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چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی نقش انعطافپذیری در پیشبینی عالئم اختاللهای رفتاری کودکان کمتوان
ذهنی آموزشپذیر مقطع ابتدایی با میانجیگری سبکهای فرزند پروری بود .این پژوهش توصیفی از نوع
همبستگی می باشد.که در این پژوهش  158دانشآموز کمتوان ذهنی آموزشپذیر مقطع ابتدایی به روش
نمونهگیری هدفمند از دو مدرسه استثنایی گلستان و پرورش تبریز انتخاب شدند .سپس ،پرسشنامههای سیاهه
رفتاری کودک (آخنباخ )1991،و سبکهای فرزند پروری (بامریند )1973،توسط والدین تکمیل گردید و
آزمون دستهبندی کارتهای ویسکانسین (برگ و گرانت )1948 ،به صورت رایانهای توسط آزمودنیها انجام
شد .همچنین پس از حذف  8پرسشنامه مخدوش ،دادههای گردآوری شده  150نفر با روش مدلسازی
معادالت ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی ( )PLSمورد تحلیل قرار گرفت .یافتهها نشان داد بین
انعطافپذیری با عالئم اختاللهای رفتاری ( )P=0/001و همچنین بین سبک فرزند پروری مقتدرانه با عالئم
اختاللهای رفتاری رابطه منفی و معنادار وجود دارد ) .)P=0/006نتایج نشان داد که اکثر والدین دارای سبک
فرزند پروری مقتدرانه ( )%79بودند .عالوه بر این نتایج معادالت ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی
نشان داد که انعطافپذیری و سبک فرزند پروری مقتدرانه توانایی پیشبینی عالئم اختاللهای رفتاری را
دارند ( .)P=0/001،𝑅 2=0/184نتایج این مطالعه از نقش انعطافپذیری و سبک فرزند پروری مقتدرانه در
عالئم اختاللهای رفتاری کودکان کمتوان ذهنی آموزشپذیر حکایت دارد؛ بنابراین ،پیشنهاد میشود
مداخالت درمانی نوین درترمیم انعطافپذیری در کودکان کمتوان ذهنی طراحی شود و همچنین جلساتی

 .1کارشننا

ارشند ،روان شنناسنی و آموزش کودکان اسنتثنایی ،دانشنگاه شنهید مدنی آذربایجان ،تبریز ،ایران (نویسننده

مسئول) ataheri13@yahoo.com
 .2دانشیار روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی ،دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ،تبریز ،ایران.
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برای آموزش والدین کودکان کمتوان ذهنی آموزشپذیر درباره شیوههای فرزند پروری برگزار شود.

واژگان کلیدی :انعطافپذیری ،اختاللهای رفتاری ،کمتوان ذهنی ،فرزند پروری.

مقدمه
کودکان کمتوان ذهنی آموزشپذیر 1بهعنوان کسانی که مشکالتی در عملکرد هوشی و
عملکرد انطباقی دارند ،تعریف میشوند (اسکیورینگ ،ون نیوونیوجزن ،اروبیودکاسترو و
ماتیز .)2017 ،2تخمین زده شده است که بین  1تا  3درصد از جمعیت جهان را کودکان کم
توانی ذهنی تشکیل می دهند (ابراهیم و کمبالبرت .)2019 ،3از میان این تعداد ،دانش آموزان
کمتوان ذهنی آموزشپذیر  85درصد از جمعیت مذکور را شامل میشوند (هاالهان و
کافمن1994 ،؛ ترجمه علیزاده ،صابری ،هاشمی و محیالدین .)1388 ،کودکان کمتوان
ذهنی مشکالت عدیدهای برای جامعه و خصوصاً خانواده این افراد ایجاد میکنند (آرلن و
گابل2004 ،4؛ به نقل از حدادی و فرامرزی .)1388 ،این کودکان مشکالت عملکرد انطباقی
در موقعیتهای اجتماعی و در روابط با همساالن دارند ،آنها کمتر پذیرفته و حتی توسط
همساالن طرد میشوند و مشکالت بسیاری در روابط اجتماعی دارند (ون نیوونجزن و
ورینس .)2012 ،درنتیجه ،خطر بروز مشکالت شدید رفتاری در این کودکان وجود دارد
(ابراهیم و کمبالبرت .)2019 ،همچنین رفتار ضداجتماعی و بزهکارانه کودکان کمتوان
ذهنی بیشتر از همساالن خود است (دوما ،دکر ،د رویتر ،تیک و کوت .)2007 ،5عالوه بر
این 40-30 ،درصد از کودکان کمتوان ذهنی آموزشپذیر دارای اختالل رفتاری هستند (ون
نیوونجزن و ورینس .)2012 ،در کودکان کمتوان ذهنی رفتارهای قالبی ،رفتار خود
آسیبرسان و پرخاشگری ،بسیار شایع است (لوولو و ماتسن .)2009 ،با توجه به مطالعه
فراتحلیل بررسی جمعیت کمتوان ذهنی توسط روجهان و مایر ( )2009شیوع پرخاشگری
 32درصد ،رفتار خود آسیبرسان  21درصد و تخریب  19درصد است.
آخرین تعریف دولت فدرال آمریکا  2013از کودکانی که اختالل رفتاری 6دارند ،چنین
1. Educable intellectual disability
2. Schuiringa, van Nieuwenhuijzen, Orobio de Castro & Matthys
3. Oubrahim, Combalbert
4. Arllen & gabel
5. Douma, Dekker, de Ruiter, Tick & Koot
6. Behavioral disorder

نقش انعطافپذیری در پیشبینی عالئم اختاللهای رفتاری ...

115

است :عارضهای که یک یا چند ویژگی زیر را به مدت طوالنی و به مقدار زیاد دارد و موجب
اختالل در تحصیل کودک میشود؛  -1ناتوانی در ایجاد یا حفظ رابطه رضایتبخش با
همساالن و معلمان خود  -2رفتارها یا احساسات غیرعادی تحت شرایط عادی  -3غم یا
افسردگی فراگیر و دائم  -4ایجاد نشانگان فیزیکی یا تر های مختلف و مربوط به مشکالت
شخصی یا تحصیلی  -5ناتوانی در یادگیری بدون علتهای هوشی ،حسی یا جسمی (گنجی،
.)1394
بیکر ،بالکر ،کرنیک و اِدلبروک ()2002؛ دکر ،کووت ،ون دراند و ورهولست،
( )2002معتقدند که کودکان کمتوان ذهنی سه تا چهار برابرکودکان با هوش متوسط
1

مشکالت رفتاری دارند .عالوه بر این ،مشکالت رفتاری کودکان کمتوان ذهنی در طول
زمان ثابت میماند (امرسون ،اینفیلد و استنکلیف .)2011 ،2عالوه بر اینها ممسیویس و
سینانویک ( )2013یافتند که کودکان کمتوان ذهنی یک تأخیر قابلتوجه در رفتارهای
کارکردهای اجرایی داشتند .همچنین ون رست و همکاران ( )2019نیز بین اختالل در
کارکردهای اجرایی و پرخاشگری کودکان کمتوان ذهنی رابطه معنیداری پیدا کردند.
کارکردهای اجرایی 3نقش کلیدی در رشد شناختی ،رفتاری و اجتماعی -احساسی
کودکان ایفا میکنند (ایسکویت ،کرافورد ،ایسپای و گویا2005 ،4؛ به نقل از ممسیویس و
سینانویک .)2013 ،این یک واقعیت است که کارکردهای اجرایی یک پیششرط برای
اجتماعی شدن و سازگاری شناختی در مدرسه و موفقیت تحصیلیاند (ممسیویس و
سینانویک )2013 ،و همچنین کارکردهای اجرایی برای رشد اجتماعی-عاطفی کودکان
ضروری هستند (ریگس و همکاران .)2006 ،عالوه بر این کارکردهای اجرایی فرآیندهایی
هستند که در کنترل ،تنظیم فکر و عمل دخیلاند ،شواهد زیادی وجود دارد که کارکردهای
اجرایی را میتوان تقسیم یا «تقطیع» به خرده مؤلفههای متفاوت کرد (دنیلسون ،هنری،
رونبرگ ونیلسون .)2010،مؤلفﮫ ھای کارکردهای اجرایی بسیار متنوعاند ،مؤلفﮫ مدنظر در
این پژوهش انعطافپذیری5میباشدکه انعطافپذیری را میتوان بهعنوان توانایی برای
سازگاری با تغییر محیط توسط تغییر بین وظایف و یا مجموعه ذهنی تعریف کرد (ویسر،
1. Baker, blacher, crnic& edelbrock
2. Emerson, einfield & stancliffe
3. Executive function
4. Isquith, Crawford, espy & Goia
5. flexibility
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برگر ،ون اسکروجنستین لنتمن_د والک ،پرینس و تیونیس.)2015،1
یافتههای ویسر و همکاران ( )2015مبنی بر وجود ارتباط بین انعطافپذیری و
اختاللهای رفتاری کودکان کمتوان ذهنی خفیف است و همچنین اسکوماکر ،مولدر،
دکویس و ماتیز )2013( 2نیز نشان دادند که اختالل در انعطافپذیری با مشکالت رفتاری
برون نمود کودکان پیشدبستانی عادی رابطه دارد .مورگان و لیلینفلد )2000( 3نیز یافتند که
انعطاف پذیری شناختی و رفتار ضداجتماعی رابطه دارند ،در پژوهش پتر اسکفر ،دیدن،
سیگافو  ،گرین و کروزیلیس )2013( 4نشان دادهاند ،عملکرد ضعیف انعطافپذیری بر
مشکالت عاطفی و رفتاری کودکان کمتوان ذهنی و اتیسم تأثیر میگذارد.
عالوه بر کارکردهای اجرایی که میتواند بر اختاللهای رفتاری کودکان تأثیر بگذارد؛
کالکینس و دگنین ( )2006به این نتیجه دست یافتند که مشکالت رفتاری کودکان میتواند
انعکاسی از سبکهای فرزندپروری 5باشد .همچنین سطوح پایین حمایتهای والدین با
اختاللهای رفتاری ارتباط دارد (استیک ،ریگن ،راندال .)2004 ،6بافت خانواده بر
اکثرفتارهای کودک تأثیر میگذارد و واسطهی این تأثیر سبکهای فرزند پروری است
(اسمیت و همکاران .)2002 ،همچنین باللی و آقا یوسفی ( )1390نیز یافتند برنامه آموزش
والدین راهبردی مؤثر برای کاهش مشکالت رفتاری کودکان است.
فرزند پروری به عنوان فعالیتی پیچیده ،شامل روشها و رفتارهای ویژهای است که بهطور
مجزا یا در تعامل با یکدیگر ،بر رشد کودک تأثیر میگذارد .پایه و اسا سبک فرزند
پروری ،بیانگر تالشهای والدین جهت کنترل و اجتماعی کردن فرزندانشان است .درواقع
سبکهای فرزند پروری ترکیبهایی از رفتارهای والدین است که در موقعیتهای
گستردهای روی میدهند و جو فرزند پروری بادوامی را پدید میآورند (بامریند.)1991 ،
بامریند در مطالعات خود سه ویژگی را آشکار میسازد که روش مؤثر را از روشهای
نهچندان مؤثر جدا میسازد این سه ویژگی عبارتاند از -1 :پذیرش و روابط نزدیک-2 ،
کنترل  -3استقالل دادن .از تعامل این سه ویژگی سه سبک فرزند پروری مشخص میشود:
1. Visser, Βerger, Van Schrojenstein Lantman-De Valk, Prins & Teunisse
2. Schoemaker, Mulder, Deković & Matthys
3. Morgan & Lilienfeld
4. Peters-Scheffer, Didden, Sigafoos, Green & Korzilius
5. Parenting styles
6. Stice, Ragan, & Randaall
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مقتدرانه ،1مستبدانه 2و سهل گیرانه .3سبک مقتدرانه با پذیرش و روابط نزدیک ،روش کنترل
سازگارانه و استقالل دادن مناسب مشخص میشود .سبک مستبدانه ازنظر پذیرش و روابط
نزدیک پایین ،ازنظر کنترل اجباری باال و ازنظر استقالل دادن پایین است .والدین با سبک
فرزند پروری سهلگیرانه روشی مهرورز و پذیرا ،متوقع نیستند و کنترل کمی بر رفتار فرزندان
خود اعمال میکنند ،این والدین به فرزندان خود اجازه میدهند که در هر سنی خودشان
تصمیمگیری کنند حتی اگر هنوز قادر به انجام این کار نباشند (دیاز2005 ،4؛ به نقل از
حسینی دولتآبادی ،سعادت و قاسمی جوبنه.)1392 ،
بنابراین باتوجه به اهمیت موضوع وکمبود پژهش در این زمینه و از طرف دیگر ،در
صورت وجود رابطه بین انعطافپذیری با عالئم اختاللهای رفتاری در کودکان
کمتوانذهنی آموزشپذیر با میانجیگری سبکهای فرزندپروری میتوان با شناخت این
رابطه برنامه درمانی کارآمد برای کودکان کم توان ذهنی ارائه داد  .بنابراین پژوهش حاضر
انجام شد تا به سؤال زیر پاسخ دهد که آیا بین انعطافپذیری و عالئم اختاللهای رفتاری
کودکان کمتوان ذهنی آموزشپذیر مقطع ابتدایی با میانجیگری سبکهای فرزند پروری
رابطه وجود دارد؟

روش
پژوهش حاضر در زمرهی تحقیقات توصیفی از نوع همبستگی با تکیه بر پیشبینی متغیر
مالک براسا متغیرهای پیشبین دستهبندی میشود .جامعه آماری پژوهش کلیه
دانشآموزان کمتوان ذهنی شهر تبریز به تعداد  1517نفر در سال  1395بود .سپس 158
دانشآموز کمتوان ذهنی آموزشپذیر مقطع ابتدایی به روش نمونهگیری هدفمند از دو
مدرسه استثنایی گلستان و پرورش شهر تبریز انتخاب شدند که دارای معیارهای ورود به
پژوهش بودند .معیارهای ورود آزمودنیها تحصیل دانشآموز کمتوان ذهنی در مقطع
ابتدایی ،رضایت آگاهانه از شرکت در پژوهش ،و معیارهای خروج شامل عدم رضایت
والدین برای شرکت در پژوهش ،حضور و مشارکت در تحقیقات مشابه در سه ماه گذشته
1. authoritative
2. authoritarian
3. permissive
4. Diaz
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که بهصورت مداخلهای روی انعطافپذیری و عالئم اختاللهای رفتاری اجرا شدهاند.
آزمون دستهبندی کارتهای ویسکانسین :1آزمون مرتب کردن کارتهای ویسکانسین در
ابتدا توسط برگ و گرانت 19482و طراحی شده است ،این آزمون یکی از شاخصهای
اصلی فعالیت قطعه پیشانی است ،پژوهشها ارتباط بین الکتوفیزیولوژیک و تصویرسازی
کارکردی مغز فعالیت قطعه پیشانی و آزمون مرتب کردن کارتهای ویسکانسین را نشان
دادهاند (برام هام و همکاران .)2009 ،3این آزمون برای بررسی تغییر مجموعه،
انعطافپذیری ،حل مسئله و شکلگیری مفهوم و توانایی غلبه بر گرایش به تکرار و درجا
زدن که از کارکردهای اجرایی مغز به شمار میآیند ،به کار میرود .این آزمون چهار خرده
مقیا را مورد بررسی قرار میدهد که شامل پاسخ صحیح ،4در جاماندگی ،5سایر خطاها 6و
خطای کل است چندین پژوهش (گریو2005 ،7؛ به نقل از ابراهیم پور و ایزدی )1397 ،از
اعتبار و پایایی آزمون دستهبندی کارتهای ویسکانسین حمایت کردهاند .میزان روایی
مالکی این آزمون برای سنجش نقایص شناختی به دنبال آسیبهای مغزی لوب پیشانی مانند
آنچه در اسکیزوفرنیا رخ میدهد ،باالی  0/86ذکرشده است (آندرسون ،دمسیو ،جونس و
ترنل .)1991 ،نادری 1375پایایی این آزمون را در جمعیت ایرانی ،با روش بازآزمایی 0/85
ذکر کرده است (به نقل از ثقفی ،عشایری و استکی .)1391،بهمنظور اندازهگیری
انعطافپذیری در این پنژوهش از آزمنون رایانهای کارتهای ویسکانسین استفادهشده است.
در این پژوهش ضریب آلفا کرونباخ برای انعطافپذیری  0/709و پایایی آن نیز  0/742به
دست آمده است.
سیاهه رفتاری کودک :8در این پژوهش جهت بررسی مشکالت رفتاری از سیاهه رفتاری
کودک که برای افراد  6تا  18ساله است ،مورداستفاده قرار گرفت .این مقیا در سال 1991
توسط آخنباخ برای تعیین مشکالت رفتاری کودکان طراحیشده است .سیاهه را باید والدین
و یا فنردی کنه سرپرستی کودک را بر عهده دارد و از او مراقبت میکند و یا هرکسی که با
1 .Wisconsin Card Sorting Test
2. Βerg & Grant
3. Bramham et all
4. Correct Response
5. Perseverative
6. Unique Errors
7. Greve
8. Child Βehavior checklist
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ال میشناسد بر اسا وضنعیت
کودک در محیطهای شبه خانوادگی برخورد دارد و او را کام ً
کودک در  6ماه گذشته ،تکمیل کند .این فرم دارای سه قسمت است :الف) اطالعات
جمعیت شناختی؛ ب) مقیا های شایستگی و کنشوری سازشی و ج) مقیا های مبتنی بر
ال یا
تجربه و  .DSMپاسخها بهصورت  =0نادرست؛  =1تا حدی یا گاهی درسنت؛  =2کام ً
غالباً درست ،امتیازدهی میشود (مینایی .)1384 ،که در این تحقیق از پرسشنامه مبتنی بر
تجربهای آخنباخ  11مقیا شامل مسائل درون سازی از قبیل  -1اضطراب /افسردگی -2
گوشهگیری و  -3دردهای جسمانی ،مسائل کلی از قبیل  -4مشکالت توجهی  -5فکری -6
اجتماعی و مسئله برونیسازی از قبیل  -7قانونشکنی و  -8رفتار پرخاشگرانه استفاده شده
است .پرسشنامههای مبتنی بر تجربههای آخنباخ یکی از پرکاربردترین پرسشنامهها است،
ضرایب کلی اعتبار این فرم  0/97و با استفاده از اعتبار بازآزمایی  0/94گزارش شده است،
روایی آزمون نیز مطلوب است (آخنباخ و رسکوالر2007 ،؛ به نقل از حسینزاده ملکی و
همکاران .)1392 ،ضریب آلفای مقیا های سندرمی مبتنی بر تجربه در سطح رضایتبخشی
قرار دارد و دامنه آن از  0/67تا  0/88برای فهرست رفتاری کودک است (خیریه ،شعیری و
رسولزاده طباطبایی .)1388 ،در پژوهش حاضر ضریب آلفا کرونباخ برای سیاهه رفتاری
کودکان  0/885و پایایی آن نیز 0/930به دست آمده است.
پرسشنامه شیوههای فرزند پروری دیانا بامریند :1این پرسشنامه در سال  1973توسط دیانا
بامریند طراحی شد 30 .ماده این پرسشنامه سه شیوه فرزند پروری را میسنجد؛ که  10ماده
آن شیوه مقتدرانه را با سوالهای  30 ،27 ،23 ،22 ،20 ،15 ،11 ،8 ،5و 10ماده نیز شیوه
مستبدانه را با سوالهای  29 ،26 ،18،25 ،16 ،12 ،9 ،7 ،3 ،2و  10ماده دیگر شیوه سهل
گیرانه را با سوالهای  28 ،24 ،21 ،19 ،17 ،14،13 ،10 ،6 ،1موردسنجش قرار میدهد(نقل
از صادق خانی ،علی اکبری دهکردی،کاکو جویباری .)1391 ،بوری  1991میزان پایایی این
پرسشنامه را با روش بازآزمایی برای شیوه سهل گیرانه مادر  %86 ،0/81شیوه مستبدانه مادر
و  0/78برای شیوه مقتدرانه مادر و برای شیوه سهل گیرانه پدر  0/85 ،0/77شیوه مستبدانه
پدر و  0/92برای شیوه مقتدرانه پدر گزارش کرد .همچنین وی در مورد میزان اعتبار
پرسشنامه نتایج زیر را گزارش نموده است .مستبد بودن مادر رابطه معکوسی با سهل گیری
( )-0/38و مقتدرانه او ( )-0/48دارد .مستبد بودن پدر رابطه معکوسی با سهل گیری ()0/50
1. Baumrind Diana Parenting Styles Questionnaire
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و مقتدرانه او ( )-0/52دارد (نقل از دانش ،سلیمی نیا ،حقرنجیر ،نادری و عمویی.)1396 ،
در این آزمون والدین آزمودنیها بامطالعه هر ماده ،نظر خود را با عالمت ضربدر برحسب
ال موافقم
ال مخالف = 0تا کام ً
یک مقیا  5درجهای مشخص میکنند که از صفرتا ( 4کام ً
=  )4نمره گزاری میشود و با جمعبندیها 3 ،نمره مجزا در مورد شیوه سهل گیرانه ،مستبدانه
و مقتدرانه برای هر آزمودنی به دست میآید .در این پژوهش ضرایب آلفا کرونباخ برای
شیوههای فرزند پروری سهل گیرانه ،استبدادی و مقتدرانه والدین به ترتیب برابر با ،0/749
 0/892 ،0/790پایایی آنها نیز 0/926 ،0/812 ،0/784به دست آمده است.
شیوه اجرا :پس از گذراندن مراحل گرفتن مجوز برای ورود به مدار و جلب همکاری
مسئوالن مدار برای انجام پژوهش حاضر ،از دو مدرسه استثنایی گلستان و پرورش در شهر
تبریز بهصورت هدفمند اقدام به انجام آزمونهای تحقیق شد .به اینگونه که پس از پخش
دو پرسشنامه (سبک فرزند پروری ،سیاهه رفتاری کودک) در کال ها و نوشتن نام بچهها
بر روی پرسشنامهها و توضیح اینکه پرسشنامهها را باید به والدین بدهید تا کامل کنند و بعد
از کامل کردن توسط والدین ،باید پرسشنامهها را به مدیر مدرسه تحویل دهید .بعد
دانشآموزان بهصورت انفرادی در یک کال  ،مورد آزمون قرار میگرفتند .نحوه اجرای
آزمون به این صورت بود که ابتدا با دانشآموز یک آشنایی ساده صورت میگرفت ،سپس
در مورد آزمون توضیحاتی داده میشد مبنی بر نحوه انجام آن و اینکه این آزمونها در
نمرات آنها تأثیری نخواهد داشت تا با آرامش به آن توجه کنند و پاسخ مناسب داده شود.
اول کار کردن با مو به آنها آموزش داده میشد بعد از ایجاد آمادگی آزمون رایانهای
ویسکانسین از دانشآموزان گرفته میشد .در این پژوهش مالحضات اخالقی شامل رضایت
آگاهانه ،حفظ محرمانگی مشخصات و رازداری رعایت شد .تعداد  8پرسشنامه به علت ناقص
پر کردن والدین حذف و دادههای مربوط به  150دانش آموز مورد تحلیل قرار گرفت.
روش تحلیل دادهها :جهت تجزیه و تحلیل پژوهش حاضر از روش مدلسازی معادالت
ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی ) (PLSاستفاده شده است .در رویکرد حداقل
مربعات جزئی که به رویکرد معادالت ساختاری مبتنی بر واریانس نیز معروف است ،تمرکز
اصلی بر حداکثر سازی میزان واریانس تبیین شده در متغیر وابسته است .این رویکرد برخالف
رویکرد مبتنی بر کواریانس ،وابستگی کمتری به حجم نمونه ،سطح سنجش متغیرها و نرمال
بودن دادهای توزیع شده دارد (محسنین و اسفیدانی )1393 ،در ادامه برای سنجش روایی
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همگرا از شاخص متوسط واریانس استخراج شده و برای سنجش روایی تشخیصی یا واگرا
از شاخص بار عرضی استفاده شد .همچنین برای برسی کیفیت مدل اندازهگیری انعکاسی و
برازش کلی مدل به ت رتیب از شاخص اشتراک با روایی متقاطع و شاخص نیکویی برازش
) (GOFاستفاده گردید.
روایی همگرا :این شاخص که به اندازهگیری میزان تبیین متغیر مکنون توسط متغیرهای
مشاهدهپذیر آن (مؤلفهها) میپردازد توسط شاخص ( AVEمتوسط واریانس استخراجشده)
مورد سنجش قرار میگیرد؛ که مقادیر باالی  0/5نشاندهنده همسانی یا اعتبار درونی
مدلهای اندازهگیری انعکاسی میباشد .این مقدار برای مدلهای اندازهگیری انعکاسی با
یک متغیر مشاهدهپذیر برابر یک است .که اختالل رفتاری  ،0/816انعطافپذیری  0/887و
سبک فرزند پروری مقتدرانه ،استبدادی ،سهل گیر یک میباشند؛ که نشان میدهد شاخص
 AVEدر مورد همه متغیرهای پژوهش از میزان  0/5بیشتر است که خود دلیل بر روایی
همگرای مناسب مدل اندازهگیری پژوهش است.
روایی واگرا (تشخیصی) :این شاخص توانایی مدل را در میزان افتراق مشاهدهپذیرهای
متغیر پنهان آن مدل با سایر مشاهدهپذیرهای موجود در مدل را میسنجد .جهت سنجش
روایی واگرا از شاخص بار عرضی استفاده میشود .مقدار قابلقبول برای این شاخص این
است که بار عاملی هر متغیر مشاهدهپذیر بر روی متغیر مکنون مربوط به خود باید حداقل
 0/1بیشتر از بار عاملی همان متغیر مشاهدهپذیر بر متغیرهای مکنون دیگر باشد.
جدول  .1روایی واگرا یا تشخیصی در سطح بار عرضی

مؤلفهها (متغیرهای مشاهدهشده)

متغیرهای مکنون (سازه)
اختالل های رفتاری

انعطافپذیری

سبکفرزند پروری

برونیسازی

0/886

-0/311

-0/208

درونی سازی

0/881

-0/315

-0/165

سایر مشکالت

0/940

-0/415

-0/145

درجاماندگی

0/354

-0/919

0/021

پاسخ درست

-0/349

0/952

0/022

طبقات

-0/390

0/955

0/036

مقتدرانه

-0/189

0/013

1/000
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استبدادی

0/014

0/019

1/000

سهل گیرانه

-0/054

0/004

1/000

نتایج روایی واگرا در جدول  .1نشان میدهدکه اختالف بارهای عاملی هر متغیر
مشاهدهپذیر بر روی متغیر مکنون مربوط به خود  0/1بیشتر از بار عاملی همان متغیر
مشاهدهپذیر بر متغیرهای مکنون دیگر بوده است .به عبارتی دیگر کلیه متغیرهای
مشاهدهپذیر ،دارای بارهای عاملی باالتری نسبت به متغیر مکنون دیگر داشتند و روایی واگرا
یا تشخیصی مورد تأیید قرار میگیرد.

یافتهها
نمونههای این مطالعه  150دانشآموز کمتوان ذهنی آموزشپذیر مقطع ابتدایی بودند که
شامل  96پسر (معادل  64درصد) از کل نمونه و  54دختر (معادل  36درصد) از کل نمونه،
و به طور کلی میانگین سن دانشآموزن  11/47با انحراف معیار  2/70بود.
سؤال پژوهش آیا بین انعطافپذیری و عالئم اختاللهای رفتاری کودکان کمتوان ذهنی
آموزشپذیر مقطع ابتدایی با میانجیگری سبکهای فرزند پروری رابطه وجود دارد؟

شکل  .1خروجی معادالت ساختاری روابط بین انعطافپذیری ،سبک مقتدرانه و اختاللهای رفتاری

نتایج شکل ( )1نشان میدهد که اثر مستقیم انعطافپذیری بر اختاللهای رفتاری برابر
( )β=-0/385بهدستآمده است که با توجه به سطح معنیداری برآورد شده از) )p=0/001
کمتر است .پس با اطمینان  %99میتوان گفت بین انعطافپذیری و اختاللهای رفتاری رابطه
معنادار منفی وجود دارد .به عبارتی ،عملکرد ضعیف انعطافپذیری در کودکان کمتوان
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ذهنی آموزشپذیر  ،میزان اختاللهای رفتاری در آنان را افزایش میدهد .همچنین اثر مستقیم
سبک فرزند پروری مقتدرانه بر اختاللهای رفتاری)  )β=-0/182p ,=0/006نیز معنیدار
میباشد و رابطه منفی معنادار با اختاللهای رفتاری دارد .ولی اثر مستقیم انعطافپذیری بر
سبک فرزند پروری مقتدرانه ) )β= 0/013, p=0/872معنیدار نمیباشد.
ضریب تعیین اختاللهای رفتاری برابر با ( )𝑅2 =0/184است که نشان میدهد  %18از

واریانس اختاللهای رفتاری توسط انعطافپذیری و سبک فرزند پروری مقتدرانه تبیین
میشود .همچنین استخراج نتایج بوت استریپینگ از برنامه  plsنشان داد که اثر غیرمستقیم
انعطافپذیری بر اختاللهای رفتاری از طریق سبک فرزند پروری مقتدرانه معنیدار

نیست) .)β= -0/002, p=0/877لذا نتایج جدول باال نشان میدهد که تأثیر عملکرد اجرایی
انعطافپذیری و سبک فرزند پروری مقتدرانه بر روی اختاللهای رفتاری درکودکان
کمتوان ذهنی آموزشپذیر تنها بهصورت مستقیم است.

شکل  .2خروجی معادالت ساختاری روابط بین انعطافپذیری ،سبک استبدادی و اختالل رفتاری

نتایج شکل ( )2نشان میدهد که اثر مستقیم انعطافپذیری بر اختاللهای رفتاری
( )β=-0/397 ,p=0/001ازنظر آماری معنیدار میباشد و ضریب تعیین آن برابر با
( )𝑅2 =0/156است که نشان میدهد حدود  %16از واریانس اختاللهای رفتاری توسط
انعطافپذیری تبیین میشود و با اطمینان  %99انعطافپذیری قدرت پیشبینی اختاللهای
رفتاری را دارد .به عبارتی ،عملکرد ضعیف انعطافپذیری در کودکان کمتوان ذهنی
آموزشپذیر ،میزان اختاللهای رفتاری در آنان را افزایش میدهد .ولی اثر مستقیم
انعطافپذیری بر سبک فرزند پروری استبدادی ) )β= 0/119p ,=0/142و اثر مستقیم سبک
فرزند پروری استبدادی بر اختاللهای رفتاری)  )β=0/062, p=0/391معنیدار نمیباشد.
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همچنین اثر غیرمستقیم انعطافپذیری بر اختاللهای رفتاری از طریق سبک فرزند پروری
استبدادی معنیدار نیست) .)β= 0/007p ,=0/536لذا نتایج باال نشان میدهد که تأثیر
انعطافپذیری بر روی اختاللهای رفتاری در کودکان کمتوان ذهنی آموزشپذیر تنها
بهصورت مستقیم است و سبک فرزند پروری استبدادی در این بین اثر واسطهای معنیداری
ندارد.

شکل .3خروجی معادالت ساختاری روابط بین انعطافپذیری ،سبک سهلگیری و اختالل رفتاری

نتایج شکل ( )3نشان میدهد که اثر مستقیم انعطافپذیری بر اختاللهای رفتاری

( )β= -0/389, p=0/001ازنظر آماری معنیدار میباشد و ضریب تعیین آن برابر با
( )𝑅2 =0/154است که نشان میدهد حدود  %15از واریانس اختاللهای رفتاری توسط
انعطافپذیری تبیین میشود و با اطمینان  %99انعطافپذیری قدرت پیشبینی اختاللهای
رفتاری را دارد ،به عبارتی ،عملکرد ضعیف انعطافپذیری در کودکان کمتوان ذهنی
آموزشپذیر ،میزان اختاللهای رفتاری در آنان را افزایش میدهد .ولی اثر مستقیم

انعطافپذیری بر سبک فرزند پروری سهل گیری)  )β= 0/004, p=0/966و اثر مستقیم
سبک فرزند پروری سهل گیری بر اختاللهای رفتاری))β=-0/050, p=0/499معنادار
نمیباشد و همچنین نتایج نشان داد که اثر غیرمستقیم انعطافپذیری بر اختاللهای رفتاری
از طریق سبک فرزند پروری سهل گیری معنادار نیست)  .)β= -0/000, p=0/980لذا نتایج

جدول باال نشان میدهد که تأثیر عملکرد اجرایی انعطافپذیری بر روی اختاللهای رفتاری
در کودکان کمتوان ذهنی آموزشپذیر تنها بهصورت مستقیم است و سبک فرزند پروری
سهل گیرانه در این بین اثر واسطهای معناداری ندارد.
کیفیت مدل اندازهگیری انعکاسی :کیفیت مدل اندازهگیری انعکاسی توسط شاخص
اشتراک با روایی متقاطع ) (CVComمحاسبه می شود ،هدف این شاخص بررسی توانایی
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مدل اندازهگیری انعکاسی در پیشبینی کردن میباشد .این شاخص درواقع توانایی مدل مسیر
را در پیشبینی متغیرهای مشاهدهپذیر از طریق مقادیر متغیر پنهان متناظرشان میسنجد.
معروفترین و شناختهترین معیار اندازهگیری این توانایی Q²استون گایسلر است.
درصورتیکه کلیه مقادیر بهدستآمده برای شاخص مثبت باشد میتوان گفت مدل
اندازهگیری انعکاسی از کیفیت مناسبی برخوردار است .شاخص اشتراک با روایی متقاطع
( )CVComبرای کل مدل محاسبه گردید که کلیه مقادیر مثبت میباشد و نشان میدهد
که مدل اندازهگیری از کیفیت الزم برخوردار است .همچنین میزان  Q²استون گایسلر در
همه متغیرهای مثبت و باالتر از مقدار  0/35میباشد که این خود نشاندهنده کیفیت مناسب
مدل اندازهگیری است .به عبارت دیگر ،مدل میتواند نشانگرهای متغیرهای درونزا انعکاسی
را پیشبینی نمایید .با توجه به مطالب ارائه شده باید گفت که مؤلفههای موردمطالعه شناسایی
شده میتوانند عالئم اختاللهای رفتاری را پیشبینی نمایند.
آزمون کلی مدل معادالت ساختاری :این شاخص بهعنوان معیاری برای سنجش عملکرد
کلی مدل به کار میرود .مقدار شاخص برازش مدل کلی این تحقیق  0/881است که
نمایانگر برازندگی خوب مدل بوده و مدل پژوهش حاضر مورد تأیید قرار میگیرند و مدل
آزمون شده در پیشبینی متغیرهای مکنون درونزا موفق بوده است.

بحث و نتیجهگیری
هدف کلی این مطالعه بررسی رابطه انعطافپذیری از زیر مؤلفههای کارکردها اجرایی،
با عالئم اختاللهای رفتاری در کودکان کمتوان ذهنی آموزشپذیر با میانجیگری
سبکهای فرزند پروری بود .عالئم اختاللهای رفتاری شامل مقیا های ،مسائل
برونیسازی (از قبیل رفتار پرخاشگرانه و قانونشکنی) مسائل درون سازی (از قبیل
گوشهگیری ،دردهای جسمانی و اضطراب /افسردگی) و مسائل کلی (از قبیل مشکالت
توجهی ،فکری ،اجتماعی) بود.
نتایج این مطالعه نشان داد که انعطافپذیری با عالئم اختاللهای رفتاری کودکان
کمتوان ذهنی آموزشپذیر رابطه منفی معنادار دارد .همچنین نتایج این مطالعه نشان داد که
انعطافپذیری توانایی پیشبینی عالئم اختاللهای رفتاری را دارد .به عبارتی دیگر عملکرد
ضعیف انعطافپذیری ،باعث افزایش اختالل های رفتاری می شود .نتایج این مطالعه با نتایج
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پژوهش ویسر و همکاران ( )2015همسو است .همچنین با مطالعات اسکوماکر و همکاران
()2013؛ پتر اسکفر و همکاران ()2013؛ دکر ،زیرمنز و اسواب ()2016که نشان دادهاند،
عملکرد ضعیف انعطافپذیری بر مشکالت عاطفی و رفتاری کودکان کمتوان ذهنی و اتیسم
تأثیر میگذارد.همچنین پژوهشهای دنیلسون ،هنری ،مسر و رونبرگ2012 ،؛ هنری و
ماکلن ،2002 ،نشان میدهد که کودکان کمتوان ذهنی آموزشپذیرعملکرد ضعیفتری در
انعطافپذیری نسبت به کودکان عادی دارند .ون نیو و نیونجزن وهمکاران ( )2009نیز بین
انعطاف پذیری و پرخاشگری در کودکان کم توان ذهنی خفیف رابطه معناداری پیدا کردند.
در تبیین نتایج باال میتوان گفت که چون انعطافپذیری از زیر مؤلفههای کارکردها
اجرایی دامنهای از فرایندهای شناختی را در بردارد پس به نظر میرسد که دانشآموزان با
نقص در انعطافپذیری ،اختاللهای رفتاری داشته باشند و همانطور که گفته شد
انعطافپذیری پیشبینی کننده خوبی برای اختاللهای رفتاری است بنابراین با مداخالت
زودهنگام و آموزش این کارکرد در دانشآموزان کمتوان ذهنی میتواند به عملکرد بهتر
آنها کمک کند و از بسیاری از اختاللهای رفتاری دانشآموز پیشگیری کرد .از طرفی
بسیاری از صاحبنظران معتقدند که آموزش انعطافپذیری نقش کلیدی در اختاللهای
رفتاری دارد .ویسر و همکاران ( )2015نیز معتقدند که اختالل در انعطافپذیری تغییر
مجموعهای ذهنی یک وضعیت جدید میتواند منجر به حل مسئله نامناسب و ممکن است
پرخاشگری یا رفتار نامناسب در آن زمان رخ دهد.
عالوه بر این ،نتایج این مطالعه نشان داد که سبک فرزند پروری مقتدرانه با عالئم
اختاللهای رفتاری کودکان کمتوان ذهنی آموزشپذیر رابطه منفی معنادار دارد ،و سبک
فرزند پروری مقتدرانه توانایی پیشبینی عالئم اختاللهای رفتاری را دارد .این یافته همسو با
پژوهش همتی علمدارلو ،حسین خانزاده ،ارجمندی ،تیموری آسفیچی و طاهر)1393( ،
است .همچنین با پژوهشهای گاالمبو  ،بارکر و آلمیدا2003 ، ،؛ کاندوال و بانوت،2008 ،
مبنی بر اینکه سبک فرزند پروری مقتدرانه با رفتارهای ضداجتماعی رابطه منفی دارد.
همچنین استینبرگ ،المبورن ،دارلینگ ،موونتس و دورنبوسک1994 ،؛ ریتز ،دکویچ ،ام ای،
 ،2006نیز در مطالعه خود نشان داداند که سبک فرزند پروری مقتدرانه منجر به کاهش عالئم
مشکالت رفتاری درونی سازی و برونیسازی شده است .سراجیان راد ( )1390نیز به این
دستیافت که بین سبک فرزند پروری مقتدرانه والدین و پرخاشگری رابطه منفی معناداری
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وجود دارد و همچنین بیرامی و خلیل زاد بهروزیان 1392 ،؛ قنبری ،نادعلی و سید موسوی،
 ،1388به این نتیجه رسیدند که شیوه فرزند پروری مقتدرانه رابطه منفی با مشکالت رفتاری
کودکان دارد .در تبیین این یافته (دیاز2005 ،؛ به نقل از سیدموسوی ،نادعلی و قنبری)1388 ،
معتقد است زمانی که سبک فرزند پروری والدین ازلحاظ مؤلفههایی چون مراقبت ،رابطه و
ساختار نامناسب است ،بستر تحول نامناسب فراهم شده و درنتیجه موجب رفتارهای میشود
که بهعنوان منفی برچسب خورده است .زمانی که این مؤلفهها افزایش مییابد رفتارهای مثبت
نیز افزایش مییابند که این شرایط عموماً با سبک فرزند پروری مقتدرانه رابطه دارد.
از دیگر یافتههای این مطالعه آن بود که سبک فرزند پروری استبدادی و سهل گیرانه با
عالئم اختاللهای رفتاری کودکان کمتوان ذهنی آموزشپذیر رابطه معنیدار آماری
نداشت .این یافتهها همسو با پژوهش شفیع پور ،شیخی ،میرزای و کاظم نژاد لیلی)1394( ،
میباشد که به این نتایج دست یافتاند که سهل گیرانه با هیچکدام از مقیا های مشکالت
برون رفتاری رابطه معنیدار آماری نداشت و ارتباط سبک مستبدانه نیز با هیچکدام از
مشکالت درونی سازی و برونیسازی معنادار نبود .نتایج مطالعه قنبری و همکاران ()1388
نیز نشان داد که سبک فرزند پروری سهل گیرانه با وجود همبستگی مثبت با مشکالت رفتاری
درونی سازی شده و تمام زیر مقیا های آن ،پیشبینی کننده بروز مشکالت رفتاری نبود.
همچنین با یافته شیورز ،دویل و مکنامارا )2010( ،باهدف تعیین مشکالت رفتاری درونی و
برونیسازی در اولین سال مدرسه نشان دادند بین سبکهای فرزند پروری والدین و مشکالت
رفتاری درونی سازی ارتباط آماری معنیداری وجود ندارد.
درحالیکه میتوان گفت که بسیاری از مطالعات دیگر به ارتباط سبک سهل گیرانه با
مشکالت رفتاری و سبک مستبدانه با مشکالت رفتاری اشارهکردهاند (گاالمبو و
همکاران2003 ،؛ کاندوال و بانوت2008 ،؛ استینبرگ و همکاران1994 ،؛ ویلیامز ،دگن،
پرزدگر ،هندرسون ،روبین و پین( ،)2009 ،همتی علمدارلو و همکاران1393 ،؛ سراجیان راد،
 .)1390به نظر میرسد هر دو سبک فرزند پروری مستبدانه و سهل گیرانه از سبکهای تربیتی
ناکارآمد باشند که هرکدام بهنوبه خود باعث بروز مشکالت رفتاری و عاطفی مختلفی در
کودکان میشوند ،اما اینکه در برخی پژوهشها تأثیر هرکدام از این سبکهای یادشده
(مستبدانه و سهل گیرانه) معنیدار نیست شاید ناشی از تفاوت در نوع ابزار بکار گرفتهشده و
شرایط جمعآوری دادهها و یا نوع آزمونی باشد که در تجزیهوتحلیل دادههای پژوهشها
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مورداستفاده قرارگرفته است .همچنین اختالف موجود را میتوان به کمتوان ذهنی بودن
دانشآموزان و اینکه این کمتوانی ذهنی میتواند شرایط خانوادگی ،فرهنگی ،روانی
اجتماعی حاکم بر زندگی کودک را تحت تأثیر قرار دهد نیز نسبت داد.
بهطورکلی بر طبق نتایج حاصل از این پژوهش میتوان گفت نقص در کارکرد اجرایی
(انعطافپذیری) میتواند تأثیر زیادی بر اختاللهای رفتاری کودکان کمتوان ذهنی بگذارد
و باید در برنامه درمانی این گروه از افراد کارکرد اجرایی انعطافپذیری بیشتر مورد توجه
قرار گیرد و توانایی عملکرد انعطافپذیری را در آنها بهبود بخشید .آموزش این کارکرد
اجرایی میتواند بخشی از برنامههای مداخلهای برای رسیدن به کاهش اختاللهای رفتاری
باشد .یکی از مسائل دیگری که بر اختاللهای رفتاری کودکان تأثیر میگذارد سبک فرزند
پروری والدین است ،هر خانوادهای سبک خاصی را تحت عنوان سبکهای فرزند پروری
در تربیت فرزندان خویش بکار میگیرد که متأثر از عوامل متفاوتی ازجمله عوامل فرهنگی،
اجتماعی سیاسی و اقتصادی است .پژوهشهای متعددی تأثیر این سبکهای خاص را بر
دامنه وسیع ی از رفتارهای فرد مثل پرخاشگری ،افسردگی ،اضطراب و  ...که در ارتباط با
کودکان است آشکار ساختهاند .درواقع نتایج این پژوهش نشان داد که سبک فرزند پروری
مقتدرانه رابطه منفی با اختاللهای رفتاری کودکان کمتوان ذهنی آموزشپذیر دارد که
آموزش والدین در به کار بردن شیوه فرزند پروری صحیح میتواند در کاهش اختاللهای
رفتاری نقش بسزایی داشته باشد.
از جمله محدودیتهای پژوهش حاضر این است که روش نمونهگیری در این پژوهش
از نوع هدفمند میباشد ،که باید به هنگام استفاده از نتایج پژوهش و تعمیم نتایج حاصل از
آن مورد توجه قرار گیرد .محدودیت دیگر پژوهش مربوط به عوامل تأثیرگذاری بود که
توسط پژوهشگر قابلکنترل نبوده مانند شرایط خانوادگی آنها ،شرایط مدرسه و...احتمال
صحیح بودن نتایج را تحت تأثیر قرار میدهند .همچنین پیشنهاد میشود انعطافپذیری
بهصورت اثربخشی بر عالئم اختاللهای رفتاری کودکان کمتوان ذهنی خفیف انجام شود.
باتوجه به اینکه نتایج پژوهش حاظر نشان داد که بهطورکلی شدت آسیب به کارکردهای
اجرایی (انعطاف پذیری) در دانشآموزان کمتوان ذهنی دارای اختاللهای رفتاری شدیدتر
است .بنابراین پیشنهاد میشود که در امر آموزش این دانشآموزان به تقویت این کارکرد
اجرایی جهت بهبود اختاللهای رفتاری آنان توجه گردد.
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