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 چکیده

های در زمینه مهارت مادران دارای فرزندان مبتال به ناتوانی عقالنی با مادران کودکان بهنجارهدف پژوهش حاضر بررسی تفاوت 

های یکی از کلینیکننده به ی بوده و و جامعه آماری آن زنان مراجعه کهامقایسفرزند پروری بود. پژوهش حاضر یک مطالعه 

کودک مادر دارای  58و دارای فرزندان مبتال به ناتوانی عقالنی مادر  62بود. تعداد  توانبخشی شهرستان الهیجان در استان گیالن

ه آزمون های پژوهش به وسیل( مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده1999با استفاده از پرسشنامه فرزند پروری آالباما )فرایک،  بهنجار

آماری تحلیل واریانس چند متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و تحلیل آماری نشان داد که بین دو گروه مادران در ابعاد 

(  اما در زمینه فقر نظارت و انضباط متناقض P<05/0مشارکت، فرزندپروری مثبت و تنبیه جسمانی تفاوت معنادار وجود دارد )

احتماال به دلیل شرایط فیزیکی ناتوانی عقالنی  دهد که مادران دارای کودک(. این نتایج نشان میP <05/0) تفاوتی یافت نشد

های فرزند پروری که مربوط به نیازهای روانشناختی و روانشناختی  ناشی از مشکالت فرزندانشان قادر نیستند آن دسته از فعالیت

ش تلویحاتی در مورد لزوم استفاده از مداخالت روانشناختی با محوریت فرزند فرزند است را به خوبی انجام دهند. نتایج این پژوه

 دارد. دارای فرزندان با ناتوانی عقالنی پروری برای مادران 

 کودک-های فرزند پروری، ناتوانی عقالنی، رابطه والد: مهارتواژگان کلیدی
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 مقدمه

 یبه عنوان کسان نینقش والد نیب نی. در اشودیم سریفرزندان در آن م تیرببوده که رشد و ت ینهاد اجتماع نیتریادیخانواده بن

ی مهمی که معموال هر فرد بزرگسالی هانقشیکی از است.  تیحائز اهم اریدارند، بس فرزند را بر عهده تیمراقبت و ترب فهیکه وظ

1با آن یعنی وظایف فرزندپروری است. فرزند پروری گیرد، نقش والدینی و متعاقبا انجام وظایف مرتبطبر عهده می مترادف با  

باشد مادر یا پدر کودک( در تعامل با کودک می )عموماً سال بزرگمراقبت از کودک بوده و شامل درگیر بودن یک یا دو فرد 

2)بارلو 3ماهون و ملتزر(.  مک1999 و همکاران،  ای از رفتارهای مجموعه "اند های فرزندپروری را اینطور تعریف کردهمهارت 

دهیم یا کنند که انجام میدهند یا گزارش میشده والدین در تعامل با فرزندانشان انجام می فرزندپروری خاص که مشاهده

4. )راندولف"گویند که باید انجام بدهیممی بوده  یتو شناخ یکیزیف ،یجانیابعاد گوناگون ه یدارا یفرزندپرور. (2011و ریدی،  

 والد بوجود آورد.  کی یرا برا یاریبس یهاچالش تواندیم که

و  آوریخستگو  ، دشوارزیبرانگچالش تواندیمکه  شودیمانواع متنوعی از وظایف مراقبت از کودک تلقی  عنوانبهنقش والد 

5خوشایند باشد )بکمن حالنیع در گیرند، ممکن است قرار می (. در واقع زمانی که والدین در مسند والدگری2007، و همکاران 

6دکارد-های جسمانی، روانی و هیجانی آنها باشد )دیاتروانمندیتهایی رو به رو شوند که فراتر از منابع و با تقاضاها و درخواست  ،

شتر (. در این بین مادران بدلیل گذراندن زمان بیشتر با فرزندان و عهده دار بودن مسئولیت بی1397، و همکاران ؛ محمدی2004

همچنان که کودکان (. 1998ران، همکا)بارلو و  کنندیمی در تربیت آنان ایفا ترمهمدر امر نگهداری و مراقبت از فرزند، نقش 

ها و وظایف فیزیکی کاهش یافته و ابعاد کند. فعالیتهای روزانه مادر نیز تغییر میکنند، فعالیتشوند و رشد میبزرگتر می

7ماند )فرانسیسکودک همچنان باقی می یابد اما نقش تربیت و پرورشفزایش میاجتماعی و روانشناختی ا 8و کلونی   ،2000 ) 

دهی یک مادر به نیازهای فرزندش را تواند شیوه انجام وظایف فرزند پروری و نحوه پاسخ عوامل و متغیرهای گوناگونی می

ری شامل منابع شخصی در دسترس والد، حمایت اجتماعی، الدگودر ایفای نقش  شده شناختهتحت تاثیر قرار دهد. عوامل مرتبط 

کودک اثر گذار -از جمله عوامل مرتبط با کودک که بر روابط والد. باشدیمی کودک هایژگیواسترس و فشار روانشناختی و 

9است، وجود اختالل یا بیماری در کودک مانند ناتوانی عقالنی ی عقالنی اختاللی است ناتوان (.1386)کوهسالی و همکاران، است  

تر ازمیانگین جامعه و رفتار سازشی یا سالگی بوده و با دو نشانه عمده شامل کارکرد ذهنی پایین 18که زمان ابتالبه آن قبل از 

تواند اثرات عمیقی بر خانواده (. تولد یک کودک دارای ناتوانی می2019عاشوری و همکاران، شود )انطباقی ضعیف مشخص می

های درمانی اشد. والدین کودکی که دچار ناتوانی است با مشکالتی از جمله هماهنگ کردن وظایف معمول خود با برنامهداشته ب

  (. 1390و همکاران،  علی اکبری دهکردیکودکشان، فشارهای مضاعف جسمانی و سازگاری عاطفی مواجه هستند )

برای یک مادر در انجام وظایف فرزند پروری ایجاد نماید به تواند مشکالت بسیاری وجود ناتوانی و معلولیت در کودک می

کردن کودک، غذا دادن و حمام  جاجابهمطالبات جسمانی فرزندپروری همچون تمیز کردن کودک، بلند کردن یا  طوری که

، بازی کردن با ی متعددهایوابستگو  ازهاینمطالبات هیجانی همچون نگهداری از یک کودک با  و دشوار بوده کردن برای مادر

(. این در حالی است 1392و همکاران،  چالش بزرگی برای یک مادر باشد )تهرانچی تواندیم شیازهاین نیتأمو  رفتارهااو، تحمل 

ی ناشی از هاتیمحدودوضعیت سالمتی مطلوب است و  ارتباط با کودکان دارایدر  زیبرانگ چالشی یک وظیفه فرزندپرورکه 

1سیتنیک)خواهد نمود  ترمیوخاین چالش را ولیت فیزیکی و شناختی و یا معلیک بیماری  0 (. بنابراین انتظار 2016 و همکاران، 

های مرتبط با فرزند های فیزیکی هستند، در زمینه انجام فعالیتدارای فرزندانی با ناتوانی عقالنی و معلولیترود مادرانی که می

 .و باشندرمشکالتی روبه پروری و نگهداری از کودک با

                                                             
1 parenting 
2 Barlow 
3 Mc mahon & Meltzer 
4 Randolph & Radey 
5 Backman 
6 Deater‐Deckard 
7 Francis 
8 Connolly 
9 intellectual disability  
1 0 Sitnick 



گیرد. مانند میزان مشارکت والد با فرزند در انجام در غالب ابعاد گوناگونی مورد بررسی قرار میهای فرزند پروری مهارت

های وی و هایش، توانایی والد در برقراری روابط مثبت با فرزند، نظارت بر عملکرد و ایجاد قوانینی در ارتباط با فعالیتفعالیت

1در نتیجه رفتار نامطلوب )فرایک نحوه تنبیه فرزند 1 مشکالت ایجاد شده ناشی از ابتال (. شرایط روانشناختی و 1991و همکاران، 

زمینه را در  ویتواند عملکرد یک والد را در هر یک از این ابعاد تحت تاثیر قرار دهد و ممکن است می به ناتوانی عقالنی کودک

 . ازدس هایی مواجههریک از این ابعاد با دشواری

در زمینه  با مادران کودکان بهنجار ناتوانی عقالنیمادران دارای فرزندان مبتال به  بررسی تفاوتدی به های متعددر پژوهش

توان ذهنی، در مقایسه با اند که مادران دارای فرزند کمها نشان دادهبررسی متغیرهای گوناگونی پرداخته شده است. برای مثال 

؛ کوهسالی و همکاران، 1380 احمدپناه،؛ 1386نریمانی و همکاران، تر )سطح سالمت عمومی پایین مادران کودکان عادی،

1اضطراب بیشتر )دوماس  (،1386 2 ای (، راهبردهای مقابله1388، استرس بیشتر )رییسی دانا و همکاران، ( 1991و همکاران،  

 تریشناختی پایینو سطح بهزیستی روانتر پایین(، سازش یافتگی 1390علی اکبری دهکردی و همکاران، هیجان محور )

1)مورفی 3 های فرزند پروری های اندکی به بررسی تفاوت این مادران در زمینه مهارتبرخوردارند و پژوهش (2007و همکاران،  

 پرداخته است.

 نی و مادران کودکان بهنجارال به ناتوانی عقالدارای فرزندان مبتهای فرزندپروری در مادران بنابراین الزم است که مهارت

فرزند پروری پی برده  هایمهارت های این مادران در زمینهمورد مقایسه قرار گیرد تا از این طریق بتوان به وجوه تمایز و تفاوت

 پروریهای فرزند بر مهارت عقالنی و معلولیت در کودک ناتوانیتری در ارتباط با نحوه اثرگذاری و بدین ترتیب به دیدگاه روشن

 ادران کودکان بهنجارمدارای فرزندان مبتال به ناتوانی عقالنی با دست یافت. پژوهش حاضر با هدف بررسی تفاوت مادران  در مادر

 انجام شده است: زیر در قالب ارزیابی فرضیه

ن مانی در مادراهای فرزند پروری در ابعاد مشارکت، فرزند پروری مثبت، فقر نظارت، انضباط متناقض و تنبیه جسمهارت

 با مادران کودکان بهنجار متفاوت است.در مقایسه دارای فرزندان مبتال به ناتوانی عقالنی 

 روش

های توانبخشی عه کننده به یکی از کلینیکی بوده و جامعه آماری پژوهش زنان مراجهامقایس-پژوهش حاضر یک مطالعه علی

مادر  62آنها تعداد  بودند که از میان 1398تا شهریور ماه  1397اسفند ماه  شهرستان الهیجان در استان گیالن در فاصله زمانی

 درهدفمند و گیری همبتالبه ناتوانی عقالنی بودند،  با استفاده از روش نمون مرکز که فرزندان آنها بنا به تشخیص روانشناس

ای کودک ناتوانی ان داربه همتا بودن با مادر دسترس انتخاب شدند. مادران دارای کودک بهنجار نیز از جمعیت عادی و باتوجه

یر موردارزیابی زنفر جمع آوری شدند. شرکت کنندگان با ابزارهای  58میانگین سنی و سطح تحصیالت به تعداد عقالنی از نظر 

 قرار گرفتند:

1کیتوسط فرا: این مقیاس 14آالباما یپرسشنامه فرزندپرور 5  یبزار خودگزارشا یک این مقیاس ساخته شده است. (9199) 

 ،ییدر نظارت و راهنما یمثبت، ناتوان یفرزندپرور ن،یمشارکت والد ی شاملعبارت است که پنج بعد رفتار فرزندپرور 42 یو دارا

های این پرسشنامه . پاسخدهدیقرار م یابیمورد ارز را  یبدن هی)انضباط متناقض( و تنب برخورد با فرزند ینبود ثبات در چگونگ

شود. نمرات هر زیر مقیاس با هم جمع شده )برای همیشه( نمره گذاری می 4)هرگز( تا  0ای از درجه 5یف لیکرت بر اساس ط

های ( انجام شد، پایایی درونی برای مقیاس2005شود. در پژوهشی که توسط فاینفر )و نمره فرد را در هر زیر مقیاس مشخص می

(. در ایران بررسی روایی و پایایی این مقیاس توسط 88/0تا  64/0ریب آلفا بین تکمیل شده پدر و مادر قابل قبول اعالم شد )ض

 دی)تعداد سه نفر از اسات یروانشناس( صورت گرفت که روایی سوری این پرسشنامه مورد تایید اساتید و متخصصان 1389غفاری )

ار گرفت. برای بررسی پایایی پرسشنامه از روش قر( ی شامل اساتید راهنما و مشاوربهشت دیدانشگاه شه یتیترب یرشته روانشناس

                                                             
1 1 Frick 
1 2 Herring 
1 3 Murphy 
1 4 Alabama parenting Questionnaire 
1 5 Frick  



. بدست آمد. همچنین این پرسشنامه در چندین پژوهش داخلی مورد /84بازآزمایی یک ماهه استفاده شد و اعتبار بازآزمایی 

 (.1393است )جواهری، استفاده قرار گرفته

، تعداد رماد ر آن از پرسش هایی مانند سناین پرسشنامه ابزاری محقق ساخته بوده که د:فرم اطالعات جمعیت شناختی

 فرزندان، سطح تحصیالت و...  استفاده شده بود.

در این پژوهش پس از جمع آوری اطالعات با استفاده از  پرسشنامه فرزند پروری آالباما و فرم : هاروش اجرا و تحلیل داده

های جهت گزارش دادهمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.  25سخه ن spssها با استفاده از نرم افزار ، دادهاطالعات جمعیت شناختی

دارای فرزندان مبتال به ناتوانی عقالنی با های میانگین و انحراف استاندارد، و به منظور تعیین تفاوت مادران توصیفی از شاخص

1ند متغیرههای فرزند پروری از آزمون آماری تحلیل واریانس چدر زمینه مهارت مادران کودکان بهنجار 6 استفاده شد. سطح  

 در نظرگرفته شد. 05/0ها کمتر از معناداری آزمون

 نتایج

 نشان داده شده است. 1نندگان در پژوهش در جدول های جمعیت شناختی شرکت کگیویژ

 های جمعیت شناختی شرکت کنندگانویژگی. 1جدول 

 ارمادران کودکان بهنج مادران کودکان دارای ناتوانی عقالنی شاخص

 سن

 

 39.75 39.96 میانگین سنی

 5.92 4.76 انحراف استاندارد

 

 سطح تحصیالت

 15 17 زیر دیپلم

 34 32 دیپلم

 5 7 کارشناسی

 5 5 کارشناسی ارشد

1باکسنتایج آزمون  2به منظور بررسی فرضیه پژوهش، در ابتدا جدول  در ادامه 7 های با هدف بررسی برابری ماتریس 

دهد. با توجه به عدم معنا داری نتایج های اصلی برای استفاده از مانووا است، را نشان مییانس که از پیش فرضکووار-واریانس

نیز نتایج تحلیل واریانس چند متغیره برای مقایسه تفاوت  3توان تحلیل واریانس چند متغیره را اجرا نمود. جدول این آزمون می

 کند. را بیان می دارای کودکان بهنجارمادران و  ناتوانی عقالنیزندان مبتال به مادران دارای فرهای فرزندپروری مهارت

 انسکوواری-های واریانس.  آزمون باکس برای برابری ماتریس2جدول 

M باکس F df1 df2 (Sig.) 

795/24 23/2 15 68/44355 107/0 

به ناتوانی  های فرزند پروری در مادران دارای کودکان مبتالنتایج تحلیل واریانس چند متغیره برای مقایسه تفاوت مهارت  .3جدول 

 عقالنی با مادران کودکان بهنجار

 متغیر وابسته منبع تغییر

مجموع 

مجذورات نوع 

 سوم

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
f 

سطح 

 معناداری

(sig.) 

 اندازه اثر

                                                             
1 6 multivariate analysis of variance )MANOVA( 
1 7 Box's Test of Equality of Covariance Matrices 



توانی کم

 ذهنی

 در کودک

 فرزندپروری مثبت

 مشارکت

 ضعف نظارت

 متناقض انضباط

 تنبیه جسمانی

480/9 

013/16 

78/0 

55/0 

211/13 

1 

1 

1 

1 

1 

480/9 

013/16 

78/0 

55/0 

211/13 

338/18 

363/30 

177/0 

208/0 

258/21 

005/0 

002/0 

063/0 

102/0 

005/0 

135/0 

205/0 

005/0 

001/0 

175/0 

ری مثبت، مشارکت و تنبیه جسمانی در د فرزند پروهای فرزند پروری در ابعامهارت، 3نتایج مندرج در جدول بر اساس 

مادران در  دو گروهت. اما دارای تفاوت معنادار اس مادران کودکان بهنجار نسبت به ناتوانی عقالنیدارای فرزندان مبتال به مادران 

 زمینه ابعاد ضعف نظارت و انضباط متناقض با هم متفاوت نیستند. 

 بحث و نتیجه گیری

های در زمینه مهارت با مادران کودکان بهنجار ناتوانی عقالنیمادران دارای فرزندان مبتال به تفاوت پژوهش حاضر با هدف بررسی 

های حاصل نشان دهنده متفاوت بودن مادران دو گروه در ابعاد مشارکت، فرزند پروری مثبت و فرزند پروری انجام شد. یافته

. نتایج پژوهش حاضر را با توجه به تاثیر وجود ناتوانی قر نظارت بودتنبیه جسمانی و عدم تفاوت در ابعاد انضباط متناقض و ف

؛ 2019عاشوری و همکاران، های انجام شده توسط )همسو با پژوهش عقالنی کودک بر عملکرد روانشناختی مادر می توان 

؛ 1386هسالی و همکاران، ؛ کو1380 احمدپناه،؛ 1386نریمانی و همکاران،  ؛2016؛ سیتنیک و دیگران، 2015ویلسون و فالس، 

و مورفی و  1390علی اکبری دهکردی و همکاران، ؛ 1388؛ رییسی دانا و همکاران،  1991فیسمن وگالیگان،  ،دوماس، ولف

1؛ کاسبال، لیدرسن و ایندراویک2007همکاران،  8 1؛ شال و اوپنهایم2012،  9 ابتال کودک به تاثیرات نامطلوب  ( دانست که2013، 

 اند. والد اشاره داشته عملکردبر نحوه  نیبه ناتوانی عقال

هایی که مربوط به ینه انجام فعالیتدر زمدارای فرزندان مبتال به ناتوانی عقالنی دهد که مادران نتایج بدست آمده نشان می

مدها، روابط ها است مانند مراقبت از فرزندان خود دربرابر خطرات، نظارت بر رفت و آمراقبت و حفظ کودک از خطرات و آسیب

بت به فرزندان خود دوستانه )فقر نظارت(، وضع قوانین، نظارت بر اجرای قوانین، نظارت بر انجام تکالیف درسی و عدم غفلت نس

هایی که مرتبط با نیازهای تفاوتی ندارند. اما در زمینه فعالیت دارای کودکان بهنجار)انضباط متناقض( در مقایسه با مادران 

ذران اوقات ک بوده و مستلزم صرف وقت و انرژی بیشتری است مانند مشارکت با فرزند خود در تفریحات، گروانشناختی کود

هایی برای داشتن فراغت )مشارکت(، تعامل مثبت و باکیفیت با او، ارائه تقویت مثبت در نتیجه رفتار مطلوب و ایجاد فرصت

متفاوت بوده و در این  دارای کودکان بهنجارثبت(، نسبت به مادران ی مهای باکیفیت و مطلوب با فرزند خود )فرزند پرورزمان

 کنند. هایی مواجه بوده و در ارتباط با فرزند خود به میزان بیشتری از تنبیه جسمانی استفاده میزمینه با کاستی

شرایط روانشناختی  سمانی وبر وضعیت ج ابتال کودک به ناتوانی عقالنیاین یافته را می توان با درنظر گرفتن تاثیراتی که  

وجود های فرزندپروری که ( در مطالعه خود نشان دادند که یکی از حیطه2015گذارد تبیین نمود. ویلسون و فالس )بیماران می

وانایی الزم برای ت این کودکانبر آن اثر می گذارد، توانایی برقراری روابط گرم و صمیمیانه است. مادران  بیماری و معلولیت

های مناسبی را برای توانند موقعیتراری روابط گرم و صمیمانه و تعامل مثبت را نداشته و احتماال به میزان کمتری میبرق

 گذراندن زمان باکیفیت و تعامل مثبت با فرزند خویش اختصاص دهند. 

باالیی دارند. برای مثال  گیرند که غالبا همپوشیهای فرزند پروری در قالب ابعاد گوناگونی مورد بررسی قرار میمهارت

2حقوقی 0 2و النگ  1 است این اند. این ابعاد عبارت های فرزندپروری را در قالب سه بعد معرفی کرده( ابعاد اصلی مهارت2004) 
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2 1 Long 



2است از مراقبتابعاد عبارت  2 2، کنترل 3 2و رشد  4 در زمینه ابعاد  کودکان مبتال به ناتوانی عقالنیرسد که مادران . به نظر می

بت )شامل برآورده نمودن نیازهای فیزیکی و نه نیازهای هیجانی و اجتماعی( و کنترل )تعیین حد و مرزهایی برای رفتار مراق

کنند. اما در زمینه رفع نیازهای هیجانی و اجتماعی )دوست داشته شدن، فرزند با توجه به شرایط سنی( به خوبی عمل می

های رشدی برای عامالت و روابط اجتماعی( و نیازهای مربوط به رشد )ایجاد فرصتهایی برای تصمیمیت با فرزند و ایجاد فرصت

 منظور به فعل درآوردن استعدادها( عملکرد مناسبی ندارند. کودک به 

 وانشناختی و عملکردربر وضعیت  ابتال کودک به ناتوانی عقالنیبنابراین با توجه به نتایج بدست آمده، الزم است به تاثیرات 

مداخالت روانشناختی با محوریت  تایج بدست آمده،نشود که بر اساس پیشنهاد می به عنوان یک والد نیز توجه شده و انمادر

 حاضر پژوهش هاییتمحدودیکی از . گرفته و نتایج آن مورد بررسی قرار گیردفرزند پروری برای این مادران مورد استفاده قرار 

این کودکان شود مطالعات مشابهی بر پدران پیشنهاد می ، بنابرایناست اطالعات یآوربع جمعاستفاده از مادران به عنوان تنها من

ی بدون تفکیک همچنین در پژوهش حاضر مادران کودکان با ناتوانی عقالن شده و با مادران مورد مقایسه قرار گیرد. انجام

ودک مبتال به ناتوانی کورد مقایسه قرار گرفتند؛ چراکه هر فرزندانشان از نظر نوع اختالالت همبود، با مادران کودکان بهنجار م

شود در پژوهش های یمعقالنی ممکن است به سایر اختالالت مانند سندروم داون، اتیسم و... نیز مبتال باشد. بنابراین پیشنهاد 

های نجار در زمینه مهارتان کودکان بهآینده مادران این کودکان با توجه به نوع اختالالت همبود فرزندانشان، با یکدیگر و با مادر

 فرزند پروری مورد مقایسه قرار گیرند.
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Abstract 

The aim of this study was to investigate the differences in parenting skills in mothers of children with 

Intellectual disabilities with mothers of normal children. The present study was comparative and its 

statistical population was women referring to one of the rehabilitation clinics in Lahijan city in Guilan 

province. A total of 62 mothers of children with Intellectual disabilities and 58 mothers of normal 

children were assessed using the Alabama parenting Questionnaire (Fraik, 1999). The data were 

analyzed by multivariate analysis of variance.  Statistical analysis showed that there is significant 

difference between mothers of children with Intellectual disabilities with mothers of normal children 

in involvement, positive parenting and punishment (P<. /05), but there was no difference in 
Inconsistent discipline and poor supervision (P>./05). These results suggest that mothers of children 

with Intellectual disabilities may not be able to perform the parenting activities that are relevant to the 

child's psychological needs due to the physical and psychological conditions caused by their children's 

problems. The results of this study have implications for the need to use psychological Interventions 

with a focus on parenting for mothers of children with Intellectual disabilities. 

Key words: parenting skills, Intellectual disability, parent-child relation. 

 

 


