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مقدمه
د فرزند خود 

ّ
که والدین برای تول با وجود بسیاری از مشکالت 

موجب  کودک  بودن  طبیعی  و  سالم  به  امید  می شوند،  متحمل 
می شود.  کودک  پذیرش  نتیجه  در  و  آنها  در  اعتماد  احساس 
خود،  فرزند  کم توانی  هوشی  از  والدین  شدن  گاه  آ محض  به 
شروع  مشکالت  و  شده  ناامیدی  به  مبدل  امیدها  و  آرزوها  تمام 
کودک  پذیرش  عدم  موجب  می تواند  موضوع  این   .)1( می شود 
تحول  بر  مؤثر  عوامل  مهم ترین  از  پذیرش  این  شود.  مادر  توسط 
این  در   .)3  ,2( می شود  محسوب  کودک  اجتماعی   و  روانی 

و  مادرانه  رفتار   ،)4( مادر  به ویژه  والدین  ویژگی های  خصوص 
دلبستگی(  نظریه  )براساس  فرزند  به  نسبت  مادر  کنش های  وا
کودکی بلکه تأثیر ماندگاری در تمام  تأثیر بسزایی نه تنها در دوران 
از عوامل  کرد یکی  از این رو، می توان این گونه بیان  مراحل دارد. 
است  کودک  کم توانی  با  مادر  برخورد  و  پذیرش  نحوۀ  بنیادی، 
فشارزا  منبع  عنوان  به  کم توانی  هوشی  با  کودک  د 

ّ
تول  .)6  ,5(

خطر  به  را   )11( مادران  به ویژه  والدین  عمومی  سالمت   )10-7(
و  شناختی  ارزیابی  به  اندازه ای  تا  آن  تأثیر  میزان  ولی  می اندازد 
مادر بستگی دارد  مقابله ای  و مهارت های  ویژگی های شخصیتی 

پیش بینی تعامل مادر - کودک بر اساس ویژݡگی های شخصیتـــݡی و سبک های 
کودک با ݡکم توانـــݡی هوشـــݡی  مـقابله ای مادران دارای 

کرج، ایران کرج، دانشلگاه آزاد اسلالمی،  کارشناسلی ارشلد روان شناسلی شلخصیت، واحد  □ آفرین مثنوی خوان * ، 

چکیده
هـدف: هلدف از ایلن پژوهلش پیش بینلی تعاملل مادر-کلودک بلر اسلاس ویژگلی شلخصیتی و سلبک مقابلله ای در ملادران دارای 

کم توانلی  هوشلی بلود.  کلودک بلا 

کم توانلی  هوشلی بلود  کلودک بلا  روش: پژوهلش پیلش رو از نلوع همبسلتگی اسلت. نمونلۀ آملاری شلامل 209 نفلر از ملادران دارای 
گلردآوری  کلرج در سلال تحصیللی 96-97 انتخلاب شلدند. بلرای  کله به صلورت طبقله ای از چهلار ناحیلۀ آملوزش و پلرورش شهرسلتان 
کاسلتا )1985( و تعاملل مادر-کلودک رابلرت )1961( و سلبک مقابلله ای الزاروس  کلری و  اطالعلات از پرسشلنامۀ شلخصیتی نئلو ملک 

گام اسلتفاده شلد. گام بله  و فولکملن )1988(، و جهلت تحلیلل داده هلا  از شلاخص آملاری پیرسلون و رگرسلیون 

را  مادر-کلودک  تعاملل  پیش بینلی  تلوان  مقابلله ای  سلبک های  و  شلخصیت  ویژگلی  داد  نشلان  یافته هلا  تحلیلل  یافته هـا: 
دارد      وجلود  معنلاداری  رابطلۀ  کلودک  ملادر  تعاملل  و  شلخصیتی  ویژگلی  متغیلر  خرده مقیاس هلای  از  برخلی  میلان  همچنیلن  ندارنلد. 
رابطلۀ مثبلت و مسلتقیم و میلان  انعطاف پذیلری و مسلئولیت پذیری  بلا خرده مقیاس هلای  )0p/05‹(. میلان خرده مقیلاس پذیلرش 
خرده مقیاس هلای حمایلت، سلهل گیرانه و طلرد بلا خرده مقیاس هلای روان نژندگرایلی، انعطاف پذیلری، دلپذیلری و مسلئولیت پذیری 
رابطلۀ معکلوس و منفلی وجلود دارد. میلان خرده مقیاس هلای متغیلر راهبردهلای مقابلله ای و تعاملل مادر-کلودک رابطله معنلاداری 

نلدارد. وجلود   )›0p/05(

کم توانلی  هوشلی  کیفیلت تعاملل مادر-کلودک بلا  گفلت بلرای پیش بینلی  نتیجه گیـری: بلر اسلاس یافته هلای به دسلت آمده می تلوان 
ویژگی هلای شلخصیتی و سلبک های مقابلله ای ملادران، نقلش چندانلی نداشلته و متغیرهلای دیگلری ایلن ارتبلاط را تبییلن می کننلد. 

کم توانی  هوشلی. کودک با  کلیـدی: تعاملل مادر-کودک، ویژگی شلخصیتی، سلبک مقابله ای،  واژه هـای 

* E-mail: masnaviafarin@gmail.com

نـوع مقالـه: پژوهشـی                    صفحـات 39 ــــ 46
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بر  را  نفوذ  بیشترین  می رسد  به نظر  که  مهمی  عوامل  از  یکی   .)12(
روابط و رفتار داشته باشد ویژگی های شخصیتی است )13, 14( و از 
تفاوت های فردی در حکم عامل اصلی تفاوت در شخصیت افراد 
جهت  افراد  که  راهبردهایی  آن،  بر  عالوه   .)16  ,15( می شود  یاد 
مقابله با رویدادهای فشار زا )17( به کار می برند نیز در حکم عامل 
بهزیستی  منفی،  و  مثبت  هیجانات  تجربۀ  می توانند  برانگیزاننده 
 .)19  ,18( به مخاطره  اندازند  را  فرد  هیجانی  و  رفتاری  ذهنی، 
که  هستند  رفتاری  و  شناختی  تالش  های  مقابله ای،  سبک های 
با مسائل و مشکالت  آمدن  کنار  برای  افراد در موارد فشار زا )20( 
به کار می برند و نقش اساسی و تعیین کننده  ای در سالمت جسمانی 
شده  انجام  پژوهش های  براساس   .)21( می کند  ایفا  آنها  روانی  و 
کودکان بدون  کم توانی  هوشی نسبت به والدین  کودکان با  والدین 
کم توانی  هوشی  در مواجهه با موقعیت های فشار زا، از راهبردهای 
که در صورت  مقابله ای متفاوتی استفاده می کنند )3, 18, 21, 22( 
برقراری تعامل مفید و سازنده از جمله بازی)23( می تواند شرایط 
در  پژوهش ها  کند.  فراهم  مادر  همچنین  و  کودک  برای  را  بهتری 
با  کودک  دارای  مادران  داده اند  نشان  تعاملی  الگوهای  با  رابطه 
رایج ترین  می کنند.  تجربه  را  بیشتری  روانی  فشار  کم توانی  هوشی، 
ارتباطی  آنها سهل گیرانه و طرد است و الگوهای  ارتباطی  الگوهای 
کمتری قرار دارد )7, 10, 24, 25(. این سطح از  پذیرش در سطح 
فشار روانی در مادران دانش آموزان با اختالالت یادگیری نیز دیده 
که می توان با آموزش سبک های فرزندپروری )27(  می شود )26( 
و مداخالتی در راستای بهبود تعامل مادر-کودک )23( بر بخشی از 
این فشار ها چیره شد. اما آنچه در این پژوهش ها مورد بررسی قرار 
نگرفته است نقش ویژگی های شخصیتی در تعامل و ارتباط است؟ 
راهبردهای  و  شخصیت  میان  رابطۀ  پژوهش ها  برخی  در  چلله  گر  ا
مادر-کودک  تعامل  کیفیت  با  آن  رابطۀ  اما  شده  اشاره  مقابله ای 
است،  این  پرسش  حال   .)28( است  نگرفته  قرار  توجه  مورد 
مسئولیت پذیری،  )برون گرایی،  مادر  شخصیتی  ویژگی های  آیا 
انعطاف پذیری، روان نژندگرایی و دل پذیری( می توانند تعامل مادر 
طرد  و  سهل گیری  افراطی،  حمایت  پذیرش،  شکل  به  را  کودک  با 
نشان دهند. از این رو، با توجه به پیش بین بودن متغیرهای ویژگی 
شخصیتی و راهبردهای مقابله ای برای متغیر تعامل مادر-کودک، 
تعامل  کیفیت  پیش بینی  میزان  بررسی  به دنبال  حاضر  پژوهش 
راهبردهای  و  شخصیتی  ویژگی  متغیرهای  براساس  مادر-کودک 

مقابله ای است.

روش

همبستگی  مطالعات  جزو  و  توصیفی  نوع  از  حاضر  پژوهش 
با  کودک  دارای  مادران  همۀ  پژوهش  این  آماری  جامعۀ  است. 
ابتدایی )14-6ساله( مشغول تحصیل در  کم توانی  هوشی مقطع 
بودند.   96-97 سال  در  کرج  گانۀ   4 نواحی  استثنایی  مدارس 
براساس جدول  که  بود  نفر  آماری این پژوهش شامل 209  نمونۀ 
روش  به  و  کم توانی  هوشی  با  کودک  دارای  مادران  از  مورگان1 
گروه نمونه(،  گروه جامعه در  طبقه ای )رعایت نسبت توزیع افراد 
)ناحیۀ  کرج  استثنایی  مدارس  پرورش  و  آموزش  ناحیۀ   4 بین  از 
یک، 44 نفر از 50 نفر؛ ناحیۀ دو، 36 نفر از 40 نفر؛ ناحیۀ سه، 66 
شدند.  انتخاب  نفر(   75 از  نفر   63 چهار،  ناحیۀ  و  نفر؛  از80  نفر 
ک های ورود به پژوهش عبارت بودند از بهرۀ هوشی 50 تا 69  مال
)براساس نتایج سنجش تخصصی در زمان  نام نویسی و براساس 
آزمون های هوش برای هر دانش آموز در سامانۀ سناد(، نداشتن 
نظر  ملورد  سللنی  گلروه  در  دانش آموز  قلرارگلیری  دیگر،  اختالالت 
)14-6 ساله(، رضایت از شرکت داوطلبانه، و حداقل سواد مادر. 

برای جمع آوری داده ها نیز از سه پرسشنامۀ زیر استفاده شد.

مذکلور  پرسشلنامۀ  مــادر-کــــودک:  رابــــطۀ  پرسشنامـــۀ  الـف( 
ترجمله  فارسلی  بله  و  تهیله  واشلنگتن  دانشلگاه  در  روث2  توسلط 
شلده اسلت. پرسشلنامۀ رابطلۀ مادر-کلودک بلا 48 پرسلش، چهلار 
بله  محبلت  ابلراز  و  آزادی  اعطلای  طلرد،  پذیلرش،  )میلزان  ویژگلی 
کله هلر12 پرسلش  گونله ای  بله   از سلوی ملادر( را می سلنجد  کلودك 
بلرای سلنجیدن یکلی از ویژگی هلای یادشلده طراحلی شلده اند. در 
بلوده اسلت  تنظیلم پاسلخ های پرسشلنامه، الگلوی لیکلرت مدنظلر 
و  مخالفلم  تصمیم بگیلرم،  نمی توانلم  موافقلم،  )کاماًلموافقلم، 
تأییلد  بله  روایلی محتوایلی  نظلر  از  پرسشلنامه  ایلن  کاماًلمخالفلم(. 
کارشناسلان رسلید و از نظلر پایایلی نیلز از طریلق دو نیمله  سله تلن از 
کلردن سلؤاالت 0/58 به دسلت آملد )29(. در پژوهلش حاضلر نیلز 
کرونبلاخ ضرایب  لفلای  بلرای به دسلت آوردن پایایلی بلا اسلتفاده از آ
بلرای خرده مقیاس هلای مختللف حاصلل شلد. بلا میانگیلن 0/79 

ب(پرسشنامۀ 5 عاملی شخصیت: پرسشنامۀ 5 عاملی جدید 
 )NEO-FFI( و نسخلللۀ بازنگری شدۀ آن )NEOPI-R( شخصللللیت
کللللله در سال 1985 مك کری  پرسشنامللله های شخللصیتی هلللسللتند 
گذشته  کردند و در طی دهۀ  کاستا3 برای جمعیت بهنجار تهیه  و 

  1. Morgan
  2. Roth

 3.  Mc Cray and Costa
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داشتند.  بالینی  و  پژوهشی  کاربست های  در  را  استفاده  بیشترین 
این پژوهشگران با استفاده از تحلیل عاملی به این نتیجه رسیدند 
توافق پذیری  ُبعد )روان نژندگرایی، برون گرایی، تجربه پذیری،  پنج 
در  فلللردی  تفلللاوت های  برای  ملللی تللوان  را  وظلللیفللله شللللناسلللی(  و 
گروسی، حق شناس و نفیسی  کرد.  خصوصیات شخصیتی منظور 
کردند )21(.  در سال 1378 این پرسشنامه را در ایران هنجاریابی 
که پنج عامل اصلی  کوتاه این ابزار دارای شصت ماده است  فرم 
برای  می سنجد.  عامل  هر  برای  خصوصیت  شش  در  را  مذکور 
مواد  و  دارد  وجود  پرسش  دوازده  پرسشنامه،  این  در  عامل  هر 
به صورت پنج گزینه ای )کاماًل موافقم 4، موافقم 3، نظری ندارم 2، 
پژوهش  در  می شوند.  نمره گذاری   )  0 مخالفم  کاماًل   ،1 مخالفم 
از  استفاده  با  پرسشنامه  روایی  بررسی  برای  و  کاستا  و  َکری  مک 
برای   0/77 تا   0/71 روایی  میزان  همگرا  روایی  و  همزمان  روایی 
گزارش شده توسط  هر ُبعد به دست آمد. همچنین ضریب آلفای 
کاستا بین 0/74 تا 0/89 با میانگین 0/81 متغیر است  کری و  مك 
کرونباخ پرسشنامۀ مذکور در پژوهش حاضر نیز برای  )30(. آلفای 

پنج ُبعد ذکرشده از 0/83 تا 0/88 متغیر بود.

فولکمن1:  و  الزاروس  مقابله ای  راهبردهای  ب(پرسشنامۀ 
بر   )1988( فولکمن  و  الزاروس  مقابله ای  راهبردهای  پرسشنامۀ 
اساس نظریۀ شناختی-پدیدارشناختی دربارۀ فشار روانی طراحی 
که افراد برای  شده است و به سنجش افکار و اعمالی می پردازد 
می برند.  به کار  روزمره  زندگی  فشار زای  برخوردهای  با  مقابله 

را  مقابله ای  راهبرد  هشت  و  دارد  پرسش   66 پرسشنامه  این 
روش های  دستۀ  دو  به  هشت گانه  الگوهای  این  می سنجد. 
مسئولیت پذیری،  اجتماعی،  حمایت  )جستجوی  مسئله مدار 
هیجان مدار  و  مثبت(،  مجدد  ارزیابی  و  مسئله،  مدبرانۀ  حل 
گریز-اجتناب(  و  خویشتن داری  جویی،  دوری  رویاروی،  )مقابلۀ 
نمرۀ  خرده مقیاس ها  این  در  فردی  چه  هر  و  شده اند  تقسیم 
که از این راهبردها در  کند نشان دهندۀ آن است  کسب  بیشتری 
از  نمره گذاری  برای  می کند.  استفاده  بیشتر  فشار زا  موقعیت های 
گزینه ای لیکرت استفاده شد )صفر نشانگر »به کار نبردم«،   روش 4 
نشانگر1، »تا حدودی به کار بردم«، 2 نشانگر »بیشتر مواقع به کار 
بردم«(. روایی درونی پرسشنامۀ  بردم«، و 3 نشانگر »زیاد به کار 
مذکور برای خرده مقیاس های مختلف از 0/78 تا 0/84 و پایایی 
پایایی   .)18( است  شده  گزارش   0/88 تا   0/8 ارقام  میان  نیز 
پرسشنامه در پژوهش حاضر برای مؤلفه های مختلف با استفاده 

کرونباخ بین 0/81تا 0/86 بود. از آلفای 

یافته ها 

گلروه  افلراد  از  آملده  به دسلت  جمعیت شلناختی  اطالعلات   
نمونله نشلان داد بیشلتر ملادران، دارای ملدرک تحصیللی معلادل 
دیپللم و تنهلا 4 درصلد شلاغل بودنلد. در این میلان، 29 مادر بیش 
آنهلا  از  نیملی  اسلتثنایی  فرزنلد  و  داشلتند  اسلتثنایی  فرزنلد  یلک  از 

بلود. فرزنلد خانلواده  اولیلن 

1. Lazarus and Fulkman

جــدول 1( شللاخص های توصیفللی متغیرهای پژوهش

نگینخرده مقیاسمتغیر معیارمیا کشیدگیکجیانحراف 

مقابله ای 37/896/980/500/40مسئله مدارراهبرد 
35/7011/020/161/12هیجان مدار

37/217/641/551/73پذیرش

مادر-کودک 38/149/910/371/04حمایترابطۀ 
0/370/56-40/068/47سهل انگارانه

0/0040/09-38/436/37طرد
24/137/580/090/02روان نژندگرایی

28/685/520/771/91برون گرایی
شخصیتی 26/295/740/661/86انعطاف پذیریویژگی 

30/895/220/060/87دلپذیری
0/611/06-36/456/93مسئولیت پذیری
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شلاخص های  نملودن  مشلخص  بلر  علالوه   1 جلدول  نتایلج 
نملرات  قدرمطللق  می دهلد  نشلان  پژوهلش،  متغیرهلای  توصیفلی 
ایلن اسلاس  بلر  کله  2 اسلت  از  کمتلر  کشلیدگی  شلاخص چولگلی و 

آزمون هلای  از  می تلوان  و  بلوده  هنجلار  داده هلا  گفلت  می تلوان 
کلرد. اسلتفاده  داده هلا  تحلیلل  در  پارامتلری 

جــدول 2( ماتریللس همبسللتگی بللرای متغیرهللای ویژگللی شللخصیتی و راهبللرد مقابللله ای  بللا تعامل مادر-کودک

1234567891011متغیر
1روان نژندگرایی

1**0/265-برون گرایی
0/1320/0791-انعطاف پذیری

1**0/189**0/24**0/262-دلپذیری
1**0/415**0/234**0/413**0/31-مسئولیت پذیری

1**0/1270/317**0/196**0/0060/253-مسئله مدار
1**0/521**0/0210/10/149-0/1340/06هیجان مدار

0/1191-0/028-**0/120/233**0/0090/284-0/029-پذیرش
1**0/2-0/0480/02-*0/145-0/121-**0/293-0/068-0/104حمایت

1**0/1240/611-0/024-0/004*0/145-*0/15-0/086-0/041-*0/168سهل گیرانه
1**0/504**0/481**0/24-0/1040/038**0/213-0/122-0/128-0/014-*0/139طرد

*p< 0.05   **p< 0.01 

گفت میان تعامل سلهل گیرانه  براسلاس نتایلج جلدول2 می تلوان 
تعاملل  روان نژندگرایلی؛  بلا   )  r=  0/193( طلرد  و   ،)  r=  0/168(
پذیلرش )r= 0/284 ( و حمایلت )r= -0/293 ( بلا انعطاف پذیلری؛ 
 ) r= -0/145( ؛ و حمایلت سلهل گیرانه) r= 0/233( تعاملل پذیلرش
در  معنلاداری  رابطله  مسلئولیت پذیری  بلا   )  r=  -0/213( طلرد  و 

خرده مقیاس هلای  میلان  املا  اسلت  برقلرار   0/05 و   0/01 سلطوح 
رابطلۀ معنلاداری وجلود  تعاملل چهارگانله  راهبردهلای مقابلله ای و 
نلدارد. بنابرایلن، متغیلر راهبردهلای مقابلله ای از معادللۀ رگرسلیون 

می شلود. خلارج 

جــدول 3( ضریللب تحمللل و تللورم واریانللس متغیرهای پژوهش

Tolerancevariance inflation factor
نژندگرایی 0/851/16روان 

0/81/24برون گرایی
0/931/07انعطاف پذیری

0/791/25دلپذیری
0/681/46مسئولیت پذیری

تلورم  عاملل  ارزش  گارینلو1  گومسلت،  ِمیلر،  دیلدگاه  براسلاس 
نشلان   0/1 از  کمتلر  تحملل  ضریلب  ارزش  و   10 از  باالتلر  واریانلس 
دهنلدۀ هم خطلی و در نتیجلۀ ایلن فلرض، رگرسلیون برقلرار اسلت.

جــدول 4( آزمللون بررسللی اسللتقالل مقادیللر باقیمانده یا خطا

تعدیل شدهRR2مدل  Rواتسون دوربین 
10/1970/0390/0151/44

پیش بیلن،  متغیرهلای  بیلن  در  خطاهلا  اسلتقالل  آزملون  بلرای 
گرفلت. ارزش  ارزش شلاخص دوربیلن واتسلون2 ملورد بررسلی قلرار 
شلاخص مذکلور 1/44 بلود. به نظلر فیللد3 ارزش شلاخص دوربیلن 
خطاهاسلت.  اسلتقالل  علدم  نشلان دهندۀ   ،2 از  باالتلر  واتسلون 
برایلن اسلاس، بلا توجله به ارزش شلاخص آزمون، بررسلی اسلتقالل 
فلرض  گفلت  می تلوان  و  شلد  محاسلبه  خطلا  یلا  باقیمانلده  مقادیلر 
اسلت.  برقلرار  پژوهلش  داده هلای  بیلن  در  نیلز  خطاهلا  اسلتقالل 

1. Meyer, Gomest and Guarino
2. Durbin-Watson

3. Fild
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فرضیله  تحلیلل  بله  ادامله  در  رگرسلیون  فلرض   رعایلت  بله  توجله  بلا 
می شلود. پرداختله  پژوهلش 

جــدول 5( نتایللج معناداری مدل رگرسللیون

تغییراتالگو مجذوراتمنبع  مجذوراتدرجات ازادیمجموع  معناداریFمیانگین  سطح 
209/495541/8941/63رگرسیون

5204/60320325/6380/152باقیماندههمزمان
5414/071208مجموع

جدول 6( ضرایب رگرسللیون

معناداریβTمتغیرمدل سطح 
11/0680/000ثابت

نژندگرایی 0/1261/690/09روان 
گراییهمزمان 0/050/650/51برون 

پذیری 1/060/28-0/076-انعطاف 
0/760/44-0/059-دلپذیری

پذیری 0/590/55-0/049-مسئولیت 

گفت علی رغم  بر اساس نتایج به دست آمده از جدول 6 می توان 
کیفیت تعامل  رابطۀ معنادار میان متغیرهای ویژگی های شخصیتی و 
،) β = 0/05( برون گرایی ،) β = 0/126( مادر لللل  کودک، روان نژندگرایی

و   )  β دلپذیری )0/059- =   ،)  β انعطاف پذیری )0/076- = 
معنادار  مادر-کودک  تعامل  بر   )  β  =  -0/049( مسئولیت پذیری 

نبودند و معادلۀ رگرسیون برای پیش بینی شکل نمی گیرد. 

بحـث و نتیجه گیری

کم توانللی  هوشللی  بللا  کللودک  دارای  مللادران  به ویللژه  والدیللن 
بلله والدیللن دارای  را نسللبت  فشللار روانللی و جسللمانی بیشللتری 
کم توانللی هوشللی تجربلله می کننللد و ایللن فشللار در  کللودک بللدون 
روابللط آن هللا اثللر می گللذارد. هللر چلله مللادر، فشللار روانللی بیشللتری 
کنللد الگللوی تعامللل به سللمت طللرد پیش مللی رود و هللر  را تجربلله 
کمتللر باشللد پذیللرش بیشللتر می شللود. انتخللاب  چلله فشللار روانللی 
راهبردهللا بلله مهللارت  مللادر بسللتگی دارد. بللر ایللن اسللاس و بللا توجه 
رگرسللیون  روش  بللا  شللده  مطللرح  فرضیللۀ  پژوهللش،  اهللداف  بلله 
اسللاس  بللر  مادر-کللودک  تعامللل  کیفیللت  پیش بینللی  به دنبللال 
بللود.  مقابللله ای  راهبردهللای  و  مشللترک  ویژگی هللای  متغیرهللای 
بللرای پیش بینللی متغیللر رابطللۀ مادر-کللودک تنهللا متغیللر ویژگی هللای 
کلله در نهایللت نتایللج تحلیللل  شللخصیتی وارد معادللله رگرسللیون شللد 
وجللود  علی رغللم  شللخصیتی  ویژگی هللای  داد  نشللان  داده هللا 

پیش بینللی  را  مادر-کللودک  تعامللل  نمی تواننللد  معنللادار،  رابطللۀ 
 ,17  ,6 یافته هللای )4,  بللا  فرضیلله  ایللن  یافته هللای  نتایللج  کننللد. 
می تللوان  حاضللر  پژوهللش  یافتللۀ  تبییللن  در  اسللت.  همسللو   )20
کللم در ماتریللس  کللرد بللا توجلله به شللدت رابطللۀ  گونلله بیللان  ایللن 
همبسللتگی میللان متغیرهللای پژوهللش، انتظللار می رفللت متغیرهللا 
خرده مقیاس هللای  )ماننللد  نشللوند  وارد  رگرسللیون  معادلللۀ  در 
راهبردهللای مقابللله ای( و یللا در صللورت وارد شللدن بلله معادللله 
کللم پیش بینللی برخللوردار  رگرسللیون )ویژگللی شللخصیتی( از تللوان 
باشللند. امللا در خصللوص وجللود رابطللۀ معنللادار میللان متغیرهللای 
دوران  در  فللرد  هللر  شللخصیت  کللرد  اشللاره  می تللوان  پژوهللش 
سرتاسللر  در  می تواننللد  ویژگی هللا  ایللن  و  می گیللرد  شللکل  کودکللی 
گسللترۀ زندگللی انسللان  اثرگللذار باشللند، مللادران نیللز از ایللن قاعللده 
کیفیللت تعامللل  مسللتثنی نیسللتند. ایللن ویژگی هللای شللخصیتی بللر 
مللادران بللا فرزندشللان اثللر می گللذارد امللا آنچلله در ایللن خصللوص 
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کم توانللی هوشللی  کیللد بللر  مهللم اسللت وجللود فرزنللد اسللتثنایی و بللا تأ
ایللن رو، ویژگی هللای شللخصیتی  از  در پژوهللش پیللش رو اسللت. 
کلله نقللش مسللتقیم در  مللادران در حکللم یکللی از اعضللای خانللواده 
کلله  تربیللت فرزنللدان دارد حائللز اهمیللت اسللت. ایللن مهللم، زمانللی 
کودکللی و سللال های اولیللۀ  زندگللی  تعامللل مادر-کللودک بلله دوران 
و  اسللت  برخللودار  چندانللی  دو  اهمیللت  از  باشللد  داشللته  اشللاره 
تعامللل  کیفیللت  و  تعامللل  خللود  شللخصیتی  ویژگی هللای  بللا  مللادر 
بللا فرزنللدش را پایه ریللزی می کنللد. از سللوی دیگللر، بلله سللبب نللوع 
کللودک اسللتثنایی دارد نیازمنللد حمایللت  کلله  مشللکالت و مسللائلی 
و توجلله بیشللتری اسللت و تمللام ایللن مللوارد بللر عهللدۀ مللادر )در 
از  کللودک( اسللت.  بللا  ارتبللاط دوطرفلله   فللرد دارای  اولیللن  حکللم 
سللویی دیگللر، ویژگی هللای روان شللناختی مللادران )از قبیللل تنللش 
مللادر- مثبللت  تعامللل  می تواننللد  افسللردگی(  و  اضطللراب  زیللاد، 
کللودک را تحللت تأثیللر قللرار دهنللد. ایللن ویژگی هللا، انللرژی موجللود 
در مللادران را صللرف مراقبللت از خللود می کنللد و ایللن شللرایط نیللز 
وجللود  اثللر می گذارنللد )26(.  مادر-کللودک  تعامللل  بللر  نوعللی  بلله 
کم توانللی  هوشللی، شللوکی در والدیللن ایجللاد می کنللد و  کللودک بللا 
در پللی آن والدیللن بللرای از بیللن بللردن چنیللن شللوکی تللالش زیللاد 
متوجلله  بسللیار  درمان هللای  از  پللس  والدیللن  وقتللی  می کننللد.  
کودک شللان می شللوند، افسللرده و  کم توانللی هوشللی  عللدم تغییللر 
نسللبت بلله مشللکالت و فشللارها آسللیب پذیر می شللوند و تمایللل 
بلله دریافللت حمایللت از سللوی دیگللران دارنللد ولللی والدیللن به ویللژه 
کللودک دارنللد دچللار ضربللات  کلله ارتبللاط نزدیکللی بللا  مللادران آنهللا 
کللودک  روحللی، روانللی، اجتماعللی و ارتباطللی مهلکللی می شللوند. 
می کنللد  وارد  مللادر  بللر  را  فشللار  بیشللترین  کم توانللی  هوشللی،  بللا 
کلله تعللادل روانللی مللادر را مدت هللا دگرگللون می کنللد.  بلله طللوری 
گرچلله بللدون شللک بیشللتر مللادران پللس از مدتللی سللازگاری خللود  ا
را به دسللت خواهنللد آورد ولللی عللالوه بللر نگرانللی در مللورد آینللدۀ 
کلله مربللوط بلله مراقبللت، سللالمت  فرزنللد خللود، تنش هللای جانبللی 
کلله می توانللد بهداشللت روانللی مللادر را در  و ... اسللت وجللود دارد 
معللرض خطللر قللرار دهللد. مللوارد ذکللر شللده در یافته هللای فللرض 
جمللع آوری  ابزارهللای  خرده مقیاس هللای  بللرای  شللده  مطللرح 
شللخصیتی  ویژگللی  کلله  به گونلله ای  یافللت  تجلللی  نیللز  اطالعللات 
به جللز  و  تلقللی می شللود  منفللی  ویژگللی  نژندگرابللی در حکللم  روان 
رابطللۀ  خرده مقیاس هللای  سللایر  بللا  سللهل گیرانه  خرده مقیللاس 
میللان  دیگللر،  سللوی  از  نللدارد.  معنللاداری  رابطللۀ  مادر-کللودک 

برخللی خرده مقیاس هللا رابطللۀ معکللوس وجللود دارد. بلله عنللوان 
در  دارد  مسللئولیت پذیر  شللخصیت  ویژگللی  کلله  مللادری  مثللال، 
و  کنللد  برخللورد  سللهل گیرانه  نمی توانللد  خللود  کللودک  بللا  تعامللل 
رابطللۀ ایللن دو متغیللر؛ معکللوس، و رابطللۀ میللان ایللن خرده مقیللاس 
و  مثبللت  پذیللرش،  و  حمایللت  نللوع  از  مادر-کللودک؛  رابطللۀ  بللا 
پژوهش هللا  نتایللج دیگللر  نتایللج،  ایللن  براسللاس  اسللت.  مسللتقیم 
کم توانللی  هوشللی  کللودک بللا  نیللز نشللان می دهنللد مللادران دارای 
فشللار روانللی بیشللتری را از آن چلله در میللان مللادران بللا فرزنللد بللدون 
امللر سللبب  ایللن  کم توانللی هوشللی وجللود دارد تجربلله می کننللد و 
کلله  به گونلله ای  باشللد  آسللیب پذیر  مادر-کللودک  تعامللل  می شللود 
الگوهللای ارتباطللی سللهل گیرانه و طللرد در مقایسلله بللا دیگللر الگوهللا 
از مللادران دیللده  گللروه  ایللن  کمتللر در میللان  )از جمللله پذیللرش( 
معنللادار  رابطللۀ  عللدم  بللا  ارتبللاط  25(. در   ,24  ,10 می شللود )7, 
کیفیللت تعامللل مادر-کللودک  میللان دو متغیللر، راهبللرد مقابللله ای و 
تبییللن  مللادران  اولیلله  کنللش  وا براسللاس  یافتلله  ایللن  بایسللتی  نیللز 
کللرد دلیللل  شللود. به طللور خالصلله، بایسللتی بلله ایللن نکتلله اشللاره 
عللدم معنللاداری روابللط میللان متغیرهللای راهبردهللای مقابللله ای 
کنللش اولیللۀ مللادر در  بللودن وا و تعامللل مادر-کللودک، متفللاوت 
والللد- تعامللل  کیفیللت  پژوهشللگران  به نظللر  اسللت.  فرزنللد  للد 

ّ
تول

کللودک  کللودک بلله تأثیللر نحللوۀ برقللراری ارتبللاط و نگللرش نسللبت بلله 
و ایجللاد یللک جللو عاطفللی توسللط والدیللن و به ویللژه مللادر بسللتگی 
کنللش اولیللۀ مللادر بلله فرزنللد  کلله بلله ایللن معناسللت وا دارد )27( 
دوطرفللۀ  تعامللل  در  وی  راهبللرد  نللوع  می توانللد  خللود  اسللتثنایی 
بللا  حاضللر  پژوهللش  نتایللج  کنللد.  پیش بینللی  را  مادر-کللودک 
گلیللدن، بیلینگللز، و جللاب1 )2006(؛ و حجللازی و صبحی2  پژوهللش 
نتیجلله رسللیدند روان نژندگرایللی در مللادران  ایللن  بلله  کلله   )2010(
کم توانللی  هوشللی نسللبت بلله دیگللر ابعللاد شللخصیت  کللودکان بللا 
مقابلللۀ هیجان مللدار دارد  بیشللتری در پیش بینللی سللبک  نقللش 
کلله در تبییللن پژوهللش  28(. نکتللۀ دیگللری  هم سللو اسللت )14, 
حاضللر می تللوان راهگشللا باشللد مقابلللۀ مذهبللی اسللت و ایللن امللر 
نمونلله  گللروه  کلله خانواده هللای  اسللت  اهمیللت  آنجایللی حائللز  از 
می کننللد.  زندگللی  ایرانللی(  جامعلله  )در  مذهبللی  بافللت  یللک  در 
موجللب  بین فللردی  نگرش هللای  بللر  تأثیللر  بللا  مذهبللی  مقابلللۀ 
تعامللالت خانوادگللی  و  ارتباطللی می شللود  مهارت هللای  افزایللش 
  )31( پژوهش هللا  برخللی  راسللتا  همیللن  در  می دهللد.  افزایللش  را 
بللا  مذهبللی  مقابلللۀ  و  والدیللن  بللودن  مذهبللی  کرده انللد  گللزارش 

1. Glidden LM, Billings F, Jobe BM. 2. Hejazi M, Sobhi A
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بللا  مقابللله  و مهارت هللای شللناختی در  روانللی  افزایللش سللالمت 
تعامللالت  بللرای  مناسللب  روانللی  شللرایط  ارتقللای  ضمللن  مسللائل 
بللا  می شللود.  تعامل-کللودک  کیفیللت  بهبللود  موجللب  بین فللردی 
توجلله بلله ایللن موضللوع در تبییللن نتایللج به دسللت آمللده توجلله بلله 
بافللت مذهبللی خانواده هللا نیللز می توانللد در تعامللل مادر-کللودک 
در  گفللت،  می تللوان  نهایللت  در  باشللد.  داشللته  بسللزایی  نقللش 
کم توانللی هوشللی  کللودک بللا  فرهنللگ ایران زمیللن مللادران دارای 
کم توانللی فرزنللد خللود و رنللج ناشللی از آن،  در تبییللن علت شناسللی 
به نظللر می رسللد  بلله خللدا نسللبت می دهنللد.  را  نقللش عمللده ای 
دلبسللتگی بلله خللدا و پایللگاه امللن آن بللرای والدیللن بلله نوعللی بللا 
کاهللش تنش هللا بلله تللاب آوری و در نتیجلله تعامللل بهتللر بللا فرزنللد 
کمللک می نمایللد. همچنیللن حمایللت مناسللب از سللمت جامعلله و 
کلله نبایللد نادیللده انگاشللت.  اعضللای خانللواده نیللز عواملللی هسللتند 
پژوهللش شللامل محللل  بلله محدودیت هللای  توجلله  نیللز  انتهللا  در 
انجللام پژوهللش و جنسللیت افللراد نیللز در تعمیللم نتایللج نیللز بایسللتی 
گیرنللد از ایللن رو، پیشللنهاد مللی شللود در ایللن زمینلله و  مدنظللر قللرار 
گیللرد  گللروه هللای اسللتنثایی نیللز پژوهش هایللی صللورت  بللرای سللایر 

تللا در نهایللت قللدرت تعمیم دهللی نتایللج افزایللش یابللد.
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