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در مادران و مسئولیت پذیری تحمل ناکامی ، شناختی هیجانتنظیم  بر اساسهمدلی پیش بینی 

 دارای کودک کم توان ذهنی

  1امه لیال آریان

 (کشور کاردرمانگر آموزش و پرورش استثنایی) کارشناسی ارشد  روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی-1

 چکیده 

شناختی ی، تنظیم ریپذتیمسئولاز طریق مادران دارای کودک کم توان ذهنی  همدلیپیش بینی پژوهش حاضر با هدف 

توصیفی از نوع همبستگی انجام شد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش،  و تحمل ناکامی آنها هیجان

در مدارس کم که   98-99 در سال تحصیلی یکم توان ذهنمادران دارای کودک  شامل پژوهش یجامعه آمار است.

 285 استفاده از فرمول کوکراننفر بودند و با  1136که بالغ بر  ، تشکیل دادنددر حال تحصیل بودندشهر تهران  یتوان ذهن

-مسئولیت، همدلی، هایپرسشنامه از داده هاجهت گردآوری . ندنمونه گیری در دسترس انتخاب شد به روشاز آنها نفر 

پیرسون و یب همبستگی احاصل از ضرو تحمل ناکامی استفاده شد. بر اساس نتایج  جانیشناختی ه میتنظ پذیری ،

تنظیم هیجان مسئولیت پذیری، مادران دارای کودک کم توان ذهنی با  همدلیکه بین  رگرسیون چندگانه نشان داد

مدل دارد. عالوه بر این مشخص شد که وجود  >05/0Pدر سطح مثبت آنها رابطه معنادار  و تحمل ناکامیشناختی، 

دارای کودک کم توان مادران مسئولیت پذیری و  تحمل ناکامی ،تنظیم شناختی هیجان رگرسیونی متشکل از متغیرهای

تتظیم مسئولیت پذیری و اما از بین سه متغیر مالک تنها د. دار >05/0Pآنها را در سطح  همدلیذهنی توان پیش بینی 

پیشنهاد بر این اساس  .دارا می باشند >05/0Pرا در سطح  همدلیشناختی هیجان توان تبیین معنادار قسمتی از واریانس 

مناسبی در جهت  هایروش ها و آموزش تا نمایند رورش و مدارس استثنایی، ترتیبی اتخاذمی گردد مسئولین آموزش و پ

 ی انجام گیرد.کودک کم توان ذهن یمادران دارا مرتبط با متغیرهای پژوهش در شناسایی و افزایش مهارت های 

 یتوان ذهنکودک کم مادران ی، ریپذتیمسئول ی،تحمل ناکام، جانیه میتنظ، همدلیواژگان كلیدي: 
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 مقدمه 

توانی ذهنی نوعی اختالل رشدی است همراه با محدودیت های قابل توجه در عملکرد فکری و رفتارهای سازگارانه کم

(Kishore et al., 2019).  بیان به(Msefield et al., 2020) های بسیاری نشان داده اند که مادران چنین  شپژوه

ی نسبت به مادران کودکان سالم کودکانی از میزان استرس باالتر و سالمت روانشناختی و هیجانی و جسمانی کمتر

 -دلبستگی مادرضعیف مادران، که سالمت دند نشان دا فراتحلیلخوردار هستند. آنها در همین راستا در یک مطالعه بر

بر و در نتیجه  قرار می دهدتاثیر را تحت از دشواریها و انتظارات مراقبت از چنین کودکانی  مادرانفرزند و ادراک 

منفی می گذارد. بر این اساس به نظر می رسد برای جلوگیری از فرزند کم توان ذهنیشان تاثیر  مادرانچگونگی مراقبت 

ر منفی بر مراقبت مادران الزم است تا عواملی که به نظر می رسد می رفع این تاثی و از تضعیف دلبستگی مادر و فرزند

( نشان داد 2020لبنی و همکاران ) یوسفیهمانطورکه پژوهش  تواند تاثیرگذار باشد را مد نظر قرار داده و تقویت نمود.

این عوامل نیز  دارای یک تم درون فردی و یک تم اجتماعی است، ،که تجارب زندگی مادران کودکان دارای ناتوانی

 بر رابطهدر مادران که می تواند  بین فردیفردی باشند. به نظر می رسد یکی از عوامل  بینون فردی و یا می توانند در

 است. رانمادبگذارد همدلی  تاثیر و همچنین چگونگی مراقبت آنهادلبستگی آنها و فرزندشان 

منظر  از گرانیدرک احساسات د ییکرد که شامل توانا فیتعر گرانید اتیتجربمشاهده به  یتوان واکنشیا مر یهمدل

درک دقیق  (.Vinayak & Judge, 2018)است  یریپذو انعطاف یجانیاز هوش ه یبخش مهم . همدلیها استآن

 .(Fischer & Manstead, 2016) دیگران برای مدیریت کارآمد زندگی اجتماعی بسیار مهم است روانیوضعیت 
توانایی ما در احساس و درک هیجانات دیگران یا همان همدلی، در هسته اصلی رفتارهای اجتماعی مانند همکاری و 

عاطفی. همدلی شناختی شامل درک هیجانات مراقبت قرار دارد. مطالعات دو نوع همدلی را تشخیص داده اند: شناختی و 

شخص دیگر در سطح فکری، در نظرگرفتن وضعیت شخص و نحوه واکنش او است . به عبارت دیگر خود را جای 

دیگران قرار دادن است. از طرف دیگر ، همدلی عاطفی نوعی سرایت هیجانی است، جایی که پس از مشاهده بیان یا سایر 

شخص را به طور غریزی احساس می کنید. هر دو نوع همدلی به شدت نحوه رفتار  شاخص های خلقی ، احساسات

 ,.Hiraoka et al والدین با فرزندان خود را پیش بینی می کنند و متعاقباً می توانند بر رشد روانی کودک تأثیر بگذارند

رفتارصحیح والدین با فرزندان  می تواند بهو عوامل مرتبط با آن ، درک چگونگی شکل گیری همدلی بنابراین. ((2021

  .ناتوان ذهنی خودکمک کند

 دیگر به عنوان دقت همدلی یاد می شود یشخص هیجانات ایی استنباط صحیح محتوای افکار واز تواندر همین راستا،  

2008) .(Zaki et al., دقت همدلی  که بررا  درک شده شخصادراک کننده و شخص چندین ویژگی  ،تحقیقات

فرد درک  قابل دسترس برای و اطالعاتدرک شده  شخص هیجانی، از جمله بیانگری ند را نشان داده اندتأثیر می گذار

در همین رابطه (. Zhou, et al., 2017) می کند راه اندازیرا  شخص درک شونده هیجانات که در مورد آنچه کننده

(Israelashvili et al., 2020)  تجربه که همدلی خود به خودی ، ناشی از شباهت در در پژوهش خود نشان دادند
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بنابراین دقت در همدلی گزینه  .کند بازداریآن را دیگران،  هیجانات، ممکن است به جای افزایش درک ما از های منفی

  .صورت گیردآگاهانه همدلی به شکل مهمی است و الزم است 

emotion philosophy,Gottman et al., ‐parental meta)نظریه فرا هیجانی والدین، مطابق با این رابطهدر 

درک، نگرش و واکنش والدین به هیجانات خود و فرزندانشان تأثیرات مهمی بر سازگاری روانشناختی و  (1996

عوامل  هیجان ازشناختی رسد تنظیم به نظر می بر این اساس،  (.Meng et al., 2020) سالمت روان کودکانشان دارد

که از طریق مفهوم سازی شده اند هایی راهبردبه عنوان فرایندها یا  هیجانتنظیم  باشد. دقیقو  مناسبتاثیرگذار بر همدلی 

 (Gross, 1998).ت کنند یرا مدیرچگونه تجربه و ابراز کنند ، و ، چه زمانیهیجان راکدام اینکه افراد می توانند  هاآن

و موفقیت  ،، شناختی یا رفتاریناهشیاریا هشیار ، یا ذاتی ، بیرونیروانند به صورت آگاهانه یا خودکااین فرایندها می ت

 . Megreya et al., 2020))آمیز یا ناموفق باشند 

ارتباط  رویکردی در(Self-DeteminateTheory, Deci et al. 1996) نظریه خود تعیین گری از طرف دیگر، 

برای تحول شخصیت و خودتنظیمی و بیرونی ونی ربر اهمیت منابع د کهذهنی است  سالمت رشد روانی و و ها انگیزهبا 

و رفتارهای متعاقب  نظریه نیازهای اساسی روانشناختی و انواع انگیزش حیطه پژوهشهای اینو  ورزدمی رفتاری تأکید 

ناکامی والدین در نیازهایشان  نظریه حاکی از آن است کهاین مطالعات انجام شده در خصوص  (.1398)حیدری، است 

. به نظر می رسد هرچه والد (Slobodin er al, 2020) ینی کندب را پیشدین وال رفتارهای کنترل گرانه می تواند

رل گری بیشتری را بر او ه و کنتاو داشتهمدلی کمتری با کودک خود داشته باشد درک کمتری از نیازها و رفتارهای 

ی کنترل گر کهه است شان دادنبه طور ضمنی نیز ( Martinez-Escudero et al., 2020پژوهش) اعمال می کند، 

 . همراه استهمدلی کمتری  باالی والدینی با

مسئولیت پذیری است، و می توان یکی دیگر از متغیرهایی که با همدلی در ارتباط است طالعات بسیاری نشان داده اند م

بیان می  Cubukcu & Gultekin (2006) (.Yontar & Yel, 2018)گفت این رابطه پیشینه پژوهشی قوی دارد

هایی که همه افراد در جامعه دارند ، مهارت ها، رفتارها و عادت اساسی دانش، زندگی در آموزش های اولیهافراد دارند، 

اری روابط خوب با مهارتهای اجتماعی هستند که راهی برای برقر ،جمله مهارتهای پایه ای و مهمرا فرا می گیرند. از 

 به بیان با قوانین اجتماعی، قبول مسئولیت، کمک به دیگران، و استفاده از حقوق خود می باشد. دیگران، مطابقت

Eisenberg and Strayer (1990)  این فرض ارائه شده تبط با آن همدلی و ساختارهای مر اهمیتیکی از دالیل

توسط روانشناسان و اندیشمندان است که همدلی توسط رفتار اجتماعی میانجی گری می شود. آنها پیشنهاد می دهند که 

این موضوع روی مسئولیت پذیری ، همان ارزش  ومی آورد همدلی بسیاری از رفتارهای مثبت اجتماعی را گرد هم 

انسانی که جامعه به آن نیاز دارد، تاثیر می گذارد. بدین طریق، همدلی به عنوان یک ضرورت برای آشکار کردن رابطه 

 اش با مسئولیت پذیری پدیدار می شود.
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دک کم توان ذهنی با کودک بر اساس آنچه که بیان گشت پژوهش حاضر در راستای کمک به رابطه مادران دارای کو

تنظیم شناختی هیجان، تحمل ناکامی و مسئولیت خود با تاکید بر همدلی شکل گرفت تا به این سوال پاسخ دهد که آیا 

 پذیری مادران دارای کودک کم توان ذهنی می توانند همدلی آنها را پیش بینی کنند؟

 روش تحقیق 

 یتوان ذهنکمرا مادران دارای کودک  شپژوه ی. جامعه آماربود یمطالعه حاضر یک پژوهش توصیفی از نوع همبستگ

طبق  مشغول به تحصیل بودند را شامل می شد. 1398-1399 یلیشهر تهران در سال تحص یدر مدارس کم توان ذهنکه 

در شهر  یذهنمدرسه کم توان  30نفر دختر( در  363نفر پسر و  773دانش آموز ) 1136آمار موجود، به طور کلی تعداد 

با قرار دادن حجم جامعه آماری در فرمول کوکران حجم مشغول به تحصیل بودند.  1398-1399در سال تحصیلی تهران 

پس از کسب اجازه و جلب همکاری  ی از نوع در دسترس بود.ریروش نمونه گنفر به عنوان نمونه برآورد شد.  285نمونه 

بچه ها به دست والدین  نفر برگزیده شده و پرسشنامه ها از طریق 350عداد مسئولین مدرسه ها از مدارس انتخاب شده ت

ها نامه ای که ضمیمه شده بود توضیحات الزم به مادران در جهت هدف پژوهش، نوع و نحوه تکمیل پرسشنامهرسید و در

 26ید که و اطمینان در خصوص محرمانه ماندن اطالعات داده شد. پس از جمع آوری پرسشنامه ها مشخص گرد

پرسشنامه کامل بودند، و از بین پرسشنامه های کامل و بدون نقص، داده  307پرسشنامه ناقص و   17پرسشنامه خالی و 

( به طور خاص معادالت SEMروش مدل یابی معادالت ساختاری )به پرسشنامه به طور تصادفی وارد تحلیل  285های 

این رویکرد به . می باشد Amos 23( براساس نرم افزار CBSEMکه رویکرد مبتنی بر کواریانس ) شدرگرسیونی 

تخمین ضرایب مسیرها، بارهای عاملی با استفاده از به حداقل رساندن تفاوت بین ماتریس کواریانس مبتنی بر نمونه و 

و حداکثر درست نمایی  Baron & Kenny (1986) میاز روش گا و کواریانس مبتنی بر مدل می پردازد ماتریس

  می کند.استفاده 

 ابزار 

 (Davis, 1983مقیاس همدلی )

را  یهمدل زانیشده است و م لیتشک هیگو 21پرسشنامه از  نیشد .ا یمعرف 1983در سال  سیتوسط داو یپرسشنامه همدل

، 10، 7، 4، 1) پرسشنامه عبارت است از دغدغه همدالنه نیا یهاقرار داده است. مولفه یابیو ارز یدر افراد مورد بررس

 یگذار. نمره(20، 15، 13، 11، 8، 6، 3ی )شخص یآشفتگ ،(21، 19، 16، 12، 9، 5، 2یی )گرا دگاهی، د(18، 17، 14

، 2االت ؤسو  شده است. یازبندیبوده و از کامال موافق تا کامال مخالف امت یدرجه ا 5 کرتیف لیپرسشنامه براساس ط

 یبا آلفا سیدر پژوهش داو یپرسشنامه همدل ییایپا شوند.یم یبه صورت معکوس نمره گذار 15، 14، 12، 11، 10، 4

 عوامل مطلوب بوده است. لیتحل قیپرسشنامه از طر ییروا نیهمچن بدست آمده است. % 70 یکرونباخ باال
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 (1396زاده و ذبیح قاسمی )مقیاس مسئولیت پذیري تقی

( طراحی شد و شاخص 1396مسئولیت پذیری، مقیاسی محقق ساخته است که توسط تقی زاده و ذبیح قاسمی )مقیاس 

گیری میزان مسئولیت پذیری افراد گویه است که برای اندازه 20های آن مورد بررسی قرار گرفت. این مقیاس دارای 

به منزله  4به منزله )خیلی کم( و  1د که عدد بردرجه لیکرتی را به کار می 4طراحی شده است. این ابزار یک مقیاس 

به باال مربوط به افرادی است  50گیرند. نقطه برش قرار می 80تا  20های این مقیاس در طیفی از )خیلی زیاد( است. نمره

 -2( 18، 16، 15، 9، 7، 5، 2احساس مسئولیت و منطق ) -1که مسئولیت پذیری دارند. زیر مقیاس این مقیاس عبارتند از: 

، 17، 13، 12، 10، 8، 4، 1احساس تعهد و سخت کوشی ) -3( و 19، 14، 11، 6، 3رفتار مبتنی بر نظم و وظیفه شناسی )

های روان سنجی این پرسشنامه پرداختند. در درجه ( طی پژوهشی به بررسی شاخص1396(.  تقی زاده و ذبیح قاسمی )20

نفر از متخصصان روان شناسی رسانده و پس از اطمینان از روایی محتوای نخست روایی صوری پرسشنامه را به تأیید پنج 

نفر از دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد پیام نور تکمیل کردند. نمره کل پایایی به  50سؤاالت مقیاس را بر روی 

که نشان دهنده پایایی  به دست آمد 876/0دست آمده از این پژوهش با استفاده از روش همسانی درونی آلفای کرونباخ 

 باالی این ابزار جهت سنجش مسئولیت پذیری است.

 (Garnefski et al.  2001) و همکاران  کیگارنفس جانیه یشناخت میپرسشنامه تنظ

 ژهیفرم و یماده است و دارا 36 یاست که دارا یابزار خود گزارش کیو  یچند بعد یاپرسشنامه پرسشنامه، نیا

 ،(8-7-6-5) رشیپذ ،(4-2-1) ( راهبرد سرزنش خود9نه ) جانیه میتنظ اسیباشد. مق یو کودکان م بزرگساالن

-20-21-22ی )زیر، تمرکز مجدد بر برنامه(13-14-15-16-17)تمرکز مجدد مثبت  ،(12-11-10-9-3ی )رفکنشخوار

 سرزنشو  (32-31-30-29دن )آمیز کرفاجعه ،(25-26-27وسیعتر ) دگاهی، د(15-23-24) مثبت یابیارز ،(19-18

( تا همیشه 1درجه ای از هرگز ) 5نمره گذاری این پرسشنامه طبق طیف لیکرت  کند.یم یابیرا ارز (36-35-34) گرانید

 اسیمق نیا یفرم فارسدر نظر گرفتند.  پرسشنامه نیا یرا برا یمطلوب ییو همکاران اعتبار و روا یگارنفسک( می باشد. 5)

پرسشنامه به  نیا یهااسیخرده مق یآلفا برا بیقرار گرفته است.ضر یابی( مورد اعتبار1386و جوکار) یسامان یلهیبه وس

 یهمگرا و  واگرا ییروا یبررس یگزارش شده است. برا 81/0تا  71/0( در دامنه 2002و همکاران ) یگرانفسک لهیوس

من  هی)از کامالً شب یاپرسش مدرج چهار نمره 21استرس که شامل  اضطراب، ،یافسردگ اسیمقاز  رانیپرسشنامه در ا نیا

 کیهر  اسیمق نیدهد، در ایقرار م یابیزا مورد ارزاسترس و اضطراب ،یباشد که سه عامل افسردگیتا متفاوت از من( م

 میپرسشنامه تنظ یروان سنج یشاخص ها تیقابل یبررس منظور به دهد. یقرار م یابیرا مورد ارز یجانیعامل اختالل ه

-مولفه وهیعامل و به ش لیبارتلت با استفاده از روش تحل تیکرو بیو ضر Kmoاز دو شاخص  نانیپس از اطم جانیه

 قرار گرفت. یبررس جانیه یشناخت مینامه تنظپرسش یهاپرسش یاصل یها
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 (Harington, 2005) مقیاس تحمل ناكامی

تحمل  عدم ،(25، 21، 17، 13، 9، 5، 1) یعدم تحمل عاطفزیر مقیاس  4سؤال می باشد و از  35این مقیاس دارای 

، 26، 22، 18، 14، 10، 6، 2) یستگیشا و (28، 24، 20، 16، 12، 8، 4) شرفتیپ ،(27، 23، 19، 15، 11، 7، 3) یناراحت

از  یادرجه 5 کرتیل فیطگذاری این پرسشنامه بر اساس مرهتشکیل شده است. شیوه ن (35، 34، 33، 32، 31، 30، 29

 باشد. این پرسشنامه از روایی و اعتبار مطلوبی برخوردار است.می 5تا کامالً موافقم = 1کامالً مخالفم =

 یافته ها

 یافته های توصیفی و ضرایب همبستگی متغیرهای پژوهش ارائه شده است. 1در جدول 

 

توصیفی و ضرایب همبستگی بین متغیرهاي پژوهششاخص هاي  -1جدول   

 میانگین متغیر
انحراف 

 استاندارد

ضرایب همبستگی 

(همدلی)  

19/118 تنظیم شناختی هیجان  74/21  0/431** 

72/114 تحمل ناکامی  89/27  0/279** 

09/64 مسئولیت پذیری  31/7  0/340** 

04/75 همدلی  52/11  1 
                                    **p<0/01 , *p< 0/05 

 

رابطه و تحمل ناکامی تنظیم هیجان شناختی، مسئولیت پذیری، با  همدلیمشاهده می گردد،  1همانطور که در جدول 

  دارد. >05/0Pمعنادار مثبت در سطح 

از رگرسیون  تحمل ناکامی و تنظیم شناختی هیجان،مسئولیت پذیری، از طریق  همدلیبه منظور بررسی توان پیش بینی 

تحلیل های مقدماتی صورت گرفت  تا اطمینان حاصل شود که هیچ نوع تخطی از مفروضه های  چند گانه استفاده شد.

بین  بهنجاری، خطی بودن، و همگنی پراکنشی صورت نگرفته است. مقادیر ضرایب همبستگی پیرسون بین متغیرهای پیش

(  بین این متغیرها  برای استفاده از رگرسیون چندگانه می 7/0و مالک نشان دهنده میزان همبستگی مورد نیاز) کمتر از 

باشند. بررسی مدل نشان داد که مجموع واریانس تبیین شده تحمل ناکامی به وسیله مجموع تنظیم شناختی هیجان، همدلی 

 ارائه شده است. 2است. نتایج در جدول  5/%25( =  R 2× 100و مسئولیت پذیری  )
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خالصه تحلیل واریانس و ضرایب رگرسیون براي تنظیم شناختی هیجان، همدلی و  -2جدول 

 مسئولیت پذیري

منبع 

 تغییرات

مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادي

میانگین 

 مجذورات

 سطح معناداري Fمقدار 

 0/ 0005** 20/ 122 1894/ 970 3 5684/ 909 رگرسیون

 676/ 812 176 119118/ 977 باقیمانده

متغیر 

 مالک

 خطای استاندارد B متغیر پیش بین

B 

β  T ضریب  معناداری

 نیمه جزئی

 

 همدلی

  0005/0** 3/ 830  6/ 942 26/ 590 مقدار ثابت

تنظیم شناختی 

 هیجان

167 /0 037 /0 325 /0 560 /4 **0005/0 325 /0 

 0/ 136 0/ 070 1/ 826 0/ 127 0/ 028 0/ 051 تحمل ناکامی

 0/ 253 001/0** 3/ 463 0/ 234 0/ 103 0/ 357 مسئولیت پذیری
   **p< 0/01, *p< 0/05 

 

مسئولیت پذیری، می توان مطرح نمود که مدل رگرسیونی متشکل از متغیرهای  Fمعنادار بودن و  2با توجه به جدول 

اما از بین سه متغیر مالک تنها  دارد >05/0Pرا در سطح  همدلیتوان پیش بینی  و تحمل ناکامی، تنظیم شناختی هیجان

دارا   >05/0Pرا در سطح  همدلیتنظیم شناختی هیجان توان تبیین معنادار قسمتی از واریانس دو متغیر مسئولیت پذیری و 

یر مورد پژوهش، تنظیم شناختی هیجان با میزان ضرایب بتا در می یابیم که در مدل مشتمل بر سه متغ با توجه بهمی باشند. 

نیمه جزئی می توان  همبستگی ضرایببا توجه به را به عهده دارد.  همدلیبیشترین توان پیش بینی  325/0مقدار بتای  

و تحمل ناکامی در تنظیم شناختی هیجان، مسئولیت پذیری، سهم یگانه متغیرهای ، همدلیعنوان نمود که در پیش بینی 

 است.   ٪6/13و   ٪5/32،   ٪3/25رتیب به ت مدل

 

  گیريبحث و نتیجه

تنظیم هیجان مسئولیت پذیری، مادران دارای کودک کم توان ذهنی با  همدلیتایج پژوهش حاضر نشان داد که بین ن

مدل دارد. عالوه بر این مشخص شد که وجود  >05/0Pدر سطح مثبت آنها رابطه معنادار  ناکامی و تحملشناختی، 

مادران دارای کودک کم توان ومسئولیت پذیری  تحمل ناکامی ،تنظیم شناختی هیجان ،رگرسیونی متشکل از متغیرهای 
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تتظیم مسئولیت پذیری و اما از بین سه متغیر مالک تنها .دارد  >05/0Pآنها را در سطح  همدلیذهنی توان پیش بینی 

 .دارا می باشند >05/0Pرا در سطح  همدلیان تبیین معنادار قسمتی از واریانس شناختی هیجان تو

که رابطه بین تنظیم هیجان و همدلی را نشان  (MacDonald & Price, 2019)این نتایج را می توان با پژوهش های 

هیجان با همدلی همبستگی مثبت و ( که نشان دادند بین راهبردهای مثبت تنظیم شناختی 1398ی )نیحس و مغانلو، دادند

و  ،که رابطه بین همدلی و مسئولیت پذیری را نشان دادند(Yontar & Yel, 2018)  دار  وجود دارد،معنی

(Schipper & Petermann, 2013)  که نشان دادند پایین بودن سطح همدلی می تواند نشان دهنده عدم تنظیم

بین تحمل ناکامی مادران دارای کودک کم توان ذهنی با تنظیم هیجان که نشان داد ( 1399)و آریان هیجان باشد، 

 همخوان دانست.  دهمدلی آنها رابطه مثبت معنادار وجود دارو شناختی، 

والدین درباره هیجانات خود و هیجانات فرزندانشان از احساسات و افکار در قالب مجموعه ای فراهیجانی والدین  ظریهن

از هیجانات فرزندانشان و پذیرش این  و بر سه مولفه آگاهی والدین از هیجانات خود، آگاهی والدین سازمان یافته است

بر اساس این نطریه و یافته . اده و آنها را هدایت می کنند تاکید داردهیجانات، و رفتار والدین که به این هیجانات ارزش د

تنظیم های پژوهش می توان نتیجه گرفت که مادران کودکان دچار ناتوانی ذهنی می توانند با استفاده از راهبردهای 

ابراز آنها ، چگونگی و شدت بتوانند درباره نوع هیجانات خود، زمان شده وآگاه  نسبت به هیجانات خود شناختی هیجان

 . پر واضح است کهابراز مناسب و موفق هیجان برسندروش کرده و به درک و پذیرش آنها و شان تفکرو پیامدها و تبعات

شده، و نسبت به زمان و  توانند نسبت به هیجانات فرزندان خود نیز آگاهبه دست آوردن این توانمندی می به دنبال مادران 

مکان و علت بروز هیجانات و رفتارهای ناسازگارانه فرزند خود با توجه به شرایطش شناخت و پذیرش پیدا کرده و 

رفتارهای مناسب و مثبت و کمک کننده با کودک خود داشته باشند. اصطالحا خودشان را به جای او بگذارند و به 

 عبارتی دیگر با او همدلی کنند.

مبانی نظری گفته شد که نظریه خود تعیین گری بیان می دارد که ناکام شدن والدین در نیازهایشان، رفتارهای  ارائه در

کنترل گرانه آنها با فرزند را بیشتر می کند و پژوهشها رابطه بین رفتار کنترل گرایانه والدینی و همدلی پایین آنها را تایید 

نیازها و انگیزشهای و ارزشهای فرد درونی تر باشد، در صورت تامین نشدنشان احساس بر طبق این نظریه هرچه  کرده اند.

ناکامی فرد کمتر و به عبارت دیگر تحمل ناکامی فرد بیشتر خواهد بودو شرایط بیرونی تاثیر کمتری در این زمینه دارند. 

یمی رفتاری فرد نیز باالتر است. مادرانی هر چه خود تعیین گری در فرد باالتر باشد، شخصیت فرد رشدیافته تر و خودتنظ

که خود تنظیمی رفتاری باالتری دارند، کمتر رفتارهای پرخاشگرانه، خشمهای انفجاری، هیجانات کنترل نشده، تحقیرو 

رفتارهایی که موجب احساس ترس و ناامنی در کودک می شود را از خود نشان داده و در عوض با درک بیشتری که از 

به واسطه رشد فکری و شخصیتی که دارند، همدلی بیشتری با فرزند خود دارند و محبت و مهربانی و شرایط کودک 

همراهی و امنیت و عشق بیشتری به فرزند خود داده و برای رشد و پرورش توانمندی های او حداکثر تالش خود را به کار 

 می گیرند.
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مهارتهای اجتماعی برای زندگی و روابط در جامعه مسئولیت پذیری یک ویژگی فردی است که بر اساس یادگیری 

شکل می گیرد. در واقع یک فرد هر چقدر مسئولیت پذیرتر باشد، جامعه پذیری و روابط اجتماعی برای او مهم تر است. 

 . مسئولیت پذیری یک الزام و تعهد درونی از سوی فرد برای انجام مطلوبزیرا پذایرش مسئولیت در جامعه معنی می یابد

. حال یک مادر مسئولیت پذیر، سعی می کند در نگهداری، تامین فعالیت هایی است که بر عهده اش گذاشته شده است

نیازها، حفظ سالمت، و به فعل رساندن استعدادهای بالقوه او تمام تالش ممکن خود را به کار گیرد و برای انجام این 

ا و نیازهای فرزندش دارد تا بتواند بر اساس آنها برنامه ریزی نیاز به درک هیجانات، احساسات، خواسته هفعالیتها 

   مسئولیتهایش را انجام دهد، بنابراین قاعدتا از همدلی باالیی نسبت به فرزند خود برخوردار می باشد.

 مدرسه رومحدود بودن جامعه پژوهش به مادران، شهر تهران، کودکان سنین از محدودیتهای  پژوهش حاضر، می توان به 

دانش آموزان کم توان ذهنی شهر های دیگر و سنین دیگر و غیر مدرسه رو، محدود بودن تعداد و در نظر نگرفتن پدران، 

از جمله متغیرهای  متعدد دیگر تاثیر گذارمتغیرهای گروه نمونه، تصادفی نبودن روش نمونه گیری، در نظر نگرفتن 

 -سطح اجتماعیندان، ترتیب تولد کودک، زان تحصیالت، تعداد فرزجمعیت شناختی مانند سن، وضعیت تاهل و می

اقتصادی، حمایت اجتماعی، و متغیرهای درون فردی مهم دیگر مثل ویژگیهای شخصیتی، وضعیت سالمت روان، و عدم 

 مقایسه جنسیتی اشاره کرد که پیشنهاد می شود در پژوهش های آتی مورد توجه قرار گیرند.

 منابع 
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