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رفتاری  هایاختاللبینی عالئم پذیری در پیشنقش انعطاف
با   ابتداییپذیرمقطع آموزشتوان ذهنی کودکان کم

 های فرزندپروریسبک گریمیانجی

 2، مهران سلیمانی 1علی اکبر طاهری 

 15/01/99تاریخ پذیرش:  98/ 15/07تاریخ صول: 

 چکیده
توان  رفتاری کودکان کم   های اختاللبینی عالئم  پذیری در پیشبررسی نقش انعطاف  پژوهش حاضر هدف  
توصیفی از نوع  این پژوهش    های فرزند پروری بود.سبک  گریمیانجی   با  ابتدایی مقطع    پذیرآموزش ذهنی  

روش   به  مقطع ابتدایی   پذیرآموزشتوان ذهنی  کم  آموزدانش  158این پژوهش    درکه  می باشد.  همبستگی 
ی سیاهه  هاپرسشنامه تبریز انتخاب شدند. سپس،  پرورش  استثنایی گلستان و    دو مدرسه  ی هدفمند ازریگنمونه

توسط والدین تکمیل گردید و   (1973،ندبامری)های فرزند پروری  و سبک(  1991)آخنباخ،  رفتاری کودک
انجام    های آزمودنتوسط    ایرایانه  صورت  به  (1948  ،و گرانت  برگ)های ویسکانسین  بندی کارت آزمون دسته 
همچنین از حذف    شد.  مخدوش،   8پس  شدهه داد  پرسشنامه  گردآوری  روش    نفر  150  های  ی  سازمدل با 

نشان داد بین    هاافته( مورد تحلیل قرار گرفت. یPLSمعادالت ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی )
( و همچنین بین سبک فرزند پروری مقتدرانه با عالئم  P=001/0رفتاری ) هایاختالل پذیری با عالئم انعطاف
نتایج نشان داد که اکثر والدین دارای سبک   (.P=006/0 (داردرفتاری رابطه منفی و معنادار وجود    هایاختالل
با رویکرد حداقل مربعات جزئی  عالوه بر این نتایج معادالت ساختاری    ( بودند.%79پروری مقتدرانه )فرزند  
رفتاری را    هایاختاللی عالئم  ن یب شیپتوانایی    پذیری و سبک فرزند پروری مقتدرانهکه انعطاف  داد  نشان
پذیری و سبک فرزند پروری مقتدرانه در نتایج این مطالعه از نقش انعطاف(.  𝑅2،001/0=P= 184/0)دارند  
کم  هایاختالل عالئم   کودکان  ذهنی  رفتاری  پیشنهاد  پذیر  آموزشتوان  بنابراین،  دارد؛   شودی محکایت 

و همچنین جلساتی  توان ذهنی طراحی شود  در کودکان کم پذیری  یم انعطافدرترممداخالت درمانی نوین  
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 های فرزند پروری برگزار شود. درباره شیوه پذیرآموزش  توان ذهنی وزش والدین کودکان کم برای آم

 .فرزند پروری ،توان ذهنی، کمرفتاری هایاختالل پذیری، انعطاف : واژگان کلیدی

 مقدمه
ذهنی  کمکودکان   و که    یعنوان کسان به  1پذیر آموزشتوان  در عملکرد هوشی    مشکالتی 

انطباق نیوونیوجزن، اروبیودکاسترو و    ون  )اسکیورینگ،شوند  دارند، تعریف می  ی عملکرد 
درصد از جمعیت جهان را کودکان کم   3تا  1تخمین زده شده است که بین  .(2017، 2ماتیز

از میان این تعداد، دانش آموزان  (.  2019،  3توانی ذهنی تشکیل می دهند )ابراهیم و کمبالبرت 
ذهنی  کم می  85  پذیرآموزشتوان  شامل  را  مذکور  جمعیت  از  )درصد  و  شوند  هاالهان 

صا  ترجمه  ؛1994  ،کافمن  و  علیزاده،  هاشمی  کم1388،  الدین محیبری،  کودکان    توان (. 
آرلن و  کنند )یمای برای جامعه و خصوصاً خانواده این افراد ایجاد  مشکالت عدیده  هنیذ

(. این کودکان مشکالت عملکرد انطباقی  1388؛ به نقل از حدادی و فرامرزی،  2004،  4گابل
ها کمتر پذیرفته و حتی توسط  ی اجتماعی و در روابط با همساالن دارند، آنهاتی موقع در  

می  همساالن و طرد  نیوونجزن  )ون  دارند  اجتماعی  روابط  در  بسیاری  مشکالت  و  شوند 
بروز مشکالت شدید رفتاری در این کودکان وجود دارد    خطر  جه، یدرنت .  (2012ورینس،  

کمبالبرت، و  بزهکار  همچنین (.  2019  )ابراهیم  و  ضداجتماعی  کم  انهرفتار  توان  کودکان 
عالوه بر .  (2007،  5دوما، دکر، د رویتر، تیک و کوت )است  ذهنی بیشتر از همساالن خود  

ون  )  هستند  رفتاری   اختالل  دارای  پذیرآموزشتوان ذهنی  کم  کودکاندرصد از    40-30  ن،یا
ورینس  و  کمدر    (.2012  ،نیوونجزن  قالبیکودکان  رفتارهای  ذهنی  خود  ،  توان  رفتار 

شایع  پرخاشگر  و  رسان بی آس بسیار  )ی،  ماتسن،  است  و  مطالعه    (.2009لوولو  به  توجه  با 
( شیوع پرخاشگری  2009توان ذهنی توسط روجهان و مایر )بررسی جمعیت کم  ل ی تحلفرا
 درصد است. 19درصد و تخریب  21 رسانبی آس درصد، رفتار خود  32

دارند، چنین    6از کودکانی که اختالل رفتاری   2013آخرین تعریف دولت فدرال آمریکا  

 
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 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Oubrahim%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30775822
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Combalbert%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30775822
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به مقدار زیاد دارد و موجب    ی که یک یا چند ویژگی زیر را به مدت طوالنی واعارضهاست:  
می تحصیل کودک  در  رابطه    - 1  شود؛اختالل  یا حفظ  ایجاد  در  با    بخش تیرضاناتوانی 

معلمان    همساالن احساسات    - 2خود  و  یا  یا    -3  عادی  یط شرای تحت  رعادی غرفتارها  غم 
ی مختلف و مربوط به مشکالت  ها تر فیزیکی یا    گاننشانایجاد    -4دائم  افسردگی فراگیر و  

ی هوشی، حسی یا جسمی )گنجی،  هاعلتناتوانی در یادگیری بدون    -5  یلیتحص شخصی یا  
1394 .) 

اِدلبروک  کی کرن  ،بالکر  بیکر، ورهولست،  2002)  1و  و  دراند  ون  کووت،  دکر،  (؛ 
که  2002) معتقدند  ذهنیکمکودکان  (  برابر  توان  چهار  تا  هوش  سه  با  متوسط  کودکان 

رفتار این،    دارند.ی  مشکالت  بر  در طول    توان ذهنیکودکان کم  یمشکالت رفتارعالوه 
می  زمان )ثابت  استنکلیف ماند  و  اینفیلد  این (.  2011،  2امرسون،  بر  و  عالوه  ممسیویس  ها 

( که2013سینانویک  یافتند  ذهنی کمکودکان    (  د قابل  ری تأخ   کی  توان    یرفتارها ر  توجه 
) داشتند.    اجرایی   کارکردهای همکاران  و  رست  ون  در  2019همچنین  اختالل  بین  نیز   )

 ند. دداری پیدا کرتوان ذهنی رابطه معنیکارکردهای اجرایی و پرخاشگری کودکان کم
کل   3یی اجرا  کارکردهای و رفتار  ،یشناخت  رشد  در  یدی نقش    ی احساس   - یاجتماع   ی 

؛ به نقل از ممسیویس و  2005،  4کرافورد، ایسپای و گویا یسکویت،  اکنند )می  فای ا  کودکان
واقعیت  این   .(2013سینانویک،   یک    یک  اجرایی  کارکردهای  که  برای    شرطش ی پاست 
تحصیلی  شدن  اجتماعی موفقیت  و  مدرسه  در  شناختی  سازگاری  و    اندو  )ممسیویس 

ا  همچنین   و  (2013سینانویک،   رشد  برای  اجرایی  کودکان  - جتماعیکارکردهای  عاطفی 
  ی ییندهافرآ  ییاجرا  هایکارکرد  عالوه بر این (.  2006)ریگس و همکاران،    ضروری هستند

کارکردهای  وجود دارد که    زیادی   شواهد  ،اندو عمل دخیل  فکر  یمتنظ  ، کنترلدر  که  هستند  
می  اجرایی تقسرا  خرده  تقطیع»  یا  یمتوان  به  هنری متفاوت    هایمؤلفه«  )دنیلسون،  ،  کرد 

مدنظر در    ھ، مؤلف اندمتنوع  بسیار   جراییا   ی کارکردها  ایھ  ھمؤلف .  (2010رونبرگ ونیلسون،
می  پذیریانعطاف  باشدکهمی5پذیری انعطاف  پژوهش   ین ا بهرا  تواناتوان    یبرا  ییعنوان 

 یسر،)وکرد  ی تعریف  مجموعه ذهن  یا و    یفوظا  ین ب  ییرتغ  توسط  یط مح   ییرتغ  با  سازگاری 
 

1. Baker, blacher, crnic& edelbrock 

2  . Emerson, einfield & stancliffe 

3  . Executive function 

4  . Isquith, Crawford, espy & Goia 

5. flexibility 
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 . (1،2015تیونیسو  ینس ، پروالکد _اسکروجنستین لنتمن برگر، ون 
)یافته همکاران  و  ویسر  ارتباط  2015های  وجود  بر  مبنی  وانعطاف  ینب(   پذیری 
همچنین    است  خفیف  ذهنی  توان کمکودکان    یرفتار  هایاختالل مولدر،  و  اسکوماکر، 

  ی پذیری با مشکالت رفتار اختالل در انعطافنیز نشان دادند که    (2013)  2دکویس و ماتیز 
( نیز یافتند که  2000)  3نفلدی لی ل عادی رابطه دارد. مورگان و    ی دبستانش ی کودکان پ   نمود  برون
پذیری شناختی و رفتار ضداجتماعی رابطه دارند، در پژوهش پتر  اسکفر، دیدن،  انعطاف

 بر  پذیریانعطاف  اند، عملکرد ضعیف نشان داده(  2013)  4سیگافو ، گرین و کروزیلیس
 گذارد.می  تأثیرتوان ذهنی و اتیسم ی کودکان کمو رفتار یمشکالت عاطف 

رفتاری کودکان تأثیر بگذارد؛    هایاختاللتواند بر  عالوه بر کارکردهای اجرایی که می
تواند مشکالت رفتاری کودکان می( به این نتیجه دست یافتند که  2006کالکینس و دگنین )
سبک از  فرزندپروریانعکاسی  حمایتباشد.    5های  پایین  سطوح  با  همچنین  والدین  های 

ارتباط  اختالل رفتاری  )های  راندالگن یر  استیک،دارد  بر   (.2004،  6،  خانواده  بافت 
میاکث  تأثیر  کودک  واسطهرفتارهای  و  سبکگذارد  تأثیر  این  ای  پروری  فرزند  ست  های 

( نیز یافتند برنامه آموزش  1390)  همچنین باللی و آقا یوسفی.  (2002)اسمیت و همکاران،  
 والدین راهبردی مؤثر برای کاهش مشکالت رفتاری کودکان است.

طور  ای است که بهها و رفتارهای ویژه عنوان فعالیتی پیچیده، شامل روش  فرزند پروری به
تأثیر می بر رشد کودک  یکدیگر،  با  تعامل  در  یا  فرزند  مجزا  اسا  سبک  و  پایه  گذارد. 

. درواقع استهای والدین جهت کنترل و اجتماعی کردن فرزندانشان  گر تالشپروری، بیان
ترکیبسبک پروری  فرزند  موقعیتهایی  های  در  که  است  والدین  رفتارهای  های  از 
  (. 1991ند،  یربامآورند )دهند و جو فرزند پروری بادوامی را پدید میای روی میگسترده
مییربام آشکار  را  ویژگی  سه  خود  مطالعات  در  روشند  از  را  مؤثر  روش  که  های  سازد 
  - 2ش و روابط نزدیک،  پذیر  - 1اند از:  سازد این سه ویژگی عبارتچندان مؤثر جدا مینه

شود:  استقالل دادن. از تعامل این سه ویژگی سه سبک فرزند پروری مشخص می  - 3  کنترل

 

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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کنترل   روش  . سبک مقتدرانه با پذیرش و روابط نزدیک،3و سهل گیرانه   2، مستبدانه 1مقتدرانه 
 ابطشود. سبک مستبدانه ازنظر پذیرش و روسازگارانه و استقالل دادن مناسب مشخص می

. والدین با سبک  نزدیک پایین، ازنظر کنترل اجباری باال و ازنظر استقالل دادن پایین است
گیرانه روشی مهرورز و پذیرا، متوقع نیستند و کنترل کمی بر رفتار فرزندان  فرزند پروری سهل
ی خودشان  هر سن دهند که در  به فرزندان خود اجازه می  کنند، این والدین خود اعمال می

کار  متصمی این  انجام  به  قادر  هنوز  اگر  حتی  کنند  )گیری  از  2005،  4دیازنباشند  نقل  به  ؛ 
 (. 1392آبادی، سعادت و قاسمی جوبنه، حسینی دولت

دیگر، در   از طرف  و  این زمینه  پژهش در  اهمیت موضوع وکمبود  به  باتوجه  بنابراین 
انعطاف بین  رابطه  وجود  عالئم  صورت  با  کودکان  اختاللپذیری  در  رفتاری  های 

آموزشتوانکم میانجیذهنی  با  فرزندپروریگری سبکپذیر  این  می  های  شناخت  با  توان 
نابراین پژوهش حاضر  ب رابطه برنامه درمانی کارآمد برای کودکان کم توان ذهنی ارائه داد .

رفتاری    های اختاللپذیری و عالئم  یا بین انعطافآ  که  زیر پاسخ دهدسؤال  انجام شد تا به  
های فرزند پروری سبک  گریبا میانجیمقطع ابتدایی    پذیرآموزشتوان ذهنی  کودکان کم

 رابطه وجود دارد؟ 

 روش 
زمره در  حاضر  با    یپژوهش  همبستگی  نوع  از  توصیفی  متغیر  پیش   بر  ه یتکتحقیقات  بینی 

پیش  متغیرهای  براسا   دستهمالک  کلیه    .شودمیبندی  بین  پژوهش  آماری  جامعه 
تعداد  آموزان کمدانش  به  تبریز   158  سپس   بود.  1395نفر در سال    1517توان ذهنی شهر 
کمدانش  آموزشآموز  ذهنی  ابتداییتوان  مقطع  روش    پذیر  هدفمندری گنمونهبه  دو    از  ی 

استثنایی گلستان   تبریز  پرورش  ومدرسه  به    انتخاب شدند  شهر  ورود  معیارهای  دارای  که 
بودند آزمودنی  .پژوهش  ورود  دانش معیارهای  تحصیل  مقطع  توان  کمآموز  ها  در  ذهنی 

شاملابتدایی خروج  معیارهای  و  پژوهش،  در  شرکت  از  آگاهانه  رضایت  رضایت   ،  عدم 
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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 د.انشده  اجراهای رفتاری و عالئم اختالل پذیریی روی انعطافامداخلهصورت که به

ویسکانسین در    های کارتمرتب کردن    آزمون:  1یسکانسین های وبندی کارتآزمون دسته 
گرانت  و  برگ  توسط  از شاخص  است،  شده  یطراحو    21948ابتدا  یکی  آزمون  های  این 

پژوهش  است،  پیشانی  قطعه  فعالیت  تصویرسازی  اصلی  و  الکتوفیزیولوژیک  بین  ارتباط  ها 
های ویسکانسین را نشان  کارکردی مغز فعالیت قطعه پیشانی و آزمون مرتب کردن کارت

هداده )برام  همکاران  اماند  بر  ین ا  (.2009،  3و  مجموعه،    ییرتغ   یبررس  ای آزمون 
به تکرار و درجا    ش یغلبه بر گرا  ییگیری مفهوم و تواناحل مسئله و شکل  ،پذیریانعطاف

آزمون چهار خرده    ن یرود. ابه کار می  ،آیندمغز به شمار می  ییزدن که از کارکردهای اجرا
و    6خطاها   یرسا  ،5یدر جاماندگ  ،4پاسخ صحیح دهد که شامل  قرار می  یرا مورد بررس   یا مق 
( از  1397ایزدی،    از ابراهیم پور و  به نقل  ؛5200  ،7یو پژوهش )گرندین  کل است چ   یخطا

پا و  دسته  یاییاعتبار  کارتآزمون  روایی    اند.کرده  یتحما  یسکانسین و  هایبندی  میزان 
ی مغزی لوب پیشانی مانند  ها بیآسمالکی این آزمون برای سنجش نقایص شناختی به دنبال  

است )آندرسون، دمسیو، جونس و    ذکرشده  86/0دهد، باالی  آنچه در اسکیزوفرنیا رخ می
  85/0زمایی  آایرانی، با روش باز  تی در جمعپایایی این آزمون را  1375نادری    (.1991ترنل،  
استکی،کر  ذکر و  عشایری  ثقفی،  از  نقل  )به  است  اندازهبه  (.1391ده    ی ری گ منظور 

  . است  شدهاستفاده  یسکانسین و  هایکارتای  رایانه  منوناز آز  پنژوهش   ین در اپذیری  انعطاف
 به  742/0پایایی آن نیز  و    0/ 709ی  ریپذانعطافدر این پژوهش ضریب آلفا کرونباخ برای  

 .دست آمده است
رفتاری    پژوهش جهت بررسی مشکالت رفتاری از سیاهه  در این   :8رفتاری کودک سیاهه  

 1991ین مقیا  در سال  ا  ساله است، مورداستفاده قرار گرفت.  18تا    6کودک که برای افراد  
  لدینوا  بایدرا  سیاهه    است.  شدهیطراحآخنباخ برای تعیین مشکالت رفتاری کودکان    توسط
  با   که   هرکسی  یاو    کندمی  مراقبتدارد و از او    بر عهدهرا    ککود   سرپرستی   کنه  فنردی  یاو  

 
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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ضنعیت  بر اسا  و  شناسدمی  کاماًلدارد و او را    خانوادگی برخورد   شبه  هایمحیطدر    کودک
اطالعات  کند.    لیتکم  گذشته،  هما  6در    کودک الف(  است:  قسمت  سه  دارای  فرم  این 

ی مبتنی بر هاا ی مق وری سازشی و ج(  ی شایستگی و کنش ها ا ی مق جمعیت شناختی؛ ب(  
= کاماًل یا  2سنت؛  در   گاهی  یا  یتا حد=  1؛  نادرست  =0صورت  به  هاپاسخ.  DSMتجربه و  
ا  که   (.1384مینایی،  )  شود میی  ازدهی امتست،  در  غالباً تحقیق  این  بر  در  مبتنی  پرسشنامه  ز 
-2  افسردگی  /اضطراب  -1  درون سازی از قبیلمسائل  شامل    ا ی مق   11ی آخنباخ  اتجربه
  - 6فکری    -5  توجهی  مشکالت  -4از قبیل    یکلمسائل    ،دردهای جسمانی  -3و    یری گ وشهگ

  شده   استفاده رفتار پرخاشگرانه    - 8ی و  شکنقانون  -7ی از قبیل  سازیبرون  مسئلهو    اجتماعی
 است،  هاپرسشنامهی آخنباخ یکی از پرکاربردترین  هاتجربهی مبتنی بر  هاپرسشنامه.  است

گزارش شده است،    94/0و با استفاده از اعتبار بازآزمایی    97/0ضرایب کلی اعتبار این فرم  
زاده ملکی و  سین قل از ح؛ به ن2007)آخنباخ و رسکوالر،    استروایی آزمون نیز مطلوب  

بخشی  ی سندرمی مبتنی بر تجربه در سطح رضایتهاا ی مق ضریب آلفای  (.  1392همکاران،  
شعیری و    ،ی فهرست رفتاری کودک است )خیریهبرا 88/0  تا 67/0قرار دارد و دامنه آن از 

رفتاری  (. در پژوهش حاضر ضریب آلفا کرونباخ برای سیاهه  1388،  طباطبایی  زاده رسول
 به دست آمده است.  0/ 930و پایایی آن نیز 885/0کودکان 

پروری  هاوه یشپرسشنامه   بامریند فرزند  دیانا  پرسشنامه :  1ی  سال    این  دیانا    1973در  توسط 
ماده   10؛ که  سنجدیمی را  فرزند پرور این پرسشنامه سه شیوه    ماده   30بامریند طراحی شد.  
شیوه    نیزماده    10و  30،  27،  23،  22،  20،  15،  11،  8،  5  هایبا سوال  را   آن شیوه مقتدرانه 

ماده دیگر شیوه سهل    10و    29،  26،  18،25،  16،  12،  9،  7،  3،  2های  را با سوال  مستبدانه
)نقل  دهدقرار می  موردسنجش  28،  24،  21،  19،  17،  14،13، 10،  6،  1های  با سوالگیرانه را  

میزان پایایی این    1991  یبور.  (1391ردی،کاکو جویباری،  از صادق خانی، علی اکبری دهک 
  مادر   % شیوه مستبدانه86،  81/0  مادر  شیوه سهل گیرانه پرسشنامه را با روش بازآزمایی برای  

  شیوه مستبدانه   85/0،  77/0  پدر  شیوه سهل گیرانهمادر و برای    شیوه مقتدرانه  یبرا  78/0و  
گزارش  برا  92/0و    پدر پدر  مقتدرانه  شیوه  اعتبار  هم  .کردی  میزان  مورد  در  وی  چنین 

پرسشنامه نتایج زیر را گزارش نموده است. مستبد بودن مادر رابطه معکوسی با سهل گیری  
(  50/0( دارد. مستبد بودن پدر رابطه معکوسی با سهل گیری )-0/ 48او )  مقتدرانه( و  -38/0)

 
1  .  Baumrind Diana Parenting Styles Questionnaire 
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.  (1396رنجیر، نادری و عمویی،  ل از دانش، سلیمی نیا، حقنق)( دارد  -52/0او )  مقتدرانهو  
  برحسب هر ماده، نظر خود را با عالمت ضربدر    بامطالعه ها  در این آزمون والدین آزمودنی

تا کاماًل موافقم    0)کاماًل مخالف =  4  صفرتاکنند که از  ای مشخص میدرجه  5یک مقیا   
نمره مجزا در مورد شیوه سهل گیرانه، مستبدانه    3،  هایبندجمعشود و با  ( نمره گزاری می4=  

در این پژوهش ضرایب آلفا کرونباخ برای    .دیآیمو مقتدرانه برای هر آزمودنی به دست  
، 0/ 749والدین به ترتیب برابر با    مقتدرانههای فرزند پروری سهل گیرانه، استبدادی و  یوهش
 به دست آمده است. 0/ 926، 812/0، 784/0پایایی آنها نیز 892/0، 0/ 790

پس از گذراندن مراحل گرفتن مجوز برای ورود به مدار  و جلب همکاری    شیوه اجرا:
در شهر  پرورش  استثنایی گلستان و    دو مدرسه  مدار  برای انجام پژوهش حاضر، از   مسئوالن
که پس از پخش    گونهن یای تحقیق شد. به  هاآزمونصورت هدفمند اقدام به انجام  تبریز به

  ها بچهو نوشتن نام    ها کال ( در  سیاهه رفتاری کودکپروری،    سبک فرزنددو پرسشنامه )
را باید به والدین بدهید تا کامل کنند و بعد   هاپرسشنامهو توضیح اینکه    هاپرسشنامهبر روی  

والدین،  توسط  کردن  کامل  به    هاپرسشنامهباید    از  بعد  مدرسه  ریمدرا  دهید.   تحویل 
. نحوه اجرای  گرفتندیمصورت انفرادی در یک کال ، مورد آزمون قرار  به  آموزاندانش 

، سپس  گرفتیمآموز یک آشنایی ساده صورت  آزمون به این صورت بود که ابتدا با دانش 
داده   توضیحاتی  آزمون  مورد  این آزمون  شدیمدر  اینکه  و  آن  انجام  نحوه  بر  در  مبنی  ها 

و پاسخ مناسب داده شود.   خواهد داشت تا با آرامش به آن توجه کنند ها تأثیری ننمرات آن 
  ای رایانهبعد از ایجاد آمادگی آزمون    شدیمها آموزش داده  اول کار کردن با مو  به آن

در این پژوهش مالحضات اخالقی شامل رضایت    د.شیم  آموزان گرفتهدانش ویسکانسین از  
پرسشنامه به علت ناقص    8تعداد    رازداری رعایت شد.حفظ محرمانگی مشخصات و  آگاهانه،  

 دانش آموز مورد تحلیل قرار گرفت. 150های مربوط به پر کردن والدین حذف و داده
معادالت    سازیمدلتحلیل پژوهش حاضر از روش    و  جهت تجزیه   :هاداده روش تحلیل  

در رویکرد حداقل    است.  شده   استفاده  (PLS)ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی  
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  

نرمال   رویکرد مبتنی بر کواریانس، وابستگی کمتری به حجم نمونه، سطح سنجش متغیرها و 
در ادامه برای سنجش روایی    (1393محسنین و اسفیدانی،  دارد ) بودن دادهای توزیع شده  
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و برای سنجش روایی تشخیصی یا واگرا    شده  استخراجهمگرا از شاخص متوسط واریانس  
گیری انعکاسی و  همچنین برای برسی کیفیت مدل اندازه  از شاخص بار عرضی استفاده شد.

رتیب از شاخص اشتراک با روایی متقاطع و شاخص نیکویی برازش  برازش کلی مدل به ت
(GOF) استفاده گردید. 

ی میزان تبیین متغیر مکنون توسط متغیرهای  ری گاندازهکه به    این شاخصروایی همگرا:  
(  شدهاستخراجمتوسط واریانس  )  AVEتوسط شاخص    پردازدیم(  هامؤلفهآن )   ریپذمشاهده
کهردی گ یمقرار    سنجش   مورد باالی    ؛  درونی   دهنده نشان  5/0مقادیر  اعتبار  یا    همسانی 
انعکاسی میری گاندازههای  مدل  مدلی  برای  مقدار  این  اندازهباشد.  با  های  انعکاسی  گیری 

  و   887/0پذیری  ، انعطاف816/0  رفتاری  اختاللپذیر برابر یک است. که  یک متغیر مشاهده
  دهد شاخص باشند؛ که نشان میسهل گیر یک می  سبک فرزند پروری مقتدرانه، استبدادی،

AVE   متغیرهای  در میزان    مورد همه  از  بر روایی    5/0پژوهش  دلیل  بیشتر است که خود 
 . ی پژوهش استری گاندازههمگرای مناسب مدل 

افتراق مشاهده  این شاخص روایی واگرا )تشخیصی(:   پذیرهای  توانایی مدل را در میزان 
سایر مشاهده با  مدل  آن  پنهان  را میمتغیر  مدل  موجود در  سنجد. جهت سنجش  پذیرهای 
قبول برای این شاخص این  شود. مقدار قابلاستفاده می  روایی واگرا از شاخص بار عرضی
ون مربوط به خود باید حداقل  بر روی متغیر مکن   پذیراست که بار عاملی هر متغیر مشاهده

 پذیر بر متغیرهای مکنون دیگر باشد.متغیر مشاهده بیشتر از بار عاملی همان 1/0

 . روایی واگرا یا تشخیصی در سطح بار عرضی 1جدول 

 سازه(مکنون )متغیرهای 

مؤلفه
ها 
(

ی مشاهده 
متغیرها

شده( 
 

رفتاری  های اختالل  پذیریانعطاف  فرزند پروریسبک    

886/0 سازیبرونی   311/0 -  - 208/0  

881/0 درونی سازی  - 315/0  - 165/0  

940/0 سایر مشکالت   - 415/0  - 145/0  

354/0 درجاماندگی   - 919/0  021/0  

- پاسخ درست  349/0  952/0  022/0  

- طبقات 390/0  955/0  036/0  

- مقتدرانه 189/0  013/0  000/1  
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جدول   در  واگرا  روایی  می  .1نتایج  متغیر  نشان  هر  عاملی  بارهای  اختالف  دهدکه 
خود  مشاهده به  مربوط  مکنون  متغیر  روی  بر  همان  1/0پذیر  عاملی  بار  از  متغیر    بیشتر 
است.مشاهده بوده  دیگر  مکنون  متغیرهای  بر  کلیه    پذیر  دیگر  عبارتی  متغیرهای  به 
پذیر، دارای بارهای عاملی باالتری نسبت به متغیر مکنون دیگر داشتند و روایی واگرا  مشاهده

 گیرد.یا تشخیصی مورد تأیید قرار می

 هایافته
مطالعه  نمونه این  بودند که  توان ذهنی آموزشآموز کمدانش   150های  ابتدایی  پذیر مقطع 
درصد( از کل نمونه،    36دختر )معادل    54نمونه و  درصد( از کل    64پسر )معادل    96شامل  

 بود.  70/2انحراف معیار  با 47/11آموزن و به طور کلی میانگین سن دانش 
پژوهش  انعطافآیا    سؤال  توان ذهنی  رفتاری کودکان کم  هایاختاللپذیری و عالئم  بین 

 رابطه وجود دارد؟های فرزند پروری سبکگری میانجی مقطع ابتدایی با پذیرآموزش

 رفتاری هایاختالل ی، سبک مقتدرانه و ری پذانعطاف. خروجی معادالت ساختاری روابط بین  1شکل 

رفتاری برابر   هایاختاللبر    پذیرینعطافاثر مستقیم ادهد که  ( نشان می1نتایج شکل )
(385 /0-=β )0/ 001 (داری برآورد شده ازاست که با توجه به سطح معنی آمدهدستبه=p )

رفتاری رابطه    هایاختاللپذیری و  توان گفت بین انعطافمی  %99پس با اطمینان  کمتر است.  
انعطاف به عبارتی، عملکرد ضعیف  منفی وجود دارد.  توان  پذیری در کودکان کممعنادار 

014/0 استبدادی   019/0  000/1  

- گیرانهسهل  054/0  004/0  000/1  
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اثر مستقیم    دهد. همچنین رفتاری در آنان را افزایش می  هایاختالل، میزان  پذیر  آموزشذهنی  
بر   نیز معنیp ,182/0-=β=006/0  (رفتاری  هایاختاللسبک فرزند پروری مقتدرانه  دار  ( 

پذیری بر رفتاری دارد. ولی اثر مستقیم انعطاف  های اختاللو رابطه منفی معنادار با    باشدمی
 باشد.دار نمی( معنیp ,013/0 =β=872/0 (سبک فرزند پروری مقتدرانه

از   %18دهد  ( است که نشان می𝑅2= 184/0رفتاری برابر با )  هایاختاللضریب تعیین  
انعطاف  های اختاللواریانس   توسط  تبیین  رفتاری  مقتدرانه  پروری  فرزند  سبک  و  پذیری 

  نشان داد که اثر غیرمستقیم   plsاستخراج نتایج بوت استریپینگ از برنامه    همچنین  شود.می
بر  انعطاف فر  هایاختاللپذیری  سبک  طریق  از  معنیرفتاری  مقتدرانه  پروری  دار  زند 
 که تأثیر عملکرد اجرایی  دهد ول باال نشان میلذا نتایج جد(. p ,002 /0- =β=877/0(نیست
 کودکان رفتاری در  هایاختاللپذیری و سبک فرزند پروری مقتدرانه بر روی انعطاف
   .است  صورت مستقیمتنها به پذیرآموزشتوان ذهنی کم

 
 رفتاری ی، سبک استبدادی و اختالل ری پذانعطاف . خروجی معادالت ساختاری روابط بین 2شکل 

)نتایج   می2شکل  نشان  انعطاف(  مستقیم  اثر  که  بر  دهد  رفتاری    هایاختاللپذیری 
(001 /0= ,p397/0-=βمعنی آماری  ازنظر  می(  با دار  برابر  آن  تعیین  ضریب  و  باشد 
(156 /0=𝑅2)  می  ستا نشان  حدود  که  واریانس    %16دهد  توسط    های اختاللاز  رفتاری 

تبیین میانعطاف اطمینان    وشود  پذیری  پیش انعطاف  %99با    های اختاللبینی  پذیری قدرت 
دارد را  انعطاف  .رفتاری  ضعیف  عملکرد  عبارتی،  کمبه  کودکان  در  ذهنی  پذیری  توان 

میزان  پذیرآموزش می  های اختالل،  افزایش  را  آنان  در  مستقیم  دهد.  رفتاری  اثر  ولی 
( و اثر مستقیم سبک  p ,119/0 =β=142/0 (پذیری بر سبک فرزند پروری استبدادیانعطاف

استبدادی پروری  اختال   فرزند  معنیp  ,062/0=β=391/0  (رفتاری  هایلبر  نمی(  باشد. دار 
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های رفتاری از طریق سبک فرزند پروری لپذیری بر اختال همچنین اثر غیرمستقیم انعطاف
معنی نیستاستبدادی  نتایج    (.p ,007/0 =β=536/0(دار  تأثیر  دهمینشان  باال  لذا  که  د 

روی  انعطاف بر  کم  هایاختاللپذیری  کودکان  در  ذهنی  رفتاری  تنها  پذیر  آموزشتوان 
داری  ای معنیو سبک فرزند پروری استبدادی در این بین اثر واسطه  استصورت مستقیم  به

 ندارد.

 
 رفتاری گیری و اختالل ی، سبک سهل ری پذانعطاف . خروجی معادالت ساختاری روابط بین 3شکل

)نتایج    می3شکل  نشان  انعطاف(  مستقیم  اثر  که  بر  دهد  رفتاری    هایاختاللپذیری 
(001 /0=p  ,389/0-  =β)  معنی آماری  میازنظر  با  باشد  دار  برابر  آن  تعیین  ضریب  و 
(154 /0=𝑅2  )می  ستا نشان  حدود  که  واریانس    %15دهد  توسط    های اختاللاز  رفتاری 

تبیین میانعطاف اطمینان  پذیری  با  و  پیش انعطاف  %99شود    های اختاللبینی  پذیری قدرت 
دارد،  را  انعطاف  رفتاری  ضعیف  عملکرد  عبارتی،  کمپبه  کودکان  در  ذهنی  ذیری  توان 

میزان  پذیرآموزش می  های اختالل،  افزایش  را  آنان  در  مستقیم    دهد.رفتاری  اثر  ولی 
پروری سهل  انعطاف فرزند  بر سبک  مستقیم    (p  ,004/0 =β=966/0 (یریگپذیری  اثر  و 

گیری   سهل  پروری  فرزند  دار  معنا(p  ,050/0-=β=499/0(رفتاری  های اختاللبر  سبک 
رفتاری    هایاختاللپذیری بر  باشد و همچنین نتایج نشان داد که اثر غیرمستقیم انعطافنمی

لذا نتایج  (. p ,000/0- =β=980/0 (از طریق سبک فرزند پروری سهل گیری معنادار نیست
رفتاری    هایاختاللپذیری بر روی  دهد که تأثیر عملکرد اجرایی انعطافجدول باال نشان می
و سبک فرزند پروری   استصورت مستقیم  تنها بهپذیر  آموزشتوان ذهنی  در کودکان کم

 داری ندارد. ای معناسهل گیرانه در این بین اثر واسطه
اندازه مدل  انعکاسی:  کیفیت  اندازهکیفی گیری  مدل  توسط شاخص  ت  انعکاسی  گیری 
هدف این شاخص بررسی توانایی  محاسبه می شود،   (CVCom)اشتراک با روایی متقاطع 
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باشد. این شاخص درواقع توانایی مدل مسیر  ی کردن مین یبش یپگیری انعکاسی در  مدل اندازه 
پیش  در  مشاهدهرا  متغیرهای  متغیر  بینی  مقادیر  طریق  از  میپذیر  متناظرشان  سنجد.  پنهان 
شناختهمعروف  و  اندازهترین  معیار  تواناییترین  این  است.   Q² گیری  گایسلر    استون 
مقادیر    کهیدرصورت  می  آمدهدستبهکلیه  باشد  مثبت  شاخص  مدل برای  گفت  توان 
متقاطع شاخص اشتراک با روایی    گیری انعکاسی از کیفیت مناسبی برخوردار است.اندازه
(CVCom )  دهد  باشد و نشان میکلیه مقادیر مثبت می  که  برای کل مدل محاسبه گردید

استون گایسلر در    Q²همچنین میزان  .  گیری از کیفیت الزم برخوردار استکه مدل اندازه
دهنده کیفیت مناسب  باشد که این خود نشانمی  35/0همه متغیرهای مثبت و باالتر از مقدار  

انعکاسی    زادرونتواند نشانگرهای متغیرهای  بارت دیگر، مدل میبه ع   گیری است.مدل اندازه 
شناسایی    موردمطالعهی  هامؤلفهباید گفت که    بینی نمایید. با توجه به مطالب ارائه شدهرا پیش 
 بینی نمایند.های رفتاری را پیش توانند عالئم اختاللشده می

عنوان معیاری برای سنجش عملکرد  بهشاخص  این  آزمون کلی مدل معادالت ساختاری:  
می کار  به  مدل  تحقیق    رود.کلی  این  کلی  مدل  برازش  شاخص  که    881/0مقدار  است 

گیرند و مدل حاضر مورد تأیید قرار می  پژوهش   نمایانگر برازندگی خوب مدل بوده و مدل
 موفق بوده است. زادرونبینی متغیرهای مکنون آزمون شده در پیش 

 یریگبحث و نتیجه 
،  های کارکردها اجراییپذیری از زیر مؤلفهبررسی رابطه انعطافهدف کلی این مطالعه  

عالئم   کم  هایاختاللبا  کودکان  در  ذهنی  رفتاری  گری  میانجی  باپذیر  آموزشتوان 
بودسبک پروری  فرزند  شامل    هایاختاللعالئم    .های  مسائل  هایمقیا رفتاری   ،
و  سازیبرون پرخاشگرانه  رفتار  قبیل  )از  سازی    ائلمسی(  شکن قانونی  قبیل  )درون  از 
و  ری گ گوشه جسمانی  دردهای  مسائل    /اضطرابی،  و  مشکالت  )  یکلافسردگی(  قبیل  از 

 توجهی، فکری، اجتماعی( بود. 
انعطاف که  داد  نشان  مطالعه  این  عالئم  نتایج  با  کودکان    هایاختاللپذیری  رفتاری 

د. همچنین نتایج این مطالعه نشان داد که  رابطه منفی معنادار دار  پذیرآموزشتوان ذهنی  کم
به عبارتی دیگر عملکرد    رفتاری را دارد.  هایاختاللبینی عالئم  پذیری توانایی پیش انعطاف

عه با نتایج  نتایج این مطال  پذیری، باعث افزایش اختالل های رفتاری می شود.ضعیف انعطاف
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اسکوماکر و همکاران  مچنین با مطالعات  ه  همسو است.(  2015ویسر و همکاران )پژوهش  
اند،  نشان داده (که2016؛ دکر، زیرمنز و اسواب )(2013(؛ پتر  اسکفر و همکاران )2013)

ان ذهنی و اتیسم  توی کودکان کمو رفتار  یمشکالت عاطف  برپذیری  انعطاف  عملکرد ضعیف
پژوهش گذارد.میتأثیر   دنیلسونهمچنین  رونبرگ،های  و  مسر  هنری،  و  2012  ،  هنری  ؛ 
در   تریعملکرد ضعیفپذیرآموزش  ذهنی  توانکم  دهد که کودکان، نشان می2002  ،ماکلن 
( نیز بین 2009همکاران )و  نیونجزن  و  نیو  ون  دارند.  نسبت به کودکان عادی  پذیریانعطاف

 کودکان کم توان ذهنی خفیف رابطه معناداری پیدا کردند.  در  پرخاشگری  و  انعطاف پذیری
های کارکردها  از زیر مؤلفهی  ریپذانعطافگفت که چون    توان یم در تبیین نتایج باال  

آموزان با  که دانش   رسدیم ی شناختی را در بردارد پس به نظر  ندهایفرای از  ا دامنهاجرایی  
در   باشند   هایاختالل  ،یریپذانعطافنقص  داشته  شد  همانو    رفتاری  گفته  که  طور 
پیش انعطاف برایپذیری  کننده خوبی  مداخالت    است رفتاری    هایاختالل  بینی  با  بنابراین 
تواند به عملکرد بهتر  توان ذهنی میآموزان کمو آموزش این کارکرد در دانش   زودهنگام

از  آن بسیاری  از  و  از طرفی  ری دانش رفتا   هایاختاللها کمک کند  پیشگیری کرد.  آموز 
از صاحب انعطافبسیاری  آموزش  که  معتقدند  در  نظران  کلیدی  نقش    های اختاللپذیری 
دارد.   )رفتاری  همکاران  و    ییر تغ  پذیریانعطافدر  اختالل    که  معتقدند  زی ن(  2015ویسر 

نامناسب و ممکن است  به حل مسئله    منجر  تواندمی  یدجد  یتوضع  ذهنی یکای  مجموعه
 . رخ دهدزمان آن در   اسبرفتار نامن یا یپرخاشگر

عالئم   با  مقتدرانه  پروری  فرزند  سبک  که  داد  نشان  مطالعه  این  نتایج  این،  بر  عالوه 
و سبک    رابطه منفی معنادار دارد،  پذیرآموزشتوان ذهنی  رفتاری کودکان کم  هایاختالل

این یافته همسو با  رفتاری را دارد.    های اختاللبینی عالئم  فرزند پروری مقتدرانه توانایی پیش 
علمدارلوپژوهش   خانزاده،  همتی  آسفیچی ،ارجمندی،  حسین  ( 1393)،  طاهر و  تیموری 
، 2008؛ کاندوال و بانوت،  2003،  ، بارکر و آلمیدا،  های گاالمبو همچنین با پژوهش .  است

دارد.   منفی  رابطه  ضداجتماعی  رفتارهای  با  مقتدرانه  پروری  فرزند  سبک  اینکه  بر  مبنی 
، ام ای،  ، دکویچریتز  ؛1994، المبورن، دارلینگ، موونتس و دورنبوسک،  استینبرگهمچنین  
پروری مقتدرانه منجر به کاهش عالئم  که سبک فرزند    اندنیز در مطالعه خود نشان داد  ،2006

این  نیز  (  1390سراجیان راد ).  سازی شده استمشکالت رفتاری درونی سازی و برونی به 
معناداری   منفی یافت که بین سبک فرزند پروری مقتدرانه والدین و پرخاشگری رابطه دست

http://exceptionaleducation.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86+%D8%AE%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87
http://exceptionaleducation.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C
http://exceptionaleducation.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%AA%DB%8C%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C+%D8%A2%D8%B3%D9%81%DB%8C%DA%86%DB%8C
http://exceptionaleducation.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%B1


 127...                                                             های رفتاریبینی عالئم اختاللپذیری در پیشنقش انعطاف

 

نادعلی و سید موسوی،  ؛ قنبری،  1392،  خلیل زاد بهروزیان  و  و همچنین بیرامی    وجود دارد
شیوه فرزند پروری مقتدرانه رابطه منفی با مشکالت رفتاری  که    داین نتیجه رسیدن  به  ،1388
( 1388،  قنبریو    نادعلی،  سیدموسوی  به نقل از؛  2005  دیاز،در تبیین این یافته )  .کان داردکود

هایی چون مراقبت، رابطه و  مؤلفه ازلحاظمعتقد است زمانی که سبک فرزند پروری والدین 
شود  ی میساختار نامناسب است، بستر تحول نامناسب فراهم شده و درنتیجه موجب رفتارها

یابد رفتارهای مثبت  افزایش می  ها مؤلفهعنوان منفی برچسب خورده است. زمانی که این  که به
 یابند که این شرایط عموماً با سبک فرزند پروری مقتدرانه رابطه دارد. نیز افزایش می

های این مطالعه آن بود که سبک فرزند پروری استبدادی و سهل گیرانه با  از دیگر یافته
کم  هایاختاللئم  عال  کودکان  ذهنی  رفتاری  معنی  پذیرآموزشتوان  آماری  رابطه  دار 

 (1394)  ،لیلی  نژاد  کاظم و  میرزای  ،شیخی  ، شفیع پورها همسو با پژوهش  این یافته  نداشت.
های مشکالت  از مقیا   کدامچی سهل گیرانه با ه   که   اندافتی  دست  به این نتایج که    باشدمی
معنی  برون رابطه  ه رفتاری  با  نیز  مستبدانه  سبک  ارتباط  و  نداشت  آماری  از    کدامچی دار 

 (1388همکاران )و    نتایج مطالعه قنبری.  سازی معنادار نبودمشکالت درونی سازی و برونی
رفتاری  وجود همبستگی مثبت با مشکالت    نیز نشان داد که سبک فرزند پروری سهل گیرانه با

.  بینی کننده بروز مشکالت رفتاری نبودهای آن، پیش مقیا   درونی سازی شده و تمام زیر 
باهدف تعیین مشکالت رفتاری درونی و  (  2010)، دویل و مکنامارا،  شیورز  همچنین با یافته

های فرزند پروری والدین و مشکالت  سازی در اولین سال مدرسه نشان دادند بین سبکبرونی
 . داری وجود ندارددرونی سازی ارتباط آماری معنیرفتاری 
به ارتباط سبک سهل گیرانه با  دیگر  بسیاری از مطالعات  توان گفت که  می  که یدرحال
مشکالت    رفتاریمشکالت   با  مستبدانه  سبک  و  )  اندکردهاشاره  رفتاری و  گاالمبو  
بانوت،  2003همکاران،   و  کاندوال  همکاران،  ؛  2008؛  و  ویلیامز،1994استینبرگ  دگن،    ؛ 

؛ سراجیان راد،  1393و همکاران،    همتی علمدارلو(، )2009  و پین،  پرزدگر، هندرسون، روبین
  تربیتی   های سبک  از   گیرانه   سهل  و  مستبدانه   فرزند پروری  سبک  دو  هررسد  به نظر می  .(1390

  در   مختلفی  عاطفی  و  رفتاری  مشکالت  بروز  باعث  خودنوبه  هرکدام به  که  باشند  ناکارآمد
  ادشده ی  هایسبک  این   ازهرکدام    تأثیر  هاپژوهش   برخی  در   اینکه  اما  شوند،می  کودکان

شده و  دار نیست شاید ناشی از تفاوت در نوع ابزار بکار گرفته( معنیگیرانه  سهل  و  مستبدانه)
ها  های پژوهش داده  ل ی وتحلهیها و یا نوع آزمونی باشد که در تجزآوری دادهجمع  شرایط

http://jbs.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%DB%8C
http://jbs.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%DB%8C
http://jbs.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%DB%8C
http://jbs.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D9%84%DB%8C%E2%80%8F
http://jbs.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D9%84%DB%8C%E2%80%8F
http://jbs.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D9%84%DB%8C%E2%80%8F
http://jbs.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D9%82%D9%86%D8%A8%D8%B1%DB%8C
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را می موجود  اختالف  همچنین  است.  قرارگرفته  بهمورداستفاده  بودن  کم  توان  ذهنی  توان 
کمدانش  این  اینکه  و  میآموزان  ذهنی  روانی    تواندتوانی  فرهنگی،  خانوادگی،  شرایط 

 .نیز نسبت داد را تحت تأثیر قرار دهددک کو اجتماعی حاکم بر زندگی
گفت نقص در کارکرد اجرایی   توانیمبر طبق نتایج حاصل از این پژوهش  طورکلیبه
توان ذهنی بگذارد  رفتاری کودکان کم هایاختاللزیادی بر  تأثیرتواند پذیری( می)انعطاف

  توجه   موردپذیری بیشتر  اجرایی انعطاف  کارکردو باید در برنامه درمانی این گروه از افراد  
کارکرد   این   آموزشها بهبود بخشید.  پذیری را در آن عملکرد انعطاف  ییتواناقرار گیرد و  
  ی رفتار   هایاختاللکاهش  دن به  رسی   برای  یامداخله  یهااز برنامه  یبخش  تواندمی  اجرایی

سبک فرزند    گذاردیم  تأثیررفتاری کودکان   هایاختاللباشد. یکی از مسائل دیگری که بر  
ی فرزند پروری ها سبکی سبک خاصی را تحت عنوان  اخانوادهپروری والدین است، هر  

عوامل فرهنگی،    ازجملهاز عوامل متفاوتی    متأثرکه    ردی گیم فرزندان خویش بکار    تی در ترب
است.  اجتماع  اقتصادی  و  بر   ی خاصهاسبکاین    تأثیرمتعددی    هایپژوهش ی سیاسی  را 
با  ع ی وسدامنه   ... که در ارتباط  ی از رفتارهای فرد مثل پرخاشگری، افسردگی، اضطراب و 

سبک فرزند پروری نتایج این پژوهش نشان داد که  درواقع. اندساختهکودکان است آشکار 
با   منفی  رابطه  کم  هایاختاللمقتدرانه  کودکان  ذهنیرفتاری  که    دارد  پذیرآموزش  توان 

  هایاختاللتواند در کاهش  آموزش والدین در به کار بردن شیوه فرزند پروری صحیح می
 رفتاری نقش بسزایی داشته باشد. 

گیری در این پژوهش  ر این است که روش نمونههای پژوهش حاضاز جمله محدودیت
نتایج حاصل از  باشد، که باید به هنگام استفاده از نتایج پژوهش و تعمیم  می  هدفمنداز نوع  

ی بود که  رگذاری تأث گیرد. محدودیت دیگر پژوهش مربوط به عوامل  آن مورد توجه قرار  
ها، شرایط مدرسه و...احتمال  نبوده مانند شرایط خانوادگی آن  کنترلقابلتوسط پژوهشگر  

تحت   را  نتایج  بودن  می  ری تأث صحیح  میقرار  پیشنهاد  همچنین  ی ریپذانعطافشود  دهند. 
انجام شود.    خفیف   توان ذهنی های رفتاری کودکان کمبر عالئم اختالل  صورت اثربخشیبه

دهای  لی شدت آسیب به کارکرطورکباتوجه به اینکه نتایج پژوهش حاظر نشان داد که به
های رفتاری شدیدتر  دارای اختالل توان ذهنیآموزان کم)انعطاف پذیری( در دانش اجرایی 
آموزان به تقویت این کارکرد  آموزش این دانش شود که در امر  ابراین پیشنهاد میاست. بن 

 های رفتاری آنان توجه گردد. اجرایی جهت بهبود اختالل
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