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مقاله پژوهشی
چكيده
زمینه و هدف :سبکهای فرزندپروری ،روشهای ویژهای هستند که والدین در تربیت فرزندان خویش بهکار میگیرند .پژوهش حاضرر برا هرد
مقایسه سبک فرزندپروری مادران کودکان پیشدبستانی با و بدون کمتوانیذهنی صورت گرفت.
مواد و روشها :این پژوهش از نوع زمینهیابی است .جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه مادران کودکان پیشدبستانی با و بدون کمتوانیذهنی شهر
شیراز بودند که از بین آنها نمونهای به حجم  111نفر (  85نفر از آنها مادران کودکان پیشدبسرتانی برا کرمتروانیذهنری و  85نفرر از آنهرا مرادران
کودکان پیشدبستانی بدون کرمتروانیذهنری) بره شریوه هدفمنرد انتخرا شردند .از پرسرشنامره سربک فرزنردپروری والردین بررای سرنجش سربک
فرزندپروری والدین استفاده شد.
یافتهها :تجزیه و تحلیل اطالعات با استفاده از آزمون تحلیل واریانس چندمتغییره نشان داد که سبک فرزندپروری اسرتبدادی و سربک فرزنردپروری
سهلگیرانه مادران کودکان پیشدبستانی با کمتوانیذهنی نسبت به مادران کودکان پیشدبستانی بدون کمتوانیذهنی به طور معنیداری براتتر اسرت
( .)P-value =0/001همچنین آزمون تحلیل واریانس چندمتغییره نشان داد که سبک فرزندپروری اقترداری مرادران کودکران پریشدبسرتانی بردون
کمتوانیذهنی نسبت به مادران کودکان پیشدبستانی با کمتوانیذهنی به طور معنیداری باتتر است (.)P-value =0/001
نتیجهگیری :با توجه به یافتههای بهدست آمده طراحی برنامههای آموزش خانواده به ویژه برنامههای آگاهی از سبکهای فرزند پروری و اثرات هرر
یک از آنها بر فرزندان بسیار ضروری اسرت .هرمچنرین پیشرنهاد مریشرود کره سربک فرزنردپروری اقترداری بره مرادران کودکران پریشدبسرتانی برا
کمتوانیذهنی آموزش داده شود
واژههای كلیدی :سبک فرزندپروری ،مادران ،کودکان پیشدبستانی ،کمتوانیذهنی
ارجاع :همتی علمدارلو قربان .مقایسه سبک فرزندپروری مادران كودكان پیشدبستانی با و بدون كمتووانیذهنوی .مجلره تحقیقرات علروف رفتراری
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مقدمه
کمتوانیذهنی به محدودیت قابل مالحظه در کارکردهای ذهنی
و رفتار سازشی گفته میشود که بسیاری از مهارتهای
اجتماعی و عملی روزمره را تحت تأثیر قرار میدهد .این ناتوانی
قبل از  81سالگی ظاهر میشود ( .)8در واقع کمتوانیذهنی
باعث میشود که کودک در زبان دریافتی ،زبان بیانی ،خواندن،
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نوشتن ،مفاهیم پول ،خودهدایتی ،مهارتهای بینفردی،
مسؤولیتپذیری ،عزتنفس ،پیروی از دستورات ،اطاعت از
قوانین ،ممانعت از مورد سوء استفاده قرار گرفتن ،فعالیتهای
زندگی روزمره از قبیل خوردن ،جابجایی ،دستشویی ،لباس
پوشیدن و فعالیتهای ابزاری زندگی روزمره یعنی رفتارهای
مرتبط با زندگی مستقل از قبیل آماده کردن غذا ،خانهداری،
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حمل و نقل ،مصرف درست دارو ،مدیریت پول ،استفاده از تلفن
و مهارتهای شغلی مشکل داشته باشد ( .)2افزون بر اینکه
کمتوانیذهنی رشد همه جانبه فرد مبتال را محدود میسازد،
بلکه والدین و سایر اعضای خانواده را نیز تحت تأثیر قرار
میدهد .در تأیید این موضوع)3( Upadhyay & Singh ،
معتقد هستند که حضور کودک با کمتوانیذهنی والدین را در
مخاطره اختالفات خانوادگی و زناشویی قرار میدهد ،فرصت
تعامالت اجتماعی ،سرگرمی و اوقات فراغت آنها را کم
میکند .فرصت رسیدگی به امور خانه آنها کاهش مییابد و
برنامههای عادی زندگی آنها مختل میشود .همچنین Gupta
 )4( & Kaur,معتقد هستند که تولد کودک با کمتوانیذهنی
مشکالت اجتماعی گوناگونی را برای والدین ایجاد میکند که از
جمله آنها میتوان به اضطراب در مورد آینده ،کاهش تعامل
با خویشاوندان و همسایهها و کاهش درآمد اشاره کرد.
همانطور که مالحظه میشود زمانی که کودکی به عنوان
مبتال به کمتوانیذهنی تشخیص داده میشود ،تجربه والدینی را
تحت تأثیر قرار داده و انتظارات والدین در مورد کودک و آینده
او را تغییر میدهد ( .)5به سخن دیگر تجربه والدین از ناتوانی
کودکشان ،حساسیت والدگری و رفتار مراقبتی آنها را
تحتتأثیر قرار میدهد ( )6و والدین در تعامل با کودکان دارای
کمتوانیذهنی واکنشهای متفاوتی را بروز میدهند ( .)7در
واقع برخی از آنها به شیوههای افراطی از کودک با
کمتوانیذهنی خود حمایت میکنند و برخی از آنها کودک را
رها کرده و سعی میکنند کودکشان را پنهان کنند (.)1
نوع واکنش و روشهای تعامل والدین با کودک دارای
کمتوانیذهنیشان را سبکهای فرزندپروری مینامند ( .)9به
سخن دیگر ،سبکهای فرزندپروری ،روشهایی است که
والدین برای تربیت فرزندان خود بهکار میگیرند و بیانگر
نگرشهایی است که آنها نسبت به فرزندان خود دارند و
همچنین شامل معیارها و قوانینی است که برای فرزندان
خویش وضع میکنند .در زمینه سبکهای فرزندپروری نظریات
متعددی ارایه شده است که در مقاله حاضر نظریه بامریند در
مورد سبکهای فرزندپروری مورد مالحظه قرار گرفته است .در
نظریه بامریند سه سبک اساسی فرزندپروری مشتمل بر سبک
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استبدادی ،اقتداری و سهلگیرانه تعریف شده است .این سه
سبک فرزندپروری در دو مشخصه باهم متفاوتند :میزان توجه
یا گرمی که کودک بهدست میآورد و میزانی که رفتار و
فعالیتهای کودک کنترل میشود ( .)81والدین دارای سبک
استبدادی از روش کنترل زیاد و محبت کم استفاده میکنند،
والدین دارای سبک سهلگیرانه عشق و محبت بیش از اندازه،
بدون اعمال کنترلهای الزم را ابراز میدارند و والدین دارای
سبک اقتداری از روش کنترل زیاد و محبت زیاد استفاده
میکنند .یعنی فرزندانشان را به خاطر رفتارهای پسندیدهشان
تشویق و به خاطر اعمال ناپسندشان تنبیه میکنند (.)88
تحقیقات نشان میدهند که سبک فرزندپروری اقتداری برای
فرزندان دارای پیامدهای مثبت و سبک فرزندپروری استبدادی
و سهلگیرانه برای فرزندان دارای پیامدهای منفی هستند (.)82
در همین راستا  )83( Tiller & et allبه این نتیجه رسیدهاند
که بین سبک فرزندپروری اقتداری مادران و نمره توانایی
شناختی کودکانشان همبستگی مثبت و معنیدار و بین سبک
فرزندپروری استبدادی و سهلگیرانه مادران و نمره توانایی
شناختی کودکانشان همبستگی منفی و معنیدار وجود دارد.
همسو با یافتههای تحقیقات یاد شده ،نتایج تحقیقات گوناگون
حاکی از این است که والدین کودکان با کمتوانیذهنی بیشتر از
سبکهای فرزندپروری استبدادی یا سهلگیرانه استفاده
میکنند .بدین صورت که گاهی اوقات بدون توجه به
محدودیت کودک با کمتوانیذهنی برای او سختگیری
میکنند ( )84 -85و گاهی اوقات نیز به دلیل غفلت از شرایط و
محدودیتهای کودک یا به دلیل تحلیل رفتن انرژی و
انگیزههای آنها سبک فرزندپروری سهلگیرانه را در پیش
میگیرند (. )84-86به سخن دیگر میتوان گفت که سبکهای
فرزندپروری والدین دارای کودکان با کمتوانیذهنی به دلیل
ناتوانی کودکانشان با سبکهای فرزندپروری والدین دارای
کودکان عادی متفاوت است ( .)5در همین راستا Rutgers ،و
همکاران به مقایسه سبکهای فرزندپروری بین والدین کودکان
پیشدبستانی با ناتوانیهای رشدی (کودکان با اختاللهای
طیف اتیسم ،کمتوانذهنی و دارای تأخیر زبانی) و عادی
پرداختهاند و به این نتیجه رسیدهاند که والدین دارای کودکان
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عادی به طور معنیداری بیشتر از والدین کودکان با ناتوانیهای
رشدی از سبک فرزندپروری اقتداری استفاده میکنند (.)87
همچنین Gau ،و همکاران در تحقیقی به مقایسه سبکهای
فرزندپروری والدین کودکان پیشدبستانی با نشانگان داون و
والدین کودکان پیشدبستانی عادی پرداختهاند و به این نتیجه
رسیدهاند که والدین کودکان پیشدبستانی با نشانگان داون به
طور معنیداری بیشتر از والدین کودکان عادی از سبک
فرزندپروری استبدادی استفاده میکنند و به طور افراطی مراقب
فرزندشان هستند و از آنها حمایت میکنند (.)84
هماهنگ با یافتههای یاد شده Carson ،و همکاران نیز در
تحقیقی به این نتیجه رسیدهاند که والدین کودکان
پیشدبستانی با تأخیرهای زبان و گفتار در مقایسه با والدین
کودکان عادی از سبک فرزندپروری استبدادی و روشهای
تنبیهی استفاده میکنند ( .)81همچنین & Roskam
 Schelstraeteدر تحقیقی به این نتیجه رسیدهاند که مادران
کودکان با کمتوانیذهنی بیشتر از سبک فرزندپروری استبدادی
استفاده میکنند ( .)89همسو با یافتههای مذکور  Brownو
همکاران در تحقیقی به این نتیجه رسیدهاند که والدین کودکان
با ناتوانیهای رشدی در مقایسه با والدین کودکان عادی بیشتر
از سبک فرزندپروری منفی استفاده میکنند ( .)21افزون بر
تحقیقات خارجی در ایران نیز همتی علمدار لو و همکاران ()28
در پژوهشی به بررسی رابطة سبک فرزندپروری مادران با رفتار
سازشی دانشآموزان کمتوانذهنی پرداختهاند و به این نتیجه
رسیدهاند که سبک فرزندپروری استبدادی و سهلگیرانه
پیشبینیکنندة مثبت و معنیدار رفتار ضداجتماعی ،رفتار
طغیانی ،رفتار خشونتآمیز و مخرب ،رفتار قالبی ،انزوا و
آشفتگی روانی ،تندخویی و رفتار نامناسب اجتماعی در
دانشآموزان کمتوانذهنی است .همچنین پاکدامن و همکاران
( )22در پژوهشی به بررسی رابطهی سبکهای فرزندپروری
مادران و بلوغ اجتماعی نوجوانان تیزهوش ،کمتوانذهنی و
عادی پرداختهاند و به این نتیجه رسیدهاند که بین سبک
اقتداری والدین و ابعاد بلوغ اجتماعی فرزندانشان همبستگی
مثبت و معنیدار وجود دارد ،بین سبک استبدادی والدین با ابعاد
کفایت شخصی ،کفایت میانفردی و کفایت اجتماعی
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همبستگی منفی و معنیدار وجود دارد و بین سبک سهلگیرانه
با بعد کفایت اجتناعی همبستگی منفی و معنیدار وجود دارد.
افزون بر این یافتههای پاکدامن و همکاران ( )22نشان میدهد
که نوجوانان کمتوانذهنی در همه ابعاد بلوغ اجتماعی نسبت به
دو گروه دیگر نمره پایینتری کسب کردهاند .بنابراین با توجه به
یافتههای مذکور میتوان نتیجه گرفت که والدین نوجوانان
کمتوانذهنی بیشتر از سبک استبدادی و سهلگیرانه استفاده
میکنند .هماهنگ با تحقیقات یاد شده،طاهری و همکاران
( )23نیز در پژوهشی به بررسی رابطه شیوههای فرزندپروری
والدین و اضطراب مدرسه در دانشآموزان پسر کمتوانذهنی
آموزشپذیر پرداختهاند و به این نتیجه رسیدهاند که که شیوه
فرزندپروری اقتداری پدر و مادر رابطه منفی معنیدار با اضطراب
مدرسه دارند .همچنین شیوه فرزندپروری مستبدانه پدر و مادر
رابطه مثبت معنیدار با اضطراب مدرسه دارند .قابل ذکر است
که در این پژوهش بین شیوه فرزندپروری سهلگیرانه پدر و
مادر با اضطراب مدرسه دانشآموزان رابطه معنیداری به دست
نیامد.
همانطور که مالحظه میشود در کشورهای دیگر تحقیقات
متعددی با هدف مداخله بهنگام به مقایسه سبکهای
فرزندپروری والدین کودکان پیشدبستانی با و بدون
کمتوانیذهنی پرداختهاند اما بر اساس بررسیهای محقق در
ایران مطالعهای در این زمینه صورت نگرفته است و اندک
پژوهشهای انجام شده هم بیشتر به صورت همبستگی به
مطالعه بین سبکهای فرزندپروری والدین و متغییرهای
روانشناختی فرزندانشان پرداختهاند.
به طور کلی دوره اولیه کودکی در زندگی هر فردی زمان بسیار
حساس و مهمی است اما این دوره برای کودکان با
کمتوانیذهنی بسیار پر اهمیتتر است .زیرا در صورت عدم
مداخله بهنگام در این دوره ،دو رخداد همزمان پیشرفت و
عمیقتر شدن نیازهای ویژه و ایجاد محدودیتها از یکسو و
کاهش و از دست دادن فرصتها از سوی دیگر برای کودکان با
کمتوانیذهنی اتفاق میافتد و به تدریج موجب تحلیل توانایی
فرد و تحمیل بیشتر ناتوانی به او میشود ( .)86بنابراین در
صورت عدم مطالعه شیوههای تربیتی والدین و طراحی
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برنامههای مداخلهای بهنگام و مناسب برای آنان ممکن است
والدین با سبکهای فرزندپروری منفی هم فرصت طالیی
آموزش و یادگیری کودکان با کمتوانیذهنی را از دست بدهند و
هم باعث ایجاد عادات و رفتارهای نامطلوبی در این کودکان
شوند که حل و فصل آنها دشوار و گاه غیرممکن باشد.
از این رو با توجه به اهمیت دوره پیشدبستانی به عنوان دوره
حیاتی رشد و نقش ویژه سبک فرزندپروری والدین در این دوره
( ، )84-85پژوهش حاضر به مقایسه سبکهای فرزندپروری
مادران کودکان پیشدبستانی با و بدون کمتوانیذهنی در ایران
میپردازد تا اطالعات بومی مناسبی را درباره سبکهای
فرزندپروری والدین کودکان پیشدبستانی با و بدون
کمتوانیذهنی در اختیار والدین ،مربیان ،مدارس پیشدبستانی و
مراکز تصمیمگیری برنامههای آموزش والدین این کودکان قرار
دهد .به همین دلیل این پژوهش به دنبال پاسخگویی به این
سؤال است که آیا بین سبکهای فرزندپروری مادران کودکان
پیشدبستانی با و بدون کمتوانیذهنی تفاوت وجود دارد؟
مواد و روشها
پژوهش حاضر از نوع زمینهیابی است .جامعه آماری شامل کلیه
مادران کودکان پیشدبستانی با و بدون کمتوانیذهنی شهر شیراز
بود .آزمودنیهای این پژوهش  886نفر (  51نفر از آنها مادران
کودکان پیشدبستانی با کمتوانیذهنی و  51نفر از آنها مادران
کودکان پیشدبستانی بدون کمتوانیذهنی) بودند که به شیوه
هدفمند انتخاب شدند .بدین صورت که برای انتخاب نمونه
مادران کودکان پیشدبستانی با کمتوانیذهنی به همه مدارس
ابتدایی ویژه دانشآموزان کمتوانذهنی شهر شیراز مراجعه شد و
پرسشنامة سبک فرزندپروری بر روی کلیه مادران کودکان
پیشدبستانی با کمتوانیذهنی آن مدارس اجرا شد .سرانجام 51
نفر از مادران کودکان پیشدبستانی با کمتوانیذهنی پرسشنامه
را به صورت کامل تکمیل نموده و بازگشت دادند .سپس در
مدارس پیشدبستانی عادی شهر شیراز پرسشنامة سبک
فرزندپروری به صورت هدفمند بر روی  51نفر از مادران کودکان
پیشدبستانی بدون کمتوانیذهنی اجرا شد.
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پرسشنامه سبک فرزندپروری :این پرسشنامه توسط
 Robinson, Mandleco,. Olsen, & Hartدرسال
8995ساخته شده است و توسط حمید علیزاده به فارسی ترجمه
شده است .این پرسشنامه دارای  32سؤال در مقیاس لیکرت
پنج درجهای (هیچوقت=  ، 8گاهی اوقات=  ،2تقریباً بعضی از
مواقع=  ،3خیلی از مواقع=  4و همیشه= ) 5است .حداقل نمره
در این آزمون  32و حداکثر  861است .این پرسشنامه سه نوع
سبک فرزندپروری استبدادی ،اقتداری و سهلگیرانه را به ترتیب
با  82سؤال 85 ،سؤال و  5سؤال میسنجد .روایی محتوایی
پرسشنامه توسط اساتید و متخصصان ایرانی مورد تأیید قرار
گرفته و اعتبار پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ برای خرده
مقیاس سبک اقتداری  1/91و برای خرده مقیاس سبک
استبدادی  1/71و برای خرده مقیاس سبک سهلگیرانه 1/71
گزارش شده است که ضرایب قابل قبولی بهشمار میروند (.)24
شایان ذکر است که در این پژوهش روایی سازه بر اساس روش
همبستگی بین کل آزمون و خرده آزمونهای آن برای سبک
اقتداری ،1/18برای سبک استبدادی  1/79وسبک سهلگیرانه
 1/73بهدست آمد و برای تعیین پایایی مقیاس ،ضریب آلفای
کرونباخ برای یکایک ابعاد و کل پرسشنامه مورد محاسبه
قرارگرفت که با توجه به ضرایب بهدست آمده ضریب آلفای کل
 1/14بهدست آمد که نشان از پایایی قابل قبول نمرات این
پرسشنامه دارد.
روش تحلیل آماری :دادههای توصیفی آزمودنیهای این
پژوهش با استفاده از شاخصهای آمار توصیفی از قبیل میانگین
و انحراف استاندارد ارایه شده است و به منظور پاسخگویی به
سؤال پژوهش از تحلیل واریانس چندمتغییره استفاده شده است.
یافتهها
جدول شماره  8میانگین و انحراف استاندارد نمره آزمودنیها در
سبک فرزندپروری را به تفکیک گروه نشان میدهد.
 .همانطور که در جدول  8مشاهده میشود ،میانگین نمره سبک
فرزندپروری استبدادی و سبک فرزندپروری سهلگیرانه مادران
کودکان پیشدبستانی با کمتوانیذهنی از میانگین نمره سبک
فرزندپروری استبدادی و سبک فرزندپروری سهلگیرانه مادران

211

مقایسه سبک فرزندپروری مادران

کودکان پیشدبستانی بدون کمتوانیذهنی باالتر است .همچنین
از میانگین نمره سبک فرزندپروری اقتداری مادران کودکان
پیشدبستانی بدون کمتوانیذهنی از میانگین نمره سبک
فرزندپروری اقتداری مادران کودکان پیشدبستانی با
کمتوانیذهنی باالتر است .بنابراین در ادامه جهت آزمون فرض
معنیداری از تحلیل واریانس چندمتغییره برای مقایسه سبکهای
فرزندپروری بین مادران کودکان پیشدبستانی با و بدون
کمتوانیذهنی استفاده شده است که نتایج آن در جدول  2ارایه
شده است .شایان ذکر است که پیش از تحلیل واریانس
چندمتغییره ابتدا برای بررسی پیش فرض همگنی واریانسها از
آزمون لوین استفاده شد که این آزمون برای هیچ کدام از متغیرها
معنیدار نبود ،در نتیجه استفاده از آزمون تحلیل واریانس بالمانع
است .همچنین برای بررسی همگنی کوواریانسها از آزمون
باکس استفاده شد و نتایج نشان داد که مقدار باکس معنیدار
نیست و در نتیجه پیشفرض تجانس بین کوواریانسها برقرار
است.
بر اساس دادههای مشاهده شده در جدول  2اثر گروه بر ترکیب
خطی متغیرهای وابسته معنیدار است .به همین دلیل برای
بررسی اینکه این تأثیر بر کدام یک از متغییرهای وابسته

معنیدار است از تحلیل واریانس دوطرفه استفاده شده است که
نتایج آن در جدول  3ارایه شده است.
همانگونه که در جدول  3مالحظه میشود ،تحلیل واریانس
دوطرفه بین گروهی نشان میدهد که اثرات بهدست آمده برای
گروه در متغییر سبک فرزندپروری استبدادی [P<1/118
 ]F=86/583،معنیدار است .بدین معنی که میانگین نمره سبک
فرزندپروری استبدادی مادران کودکان پیشدبستانی با
کمتوانیذهنی باالتر از مادران کودکان پیشدبستانی بدون
کمتوانیذهنی است .همچنین اثر گروه در متغییر سبک
فرزندپروری اقتداری [ ]F=83/162، P<1/118معنیدار است.
بدین معنی که میانگین نمره سبک فرزندپروری اقتداری مادران
کودکان پیشدبستانی بدون کمتوانیذهنی باالتر از مادران
کودکان پیشدبستانی با کمتوانیذهنی است .افزون بر این ،اثر
گروه در متغییر سبک فرزندپروری سهلگیرانه [P<1/118
 ]F=86/658،معنیدار است .بدین معنی که میانگین نمره سبک
فرزندپروری سهلگیرانه مادران کودکان پیشدبستانی با
کمتوانیذهنی باالتر از مادران کودکان پیشدبستانی بدون
کمتوانیذهنی است.

جدول  .1میانگین و انحراف استاندارد نمره آزمودنیها به تفکیک گروه و سبک فرزندپروری
گروه

مادران

جنسیت فرزند

كودكان

پیشدبستانی

كمتوانیذهنی
میانگین

با

مادران كودكان پیشدبستانی بدون
كمتوانیذهنی

انحراف
استاندارد

میانگین

انحراف
استاندارد

سبک فرزندپروری استبدادی

21/00

8/13

22/25

8/21

سبک فرزندپروری اقتداری

80/10

10/82

11/38

7/11

سبک فرزندپروری سهلگیرانه

13/17

3/15

11/08

3/23

جدول  .2نتایج آزمون تحلیل واریانس چند متغیره برای خرده مقیاس های فرزندپروری در آزمودنیها
المبداویلکز

مقدار

F

فرضیه df

dfخطا

سطحمعنیداری

منبع
گروه

211

0/781

12/035

1

221

0/001
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جدول  .3نتایج تحلیل واریانس دوطرفه برای هر یک از متغییرهای وابسته
منبع تغییرات

متغییر وابسته

مجموع
مجذورات

df

میانگین
مجذورات

F

سطحمعنیداری

سبک
فرزندپروری

294/244

1

294/244

11/315

<0/001

استبدادی
سبک
فرزندپروری
گروه

1403/848

1

1403/848

15/814

<0/001

اقتداری
سبک
فرزندپروری

199/174

1

199/174

11/131

<0/001

سهلگیرانه
سبک
فرزندپروری

5599/211

112

49/840

استبدادی
سبک
خطا

فرزندپروری

9911/285

112

81/987

اقتداری
سبک
فرزندپروری

1515/141

112

11/914

سهلگیرانه
سبک
فرزندپروری

74395

111

استبدادی
سبک
کل

فرزندپروری

204974

111

اقتداری
سبک
فرزندپروری

19490

111

سهلگیرانه

بحث و نتیجهگیری
همانگونه که در مقدمه نیز اشاره شد مطالعه جامع و فراگیر در
حیطه یادگیری حرکتی مستلزم مطالعات متعدد در طول دوره
زندگی است ،زیرا قابلیتهای آدمی در طول دوران زندگیش در
حال تغییر و تحول است ،بنابراین تعمیم مطالعاتی که در گروه یا
محدودهی سنی خاصی صورت پذیرفته است به دیگر
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محدودههای سنی قابل قبول نیست .این مطالعه از چندین جهت
منحصر بفرد میباشد نخست این که در بسیاری از مطالعات
مرتبط با بازخورد در یادگیری حرکتی تعداد کوششهای تمرینی
حتی به  811کوشش تمرینی نیز نمی رسد دوم این که ،در این
مطالعه از دو آزمون یادگیری استفاده شده است که هر کدام پس
از  24ساعت بیتمرینی به انجام رسیدهاند ،سوم این که ،در این
مطالعه از آزمون بازاکتساب استفاده شده است که قابلیت
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پاسخدهی آزمودنیها را به کوششهای تمرینی بیشتر نشان
میدهد در ضمن این آزمون میتواند به پژوهشگران نشان دهد
که کدام گروه میتواند از در دسترس بودن بازخورد به شکل
بهتری بهره برد و یا در واقع فراگرفته که چگونه از بازخورد
استفاده نمایند .درنهایت این که تکلیفی که در این مطالعه مورد
استفاده قرار گرفته است همزمان نیازمند هماهنگی فضایی و
زمانی است و همانند تکلیف سادهای چون پرتاب کیسه لوبیا
نیست که در بسیاری از مطالعات مرتبط با بازخورد در یادگیری
حرکتی مورد استفاده واقع شده است.
نتایج حاصل از مرحله اکتساب در روز اول نشان میدهد که
تمامی آزمودنیها به واسطه  811کوشش تمرینی که انجام
دادهاند توانستهاند بر دقت عملکرد خود بیافزانید اما تفاوتی در
گروههای بازخوردی در این مرحله مشاهده نشده به عبارت دیگر
این گروههای تمرینی به شکل مشابهی از این تعداد کوشش
تمرینی بهره بردهاند .اما در مرحله دوم اکتساب که در روز دوم
انجام پذیرفت ،بار دیگر تفاوتی در بین گروههای تمرینی مشاهده
نشد این در حالی است که حتی در اثر  811کوشش تمرینی که
در این مرحله به انجام رسیده است بهبود معنیداری در عملکرد
تمامی آزمودنیها صورت نپذیرفته است (مراجعه شود به شکل 2
و جدول  .)8حال سؤال این است که چرا در کوششهای تمرینی
روز اول بهبود معنیداری در عملکرد آزمودنی حاصل شده است
اما در کوششهای روز دوم این وضعیت قابل مشاهده نیست؟
شاید سادهترین پاسخ این باشد که در مراحل اولیه تمرین بهبود
عملکرد به سرعت روی میدهد اما در مراحل بعدی این بهبودی
دچار افت میشود ،اگرچه این پاسخ قابل قبول میباشد ولی نباید
ویژگیهای تکلیف را نادیده گرفت چرا که این تکلیف نیازمند
هماهنگی فضایی و زمانی است کودکان در کوششهای تمرینی
روز اول میآموزند که طرح فضایی این الگو چگونه است و تا
حدودی هماهنگی زمانی را به هنگام ترسیم این الگو فرا
میگیرند .از آنجایی که این الگو میبایست در  3ثانیه ترسیم
شود به نظر چالش اصلی که کودکان به آن مواجه میشود
هماهنگی زمانی تکلیف است .مطابق با مشاهداتی که محققان
در مراحل اکتساب از آزمودنیها داشتند نکته بسیار جالبی حاصل
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شد ،بیشتر کودکان در مرحله اکتساب روز اول با این مشکل
مواجه بودند که زمان ترسیم الگویی که آنها به نگارش در
میآوردند بیشتر از زمان ترسیم الگو هدف بود به این معنا که
بیشتر از  3ثانیه صرف ترسیم الگوی مورد نظر مینمودند.
بنابراین عمدهی تالش کودکان صرف کاهش این زمان میشد
تا خود را به زمان هدف نزدیک نمایند و با نزدیک شدن به زمان
هدف طبیعتاً خطای  RMSEنیز کاهش مییافت اما تمایل
کودکان برای سریعتر کشیدن الگو هدف در مراحل بعدی
اکتساب همچنان ادامه پیدا میکرد به شکلی که در روز دوم
مشکل آنها کامل برعکس میشود و آنها عمدتاً تمایل داشتند
که الگوی مورد نظر را سریعتر از الگو هدف ترسیم نمایند.
بنابراین واضح است که تنظیم هماهنگی زمانی برای کودکان در
این تکلیف کامالً چالش برانگیز است .نکته جالبی را که میتوان
از بحث برداشت نمود این است که رفع یک مشکل در یادگیری
حرکتی کودکان میتواند خود چالش جدیدی را ایجاد نماید چرا
که کودکان در کنترل درجات آزادی اندامهایشان نیازمند
تجربیات بیشتری میباشند.
نتایج حاصل از آزمونهای یادداری نشان میدهد که بین آزمون
یادداری اول ( )R1و آزمون یادداری دوم ( )R2تفاوت معنیداری
وجود ندارد ،بنابراین کوششهای تمرینی روز دوم سبب بهبودی
معنیداری در یادگیری این الگوی حرکتی نشدهاند این وضعیت را
میتوان به ویژگیهای تکلیف که در پارگراف پیشین در مورد آن
بحث نمودیم و قابلیتهای پردازشی و حرکتی کودکان نسبت داد
که چرا که بهبودی بیشتر در این تکلیف نیازمندهای پردازشی و
کنترل حرکتی بیشتری را می طلبد که به سبب محدودیتهای
که کودکان در این حیطه دارند پیشرفت در تکلیف برای ایشان
چالشآور میشود ( .)1-81بنابراین مربیان و معلمان تربیتبدنی
باید توجه داشت که پیشرفت مهارتهای حرکتی کودکان ممکن
است به مدت زمان بیشتری نیاز داشته باشد لذا میبایست
فرصتی تمرینی فراوانی را برای ایشان فراهم سازند و انتظار
نداشته باشند که یادگیری و بهبودی مهارت در آنها به سرعت
روی دهد.
اثر اصلی شیوههای ارایه بازخورد در آزمونهای یادداری
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تفاوت معنیداری را در گروههای مختلف بازخوردی نشان داد
به نحوی که گروه بازخوردی  811درصدی از گروه بازخوردی
حذفی به شکل معنیداری یادداری بهتر را به نمایش نهاده
است و گروه بازخوردی خودکنترل اگر چه از گروه بازخوردی
حذفی عملکرد بهتری در این آزمونها داشته است اما نسبت
به گروه بازخوردی  811درصدی عملکرد ضعیفتری داشته
اما این تفاوتها معنیدار نیست (رجوع شود به شکل .)2اگرچه
در بسیاری از مطالعات که آزمودنیهایشان بزرگساالن جوان
بودهاند عمدتاً ارایه بازخورد 811درصدی سبب وابستگی
آزمودنیها به بازخورد شده است و یادداری ایشان را با افت
مواجه نموده است (فرضیه هدایت) اما در این مطالعه ارایه
بازخورد بیشتر به معنای یادگیری بیشتر است.از آنجایی که
ظرفیت و سرعت پردازش کودکان نسبت به بزرگساالن کمتر
است لذا میزان تالش شناختی نیز که باید بر ایشان وارد شود
تا نقطهی درگیری ایدهآل حاصل شود نیز با بزرگساالن
متفاوت است .واضح است در صورتی که به تمامی کوششها
تمرینی بازخورد داده شود میزان بار شناختی که بر نوآموز وارد
میشود کاهش مییابد اما در اینجا چون آزمودنیهای ما
کودکاند این کاهش بار شناختی با توجه به محدودیتهای
پردازشی کودکان ،ایشان را به نقطه ایدهآل درگیری نزدیک
مینماید .شیوههای بازخوردی حذفی و خود کنترل بار
شناختی بیشتری را به کودکان در رابطه با این تکلیف وارد
مینماید اما این بار شناختی در شیوه بازخوردی حذفی بیشتر
از خود کنترل است چرا که آزمودنیهای خودکنترل تقریباً در
 91درصد کوششهایشان درخواست بازخورد نمودهاند .حال
ممکن است این سؤال به ذهن خطور نماید که چرا
خودکنترلها همانند گروه  811درصدی عمل نکردهاند؟ در
پاسخ باید به این نکته باید اشاره داشت خود کنترلی به معنای
فشار بیشتر به نوآموز است چرا که آنها بر مبنای دانششان از
تکلیف و قابلیتهایشان ،باید در مورد نحوه یادگیری خود
تصمیمگیری کنند ( ،)81و این مسأله میتواند سبب بار
شناختی بیشتر در کودکان شود و ایشان را از نقطه ایدهآل
درگیری در این مطالعه دور نماید.
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در آزمون بازاکتساب گروه بازخوردی  811درصدی از گروه
بازخوردی حذفی به شکل معنیداری بهتر عمل نموده است.
گروه بازخوردی خودکنترل عمل کرد بهتری از حذفی داشته
است در صورتی که عملکرد آن از گروه 811درصدی
ضعیفتر بوده است با این حال این تفاوتها معنیدار نبود
(رجوع شود به شکل  2و جدول  .)8نتایج حاصله از آزمون
بازاکتساب مشابه با آزمونهای یادداری است .با توجه به این
یافته روشن است که گروه بازخوردی  811درصدی نسبت که
گروههای بازخوردی دیگر بهتر آموخته است که از در دسترس
بودن بازخورد سود برد و بر دقت عملکردش بیافزاد .در این
مرحله نیز گروه بازخوردی حذفی ضعیفترین عملکرد را
داشته است چرا به نظر میرسد در طول دورههای اکتساب
(تمرین) الگوی حرکتی مورد نظر را به سبب حضور کمتر
بازخورد به خوبی گروههای دیگر بازخوردی نیاموخته است.
بنابراین مربیان و آموزگاران تربیتبدنی تا از درک صحیح
الگوی حرکتی توسط کودکان مطمئن نشدهاند نمیبایست به
حذف بازخورد همت گمارند چرا که کودکان در تفسیر
بازخوردهای حسی حاصل از حرکت همانند بزرگساالن
صالحیت الزم را از خود به نمایش نمینهند (.)84
در پایان میتوان یافتههای این مطالعه را بدین صورت
جمعبندی نمود .نخست نتایج حاصله از مطالعات انجام شده
بر روی بزرگسال جوان به سادگی قابل تعمیم به کودکان
نیست و این دوره سنی نیز نیازمند انجام مطالعات مختص به
خود میباشد .دوم این که پس از پیشرفت ابتدایی در کودکان
میتوان انتظار افت عملکردی را در ایشان داشت چرا که آنها
همانند بزرگساالن در استفاده از درجات آزادی مهارت و
کنترل مورد نظر ندارند و میبایست فرصتهای تمرینی
بیشتری در اختیار کودکان نهاد .در نهایت این که در مورد
حذف بازخورد در آموزش مهارتهای حرکتی به کودکان باید
احتیاط بیشتری عمل نمود.
محدودیتها و پیشنهادهای پژوهشي
با توجه به اینکه این مطالعه در گروه سنی محدودی صورت
پذیرفته است ،نتایج آن میتواند برای همین گروههای سنی معتبر
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تشکر و قدرداني
در پایان از زحمات مادران شرکتکننده در این پژوهش که
 سپاسگزاری میشود،نهایت همکاری را داشتند

 بنابراین انجام مطالعاتی مشابه در گروههای سنی متفاوت (و،باشد
یا حتی در صورت امکان در طول دوران زندگی) با تکالیفی که
.جنبه بومشناختی بیشتری دارند پیشنهاد میشود
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A comparison of parenting styles of mothers of pre-school children with
and without intellectual disabilities
Ghorban Hemati Alamdarloo 1
Original Article
Abstract
Aim and Background: Parenting styles are particular methods that parents employ in nurturing of their
children. The aim of this study was to compare the parenting styles of mothers of pre-school children with
and without intellectual disabilities.
Methods and Materials: This study is a survey. The statistical population of the study included all the
mothers of pre-school children with and without intellectual disabilities in Shiraz. From this population,
116 mothers of pre-school children (58 mothers of children with intellectual disabilities and 58 mothers of
children without intellectual disabilities) were selected through purposeful sampling. The Parenting Styles
Questionnaire (Robinson et al., 1995) was used to measure the parenting style of mothers.
Findings: Analysis of the data through multivariate analysis of variance indicated that the authoritarian
and permissive parenting styles of mothers of pre-school children with intellectual disabilities were
significantly higher than those of the mothers of pre-school children without intellectual disabilities (Pvalue = 0.001). Moreover, the results indicated that authoritative parenting style of mothers of pre-school
children without intellectual disabilities was significantly higher than that of the mothers of pre-school
children with intellectual disabilities (P-value = 0.001).
Conclusions: Based on the findings of this research, designing family training workshops is deemed
necessary to enhance the parents' knowledge and awareness of the parenting styles and their effect on
children. Also it is suggested that authoritative parenting style be taught to mothers of pre-school children
with intellectual disabilities.
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