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چکیده
زمینــه :کســب اطالعــات درزمینــهی عوامــل زمینهســاز اختاللهــای رفتــاری در دانشآمــوزان بــا اختاللهــای یادگیــری ویــژه

بهعنــوان جمعیــت در معــرض خطــر جهــت طراحــی ،آمــاده ســاختن و ارتقــای خدمــات روانشناســی و درمانــی مناســب بــا هــدف

کاهــش پیامدهــای منفــی و رشــد اختاللهــای روانــی بعــدی و بهبــود کارکــرد ایــن گــروه از دانشآمــوزان ضــروری اســت .پژوهــش

حاضــر باهــدف پیشبینــی اختاللهــای رفتــاری بــر اســاس ســبکهای فرزنــد پــروری در کــودکان بــا اختاللهــای یادگیــری ویــژه
انجامشــد.

روش :پژوهــش حاضــر از نــوع مطالعــات توصیفــی بــود کــه بــه روش همبســتگی از نــوع مــدل پیشبینــی انجــام گرفــت .جامعــه

آمــاری آن را کــودکان بــا اختاللهــای یادگیــری ویــژه مراجعهکننــده بــه مراکــز آموزشــی و توانبخشــی اختــال یادگیــری ویــژه

شهرســتانهای اســتان تهــران تشــکیل دادنــد .بــا اســتفاده از نمونهگیــری در دســترس 130 ،نفــر بهعنــوان نمونــه انتخــاب شــدند.

دادههــا بــا اســتفاده از پرسشــنامه شــیوههای فرزندپــروری بامرینــد و ســیاهه رفتــاری کــودک بــرای ســنین  6-18ســال نظــام ســنجش

مبتنــی بــر تجربــه آخنبــاخ گــردآوری شــد و بــا اســتفاده از ضریب همبســتگی پیرســون و تحلیــل رگرســیون چندمتغیره بــا نرمافــزار SPSS

مــورد تجزیهوتحلیــل قــرار گرفــت.

یافتــه هــا :نتایــج نشــان داد بیــن مؤلفــه ســبک فرزندپــروری مقتدرانــه و مســتبدانه بــا هیــچ یــک از مولفههــای اختــال رفتــاری

کــودکان بــا اختاللهــای یادگیــری ویــژه همبســتگی معنــادار وجــود نــدارد و تنهــا ســبک فرزندپــروری ســهلگیرانه همبســتگی منفــی و
معنــاداری بــا مشــکالت برونسازیشــده کــودکان بــا اختاللهــای یادگیــری ویــژه دارد.

نتیجــه گیــری :در ایــن پژوهــش بــا توجــه بــه نتایــج بهدسـتآمده ،ســبک فرزندپــروری ســهلگیرانه پیشبینــی کننــده معنــاداری

بــرای اختاللهــای رفتــاری در کــودکان مبتــا بــه اختاللهــای یادگیــری ویــژه اســت.

واژههای کلیدی :اختاللهای رفتاری  ،اختاللهای یادگیری ویژه  ،سبکهای فرزندپروری
اختــال در کــودکان بــا نیازهــای ویــژه را بــه خــود اختصــاص

مقدمه

داده اســت ( .)1بــر مبنــای ویرایــش پنجــم راهنمــای تشــخیصی

12اختــال یادگیــری ویــژه ،3یکــی از مقولههــای مســتقل

آمــوزشو پــرورش ویــژه اســت کــه بــر اســاس قوانیــن ایالتــی
و فدرالــی ایاالتمتحــده و قوانیــن مشــابه در کشــورهای دیگــر
ازجملــه ایــران جایــگاه قانونــی دارد .بــر اســاس گزارشهــای

مرکــز ملــی ناتوانیهــای یادگیــری و انجمــن روانپزشــکی
آمریــکا ایــن اختــال بــا شــیوع  3تــا  14درصــدی در ســطح

جهــان( )1،2و  8/18درصــدی در ایــران( ،)3بیشــترین نــرخ
1- Email: Azizimarziyeh12@gmail.com

 -2استادیاردانشگاه ازاد اسالمی واحد قم

3- Specific Learning Disability

و آمــاری اختاللهــای روانــی ،4ایــن اختــال عصبــی -تحولــی بــا

منشــأ زیســتی ،نقــص در یــک یــا چنــد فراینــد روانشــناختی
پایــه مربــوط بــه درک و اســتفاده از زبــان شــفاهی یــا کتبــی

اســت ،کــه نقصــی پنهــان یــا نامشــهود بــوده و بهصــورت
ناتوانــی در گــوش دادن ،فکــر کــردن ،خوانــدن ،نوشــتن ،هجــی

کــردن یــا محاســبات ریاضــی بــروز میکنــد .ایــن اختــال

نهتنهــا میتوانــد اثــرات متنــوع و گســتردهای بــر وضعیــت
کــودکان در ســنین حســاس رشــد بــر جــا بگــذارد ،بلکــه گاه

4- Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 5th Edition
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تــا پایــان عمــر نیــز عملکــرد ایــن کــودکان را در ابعــاد مختلــف

تحصیلــی ،اجتماعــی ،رفتــاری ،شــغلی و روانشــناختی تحــت
تاثیــر قــرار میدهــد .همبــودی 1ایــن اختــال بــا دیگــر شــرایط

ناتــوان زا ماننــد کمبــود فرصتهــای یادگیــری ،کــم توانــی

دهــه اخیــر بــهوضــوح مشخصشــده اســت( .)5،4،2تقریبــ ًا
اختاللهــای یادگیــری ویــژه میتواننــد همــراه بــا هــر اختــال
و ناتوانــی دیگــری اتفــاق بیفتنــد .ولــی متداولتریــن اختاللــی

کــه همــراه بــا اختاللهــای یادگیــری ویــژه رخ میدهــد،
اختاللهــای رفتــاری اســت کــه بیــش از  30درصــد جمعیــت
ایــن کــودکان را بــه خــود اختصــاص داده اســت ( .)10اختــال

رفتــاری از مفاهیــم چالشبرانگیــز اســت و تعریف آن کار بســیار
دشــواری اســت .اغلــب متخصصــان ،اختاللهــای رفتــاری در
کــودکان را شــامل آن دســته از رفتارهــا ،نشــانهها و تظاهراتــی

میداننــد کــه از رفتــار اجتماعــی انحــراف دارد ،بهطــور دائــم

توســط کــودک انجــام میشــود ،بــا ســن و وضعیــت فرهنگــی
او همخوانــی نــدارد ،شــرایط اخالقــی محیــط زندگــی اینگونــه

رفتارهــا را تأییــد نمیكنــد و درنهایــت ایــن عــدم تناســب در

رفتارهــا و هیجانهــا بــر زندگــی عمومــی کــودک اثــر میگــذارد

و درنتیجــه ،او را بــا کشــمکشهای اجتماعــی ،ناراحتیهــای

شــخصی ،شکســتهای درســی و مشــکلآفرینی بــرای
دیگــران روبــرو میســازد( .)8،9اختاللهــای رفتــاری بــه یکــی

از ســه شــکل اختاللهــای کلــی رفتــار ،اختاللهــای رفتــاری

3
توجــه /بیشفعالــی (،)ADHD
بــرون ســازی شــده ماننــد نقــص ّ

پرخاشــگری و رفتارهــای ضداجتماعــی و اختاللهــای درون
ســازی شــده 4ماننــد افســردگی ،اضطــراب و گوشـهگیری نمایــان

میشــوند و بــرای معلمــان ،خانــواده و خــود کــودکان مشــکالت
بســیاری در زمــان حــال و آینــده ایجــاد کــرده و بــا معضــات
اجتماعــی و قضایــی زیــادی همــراه اســت و همچنیــن احتمــال

ابتـــا بــه بیماریهــای روانــی و رفتــاری در بزرگســالی را نیــز
افزایــش میدهــد(.)11،10،8،2

شــروع زودهنــگام ،ثبــات نســبی و پیامدهــای اختــال

رفتــاری کــه کــودکان را در برابــر آشــفتگیهای روانــی و

10
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زمــان حــال و آینــده آســیبپذیر میســازد ،اهمیــت شناســایی

عوامــل بــروز آنهــا را مشــخص میکنــد(.)9

ازآنجاکــه رفتــار کــودک ،زبــان گویــا اوســت .بــه نظــر

میرســد هــر نــوع رفتــار غیرعــادی کــودک یــا مســائل و
مشــکالت رفتــاری او میتوانــد ،عــاوه بــر خصیصههــای تحولی
خــاص ،بهعنــوان واکنشــی نســبت بــه شــرایطی کــه در محیــط
اطــراف کــودک وجــود دارد محســوب شــود .در ایــن راســتا

برخــی از محققــان معتقدنــد اختاللهــای رفتــاری کــودکان را

میتــوان از یکســو نوعــی واکنــش کــودک بــه نابســامانیهای
خانوادگــی بــه شــمار آورد و از ســوی دیگــر بــه محرکهــای

محیطــی نامناســب ،ماننــد عــدم پذیــرش کــودک ،عــدم محبت
و حمایــت کافــی از طــرف والدیــن ،افــراط در محبــت ،بیهدفــی
در خانــواده و ســردی کانــون خانــواده مرتبــط دانســت(.)12

در گســتره ادبیــات پژوهشــی در تبییــن عوامل تأثیرگــذار در

بــروز اختاللهــای رفتــاری در کــودکان در برخــی پژوهشهــا،
خانــواده و عوامــل خانوادگــی ازجملــه الگوهــای تعامــل خانوادگی

در قالــب ســبکهای فرزنــد پــروری بهعنــوان عامــل احتمالــی

موثــر در پیشبینــی طــرز رفتــار ،شــخصیت ،خصوصیــات
فــردی و اجتماعــی مطــرح اســت .ســبکهای فرزنــد پــروری

بهعنــوان روشهــا و نگرشهــای والدیــن نســبت بــه کــودک
اســت کــه منجــر بــه ایجــاد جــو هیجانــی میشــود و در آن جــو

رفتارهــای والدیــن بــروز میکننــد کــه جداگانــه یــا در تعامــل بــا

یکدیگــر بــر رشــد کــودک تاثیــر میگذارنــد .در واقــع پایــه و
اســاس ســبک فرزندپــروری مبیــن تــاش هــای والدیــن بــرای

کنتــرل و اجتماعــی کــردن کــودک اســت( .)6تحقیقــات معاصــر

در شــیوههای فرزندپــروری تحــت تأثیــر مطالعــات بامرینــد

5

در مــورد کــودکان و خانوادههــای آنــان قــرار دارد .بامرینــد ســه

ســبک فرزندپــروری ســهلگیرانه ،6مقتدرانــه 7و مســتبدانه 8را
ارائــه کــرده اســت .پژوهشهــای انجــام شــده بــر روی ایــن ســه
ســبک نشــان داده اســت کــه هرکــدام از ایــن ســبکها میتوانــد

پیامدهــای مثبــت و منفــی در کــودکان را بــه همراه داشــته باشــد

1- Comorbid

5- Baumrind

2- behavioral disorders

2- Permissive

3- Externalizing

3- Authoritative

4- Internalizing

4- Authoritarian
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ذهنــی ،نقایــص حســی و اختاللهــای هیجانــی  -رفتــاری 2در

اجتماعــی ،شکســت هــای درســی و عدم ســازش بــا دیگــران در
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( .)7ســبک مســتبدانه بــا تقاضــای بــاالی والدیــن و پاســخ دهــی

کــودکان ،منجــر ب ـ ه غفلــت در زمینــه مشــکالت رفتــاری آنهــا

ســخت و شــدید ،مقــررات ناپایــدار و خشــن و حمایــت هیجانــی

بــا والدیــن در بــروز و پیشبینــی اختاللهــای رفتــاری کــودکان

منفــی ماننــد مشــکالت رفتــاری درونیســازی و برونیســازی

بنابرایــن پژوهــش حاضــر در نظــر دارد تــا نقــش ســبکهای

کــم آنهــا مشــخص میشــود کــه در آن کنتــرل و محدودیــت

و گرمــی پاییــن اعمــال میشــود و تــا حــدودی بــا پیامدهــای

ترکیبــی از مهارگــری و حمایــت بــاالی عاطفی ،ســطوح مناســبی
از اســتقالل و ارتبــاط دوســویه میــان کــودك و والــد را تأمیــن

میکنــد ( . )13ایــن ســبک را بــا کجرفتــاری کمتــر ،پیامدهــای

تحولــی مثبــت همچــون اتــکا بــه خــود بیشــتر ،انحــراف
رفتــاری کمتــر و روابــط بهتــر بــا همســاالن و کاهــش مشــکالت

درونســازی و بــرون ســازی شــده ،ارتبــاط میدهنــد(.)16،7

توجــه چندانــی نشــده اســت،
مبتــا بــه اختــال یادگیــری ویــژه ّ

فرزندپــروری والدیــن دارای کــودک بــا اختاللهــای یادگیــری

ویــژه را در پیشبینــی اختاللهــای رفتــاری ایــن کــودکان مــورد

بررســی قــرار دهــد.

روش پژوهش
پژوهــش حاضــر از نــوع مطالعــات توصیفــی اســت و بــه

روش همبســتگی از نــوع مــدل پیشبینــی انجامشــده اســت.

در ســبک ســهلگیرانه کــه بــا تقاضــای کــم والدیــن و پاسـخدهی

جامعــه آمــاری ایــن پژوهــش شــامل والدیــن و دانشآمــوزان

بیــش از حــد بــه فرزنــدان انتظــارات کمــی از آنــان دارنــد ،ایــن

بودنــد کــه بــا مراجعــه بــه مراکــز آموزشــی و توانبخشــی

بــاال و فقــدان کنتــرل آنهــا مشــخص مــی شــود ،والدیــن بــا توجه

دختــر و پســر دوره ابتدایــی بــا دامنــهی ســنی  6تــا  12ســال

شــیوه تربیتــی بــا پرخاشــگری ،رفتار ضــد اجتماعی و مشــکالت

اختــال یادگیــری ویــژه در ســطح شهرســتانهای اســتان

نتایــج برخــی از پژوهشهــا حاکــی از آن اســت کــه والدیــن

مراکــز انجــام میگیــرد ،مبتــا بــه اختــال یادگیــری ویــژه

رفتــاری آشــکار در کــودکان همــراه اســت ( .)13در ایــن میــان

تهــران ،پــس از ارزیابیهــای تخصصــی و بالینــی کــه در ایــن

کــودکان بــا اختاللهــای یادگیــری ویــژه در مقایســه بــا مــادران

شــناخته شــدند .بــرای گــردآوری دادههــا در ایــن پژوهــش از

دیگــر گروههــای کــودکان در ســبکهای ســهلگیرانه و یــا

مســتبدانه نمــره باالتــری کســب کردهانــد(.)17

روش نمونهگیــری در دســترس اســتفاده شــد .نمونــه موردنظــر
شــامل 130نفــر دانشآمــوز شــاغل بــه تحصیــل در مــدارس

بــا مــرور ادبیــات پژوهشــی و آنچــه بــه آن اشــاره شــد

ابتدایــی شــهری شهرســتانهای اســتان تهــران بــا دامنــه ســنی

کســب اطالعــات در زمینــه عوامــل زمینهســاز آن و مداخلــه

آموزشــی و توانبخشــی اختــال یادگیــری ویــژه ســطح اســتان،

توجــه بــه پیشــگیری و درمــان اختاللهــای دوران کودکــی،
ّ

زودهنــگام بهمنظــور ارتقــای خدمــات روانشناســی و ایجــاد

پیشــگیریکننده درزمینـهی ســامت روانــی و جســمی کــودکان

مبتــا بــه اختاللهــای یادگیــری ویــژه کــه جمعیتــی بیــش از 5
درصــد کــودکان مدرســه رو را شــامل میشــوند ،اساســی اســت
ی ِ عمومــی و صدمــه بــه
و مانــع از حــذف ایــن گــروه از گردون ـ ه 

رشــد اجتماعــی و فرهنگــی کشــور میشــود( .)19،18از طرفــی

مطالعــه خانوادههــای ایــن کــودکان بــا توجــه بــه تغییــری کــه
در روش زندگــی ،عملکــرد خانــواده و جریــان رشــد کــودک ،بــا

تشــخیص اختــال یادگیری ایجــاد میشــود در شناســایی عوامل
پیشبیــن اختاللهــای رفتــاری کــودکان مبتــا بــه اختاللهــای

یادگیــری ویــژه ضــروری خواهــد بــود و نبایــد مــورد غفلــت قرار

گیــرد ( .)20بــه نظــر میرســد تمرکــز بــر اختــال یادگیــری ایــن

 6تــا  12ســال بــود .ایــن دانشآمــوزان بــا مراجعــه بــه مراکــز

مبتالبــه اختــال یادگیــری ویــژه تشــخیص دادهشــده بودنــد

و  65نفــر آنهــا را پســران و  65نفــر آنهــا را دختــران تشــکیل
دادنــد 1.مالکهــای ورود بــه پژوهــش عبــارت بودنــد از اینکــه

دانشآمــوز پــس از گذرانــدن مراحــل ارزیابــی تشــخیصی

و شناســایی تخصصــی ،بــر مبنــای ویرایــش پنجــم راهنمــای
تشــخیصی و آمــاری اختاللهــای روانــی بــا اختــال یادگیــری

ویــژه شــناخته شــود ،دارای بهــره هوشــی متوســط یــا باالتــر

باشــد ،در محــدوده ســنی بیــن  6تــا  12ســال قــرار داشــته و بــا
پــدر و مــادر زیســتی خــود زندگــی کنــد.

 -1نمونــه آمــاری شــامل  150نفــر دانشآمــوز بــا تشــخیص مشــکالت ویــژه یادگیــری بــود .پــس از اجــرا
و جمـعآوری پرسشــنامهها 20 ،پرسشــنامه بــه دلیــل مخــدوش بــودن و عــدم اعتبــار کافــی از مجموع کل
خارج و تعداد  130پرسشنامه مور ارزیابی قرار گرفت.
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همــراه اســت ( .)15،14،7ســبک فرزندپــروری مقتدرانــه بــا

شــده اســت و بــه ســهم عوامــل و متغیرهــای زمینهســاز مرتبــط

تعلیم و تربیت استثنایی

پیشبینی اختاللهای رفتاری بر اساس سبکهای فرزندپروری در کودکان با اختاللهای یادگیری ویژه

در محیطهــای شــبه خانوادگــی برخــورد دارد و او را کامــا

ابزارهای سنجش
پرسشنامه شیوههای فرزندپروری بامریند

میشناســد ،بــر اســاس وضعیــت کــودک در  6مــاه گذشــته

تکمیــل شــود .در ایــن فــرم پاس ـخدهنده ،مشــکالت عاطفــی،

ســهلگیرانه 10 ،جملــه بــه شــیوه مســتبدانه و  10جملــه دیگــر

کــرده اســت .دامنــه ضرایــب همســانی درونــی مقیاسهــا از

سؤالها از مقیاس  5درجــهای لیكـــرت تبعیت مـیكنـــد كـه بـه

از روش آزمــون  -بــاز آزمــون بــا یکفاصلــه زمانــی 5 - 8

مخالفــم اســت .عــاوه بـــر الگــوی پاســخدهی ،نمرهگــذاری

توافــق بیــن پاســخدهندگان نیــز از  0/09تــا  0/67نوســان

شــد و شــامل  30جملــه اســت كــه  10جملــه آن بــه شــیوه

روایــی و اعتبــار ایــن مقیــاس را در کــودکان ایرانــی بررســی

بـــه شـــیوه مقتدرانــه مربـــوط مـیشـــود .الگــوی پاســخگویی به

 0/95 - 0/63بــود .ثبــات زمانــی مقیاسهــا نیــز بــا اســتفاده

ا موافقــم ،موافقــم ،تقریبـ ًا مخالفم ،مخالفــم و کام ً
صــورت كامـ ً
ال

هفتــه از  0/32تــا  0/67بــه دســت آمــد .دامنــه ضرایــب

ســؤالهای پرسشــنامه بامرینــد نیــز برمبنــای مقیــاس لیكــرت

داشــت .در خصــوص روایــی نیــز تحلیلهــای مختلفــی صــورت

هــر شــیوه ،ســه نمــره مجــزا بدســت میآیــد .پایایــی ایــن

تشــخیصهای راهنمــای تشــخیصی و آمــاری اختــاالت روانــی

صــورت میگیردكــه بــا جمــع نمــرات ســؤالهای مربــوط بــه

گرفتــه اســت کــه حاکــی از همخوانــی و ارتبــاط زیــادی بیــن

پرسشــنامه در پژوهشهــای متعــددی موردبررســی قرارگرفتــه

و نمــرات پرسشــنامه آخنبــاخ اســت (مینایــی.)1384 ،

و اعتبــار و روایــی آن در حــد مطلوبــی گزارششــده اســت .در

انســتیتو روانپزشــکی ایــران اســفندیاری در ســال  1374فــرم
اصلــی پرسشــنامه را ترجمــه و اصالحــات الزم را در آن صــورت
داد .وی پایایــی بازآزمایــی ایــن پرسشــنامه را بــرای ســبک

ســهلگیرانه  ، 0/69بــرای ســبک مســتبدانه  ، 0/77و ســبک

مقتدرانــه  0/73گــزارش کــرده اســت (کراســکیان.)1392 ،

در ایــن آزمــون والدیــن آزمودنیهــا بــا مطالعــه هــر مــاده

نظــر خــود را بــا عالمــت × برحســب یــک مقیــاس پنجدرجـهای
(کامــا مخالفــم ،مخالفــم ،تقریبــا مخالفــم ،موافقــم ،کامــا

موافقــم) مشــخص میکننــد .بــا جمــع نمــرات ،ســه نمــره مجــزا
در مــورد آزادگــذاری مطلــق (ســهلگیری) ،اســتبدادی و اقتــدار

منطقــی بــرای هــر آزمودنــی بــه دســت میآیــد.

ســیاهه رفتــاری کــودک نظــام ســنجش مبتنــی بــر

تجربــه آخنبــاخ بــرای ســنین 6-18

1

ابــزار مــورد اســتفاده در ایــن پژوهــش جهــت گــردآوری

اطالعــات در خصــوص اختاللهــای رفتــاری درونســازی و

برونســازی شــده  ،فــرم ســیاهه رفتــاری کــودک آخنبــاخ بــرای
ســنین  6-18اســت .ایــن ســیاهه شــامل  113ســوال اســت و
بایــد توســط والدیــن و یــا فــردی کــه سرپرســتی کــودک را بــر

عهــده دارد و از مراقبــت میکنــد یــا هرکســی کــه بــا کــودک
1- Child Behavior Checklist for ages 18-6 Achenbach system of empirically based
assessment
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شیوه جمعآوری دادهها
پــس از اخذ مجــوز الزم از اداره آموزش و پرورش اســتثنایی

شهرســتانهای اســتان تهــران ،بــا اســتفاده از روش نمونهگیــری

در دســترس ،از تمامــی مراکــز آموزشــی و توانبخشــی
دانشآمــوزان بــا اختــال یادگیــری ویــژه شهرســتانهای اســتان
تهــران درخواســت شــد ،دانشآمــوزان بــا اختــال یادگیــری
ویــژه خــود را معرفــی نماینــد .پــس از معرفــی دانشآمــوزان

دارای مشــکالت ویــژه یادگیــری از جانــب مراکــز ،طــی نامـهای
از والدیــن ایــن گــروه از دانشآمــوزان دعــوت بعمــل آمــد

تــا جهــت تکمیــل فــرم آزمونهــا در تاریــخ اعالمشــده بــه

مراکــز مراجعــه نماینــد .طــی یــک جلســه حضــوری بــه آنهــا
در خصــوص هــدف پژوهــش و نحــوه تکمیــل پرسشــنامهها
توضیحــات الزم داده شــد تــا بــا رضایــت کامــل و آگاهانــه

در تکمیــل پرسشــنامهها همــکاری داشــته باشــند .از آنهــا

خواســته شــد تــا بــه تمــام ســوالهای پرسشــنامهها پاســخ
دهنــد و ســوالی را بــدون پاســخ باقــی نگذارنــد و پــس از اتمــام

پاســخگویی توســط ایشــان ،پرسشــنامهها جمــعآوری شــد.

روش تجزیه تحلیل دادهها
در ایــن پژوهــش بـــرای تحلیـــل دادههــا از نســخه 23

نرمافــزار اس پــی اس اس اســتفاده شــد .بهمنظــور بررســی
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ایــن پرســـشنامه در ســـال 1972توســـط بامرینـــد طراحــی

رفتــاری و اجتماعــی کــودک را درجهبنــدی میکنــد .مینایــی

تعلیم و تربیت استثنایی

پیشبینی اختاللهای رفتاری بر اساس سبکهای فرزندپروری در کودکان با اختاللهای یادگیری ویژه

همبســتگی بیــن مولفههــای ســبکهای فرزنــد پــروری بــا

اختاللهــای رفتــاری کــودکان بــا اختاللهــای یادگیــری ویــژه

از ضریــب همبســتگی پیرســون و بــرای پیشبینــی اختاللهــای
چنــد متغیــره اســتفاده شــد.

یافته ها

مــاک وارد تحلیــل شــد .بــا توجــه بــه اینکــه نتایــج بیــن

ســبک فرزندپــروری ســهلگیرانه بــا متغیــر مــاک همبســتگی
معنــاداری نشــان داد در تحلیــل رگرســیون بهعنــوان متغیــر

پیشبیــن وارد شــد .همانگونــه کــه در جــدول شــماره ()4

مشــاهده میشــود مــدل بهدســتآمده معتبــر بــوده (,=0/033

 ،)F=4/653 Pو ایــن مــدل  2/8درصــد از واریانــس مشــکالت

یکــی از مفروضههــای آزمــون تحلیــل رگرســیون ،نرمــال

رفتــاری برونیســازی کــودکان بــا اختــال یادگیــری ویــژه را

کولموگــروف اســمیرنوف اســتفاده شــد .نتایــج ایــن آزمــون برای

پیشبینیکننــده معنــاداری بــرای اختاللهــای رفتــاری

جــدول شــماره ( )1حاکــی از آن اســت کــه ســبک فرزندپــروری

جدول - 1شاخصهای توصیفی مولفههای سبک های فرزندپروری

بــودن توزیــع دادهها اســت .بــرای بررســی این فرضیــه از آزمون
بررســی مفروضــه نرمــال بــودن توزیــع دادههــا بــر اســاس

ســهلگیرانه و مســتبدانه از توزیــع طبیعــی برخــوردار هســتند

( ،)P=0/448 , P=0/320امــا ســبک فرزندپــروری مقتدرانــه از

توزیــع طبیعــی برخــوردار نیســت ( .) P=0/000همچنیــن بــر

اســاس جــدول شــماره ( )2در خصــوص اختاللهــای رفتــاری،

مشــکالت کلــی از توزیــع طبیعــی برخــوردار اســت (،)P=0/057
امــا اختاللهــای درون ســازی شــده و بــرون ســازی شــده

پیشبینــی نمــود .عامــل ســبک فرزندپــروری ســهلگیرانه
برونیســازی شــده کــودکان بــا اختــال یادگیــری ویــژه بــود.

متغیر

میانگین

انحراف
معیار

چولگی

كشیدگی

كمینه

بیشینه

سهلگیرانه

16.02

5.88

0.111

0.497

1

35

مستبدانه

17.13

6.75

0.168

-0.384

0

34

مقتدرانه

31.25

5.41

-1.219

2.550

11

40

از توزیــع طبیعــی برخــوردار نیســتند (.)P=0/001 , P=0/000
درجــدول شــماره ( )3بــه ترتیــب ضریــب همبســتگی

بیــن مولفههــای ســبکهای فرزندپــروری مقتدرانــه،
ســهلگیرانه و مســتبدانه والدیــن بــا مولفههــای اختــال
رفتــاری کــودکان بــا اختاللهــای یادگیــری ویــژه ارائهشــده

اســت .همانگونــه کــه در جــدول شــماره ( )3مشــاهده

میشــود بیــن مولفــه ســبکهای فرزندپــروری مقتدرانــه
و مســتبدانه بــا هیــچ یــک از مولفههــای اختــال رفتــاری
کــودکان بــا اختاللهــای یادگیــری ویــژه همبســتگی معنــادار

اختاللهــای یادگیــری ویــژه ،همبســتگی منفــی معنــادار دارد.

مشکالت
کلی

55.72

24.93

0.850

1.55

1

146

مشکالت
درونسازی
شده

41.10

18.19

0.963

0.961

1

109

مشکالت
برونسازی
شده

45

9.29

0.640

0.030

0

45

جدول -3ماتریس همبستگی بین سبکهای فرزندپروری و اختاللهای رفتاری
تعداد

مشــکالت بــرون ســازی شــده اختــال رفتــاری کــودکان بــا

متغیر

میانگین

انحراف
معیار

چولگی

كشیدگی

كمینه

بیشینه

متغیرها

وجــود نــدارد و ســبک فرزندپــروری ســهلگیرانه تنهــا بــا

جدول -2شاخصهای توصیفی مولفههای اختالهای رفتاری

بــا توجــه بــه اینکــه تنهــا بیــن ســبکهای فرزندپــروری

سبک
فرزند پروری
سهل گیرانه

130

شــدهی کــودکان بــا اختالل یادگیــری ویژه همبســتگی معنــاداری

سبک
فرزند پروری
سهل گیرانه

130

سبک
فرزند پروری
سهل گیرانه

130

ســهلگیرانه بــا مولفــهی مشــکالت رفتــاری بــرون ســازی
مشــاهده شــد در تحلیــل رگرســیون موردبررســی قــرار گرفــت.

در مــدل رگرســیونی مشــکالت رفتــاری برونیســازی

اختاللهای کلی

اختاللهای درون
سازیشده

اختاللهای برون
سازیشده

سطح
ضریب
سطح
ضریب
سطح
ضریب
همبستگی معناداری همبستگی معناداری همبستگی معناداری

-0/042

-0/078

0/102

0/319

0/189

0/125

-0/023

-0/013

0/122

0/399

0/441

0/084

-0/051

-0/187

0/015

سال هجدهم ،شماره  ،2پیاپی 1397| 151

0/283

0/016

0/434

13
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رفتــاری بــر اســاس ســبک فرزندپــروری از تحلیــل رگرســیون

شــدهی کــودکان بــا اختــال یادگیــری ویــژه بــه عنــوان متغیــر

تعلیم و تربیت استثنایی

پیشبینی اختاللهای رفتاری بر اساس سبکهای فرزندپروری در کودکان با اختاللهای یادگیری ویژه

محدودیتهــا و تأکیــد بــر اینکــه کــودك بایــد از آنهــا تبعیــت

جدول -4تحلیل رگرسیون چندمتغیره
متغیر
مالک

پروری سهل 0.035

0.028

سبک فرزند
گیرانه

0.296
-

0.137

و محبــت نشــان میدهنــد .بدیــن ترتیــب انتظــار مــی رود

0.03 2.157 0.187

در مقایســه بــا ســایر کــودکان از مشــکالت رفتــاری کمتــری رنــج

بحث و نتیجه گیری

کودکانــی کــه والدینشــان از ایــن الگــوی تربیتــی بهــره میجوینــد،
ببرنــد و چهبســا از رشــد روانــی ،اجتماعــی ،عملکــرد تحصیلــی

و مقبولیــت اجتماعــی بیشــتری برخــوردار شــوند .بــا توجــه بــه
نتیجــه پژوهــش و آنچــه بیــان شــد احتمــال دارد یکــی از دالیــل

عــدم معنــاداری ســبک فرزندپــروری مقتدرانــه بــا اختاللهــای

بــدون شــک اختــال رفتــاری یــک کــودک فقــط بــه خــود

رفتــاری در ایــن پژوهــش بــه خاطــر تعــداد نمونــه باشــد .شــاید

دوســتان و همســاالن و جامعــه مشــکالت بســیاری در زمــان

ســبک فرزندپــروری و اختاللهــای رفتــاری مشــاهده شــود .از

کــودک آســیب نمیرســاند و بــرای خانــواده ،معلمــان ،گــروه
حــال و آینــده ایجــاد کــرده و بــا معضــات اجتماعــی و قضایــی
زیــادی همــراه اســت .عواقــب ســنگین آن بــرای خانوادههــا و

در نمونههــای بــا حجــم باالتــر ،ارتبــاط معکــوس بیــن ایــن
طرفــی بــه نظــر میرســد بــا توجــه بــه شــرایط کنونــی فرهنگــی
و اجتماعــی جامعــه کــه بــا رونــد رو بــه رشــد فزاینــدهای ازنظــر

جامعــه تــا ســالها باقــی خواهــد مانــد و امــری جبرانناپذیــر

وســایل ارتباطجمعــی بخصــوص فناوریهــای جدیــد اطالعاتــی

زمینهســاز در بــروز آنهــا ،بهویــژه در جمعیــت در معــرض

شــبکههای مجــازی اینترنتــی و اندرویــدی روبروســت؛ تاثیــر

اســت .ازایــنرو توجــه بــه عوامــل پیشبینــی کننــده و
خطــر ،هماننــد کــودکان بــا اختاللهــای یادگیــری ویــژه ،جهــت

طراحــی ،آمــاده ســاختن و ارتقــای خدمــات روانشناســی و
درمانــی مناســب باهــدف کاهــش پیامدهــای منفــی و رشــد

اختاللهــای روانــی بعــدی و بهبــود کارکــرد ایــن گــروه از کــودکان

میتوانــد مفیــد و موثــر باشــد .در ایــن پژوهــش بــه ســبك
فرزندپــروری بهعنــوان یکــی از عوامــل والدینــی در پیشبینــی
رشــد روانــی ،اجتماعــی ،ســامت و مشــکالت رفتــاری کــودکان

بــا اختاللهــای یادگیــری ویــژه در آینــده پرداختــه شــد.

نظیــر رایانــه ،اینترنــت و بازیهــای گوناگــون رایانــهای و

شــیوه تربیتــی والدیــن بــر کــودکان را بــه حداقــل رســانده باشــند.
نتیجــه دیگــر پژوهــش حاضــر حاکــی از آن اســت بین ســبک

فرزندپــروری مســتبدانه بــا هیــچ یــک از مولفههــای اختــال

رفتــاری کــودکان بــا اختاللهــای یادگیــری ویــژه همبســتگی
معنــادار وجــود نــدارد .ایــن نتیجــه بــا پژوهشهــای شــیخی و

همــکاران در ســال  1394و شــیورز و همــکاران در ســال 2010

کــه نشــان دادنــد بیــن ســبک مســتبدانه بــا هیچیک از مشــکالت
رفتــاری درونــی و برونیســازی کــودکان ارتبــاط معنــاداری وجود

نتایــج ایــن پژوهــش نشــان داد بیــن ســبک فرزندپــروری

نــدارد ،همســو اســت ( .)21 ،7ولــی بــا نتایــج پژوهشهــای

بــا اختاللهــای یادگیــری ویــژه همبســتگی معنــادار وجــود

علمدارلــو در ســال  1393کــه ســبک فرزندپــروری مســتبدانه را

فــرخزاد ( ،)1396شــیخی و همــکاران در ســال  1394وکوهــن

ســازی شــده و برونســازی شــده در جامعــه آمــاری مــورد

معنــاداری بــه لحــاظ آمــاری بیــن ســبک فرزندپــروری

دیــاز معتقــد اســت ازآنجاکــه والدیــن با الگــوی تربیتی مســتبدانه

چنانچــه ذکــر شــد در اکثــر مطالعــات انجــام شــده در ارتبــاط

اســتقالل کمــی بــه آنهــا میدهنــد و بــر اطاعــت و احتــرام

مقتدرانــه بــا هیــچ یــک از مولفههــای اختــال رفتــاری کــودکان

نــدارد .همســو بــا نتایــج ایــن پژوهــش یافتههــای ترک ـشدوز و

و همــکاران در ســال  2009اســت کــه نشــان دادنــد ارتبــاط
مقتدرانــه بــا اختاللهــای رفتــاری وجــود نــدارد (.)12 ،7

با ســبک هــای فرزندپــروری و مشــکالت رفتــاری در کــودکان به

ارتبــاط معکــوس ســبک مقتدرانــه بــا بــروز مشــکالت رفتــاری

در کــودکان اشــاره شــده اســت .ســبک فرزنــد پــروری مقتدرانــه

روشــی منطقــی اســت کــه در آن حقوق والدیــن و کــودکان محترم

شــمرده میشــود ،والدیــن درخواســتهای معقولــی بــا تعییــن

ســریزو در ســال  ،2018ســوزوکی در ســال  ،2016همتــی
1

2

تــا حــدودی پیشبینیکننــده معنــادار مشــکالت رفتــاری درون
پژوهــش خــود معرفــی مینماینــد ،همســو نیســت (.)15 ،14
در ارتبــاط بــا فرزنــدان خــود رفتــاری ســرد و طردکننــده دارنــد،

بیچــون و چــرای آنهــا تاکیــد میکننــد  ،فرزندانــی بــا اســتقالل،

مهارتهــای اجتماعــی و اعتمادبهنفــس پاییــن تربیــت خواهنــد

کــرد .بــه عبارتــی ایــن الگــوی تربیتــی مــی توانــد منجــر بــه
بــروز عالئــم افســردگی ،اضطــراب ،رفتارهــای ضداجتماعــی،

1- Cerezo
2- Suzuki
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مشکالت
برون سازی
شده کودکان
LD

متغیرهای مجذور
R
پیشبین

مجذور
تعدیل
شده R

B

خطای
استاندارد

Sig

بتا

t

کنــد از فرزنــدان خــود دارنــد و درعینحــال بــه آنهــا صمیمیــت

پیشبینی اختاللهای رفتاری بر اساس سبکهای فرزندپروری در کودکان با اختاللهای یادگیری ویژه

بزهــکاری و اختــال ســلوک در فرزنــدان شــود ( .)22،5بــه نظــر

تعلیم و تربیت استثنایی

بــه حداقــل برســاند.

رفتــاری و عاطفــی مختلفــی در کــودکان مــی شــود ،امــا اینکــه

اجتماعــی حاکــم بــر زندگــی کــودك و مولفههــای محیــط مدرســه

معنــی دار و در برخــی معن ـیدار نیســت شــاید ناشــی از تفــاوت

فرزندپــروری را بــه حداقــل برســاند .از ســوی دیگــر در کــودکان

و یــا نــوع آزمونــی باشــد کــه در تجزیــه و تحلیــل داده هــای ایــن

اختــال رفتــاری خــود معلــول ایــن مشــکل (اختــال یادگیــری

موجــود را مــی تــوان بــه شــرایط خانوادگــی ،فرهنگــی ،روانــی و

پیامدهــای آن در کــودک ،میتوانــد کــودک را مســتعد ابتــا

نتیجــه پژوهــش حاضــر در خصــوص ســبک ســهلگیرانه

پیشــرفت و کســب موفقیــت درزمینــهی تحصیلــی میتوانــد

برونســازی شــده همبســتگی منفــی و معنــادار دارد و در

را مســتعد ابتــا بــه مشــکالت و ناســازگاریهای اجتماعــی،

ناکارآمــد باشــند کــه بــه نوبــه خــود باعــث بــروز مشــکالت

میرســد وراثــت ،شــرایط خانوادگــی ،فرهنگــی ،روانــی و

در برخــی پژوهشهــا تأثیــر ایــن ســبک بــر یــک رفتــار خــاص

ماننــد معلــم و گــروه دوســتان توانســته اســت تاثیــرات ســبک

در نــوع ابــزار بــکار گرفتــه شــده و شــرایط جمــع آوری داده هــا

بــا اختاللهــای یادگیــری ویــژه ،در بســیاری از مواقع امــکان دارد

پژوهــش مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت .همچنیــن اختــاف

ویــژه) باشــد ،بــه آن معنــا کــه وجــود اختــال یادگیــری ویــژه و

اجتماعــی حاکــم بــر زندگــی کــودك نیــز نســبت داد.

بــه اختــال رفتــاری نمایــد .زیــرا شکس ـتهای مکــرر و عــدم

نشــان داد ایــن شــیوه فرزندپــروری تنهــا بــا مشــکالت
تحلیــل رگرســیون چنــد متغیــره نیــز عامل ســبک فرزندپــروری

ســهلگیرانه بهعنــوان پیشبینــی کننــدهی معنــاداری بــرای
مشــکالت برونسازیشــده کــودکان بــا اختاللهــای یادگیــری

ویــژه شــناخته شــد .ایــن بــدان معناســت کــه هــر چــه والدیــن

در تربیــت فرزنــدان از ســبک ســهلگیرانهتر اســتفاده

کننــد احتمــال بــروز اختاللهــای رفتــاری برونسازیشــده

منجــر بــه شــکلگیری خودپنــداره منفــی در کــودک شــود و او

افســردگی ،اضطــراب و  ...نمایــد .از طرفــی ایــن کــودکان بــه

دلیــل نقــص در مهارتهای شــناختی و روانشــناختی پایــه مانند
کارکردهــای اجرایی ،حافظــه ،توجه ،ادراک و اســتدالل ،در درک

و تفســیر نشــانههای اجتماعــی ،احساســات و هیجانــات دیگــران

بــا مشــکل و نواقصــی مواجــه خواهنــد شــد و همیــن امــر منجــر
میگــردد تــا از رفتــار بهعنــوان یــک دفــاع بــرای جلوگیــری از

ماننــد پرخاشــگری ،رفتارهــای ضداجتماعــی و  ...کاهــش

اســترس ناشــی از تعامــات اجتماعــی اســتفاده نماینــد و ایــن

( ،)2016شــیخی و همــکاران ( )1394و نیــز بــا نتیجــه پژوهــش

و اجتماعــی بــا مشــکالت عدیــدهای روبــه رو ســازد(.)19

مییابــد .ایــن نتیجــه بــا پژوهــش ســریزو ( ، )2018ســوزوکی

همتیعلمدارلــو و همــکاران ( )1393کــه در پژوهــش خود نشــان

مســاله میتوانــد ایــن کــودکان را درزمین ـهی ارتباطــی ،رفتــاری
بیتردیــد چگونگــی تعامــل والدیــن بــا فرزنــدان میتوانــد

دادنــد ســبک ســهلگیرانه پیشبینیکننــده مثبــت و معنــادار

در شــکل گیــری شــخصیت فرزنــدان و نــوع رفتــار هــای آنــان

اســت همســو نیســت .)23،15،14،7( .روان شناســان رشــد

والدینــی را در شــکلگیری شــخصیت و رفتــار کــودکان و بــروز

مشــکالت رفتــاری درونســازی و برونسازیشــده کــودکان

تأثیــر داشــته باشــد؛ و در نتیجــه نمــی تــوان نقــش موثــر عوامــل

معتقدنــد ایــن ســبک فرزندپــروری کمتریــن میــزان ســاختار را

مشــکالت رفتــاری در آنهــا نادیــده گرفــت .در ایــن میــان

رفتــار کــودک و گرایــش بــه تــن دادن بــه خواس ـتهای کــودک

را بــا چالشهــا و ابهامــات زیــادی مواجــه ســازد ،ازایــنرو

مهــرورز ،پذیــرا و کمتوقــع هســتند ،کنتــرل کمــی بــر رفتــار

در راســتای آشــنایی بــا ماهیــت ایــن اختــال در جهــت تصحیــح

در هــر ســنی کــه باشــند را میدهنــد ،حتــی اگــر هنــوز قــادر بــه

ویــژه  ،عــاوه بــر کاهــش نگرانــی و اضطــراب والدیــن در ارتبــاط

فرزندپــروری ســهلگیرانه بــا مشــکالت رفتــاری کــودك و

اســنادهای نادرســت آنــان نیــز فراهــم گــردد .چراکــه اصــاح

نتیجــه پژوهــش حاضــر بــه تفاوتهــای فرهنگــی و تاثیــرات

داشــته و میتوانــد نقــش مداخلــهای پیشــگیریکنندهای را در

داشــته و بــا کمبــود مهــار والدینــی و اعمــال قــدرت والدیــن روی

وجــود یــک اختــال هماننــد اختــال یادگیــری ویــژه  ،والدیــن

مشــخص میشــود ( .)24والدینــی بــا ایــن الگــوی تربیتــی،

پیشــنهاد میگــردد بــا برگــزاری جلســات و دورههــای آموزشــی

فرزنــدان خــود اعمــال میکننــد و بــه آنهــا اجــازه تصمیمگیــری

نگــرش و نــوع دیــدگاه والدیــن بــه مســاله اختــال یادگیــری

انجــام ایــن کار نباشــند( .)14بنابرایــن انتظــار مــیرود ســبک

بــا کــودک خــود ،زمینههــای الزم بــرای اصــاح باورهــا و

پیامدهــای منفــی ارتبــاط داشــته باشــد .شــاید بتــوان در تببیــن

نگــرش آنهــا در نحــوه ارتباطشــان بــا کــودک ،نقــش مهمــی

مختلــف محیــط بیــرون ازجملــه مدرســه ،معلــم و گروه دوســتان
اشــاره داشــت که توانســته اســت تاثیرات ســبک فرزندپــروری را

بــروز مســائل جنبــی و حاشــیهای ماننــد اختاللهــای رفتــاری
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مــی رســد ســبک فرزندپــروری مســتبدانه از ســبکهای تربیتــی

درمجمــوع بــا توجــه بــه نتایــج پژوهــش حاضــر بــه نظــر

پیشبینی اختاللهای رفتاری بر اساس سبکهای فرزندپروری در کودکان با اختاللهای یادگیری ویژه

 از طرفــی بــا.همــراه بــا اختاللهــای یادگیــری ویــژه ایفــا نمایــد

توجــه بــه نقــش ســایر عوامــل محیطــی نیــز پیشــنهاد میگــردد
( تــا در پژوهشهــای آتــی نقــش عوامــل درون مدرســهای
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،نگــرش و آگاهــی معلمــان از ماهیــت مشــکالت ویــژه یادگیــری
طــرز برخــورد معلمــان بــا کــودک دارای اختاللهــای یادگیــری

 طــرز برخــورد همســاالن بــا کــودک دارای اختاللهــای،ویــژه

 شــیوههای انضبــاط آمــوزی در مدرســه،یادگیــری ویــژه
) در ارتبــاط بــا اختاللهــای رفتــاری کــودکان مبتــا بــه...و

.اختاللهــای یادگیــری ویــژه نیــز موردتوجــه قــرار گیــرد
بایــد بــه خاطــر داشــت ایــن پژوهــش بــر روی کــودکان بــا

اختاللهــای یادگیــری ویــژه دختــر و پســر شــاغل بــه تحصیل در

مــدارس ابتدایــی شــهری شهرســتانهای اســتان تهــران صــورت
 درنتیجــه تعمیمپذیــری نتایــج پژوهــش بــه عموم،گرفتــه اســت
.بــا محدودیــت مواجــه اســت و باید جانــب احتیاط رعایــت گردد
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