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 ذهنیتوانکمآموزان رفتار سازشی دانش باهای فرزندپروری والدین رابطه سبک

 
 

 28/06/94تاریخ پذیرش:  22/03/94تاریخ دریافت: 

 2نیا، ایرج شاکری1*فرحناز قطب زاده اسرار

 چکیده 

 پژوهش حاضبببر با هد    عهده دارند. بنابراین     فرزندپروری والدین مهمترین نقش را در تربیت فرزندان به     های  سببب    زمینه و هدف:  

  انجام شد.ها پروری مادران آنهای فرزندتوان ذهنی بر اساس س  آموزان کمبینی رفتار سازشی دانشپیش

هر شب مقطع ابتدایی توان ذهنی ی مادران کودکان کمتمامجامعه مورد مطالعه را  این پژوهش توصبییی و از نو  هم تبت ی اسبت.    :روش

گیری در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند. نیر با روش نمونه 110د که از میان آنها دنداتشکیل می 1393-94در سال تحصیلی  رشت

( استیاده  1973) پروری بامریندیوه فرزندو پرسشنامه ش    (1953) پرسشنامه رفتار سازشی واینلند    ها در این پژوهش از آوری دادهبرای جمع

 شد.

هم تت ی مث ت   بین س   مقتدرانه با رفتار سازشی   از ضریب هم تت ی پیرسون نشان داد که     داده ها با استیاده  تجزیه و تحلیل  ها:یافته 

تجزیه و  (. همچنینP<01/0دارد )وجود گیرانه با رفتار سببازشببی هم تببت ی منیی معنی دار های متببت دانه و سببهلو بین سبب  دار معنی

س   تربیتی       دادهتحلیل  شان داد که  سیون چندگانه ن ستیاده از رگر ست     کننده مث ت و معنی دار رفبینیپیش مقتدرانهها با ا شی ا ساز  تار 

(01/0>P و )دار رفتار سازشی استکننده منیی و معنیبینیگیرانه و است دادی پیشس   های تربیتی سهل (01/0>P.) 

ازی اولیا از س های آموزش خانواده در زمینه آگاهها و کارگاهدست آمده طراحی و برگزاری برنامه های به با توجه به یافته گیری:نتیجه 

تیار ضروری است تا از این طریق بتوان با تغییر ن رش مادران و به ود روابط     س    های فرزندپروری و تأثیر هر ی  از آنها بر فرزندان ب

 ذهنی را به ود بخشید. توانآموزان کمضای خانواده، رفتار سازشی دانشاع

 ذهنیتوانهای فرزندپروری، مادران، رفتار سازشی، کمس  ها: کلیدواژه
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 مقدمه
ارت اطی برای کودکان به شبببمار   ترین نظامخانواده اولین و مهم

رود و همه اعضببای خانواده در سببالمت روانی مهم هتببتند، می

این  در .(1اسببت )چون خانواده من ع اصببلی مراق ت و حمایت 

کان             ماعی کردن کود مل اجت عا به عنوان اولین  لدین  یان وا م

 روانی و اجتماعی کودکان بر عهده دارند تحولنقش مهمی در 

صیت    گیریشکل  بر خانواده تأثیر و نقش .(2)  طور به شخ

 سببایر تأثیر، 1سبب   فرزندپروری تأثیر محور سببه در عمده

 شده  واقعتوجه  مورد فرزندان تولد ترتیب و خانواده اعضای 

ای را در تربیت فردی و  های ویژه هر خانواده روش  .(3) اسبببت

کار می      به  ندان خویش  ماعی فرز به این روش  اجت که  ا ه گیرد 

وری های فرزندپرس   شود.  پروری گیته میهای فرزندس   

ست که از  ال و تعامل بهنجار والدین  هایی از پرورش فرزندان ا

پاسبببخ آن   ندان        و  تار فرز به رف کل می  ها  سببب     گیرد. شببب

یه فرزند  و تربیت  تحول های اسببباسبببی در   پروری یکی از مؤل

های   فرزندان اسبببت و ا لب در ارت اا با مهمترین دسبببتاورد       

نایی      ند توا مان ندان  ها دارد و       فرز ماعی آن ناختی و اجت های شببب

و  اهها، احتبباسسبباز بتببیاری از ابعاد شببخصببیتی، ن رشزمینه

 .(4است )افراد  هایعادت

ند       بامری نا  عه در    1991) 2دیا های  سببب    باره ( چندین مطال

هایش انجام داده اسبببت. وی سبببه سببب   و پیامد فرزندپروری

سی     سا تت دانه     فرزندپروریا س   م شتمل بر  و  4، مقتدرانه3، م

نه سبببهل   .(5 به نقل از  ) اش گزارش می دهد را در نظریه  5گیرا

س     تت دانه والدین دارای  زیاد و مح ت  مهارگریاز روش  م

ستیاده می  سهل    ؛کنندکم ا س    ش والدین دارای  ق و گیرانه ع

ی الزم را ابراز ها مهارگری مح ت بیش از اندازه، بدون اعمال      

مهارگری  از روش  ن دارای سببب   مقتدرانه   و والدی  ؛دارند می

ا به  ر شبببانکنند. یعنی فرزندان  زیاد و مح ت زیاد اسبببتیاده می     

                                                           
1 .parenting styles 

2. Baumrind 

3. Authoritarian 

4. Authoritative 

ندیده        تارهای پتببب خاطر اعمال      خاطر رف به  شبببان تشبببویق و 

 .(6) کنندناپتندشان تن یه می

یازهای           یکی از گروه با ن ناهم ن و قابل مالحظه افراد  های 

نش      یژه، دا موزشببببی و کم   آ موزان  نی   توان آ ه تنببد.    6ذ هتبببب

م راهنمای تشببخیصببی و آماری  ذهنی در ویرایش پنجتوانیکم

قرار  7تحولی -عصببب ی های های روانی در گروه اختالل اختالل

حدود  یده می شبببود.      ای  درصبببد    دارد و در  عه د جام فراد 

که در   توانکم تحول شبببرو   دورهطی ذهنی اختاللی اسبببت 

ی و هوش  وری سازشی  نارسایی در کنش شود و در برگیرنده  می

. (7) و میهومی اسببببت ،هببای عملی، اجتمبباعیفرد در حوزه

 طتر از حد متوسببب ، کمذهنیتوانافراد کمعملکرد کلی ذهنی 

نیز تأخیر و  تحولدر دوره در رفتارهای سببازشببی آنها  و اسببت

از  رفتار سببازشببی به عنوان یکی  .(8) شببودنارسببایی دیده می

های کارکردی از   به توانایی   (9) های تحول اجتماعی  شببباخ 

یل خو  ماعی و خود    ق  یت اجت قابل که ب   دمراق تی،  رای مدیریتی 

ستقالل در زندگی روزمره ضروری است، گیته می      (10) شود ا

یت    ماعی)درک موقع ماعی و    و ترکی ی از هوش اجت های اجت

روابط با دی ران به شیوه مناسب( به همراه هوش عملی)توانایی   

ش  ست آوردن مهارت حل م های خودیاری کالت روزمره، به د

اشکاالتی در   ذهنیتوانکمافراد . (11) و کارکرد متتقل( است  

هارت    بان، م ظه       درک ز حاف ماعی،  هارت  های اجت های  و م

ی  /نارسببایکنشببیهای فزونحرکتی، مشببکالت هیجانی، نشببانه

ارا د های شناختی و رفتار سازشی   در توانمندینارسایی  و  توجه

 (.12)هتتند 

 در مخاطره را والدین ذهنیتوانیکم با کودک حضبببور 

فرصبببت  دهد،می قرار زناشبببویی و خانوادگی هایاختال 

کم   را ها آن فرا ت  اوقات  و سبببرگرمی اجتماعی،  تعامالت 

صت کند، می سیدگی  فر و  بدیامی کاهش آنها خانه امور به ر

زمانی که  .(13) شببودمی مختل آنها زندگی عادی هایبرنامه

5. Permissive 

6. intellectual Disabilities 

7 . Neurodevelopmental Disorders  
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جربه شبببود تذهنی تشبببخی  داده مییتوانکودکی م تال به کم

 انتظارات والدین در   و را تحت تأثیر قرار می دهد    فرزندپروری 

نده او را تغییر می دهد  مورد کودک و  تا و کیو گ  .(14) آی  راپ

 ذهنی مشببکالت توان کممعتقد هتببتند که تولد کودک   (15)

 کند که از جمله   ایجاد می  اجتماعی گوناگونی را برای والدین   

ها می  نده   آن به اضبببطراب در مورد آی با     کا  ،توان  مل  عا هش ت

، وایز ها و کاهش درآمد اشبباره کرد.خویشبباوندان و همتببایه 

سید که بین     (16) دیاموند سالیوان و  شی به این نتیجه ر در پژوه

اسببترس والدین و رفتار سببازشببی کودکان رابطه وجود دارد و  

وح باالتر کننده سط بینیوری سازشی پیش  تر کنشسطوح پایین 

سترس بود.   سترو و متیز  ا سچورینجا، نیوون هیونجن، دکا  (17) ا

و  کودک-در پژوهشبببی به این نتیجه رسبببیدند که ارت اا والد

تارهای    تاری برون    رف با وقو  مشبببکالت رف ندپروری   مودنفرز

تا    توانکم کودکبان  ذهنی خییف رابطبه دارد. در همین راسببب

 –به این نتیجه رسبببیدند که روابط معلم       (81) و همکاران 1بلچر

 ولیتحهای انیان اوتیتبببم و با افراد با ناتوآموز در کودکدانش

، لویهای مذکور ع  یید یافته   أذهنی متیاوت بود. در ت  توانیو کم

در پژوهشبببی با عنوان آموزش  (19) پاکدامن سببباوجی و امین

 ذهنی بهتواندکان کمهای اجتماعی در پرخاشبب ری کومهارت

ها          که آموزش م ند  ید جه رسببب ماعی در    این نتی های اجت رت 

اری دذهنی تأثیر مث ت و معنیتوانآموزان کمپرخاش ری دانش

در  (20) چی،  رضببایی کارگر و کالنتر قریشببیآجیلداشببت. 

ر ب فرزندپروریهای پژوهشببی با عنوان بررسببی ارت اا سبب    

شان به این نتیجه      سطوح حرمت خود کودکان سترس مادران و  ا

نادار بین حرمت خود کودکان،             یدند که ی  ارت اا مع رسببب

  س زیاد مادران وجود دارد.و استر فرزندپروریهای س  

ا والدین ب فرزندپروریپژوهش های بتبببیاری رابطه سببب   

در پژوهشی  (21) ای ار و همکارانرفتار سازشی را تأیید کردند. 

تدرانه باعث مق  فرزندپروریبه این نتیجه دست یافتند که س   

. گرددهای اجتماعی و شناختی باالتر می به وجود آمدن مهارت

ای هبه این نتیجه رسیدند که س   (22) رینالدی و هاوهمچنین 

                                                           
1 .Blacher 

ی رفتببار مشبببکالت  بینی کننببده      والببدین پیش    فرزنببدپروری  

 در نمود و رفتار سببازشببی کودکانشببان اسببت.نمود، درونبرون

در پژوهشبببی به این نتیجه    (23) کیرنی و هیالی  همین راسبببتا، 

سید که افراد با رفتارهای چالش  ت ت ب    بران یزر ه افراد شدید ن

ر نمرات باالتری از نظبه طور معناداری  ،بدون مشکالت رفتاری

ای هیید یافتهأوجود عالیم روانپزشببکی به دسببت آوردند. در ت 

تأثیر     (24) تالیب، محمد و مامات      مذکور   با عنوان  پژوهشبببی 

ند دکان به این نتیجه رسیدکو تحولدر  فرزندپروریهای س  

بر رفتارهای سببازشببی و عملکرد   روریفرزندپهای که سبب  

 (25) همتی علمدارلو و همکاران تحصیلی کودکان تأثیر دارند. 

و   دانهمتبببتنیز به این نتیجه رسبببیدند که سببب   فرزندپروری 

تاری  دار مشبببکل رف  کننده مث ت و معنا   بینیگیرانه پیش سبببهل 

ماعی و پر      تار اجت کل رف و سببب      ؛خاشببب ری   ترس، مشببب

شکل  اکننده منیی و معنبینینیز پیش مقتدرانهفرزندپروری  دار م

 رفتاری ترس، مشکل رفتار اجتماعی و پرخاش ری است. 

ذهنی در رفتار سبببازشبببی   تواناز آن جایی که کودکان کم   

از  فرزندپروریهای ای دارند و همچنین سببب  ضبببعف عمده

تأثیر    مل مهم و  کان کم   عوا  ذهنیتوانگذار در پرورش کود

توان با بررسی عوامل مؤثر بر رفتار سازشی از    بنابراین می ،است 

لد       فرزندپروری ق یل سببب        –مادران و به ود نحوه تعامل وا

شی کودکان کم    ساز شی توانکودک رفتار  د. ذهنی را به ود بخ

به همین دلیل تحقیق حاضببر نیز به دن ال آن اسببت تا با بررسببی  

طه بین سببب       ندپروری راب تا    فرز لدین و رف ر سببببازشبببی وا

هت به ود   توانآموزان کمدانش گامی در ج های     ذهنی  تار رف

شی کودکان کم    ام که کد ذهنی بردارد و همچنین اینتوانساز

والدین موجب به ود رفتار سازشی این    فرزندپرورینو  س    

، راهکارهای افراد خواهد شببد تا با راهنمایی و مشبباوره والدین 

 مناس ی اتخاذ شود.
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 روش
 رپژوهش حاضطرح  کنندگان:طرح پژوهش و شرکتالف( 

 است. جامعه آماری شامل بینو از نو  مطالعات پیش هم تت ی

مادران دانش   تدایی  ذهنی توانآموزان کمتمامی  شبببهر مقطع اب

در  1393-94  فرزندشبببان در سبببال تحصبببیلیرشبببت بود که 

ذهنی دوره  ابتدایی مشببغول توانآموزان کممدارس ویژه دانش

نیر از مادران   110های این پژوهش  آزمودنیتحصبببیل بودند.    

برای  بودنببد.  از جببامعببه مببذکور   ذهنی   توان آموزان کم  دانش 

اسبببتیاده  ری در دسبببترس گیاز روش نمونهها انتخاب آزمودنی

 شد. 

 به شبببرح زیر   در این پژوهش از دو ابزار: ب( ابزار پژوهش

  :استیاده شد

فرم اولیه این  :(1973) پرسببشببنامه شببیوه فرزندپرری بامریند . 1

 (1973گویه است که توسط دیانا بامریند )   30پرسشنامه دارای   

 فرزندپروریهای این پرسببشببنامه شببیوه سبباخته شببد. طراحی و

گیرانه، و اقتدارمنش والدین را در سببه عامل اسببت دادی، سببهل  

ندازه  یایی این      گیری میا پا ند. روایی و  مه    ک نا در  پرسبببشببب

 بورای . به عنوان مثال  یید شبببده اسبببت  أت  های مختلف پژوهش

پرسبببشبببنامه از روش      روایی این برای بررسبببی اعت ار و  (62)

ستیدادی رابطه         افتراقی شیوه ا شاهده کرد که  ستیاده نمود و م ا

همچنین دارد و  منشگیری و اقتدار سبببهل های  سببب   منیی با  

این  .ردندداری با شیوه اقتدارمنش  گیری رابطه معنیشیوه سهل  

و  اسببتیاده کرد آزماییپایایی از روش باز برای محاسبب همحقق 

 .را ذضایت بخش گزارش کرد نتایج

ی اجتماع تحول مقیاس :پرسببشببنامه رفتار سببازشببی واینلند   . 2

تیهه و تدوین گردید و در  1لاتوسبببط د 1953وایلند در سبببال 

دانشمند، ترجمه و رواسازی  اخوت و ،توسط براهنی 1357سال 

 ساله ی  هایگروه به و دارد سئوال117 مقیاس اینشده است.  

 ریخودیا عمومی، خودیاری به هشت ط قه و است  شده تقتیم

یاری  خوردن،  ذا  در یدن،   ل اس  در خود مانی،  پوشببب   خودفر

 .شود یم تقتیم  شدن  اجتماعی جابجایی، زبانی، ارت اا اشتغال، 

                                                           
1 .Doll 

  انه این مقیاس،خ  در ط قات هشبببت شببب های نمره به  توجه  با 

 مقیاس سببن اجتماعی و بهره اجتماعی را محاسبب ه کرد. توانمی

ند روی  نوای مل ب   620ل ی  از  نیر مشبببت ر مرد و زن ) در هر 

سنی از تولد تا  گروه ست      30های  شده ا  و سال ی( هنجاریابی 

 .(27) گزارش شده است   92/0بازآزمایی  از نو  ضریب پایایی 

آزمودنی  360زامیاد، یاسبببمی و واعظی این مقیاس را در مورد   

بهنجار مناطق شهری و روستایی کرمان به کار گرفتند و ضریب 

  96/0های مختلف این مقیاس را در بین   پایایی بازآزمایی حوزه    

 تحولگزارش کردند. همچنین نشببان دادند که مقیاس  99/0تا 

با تغییراتی در برخی ا     ند  بدون هیچ اجتماعی واینل  ز موارد آن، 

شیوه آن، ابز    ستور عمل و  ی اری با ارزش براگونه تغییری در د

یابی مهارت    نه زندگی،   های ر های ارت اطی، مهارت    ارزشببب وزا

های حرکتی و رفتارهای  یرانط اقی      اجتماعی شبببدن، مهارت   

  .(28) است

آموزان بببا برای انتخبباب نمونببه مببادران دانش       شیییوه اارا:  

مقطع ابتببدایی، بببه همببه مببدارس ابتببدایی ویژه ذهنی توانیکم

ذهنی شهر رشت مراجعه شد و پرسشنامه       توانآموزان کمدانش

سببب   فرزندپروری والدین و رفتار سبببازشبببی بر روی تمامی  

ذهنی آن مببدارس اجرا شببببد.    توان آموزان کم  مببادران دانش 

شنامه   دانش این نیر از مادران 110سرانجام   س ها را به آموزان پر

 .اندهکامل تکمیل نموده و بازگشت داد تصور

 هایافته
یب       ها از ضبببر طه بین متغیر در این پژوهش برای بررسبببی راب

تارهای بینی رفهم تببت ی پیرسببون اسببتیاده شببد و برای پیش    

های  ذهنی از طریق سببب    توانآموزان کمدانشسببببازشبببی 

ندپروری  نه           فرز گا ند ماری رگرسبببیون چ مادران، از روش آ

کننده نیری مادران شببرکت 110یهااز کل نمونهاسببتیاده شببد. 

شتند.     60نیر فرزند دختر و  50در این پژوهش تر دا نیر فرزند پ

تاندارد متغیرهای پژوهش       1در جدول   میان ین و انحرا  اسببب

 .ارائه شده است
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 میانگین، انحراف استاندارد و ضرایب همبستگی بین متغیرهای پژوهش .:1ادول

انحرا   میان ین متغیر

 استاندارد

1 2 3 4 

    1 6/8 02/78 . رفتار سازشی1

   1 43/0**  71/3 65/42 مقتدرانه. س   2

  1 -24/0**  -38/0** 08/4 95/25 . س   سهل گیرانه3

 1 18/0**  33/0**  -39/0**  55/3 88/23 . س   است دادی4

*p< 05/0 >p** و  01/0  

شبود هم تبت ی مث ت و   مالحظه می 1همان طور که در جدول 

و   r=43/0) داری بین سببب   اقتداری با رفتار سبببازشبببیمعنی

01/0>P داری بین د دارد. ولی هم تبببت ی منیی معنی     ( وجو

سهل    شی   س    ساز ( و P<01/0و  r= -38/0) گیرانه با رفتار 

با  دانهمتببت داری بین سبب   همچنین هم تببت ی منیی و معنی

( وجود دارد. برای مطالعه P<01/0و   r= -39/0) رفتار سازشی

های   های سبببینی رفتار سببازشببی با کم  مؤلیهقابلیت پیش

متغیرهای پژوهش وارد تحلیل رگرسببیون گام به  ،فرزندپروری

ن های ایای تحلیل رگرسببیون، میروضببهاز اجر گام شببدند. ق ل

ستقالل خطاها و عدم وجود   شامل تحلیل  نرمال بودن متغیرها، ا

نه مورد بررسبببی قرار      هم گا ند ند خطی چ تایج آزمون  گرفت . ن

 .تاس  کالموگرو  اسمیرنف نشان داد که توزیع داده ها نرمال  

. اسببت 83/1واتتببون در تحقیق حاضببر   -مقدار آماره دوربین

ها نشببان ر وجود اسببتقالل خطاها در داده 5/2تا  5/1 مقادیر بین

توان گیت که در تحقیق حاضببر برای انجام هتببتند. بنابراین می

ستقالل خطاها وجود دارد. آماره عامل     سیون چندمتغیری ا رگر

 دسببت آمد که عدده ب 06/1تورم واریانس  در تحقیق حاضببر 

بنابراین  خطی اسبببت. همنشبببان ر عدم وجود چند    10کمتر از 

قل         می های متبببت حاضبببر بین متغیر که در تحقیق  توان گیت 

توان از ندارد. با توجه به این موارد می     خطی چندگانه وجود   هم

ن در که نتایج آ   تحلیل رگرسبببیون چندمتغیری اسبببتیاده نمود    

 گزارش شده است. 2جدول 

 

 فرزندپروری هایگام رفتار سازشی از روی سبکنتایج تحلیل رگرسیون گام به . 2ادول

ضریب هم تت ی  گام

 چندگانه

واریانس ت یین شده  واریانس ت یین شده

 تعدیل یافته

  2Rتغییرات  خطای استاندارد برآورد

 18/0 80/7 17/0 18/0 43/0 اول

 دوم

 سوم

51/0 

57/0 

26/0 

32/0 

25/0 

31/0 

43/7 

16/7 

08/0 

06/0 

 

 فرزندپرورینشببان می دهد، در گام اول سبب     2نتایج جدول

کند، درصبد از تغییرات رفتار سبازشبی را ت یین می    18 مقتدرانه

درصد و در گام   8 گیرانهسهل  فرزندپروریدر گام دوم س    

درصد از تغییرات رفتار   6نیز  متت دانه  فرزندپروریسوم س     

درصد  32کند. این سه متغیر در مجمو  بینی میپیشسازشی را 

نتایج  3کنند. در جدولاز تغییرات رفتار سبببازشبببی را ت یین می

س     آزم سی   فرزندپروریهای ون تحلیل واریانس، جهت برر

 اند.سازشی گزارش شده بینی رفتاردر پیش
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 فرزندپروری هایبینی رفتار سازشی از روی سبکپیشنتایج آزمون تحلیل واریانس برای  .3ادول

 سطح معنی داری F میان ین مجذورات درجه آزادی مجمو  مجذورات مدل

 001/0 09/17 10/876 3 31/2628 رگرسیون

   26/51 106 65/5433 باقیمانده

    109 96/8061 کل

 

تار  فبینی ر،آزمون تحلیل واریانس مدل پیش   3ولبا توجه به جد    

 در سببطح (09/17) فرزندپروریهای سببازشببی از روی سبب   

دهد که متغیرهای . این یافته نشببان می دار اسببت ( معنی001/0)

س   تربیتی  پیش سهل  مقتدرانهبین یعنی،  تت دانه  گیراو  نه و م

ند. در ار سازشی هتت   بینی رفتداری قادر به پیشبه صورت معنی 

نیز ضرایب رگرسیون استاندارد نشده و استاندارد شده     4جدول 

 .اندداری این ضرایب گزارش شدهو بررسی معنی

 

 فرزندپروریهای بینی رفتار سازشی از روی سبکمدل پیش tضرایب رگرسیون و آماره  .4ادول 

 متغیر
ضریب رگرسیون 

 (Bاستاندارد نشده )

خطای استاندارد 

(S.E) 

ضریب رگرسیون 

 (Betaاستاندارد شده )
 سطح معنی داری tآماره 

 14/80 32/12  50/6 001/0 (aعدد ثابت )

 002/0 23/3 28/0 19/0 64/0 مقتدرانه س  

 س   سهل گیرانه

 س   متت دانه

56/0- 

62/0- 

17/0 

21/0 

27/0- 

26/0- 

25/3- 

03/3- 

002/0 

003/0 

 

ار بر رفت  مقتدرانه   فرزندپروری اثر سببب     4با توجه به جدول     

سازشی     28/0) سازشی   سهل گیرانه بر رفتار  س     ( مث ت، اثر 

( 26/0) بر رفتار سببازشببیمتببت دانه  ( منیی و اثر سبب  -27/0)

معنی دار می باشببد. این یافته نشببان می   01/0منیی و در سببطح 

بیشببتر از  بر رفتار سببازشببی مقتدرانهکه تاثیر سبب   تربیتی دهد 

 اسببت. همچنین متببت دانهسببهل گیرانه و  فرزندپروریسبب   

س     س  مقتدرانه فرزندپروریمث ت بودن اثر  شی ،  در رفتار  از

 مقتدرانه نشبببان ر آن اسبببت که هر چه قدر فرد دارای سببب    

ود و نیز منیی بمیزان رفتار سازشی نیز بیشتر خواهد   باالتر باشد،

ازشی ،  در رفتار س  متت دانه بودن بودن اثر س   سهل گیرانه و   

نشان ر آن است که هر چه قدر فرد دارای س   سهل گیرانه و    

 باالتر باشد، میزان رفتار سازشی کمتر خواهد بود.  متت دانه

 بحث

زان آمودانشبینی رفتار سببازشببی پیشپژوهش حاضببر با هد  

انجام مادران  فرزندپروریهای اسبباس سبب    بر ذهنی توانکم

که     شببببد. تایج نشببببان داد  ندپروری سببب     ن نه     فرز تدرا مق

 های سببب دار رفتار سبببازشبببی و ده مث ت و معنیکننبینیپیش

منیی و  کننده بینیگیرانه پیش و سبببهل  متبببت دانه   فرزندپروری 

نتایج پژوهش اسبببچورینجا و . اسبببتمعنادار رفتار سبببازشبببی 

کودک در خببانواده    -م نی بر ارت بباا والببد      (17) انهمکببار  

 ذهنی با فرضیه حاضر همتو است. همچنینتوانیکودکان با کم

تایج پژوهش  کاران  بلچرهای  ن کاران (18) و هم  ، علوی و هم

تالیب، محمد     ،(23) ، کیرنی و هیالی (22) رینالدی و هاو   ، (19)

مات    ما کاران  و ، ای ار (24) و  مدارلو و   و (21) هم همتی عل

 همتو است.  (25) همکاران

 روریفرزندپیکی از نتایج این پژوهش این بود که سببب   

نه پیش    تدرا نده مث ت و معنی   بینیمق تار سببببازشبببی  کن  دار رف

وان ت بود. در ت یین این یببافتببه می          ذهنی  توان آموزان کم  دانش 

در سب   مقتدرانه، والدین قوانین و انتظارات روشبنی را   گیت 

کنند و با کودک در مورد این قوانین   برای کودکان وضبببع می 

سند و از منطق    کنند. آنها دیدگاه کودک را میمذاکره می شنا

در این نو  . برند شبببان بهره میو قدرت جهت اعمال معیارهای      
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سب موقعیت و امکانات خود  خانواده ها همه افراد خانواده به تنا

همه اعضبببای خانواده در    و حق دخالت در امور خانه را دارند     

اگر کتبببی در انجام  کنند.  امور خانه احتببباس متبببئولیت می    

کارهای خود کوتاهی کند یا برخال  آنچه از طر  خانواده         

تعیین شده است عملی انجام دهد، تمام افراد در تعیین مجازات   

می   ننببد   او شبببرکببت  کودکببان        می  .ک گیببت والببدین  توان 

در تربیببت فرزنببدان مقتببدرانببه را ذهنی کببه سببب بب  توانکم

گیرند چون والدینی هتببتند که از کار میه ذهنی خود بتوانکم

تدا     ند، اب به مشبببکالت کودک     منطق الزم برخوردار نتببب ت 

کنند و سبببپس با ذهنی خود آگاهی الزم را کتبببب میتوانکم

به مشبببکالت کودک خود قوا    جه  ظاراتی را برای  تو نین و انت

ضع می کنند و توانکودک کم به کودک خود در این  ذهنی و

این نو  از والدین با مشبببکالت    دهند. زمینه آگاهی الزم را می  

کنند از همان ارند و سببعی میسببازشببی فرزندان خود آگاهی د

ابتدای کودکی، در خانواده ارت اا درسبببت و منطقی با فرزند       

شان را      توانکم شند و توقع و انتظارات خود شته با ذهنی خود دا

ایی ه دهند و شبببرایط و موقعیت  خود تط یق می با توانایی فرزند   

از  . آنها آورند ل فرزندشبببان در اجتما  به وجود می    برای تعام  

توان فرزند خود به او متبببئولیت   همان ابتدای کودکی، در حد    

گذارند. این و به شبببخصبببیت کودک خود احترام می دهندمی

باعث می      لدین در کودکی  تار وا شبببود که فرزندشبببان در     رف

فتار  تر باشبببد و ر لی در تعامل و رفتار با دی ران موفق    بزرگتبببا

   سازشی مناسب با دی ران داشته باشد.

شر  و پارکر شان  آ شکالت  که داد ن  یافت یشساز  بین م

 بعدی هایدوره در بروزمشکالت  و کودکی دوران اجتماعی

فرزندان سیتتم متعادل    دارد. داری وجودمعنی ارت اا زندگی،

تر و در زندگی و  تر، شبببادابهیجانی سبببالم خانوادگی از نظر  

ترند. کودکان والدین دارای سببب   مقتدرانه،        مدرسبببه موفق 

سبببتانه دو –رفتاری را که بامریند از آن به عنوان رفتار پرانرژی 

شان می یاد می تیار متکی به  کند، از خود ن دهند. این کودکان ب

 کنند وده، بتبببیار خوب با فشبببار مقابله می خود و سبببرحال بو

 (.29مدار هتتند )پیشرفت

از نتببایج این فرضبببیببه این بود کببه سببب بب      یکی دی ر

نه پیش    فرزندپروری  نده منیی و معنی بینیمتبببت دا تار  دکن ار رف

ته    ذهنیتوانآموزان کمدانشسبببازشبببی   یاف بود. در ت یین این 

که    می یت  ند   توان گ لدین  در این نو  سببب   فرز پروری، وا

ضع     شکی را و سخ  کنندمیقواعد و انتظارات خ و  تو به طور 

ند و  مال می ها را اع جدی آن  مان  کن ظار فر نب   انت جا برداری از 

کنترل سبببخت، سبببطح محدودیت باال،      نیز  و دارند را کودک 

انضبب اا ناپایدار و خشببن، میزان پایین حمایت عاطیی و گرمی  

 دپروریفرزنالدین با سبب   و .گیرنددر تربیت خود به کار می

ته تن یهی شببامل تهدید، انتقاد و دیک شببیوهمتببت دانه بیشببتر از  

ستیاده می    صورت اج اری ا یروی پکنند و خودکردن قوانین به 

د که گیرنکنند و خودشان تصمیم میکودکانشان را محدود می 

ن           ناسببببب اسببببت. ب ندشببببان م هایی برای فرز تار ابراین چه رف

شان از تصمیم    یکی همچنین  .کنندامتنا  می شان والدینکودکان

که سببب            یه این بود  تایج این فرضببب ندپرو دی راز ن  ریفرز

شبببی دار رفتار سببباز کننده منیی و معنی بینیگیرانه پیش سبببهل 

وان ت این یببافتببه می   در ت یین     بود.   ذهنی  توان آموزان کم  دانش 

های آل، والدین در مقایتببه با ایدهگیرانهدر سبب   سببهلگیت 

به  دهند ورجیحات فرزندان اولویت بیشببتری می خودشببان به ت 

چون کنند.  شبببان میر به اجرای معیارهای   ندرت کودک را وادا 

ندپروری در این سببب      تار       فرز حاکم بر رف قانون و مقرراتی 

مشببباهده  نظمی ی خانواده نیتبببت و هرج و مرج و بی اعضبببا

و هیچ ی  از اعضبببای خانواده حق دخالت در کار        شبببودمی

ی هر ی  از  اعضببباکه یکدی ر را ندارند، بنابراین هر رفتاری    

گیرند و بازخواست  خانواده انجام دهند مورد سرزنش قرار نمی 

شببود که در روابط با دی ران و شببوند و همین امر باعث مینمی

 رفتار سازشی مشکل داشته باشند. 

س    باهداتش دریافت که کودکان والدین بامریند در مشا

سهل  ش رانه و   گیرانهفرزندپروری  عموماً دارای رفتارهای پرخا

و  یشببرفت اندکی دارندتکانشببی هتببتند. این کودکان ا لب پ 

نتایج تحقیقات گوناگون  (.28) جو هتبببتندسبببرکش و سبببلطه

با کم      حاکی از این ا  لدین کودکان   ذهنی ازتوانیسبببت که وا
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گیرانه اسبببتیاده پروری اسبببت دادی یا سبببهلرزندهای فسببب  

ند می قات         ،کن گاهی او که  به      بدین صبببورت  جه  بدون تو

با کم      یت کودک  حدود خت  ذهتوانیم گیری نی برای او سببب

شبببرایط و کننببد و گبباهی اوقببات نیز بببه دلیببل  یلببت از می

دلیببل تحلیببل رفتن انرژی و  هببای کودک یببا بببهمحببدودیببت

گیرانه را در پیش  پروری سبببهل های آنها سببب   فرزند     ان یزه

آماده ساختن فرد برای زندگی در خارج  به طور کلی گیرند.می

ترین وظایف اجتماعی پدر    از محیط خانوادگی یکی از بزرگ 

ست و کیییت روابط خانوادگی، تأثیر عمیق و پایدار   یو مادر ا

ای که از توان  گذارد. خانواده  بر تحول روانی افراد بر جای می 

اش را نات الزم برخوردار اسببت تا وظایف پدر و مادریو امکا

بببه نحوی مطلوب و بببا موفقیببت انجببام دهببد در هر یبب  از 

 د وکناعضببایش احتبباس ایمنی، وابتببت ی و رفاقت ایجاد می 

 فردی همچنین احتاس داشتن هد ، جهت، پیشرفت و ارزش   

 آورد. را در آنان به وجود می

ید       در با یان  های این پژوهش  دنییادآور شبببد که آزمو   پا

نابراین     ذهنیتوانآموزان کمدانشمادران   بیشبببتر از ند، ب بود

و  دآن در مورد پدران باید با احتیاا صبببورت گیر    نتایج  تعمیم 

مادران دانش      به  تایج  بدون اختالل و  آموزان همچنین تعمیم ن

اا ها باید با احتی      انیسبببایر ناتو  م تال به آموزان مادران با دانش  

ضر می توان به  شود. از محدودیت انجام  های دی ر پژوهش حا

وه شیها و محدود بودن آنها به ی  شهر و بودن تعداد نمونه کم

 .اشاره کرددر دسترس  گیرینمونه

ح سببط، در جه به نتایج به دسببت آمده در این پژوهشتو با

شنهاد می    شی به محققان پی س       پژوه سی   ایهشود که به برر

پردازند و ها بسایر اختالل کودکان م تال به والدین  فرزندپروری

در واقع نو  و شببدت اختالل فرزند و تأثیر آن بر شببیوه تربیتی  

در آینده می  پژوهشببب ران همچنین  فرزندان را بررسبببی کنند.  

به     ند  عه   توان طال ندپروری سببب      م موزان آدانشپدران   فرز

ذهنی بپردازند. همچنین در سبببطح کاربردی پیشبببنهاد     توانکم

توان ذهنی در تربیت فرزند خود   شبببود والدین کودکان کم  یم

س      شتر از  ستیاده نمایند  فرزندپروریبی های شیوه  ،مقتدرانه ا

ب اندرکاران تربیتی در قالصببحیح تربیت فرزند توسببط دسببت 

 ،هببای آموزشبببی منظم بببه والببدین آموزش داده شبببود دوره

فرزند  رای اهای د الت والدین و دی ر اعضبببای خانواده  مشبببک

سی و حمایت ذهنی به طوتوانکم صورت  ر منظم برر های الزم 

در جهت به ود روابط بین ت  ت  اعضبببای خانواده      و گیرد،

 اقدامات الزم صورت گیرد. ،تون ذهنیدارای فرزند کم

در  کنندهدران شرکتادر پایان از زحمات م :تشکر و قدردانی

نهایت همکاری را داشتند سپاس زاری می شود.که  این پژوهش
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Abstract 

Background and purpose: Parenting styles plays an important role in the upbringing of children. 

Therefore, present study aimed to predict adaptive behavior among students with intellectual 

disability based on their mothers’ parenting styles. 

Method: This research was a descriptive-correlational study. The study population comprised all 

mothers of elementary students with intellectual disability that were studying in schools of Rasht 

City in 1393-94 academic year. The study sample comprised 110 subjects that were selected using 

convenience sampling method. Data were collected using the Vineland Social Maturity Scale 

(1953) and parenting style questionnaire (Baumrind, 1973).  

Results: Data analysis using Pearson correlation coefficient revealed a significant positive 

correlation between authoritative parenting style with adaptive behavior, and significant negative 

correlations between authoritarian and permissive parenting styles with adaptive behavior (p < 

0.01). Moreover, data analysis using multiple regression analysis revealed that authoritative 

parenting style was the significant positive predictor of adaptive behavior, while permissive and 

authoritarian parenting styles were the significant negative predictors of adaptive behavior (p < 

0.01). 

Conclusion: According to our findings, it is essential to design and provide family training 

programs on parenting styles and their influences on children’s behavior, in order to change 

mothers’ attitudes and improve family relationships, which can in turn enhance adaptive behavior 

among students with intellectual disability. 

Keywords: Parenting styles, mothers, adaptive behavior, intellectual disability 
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