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چکیده
هدف این پژوهش مقایسه نارسایی هیجانی ،خود دلسوزی و سبک های شوخ طبیعی بین والدین کودکان
کمتوان ذهنی و کودکان عادی بود .روش پژوهش توصیفی از نوع علی  -مقایسهای بود .جامعه آماری شامل
کلیه والدین کودکان کمتوان ذهنی ( )N=762و والدین کودکان عادی شهرستان سقز بودند که از بین آنها
 02نفر والد کودکان کمتوان ذهنی به شیوه دردسترس و  02نفر والد کودکان عادی بودند به شیوه نمونه
گیری خوشهای چند مرحله ای انتخاب شدند .ابزارهای پژوهش شامل مقیاس نارسایی هیجانی تورنتو (بگبی،
پارکر ،تیلور  ،)7771 ،پرسشنامه خود دلسوزی (نف )0220،و پرسشنامه شوخ طبعی (مارتین و دیگران)0220،
است .روش تجزیه و تحلیل ،آزمون تحلیل واریانس چند متغیره بود .نتایج پژوهش نشان داد که بین والدین
کودکان کمتوان ذهنی و والدین کودکان عادی از لحاظ نارسایی هیجانی ،خود دلسوزی و سبک های شوخ
طبعی تفاوت معنی دار وجود دارد ( .)P ≥ 2/27نتیجه گیری :والدین کودکان کمتوان ذهنی به دلیل مشکل
فرزندشان مشکالت نارسایی هیجانی و خود -دلسوزی بیشتر داشتند و از سبک های شوخ طبعی پرخاشگرانه
و خودتحقیرگرایانه نسبت به والدین سالم استفاده کردند .بنابراین والدین کودکان کمتوان ذهنی نیاز به توجه
و حمایت بیشتر در زمینه آموزش و تربیت کودکان دارند.

واژگان کلیدی :نارسایی هیجانی ،خود دلسوزی ،سبک های شوخ طبیعی ،کودک کمتوان ذهنی
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مقدمه
کودکان کم توان ذهنی نه تنها بر والدین تأثیر دارند ،بلکه سایر اعضای خانواده یعنی دیگر
فرزندان را هم تحت تأثیر قرار میدهند .در این زمان آرامش خانواده به هم خورده و تمام
نگاهها به سوی کودك معلول معطوف میشود (احمد پناه .)7072،کمتوانی ذهنی اختاللی
است که در خالل دوره رشد شروع میشود و شامل نواقصی الف) در کارکرد هوش نظیر
استدالل ،حل مسئله ،برنامه ریزی ،تفکر انتزاعی ،قضاوت ،یادگیری تحصیلی ،ب) نواقصی
در کارکرد انطباقی که منجر به عدم دستیابی به استانداردهای رشدی و اجتماعی فرهنگی در
زمینه استقالل فردی و مسئولیت پذیری اجتماعی می شوند و ج) شروع نواقص هوشی و
انطباقی در خالل دوره رشد و دارای چهار درجه خفیف -متوسط -شدید و عمیق است
(سادوك ،سادوك ،0270 ،ترجمه رضاعی.)7075 ،
وجود کودك کمتوان ذهنی ممکن است ضایعات و آثار جبرانناپذیری بر وضعیت
بهداشت روانی خانواده داشته باشد .والدین ممکن است از داشتن فرزند کم توان ذهنی به
شدت رنج ببرند و حاالتی همچون افسردگی ،اضطراب ،پرخاشگری ،ترس و خجالت از
خود نشان دهند و یا حتی آرزوی مرگ داشته باشند (محرابی .)7072 ،به طور کلی خانوادة
کودك کم توان ذهنی به لحاظ داشتن کودکی متفاوت از سایر کودکان ،با مشکالت
فراوانی در زمینة نگهداری ،آموزش و تربیت آنها روبه رو است و این مسائل همگی بر
والدین فشارهایی وارد میکنند که سبب برهم خوردن آرامش و یکپارچگی خانواده میشود
و در نتیجه تعادل هیجانی و سازگاری والدین را تحت تأثیر قرار میدهد (احمدی.)7000،
تولد و حضور کودکی با کمتوانی ذهنی در هر خانوادهای میتواند رویدادی نامطلوب
و چالش زا تلقی شود که احتماال تنیدگی ،سرخوردگی ،احساس غم و نومیدی را به دنبال
خواهد داشت .شواهد متعدد حاکی از آن است که والدین کودکان دارای مشکالت هوشی،
به احتمال بیشتری با مشکالت اجتماعی ،اقتصادی و هیجانی که غالبا ماهیت محدود کننده،
مخرب و فراگیر دارند ،مواجه میشوند( ).
نارسایی هیجانی 7یکی از مشکالتی است که والدین کودکان کمتوان ذهنی ممکن است
به آن دچار شوند .نارسایی هیجانی به دشواری در خود تنظیمی هیجانی و ناتوانی در پردازش
شناختی اطالعات هیجانی گفته می شود .نارسایی هیجانی دربرگیرنده ویژگی هایی چون
1. Alexithymia
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دشواری در تشخیص و شناسایی احساسات ،دشواری در بیان و توصیف احساسات و تمرکز
بر روی تجارب بیرونی است (بگبی و تایلور 0225 ،7به نقل از لوملی و همکاران.)0221 ،0
افراد دارای نارسایی هیجانی در بازشناسی و توصیف عالیم هیجان های شخصی ،مشکل
جدی دارند و این امر آشکارسازی بازخوردها ،احساسات ،تمایالت و سایق ها را محدود
می سازد .ناتوانی در بکارگیری احساسات به عنوان عالیم مشکالت هیجانی ،فقدان جلوه
های عاطفی چهره و دشواری در تمایز بین حاالت هیجانی و حس های بدنی در افرادی با
خصوصیات آلکسی تایمی مشهود است (تول .)0225 ،0تازل )0225( 1در تحقیقی نشان داد
والدین کودکان کمتوان ذهنی از مشکالت هیجانی مانند افسردگی رنج می برند و در واقع
به دلیل داشتن کودك کمتوان ذهنی سالمت روان پایین تری دارند .همچنین شماری از
مطالعات نشان دادند که والدین کودکان کمتوان ذهنی و والدین کودکان اوتیستیک دارای
سطوحی از اضطراب ،افسردگی ،نارسایی هیجانی هستند (بهار ،بهار ،ساواس و وی0227،5؛
کاسکون و آکاس .)0227،6اسزاتماری و همکاران )0220( 1دریافتند که والدین کودکان
مبتال به اختالالت رشدی از نارسایی هیجانی و خلقی رنج میبرند .نف و وونک)0227 ( 0
در پژوهشی نشان دادند که والدین کودکان کمتوان ذهنی و کودکان مبتال به اوتیسم
مشکالت اجتماعی ،اختالالت هیجانی و مشکالت اضطرابی نسبت به والدین کودکان عادی
دارند .همچنین این والدین فوبیای اجتماعی و اختالل افسردگی بیشتری نسبت به والدین
کودکان عادی دارند .براتیس ،تیلیبس ،سیکاراس ،مولو و همکاران )0227( 7دریافتند که
افرادی که احساساتی از قبیل خستگی عاطفی ،مسخ شخصیت را تجربه می کنند ،و بدون
حمایت کافی خانواده شان و با حس کمی از تکامل شخصیتی ویژگی های نارسایی هیجانی
بیشتری را تجربه می کنند .دی سوسا )0272( 72دریافت که والدین کودکان کمتوان ذهنی
و والدین کودکان اوتیستیک به نوعی از مشکالت هیجانی رنج می برند و درواقع باعث شده
1. Bagby & Taylor
2. Lumley, Neely & Burger
3. Tool
4. Tezel
5. Bahar, Bahar, Savas & Parlar
6. Coşkun, & Akkaş
7. Szatmari, Georgiades, Duku, Zwaigenbaum, Goldberg, & Bennett
8. Neff and Vonk
9. Bratis, Tselebis, Sikaras, Moulou, Giotakis, & Zoumakis
10. De Sousa
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است که در ارتباط با کودکان خود دچار مشکالت ارتباطی شوند .اینگرسول و هامبریک
( )0277در پژوهشی نشان دادند که  55/1درصد والدین کودکان کمتوان ذهنی دارای

نارسایی خلقی هستند و بیشتر آنها تجربه استرس دارند .همچنین نشان دادند که سطوحی از
خود -دلسوزی در والدین کودکان مبتال به اوتیسم تاثیر مهمی بر روی سالمت روانی و
توانایی مقابله با مشکالت دارد .ساراك )0270( 0در پژوهشی دریافتند که  56/0درصد از
مادران کودکانکمتوان ذهنی نارسایی هیجانی دارند ،درحالیکه درصدی از پدران کودکان
کمتوان ذهنی که نارسایی هیجانی دارند  62/1درصد است.
زمانی که والدین کودکان کمتوان ذهنی با موقعیت هایی همراه با هیجانات منفی و
شکست ها مواجه می شوند و یا نا امید و ناکام می شوند فرآیند نظم دهی ،مهار احساسات و
فرونشانی آنها فعال می شود .فرونشانی از روی مهرورزی و شفقت -خود و صمیمت منجر
به پذیرش عیب ها و گسترش حیطه توجه وآگاهی به آنها می شود .زمانی که آگاهی آغاز
شود ،فرد ظرفیت جبران اشتباهات را نیز پیدا می کند و رشد شخصیت تسهیل می شود (نف،
کرك پاتریک و رود .)0221،0خود -دلسوزی 1تمایل به پاسخ گویی به تهدیدها با استفاده
از خود -مهربانی ،پذیرش خود بدون قضاوت و درك مشترك انسانی است .خود-
دلسوزی از سه مؤلفه تشکیل شده که عبارت اند از :خود -مهربانی در برابر خود قضاوتی؛
حس مشترك انسانی در برابر تنهایی و خودآگاهی متعادل از هیجان های شخصی در برابر
همسان سازی افراطی .این مؤلفه ها با هم ارتباط متقابل دارند و ترکیب آن ها خود-
دلسوزی را در ذهن شکل می دهند(نف و گرمر .)0270،5برخی مطالعات نشان دادند که
والدین کودکان کمتوان ذهنی تمایل بیشتری برای پذیرش نقش و مسئولیت خود در حوادث
منفی دارند و می توانند اتفاقاًت منفی را مطابق با آنچه که هستند ببینند (ریس0272 ،6؛ نف
و وانک .)0227 ،1نف و هسی )0225( 0نشان دادند که والدین کودکان کمتوان ذهنی از

1. Ingersol & Hambrick
2. Saraç
3. Neff, Kirkpatrick & Rude
4. Self-Compassion
5. Neff & Germer
6. Raes
7. Neff and Vonk
8. Neff, &, Hseih
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انزوای بیشتری برخوردار هستند .آلن و لیری )0272( 7دریافتند که افرادی که سطوح باالیی
از خود -دلسوزی دارند ،راحتر می توانند موقعیت های منفی را مدیریت کنند و به طور
مناسب تری به وقایع ناخوشایند پاسخ بدهند.
آیدان )0271( 0در پژوهشی نشان دادند که والدین کودکان دچار اختالالت عصبی-
رشدی نارسایی هیجانی بیشتر دارند و از خود در داشتن کودك کمتوان انتقاد بیشتری می
کنند و برای مقابله با ان از سبک های شوخ طبعی و مقابله ای تا حدی استفاده می کنند.
موریرا ،گویا ،کورونا ،سیلوا و کاناوارو )0271( 0دریافتند که خود -دلسوزی با استرس
والدین رابطه منفی دارد و این استرس والدین باعث ایجاد رابطه مثبت بین خود -دلسوزی و
بهزیستی روانی کودك کمتوان و معلول می شود .کریستین ،نف و دانیل )0275( 1پژوهشی
را با عنوان رابطة خود -دلسوزی و بهزیستی روانی را در والدین کودکان مبتال به اوتیسم
انجام دادند .نتایج پژوهش نشان داد که خود -دلسوزی در این والدین با کیفیت زندگی،
امیدواری و مدیریت هدف رابطه مثبت و با افسردگی و استرس رابطه منفی دارد .خود-
دلسوزی در واقع به طور کلی بهزیستی روانی والدین را پیش بینی می کند و بر روی شدت
عالیم کودکان تاثیر می گذارد .همچنین نتایج نشان داد که خود -دلسوزی می تواند نقشی
معنی دار در بهزیستی روانی والدین کودکان مبتال به اوتیسم ایفا کند.
شوخ طبعی از جمله سازه هایی است که اکنون توجه ویژه برخی از روان شناسان را در
موقعیت های استرس زا و نامساعد زندگی به خود معطوف کرده است .شوخی فعالیت جهان
شمول است که افراد متعلق به بافت های اجتماعی و فرهنگی متفاوت در سراسر جهان آن را
تجربه می کنند .این اصطالح به کیفیتی از عمل ،گفتار و نوشتار اشاره دارد که موجب
سرگرمی و تفریح میشود (مارتین .)0221،5مارتین ( )0221شوخ طبعی را مشتمل بر چهار
سبک مختلف دانسته اند .سبک شوخ طبعی خودارزندهسازانه 6و پیوندجویانه 1در چارچوب

1. Allen and Leary
2. Aydan
3. Moreira, Gouveia, Carona, Silva, & Canavarro
4. Kristin, Neff & Daniel
5. Martin
6. Self-enhancing humor style
7. Affiliative humor style
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سبکهای سازشیافته و سبکهای خودتحقیرگرایانه 7و پرخاشگرانه 0جزو سبک های
سازش نیافته درنظرگرفته شدهاند .افراد با سبک شوخ طبعی خودارزنده سازانه نگاه کلی و
خاصی به زندگی دارند ،ناهمخوانی های زندگی برای آنها متحیزکننده و سرگرم کننده است
و در مواحهه با تنیدگی های زندگی از یک بازخورد شوخ طبعانه سود میجویند .سبک
شوخ طبعی پیوندجویانه گرایش دارند چیزهای خنده دار تعریف کنند ،یا شوخی دیگران را
سرگرم میکنند و از این طریق با کاهش تنش های بین شخصی ،برقراری و تداوم رابطه را
تسهیل میکنند .افراد با سبک شوخ طبعی خودتحقیرگرایانه سعی دارند از با هزینه کردن از
خود و بیان عبارت های خنده دار در مورد کاستی ها و عیب های خود ،با خود شیرینی،
دیگران را به سمت خود جذب میکنند و مورد پذیرش و تایید آنها قرار گیرند .همچنین
افراد صاحب سبک شوخ طبعی پرخاشگرایانه متمرکز بر دیگران است و با استفاده از سخن
های طعنه آمیز ،ریشخند و سر به سر گذاشتن و دست انداختن دیگران شوخی توهین آمیز
صورت می گیرد .محتوای این شوخی ها تهدید امیز است ،اما در واقع بودن درنظرگرفتن
میزان تنیدگی ایجاد شده در دیگران مطرح می شود .در این زمینه هویکا و اختر )0270(0در
پژوهشی نشان دادند که والدین کودکان کمتوان ذهنی بیشتر از راهبردهای مقابله ای هیجان
مدار برای مقابله با ناراحتی داشتن کودك کمتوان ذهنی استفاده میکنند.
سرمود و گالس )0272( 1دریافتند که شوخ طبیعی یکی از مهمترین ابزارها در روابط
اجتماعی است و والدین را قادر میسازد عملکرد سازگارتری داشته باشند و راحتر با کودك
کمتوان ارتباط برقرارکنند .سازیگلو ،گولول و توسان )0270( 5دریافتند که شوخ طبعی
والدین کودکان کمتوان را تشویق می کند که نه تنها در برابر تجارب منفی مقاومت داشته
باشند ،بلکه زمان بیشتری را با کودکان خود سپری میکنند .آیدان ( )0271در پژوهشی با
عنوان رابطه خود-دلسوزی ،شوخ طبعی و ویژگی های نارسایی هیجانی در والدین کودکان
مبتال به اوتیسم به این نتیجه رسید که سبک شوخ طبعی پرخاشگری با نارسایی هیجانی رابطه
مثبت و خرده مقیاس ذهن آگاهی با نارسایی هیجانی رابطه منفی و معنادار دارد .در واقع

1. Self-defeating humor style
2. Aggressive humor style
3. Hoicka & Akhtar
4. Semrud-Clikeman and Glass
5. Şaşıoğlu, Gulol, & Tosun
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والدین کودکان مبتال به اوتیسم از سبک شوخ طبعی پرخاشگرانه بیشتر استفاده می کنند و
در زمینه ابراز هیجانات دچار نارسایی هستند.
کم توانی ذهنی کودك و کندی رشد وی نیاز به امکانات ویژه ای برای مراقبت از او
دارد و همة اینها موجب وارد آمدن فشار روی والدین می شود و ممکن است آرامش
خانوادگی را به هم بزند .عالوه بر این رابطة کودك کم توان ذهنی و والدین ممکن است
بر اثر جدایی کودك از افراد همسن و سال و مراقبت درازمدت والدین از وی خدشه دار
گردد (لیلی وایت و برادلی .)0220، 7والدین کودکان کم توان ذهنی اغلب با فشارهای شدید
روانی ،اقتصادی و غیره روبه رو هستند و این عوامل در سازگاری والدین با وضع موجود
نقش بسیاری دارد (احمدپناه .)7072،یکی از عواملی که تحت تأثیر معلولیت کودك قرار
می گیرد عملکرد موفق کارکردهای روانی اعضای خانواده در قالب تفکر ،خلق و رفتار
است که منجر به فعالیت های ثمربخش و روابط ارضاکننده با دیگران و توانایی انطباق با
تغییر و مداوا کردن و رویارویی با نامالیمات می شود .بنابراین ،تولد کودك کم توان ذهنی
بیشترین تأثیر را بر خانواده دارد و ممکن است واکنش های متعددی همچون ضربة روانی،
ناامیدی ،خشم ،افسردگی ،احساس گناه و سردرگمی به دنبال داشته باشد(احمدی.)7000 ،
با توجه به اینکه والدین کودکان کمتوان ذهنی دارای استرس فراوانی در طول زندگی هستند
و مشکالت هیجانی زیادی را به خاطر داشتن چنین فرزندانی دارند ،بنابراین والدین این
کودکان برای ارتباط با کودك خود باید راهکارهای ارتباطی با این کودکان را بلد باشند تا
بتوانند با کودکانشان ارتباط برقرار کنند و تا حدی از نارسایی هیجانی که درگیر آن هستند
بکاهند .لذا فرضیه این پژوهش این است که بین والدین کودکان کمتوان ذهنی و کودکان
عادی از لحاظ نارسایی هیجانی ،خود دلسوزی و سبک های شوخ طبعی تفاوت وجود دارد.

روش
روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع علی  -مقایسهای است .جامعه آماری شامل کلیه والدین
کودکان کمتوان ذهنی (براساس آمار بهزیستی شهرستان سقز  )N =762و والدین کودکان
عادی شهرستان سقز بودند که از این تعداد 02 ،نفر والد کودکان کمتوان ذهنی مراجعه
کننده به مدرسه کودکان استثنایی به شیوه دردسترس و  02نفر والد کودکان عادی به شیوه
1. Lillywithe & Brradly
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نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای دامنه سنی  05تا  55ساله انتخاب شدند .مالك های
ورود.7 :داشتن فرزند کمتوان ذهنی و اوتیسم  1تا  70سال.0 ،تشخیص کمتوانی ذهنی و
اوتیسم توسط روان پزشک.0 ،داشتن سواد خواندن و نوشتن والدین .مالك های خروج
شامل .7 :داشتن اختالل حسی و روانی همبود با اختالل کمتوان ذهنی یا اوتیسم در کودکان
 .0والدینی که دارای مشکالت روانی و سابقه بستری بودند ،انتخاب نشدند .ابزارهای
گردآوری اطالعات در زیر آورده شده است.
الف) مقیاس نارسایی هیجانی تورنتو :7این مقیاس مخصوص کودکان و نوجوانان از
نسخه اصلی مقیاس نارسایی هیجانی بزرگساالن (بگبی ،پارکر ،تیلور )0220 ،0ساخته شده

است .این پرسشنامه  02سئوال دارد که به صورت مقیاس  5درجه ای (کامال مخالف"=،7
مخالف=  ،0بینابین=  ،0موافق= 1و کامال موافق= )5پاسخ داده می شود و شامل سه عامل .7

ناتوانی در شناسایی احساسات ( .0 ،)71 ،70 ،7 ،1 ،6 ،0 ،7ناتوانی در توصیف احساسات
( )71 ،70 ،77 ،1 ،0و  .0سبک تفکر عینی ( )02 ،77 ،70 ،76 ،75 ،72 ،0 ،5می باشد .ماده
های ( 1و  70 ،72 ،5و  )77به صورت معکوس نمره گذاری می شوند .ضریب آلفای کرونباخ
این مقیاس  2/15بدست آمده است .ضریب همبستگی خرده مقیاس های این آزمون با چک
لیست نشانه های روانی در دامنه از  2/71تا  2/10گزارش شده است .در نسخه فارسی مقیاس
آلکسی تایمیا ،ضرایب آلفای کرونباخ برای ناگویی خلقی کل وسه زیر مقیاس دشواری
در شناسایی احساسات ،دشواری درتوصیف احساسات و تفکر عینی به ترتیب،2/00 ،2/05
2/15و 2/10بدست آمد .پایایی بازآزمایی مقیاس آلکسی تایمیا ،دریک نمونه  61نفری در
دو نوبت با فاصله چهار هفته از( r= ) 2/02تا (  r=)2/01برای ناگویی خلقی کل و
زیرمقیاس های مختلف تایید شد .روایی هم زمان مقیاس آلکسی تایمیا ،برحسب همبستگی
بین زیر مقیاس های این آزمون و مقیاس های هوش هیجانی ،بهزیستی روان شناختی و
درماندگی روان شناختی بررسی و مورد تایید قرار گرفت .نتایج ضرایب همبستگی پیرسون
نشان داد که بین نمره ی آزمودنی ها در مقیاس ناگویی خلقی کل با هوش

هیجانی( ، ) r=2-/02،P>2/227بهزیستی روان شناختی ( )r = -2/ 10، P>2/227و

درماندگی روان شناختی( ،)r = -2/ 11، P>2/227همبستگی معنادار وجود دارد .ضرایب
1. Toronto Alexithymia Scale
2. Bagby, Parker & Taylor

مقایسه نارسایی هیجانی ،خود دلسوزی و سبک های شوخ طبیعی بین والدین کودکان

07

همبستگی بین زیر مقیاس های ناگویی خلقی و متغیرهای فوق نیز معنادار بودند .نتایج
تحلیل عاملی تاییدی نیز وجود سه عامل دشواری در شناسایی احساسات ،دشواری در
توصیف احساسات و تفکر عینی را در نسخه ی فارسی مقیاس آلکسی تایمیا تأیید
کردند(بشارت ،رستمی و میززمانی .)0226،مقدار پایایی با استفاده ازآلفای کرونباخ در نمونه
این پژوهش  2/10به دست آمد.

ب) پرسشنامه خود دلسوزی :(SCS-LF) 1پرسشنامه  06مادهای خود دلسوزی فرم

بلند که گاهی اوقات مقیاس شفقت خود نیز خوانده شده است توسط (نف )0220 ،0ساخته
شده است .این پرسشنامه شامل  6عامل دو وجهیِ مهربانی با خود ( )06 ،00 ،77 ،70 ،5در
مقابل قضاوت در مورد خود( 76 ،77 ،0 ،7و  ،)07احساس مشترکات انسانی ()75 ،72 ،1 ،0
در مقابل انزوا ( )05 ،70 ،70 ،1و ذهنآگاهی ( )00 ،71 ،71 ،7در مقابل فزون همانندسازی
( )01 ،02 ،6 ،0است .پاسخدهندگان میبایست در طیف لیکرت  5درجهای ( =7تقریباً هرگز،
 =5تقریباً همیشه) به عبارات پاسخ دهند .روایی و پایایی پرسشنامه :ضریب ،پایایی بازآزمایی
مقیاس خود دلسوزی  2/70است( .نف .)0220 ،در تحقیق ابوالقاسمی و همکاران ضریب
روایی این پرسشنامه  2/07و ضریب پایایی این پرسشنامه  2/07بدست آمد ( ابوالقاسمی ،تقی
پور ،و نریمانی .)7072،مقدار پایایی با استفاده ازآلفای کرونباخ در نمونه این پژوهش 2/07
به دست آمد.
ج) پرسشنامه شوخ طبعی :مقیاس سبک های شوخ طبعی (مارتین و همکاران)0220،
یک آزمون مداد کاغذی  00گویه است که برای سنجش چهار سبک شوخ طبعی،
پیوندجویانه (وقتی دیگران را می خندانم ،لذت می برم) ،خود ارزنده سازانه (نگاه شوخ
طبعانه من به زندگی ،مرا از نگرانی های شدید و افسردگی در مورد چیزهای مختلف دور
نگه می دارد) ،پرخاشگرایانه (من دوست ندارم از شوخی یا جوك برای دست انداختن یا
تحقیر دیگران استفاده کنم) و خود تحقیرگرایانه (سعی میکنم با گفتن چیزهای خنده دار
در مورد ضعف ها ،نقص ها و اشتباه هایم ،افراد مرا بپذیرند و بیشتر دوستم داشته باشند)
طراحی شده است .هر زیرمقیاس حاوی  0گویه است و آزمودنی به هر گویه در مقیاس هفت
درجه ای از کامال مخالفم ( )7تا کامال موافقم ( )1پاسخ می دهد .آلفای کرونباخ پرسشنامه
1. Self-Compassion Scale-Long Form
2. Neff
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توسط تهیه کنندگان با نمونه  7775نفری کانادایی بین سنین  70تا  01ساله ،برای شوخ طبعی
پیوندجویانه  ،2/02شوخ طبعی خودارزنده سازانه  ،2/07سبک پرخاشگرایانه  2/11و شوخ
طبعی خودتحقیرگرایانه  2/02گزارش شده است .اعتبار بازآزمایی این مقیاس با بررسی 712
دانشجو بین  2/02تا  2/05تعیین شد .روایی آن با اجرای همزمان پرسشنامه های موجود در
زمینه شوخ طبعی نیز مورد بررسی قرار گرفته و مناسب گزارش شده است (مارتین و
همکاران .)0220 ،این پرسشنامه ابتدا از زبان اصلی (انگلیسی) به فارسی ترجمه شد .مقیاس
از طریق بازآزمایی پس از  0هفته برای سبک های پیوندجویانه ،خودارزنده سازانه،
پرخاشگرایانه و خودتحقیرگرایانه به ترتیب برابر با  2/50 ،2/15 ،2/11و  2/65بود و آلفای
کرونباح برای سبک های پیوندجویانه ،خودارزنده سازانه ،پرخاشگرایانه و خودتحقیرگرایانه
به ترتیب برابر با  2/51 ،2/11 ،2/10و  2/60بود( علی نیا ،دوستی ،دهشیری و حیدری،
 .)7001مقدار پایایی با استفاده ازآلفای کرونباخ در نمونه این پژوهش  2/16به دست آمد.
شیوه اجرا :با کسب مجوز از آموزش و پرورش شهر سقز و با مراجعه به مدرسه کودکان
استثنایی و توضیح هدف پژوهش و رعایت نکات اخالقی پژوهش ،پرسشنامه های نارسایی
هیجانی ،خود -دلسوزی و سبک های شوخ طبعی ابتدا در اختیار والدین کودکان کمتوان
ذهنی و والدین کودکان عادی قرار گرفت و به مدت  7ساعت همزان با حضور پژوهشگر
جهت جواب دادن به سواالت شرکت کنندگان تکمیل گردید .داده های جمع آوری با
استفاده از شاخص های مرکزی و پراکندگی و ضرایب آزمون تحلیل واریانس چند متغیره
در نرم افزار  SPSSویراست  05تحلیل شدند.

نتایج
در جدول شماره  7میانگین سنی مادران کودکان کمتوان سنی و مادران کودکان عادی در
دامنه سنی  05تا  52آورده شده است.
جدول  .1میانگین و انحراف استاندارد سن والدین کودکان کمتوان ذهنی و والدین کودکان عادی در
پژوهش
گروه

تعداد

میانگین سن

انحراف استاندارد

والد کودك کمتوان

02

05/02

6/00

والد کودك عادی

02

06/70

1/27

t

سطح معناداری

1/56

2/51
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جدول  7نشان می دهد که مقدار  tمیانگین سن والدین کودکان کمتوان ذهنی ()05/02
و میانگین سن والدین کودکان عادی برابر با ( )06/70معنادار نمی باشد و نشان دهنده این
است که این والدین از لحاظ متغیر سنی همگن هستند و تفاوت ندارد.
جدول  .2شاخص های توصیفی نارسایی هیجانی ،خود -دلسوزی و سبک های شوخ طبعی در والدین
دو گروه
متغیر

نارسایی هیجانی (کل)

انحراف
استاندارد

گروه

میانگین

والد کودك
کمتوان

51/10

5/10

والد کودك

17/70

1/01

K-S
Z

2/270

سطح
معناداری

2/71

عادی
والد کودك
ناتوانی در شناسایی احساسات

کمتوان

70/12

0/50

والد کودك

72/20

0/11

2/777

2/71

عادی
والد کودك
ناتوانی در توصیف احساسات

کمتوان

71/27

0/00

والد کودك

1/50

7/70

2/255

2/70

عادی
والد کودك
سبک تفکر عینی

کمتوان

70/11

0/00

والد کودك

71/16

0/11

2/272

2/60

عادی
والد کودك
خود -دلسوزی ( نمره کل)

کمتوان

56/61

7/00

والد کودك

17/07

7/25

2/267

2/56

عادی
والد کودك
کمتوان
والد کودك

70/06
70/61

0/11
0/05

مهربانی با خود مقابل قضاوت
خود
احساس مشترکات انسانی در

والد کودك

70/57

1/21

مقابل انزوا

کمتوان

75/01

1/00

2/265

2/20

عادی
2/500

2/00
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والد کودك
عادی
والد کودك
ذهنآگاهی در مقابل فزون

کمتوان

77/02

0/70

همانندسازی

والد کودك

77/06

0/00

2/101

2/26

عادی
والد کودك
سبک پیوندجویانه

سبک خود ارزنده سازانه

کمتوان

76/26

7/10

والد کودك
عادی

07/11

0/00

والد کودك
کمتوان

71/10

0/15

والد کودك

01/07

0/01

2/251

2/270

2/77

2/27

عادی
والد کودك
سبک پرخاشگرایانه

کمتوان

05/06

5/01

والد کودك

71/00

0/70

2/700

2/05

عادی
والد کودك
سبک خود تحقیرگرایانه

کمتوان

77/02

0/70

والد کودك

70/70

0/01

2/170

2/26

عادی

نتایج جدول  0نشان می دهد که آماره کولموگروف -اسمیرنف برای متغیرهای نارسایی
هیجانی ،خود -دلسوزی و سبک های شوخ طبعی در دو گروه والدین کودکان کمتوان

ذهنی و والدین کودکان عادی معنیدار نیست ( .)P< 2/25بنابراین با توجه به یافته های
غیرمعنی دار می توان گفت که توزیع تمامی متغیرهای نرمال است و بنابراین برای تحلیل از

آمار پارامتریک می توان استفاده نمود.
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جدول  .3آزمون همگونی واریانس های لوین و تحلیل واریانس یک راهه نارسایی هیجانی ،خود-
دلسوزی و سبک های شوخ طبعی در دو گروه والد
متغیرها

F

نارسایی
هیجانی (کل)

درجات

درجات

آزادی 7

آزادی 0

7

750

0/76

سطح
معنی

میانگین در دو

داری
2/26

خود-
7/00

دلسوزی

7

750

2/01

(کل)
سبک های
شوخ طبعی

0/56

7

750

2/77

گروه والد
51/10

F
واریانس
57/61

17/70
56/61

10/27

17/07
10/61

17/77

11/71

سطح
معناداری
2/220

2/226

2/227

جدول  0نشان می دهد که مقدار  Fآزمون لوین برای نارسایی هیجانی ،خود -دلسوزی

و سبک های شوخ طبعی معنی دار نیست(  ،)P ≤ 2/25بدین معنی است که واریانس های
این متغیرها در بین دو گروه والدین کودکان کمتوان ذهنی و والدین کودکان عادی همگون
هستند .اما مقدار آماره  Fواریانس یک راهه نارسایی هیجانی ،خود -دلسوزی و به کاربردن
سبک های شوخ طبیعی بین والدین کودکان کمتوان ذهنی و والدین کودکان عادی معنادار
( )P≥ 1/11است.

جدول  .4جدول آزمون لوین مولفه های نارسایی هیجانی ،خود -دلسوزی و سبک های شوخ طبعی
در دو گروه والد
متغیرها

F

درجات آزادی 7

درجات آزادی 0

سطح معنی داری

ناتوانی در شناسایی احساسات

7/20

7

750

2/76

ناتوانی در توصیف احساسات

7/00

7

750

2/01

سبک تفکر عینی

2/21

7

750

2/00

مهربانی با خود مقابل قضاوت خود

0/71

7

750

2/02

احساس مشترکات انسانی در مقابل انزوا

0/02

7

750

2/65

ذهنآگاهی در مقابل فزون همانندسازی

5/07

7

750

2/61

پیوندجویانه

50/60

7

750

2/56

خود ارزنده سازانه

70/15

7

750

2/00
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پرخاشگرایانه

72/17

7

750

2/10

خود تحقیرگرایانه

0/62

7

750

2/72

جدول  1نشان می دهد که مقدار  Fآزمون لوین برای مولفه های نارسایی هیجانی،

خود -دلسوزی و سبک های شوخ طبعی معنی دار نیست(  ،)P ≤ 2/25بدین معنی است که
واریانس های این مولفه ها در بین دو گروه والدین کودکان کمتوان ذهنی و والدین کودکان
عادی همگون هستند .همچنین آمارة المبدای ویلکس در سطح اطمینان  77درصد { 011/25

= Fو  Wilks' Lambda = 2/71در سطح ( }P ≥ 2/27معنی دار است .بنابراین برای
بررسی تفاوت مولفه ها از آزمون تحلیل واریانس چند متغیره در جدول  5استفاده شده است.
جدول  .5نتایج تحلیل واریانس مولفه های نارسایی هیجانی ،خود -دلسوزی و سبک های شوخ طبعی
در دو گروه والدین
گروه

والدین
کودکان
کمتوان
ذهنی و
عادی

متغیرها

مجموع

درجات

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

F

سطح معنی
داری

ناتوانی در شناسایی احساسات

500/26

7

067/20

07/12

2/227

ناتوانی در توصیف احساسات

7657/00

7

005/77

67/0

2/227

سبک تفکر عینی

105/02

7

011/75

70/71

2/227

مهربانی با خود مقابل قضاوت خود

7216/12

7

500/02

76/01

2/220

احساس مشترکات انسانی در مقابل انزوا

700/15

7

77/01

72/57

2/227

ذهنآگاهی در مقابل فزون همانندسازی

706/25

7

60/20

77/21

2/710

پیوندجویانه

7025/02

7

120/75

76/07

2/227

خود ارزنده سازانه

7071/52

7

716/05

71/50

2/220

پرخاشگرایانه

1070/20

7

017/27

06/11

2/227

خود تحقیرگرایانه

1070/72

7

017/15

07/10

2/227

جدول  5نشان می دهد که آماره  Fبرای مولفه های ناتوانی درشناسایی احساسات

( ،)07/12ناتوانی در توصیف احساسات ( )67/02و تفکر عینی ( )70/71در سطح (≥ 2/27
 )Pمعنادار است .بدین معنی که در بین دو گروه والدین کودکان کمتوان ذهنی و والدین
کودکان عادی از لحاظ مولفه های ناتوانی در شناسایی احساسات ،ناتوانی در توصیف
احساسات و سبک تفکر عینی تفاوت معنادار وجود دارد .اما اماره  Fبرای مولفه های مهربانی
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با خود مقابل قضاوت در مورد خود ( )76/01و احساس مشترکات انسانی در مقابل
انزوا( )72/57و سبک های شوخ طبیعی پیوندجویانه ( )76/07خودارزنده سازانه(،)71/50

پرخاشگرایانه ( )06/11و خودتحقیرگرایانه ( )07/10در سطح ( )P ≥ 2/27معنادار است اما
در مولفه ذهن آگاهی در مقابل فزون همانندسازی خود -دلسوزی بین دو گروه تفاوت
معناداری مشاهده نشد.

بحث و نتیجهگیری
هدف این پژوهش مقایسه نارسایی هیجانی ،خود دلسوزی و سبک های شوخ طبیعی بین
والدین کودکان کمتوان ذهنی و کودکان عادی بود .نتایج تحلیل واریانس نشان داد که بین
والدین کودکان کمتوان ذهنی و والدین کودکان عادی از لحاظ نارسایی هیجانی ،تفاوت
معنادار وجود دارد بدین صورت که براساس میانگین ها والدین کودکان کمتوان ذهنی از
نارسایی هیجانی بیشتری نسبت به والدین کودکان عادی برخوردارند .بنابراین با یافته های
پژوهش های (اسزاتماری و همکاران0220،؛ نف و وونک 0227 ،؛ ساراك  )0270،همسو
هستند .در تبیین این مسئله چنین می توان استدالل کرد که والدین کودکان کمتوان ذهنی
به دلیل این که هرگز از کارکرد فرزندان خود راضی نمی شوند ،و نسبت به این مسایل
احساس گناه و افسردگی میکنند و به نوعی خود را مقصر میدانند ،که کودکان آن ها
نمی توانند استانداردها و معیارهای آن ها را برآورده سازند ،بنابراین دچار نوعی شکست
و ناکامی میشوند و در واقع دربارة آینده و به ویژه درباره ناتوانیهای خود در به دست
آوردن نتایج خوشایند و حل مشکالت مربوط به فرزندانشان بدبین میشوند ،در نتیجه این
نگرانی ها باعث ناتوانی در مدیریت و کنترل عواطف آنها میشود .وجود کودك معلول
در محیط خانواده باعث می شود که والدین در شناسایی احساسات و عواطف فرزند خود
موفق نباشند و باعث نارسایی هیجانی آنها می شود .والدین کودك کمتوان ذهنی تمایل
دارند در دنیای درون خود با احساساتشان مقابله کنند ،از هرگونه تعامل اجتماعی یا ارتباطی
اجتناب کنند که در نهایت منجر به مشکل در توصیف و بیان احساسات آنها میشود (بشارت،
 .)7000مادران کودکان کمتوان ذهنی به دلیل صرف وقت زیاد برای مراقبت از فرزندان
خود وقت کافی برای خود اختصاص نمی دهند ،بنابراین احساس خستگی عاطفی بیشتری
نسبت به مادران کودکان عادی دارند ،سطح اضطراب و افسردگی این مادران باالست و به
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همین خاطر در کنترل هیجانات خود مشکل دارند (کاسکان و آکاس .)0227 ،7همچنین
برخی مطالعات از جمله کان ،میلر  )0272(0عنوان کردند که والدین کودکان دارای
اختالالت عصبی -رشدی در تعامالت اجتماعی با افراد دیگر منفعل تر هستند و تعامالت
اجتماعی ضعیف تری دارند ،نسبت به درك و تفسیر احساسات دیگر و فرزند خود بی تفاوت
هستند و در بیان احساسات و توصیف آن مشکل دارند .تامپسون )0227( 0گزارش کرد که
والدین کودکان کمتوان ذهنی به دلیل عواملی از قبیل بیماری های روانی مانند اضطراب و
افسردگی ناشی از داشتن کودك کمتوان  ،تجارب آسیب زا در زندگی و عدم پذیرش
کودك غیرنرمال در واقع دچار نارسایی هایی هیجانی می شوند .براتیز و همکاران )0227(1
دریافتند افرادی که احساساتی از قبیل خستگی عاطفی ،مسخ شخصیت را تجربه کرده اند ،و
از حمایت خانواده برای برخورد با کودك کمتوان ذهنی برخوردار نیستند ،ویژگی های
نارسایی هیجانی بیشتری را از خود نشان می دهند .در مجموع این شرایط می تواند سبب
گوشه گیری و عدم عالقه به برقراری رابطه با محیط و همچنین پایین آمدن عزت نفس و
احساس خود کم بینی و بی ارزشی در والد شود که پیامد عزت نفس پایین ،بروز افسردگی
در والدین کودکان استثنایی و به خطر افتادن سالمت والدین شود(ملک پور.)7072 ،
براساس نتایج تحلیل واریانس بین والدین کودکان کمتوان ذهنی و کودکان عادی از
لحاظ مولفه های خود -دلسوزی مهربانی با خود مقابل قضاوت خود و احساس مشترکات
انسانی در مقابل انزوا تفاوت معنادار وجود دارد که با یافته های (آلن و لیری0272 ،؛ آیدان،
0271؛ موریرا ،گویا ،کورونا ،سیلوا و کاناوارو  )0271همسو است .در تبیین تفاوت خود-
دلسوزی بین والدین کودکان کمتوان ذهنی و والدین کودکان عادی میتوان گفت که
داشتن کودك کمتوان ذهـنی مـیتواند باعث احساس ناامیدی میشود که این موجب
واکنش نامناسب والدین هم واکنش در موقعیت های مختلف میشود ،که تـاثیر نـامطلوبی
بر روی کل خانواده و اطرافیان میگذارد .خانوادهای که کودك کمتوانذهنی دارد در
محاصره مسایل متنوع قـرار مـیگیرد کـه این مسایل همه فشار روانی برای خانواده به
خصوص مادر ایجاد میکند (کارجیر و آلتنستین .)0270 ،5همچنین والدین کودکان کمتوان
1. Coşkun & Akkaş
2. Coon & Miller,
3. Thompson
4. Bratis, Tselebis, Sikaras, Moulou, Giotakis & Zoumakis
5. Krieger & Altenstein
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ذهنی ،به دلیل معلولیت کودکشان خود را قضاوت میکنند ،بنابراین سعی میکنند ،خود-
دلسوزی باالتری نسبت خود و دلسوزی بیشتری نسبت به فرزند خود داشته باشند .والدینی
که از حمایت اجتماعی بیشتری برخوردارند انعطافپذیرتر بوده ،رفتارها و هـیجانات
بـاثباتتری دارند و فرزندان موفقتری دارند (موللی و نعمتی .)7000،همچنین والدین
کودکان کمتوان ذهنی چون در مورد کودك احساس تقصیر میکنند ،احساسات مشترکات
انسانی بیشتری نسبت به فرزند خود دارد و بیشتر هوای کودك را دارند .توانایی خوددلسوزی
والدین کودکان کمتوان ذهنی باعث میشود که والدین جهت گیری شخصی خود را نسبت
به نفس خود و ارتباطش را با اطرافیان تغییر دهد و یک سبک هجومی غالب دورنی شده را
تغییر داده و مراقبت و دلسوز بودن را جایگزین آن کند .بعبارت دیگر ،مادران کودکان
کمتوان ذهنی به خود دلسوزی باال به واسطة تمرکز کمتر بر جنبه منفی رویدادها ،پاسخ
ایمنی قوی تر به استرسورها نشان می دهند ،هیجانات منفی و اهمالکاری کمتری را تجربه
می کنند و تمایل بیشتری را نسبت به دریافت حمایت اجتماعی از خود نشان می دهند.
همین عوامل هم باعث می شود که پذیرش کودك کمتوان ذهنی راحتر و کمتر به والدین
کمتوان ذهنی دچار افسردگی بشوند ( الری و آدامز .)0270،7عالوه بر این خود -دلسوزی
و حتی سبک های شوخ طبعی به عنوان راهبردهای مقابله ای هستند که توسط والدین
کودکان کمتوان ذهنی استفاده می شود (لیون و فیتزگراید.)0270 ،0
همچنین نتایج تحلیل واریانس نشان داد که والدین کودکان کمتوان ذهنی از سبک های
خود تحقیرگرایانه و پرخاشگرایانه استفاده می کنند و والدین کودکان عادی بیشتر از سبک
های پیوندجویانه و خودارزنده سازانه استفاده می کنند که با یافته های پژوهش های (
اختر0270،؛ سرمود و گالس0272 ،؛ سازیگلو ،گولول و توسان0270 ،؛ آیدان)0271 ،
همسو است .در تبیین این یافته می توان گفت که استفاده از شوخی ممکن است به عنوان
روشی برای مقابله با تنیدگی و داشتن نگاهی مثبت و خوش بینانه در مواجهه با مشکالت و
به عنوان یک جنبه کلی مدیریت و تنظیم هیجان مطرح باشد .والدینی که از سبک های شوخ
طبعی پرخاشگرایانه و خودتحقیرگرایانه استفاده میکنند ،در درك و فهم صحیح هیجان،
بهره برداری و تنظیم هیجان مشکل دارند و به نوعی به دلیل داشتن حس حقارت و احساس
1. Leary & Adams
2. Lyons and Fitzgerald
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گناه به دلیل داشتن کودك کمتوان ذهنی دچار نارسایی هیجانی هستند و از شوخی به شیوه
نامناسب مانند استهزاء ،ریشخند و تحقیر دیگران (شوخ طبعی پرخاشگرایانه) استفاده میکنند
و یا با پنهانکردن احساسهای واقعی (شوخ طبعی خودتحقیرگرایانه) خود را تحقیر میکنند
و این فرآیند رضایت آنها را از زندگی به صورت کلی تحث تاثیر قرار می دهد(چچن،7
 .)0271همچنین نگرش های منفی جامعه نسبت به کودکان استثنایی موانعی بر سر راه
پذیرش و احقاق حقوق آنها ایجاد نموده است .از طرف دیگر بر اثر وجود این نگرش ها
در جامعه ،والدین کودکان استثنایی نیز دچار احساسات و واکنش های منفی بسیاری از
جمله شرمساری ،واکنشهای روان تنی و مشکالت خانوادگی میشوند .عدم دریافت
حمایت خانواده های استثنایی از سوی مردم به بروز مشکالتی در سازگاری خانواده و به
ویژه مادر می انجامد ،به همین دلیل این والدین بیشتر از سبک پرخاشگرایانه و
خودتحقیرگرایانه در مقابل مردم و فرزند خود استفاده می کنند .اما والدین کودکان عادی،
چون در مورد تواناییهای فرزند خود احساس حقارت نمیکنند و موفقیت های کودك
خود را در جامعه مشاهده میکنند ،از سبک شوخ طبعی خودارزنده سازی و پیوندجویانه
استفاده می کنند که در واقع احساس عزت نفس بیشتری می کنند(کوپیر و الیت.)0270 ،0
در نهایت می توان گفت با توجه به شناخت مناسب والدین کودکان کمتوان ذهنی برنامه
های آموزشی فرزند پروری برای آینده در نحوه برخورد با این کودکان تهیه کرد تا این
والدین راحتر بتواند با این نوع کودکان ارتباط برقرار کنند.
یکی از محدودیت های پژوهش این بود که این پژوهش صرفا روی والدین کودکان
کمتوان ذهنی انجام شده است  ،بنابراین در تعمیم نتایج به والدین سایر کودکان مبتال به
اختالالت عصبی -رشدی باید احتیاط الزم صورت بگیرد .محدودیت دیگر این بود که در
تکمیل پرسشنامه ها بیشتر یکی از والدین حاضر بودند و در پژوهش شرکت کردند .پیشنهاد
می شود که در تحقیقات آینده دوره های آموزشی فرزند پروری و نحوه برخورد با کودکان
مبتال به اختالالت عصبی -رشدی برای والدین این کودکان برگزار شود تا تاثیر این اموزش
ها بر روی نارسایی های هیجانی این افراد بررسی شود و در این مداخالت درمانی ضمن

1. Çeçen
2. Kuiper & Leite
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توجه به مهارت های فرزند پروری مادران و پدران ،می توان بر کیفیت ارتباط والد -کودك
کمتوان تاکید کرد.

تقدیر و تشکر
محققان این پژوهش از همکاری مدرسه استثنایی شهرستان سقز و همکاری مسئولین آموزش
و پرورش این شهرستان نهایت تشکر را دارند.
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