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Abstract
Background: Birth of a child with developmental disability can impose challenges on every family member. It also affects interaction of
parents with each other and parent child interaction. Parenting styles are particular methods that parents use in nurturing their children.
Parents of children with developmental disability face extreme difficulties in dealing with challenging behaviors, teaching their child to
communicate, teaching basic life skills, guarding their child from danger, and preparing their child for adult life. There are high-risk factors
(such as the ambiguity of diagnosis; the severity and duration of the child’s disorder; a very low I.Q.; lack of congruity with the community
norms, bizarre forms of communication and behavior; and enduring disruptive or disorganized behaviors), which might inflict such parents
with acute or chronic stress and trauma. They, in turn, may lead to dysfunctional parenting; as such parents spend more time to meet the
needs of child with developmental disability and less time to spend with other children. Also, siblings of the child with developmental
disability are expected to help the child with a disability needs. The aim of present study was to predict self-determination of siblings of
children with developmental disability based on parenting style of their parents.
Methods: This is a descriptive correlational study. The population of this research was all the family members of children with
developmental disability in Shiraz- Iran in school year 2015-2016. Convenience sampling was used to recruit 181 participants, of whom 91
participants were the siblings of children with developmental disability. The research instruments were Parenting Styles Questionnaire
developed by Robinson, Mandleco, Olsen, & Hart's and Self-Determination Scale developed by Gomez-Vela, Verdugo, Gil, Corbella, and
Wehmeyer's. Simultaneous multiple regression procedures were used to analyze the data.
Results: The results showed that authoritative parenting style was a statistically significant predictor of one subscale of self-determination,
namely, autonomy in positive direction (P=0.005). Yet, it failed to predict psychological empowerment and self-realization subscales.
Moreover, authoritarian and permissive parenting styles were not significant predictors of any subscales of self-determination, namely,
autonomy, psychological empowerment, and self-realization.
Conclusions: It can be concluded that family training workshops for enhancing knowledge and awareness of parents about parenting styles
is necessary. Since the authoritative parenting style had a significant positive relationship with the siblings’ ability of self-determination,
authoritative parenting style training for parents of children with developmental disabilities is essential.
Keywords: Parents' Parenting Style, Self-Determination, Sibling, Children with Developmental Disability.

Copyright © 2016, MEJDS. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License
(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits copy and redistribute the material just in noncommercial usages, provided the original work is properly cited.

1مجله مطالعات ناتوانی 1۳۹۶؛ (.)۷

مقاله پژوهشی اصیل

انتشار برخط مردادماه 1۳۹۶

نقش سبک فرزندپروری والدین در پیشبینی توانایی خودتعیینگری خواهران و برادران
*ستاره شجاعی ،۱عباسعلی حسینخانزاده ،۲محمدصابر خاقانینژاد ،۳مریم شاهین،۴
زهره آهنگر قربانی ،۵محبوبه طاهر

۶

توضیحات نویسندگان

 .1استادیار دانشگاه شیراز ،شیراز ،ایران؛
 .۲دانشیار دانشگاه گیالن؛ رشت ،ایران؛
 .۳استادیار دانشگاه شیراز؛ شیراز ،ایران؛

 .۴کارشناسارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی؛ شیراز ،ایران؛
 .۵کارشناسارشد روانشناسی؛ دانشگاه گیالن؛ رشت ،ایران؛
 .۶استادیار دانشگاه آزاد اسالمی شاهرود ،شاهرود ،ایران.

*آدرس نویسندٔه مسئول :شیراز ،دانشگاه شیراز ،دانشکدٔه علوم تربیتی و روانشناسی ،بخش آموزش کودکان استثنایی.
*رایانامهbahareman@shirazu.ac.ir :

تاریخ دریافت 1۳ :شهریور 1۳۹۵؛ تاریخ پذیرش ۵ :مهر 1۳۹۵

چکیده

زمینه و هدف :سبک فرزندپروری والدین میتواند پیامدهای متفاوتی را در زندگی آیندٔه فرزندان داشته باشد .بههمین دلیل هدف پژوهش حاضر پیشبینی توانایی خودتعیینگری
خواهران و برادران کودکان با ناتوانی تحولی براساس سبک فرزندپروری والدین آنها بود.

روشبررسی :روش پژوهش ،توصیفی از نوع همبستگی بود .جامعٔه مطالعهشده را همٔه خواهران و برادران کودکان با ناتوانی تحولی و والدینشان در سال تحصیلی 1۳۹۴-۹۵
در شهر شیراز تشکیل میدادند از هر جامعه  ۹1نفر با روش نمونهگیری دردسترس بهعنوان نمونه انتخاب شدند ( 1۸۲نفر) و پرسشنامٔه سبک فرزندپروری رابینسون ،ماندلکو،

السن و هارت و پرسشنامٔه توانایی خودتعیینگری گومز-وال ،وردوگو ،جیل ،کوربال و وهمایر را تکمیل کردند .تجزیهوتحلیل دادهها با استفاده از رگرسیون چندمتغیره به روش
همزمان انجام شد.

یافتهها :نتایج نشااان داد که ساابک فرزندپروری ارتداری ،پیشبینیکنندٔه مثبت و معنادار توانایی خودتعیینگری ( )p=۰٫۰۰۵و خردهمقیاس اسااتقالل اساات ()p=۰٫۰11؛ اما
سااابک فرزندپروری ارتداری نتوانسااات دو خردهمقیاس از تواناییهای خودتعیینگری یعنی توانمندساااازی روانشاااناختی و تحقو خود را پیشبینی کند .افزون بر این ،یافتههای

پژوهش نشان داد که سبک فرزندپروری استبدادی و سهلگیرانه بهترتیب پیشبینیکنندٔه توانایی خودتعیینگری و خردهمقیاسهای استقالل رفتاری ،توانمندسازی روانشناختی و

تحقو خود نیستند.

نتیجهگیری :باتوجه به یافتههای بهدستآمده میتوان نتیجهگیری کرد که آموزش استفاده از سبک فرزندپروری ارتداری به والدین کودکان با ناتوانی تحولی میتواند منجر به بهبود

توانایی خودتعیینگری فرزندان آنها شود.

کلیدواژهها :سبک فرزندپروری والدین ،توانایی خودتعیینگری ،خواهران و برادران ،کودکان با ناتوانی تحولی.

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.fa
منتشر شده است که به شما اجازه میدهد که مواد منتشر شده در این مقاله را با شرط ارجاع مناسب به نسخٔه اصلی ،بهطور غیرتجاری نسخهبرداری و توزیع کنید.
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کودکان با ناتوانی تحولی

۱

مقدمه

محیط ساااختاریافته ،کودکانشااان را محدود میکنند و در وارع والدین
انعطااافپااذیری نیسااااتنااد ،بلکااه در حااد شااااادیاادی مطااالبااهکننااده و

داشااااتن فرزند با ناتوانی تحولی  ،والدین را با چالش های بساااایاری
1

محدودکنندهاند .والدین سهلگیر از فرزندان خود نه تقا ضایی دارند و

روبهرو میکند .از جملٔه این چالش ها هزینٔه مالی اضااااافی برای درمان

نه م حدودیتی در ج هت ن یل به ا هداف وارعبی نا نه برای آن ها ای جاد

فرزند ،مدیریت رفتارهای مشااااکلآفرین کودک و برچسااااب و ان

میکنند (.)۶

اجت ماعی مرتبط با ناتوانی تحولی کودک اسااااات .این چالش ها بر
بهزیسااااتی روانشاااا ناختی و جساااامی وا لدین ت میر مع ناداری دارد،

توانایی خودتعیینگری 1۰فرزندان نقش دارد و م شخص شده ا ست که

بهطوریکه والدین چنین کودکانی م شکالت مربوط به سالمتی ج سمی

محیط خانواده بهویژه سبک فرزندپروری والدین در تحول این توانایی

و روانی بیشتر و عواطف منفی و بهزیستی روانشناختی ضعیفتری را

اهمیت بسیاری دارد ( .)۸،۹توانایی خودتعیینگری شامل مهارتهای

در م قایساااااه با والدین کودکان عادی تح مل میکن ند ( .)1افزون بر

انت خاب و تصاااامیمگیری ،م هارت های حل مساااا له ،تعیین هدف،

والدین ،خواهر و برادران ۲این کودکان نیز تحت ت میر ناتوانی خواهر

دسااتیابی به مهارتهای خودمدیریتی ،11مهارتهای خودحمایتی،1۲

یا برادرشان ررار میگیرند ( .)۲در وارع تولد یک کودک دارای ناتوانی

خودآ گاهی 1۳و درک خود 14ا ست و سه عامل ظرفیت فردی ،فر صت

تحولی بر شاااایؤه رف تار و ت عا مل وا لدین با ی کدیگر ،با فرز ندان و با

و ح ما یت ها و ام کا نات 15بر توا نایی خودتعیینگری ت میر میگذارد

کودک دارای ناتوانی ت میر میگذارد ( .)۳به سااااخن دیگر ،وا لدین

(.)1۰

کودکان با ناتوانیهای تحولی در مقایسااااه با والدین کودکان عادی در

همانطور که مالحظه میشود تولد کودک با ناتوانی تحولی بر

فرزندپروری ۳خود با چالشهای ویژهای مواجه میشااوند ( )۴و همین

سبکهای فرزندپروری والدین ت میر میگذارد ( )۳،۵و سبکهای

چالشها ،انتظارات و رفتار آنها با فرزندان خانواده را تحت ت میر ررار

فرزندپروری والدین نیز بر توانایی خودتعیینگری فرزندان ت میر دارد

میدهد (.)۵

( .)۸،۹به همین دلیل و با توجه به اینکه والدین دارای فرزند با ناتوانی

به این رف تار ها ،ارزش ها و اساااا تا ندارد هایی که از طرف وا لدین به

تحولی افزون بر اینکه بیشتر ورت خود را برای برآوردن نیازهای کودک

کودکان انتقال داده می شود و انتظار میرود این موارد تو سط کودکان

با ناتوانی تحولی صرف میکنند و ورت کمتری برای گذراندن با سایر

به کار گرفته شود ،سبکهای فرزندپروری گفته می شود .این سبکها

فرزندان دارند ( ،)11از فرزندان سالم خانواده انتظار دارند که در امور

براساس متقاضیبودن 4و پاسخگوبودن 5تعریف میشود .متقاضیبودن
6

خانه و کودک با ناتوانی تحولی نیز کمک کنند ( .)۵به همین دلیل بر

و ن ظارت را در فرز ندپروری نشاااااان میده ند ،مشااااخص میگردد و

خواهران و برادران کودکان با ناتوانی تحولی فشار میآورند که

بهصاورت زمینهای که در آن والدین ،مهارشادگی ،الزامات نمویافتگی

مس ولیت های بیشتری برای انجام کارهای خانه و مراربت از کودک با

پاسااااخگوبودن ،به زمی نهای که وا لدین گر مای عاطفی ،پذیرش و

ناتوانی تحولی بر عهده گیرند ()1۲؛ این وضعیت احتماالً بر توانایی

م شارکت ن شان میدهند ،ا شاره دارد ( .)۶برا ساس دو مؤلفٔه یاد شده،

خودتعیینگری خواهران و برادران کودکان با ناتوانی تحولی ت میر دارد

بامریند سه سبک فرزندپروری به شرح زیر ارائه کرده است :والدینی که

( .)۸،۹باتوجه به اهمیت توانایی خودتعیینگری برای زندگی مستقل و

در هر دو بُعد ،دارای سااطب باالتری هسااتند ،ساابک مقتدرانه ۷دارند.

جلب توجه والدین برای غافلنشدن از نیازهای خواهران و برادران

والدین دارای سبک سهلگیرانه ۸در بُعد متقا ضیبودن پایین و در بُعد

کودکان با ناتوانی تحولی و همچنین ازآنجاییکه براساس بررسیهای

پاسخگویی باال هستند .درحالیکه والدین دارای سبک استبدادی ،۹در

پژوهشگران ،هیچ پژوهشی در زمینٔه نقش سبکهای فرزندپروری

متقارضااایبودن باال و در پاساااخگویی پایین هساااتند ( .)۷پژوهشها

والدین کودکان با ناتوانی تحولی بر توانایی خودتعیینگری خواهران و

نشاان میدهد که والدین مقتدر در زندگی فرزندانشاان فعال هساتند و

برادران سالم این کودکان انجام نشده است ،پژوهش حاضر با هدف

شااکیبایی و عشااو به فرزندانشااان نشااان میدهند و تالشهای آنها را

مطالعٔه نقش سبک فرزندپروری والدین در پیشبینی توانایی

در جهت افزایش رشااااد روانی درک میکنند .بهطورکلی والدین مقتدر

خودتعیینگری خواهران و برادران کودکان با ناتوانی تحولی انجام شد.

افرادی اجتماعی ه ستند و شرکت فرزندان شان در بحث و برنامهریزی
و در تصاااامیمات خانوادگی را درک میکنند .این والدین مجموعهای

۲

رو شن از اهداف ،نقشها و ا ستانداردها را برای کودکان شان پیگیری

روش بررسی

روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود .جامعٔه آماری

میکنند و مرارب رفتار فرزندانشاااان هساااتند .از ساااوی دیگر ،والدین

شامل همٔه خواهران و برادران کودکان با ناتوانی تحولی و والدینشان

مستبد ،انتظار اطاعتکردن را از سوی فرزندانشان دارند و با روانین و
1.

10.

2.

11.

Self-determination
Self - management
12. Self advocacy
13. Self awareness
14. Self understanding
15. Accomodations

Developmental disability
Siblings
3. Parenting
4. Demandingness
5. Responsiveness
6. maturity demands
7. Authoritative
8. Permissive
9. Authoritarian

۲
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شااواهدی وجود دارد که ساابکهای فرزندپروری در نحؤه شااکلگیری

نفر با روش نمونهگیری در دسترس بهعنوان نمونه انتخاب شدند (1۸۲

میآید .در پژوهش گومز-وال و همکاران پایایی مقیاس از طریو

نفر) .بدین صورت که به همٔه مدارس ابتدایی و مراکز ویژٔه کودکان با

ضریب آلفای کرونباخ برای کودکان با نیازهای ویژه  ۰٫۸۲و برای گروه

ناتوانی تحولی (کودکان با اختالل طیف اتیسم و کودکان با

بدون نیازهای ویژه  ۰٫۷۷گزارش شده است .روایی سازهای این

کمتوانیذهنی) تحت پوشش ادارٔه آموزشوپرورش استثنایی شهر شیراز

پژوهش نیز از طریو تحلیل عاملی محاسبه شده و مطلوب گزارش شده

مراجعه شد و همٔه کودکانی که خواهران و برادران  1۰تا  1۸ساله

است ( .)1۴در پژوهش شامرادلو روایی سازه براساس روش همبستگی

داشتند ،انتخاب شدند و از والدین و خواهران و برادران این کودکان

بین نمرٔه کل پرسشنامه و خردهمقیاسهای آن محاسبه شد که برای

خواسته شد تا در صورت تمایل در پژوهش مشارکت کنند .بدین روش

خردهمقیاسهای استقالل رفتاری ،توانمندسازی روانشناختی و تحقو

 ۹1نفر از خواهران و برادران کودکان با ناتوانی تحولی و  ۹1نفر از

خود بهترتیب  ۰٫۸۷ ،۰٫۸۳و  ۰٫۷۵به دست آمد .برای تعیین پایایی

والدینشان (شرکت یکی از والدین کافی بود) بهعنوان نمونه انتخاب

مقیاس ،ضریب آلفای کرونباخ برای یکایک ابعاد و کل پرسشنامه

شدند.

محاسبه شد که برای استقالل رفتاری ،توانمندسازی روانشناختی و

متغیرهای پژوهش حاضر با استفاده از دو ابزار زیر اندازهگیری شد:

تحقو خود بهترتیب  ۰٫۷۲ ،۰٫۹۰و  ۰٫۴۵و نمرٔه کل پرسشنامه برابر

پرسشنامٔه سبک فرزندپرور ی : 1این پرسشنامه بهمنظور ارزیابی

با  ۰٫۹1به دست آمد (.)1۵

شیوههای فرزندپروری والدین توسط رابینسون ،ماندلکو ،السن و هارت

جهت تجزیهوتحلیل دادهها از نرمافزار آماری  SPSSنسخٔه  1۹استفاده

در سال  1۹۹۵ساخته شده است و توسط علیزاده به فارسی ترجمه

شد .اطالعات توصیفی آزمودنیهای این پژوهش با استفاده از

شده است ( .)1۳این پرسشنامه دارای  ۳۲سؤال در مقیاس لیکرت

شاخص های آمار توصیفی مانند میانگین و انحراف استاندارد محاسبه

پنجدرجهای (هیچورت= ،1گاهیاورات= ،۲تقریباً بعضی از موارع=،۳

شد و برای تحلیل استنباطی از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل

خیلی از موارع= ۴و همیشه= )۵است .حدارل نمره در این آزمون ۳۲

رگرسیون چندمتغیره به روش همزمان استفاده شد .برای رعایت اصول

و حداکثر  1۶۰است .روایی محتوایی پرسشنامه توسط اساتید و

اخالری پژوهش بر عدم ضرورت ذکر نام و مشخصات و اطمینان از

متخصصان ایرانی از ربیل شهامت ،مابتی ،رضوانی ،آهنگر ،شریفی

محرمانهبودن اطالعات ت کید شد.

درآمدی و فرج زاده ت یید شده و پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب

۳

آلفای کرونباخ برای خردهمقیاس سبک ارتداری  ۰٫۹۰و برای

یافتهها

از کل نمونٔه  ۹1نفری خواهران و برادران کودکان با ناتوانی تحولی در

خردهمقیاس سبک استبدادی  ۰٫۷۸و برای خردهمقیاس سبک

این پژوهش ۵1 ،نفر دختر و  ۴۰نفر پسر بودند که دامنٔه سنی آنها 1۰

سهلگیرانه  ۰٫۷۰گزارش شده است که ضرایب رابل ربولی به شمار

تا  1۸ساله با میانگین سنی  1۴٫۷۵و انحراف استاندارد  ۲٫۲۹بود و

میروند (.)1۳

 ۴۹نفر از آنها دارای خواهر یا برادر با اختالل طیف اُتیسم و  ۴۲نفر

مقیاس توانایی خودتعیینگری  :نسخٔه تجدیدنظرشده مقیاس توانایی
۲

از آنها دارای خواهر یا برادر با کمتوانیذهنی بودند .همچنین از کل

خودتعیینگری توسط گومز-وال ،وردوگو ،جیل ،کوربال و وهمایر تهیه

نمونٔه  ۹1نفری والدین کودکان با ناتوانی تحولی در این پژوهش۸۲ ،

شده است و دارای  ۶۳سؤال و سه خردهمقیاس استقالل رفتاری،

نفر زن و  ۹نفر مرد بودند که دامنٔه سنی آنها  ۳۲تا  ۶۰ساله با میانگین

توانمندسازی روانشناختی ،و تحقو خود است که به ترتیب

سنی  ۴۰٫۳۲و انحراف استاندارد  ۵٫۷۵بود و  ۴۹نفر از آنها دارای

خردهمقیاس نخست دارای  ۳۲سؤال بوده و کمترین نمره در این

فرزند با اختالل طیف اُتیسم و  ۴۲نفر از آنها دارای فرزند با

خردهمقیاس  ۰و بیشترین نمره  ۶۴است .خردهمقیاس دوم دارای 1۶

کمتوانی ذهنی بودند .میانگین ،انحراف استاندارد و ضرایب همبستگی

سؤال بوده و کمترین نمره در این خردهمقیاس  ۰و بیشترین نمره 1۶

بین متغیرهای پژوهش در جدول  1ارائه شده است.

است و خردهمقیاس سوم دارای 1۵سؤال بوده و کمترین نمره  ۰و
بیشترین نمره  1۵است .الزم به ذکر است که نمرهگذاری خردهمقیاسها

جدول  . 1میانگین ،انحراف استاندارد و ضرایب همبستگی بین متغیرهای مطالعهشده
پرسشنامه
سبکهای
فرزندپروری

خودتعیینگری

خردهمقیاسها

1

 .1سبک استبدادی

M
۲۵٫۲۰

SD
۵٫۴۹

1

 .۲سبک ارتداری

۵۵٫۰۷

۹٫۴۳

**-۰٫۳۰

 .۳سبک سهلگیرانه

1۲٫۸۰

۳٫۴۶

**۰٫۳۷

 .۴توانایی خودتعیینگری

۲

۳

۴

۵

۶

۷

1
*۰٫۲۵
-

1

۵۹٫۵1

1۰٫۴۶

-۰٫۰۲

**۰٫۳1

-۰٫1۷

1

 .۵استقالل رفتاری

۴۰٫۴۸

۹٫1۲

-۰٫۰۳

**۰٫۲۹

-۰٫1۸

**۰٫۹۸

1

.۶توانمندسازی روانشناختی

۸٫۰۸

۰٫۹۷

۰٫1۶

-۰٫1۳

۰٫11

-۰٫۰۴

-۰٫1۲

1

 .۷تحقوخود

1۰٫۹۵

۲٫۴۳

-۰٫۰۵

*۰٫۲1

-۰٫1۰

**۰٫۶۵

**۰٫۴۹

-۰٫11

1

**p<۰٫۰1 ، *p<۰٫۰۵

parenting style questionnair

1.

Self-Determination

۳

2.
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در سال تحصیلی  1۳۹۴-۹۵در شهر شیراز بودند که از هر جامعه ۹1

متفاوت است و از جمع نمرات خردهمقیاسها ،نمرٔه کل به دست

خودتعیینگری ( ،)p=۰٫۰۰۳استقالل رفتاری ( )p=۰٫۰۰۶و تحقو

فرزندپروری ،متغیرهای پژوهش وارد تحلیل رگرسیون همزمان شدند

خود( )p=۰٫۰۴۴همبستگی مثبت و معنیدار وجود دارد اما بین سبک

که نتایج در جدول  ۲خالصه شده است .شایان ذکر است که اگرچه

استبدادی و سهلگیرانه بهترتیب با توانایی خودتعیینگری و

بین سبک ارتداری با تحقو خود همبستگی مثبت و معنیدار وجود دارد

خردهمقیاسهای استقالل رفتاری ،توانمندسازی روانشناختی و تحقو

اما هیچ یک از سبکهای فرزندپروری رابلیت پیشبینی آن را نداشتند،

خود رابطه معنیداری مشاهده نشد .برای مطالعه رابلیت پیشبینی

به همین دلیل از مدل حذف گردیدند.

جدول  .۲نتایج رگرسیون همزمان برای پیشبینی توانایی خودتعیینگری خواهران و برادران کودکان با ناتوانی تحولی
شاخصها
متغیرهای پیشبینی

2

R

خطای انحراف
معیار

توانایی

خودتعیینگری

استقالل

رفتاری

متغیر مالک
سبک استبدادی

Beta

T

مقدار p

۰٫۲1۲

۰٫1۲

1٫11

۰٫۲۷1

۰٫11۸

۰٫۳1

۲٫۹1

۰٫۰۰۵

سبک سهلگیرانه

۰٫۳۳۲

-۰٫1۴

1٫۲۴

۰٫۲1۸

سبک استبدادی

۰٫1۸۶

۰٫11

1٫۰1

۰٫۳1۸

۰٫1۰۴

۰٫۲۸

۲٫۶1

۰٫۰11

۰٫۲۹۲

-۰٫1۵

-۲٫۳۵

۰٫1۸1

سبک ارتداری

سبک ارتداری

۰٫1۲

۰٫11

سبک سهلگیرانه

نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون که در جدول  ۲ارائه شده است نشان

میتواند در زمانهایی نادیده گرفته شود ،چرا که فردیت کودک محترم

میدهد که سبک فرزندپروری ارتداری (،t=۲٫۹1 ،p=۰٫۰۰۵

است؛ بنابراین اگرچه محدودیت وجود دارد ،سطحی از انعطافپذیری

 )Beta=۰٫۳1بهصورت مثبت و معنادار توانایی خودتعیینگری را

نیز به همراه دارد؛ بنابراین در این محیط ساختاربندیشده ،والدین

پیشبینی میکند ( .)R2=۰٫1۲ ،p=۰٫۰1۲این متغیرها در مجموع ۳1

سطوح باالیی از گرمی ،حمایت و روابط گشوده را نشان میدهند .در

درصد از واریانس نمرههای توانایی خودتعیینگری را تبیین میکنند.

این سبک فرزندپروری حمایت و صمیمیت موج میزند و فرزندان

دربارٔه پیشبینی استقالل رفتاری از روی سبکهای فرزندپروری جدول

اینگونه والدین مستعد توانایی خودتعیینگری بیشتری در مقایسه با

 ۲نشان میدهد که سبک فرزندپروری ارتداری (،t=۲٫۶1 ،p=۰٫۰11

سایر والدین هستند ( .)1۶نتایج پژوهشی نیز مؤید این نکته است که

 )Beta=۰٫۲۸بهصورت مثبت و معنادار استقالل رفتاری را پیشبینی

والدینی که ارتباط رویتر ،صمیمی تر و رانونمندتری با فرزندانشان

میکند ( .)R2=۰٫11 ،p=۰٫۰۲۳این متغیرها در مجموع  ۲۸درصد از

دارند ،دارای فرزندانی هستند که توانایی خودتعیینگری باالتری دارند

واریانس نمرههای استقالل رفتاری را تبیین میکند.

و مستقلتر هستند؛ بنابراین به نظر میرسد ،نوجوانهایی که

4

خودمختاری و ارتباط را در طول اجتماعیشدن تجربه میکنند ،در

بحث

جهت پیگیری عالیو شان آزادتر هستند و توانایی خودتعیینگریشان

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش سبک فرزندپروری در پیشبینی

بهتر رشد میکند ( .)1۷در ت یید این موضوع ،گرولنیک و همکاران بر

توانایی خودتعیینگری خواهران و برادران کودکان با ناتوانی تحولی

نقش والدین و همینطور شرایط خانوادگی در ت مین نیازهای انگیزشی

انجام شد .همانطورکه نتایج نشان داد ،بین سبک فرزندپروری مقتدرانه

ت کید کردند ،به سخن دیگر میزان نگرانی و حمایتی که در خانواده

با توانایی خودتعیینگری و خردهمقیاسهای استقالل رفتاری و تحقو

برررار است ،در خودتعیینگری کودکانشان در فعالیتهای مدرسه،

خود همبستگی مثبت و معنادار وجود دارد اما با خردهمقیاس

ت میرگذار است ( )۸و همینطور سوانسون و ونستین کیسته نشان دادند

توانمندسازی روانشناختی رابطهای مشاهده نشد .اگرچه بین سبکهای

که سبک فرزندپروری حمایتیخودمختاری 1بهطور معناداری با توانایی

استبدادی و سهلگیرانه با توانایی خودتعیینگری و خردهمقیاسهای آن

خودتعیینگری فرزندان در تمام حوزههای زندگی همبستگی دارد (.)1۸

جهت رابطه ،منفی و معکوس بود اما رابطٔه معناداری مشاهده نشد.

همچنین جانگرت و همکاران نیز در پژوهشی نشان دادند نوجوانانی که

در تبیین نتایج حاضر میتوان به روشهای تربیتی سبک فرزندپروری

والدینشان را دارای سبک فرزندپروری مقتدرانه توصیف کردند ،در

مقتدرانه و تناسب آن با ویژگیهای توانایی خودتعیینگری اشاره کرد.

مقایسه با نوجوانانی که والدینشان را دارای سبک فرزندپروری

والدینی که بهصور ت مقتدرانه در خانواده رفتار میکنند ،انتظارات

استبدادی و سهلگیرانه توصیف کردند ،به لحاظ روانشناختی

وارعگرایانه از فرزندشان دارند و محدودیتهای متناسب و منطقی را

رشدیافته تر بودند و شایستگی تحصیلی بیشتری داشتند و نیز کمتر

شکل می دهند .در این سبک والدین از اجرای دستورات و مواجهه با

مستعد مشکالت روانشناختی بودند .همچنین بهنظر میآید والدین

خالفها نمیهراسند و بهعنوان یک سیستم دموکراتیک این روانین
Autonomy - supportive

دارای سبک مقتدرانه اغلب خود نیز دارای انگیزه خودتعیینگری هستند

1.

۴
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همانطور که در جدول  1مالحظه میشود بین سبک ارتداری با توانایی

توانایی خودتعیینگری و استقالل رفتاری با کمک مؤلفههای سبکهای

توانایی خودتعیینگری باال ،سازگاری باالتر و مشکالت رفتاری کمتر را

توانایی تحقو خود خواهران و برادران کودکان با ناتوانی تحولی

در پی دارد (.)1۹

براساس سبک فرزندپروری مقتدرانه والدین رابل پیشبینی نبود که البته

از سویی دیگر ،والدین دارای سبک فرزندپروری استبدادی یا

این موضوع میتواند در پژوهشهای آتی بررسی گردد.

سهلگیرانه براساس شیوههایی که در خانوادٔه آنها غلبه دارد ،به نظر

این پژوهش بر روی والدین و خواهران و برادران کودکان با ناتوانی

میرسد نمیتوانند فرزندانشان را به سوی خودتعیینگری ،استقالل و

تحولی انجام شده است ،بنابراین در تعمیم نتایج به والدین و خواهران

تعیین سرنوشت بهشیؤه مثبتی هدایت کنند ،چرا که والدین مستبد اغلب

و برادران سایر کودکان با ناتوانی باید احتیاط شود .در برخی از کشورها

تمایل به سختگیری ،اجرای انضباط دریو و انتظار رعایت کامل

بسته به فرهن  ،داشتن فرزند با ناتوانی تحولی بهعنوان مشیت الهی

دستورات را دارند و نیز ،شکیبایی کمتری در صورت نافرمانی دارند.

نگریسته میشود و این نحؤه نگرش ،سبک فرزندپروری والدین را تحت

لذا این محیط رانونمدار بدون انعطاف ،صمیمیت ،گرمی و حمایت

ت میر ررار داده و اعضای خانواده تجارب داشتن چنین فرزندی را

هیجانی اندکی را برای فرزندان ت مین میکند .از سویی دیگر ،والدین

مثبتتر ارزیابی میکنند و در برخی از فرهن ها نیز براساس روانین

دارای سبک سهلگیرانه هنگامی که فرزندانشان خطایی میکنند ،تالش

شهروندیشان دریافت خدمات حمایتی دولتی برای این کودکان و

میکنند تا از مجازات اجتناب کنند و در این خانوادهها بهطور معمول

خانوادههایشان به سهولت امکانپذیر است و دسترسی آسان به این

کودکان روانین خانه را تعیین میکنند ( .)1۶احتماالً به دالیل یادشده

خدمات نیز میتواند سبک فرزندپروری والدین و در پی آن ،توانایی

بین سبک استبدادی و سهلگیرانه با توانایی خودتعیینگری و

خودتعیینگری فرزندان را تحت ت میر ررار دهد .باتوجه به مطالب

خردهمقیاسهای آن رابطٔه معناداری مشاهده نشد.

ذکرشده شاید انجام پژوهشهای بینفرهنگی برای مشخصکردن ت میر

همچنین یافتههای این پژوهش نشان داد که از سه خردهمقیاس توانایی

در سبک فرزندپروری والدین کودکان با ناتوانی تحولی و

فرهن

خودتعیینگری ،فقط خردهمقیاس استقالل رفتاری براساس سبک

توانایی خودتعیینگری فرزندان آنها ضروری باشد .پژوهش حاضر به

فرزندپروری مقتدرانه والدین رابل پیشبینی بود .این نکته میتواند

مطالعٔه نقش سبک فرزندپروری والدین کودکان با ناتوانی تحولی بر

بیانگر این موضوع باشد که اگرچه استقالل رفتاری ،توانمندسازی

توانایی خودتعیینگری خواهر و برادرانی انجام شد که میانگین

روانشناختی و تحقو خود از مؤلفههای زیربنایی توانایی

سنیشان در دورٔه نوجوانی بود ،بنابراین پیشنهاد میشود این پژوهش

خودتعیینگری هستند اما بهطور یقین همزمان و با هم ،مراحل رشد و

روی خواهر و برادرانی که در سنین جوانی و حتی میانسالی هم ررار

تحول را طی نمیکنند .باتوجه به اینکه توانایی خودتعیینگری با هیچ

دارند اجرا شود تا ت میر حضور این کودکان در فراخنای طول عمر

یک از سبکهای فرزندپروری دیگر حتی همبستگی معناداری هم

روشنتر شود .در پایان پیشنهاد میشود که سبک فرزندپروری مقتدرانه

نداشت ،بهنظر میآید که سایر مؤلفههای خودتعیینگری نیز با سبک

به والدین کودکان با ناتوانی تحولی آموزش داده شود ،زیرا این سبک

فرزندپروری مقتدرانه فرصت بیشتری برای تحول داشته باشند (.)۲۰

فرزندپروری زمینٔه رشد توانایی خودتعیینگری فرزندان خانواده را

در وارع ازآنجاییکه فرزندان این والدین در محدودٔه سنی نوجوانی به

فراهم میسازد.

سر میبردند شاید به دلیل مشکالت بلوغ و سردرگمی هویت که از
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مراحل طبیعی این دوره است ،به رطعیتهای الزم دربارٔه خود نرسیده

نتیجهگیری

سبک فرزندپروری مقتدرانٔه والدین کودکان با ناتوانی تحولی با توانایی

باشند و نیاز به زمان بیشتری داشته باشند .از سوی دیگر باتوجه به اینکه

خودتعیینگری خواهران و برادران این کودکان رابطٔه مثبت و معناداری

این نوجوانها دارای خواهر یا برادر با ناتوانی تحولی هستند ،این فرض

دارد .این سبک فرزندپروری میتواند توانایی خودتعیینگری خواهران

نیز دور از ذهن نیست که مشکالت و محدودیتهای کودک با ناتوانی

و برادران کودکان با ناتوانی تحولی را پیشبینی کند؛ اما دو سبک

تحولی به نوعی سایر فرزندان را تحت ت میر ررار داده و در مؤلفٔه

فرزندپروری سهلگیرانه و استبدادی هیچگونه ارتباط معناداری با

توانمندسازی روانشناختی آنها را با مسائلی مواجه کند ،بهنحویکه این

توانایی خودتعیینگری خواهر و برادرهای کودکان با ناتوانی تحولی

مؤلفه هیچ ارتباطی با سبک فرزندپروری مقتدرانه والدین نداشته باشد

نداشتند .د ر نتیجه آموزش سبک فرزندپروری مقتدرانه برای والدین

( .)۲از طرفی ،اگرچه تحقو خود با سبک فرزندپروری مقتدرانه

کودکان با ناتوانی تحولی بسیار ضروری است.

همبستگی معناداری داشت اما سبک فرزندپروری مقتدرانه نتوانست
تحقو خود را پیشبینی کند .در توضیب این یافتهها باید گفت تحقو

6

خود به نوعی با فردگرایی در ارتباط است یا به بیانی سادهتر در

تشکر و قدردانی

از والدین محترم کودکان با ناتوانی تحولی و فرزندان گرامیشان که در

فرهن های فردگرا که به فردیت و مؤلفٔه خود بهای بیشتری میدهند،

این پژوهش صمیمانه و صادرانه همکاری داشتند ،سپاسگزاری

بهنظر زمینٔه وسیعتری را برای رشد و تحول در اختیار دارد تا

میشود.

فرهن هایی که جمع و گروه ارزشمند است ()۲۰؛ بنابراین شاید عدم
پیشبینی تحقو خ ود براساس سبک فرزندپروری مقتدرانه ،در راستای

۵
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و توانایی خودتعیینگری والدین پیامدهای مثبتی را در فرزندان از جمله

اهمیتی است که ایرانیان به گروه و سایرین میدهند .بههمیندلیل
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