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Abstract
Objectives: A review of previous research shows that children with intellectual disability experience various behavioralemotional problems. Behavioral- emotional problems may lead to social isolation and exclusion from participation in social
activity in children with intellectual disability. The role of first experiences of Children with their caregivers, especially their
mothers, are very important in the formation and evolution of mental structures such as excitement, personality and
behavior. One of the efficiency variables in the relationship between children and their caregivers, especially their mothers;
is empathy. There are two-way relationship Between Children’s behavioral-emotional problems and Their Mothers
Empathy. This means that children's behavioral- emotional problems reduce Mothers Empathy, and the other hand deficits in
Mothers Empathy cause behavioral- emotional problems in children. Therefor the purpose of the present study was to the
Prediction of behavioral/emotional problems in students with intellectual disability based on their mother’s empathy.
Material and Methods: current study is a descriptive and correlational research. The statistical population of the study
consist of all of students with intellectual disability attending special schools in Shiraz city during academic year 2014-2015.
The sample consisted of 120 students (55 female and 65 male) students with an intellectual disability, who were selected
using multi-stage cluster sampling. Behavioral/emotional problems questioners of Enfeld and Tonge (2002) and basic
empathy scale of jolliffe-farrington (2006) were used in this studying. Basic empathy scale complete by mothers of student
with intellectual disability and behavioral/emotional problems questioners completed by teacher of students with intellectual
disability. The statistical methods of Pearson correlation and multi regression analysis were applied to analyze the data.
Results: The results of this study showed that in the base of the correlation matrix, Of the four dimensions of behavioralemotional problems, there is a significant and negative correlation between empathy mothers with anxiety (r=-0.196, p≤0.05)
and social communication disorder (r=-0.188, p≤0.05) ) in students with intellectual disability. But there was no significant
relationship between Mothers Empathy and antisocial behavior and autism signs subscales.
To determine the contribution of maternal empathy for the prediction of emotional behavioral problems in students with an
intellectual disability was used from Simultaneous multiple regression method. So that mothers empathy was considered as
predictive variables and each of the dimensions of behavioral problems was considered as dependent variable. Multivariate
regression analysis showed that empathy was predict negatively and significantly anxiety (R2=4.56, F=0.038, p≤0.05) and
social communication disorders (R2=4.33, F=0.035, p≤0.05). Also the results of multivariate regression analysis about the
role of mothers empathy in predicting of behavioral problems in children with intellectual disability with consideration of
gender revealed that Maternal empathy (Beta=-0.287, t=2.377, p≤0.05) significantly predict behavioral problems in males
with intellectual disability (R2=0/08, F=5.64, p≤0.05). However empathy mothers (Beta=0.016, t=0.116, p≤0.05) was not
predicted behavior problems in girls with intellectual disability (R2=0.001, F=0.01, p≤0.9).
Conclusions: According to the findings of this study that showed mothers empathy is a significant predictor for anxiety and
social communication disorders; It can be concluded that if the mothers of children with an intellectual disability are taught
to have emphatic behavior with their children; then it can be expected that behavioral problems of their children (both girls
and boys) will be reduced.
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مقاله پژوهشی اصیل

انتشار برخط اسفند ماه 1۳۹۵

پیشبینی مشکالت رفتاری-عاطفی دانشآموزان با ناتوانی هوشی بر اساس همدلی مادرانشان
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تاریخ دریافت ۲۰ :آبانماه 1۳۹۴؛ تاریخ پذیرش 1۳ :دیماه 1۳۹۴
چکیده
زمینه و هدف :مروری بر تحقیقات گذشته نشان میدهد که کودکان با ناتوانی هوشی مشکالت رفتاری متعددی را تجربه میکنند .از عواملی که به مشککالت رفتکاری کودککان

میانجامد ،میتوان به نقش والدین و بهویژه مادر ،اشاره کرد .هدف پکژوهش حاضکر پیشبینکی مشککالت رفتکاری-عکاطفی دانشآمکوزان بکا نکاتوانی هوشکی براسکاس همکدلی

مادرانشان بود.

روشبررسی :جامعٔه آماری پژوهش مشتمل بر همٔه دانشآموزان با ناتوانی هوشی بودند که در سال تحصیلی  1۳۹۳-۹۴در مکدارس ویکژٔه دانشآمکوزان بکا نکاتوانی هوشکی در

شهر شیراز به تحصیل اشتغال داشتند .نمونٔه پژوهش شامل  1۲۰نفر از دانشآمکوزان بکا نکاتوانی هوشکی شکهر شکیراز بودنکد ککه بکه روش نمونکهگیری خوشکهای چندمرحلکهای

انتخاب شدند .بهمنظور گردآوری دادهها از دو پرسشنامٔه مشکالت رفتاری اینفلکد و تونک

( )۲۰۰۲و مقیکاس همکدلی اساسکی جولیکف فکارینگتون ( )۲۰۰6اسکتفاده شکد.

پرسشنامٔه مشکالت رفتاری توسط معلمان و مقیاس همدلی توسط مادران تکمیل شد .برای تحلیل دادهها از روش آماری ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چنکدمتغیره
به روش همزمان استفاده شد.
یافتهها :نتایج حاصل از این پکژوهش نشکان داد ککه بکین همکدلی و ابعکاد اضکطراب و اخکتالل ارتبکا اجتمکاعی مشککالت رفتکاری همبسکتگی منفکی و معنکاداری وجکود دارد

( .)p>۰٫۰1ولی بین همدلی و ابعاد رفتار ضداجتماعی و درخودماندگی مشکالت رفتاری ،همبستگی مشکاهده نشکد .همچنکین نتکایج تحلیکل رگرسکیون چنکدمتغیره بکه روش
همزمان نشان داد که همدلی مادران میتواند اضطراب و اختالل ارتبا اجتماعی فرزندانشان را پیشبینی کند.

نتیجهگیری :باتوجه به یافتههای این پژوهش میتوان نتیجه گرفت که اگر به مادران آموزش داده شود که رفتار همدالنهتری بکا فرزندانشکان انجکام دهنکد ،اضکطراب و اخکتالل
ارتبا اجتماعی آنها کاهش خواهد یافت.

کلیدواژهها :مشکالت رفتاری-عاطفی ،همدلی مادران ،دانشآموزان با ناتوانی هوشی.

حق انتشار محفوظ است ©  ،۱۳۹۵مجله مطالعات ناتوانی .این یک مقاله با دسترسی آزاد است که تحت مجوز اختیار-غیرتجاری  ۴٫۰بینالمللی
( )https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.faمنتشر شده است که به شما اجازه میدهد که مواد منتشر شده در این مقاله را با

شر ارجاع مناسب به نسخٔه اصلی ،بهطور غیرتجاری نسخهبرداری و توزیع کنید.
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علمدارلو۳

مقدمه

است و باع

ایجاد رفتارهای جامعهپسکند از جملکه کمکککردن

به دیگکران و مکانع از بکروز رفتارهکای آزاردهنکده میشکود (،)1۰

کودکان و نوجوانان با ناتوانی هوشکی در مقایسکه بکا همسکاالن
1

ازایککنرو هککدف پککژوهش حاضککر پیشبینککی مشکککالت رفتککاری-

عادی خود ،مشکالت رفتاری-عکاطفی بیشکتری نشکان میدهنکد

عککاطفی دانشآمککوزان بککا نککاتوانی هوشککی بککر اسککاس همککدلی

( .)1پرخاشگری با دیگران ،کجخلقی ،جیغکشیدن یکا دادزدن و

مادرانشککان بککود .از سککوی دیگککر باتوجککه بککه اینکککه کودکککان بککا

آسیب به خود ،نمونههایی از رفتارهایی هستند که ممککن اسکت

کمتوانی ذهنی از هر دو جنسیت دختر و پسر بودند؛ در پژوهش

برای خانواده و دیگکر مراقبکان و اطرافیکان چکالشبرانگیز باشکند.
این رفتارها ممکن است منجربه انزوای اجتماعی و محرومشکدن

کمتوان ذهنی براساس همدلی مادرانشان نیز بررسی شد.

از مشکککارکت در فعالیتهکککای معمکککول اجتمکککاعی گکککردد (.)۲

روشبررسی

تجربکککههای نخسکککتین کودککککان بکککا مراقبکککان ،بکککهویژه مکککادر در
شکلگیری و تحول سکاختار روانکی ماننکد هیجکان ،شخصکیت و

پژوهش حاضر از نوع پژوهشهای توصیفی-همبستگی بکود ککه

رفتککار نقککش مهمککی دارنککد ( .)۳یکککی از متغیرهککای تگذیرگککذار در

در آن پیشبینی مشکالت رفتاری دانشآموزان با نکاتوانی هوشکی

روابککط بککین کودکککان بککا مراقبککان ،همککدلی ۲اسککت ( .)۴همککدلی

براسککاس همککدلی مککادران بررسککی شککد .جامعککٔه آمککاری در ایککن

توانایی درک و سهیمشدن در حاالت عکاطفی دیگکران اسکت ککه

پژوهش مشتمل بر همٔه دانشآموزان با ناتوانی هوشی بودنکد ککه

ترکیبککی از دو بدعککد شککناختی و عککاطفی را شککامل میشککود و در

در مقطع ابتدایی در مدارس دانشآموزان با ناتوانی هوشکی شکهر

مککدیریت موفقیککت روابککط متقابککل انسککانی ضککروری اسککت .بدعککد

شیراز در سال تحصیلی  1۳۹۳-۹۴به تحصیل اشتغال داشکتند.

شناختی به توانایی دیدگاهگیری و درک هیجانکات دیگکران اشکاره

گروه نمونٔه این پژوهش مشکتمل بکر  1۲۰نفکر ( ۵۵دختکر و 6۵

دارد و بدعککد عککاطفی توانککایی سهیمشککدن در هیجانککات دیگککران

پسر) از دانشآموزان با ناتوانی هوشی شهرستان شیراز بودند ککه

است (.)۵

بککه روش نمونککهگیری خوشککهای چندمرحلککهای انتخککاب شککدند.

در همککین زمینککه سککایکوهیو و همکککاران نشککان دادنککد کککه بککین

بدینصورت که از نواحی چهارگانٔه آموزشوپرورش شکهر شکیراز

مشکالت رفتاری کودککان و همکدلی مکادران رابطکهای دو سکویه

دو ناحیه به تصادف انتخاب و از آن ناحیه نیز دو مدرسٔه پسکرانه

برقککرار اسککت .بککدینمعنا کککه مشکککالت رفتککاری کودکککان باع ک

و دو مدرسککٔه دخترانککه بککه تصککادف انتخککاب شککدند .سککپه همککٔه

کاهش همدلی مادر میشکود و نقایصکی در همکدلی مکادر باعک

دانشآموزان مدارس انتخابشده بهعنوان نمونه مطالعه شدند.

ایجکککاد مشککککالت رفتکککاری در ککککودک میشکککود ( .)6در واقکککع

متغیرهای پکژوهش حاضکر بکا اسکتفاده از پرسکشنامٔه مشککالت

میشکود ککه

و مقیکاس همکدلی جولیکف و

مشکالت رفتاری کودکان بکا نکاتوانی هوشکی باعک

رفتکاری-هیجکانی اینفلکد و تونک

والدین سبک فرزندپروری نامناسبتری را برگزینند .بکه مکوازات

فارینگتون انکدازهگیری شکد ( .)11،1۲ایکن پرسکشنامه در سکال

آن کودکان با ناتوانی هوشی ،به احتمکال بیشکتری سکطوا بکاالتر

 ۲۰۰۲با هدف سنجش مشکالت رفتاری-هیجانی در کودککان

مشکالت رفتاری را در مقایسه بکا همساالنشکان نشکان میدهنکد

کمتوان ذهنکی  ۴تکا 18سکاله تهیکه شکده اسکت .ایکن پرسکشنامه

( .)۷همسو با یافتههای بیانشده ،کریستوفر و همککاران بکه ایکن

دارای دو فککرم معلکککم و والککدین اسکککت کککه در ایکککن پکککژوهش از

نتیجه رسیدند که همدلی مادر میتواند دلبسکتگی ایمکن بیشکتری

نامه فرم معلم استفاده شد .این فرم دارای ۹۲گویکه اسکت
پرسش ٔ

را در کودکان رشد دهد که خود بر رفتارهای کودکان در نوپایی

که دارای پنج بدعد رفتکار ضکداجتماعی ،درخودمانکدگی ،اخکتالل

اذر میگذارد و باع کاهش رفتارهای ضداجتماعی در تعامل بکا

ارتبککاطی ،اضککطراب و ارتبککا اجتمککاعی اسککت .از جمککع همککٔه

همساالنشککان میشککود ( .)8همچنککین بککادر و همکککاران نشککان

نمرههای این خردهآزمونها ،نمرٔه مشکالت رفتاری-هیجکانی بکه

دادند که هیجانات ابرازشده و بیش از اندازٔه والدین مثکل انتقکاد

دست میآیکد .نمرهگکذاری ایکن پرسکشنامه بهصکورت لیککرت ۵

و خصکککومت ،از عوامکککل خکککانوادگی پیشبینیکننکککدٔه مشککککالت

گزینهای است که دارای گزینههای همیشه ،بیشتر اوقکات ،برخکی

رفتاری در کودکان مبتال به اتیسکم و کودککان بکا نکاتوانی هوشکی

اوقات ،بهندرت و هرگز بود .پایکایی ایکن مقیکاس بکا اسکتفاده از

است (.)۹

روش آلفای کرونباخ  ۰٫۹۵گزارش شکده اسکت ( .)11در رابطکه
در سککال ۲۰۰۲

همککانطور کککه مالحظککه میشککود همککدلی والککدین در مشکککالت

بککا روایککی پرسککشنامه یادشککده ،اینفلککد و تونک

رفتککاری-عککاطفی فرزنککدان نقشککی اساسککی دارد امککا بککر اسککاس

گزارش کردند ککه بکین نمکرٔه ککل ایکن پرسکشنامه بکا نمکرٔه سکایر

بررسیهای پژوهشگران تکاکنون پژوهشکی ککه بکه مطالعکٔه میکزان

مقیاسهککای انککدازهگیری مشکککالت رفتککاری-عککاطفی ،از قبیککل:

نقش همدلی والدین در مشکالت رفتاری-عکاطفی دانشآمکوزان

مقیاس رفتار سازشی لمبرت و ویندمیلر ،همبسکتگی  ۰٫86و بکا

با ناتوانی هوشی پرداخته باشد ،یافت نشد.

مقیکاس رفتکار مسکتقل بکرونیکه ،وودککاک ،ویکدرمان و هیکل

باتوجه به پژوهش دیسچمپز و همککاران ،مبنیبکر اینککه همکدلی

همبستگی  ۰٫۷۰وجود دارد ( .)11این پرسکشنامه بکرای اولکین

در مدیریت موفقیکت روابکط متقابکل والکدین و ککودک ضکروری

بککار در ایککران در سککال  1۳۹۲توسککط ویسککی ترجمککه و روایککی و
پایککایی آن محاسککبه شککد .پایککایی پرسشککنامه بککا محاسککبٔه آلفککای

Intellectual disability
Empathy

کرونبککاخ  ۰٫۹6بککود ( .)1۳روایککی سککیاهه از طریککت همبسککتگی

1.

نمرٔه هر گویه با نمرٔه کل ابعاد سنجیده شد .همبستگی نمکرٔه هکر

2.

6۹
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حاضر سهم جنسیت در پیشبینی مشکالت رفتاری دانشآموزان

( .)1۳در این پژوهش روایی با استفاده از روش تحلیکل عکاملی

 ۰٫۷8و بدعککد عککاطفی ۰٫۷۲ ،و ضککرایب بازآزمککایی نمککرٔه کککل

 KMOبککرای

همدلی  ،۰٫8۰بدعد شناختی ۰٫۷۴ ،و بدعد عاطفی ۰٫۷6 ،اسکت.

تحلیل  ۰٫۷۳و مجذور خیدو برای ماتریه همبستگی گویههای

نوروزی برای تعیین روایی این مقیاس از تحلیل عاملی اسکتفاده

مشکالت رفتاری معنادار بود ( .)p<۰٫۰۰1شایان ذکر است که

کرد که شاخ

 KMOبرای تحلیکل  ۰٫88بکود و مجکذور خکی

در تحلیککل عککاملی گویککههای ایککن پرسککشنامه ،بککر چهککار مشکککل

در آزمککون کرویککت بارتلککت ،بککرای مککاتریه همبسککتگی آیتمهککای

رفتاری شکامل :اضکطراب ،رفتارضکداجتماعی ،درخودمانکدگی و

تنظیم همدلی ،معنادار شد (.)1۵

اختالل ارتباطی تمرکز شد .الزم به ذکر است که سکؤالهای ،۳۵

برای جمعآوری دادهها در پژوهش حاضکر ،نخسکت مجکوز الزم

 ۷۷ ،66بهدلیل اینکه بکار عکاملی پکایین داشکتند ،حکذف شکده و

از ادارٔه آمککوزشوپرورش اسککتثنایی شککهر شککیراز گرفتککه شککد و از

 8۹گویه بکاقی مانکد .پایکایی پرسکشنامه نیکز در ایکن پکژوهش از

جامعککککٔه آمککککاری موجککککود ،نمونککککٔه مناسککککب انتخککککاب شککککد و

طریت آلفای کرونباخ محاسبه گردید؛ ضرایب بهدسکتآمده بکرای

هماهنگیهای الزم با مدیران مکدارس انجکام گردیکد .جمکعآوری

بککا چ کرخش وریمکککه محاسککبه شککد کککه شککاخ

بدعکککد اضکککطراب ،رفتارضکککداجتماعی ،درخودمانکککدگی و ارتبکککا

دادهها دربارٔه مشکالت رفتاری-عاطفی دانشآمکوزان و همکدلی

اجتماعی بهترتیب  ۰٫8۴ ،۰٫8۹ ،۰٫۹۲ ،۰٫۹۳و برای نمرٔه ککل

مککادران بهصککورت انفککرادی انجککام گرفککت .بککه ایککن صککورت کککه

 ۰٫۹6بود که نشان از پایایی قابل قبول این پرسشنامه دارد.

پرسشنامٔه مشککالت رفتکاری-عکاطفی توسکط پژوهشگکران در

مقیککاس همککدلی اساسککی توسککط جولیککف و فککارینگتون در سککال

اختیککار معلمککان و پرسککشنامٔه همککدلی در اختیککار مککادران قککرار

 ۲۰۰6سکاخته شککد ( .)1۲نسکخٔه نهککایی مقیکاس همککدلی دارای

گرفت .پرسشنامهها په از تکمیل توسط مکادران و معلمکان در

 ۲۰س کؤال اسککت .ایککن ابککزار دارای دو خردهمقیککاس اسککت .ایککن

مدت زمان معین ،جمعآوری شد .بکرای رعایکت اصکول اخالقکی

مقیاس از نوع مقیاس لیکرتکی  ۵گزینکهای اسکت و دامنکهای از 1

پژوهش بر عدم ضکرورت ذککر نکام و مشخصکات و اطمینکان از

(کامالً مخالفم) تا ( ۵کامالً موافقم) دارد .کمترین نمره در ایکن

محرمانهبودن اطالعات تگکید شد.

آزمون  ۲۰و بیشترین نمره  1۰۰است .در این مقیکاس گویکههای

جهت تجزیکهوتحلیل دادههکا از نرمافکزار آمکاری  SPSSاسکتفاده

 1 ،6 ،8 ،1۳ ،18 ،۲۰بهطور معکوس نمرهگذاری میشوند .در

شد .اطالعات توصیفی آزمودنیهای این پژوهش بکا اسکتفاده از
های آمکار توصکیفی ماننکد میکانگین و انحرافاسکتاندارد

پژوهش آلبیر و همکاران ،ضریب آلفای کرونباخ  ۰٫8۷به دسکت

شاخ

آمد که مطلوب بود ( .)1۴آلبیر و همکاران ،همبسکتگی مقیکاس

محاسککبه شککد .بککرای پاسککخگویی بککه س کؤالهای پککژوهش نیککز از

همککدلی را بککا همککدلی هیجککانی تعککادل محرابیککان و بککا شککاخ

ضککریب همبسککتگی و تحلیککل رگرسککیون چنککدمتغیره بککه روش

کنشورزی بین شخصی دیویه و مقیاس جامعهپسند ککاپرارا و

همزمان استفاده شد.

یافتهها

همکاران محاسبه کردند؛ روایی همگرایی بکاالیی بکه دسکت آمکد
که نشاندهندٔه روایی سکازهٔ بکاالی ایکن مقیکاس بکود ( .)1۴ایکن

بککهمنظور بررسککی رابطککٔه بککین همککدلی مککادران و ابعککاد مشکککالت

مقیاس برای اولینبکار در ایکران در سکال  1۳8۹توسکط نکوروزی

رفتککاری دانشآمککوزان بککا نککاتوانی هوشککی از ضککریب همبسککتگی

ترجمه شد و روایی و پایایی آن محاسکبه گردیکد ( .)1۵نکوروزی

پیرسون استفاده شکد ککه نتکایج ایکن تحلیکل بهصکورت مکاتریه

در پژوهشی که بر روی گروهی از دانشآموزان شهر شیراز انجکام

همبستگی در جدول شماره  1ارائه شده است.

داد برای محاسبٔه پایایی این مقیاس از ضرایب آلفای کرونبکاخ و
بازآزمککایی اسککتفاده کککرد .ضککرایب آلفککای کرونبککاخ و ضککرایب

جدول  .1ماتریه همبستگی بین همدلی مادران و ابعاد مشکالت رفتاری در دانشآموزان با کمتوانیذهنی
متغیرها

۲

1

1

همدلی

۳

رفتارضداجتماعی

۰٫۰۷۷

اختالل ارتبا اجتماعی

*-۰٫188

۲
۴
۵

-

اضطراب

درخودماندگی

*-۰٫1۹6

-

۰٫۰8۴

**۰٫۵6۴

۳

**۰٫۵۹۲

-

**۰٫۵۹1

**۰٫۳۷

**۰٫6۳

۴

-

**۰٫۳۳

۵

-

*p>۰٫۰1** ،p>۰٫۰۵

همانطور که در ماتریه همبستگی مذکور مالحظه میشکود بدعکد

برای تعیکین سکهم همکدلی مکادران در پیشبینکی ابعکاد مشککالت

اضککککطراب ( )r=-۰٫1۹6 ،p≥۰٫۰۵و بدعککککد اخککککتالل ارتبککککا

رفتککاری-عککاطفی در دانشآمککوزان بککا نککاتوانی هوشککی از روش

اجتماعی ( )r=-۰٫188 ،p≥۰٫۰۵همبستگی منفی و معنکاداری

رگرسیون چندمتغیره بهصورت همزمان استفاده شد .بهطوریککه

بککا همککدلی دارنککد .براسککاس نتککایج جککدول  ،1دو بدعککد رفتککار

همککدلی مککادران بککهعنوان متغیککر پیشبینککی و هککر یککک از ابعککاد

ضککداجتماعی و درخودمانککدگی همبسککتگی معنککاداری بککا همککدلی

مشکالت رفتاری بهعنوان متغیر مالک در نظر گرفته شد .نتکایج

ندارند.

تحلیککل رگرسککیون بککرای تعیککین عامککل پیشبینیکننککدٔه مشکککالت
رفتاری در جدول  ۲آمده است.
۷۰
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گویه با نمرٔه کل ،تمامی ضرایب بین  ۰٫۲6تا  ۰٫81معنادار بکود

بازآزمایی بهترتیب برای نمرٔه کلکی همکدلی  ،۰٫8۴بدعکد شکناختی

جدول  .۲نتایج تحلیل رگرسیون چندمتغیره برای پیشبینی ابعاد مشکالت رفتاری براساس همدلی مادران
متغیرمالک
اضطراب

متغیر پیشبینی

F
۴٫6۹

مقدار p
۰٫۰۳1

R
۰٫1۹6

همدلی

۰٫8۳8

۰٫۰۰۳

۰٫۰8

همدلی

رفتارضداجتماعی

همدلی

اختالل ارتبا اجتماعی

همدلی

درخودماندگی

۰٫۷1
۴٫۳۳

۰٫۰۰۲
۰٫۰۳1

R۲

۰٫۰۷

۰٫۰۳8

B
۰٫۴۲۴

۰٫۰۰۷

۰٫11

۰٫۰۰6
۰٫۰۳۵

۰٫188

۰٫166
۰٫۲۷1

Beta
-۰٫1۹6
۰٫۰۷
۰٫۰8

-۰٫188

مقدار p

T
۲٫16۷

۰٫۰۳۲

۰٫۹16

۰٫۳6۲

۰٫8۴۳
۲٫۰8

۰٫۴۰1
۰٫۰۳۹

بککهطور منفککی و معنککاداری بدعککد اضککطراب را پیشبینککی میکنککد

جنسککیت چقککدر اسککت؛ هماننککد سککؤاالت قبککل از روش آمککاری

( .)R2=۰٫۰۳8 ،F=۴٫6۹ ،p≥۰٫۰۵همچنککککین نتککککایج نشککککان

تحلیل رگرسکیون چنکدمتغیره بهشکیؤه همزمکان اسکتفاده شکد .در

میدهککد کککه همککدلی بککهطور منفککی و معنککاداری اخککتالل ارتبککا

این تحلیکل مشککالت رفتکاری بکهعنوان متغیکر مکالک و همکدلی

اجتمکککککککاعی را پیشبینکککککککی میکنکککککککد (،F=۴٫۳۳ ،p≥۰٫۰۵

بهعنوان متغیر پیشبین در نظر گرفته شد و تگذیر عامکل جنسکیت

.)R2=۰٫۰۳۵

بر متغیر مالک نیز در این تحلیل تعکدیل گردیکد ککه نتکایج آن در

برای تعیین اینککه سکهم همکدلی مکادران در پیشبینکی مشککالت

جدول  ۳آمده است.

جدول  .۳میزان پیشبینیکنندگی همدلی کل برای مشکالت رفتاری کل در پسران و دختران
پسر

دختر

متغیر مالک

متغیر پیشبین

مشکالت رفتاری

همدلی کل

مشکالت رفتاری

همدلی کل

F
۵٫6۴
۰٫۰1

P
۰٫۰۲
۰٫۹

R
۰٫۲8

۰٫۰16

R2
۰٫۰8

۰٫۰۰1

B
1٫۵۰۵
۰٫1

Beta
-۰٫۲8۷
۰٫۰16

T
۲٫۳۷۷
۰٫116

>p
۰٫۰۲
۰٫۹

همانطوری که در جدول  ۳آمده اسکت نتکایج حاصکل از تحلیکل

یافتههای توتسیکا و همکاران که بیان میکنند حساسکیت مکادر و

رگرسکککیون نشکککان میدهکککد ککککه همکککدلی مکککادران (،p>۰٫۰۵

کیفیککت روابککط مککادر و کککودک در دوران نککوزادی باعک کککاهش

 )Beta=-۰٫۲8۷ ،t=۲٫۳۷۷بهطور معناداری مشکالت رفتاری

مشکالت رفتاری از جمله رفتارهای پرخاشگرانه ،ناسکازگاری بکا

در پسکککککککران را پیشبینکککککککی میکنکککککککد (،F=۵٫6۴ ،p>۰٫۰۵

دیگککران و رفتککار ضککداجتماعی میشککود ،ناهمسوسککت ( .)۷در

 .)R2=۰٫۰8با این وجود نتایج نشان میدهد در مجموع همدلی

تبیکین ناهمسککویی یافتکٔه ایککن پککژوهش بکا یافتککههای پژوهشکگران

مادران ( )Beta=۰٫۰16 ،t=۰٫116 ،p>۰٫۹به طکور معنکاداری

مذکور باید بیان ککرد ککه اگرچکه رفتکار ضکداجتماعی در ککودکی

مشکککالت رفتککاری در دختککران را پیشبینککی نمیکنککد (،p>۰٫۹

پایهریزی میشکود ،امکا شکروع آن بکه دوران نوجکوانی برمیگکردد.

.)R2=۰٫۰۰1 ،F=۰٫۰1

باتوجککه بککه اینکککه پککژوهش مککا بککر روی کودکککان صککورت گرفتککه،

بحث

احتمککاالب بککه همککین دلیککل ارتبککاطی بککین همککدلی مککادر و رفتککار
ضکککداجتماعی در ککککودک پیکککدا نشکککد .شکککایان ذککککر اسکککت ککککه

هدف از پکژوهش حاضکر پیشبینکی مشککالت رفتکاری-عکاطفی

پژوهشگران یادشده برای وجود رابطٔه بین همکدلی مکادر و رفتکار

دانشآموزان با ناتوانی هوشی براساس همکدلی مادرانشکان بکود.

ضککداجتماعی کککودک دالیککل گونککاگونی ارائککه میکننککد؛ ازجملککه

نتایج نشان میدهد که همکدلی مکادران پیشبینیکننکدٔه معنکاداری

کریمر و همکاران ،به این نتیجه رسیدند که شیوههای انضکباطی

برای اضطراب دانشآموزان بکا نکاتوانی هوشکی اسکت .یافتکههای

نامناسککب مککادر از قبیککل سککرزنشکردن و نادیککدهگرفتن منجربککه

پژوهش حاضر با یافتکههای دیگنکان و همککاران در سکال ۲۰1۰

رفتارهای مخکرب ککودک و عکدم تبعیکت ککودک میشکود ،عکدم

همسو است که بیان کردند سکطوا بکاالیی از حساسکیت مکادران

تبعیککت بککا سککطوا بککاالتری از مشکککالت رفتککاری در کککودکی و

بهعنوان سپری در برابر نتایج کودکی منفی عمل خواهد کرد ،بکه

رفتارهککای بزهکککاری و ضککداجتماعی در نوجککوانی مککرتبط اسککت

ایککن صککورت کککه حساسککیت مادرانککه ،نشککانههای اضککطراب و

(.)18

افسردگی را در کودکان با نکاتوانی هوشکی ککاهش میدهنکد و در

همچنکککین یافتکککههای پکککژوهش نشکککان داد ککککه همکککدلی مکککادران

مقابل ،سطوا پکایین حساسکیت مکادر بکا افکزایش خطکر اخکتالل

رفتارهککای درخودمانککدگی را در دانشآمککوزان بککا نککاتوانی هوشککی

اضککطرابی ،همککراه اسککت ( .)16در تبیککین ایککن یافتککهها میتککوان

پیشبینی نمیکند .یافتههای پژوهش حاضر با یافتههای اسکمیت

چنین بیان کرد که مادران کودکان با نکاتوانی هوشکی در قیکاس بکا

و همکاران ناهمسوست؛ ایکن پژوهشکگران بیکان میکننکد محکیط

مادران کودکان عکادی سکطوا بکاالتری از رفتارهکای کنترلکننکده

خککانواده و بککه طککور ویککژه ابککراز عاطفککه و کیفیککت روابککط مککادر و

در تعامکل بکا فرزندشکان دارنکد و رفتکار بکیش از حکد کنترلکننککدٔه

کودک میتواند در کاهش و افزایش مسیر اختاللهای رفتکاری و

مادر به کودک نشان میدهد که دنیا مکانی خطرنکاک اسکت و او

نشانههای درخودماندگی نقش بازی کند (.)1۹

برای پیشرفت و حرکتهکای موفقیکتآمیز بکدون والکدین نکاتوان

در تبیین ناهمسویی یافته این پژوهش بکا یافتکههای پژوهشکگران

است ،در نتیجه ککودک احسکاس نکاامنی ککرده و اضکطراب در او

یککاد شککده ،بایککد گفککت کککه رفتارهکای درخودمانککدگی در افککراد بککا

شکل میگیرد (.)1۷

نککاتوانی هوشککی پککایین اسککت و معمککوالب بهصککورت خفیککف بککروز

افزون بر این ،نتایج پژوهش نشان داد که همدلی پیشبینیکننکدٔه

میکند و مشککالت رفتکاری اغلکب بکه شککلهای دیگکر از جملکه

معناداری برای رفتار ضداجتماعی نیست .یافتهای همسو با یافتٔه

اضکککطراب ،پرخاشکککگری ،مشککککالت اجتمکککاعی و غیکککره نمکککود

پژوهش حاضکر یافکت نشکد .ولکی یافتکههای پکژوهش حاضکر بکا
۷1
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نتککایج حاصککل از تحلیککل رگرسککیون نشککان میدهککد کککه همککدلی

رفتاری دانشآمکوزان بکا کمتکوانی هوشکی بکا درنظرگکرفتن عامکل

مییابد .افزون بر این ،در فرهن

عکککدم همککککاری ،مسکککیولیتپذیری و خکککودکنترلی ،اخکککتالل در

مکا بکهویژه در طبقکات پکایینتر

مهارتهای زبانی و ارتباطی در کودکان میشود (.)۲۳

جامعککه ،برخککی ویژگیهککای رفتککار درخودمانککدگی از جملککه عککدم
نکرده و آن را جزیی از ویژگیهای مثبکت ککودک تلقکی میکننکد؛

پیشبینیکنندٔه مشکالت رفتکاری در پسکران اسکت .ایکن یافتکه بکا

بنابراین احتماالب به این دالیل رابطهای بین درخودماندگی ککودک

نتککایج یافتککههای امرسککون و همکککاران و اسکککرودر و همکککاران،

و همدلی مادر مشاهده نشد .شایان ذککر اسکت ککه پژوهشکگران

همسو است ( .)۲۴،۲۵در تبیین این یافته میتوان بیان نمود ککه

یادشکککده بکککرای وجکککود رابطکککٔه بکککین همکککدلی مکککادر و رفتکککار

در ایران به دلیل نگکرش جنسکیتی ،مشککالت رفتکاری در پسکران

درخودماندگی کودک دالیل گوناگونی ارائه میکننکد ککه از جملکه

بیشتر گکزارش میشکود و مکادران بکه پسکران حساسکیت بیشکتری

اسمیت و همکاران ،بیان کردند که سطح بکاالیی از گرمکی مکادر

نشککان میدهنککد .در واقککع احتمککال دارد ش کیوع بیشککتر مشکککالت

و تشویت وی و کیفیت روابط با کاهش مشکالت رفتاری بعکد از

رفتاری در پسران که میتواند به دلیل آسکیبپذیرتر بکودن آنهکا از

آن و جلککوگیری از رفتارهککای درخودمانککدگی از جملککه رفتارهککای

نظککر ذهن کی ،جسککمی و روانشککناختی باشککد نی کز از دالی کل رابطککٔه

تکراری و کلیشهای مرتبط است (.)۲۰

پیشبینی بین همدلی و مشکالت رفتاری در پسران در مقایسه با

افککزون بککر ایککن ،یافتککههای پککژوهش نشککان داد کککه همککدلی مککادر

دختکککران باشکککد .از طکککرف دیگکککر مکککادران دوسکککت ندارنکککد ککککه

پیشبینیکنندهککد معنککاداری بککرای اخککتالل ارتبککا اجتمککاعی در

دخترانشان به دلیکل نگکرش جامعکه برچسکب مشککالت رفتکاری

کودکان با ناتوانی هوشی است .این یافته با یافتههای گرینبرگ و

بخورنککد ،بنککابراین کمتککر مشکککالت رفتککاری آنهککا را گککزارش

همکاران و و وارن و همکاران همسوسکت .ایشکان بیکان میکننکد

میکنند .ازاینرو شکاید بتکوان گفکت عکدم معنکاداری در جنسکیت

پاس ک گویی اولیککه مککادر بککر رشککد زبککانی و عملکککرد اجتمککاعی و

دختر در پژوهش حاضکر بکه تفکاوت در نحکؤه نگکرش و گکزارش

ارتباطی کودک تکگذیر بهسکزایی دارد .پاسک گویی مکادر اشکاره بکه

مادران از مشکالت فرزندانشان نیز باز گردد.

گرمی ،محبت ،ذبات ،پذیرش مثبکت بکدون قیکد و شکر و عکدم

باید یادآوری شود که این پژوهش فقکط بکر روی دانشآمکوزان بکا

طرد کودک دارد ( .)۲۰،۲1در تبیین این یافتکهها میتکوان گفکت

نککاتوانی هوشککی دورٔه ابتککدایی انجککام شککد ،بنککابراین در تعمککیم

که مادران کودکان با ناتوانی هوشی ،گرمی کمتکری در ارتبکا بکا

یافتککهها بککه دانشآمککوزان بککا نککاتوانی هوشککی دورههککای تحصککیلی

کودکانشان دارند .کودکان را بیشتر کنترل و کمتر با آنها بکازی

باالتر و سایر گروههای دانشآموزان با نیاز ویژه باید دقت شکود.

و تفکریح میکننککد ،رفتارهککای مادرانککه کمتککری بککا آنهککا دارنککد ،از

پیشنهاد میشود این پژوهش برای دانشآموزان با ناتوانی هوشکی

ارتبا با ایکن کودککان کمتکر لکذت میبرنکد و نگرشکی بکا غفلکت

دورههای تحصیلی باالتر و سایر گروههکای دانشآمکوزان بکا نیکاز

کامککل در ارتبککا بککا جامعهپککذیری کودکانشککان نشککان میدهنککد

ویژه نیز انجام شود .باتوجه به یافتٔه پکژوهش مبنیبکر همبسکتگی

( .)۲۲بکککا وجکککود آگکککاهی از اینککککه فرزندانشکککان در مخکککاطرٔه

منفی و معنادار بین همکدلی مکادر و اضکطراب و اخکتالل ارتبکا

مشکالت عاطفی-اجتماعی هسکتند ،جامعهپکذیری کودکانشکان

اجتماعی دانشآموزان با ناتوانی هوشی ،برنامکهریزی کالسهکای

را در طول یادگیری مهارتهای زنکدگی اولویتبنکدی نمیکننکد و

آموزش خانواده با موضوع همدلی بکرای مکادران دانشآمکوزان بکا

تمایککل بککه رفتارهککای فرزنککدپروری منفککی از جملککه رفتارهککای

ناتوانی هوشی بسیار ضروری است.

نتیجهگیری

فضوالنه ،امری و همکراه بکا انتقکاد دارنکد؛ بنکابراین ایکن کودککان
فرصتهای کمتری در یادگیری هیجان از والدینشکان دارنکد ککه

نتایج نشان داد که همدلی مادران پیشبینیکنندٔه معنکاداری بکرای

خطر مشکالت ارتبکاطی و اجتمکاعی را افکزایش میدهکد .فقکدان
الگوهای رفتاری مناسب باع

اخککتالل اضککطراب و اخککتالل ارتبککا اجتمککاعی اسککت؛ بنککابراین

عدم یادگیری تنظیم هیجانکات و

میتوان چنکین نتیجکه گرفکت ککه اگکر بکه مکادران دانشآمکوزان بکا

درونیکردن این مهارت و همچنین مشککالتی در ایجکاد و حفک

ناتوانی هوشی ،آموزش داده شود ککه همدالنکهتر بکا فرزندانشکان

مرزهای رابطٔه مؤذر ککودک و در نتیجکه اخکتالل در مهارتهکای

رفتار کنند ،آنگاه میتوان انتظار داشکت ککه اخکتالل اضکطراب و

اجتماعی و واکنشهای هیجانی مناسکب در برخکورد بکا دیگکران

اختالل ارتبا اجتمکاعی دانشآمکوزان بکا نکاتوانی هوشکی بکهطور

میشککود .ایککن امککور خککود منجککر بککه طککرد کککودک و شکککلگیری

معناداری کاهش یابد.

مشکککالت رفتککاری از جملککه گوشککهگیری و انککزوای از همسککاالن،

۷۲
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ارتبا چشمی و ارتبا کالمی را رفتارهای مشکلدار طبقهبنکدی

همچنکککین یافتکککههای پکککژوهش نشکککان داد ککککه همکککدلی مکککادران
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