه سالهای باورنکردنی به منظور کاهش مشکالت رفتاری کودکان با اختاللهای هیجانی -رفتاری

درمانــی توانســته اســت بــه شــیوهای مطلــوب و منســجم

خانوادههایــی کــه سرپرســتی تعــدادی کــودک را برعهــده گرفتــه

بالبــی 1و آینــزورث ،2مراحــل رشــد شــناختی پیــاژه و اینهلــدر،3

انــواع مختلفــی از خانوادههــا بــا ســبکهای فرزندپــروری

اصــول نظریههــای مختلفــی هــم چــون نظریــ ه دلبســتگی

متفــاوت و خانوادههــای دارای کــودکان بــا مشــکالت رفتــاری

شــناختی -اجتماعــی بنــدورا ،5درمانشــناختی-رفتاری بــک،6

شــدید بررســی شــدند ،همچنیــن رفتارهــای مناســب مــورد

جاکوبســون و مارگولیــن 8را تلفیــق کــرده و از ایــن طریــق

درس مطالعــه شــد .پــس از ایــن بررسـیهای وســیع و میدانــی،

رفتــار حلمســئل ه دیزوریــا و نــزو 7و زوجدرمانــی رفتــاری

نیــاز در محیطهــای مختلفــی همچــون خانــه ،مدرســه و کالس

برنامههــای مداخل ـهای ارزشــمندی را بــرای بهبــود رفتارهــای

موثرتریــن روشهــای تربیتــی بــرای برخــورد بــا ایــن مشــکالت

ایــن شــیو ه درمانــی ،جلســاتی را تــدارک میبینــد کــه طــی

نقــش برنامــ ه ســالهای شــگفت انگیــز در کاهــش

والدیــن و تعامــات اجتماعــی آنهــا فراهــم آورد( 14و .)15
آن والدیــن بــا شــیوهها و مهارتهــای مطلــوب فرزندپــروری

آشــنا شــده ،موجبــات تغییــرات رفتــاری کــودک خــود را فراهــم
میآورنــد(.)16

ایــن برنامــه بــرای نخســتین بــار در ســال ،1990براســاس

پژوهشهایــی در کلینیــک تربیــت در دانشــگاه واشــینگتن ،بــا
هــدف اولیــ ه فراهمکــردن یــک برنامــ ه موثــر درمانــی بــرای

خانوادههایــی کــه کــودکان غیرقابــل کنترلــی داشــتند ،طراحــی
شــد .طــی ایــن پژوهشهــا بیــش از  1000نفــر از والدینــی کــه

کــودکان بــا مشــکالت رفتــاری داشــتند ،مــورد مطالعــه و تحــت

برنامههــای تربیتــی ســالهای شــگفت انگیز قــرار گرفتنــد(.)17

هــدف اولیــه انجــام ایــن پژوهشهــا تهیــه یــک برنام ـ ه موثــر
درمانــی بــرای خانوادههایــی بــود کــه کودکانــی غیرقابــل کنتــرل

داشــتند ،ســپس کودکانــی کــه مشــکالت کمتــری همچــون

لجبــازی یــا بیشتحرکــی داشــتند یــا کودکانــی کــه مشــکالتی
همچــون دروغگویــی و دزدی را از خــود بــروز میدادنــد،

بررســی شــدند .الزم بــه ذکــر اســت در ایــن پژوهشهــا انواعــی
از خانوادههــا نیــز مــورد مطالعــه قــرار گرفتهانــد؛ خانوادههایــی

انتخــاب شــدند(.)12

اختاللهــای هیجانــی کــودکان

همانطــور کــه اشــاره شــد ،برنامـ ه ســالهای شــگفت انگیــز

ســعی کــردهاســت بــا روشــی صحیــح نظریههــای مختلــف
تربیتــی و درمانــی را بــا هــم تعامــل داده و بهگونــهای پیوســته

و کاربــردی از آنهــا اســتفاده کنــد .از جملــه نظریههایــی کــه

برنامــ ه ســالهای شــگفت انگیــز بــرای کاهــش مشــکالت
هیجانــی کــودکان وامدار آن اســت ،میتــوان بــه نظریههــای

دلبســتگی بالبــی ،نظریــ ه درمانشــناختی افســردگی بــک

و نظریــ ه زوجدرمانــی رفتــاری جاکوبســن و مارگولیــن
اشــارهکرد(.)15

الــف) تاثیرپذیــری ســالهای شــگفت انگیــز از

نظریــ ه دلبســتگی

در اینبــار ه میتــوان گفــت برنامــ ه ســالهای شــگفت

انگیــز ،بــا توجه بــه اهمیــت نظریـ ه دلبســتگی بالبــی و آینزورث
و نقــش آن در ســامت روانــی کــودکان ،همچنیــن نقشــی کــه

والدیــن در ایجــاد احســاس دلبســتگی در کــودکان دارنــد،

کــه هــر دو والــد در قیــد حیــات بــوده و بــا هــم زندگــی میکردند،

ســعی کــرده اســت در جریــان برنامههــای مداخلــهای خــود

خانوادههایــی کــه کودکــی را بــه فرزنــدی پذیرفتــه بودنــد و

مهارتهــای فرزندپــروری متناســب بــا ســن رشــدی کــودک

خانوادههایــی کــه در آن فقــط یکــی از والدیــن حضــور داشــتند،

1- Bowlby
2- Ainsworth
3- Piaget and Inhelder
4- Patterson, Reid, and Dishion
5- Bandura
6- Beck
7- D›Zurilla and Nezu
8- Jacobson and Margolin

بــر ایــن مقولــه تمرکــز داشــته باشــد( .)16ایــن برنامههــا بــر

تاکیــد دارنــد .از اهــداف اصلــی ایــن برنامههــا ،بهبــود دلبســتگی
میــان والدیــن و فرزنــدان اســت کــه از طریــق پــرورش تعامالت

میــان آنهــا ،بهبــود نظــم و انضبــاط در روابــط بــا فرزنــدان (بــا

اســتفاده از قوانیــن و مقــررات قابــل انجــام ،تعییــن حــد و حــدود
و راهبردهــای حــل مســئله) و رفــع مشــکالتی کــه میــان خــود

والدیــن وجــود دارد ،فراهــم میشــود( .)16کســانی کــه بــه
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نظریــه یادگیــری اجتماعــی پترســون ،ریــد و دیشــن ،4نظریــه

بودنــد( .)18بهطورکلــی میتــوان گفــت در ایــن پژوهشهــا،

تعلیم و تربیت استثنایی

معرفی برنام ه سالهای باورنکردنی به منظور کاهش مشکالت رفتاری کودکان با اختاللهای هیجانی -رفتاری

طرحریــزی برنامــ ه ســالهای شــگفت انگیــز پرداختهانــد،

نیســت کــه والدیــن احساســات خــود را از بیــن ببرنــد ،بلکــه باید

ســعی داشــتهاند بــرای هــر گــروه از کــودکان در ســنین مختلــف

روی واکنشهــای هیجانی تســلط بیشــتری داشــت ه باشــند(.)16

افــرادی کــه تحــت آمــوزش ایــن برنامههــا قــرار میگیرنــد ،بــه

معیــوب افــکار ناکارآمــد و تاثیــری کــه ایــن افــکار بــر رفتــار

و بــا مشــکالت متفــاوت ،برنامــ ه ویــژهای در نظــر بگیرنــد.

آنچــه در برنامــ ه ســالهای شــگفت انگیــز بهعنــوان چرخــه

شــدهاند ،تنهــا کــودکان  3تــا 8ســال را شــامل میشــود ،ایــن

ناشــی از افــکار مثبــت و کارآمــد اســت کــه در ادامــه بــه اختصــار

از ایــن میــان ،برنامههایــی کــه بــرای کــودکان در نظــر گرفتــه
درحالــی اســت کــه برنامههــای ویــژه خردســاالن کوچکتــر در

گــروه آمــوزش والدیــن قــرار خواهنــد گرفــت و والدیــن تحــت

همچنیــن ،شــکل  ،2نشــاندهند ه چرخــ ه واکنشهــای مثبــت
شــرح داده میشــوند.

مشاهده یک

برنامههــای ویــژهای از قبیــل برنامــ ه آموزشــی ویــژ ه والدیــن

موقعیت دشوار

دارای کــودک شــیرخوار(1از تولــد تــا 1ســالگی) ،برنام ـ ه ویــژه

والدیــن بــا کــودک نوپــا 1( 2تــا 3ســالگی) ،والدیــن بــا کــودک

پیشدبســتانی 3( 3تــا 6ســال) و والدیــن بــا کــودکان ســنین

مدرســهرو 6( 4تــا 12ســال) خواهنــد بــود ( .)12بنابرایــن بــا

توجــه بــه نیازهــای مراقبتــی و حمایتــی کــه هــر والــد بــا توجــه به
ویژگیهــای فرزنــد خــود بــه آن احتیــاج دارد ،در ایــن برنامههــا
شــرکت میکنــد .والدیــن هنــگام شــرکت در ایــن جلســات ،بــا
بســیاری از نکاتــی کــه کــودک را بــه ســمت دلبســتگی ایمــن

افکار منفی

رفتار در کودک

احساسات

بروز رفتار

منفی

منفی

تغییـرات

ســوق میدهــد ،آشــنا میشــوند(.)16

جسـما نی

ب) تاثیرپذیــری ســالهای باورنکردنــی از نظریــه

درمانشــناختی بــک

افزایش سوء

شکل  .1چرخه ی افکار ناراحتکننده در برنام ه سالهای شگفت انگیز

در برنامــ ه ســالهای شــگفت انگیــز بــا الهــام از

مشاهده یک

درمانشــناختی بــک ،نقــش افــکار خودآینــد منفــی و تاثیــر آن

موقعیت دشوار

بــر رفتــار والدیــن مهــم تلقــی میشــود.

وبستراســتراتون در برنام ـ ه ســالهای شــگفت انگیــز ،بیــان

میکنــد کــه هم ـ ه والدیــن وقتــی بــا رفتارهــای بــد کودکانشــان
روبـهرو میشــوند ،احســاس خشــم ،افســردگی و گنــاه میکننــد.

همچنیــن او وجــود ایــن افــکار را بهطورکامــل بــد نمیدانــد ،زیــرا
ایــن افــکار را انگیــزهای بــرای رفــع آن مشــکل قلمــداد میکنــد.
وی معتقــد اســت زمانــی ایــن افــکار مشکلســاز میشــوند کــه
بــر احساســات والــد غلبــه کــرده و موجــب رفتارهــای منفــی ،از

جایگزینیافکار

مثبت بجای افکار
منفی

کاهش ناراحتی
و رتنش

کاهش سوء رفتار
در کـودک

بروز رفتار
کارآمد تر

قبیــل پرخاشــگری یــا افســردگی در آنها شــود .پس هــدف این
1- Babies
2- toddler
3- preschool
4- school age
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ســه دســت ه کلــی کــودکان ،والدیــن و معلمــان تقســیم میشــوند.

والدیــن میگــذارد ،در شــکل  ،1نشــان داده شــده اســت.

تعلیم و تربیت استثنایی

معرفی برنام ه سالهای باورنکردنی به منظور کاهش مشکالت رفتاری کودکان با اختاللهای هیجانی -رفتاری

همانطــور کــه در شــکل  1آمــده اســت ،در برنامــه

جمل ـ ه آنهــا میتــوان بــه نظریــه یادگیــری اجتماعــی پســران

اگــر بــه افــکار منفــی دربــاره خــود (ماننــد مــن نمیتوانــم فرزندم

اجتماعــی بنــدورا و درمــان مبتنیبــر حلمســئله دیزوریــا و

اســت) توجــه کننــد ،ایــن افــکار موجــب بــروز احساســات منفــی

الــف) تاثیرپذیــری ســالهای شــگفت انگیــز از

ســالهای شــگفت انگیــز بــه والدیــن آمــوزش داده میشــود،

از قبیــل خشــم یــا ناراحتــی در آنها میشــود .همین احساســات

نیــز ممکــن اســت منجــر بــه بــروز رفتارهــای ناشایســتی از قبیل
تنبیــه بدنــی ،پرخاشــگری یــا درماندگــی در والدیــن شــود .در

نتیجــه ،نهتنهــا والدیــن نتوانســتهاند مشــکل را حــل کننــد ،بلکه

بــر مشــکل خــود افزودهانــد و در یــک دور باطــل ،ایــن چرخــه
را ادامــه دادهانــد .امــا اگــر بتواننــد مطابــق شــکل  2از افــکار

مثبتــی همچــون «مــن میتوانــم از پــس ایــن مشــکل بربیایــم»

یــا «کــودک مــن نیــاز بــه فرصــت بیشــتری دارد» اســتفاده کنند،
از میــزان تنــش و ناراحتــی خــود کاســته ،ســعی میکننــد رفتــار

بهتــری از خــود نشــان دهنــد و از ایــن طریــق موجــب کاهــش

مشــکل رفتــاری کــودک خــود شــوند(.)19

ج) تاثیرپذیــری ســالهای شــگفت انگیــز از زوج

درمانــی رفتــاری

نــزو اشــاره کــرد(.)15

نظریــ ه یادگیــری اجتماعــی

برنامــ ه ســالهای شــگفت انگیــز بــا تأســی از نظریــه

یادگیــری اجتماعــی بنــدورا ،نقــش والدیــن در تربیــت کــودک

را بســیاری ضــروری میدانــد ،زیــرا براســاس نظری ـ ه بنــدورا،

رفتــار کــودکان منعکسشــد ه رفتــار والدیــن آنهاســت و

اغلــب رفتارهــا ،چــه خــوب و چــه بــد ،چــه بهنجــار و چــه

نابهنجــار بــا تقلیدکــردن از رفتــار و الگوپذیــری از والدیــن

شــکلمیگیرد( .)20در الگویــی کــه سبراســانتوس و همــکاران

1

از برنامـ ه ســالهای شــگفت انگیــز ارایــه دادنــد ،بــه بیــان نقــش
والدیــن در الگودهــی و تربیــت اجتماعــی و رفتــاری کــودکان
پرداختنــد .براســاس ایــن الگــو کــه در شــکل  3نشــان داده

شــده اســت ،سبراســانتوس و همــکاران گــزارش دادنــد برنام ـه

ســالهای شــگفت انگیــز ،هــم بــه صــورت مســتقیم (خطــوط

از جملــه مــواردی کــه برنامــ ه ســالهای شــگفت انگیــز

ممتــد نشــان داده شــده در الگــو) و هــم غیرمســتقیم (خطــوط

برهمیناســاس ،ایــن برنامــه طــی جلســات خــود ،بــا رویکــردی

میشــود .در تبییــن تاثیــرات مســتقیمی کــه برنام ـ ه ســالهای

درصــدد آن اســت ،بهبــود روابــط میــان والدیــن اســت.
کامــا کاربــردی ،مشــکل مطرحشــده از جانــب والدیــن را در

هاشــورزد ه الگــوی ارایهشــده) موجــب تغییــر رفتــاری کــودک
شــگفت انگیــز دارد ،میتــوان گفــت والدیــن آموزشهایــی را در

گــروه بــه چالــش کشــیده و بــه آنهــا راهبردهــای حلمســئله

زمینـ ه تربیــت رفتــاری و اجتماعــی کــودک فراگرفتــه و ســپس از

آمــوزش میدهــد ،مهارتهــای گــوشدادن فعــال ،مهارتهــای

بــه صــورت غیرمســتقیم نیــز ایــن برنامــه در ابتــدا باعــث تغییر

ارایــه میدهــد .از جملــه راهبردهایــی کــه ایــن برنامــه بــه والدین

آنهــا در جهــت تربیــت کــودک اســتفاده میکننــد .افزونبرایــن

برقــراری ارتبــاط موثــر ،نحــو ه حل مشــکل بــا همســر و چگونگی

نگــرش والدیــن شــده و موجــب میشــود افــکار خودکارآمــد

تنهــا بــه آمــوزش صــرف مــوارد بیانشــده نمیپــردازد ،بلکــه

میشــود والدیــن در رفتارهــای خــود تغییــرات مطلوبتــری

بیــان احساســات خــود اســت .الزم بــه ذکــر اســت ایــن برنامــه

در آنهــا ارتقــا یابــد .در پــی آن ،ایــن افــکار کارآمــد ســبب

ســعی میکنــد طــی جلســات خــود بــا روشهــای ایفــای نقــش،

ایجــاد کننــد .کــودکان نیــز بــا الگوگیــری از ایــن رفتارهــا

عملــی ،راهبردهــای الزم را تمریــن کننــد(.)16

از رفتــار والــد خــود تقلیــد و از آنهــا اســتفاده کننــد .بــه بیــان

والدیــن تصنعــی ایــن نقشهــا را بــازی کــرده و بهصــورت

نقــش برنامــ ه ســالهای شــگفت انگیــز در کاهــش

اختاللهــای رفتــاری کــودکان

در زمینــ ه کاهــش مشــکالت رفتــاری کــودکان نیــز ایــن

برنامــه از نظریههــای مختلفــی بهــره بــرده اســت کــه از

بهطورغیرمســتقیم یــاد میگیرنــد در موقعیتهــای مشــابه
ســادهتر ،سبراســانتوس و همــکاران ،آمــوزش رفتــاری والــد بــه

کودک را تاثیر مســتقیم و الگوگیری از والدین را تاثیر غیرمســتقیم

برنامــ ه ســالهای شــگفت انگیــز قلمــداد میکننــد(.)21

1- Seabra-Santos and et al
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را تربیــت کنــم) یــا در مــورد فرزندشــان (پســرم غیرقابل تحمل

ضداجتماعــی پترســون ،ریــد و دیشــن ،نظریــه شــناختی-

تعلیم و تربیت استثنایی

معرفی برنام ه سالهای باورنکردنی به منظور کاهش مشکالت رفتاری کودکان با اختاللهای هیجانی -رفتاری

افزونبرایــن ،برنامــ ه ســالهای شــگفت انگیــز براســاس

وجــود دارد ،تعییــن شــود .بــه ســخن دیگــر ،در ایــن مرحلــه

ابتــای کــودکان به مشــکالت رفتــاری از قبیــل اختالل ســلوک و

نظــر گرفتــه باشــند و بــه ایــن معناســت کــه آنهــا میخواهنــد

نظــر پترســون و همــکاران ،نقــش والدیــن را در پیشــگیری از

بایــد افــراد اهــداف قابــل دســترس را بــرای مشــکل خــود در

را در پیشــگیری از ابتــای کــودکان بــه اختاللهــای رفتــاری

انــواع راهحلهایــی کــه میتواننــد بــه رفــع مشــکل کمــک کننــد،

و همــکاران در پژوهشــی نقــش برنامـ ه ســالهای شــگفت انگیــز

همچــون اختــال ســلوک تاییــد کردنــد( .)22بــر ایــن اســاس

 )3بررســی راهحلهــای احتمالــی :در ایــن مرحلــه بایــد
مشــخص شــوند .الزم بــه ذکــر اســت کــه نبایــد حتمــا ایــن

میتــوان گفــت برنام ـ ه ســالهای شــگفت انگیــز ســعی دارد بــه

راهحلهــا درســت و منطقــی باشــند ،زیــرا کیفیــت راهحلهــا

آمــوزش دهــد .در ایــن جلســات ســبکهای غلــط و صحیــح

 )4انتخــاب بهتریــن راهحــل :در ایــن مرحلــه ،پــس از

طریقــی ،شــیوه صحیــح مســئولیتهای والدگــری را بــه والدیــن

فرزندپــروری ،رفتارهــای حلمســئله ،روشهــای صحیــح

تنبیــه و تحســین کــودکان همچنیــن رعایــت نظــم و انضبــاط و
قوانیــن مطلــوب خانوادگــی آمــوزش داده میشــود( )16و ســعی

میشــود بــا در نظــر گرفتــن نقــش تربیتــی والدیــن ،نواقــص و

کاســتیهایی کــه ممکــن اســت در رفتــار والدیــن وجــود داشــته
باشــد ،مشــخص شــده و در یــک برنامــ ه مــدون آموزشــی و
کاربــردی در جهــت رفــع ایــن کاســتیها گام برداشــته شــود.
تغییر در نگرش والد و بهبود

تغییر در رفتار والد

افکار خود کارآمد

سال های باور نکردنی

تغییر در رفتار کودک

ت آنهــا حائــز اهمیــت اســت.
مــاک نبــوده ،بلکــه کمی ـ 

بررســی تمامــی راهحلهــای احتمالــی ،راهحلــی کــه بهتریــن و

بیشــترین مزیتهــا و در عیــن حــال کمتریــن مضــرات را دارد،
انتخــاب میشــود.

 )5اجــرای راهحــل :در ایــن مرحلــه ،ابتــدا مقدماتــی کــه

بــرای انجــام ایــن راهحــل الزم اســت ،فراهــم شــده ،ســپس

راهحــل مربوطــه اجــرا میشــود.

 )6ارزیابــی یــا بازخــورد :در پایــان ،میــزان کارآمــدی

راهحــل اجراشــده ،بررســی شــده و در صــورت مفیدبــودن ،در

موقعیتهــای مشــابه دیگــر اســتفاده میشــود و در غیــر ایــن

صــورت ،فــرد دوبــاره بــه مرحلــ ه انتخــاب بهتریــن راهحــل

بازگشــت میکنــد(.)24

شــکل  .3الگــوی ارایهشــده توســط سبراســانتوس و همــکاران از برنامــه

در برنام ـ ه ســالهای شــگفت انگیــز بــر ضــرورت آمــوزش

ب) تاثیرپذیــری ســالهای شــگفت انگیــز از نظریـه

ســعی میشــود بــا کمــک والدیــن ،راهکارهــای حلمســئله

ســالهای شــگفت انگیــز

درمــان مبتنیبــر حــل مســئله

در درمــان مبتنــیبــر حلمســئله بــه افــراد آمــوزش داده

میشــود کــه چگونــه طــی یــک فرآینــد مرحلــهای ،مســائل و

مشــکالت خــود را حــل کننــد( .)23مراحلــی کــه درمــان مبتنیبر
حــل مســئله بــر آن اســتوار اســت ،بــه قــرار زیــر اســت:

 )1تعریــف مســئله :نخســتین مرحلــ ه مهــارت

حلمســئله ،تعریــف واضــح و روشــن از مشــکلی اســت کــه فــرد

بــا آن روبــهرو اســت.

 )2تعییــن اهــداف مناســب بــرای حلمســئله :در ایــن

مرحلــه بایــد ســعی شــود اهــداف مناســبی بــرای مشــکلی کــه

24
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رفتــار حلمســئله بــه کــودکان تاکیــد میشــود .در ایــن برنامــه

دیزوریــا و نــزو ،متناســب بــا نیازهــا و ســطح توانایــی کــودک
آمــوزش داده شــود .بــه ســخن دیگــر ،والدیــن در ایــن مداخلــه

یــاد میگیرنــد چگونــه رفتــار حــل مســئله را هــم در خــود و هــم
کودکانشــان ارتقــا دهنــد(.)12

الگــوی جامــع وبستراســتراتون در مــورد برنامــه

ســالهای باورنکردنــی

بهطورکلــی ،میتــوان مبانــی نظــری برنامــ ه ســالهای

شــگفت انگیــز را در اصــول متعــدد زیــر خالصــه کــرد:

الــف) برنامـ ه ســالهای شــگفت انگیــز ،بــه جــای اینکــه بــر

مشــکالت فــردی تاکیــد داشــته باشــد ،بــر گروهــی از مســائل و
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رفتارهــای ضداجتماعــی بســیار مهــم ارزیابــی میکنــد .مورپــت

در صــورت رفعشــدن مشــکل ،بــه چــه چیــزی دســت یابنــد.

تعلیم و تربیت استثنایی

معرفی برنام ه سالهای باورنکردنی به منظور کاهش مشکالت رفتاری کودکان با اختاللهای هیجانی -رفتاری

مشــکالت تمرکــز دارد که میــان تعداد زیادی از والدین مشــترک

مــیآورد( .)26ایــن برنامــ ه بــر مداخلــه مبتنیبــر والدگــری

دارد کــه میــان تعــداد زیــادی از خانوادههــا عمومیــت دارد.

روشهایــی چــون آمــوزش ویدیویــی ،ایفــای نقــش و روشهــای

اســت .بــه بیــان دیگــر ،ســعی در برطرفکــردن مشــکالتی

دارد ،احتــرام میگــذارد ،بــرای مثــال قوانیــن و ارزشهایــی را

کــه هــر خانــواده بــرای خــود قائــل هســتند ،محتــرم میشــمارد.
ج) پــس از بررســی موانــع و مشــکالتی کــه در خانوادههــا

از نظــر فرهنگــی ،محیطــی یــا طبقــ ه اجتماعــی آنهــا

وجــود دارد ،ســعی میکنــد بهتریــن برنامــ ه مداخلــهای

ممکــن را طرحریــزی کنــد .بــه ســخن دیگــر ،بــا توجــه
بــه فرهنــگ و موقعیتــی کــه والدیــن و فرزنــدان درگیــر آن

هســتند ،مداخلههــای خــود را برنامهریــزی میکنــد(.)25
د) همــه کــودکان مشــکالت رفتــاری دارنــد ،چــون هنــوز

بــه مرحلــهای از رشــد شــناختی و اجتماعــی نرســیدهاند کــه
هنجارهــای جامعــه را درک کننــد .والدیــن نیــز ممکــن اســت

در جریــان تربیتــی خــود دچــار لغزشهــای رفتــاری شــوند،

مبتنیبــر عملکــرد اســتفاده میشــود( .)27بــر همیــن اســاس
وبستراســتراتون ،الگویــی را بــرای برنامــ ه ســالهای شــگفت
انگیــز ارایــه کــرد کــه در شــکل 4نشــان داده شــده اســت.
انتخاب کنید:
• از دست دادن امتیازات
• پیامد های منطقی و طبیعی رفتار
• محروم شدن
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بنابرایــن نبایــد خــود را ســرزنش کــرده و از ادامــ ه راه بــاز

بماننــد .آنهــا میتواننــد بــا تغییــر روشهــای فرزندپــروری
در جهــت بهبــود رفتــاری کــودک خــود گام بردارنــد(.)12
بــا توجــه بــه نتایــج پژوهشهــای گســتردهای کــه در زمینـه

شکل  .4الگوی سالهای باورنکردنی (وبستراستراتون)2016 ،

همانطــور کــه در الگــوی نشاندادهشــده در شــکل  4آمــده

اســت ،ســه قســمت ابتدایــی یــک ســطح هــرم ،مربــوط بــه

بررســی اثربخشــی برنام ـ ه ســالهای شــگفت انگیــز بــه دســت

آمــوزش والدیــن اســت کــه نتایــج آن در رفتار کودک ،در ســطح

بهبــود تعامــات والدیــن و کاهش مشــکالت رفتاری کــودکان در

گفــت اگــر والدیــن بتواننــد بهطــور مطلــوب بــا کودکانشــان

آمــده ،نتایــج حاکــی از آن اســت کــه ایــن برنامــه توانســت ه در

دیگــر هــرم نشــان داده شــده اســت .در تبییــن این الگــو میتوان

زمینههــای مختلــف اجتماعــی ،اقتصــادی و قومیتــی ،همچنیــن

ارتبــاط برقــرار کننــد ،بــه دنبــال آن در رفتــار کــودک خــود

کــودکان مبتــا بــه اختــال اتیســم ،بیشفعالــی ،نافرمانــی

شــکل میتــوان گفــت والدینــی کــه بــا کــودکان خــود بهطــور

بــا طیــف وســیعی از کــودکان بــا اختاللهــای گوناگــون از قبیــل

مقابلـهای و افــراد مبتال بــه اختالل ســلوک مثمرثمر باشــد(.)25
برنام ـ ه ســالهای شــگفت انگیــز بــرای حمایــت از والدیــن

و بهبــود شــیوههای فرزندپــروری آنهــا طراحــی شــد تــا
از ایــن طریــق ،مشــکالت رفتــاری کــودکان کاهــش یابــد و

شایســتگیهای اجتماعــی و هیجانــی در آنهــا تقویــت شــود.

پژوهشهــا نشــان میدهنــد کــه برنامــ ه ســالهای شــگفت

انگیــز ،بهبــود قابلتوجهــی را در تعامــات پــدر و مــادر،

کاهــش مشــکالت رفتــاری ،هیجانــی و اجتماعــی کــودکان فراهم

تغییــرات مطلوبــی ایجــاد خواهنــد کــرد .درواقــع ،بــا توجــه بــه

مطلــوب بــازی کــرده ،بــه آنهــا توجــه داشــته و بــه حرفشــان

گــوش میدهنــد و هنــگام بــروز یــک مشــکل ،بــه آنهــا رفتــار
حلمســئله را میآموزنــد ،توانســتهاند احســاس دلبســتگی و

اعتمادبهنفــس را در کــودک خــود تقویــت و رفتــار حلمســئله

را در آنهــا ایجــاد کننــد .همچنیــن اگــر والدیــن پس از مشــاهده

رفتــار مثبتــی در کــودک خــود ،او را بــه روشــی صحیح تشــویق و

تحســین کننــد ،نهتنهــا انگیــز ه کــودک را بــرای تکــرار مجــدد آن
کار بــاال بردهانــد ،بلکــه مهارتهــای اجتماعــی او را نیــز تقویــت
کردهانــد .دو قســمت بعــدی هــرم نیــز ،مربــوط بــه روشهایــی
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ب) بــه تفاوتهــای فرهنگــی کــه میــان خانوادههــا وجــود

و روشهــای برقــراری ارتبــاط ،اســتوار اســت و در آن از

تعلیم و تربیت استثنایی

معرفی برنام ه سالهای باورنکردنی به منظور کاهش مشکالت رفتاری کودکان با اختاللهای هیجانی -رفتاری

بــرای کاهــش رفتارهــای منفــی در کــودکان اســت .افزونبرایــن،

همانطــور کــه در رأس هــرم آمــده اســت ،اگــر کــودک رفتــار
نامطلوبــی همچــون پرخاشــگری را داشــته باشــد ،درواقــع بــه

اســت .بنابرایــن ،بــا توجــه بــه عواقــب رفتارهــای نامطلــوب او

نهم

60الی 90دقیقه

چگونه سازگاری کودکم را
بهبود بخشم؟

بررسی پیامدهای طبیعی و
منطقیرفتارها

دهم

60الی 90دقیقه

چگونه رفتار حل مسئله را در
کودک خود باال ببرم؟

الگو قرار دادن رفتارهای
حل مسئل ه والدین ،شناسایی
مشکل و بررسی راهحلهای
ممکن

چگونه بر خودم مسلط باشم؟

مهار افکار ناراحتکننده،
آشنا شدن با واکنشهای
هیجانی احتمالی والدین،
تسلط بر واکنشهای
هیجانی ،راهبردهای بیرون
ماندن از تنش

مهارتهای ارتباطی خود را
چگونه تقویت کنم؟

آشناشدن با روشهای
گوشدادن فعال ،بیانکردن
احساسات ،نحو ه برخورد
مناسب با اطرافیان و نحوه
برخورد مناسب با مشکل
میان خود و همسر

ماننــد ازدســتدادن امتیــازات یــا پیامدهــای منفــی کــه آن
رفتــار دارد -والدیــن میتواننــد بــا اعمــال روشهــای تنبیهــی

صحیــح دوبــاره در رفــع مشــکالت رفتــاری او تــاش کننــد.

یازدهم

60الی 90دقیقه

جلسات برنام ه سالهای شگفت انگیز
جلســات بیــان شــده در جــدول  1بــر اســاس الگــوی

معرفیشــده توســط وبستراســتراتون اســت .طــی ایــن جلســات

دوازدهم

60الی 90دقیقه

والدیــن بــا آموزشهایــی کــه دریافــت میکننــد ،هــم بــا

ویژگیهــا و نیازهــای شــناختی ،هیجانــی و رفتــاری کودکانشــان

آشــنا میشــوند ،هــم بــه صــورت کاربــردی یــاد میگیرنــد
کــه چگونــه بــا فرزنــدان خــود رفتــار کــرده ،بازخــورد بگیرنــد

و در جهــت کاهــش مشــکالت رفتــاری آنهــا گام بردارنــد.
جدول  .1خالصهای از جلسات برنام ه سالهای باورنکردنی

بحث و نتیجه گیری

نتایــج پژوهشهــای مختلــف نشــان داده اســت کــه

برنامههــای ســالهای شــگفت انگیــز میتوانــد بهعنــوان
روشــی کارآمــد و مناســب از طریــق آمــوزش والدیــن ،بــرای

کاهــش مشــکالت هیجانی-رفتــاری کــودکان بــا اختاللهــای

هیجانی-رفتــاری اســتفاده شــود .در پژوهشــی ،لیجتــن و

جلسات

مدت جلسات

عنوان

محتوا

نخست

60الی 90دقیقه

چرا در این برنامه شرکت
میکنم؟

معرفی برنامه سالهای
باورنکردنی ،شرح اهداف و
وظایف محوله

دوم

60الی 90دقیقه

کودک من چه ویژگیهایی
دارد؟

آشنایی با ویژگیهای دوران
ت میان نیازهای
کودکی ،تفاو 
والدین و کودکان با ناتوانی
ذهنی ،سطح انتظارات
والدین از کودکان و کودکان
از والدین

مــورد مطالعــه قــرار گرفتنــد .نتایــج نشــان داد برنامـ ه ســالهای

سوم

60الی 90دقیقه

چگونه قاطعیت داشته باشم؟

معرفی انواع سبکهای
فرزندپروری ،تفاوت میان
استبداد و قاطعیت

تربیــت فرزندانشــان مفیــد باشــد ،همچنیــن موجــب کاهــش

چهارم

60الی 90دقیقه

چگونه با فرزندم بازیکنم؟

دادن مسئولیت به کودک و
بازیکردن با او

در پژوهشــی دیگــر ،ادواردس و همــکاران 1ســعی داشــتند

پنجم

60الی 90دقیقه

چگونه کودکم را تشویق و
تحسینکنم؟

اهمیتتحسینکردن
کودک و روشهای صحیح
تحسینکردن او

بررســی کننــد .در ایــن پژوهــش ،طــی یــک بررســی 6ماهــه،

ششم

60الی 90دقیقه

چگونه به کودکم پاداش
دهم؟

استفاده صحیح و بهموقع از
تقویتکنندهها

هفتم

60الی 90دقیقه

چگونه قانون را در خانه
اجرا کنیم؟

بیان قوانین بهصورت
قابل فهم و با بیان روشن و
پایداری در اجرای این قوانین

همــکاران اثربخشــی برنامـ ه آموزشــی ســالهای شــگفت انگیــز

را روی خانوادههــای قشــر ضعیــف اقتصادی-اجتماعــی مطالعــه

کردنــد .در ایــن پژوهــش 154خانــواده کــه از نظــر اقتصــادی و

اجتماعــی پاییــن بــوده و کودکانــی بــا مشــکالت رفتــاری ،اختالل

کمتوجهی-بیشفعالــی و اختــال نافرمانــی مقابلــهای داشــتند،

شــگفت انگیــز میتوانــد در کاهــش اســترس والدیــن بــرای

بســیاری از مشــکالت رفتــاری کــودکان آنهــا شــود(.)28

برنامــ ه والدیــن ســالهای شــگفت انگیــز را از نظــر کارآمــدی
کــودکان والدینــی کــه در ایــن برنامــه شــرکت داشــتند ،از نظــر

رفتــاری ارزیابــی شــدند .همچنیــن هزینههایــی کــه از نظــر
اقتصــادی و اجرایــی ایــن برنامــ ه مداخلــهای ایجــاد میشــد،

نیــز بررســی شــد .نتایــج نشــان داد اســتفاده از برنامـ ه آمــوزش
1- Edwards and et al
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طبقـ ه قبلــی هــرم یعنی بــروز مشــکالت رفتــاری بازگشــت کرده

جلسات

مدت جلسات

عنوان

محتوا

معرفی برنام ه سالهای باورنکردنی به منظور کاهش مشکالت رفتاری کودکان با اختاللهای هیجانی -رفتاری

والدیــن ســالهای شــگفت انگیــز ،نهتنهــا از نظــر مــدت انجــام
مداخلــه مقرونبهصرفــ ه اســت ،بلکــه هزینههــای درمانــی
والدیــن را نیــز بــه مراتــب کاهــش میدهــد .افزونبرایــن

بالینــی نیــاز بــه مراقبــت ویــژه دارنــد 23 ،درصــد کاهــش

میدهــد( .)29لســارد ،نورماندیــو و روبــای  1در پژوهــش خــود

اثربخشــی برنام ـ ه ســالهای شــگفت انگیــز را بــر خانوادههــای

دارای کــودکان مبتــا بــه اختــال کمتوجهــی -بیشفعالــی
بررســی کردنــد .در ایــن پژوهــش 77 ،خانــواد ه در دوگــروه

حضــور یافتنــد کــه از ایــن میــان ،یکگــروه از والدیــن تحــت

برنام ـ ه ســالهای شــگفت انگیــز ویــژ ه کــودکان مدرس ـهرو کــه

فرزندانشــان دارو مصــرف میکردنــد ،قــرار گرفــت و در گــروه
دیگــر ،تنهــا بــه درمــان دارویــی بســنده شــد .نتایــج نشــان داد

برنامــ ه ســالهای شــگفت انگیــز موجــب بهبــود مهارتهــای
فرزندپــروری والدیــن کــودکان مبتــا بــه اختــال کمتوجهــی-

بیشفعالــی میشــود ،ایــن درحالــی اســت کــه درمــان دارویــی
بــه مراتــب اثــرات کمتــری دارد( .)30در پژوهشــی ،مورپــت

و همــکاران بــه مطالعــ ه اثربخشــی برنامــ ه ســالهای شــگفت
انگیــز بــر کــودکان پیشدبســتانی پرداختنــد .در ایــن پژوهــش

کــه بــا هــدف اثربخشــی ایــن برنامــه بــر کاهــش اختاللهــای
رفتــاری کــودکان مبتــا بــه اختــال ســلوک زودرس انجــام

شــد161 ،کــودک مبتــا بــه اختــال ســلوک کــه از ایــن میــان

110نفــر در گــروه آزمایــش و  51نفــر نیــز در گــروه گــواه بودنــد،

انتخــاب شــدند و ســپس گــروه آزمایش تحــت برنام ه آموزشــی
والدیــن ســالهای شــگفت انگیــز قــرار گرفــت .پــس از پیگیــری

6ماهــه ،نتایــج پژوهــش نشــان داد برنامــ ه آموزشــی والدیــن
ســالهای شــگفت انگیــز میتوانــد در کاهــش مشــکالت

کــودکان مبتــا بــه اختــال ســلوک زودرس موثــر باشــد( .)22از
دیگــر پژوهشهــا میتــوان بــه آزودو ،سبراســانتوس ،گاســپر

و هومــم ،2منتینــگ و همــکاران ،اُنیــل ،مکگیــوای ،دونلــی،

بایواتــر و کلی ،3سبراســانتوس و همــکاران ،گاردنــر ،مونتگومری

و کنــر ،4ویلنــد و همــکاران 5و گاردنــر و لیجتــن اشــاره کــرد کــه
2- Lessard, Normandeau and Robaey
3- Azevedo, Seabra-Santos, Gaspar and Homem
4- O’Neill, McGilloway, Donnelly, Bywater and Kelly
5- Gardner, Montgomery and Knerr

همگــی آنهــا اثربخشــی ایــن برنامـ ه را بــرای کاهــش مشــکالت

هیجانی-رفتــاری تاییــد کردهانــد( 31 ،21 ،17و .)34

در تبییــن نتایــج ایــن پژوهشهــا دربــاره تاثیــر برنامــه

ســالهای شــگفت انگیــز بــر مشــکالت هیجانــی کــودکان

میتــوان گفــت از آنجــا کــه کودکانــی کــه مشــکالت هیجانــی
دارنــد ،هنــوز بهخوبــی نمیتواننــد ایــن حــاالت و احساســات

خــود را بیــان کننــد ،بنابرایــن نمیتــوان بهدرســتی علــت وجــود

ایــن مشــکالت را در آنهــا تشــخیص داد ،زیــرا ممکــن اســت

مشــکالت آنهــا ناشــی از نحــو ه برخــورد ناصحیــح والدیــن

از قبیــل موردپرخاشــگری قرارگرفتــن ،سرزنششــدن یــا

تحقیــر و تنبیهشــدن باشــد یــا از مشــکالتی کــه در رابطـ ه میــان
والدیــن بــا هــم (از قبیــل جروبحثهــای خانوادگــی ،طــاق

و نبودهماهنگــی والدیــن) وجــود دارد ،ناشــی شــود .البتــه

نبایــد نقــش ویژگیهــای شــخصیتی ایــن کــودکان را نادیــده
گرفــت( .)35بنابرایــن برنامــ ه ســالهای شــگفت انگیــز در
جلســات آموزشــی خــود ،والدیــن را بــا ایــن ویژگیهــا و مســائل

آشــنا میکنــد و بــا کمــک راهبردهــای عملــی کــه بــه آنهــا ارایــه
میدهــد ،بــرای رفــع ایــن مســائل تــاش میکنــد .طــی ایــن

جلســات والدیــن بــا برخــی موانــع ارتبــاط موثــر و روشهــای

غلبهبــر آنهــا آشــنا شــده و برخــی از مهارتهــا را کــه موجــب

بهبــود ارتبــاط آنهــا بــا همســر یــا فرزنــدان میشــود ،فــرا

میگیرنــد؛ مهارتهایــی از قبیــل نحــو ه گــوشدادن فعــال،
ابــراز صحیــح احساســات ،نحــو ه اســتفاده از کلمــات و جمــات

مناســب ارتباطــی و فنــون آرامشبخشــی بــه خــود(.)15

در تبییــن دیگــر نتایــج میتــوان بــه ایــن موضــوع اشــاره کرد

کــه از آنجــا کــه ایــن کــودکان در مقابــل یــک تنــش یــا مشــکلی،
بــه نحــوی ناکارآمــد عمــل کــرده و دچــار اســترس و اضطــراب

میشــوند ،برنام ـ ه ســالهای شــگفت انگیــز بــا آمــوزش رفتــار
حلمســئله میتوانــد در کاهــش این مشــکالت ســودمند باشــد.
اگــر بــه کــودکان فرصــت داده شــود ،مهارتهــای حلمســئله

والدیــن را مشــاهده کننــد یــا بــا فنــون آن آشــنا شــوند ،در

مقابــل مشــکالت احتمالــی بــا پذیــرش مســئولیت خــود ،بــا

اعتمادبهنفــس بیشــتری میتواننــد بــرای رفع آن مشــکل تالش
کننــد( .)19بنابرایــن ،اینگونــه مســتقل رفتارکــردن ،توانایــی

آنهــا را هنــگام برخــورد کارآمــد بــا مســائل و مشــکالت زندگی

6- Weeland and et al
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در بخــش درمانــی ،مشــکالت رفتــاری کودکانــی کــه از نظــر

تعلیم و تربیت استثنایی

تعلیم و تربیت استثنایی

معرفی برنام ه سالهای باورنکردنی به منظور کاهش مشکالت رفتاری کودکان با اختاللهای هیجانی -رفتاری

ارتقــا میدهــد و از میــزان اضطرابشــان کاســته میشــود.
دربــاره تاثیــر برنامـ ه ســالهای شــگفت انگیــز بر مشــکالت

بیشفعالــی -تکانشــگری نیــز میتــوان اینگونــه تبییــن کــرد،

میدهنــد ،کودکانــی هســتند کــه تکانشــی رفتــار کــرده ،در
رعایتکــردن نوبــت یــا پایــاندادن یــک فعالیــت مشــکل دارنــد
و اغلــب ناشــکیبا بــوده و صبــر کافــی ندارنــد ،در نتیجــه کمتــر بــا
گــروه تعامــل پیــدا کــرده و از جانــب دیگــران طــرد میشــوند.

همیــن مســئله باعــث میشــود هــم حرمــت خــود در آنهــا

کاهــش یابــد و هــم فرصتهــای یادگیــری را از دســت دهنــد.
بــا ایــن حــال ،بســیاری از پژوهشهــا تاثیــر آمــوزش والدیــن در

کاهــش ایــن قبیــل از مشــکالت رفتــاری را تاییــد کردهانــد(.)36

برنام ـ ه ســالهای شــگفت انگیــز باعــث تغییــر نگــرش والدیــن
و بهبــود تعامــات والدیــن و کــودک میشــود .تریلینگســگارد

و همــکاران در پژوهشــی نشــان دادنــد کــه برنامــ ه ســالهای

شــگفت انگیــز میتوانــد موجــب تنظیــم مهارتهــای هیجانــی-
رفتــاری کــودکان مبتــا بــه بیشفعالــی -تکانشــگری شــود(.)13
از آنجــا کــه ایــن کــودکان ممکــن اســت در تشــخیص

رفتــار مثبــت و منفــی مشــکل داشــته باشــند ،برنامـ ه ســالهای
شــگفت انگیــز بــه والدیــن کمــک میکنــد تــا دریابنــد آنچــه از
کــودک خــود انتظــار دارنــد را چگونــه از او درخواســت کننــد،

در موقعیتهــای مختلــف چگونــه او را تشــویق یــا تنبیــه

کننــد ،رعایتکــردن قوانیــن و مقــررات را چطــور بــه کــودکان
بیاموزنــد ،میــزان حــد و حــدود رفتــاری کــودک را چطــور

بــه او بشناســانند و شناختشــان را نســبت بــه پیامدهــای

طبیعــی و منطقــی رفتــار چگونــه ارتقــا دهنــد .آمــوزش ایــن
مســایل توســط والدیــن کــه بیشــترین زمــان را بــا کــودک خــود

میگذارننــد ،میتوانــد نتایــج مــداوم و ثمربخشــی در زمینــه

رفتــاری کــودکان داشــته باشــد .طــی ایــن جلســات والدیــن،

ابتــدا مشــکالت رفتــاری فرزنــدان خــود را برشــمرده ،ســپس
نــوع ،شــدت و فراوانــی آن را ثبــت میکننــد ،پــس از آن ،بــرای
برخــورد بــا هــر کــدام از ایــن رفتارهــا ،راهبــرد متناســب بــا آن

رفتــار را درپیشمیگیرنــد و اگــر چنانچــه در اجــرای راهبردهــا

موفــق نبودنــد ،میتواننــد بــا اصــاح یــا جایگزینــی راهبردهــای

دیگــر ،در جهــت بهبــود رفتــاری کــودک خــود گام بردارنــد.
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ســلوک نیــز میتــوان گفــت از آنجــا کــه مشــکالت ســلوک در

کــودکان رایجتریــن دلیــل مراجعــ ه والدیــن بــه کلینیکهــای

رواندرمانــی بــوده و شــیوع آن در جامعــه  5تــا 10درصــد
اســت ،همچنیــن بــا توجــه بــه اثــرات منفــی مشــکالت روی
زندگــی فرد ،خانــواده و جامعــه از قبیل رفتارهــای ضداجتماعی،

افزایــش هزینههــای آموزشــی و تربیتــی و در ســنین باالتــر
افزایــش جــرم و جنایــت( ،)37انجــام اقداماتــی بــرای رفــع

ایــن مشــکالت ضــروری اســت .شــواهد نشــان داده اســت کــه

مداخلههــای مبتنیبــر آمــوزش والدیــن میتوانــد در کاهــش

مشــکالت ســلوک و همچنیــن بهبــود مهارتهــای هیجانــی-

اجتماعــی آنهــا ســودمند باشــد( ،)38از ایـنرو میتــوان برنامه
ســالهای شــگفت انگیــز را از ایــن دســته مداخلههــا قلمــداد کرد

کــه خــود بــر پای ه الگویهــای تعامــل والد-فرزنــد از مبانــی نظری
پســران ضداجتماعــی پترســون و نظریــه یادگیــری اجتماعــی

بنــدورا اســت .از ایــن میــان ،نظریــه یادگیــری اجتماعــی بنــدورا

بــر اصــول تقویتدهــی رفتــاری اســتوار اســت؛ بــه بیانــی دیگــر،

میتــوان گفــت رفتارهایــی کــه تقویتمیشــوند ،افزایــش

یافتــه و رفتارهایــی کــه تنبیهمیشــوند ،کاهشمییابنــد .بــر
ایــن اســاس ،اجــزای کلیــدی برنامههــای تربیتــی والدیــن در

برنام ـ ه ســالهای شــگفت انگیــز ،بهکارگیــری روشهــا و فنــون
تغییــر و اصــاح رفتــاری اســت( .)37همچنیــن ایــن برنامــه
راهبردهایــی بــرای افزایــش رفتارهــای مشــارکتی همچــون
افزایــش تعامــل و روابــط کــودک بــا والــد یــا کــودک بــا دیگــر

اعضــای خانــواده -کــه در تقویــت شــناخت و رعایــت هنجارهــای
اجتماعــی ســودمند هســتند -را بــه والدیــن آمــوزش میدهــد.

بنابرایــن میتــوان رفتــار کودکانــی را کــه هنــوز بهدرســتی

قــادر بــر کنتــرل رفتــاری خــود نبــوده و بــا هنجارهــای اجتماعــی

آشــنایی ندارنــد ،بهبــود بخشــید( .)22برایناســاس ،میتــوان

برنامـ ه ســالهای شــگفت انگیــز را بهعنــوان رویکــردی کارآمــد

بــرای کاهــش مشــکالت ســلوک کــودکان بــا کمتوانیذهنــی
قلمــداد کــرد کــه هــم از لحــاظ اقتصــادی بــرای خانوادههــا

مقرونبهصرفــه اســت و هــم میتوانــد نقشــی پیشــگیرانه
در بــروز رفتارهــای ضداجتماعــی ایــن افــراد ایفــا کنــد(.)29

برنامـ ه ســالهای شــگفت انگیــز فرصتــی را فراهــم مـیآورد

تــا والدیــن در جلســات گروهــی حضــور یافتــه ،طــی یــک
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کودکانــی کــه رفتارهــای بیشفعالی-تکانشــگری را از خود نشــان

در زمینـ ه تاثیر برنام ه ســالهای شــگفت انگیز بر مشــکالت
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 رفتاری-معرفی برنام ه سالهای باورنکردنی به منظور کاهش مشکالت رفتاری کودکان با اختاللهای هیجانی

Behavioral Disorders in Children with Attention Deficit
Hyperactivity. Archives of Rehabilitation. 32-25 :)1(18 ;2017.
[Persian].

 بــه صــورت آزادنــه بــه بیــان مســائل،برنامــ ه ســاختاریافته

4. Bagheri N, Shehni Yailagh M, Alipoor S, Zargar Y. Investigating
effectiveness of school-based group activity play therapy on
behavior problems of the elementary school male students
in Shahrekord. Journal of Shahrekord Univ Med Sci. ;2017
157-148 :)1(19. [Persian].

 ســپس راهبردهــای مواجهــه بــا، بپردازنــد،مواجــه هســتند

5. Egger HL, Angold A. Common emotional and behavioral
disorders in preschool children: presentation, nosology, and
epidemiology. Journal of Child Psychology and Psychiatry.
337–313 :)4/3(47 ;2006.
6. Ranjdoust SH, Iazdani SH. On the behavioral problems of
mentally retarded children using fuzzy regression approach.
Journal of Psychology of Exceptional Individuals. :)18(5 ;2015
175-157. [Persian].
7. Tarkeshdooz Sh, Farokhzad P. The Relationship between
Children Behavioral Disorders with Parenting Styles and
Attachment Styles. Community Health. 126-118:)2(4 ;2017.
[Persian].
8. kabosi MB, ghorbani A. Effects of Cognitive-behavioral
Anger Management on Adolescents with Conduct Disorder.
Exceptional Education. 30-22:)138(1 ;2016. [Persian].
9. Sohrabi F, Asadzade H, Arabzade Z. Effectiveness of Barkley’s
parental education program in reducing the symptoms of
oppositional defiant disorder on preschool children. Journal
of school psychology. 266-253 :)2(3 ;2014. [Persian].
10. Satoorian SA, Tahmassian K, Ahmadi MR. The Role of
Parenting Dimensions and Child-Parent Relationship
in Children›s Internalized and Externalized Behavioral
Problems. Journal of Family Research. 705-683 :)4(12 ;2017.
[Persian].
11. Pourvahed A, Amiri Majd M. The Relationship between
Maternal Mental Health Problems and Domestic Violence
with Mentally Retarded Children Behavioral Problems.
Journal of Community Health. 117-110 :)2(4 ;2017. [Persian].
12. Webster-Stratton C. The Incredible Years: Parents, teachers,
and children›s training series: Program content, methods,
research and dissemination (1 .)2011-1980st Edition. USA:
Seattle, WA: Incredible Years, Inc. 2011; pp: 12-9.
13. Trillingsgaard T, Trillingsgaard A, Webster-stratton C.
Assessing the effectiveness of the ‘Incredible Years parent
training’ to parents of young children with ADHD symptoms
– a preliminary report. Journal of Psychology. -538 :55 ;2014
545.
14. Dababnah S. Pilot Trial of the Incredible Years for Parents
of Preschool Children with Autism Spectrum Disorder
[Doctoral dissertation]. [North Carolina, USA]: Chapel Hill,
University of North Carolina. 2014; pp: 2.
15. Webster-Stratton C, Reid J. The Incredible Years Parents,
Teachers and Children Training Series: A Multifaceted
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و چالشهایــی کــه در جریــان تربیــت فرزنــدان خــود بــا آن

،ایــن مشــکالت را بهگون ـهای عملیاتــی و کاربــردی فــرا گرفتــه
 طــی.تمریــن کــرده و در موقعیتهــای مشــکلزا بــه کار گیرنــد

 والدیــن بهعنــوان مربــی کــه بیشــترین تعامــل را بــا،ایــن برنامــه

 بهخوبــی بــا نقــش تربیتــی خــود آشــنا میشــوند،کودکــش دارد

 زیــرا ایــن، در عمــل اجــرا میکننــد،و آنچــه را فراگرفتهانــد

 رشــد،برنامــه مبتنیبــر نظریههــای مختلفــی در زمین ه یادگیری
 کســانی کــه برنام ـه، بــه ســخن دیگــر.و تربیــت کــودک اســت

 توانســتهاند،ســالهای شــگفت انگیــز را طراحــی کردهانــد

 بــه صــورت،آنچــه را کــه در نظریههــای درمانــی آمــده اســت
 از این نظــر میتوان.کامــا کاربــردی مــورد اســتفاده قــرار دهنــد

گفــت برنامــ ه ســالهای شــگفت انگیــز مداخلــهای ســودمند
و پربــازده اســت کــه در وقــت و هزینــ ه والدیــن صرفهجویــی

 پژوهشهــای مختلفــی اثربخشــی ایــن رویکــرد.میکنــد
مداخلــهای را بــرای پیشــگیری و کاهــش مشــکالت اســترس

، درمــان اختاللهــای بیشفعالــی،فرزندپــروری والدیــن

 نزاعطلبــی مقابلــهای و مشــکالت رفتــاری تاییــد،ســلوک
 پیشــنهاد میشــود در پژوهشهــای آتــی اثربخشــی.کردهانــد

ایــن مداخلــه روی والدیــن و کــودکان بــا اختاللهــای دیگــر در

 همچنیــن نقــش برنامــ ه ســالهای،گروههــای مختلــف ســنی

شــگفت انگیــز در پیشــگیری از ابتــای کــودکان بــه مشــکالت
، افزونبرایــن.رفتــاری و اختــال ســلوک بررســی قــرار شــود

در پژوهشهــای آینــده مقایسـهای میــان ایــن مداخلــه و دیگــر

مداخلههــای مبتنیبــر والدگــری و مدیریــت والدیــن انجــام

.شــده و نقــاط تمایــز و برجســت ه ایــن مداخلههــا مشــخص شــود
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