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-تواني نگرانی، امید و معناي زندگی با سالمت روان مادران داراي فرزند کمبررسی رابطهپژوهش حاضر با هدف 

 تحت ذهنیتواني مادران داراي فرزند کمذهنی انجام گرفت. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. کلّیه

این پژوهش را تشکیل ي آماري جامعه 1394 -95سازمان بهزیستی شهر اردبیل در سال مراکز توانبخشی پوشش 

مادر بعنوان نمونه انتخاب شده و به  130، در دسترسگیري از روش نمونه دادند که از میان آنها با استفادهمی

گرامباف و  ي هدف در زندگیپرسشنامه، امید بزرگساالن اشنایدري پرسشنامه ،ي نگرانی پنسیلوانیاپرسشنامه

هاي ضریب ها از آزمونبرگ و هیلر پاسخ دادند. براي تجزیه و تحلیل دادهگلد ي سالمت عمومیپرسشنامهو  ماهولیک

سالمت روان مادران نگرانی با ها نشان داد که بین یافته استفاده شد.چندگانه همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون 

سالمت روان مادران داراي ا بامید و معناي زندگی  بینو جود دارد، دار ومعناي منفی رابطهذهنی توانداراي فرزند کم

درصد از  58/0دارد. همچنین، نتایج تحلیل رگرسیون آشکار کرد که  وجود دارمعنا ي مثبترابطهذهنی توانفرزند کم

 قابل ذهنی براساس متغیرهاي نگرانی، امید و معناي زندگیتوانکل واریانس سالمت روان مادران داراي فرزند کم

هاي مرتبط با سالمت روان توان نتیجه گرفت که نگرانی، امید و معناي زندگی از متغیربنابراین، می .بینی استپیش

  باشد.می ذهنیتوانفرزند کممادران داراي 
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  مقدمه -1- 1

کودکان ). 2008، 2هاي رشدي است (میرباك و تتزچنرترین نارساییترین و شدیداز جمله شایع 1ذهنیتوانیکم

ذهنی تواناي که انجمن کماي دارند به گونهعمدهذهنی از جمله کودکانی هستند که در رفتار سازشی ضعف توانکم

دانند ذهنی را محدودیت قابل مالحظه در کارکرد شناختی و رفتار سازشی میتوانآمریکا دو ویژگی برجسته کم

آیند. کودکان به حساب می 3استثناییکودکان  ذهنی جزوتوانکودکان کم ).2010 ذهنی آمریکا،توان(انجمن کم

هاي حسی، فیزیکی، نورولوژیک، تفاوت ویژه یا استثنایی با سایر کودکان از لحاظ توانایی افرادي هستند که استثنایی

  .)2013، 4ذاتی (خلق و خویی)، یا هوشی و یا از لحاظ طبیعت دارند (انجمن روانشناسی آمریکا

تأثیري که بسیار شدیدتر و  ،داشته باشدهاي خانواده تواند تأثیر مهمی بر تواناییذهنی میتوانتولد فرزند کم

ها از اثرات تعداد قابل توجهی از خانواده). 1991، 5و کافمن هاالهانتر از تأثیر یک کودك معمولی است. (قوي

شان شرایط خاصی دارد که وي را تا پایان که فرزندبرند و باید با این واقعیت ذهنی رنج میتوانداشتن یک فرزند کم

  ).1997، 6کند کنار آیند (برادفورمی عمر درگیر

خانواده مراقبت ي را ارضاء کند خانواده است. وظیفههاي انسان تواند نیازهایی که میترین گروهیکی از طبیعی

از فرزندان و تربیت آنها، برقراري ارتباطات سالم اعضاء با هم و کمک به استقالل کودکان است، حتی اگر کودك 

ذهنی به لحاظ مسائل و مشکالتی توانکم). والدین داراي فرزند 1391فروز، ابینا و یا ناشنوا باشد (اذهنی، نتوانکم

توانند شوند. از طرفی دیگر آنها نمیرو میبههاي اضافی روکند با مسئولیتکه معلولیت فرزند به آنها تحمیل می

این مسئله  ،بیتی و بهداشتی فرزند خود را فراهم سازندهاي آموزشی، ترامکانات و زمان الزم را براي انجام مسئولیت

اجتماعی آنها اثرات  نفس و تعامل روانی وی مضاعف بر والدین شده و بر عزّتموجب فشارهاي اجتماعی و نگران

                                                
1. mentally disabled 
2. Myrbakk & Tetzchner  
3.  exceptional child 
4 . diagnostic and statistical Manual of  mental Disorders (DSM-5) 
5. Hallahan & Kauffman 
6. Bradford 
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نفس عامل رشد بسیاري از ارزشی عمیق و یا فقدان عزّتگذارد. روانشناسان معتقدند که احساس بیمخرب برجا می

  ).1390 هاي روانی است (بیابانگرد،ناهنجاري

ذهنی به لحاظ داشتن کودکی متفاوت از سایر کودکان، با مشکالت تواني داراي فرزند کمبه طور کلّی خانواده

کنند رو است و این مسائل همگی بر والدین فشارهایی وارد میبهفراوانی در زمینه نگهداري، آموزش و تربیت آنها رو

شود و در نتیجه انطباق و سازگاري و سالمت روان آنان را برهم خوردن آرامش و یکپارچگی خانواده میکه سبب 

  ).1381دهد (علیزاده، تحت تاثیر قرار می

ا در این میان ام ،شودبیند و کارکرد آنها مختل میي اعضاي خانواده آسیب میهر چند در این موقعیت همه

با مشکالت روانشناختی  ،هاي بیشتري در قبال این کودکان دارنداقب، مسئولیتمادران، به علّت نقش سنتی مر

اي ذهنی به ویژه مادران، اغلب به گونهتوان). والدین کودکان کم1388شوند (موللّی و نعمتی، بیشتري مواجه می

کامی و اضطراب و نگرانی کنند. احساس تقصیر و گناه، احساس ناآور، سطح باالیی از فشار روانی را تجربه میزیان

ذهنی کودك است (نریمانی، آقامحمدیان و رجبی، توانیهاي شایع والدین در پی آگاهی از کماز جمله واکنش

 بیشتر دارند، آنان با مستمري ارتباط و هستند کودکان کنار در زیادي اینکه اوقات علّت به مادران نقش ).1386

 کودکان دارند، از مراقبت در بیشتري مسئولیت پدران با مقایسه در مادران اینکه علّت به همچنین .شودمی آشکار

 ).2006، 8هوانگ و اولسون(هستند  7روان سالمت به مربوط مشکالت معرض در بیشتر

شود. به همین دلیل مادران کودکان با ذهنی شوك بزرگی براي والدین او محسوب میتوانتولد کودك کم

احساس گناه، خشم و خجالت را تجربه کنند. هرچه معلولیت ذهنی بیشتر باشد تأثیرات  ذهنی ممکن استتوانیکم

ذهنی احساس پریشانی و توانیتر است. گزارش شده است که مادران کودکان داراي کمآن در خانواده بیشتر و عینی

ان عادي در کنترل کنند، همچنین نسبت به مادران کودکافسردگی بیشتري نسبت به مادران کودکان عادي می

خشم کودك خود، مشکل بیشتري دارند. آنها سطوح باالیی از فشارهاي مالی، هیجانی و فیزیکی را نسبت به مادران 

کنند و این استرس ناشی از فشارهاي مالی، هیجانی و فیزیکی با سطح سالمت عمومی و کودکان عادي تجربه می

   ).2006،  9بینگ و جاب ،(گیلدنبهزیستی روانشناختی پایین آنها رابطه دارد 

                                                
7 . Mental health 
8. Olsson & Hwang 
9 . Glidden, Billing & Jobe 
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پذیرد، ممکن ذهنی تأثیر میتوانکه از داشتن کودك کم 12و معناي زندگی 11، امید10متغیرهایی مانند نگرانی

جه به مطالب پیش گفته، با توذهنی را تحت تأثیر قرار دهد. بنابراین تواناست سالمت روان مادران داراي فرزند کم

-تواني نگرانی، امید و معناي زندگی با سالمت روان مادران داراي فرزند کمبا هدف بررسی رابطه پژوهش حاضر

  ها انجام گرفته است.اساس این متغیربینی سالمت روان برذهنی و میزان پیش

  بیان مسأله -1-2

نوجوانان در جوامع  ترین و دشوارترین مسائل و مشکالت کودکان وترین، پیچیدهاز عمده یکیذهنی توانیکم

اي دار یا قابل مالحظهو به کنش هوش عمومی که به طور معنی )2001، 13بشري امروزي است (لوکاسون و ریو

-کمتر از حد متوسط عمل کرده و با نقایصی در رفتار سازشی توام بوده و در دوران رشد پدیدار شده است، گفته می

  ).2003، 14مکشود (جویت و شیلینگ

در کشور دو میلیون و  1385به آمار اعالم شده از سوي معاونت توانبخشی سازمان بهزیستی در سال توجه با 

نفر معلول ذهنی هستند (آمار رسمی معلولین کشور در سال  28795هشت هزار معلول وجود داشته که از این تعداد 

ذهنی، تواناثرات منفی داشتن یک فرزند کمها در جامعه ایرانی، از تعداد قابل توجهی از خانواده ،). بنابراین1385

برند که هاي روانی، اجتماعی و مالی ناشی از داشتن چنین فرزندانی رنج میهمچنین از بار مراقبتی بسیار زیاد و فشار

توانند ثبات خانوادگی را برهم زده و باعث برهم ریختگی سازمان خانواده شود (سیف نراقی و نادري، این عوامل می

هایی از قبیل بهداشت، احساس ذهنی محدودیتتواندهد پدر و مادر داراي فرزند کم)، مطالعات نشان می1393

کنند (کویین و محرومیت و سطوح باالیی از استرس و افسردگی را نسبت به والدین کودکان عادي تجربه می

). همچنین در پژوهش دیگري 1999، 17ت، روآچ، آرموند و بارا1998 16؛ والنتین، مکدرمات و اندرسون1985، 15پائول

دار بوده و مادران سطح ذهنی تفاوت معناتوانو افسردگی والدین کودکان کمنتایج حاکی از آن بود که بین اضطراب 

  ).1388اضطراب و افسردگی بیشتري در مقایسه با پدران داشتند (کمیایی، صحرایی و میزالی، 
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یافتگی و همین مسئله سازش هاي روانی هستند واي استرس و بحرانذهنی دارتوانداراي فرزند کممادران 

ها نشان گذرد. همچنین پژوهشثیر منفی بر آنها میکند و اکثر مواقع تأرا تهدید می سالمت جسمی و روانی آنها

کالت با مش ذهنی در مقایسه با پدران با مشکالت بیشتري برخورد کرده و بیشترتواندهد که مادران با فرزند کممی

، به نقل 2003 ،19، سالوویتا، ایتالینا و لینونن2002 ،18(دوارته، بوردین، یازیگی و مورنی رفتاري فرزندان خود درگیرند

  ).2004، 20از گولدنی، فیشر و هاودورن

اندیشی و سالمت روانی مادر را ذهنی، مثبتتوانکمیک فرزند  ) نشان داد که که داشتن2003( 21ایمرسون

دهد که ذهنی انجام شده، نشان میتواندهد. به طور کلی مرور مطالعاتی که روي مادران فرزندان کمیکاهش م

داري کودك و احساس گناه باعث هاي هیجانی، تعارضات خانوادگی، مشکالت کنترل و نگهاسترس، فشارزندگی پر

) نشان داد که 1382یج پژوهش قمري (). در ایران نتا2002، 22شود (لیمپایین آمدن سطح سالمت روانی آنها می

  ي برخوردارند.کمتراز سالمت روان  آموزان عادينسبت به مادران دانش ذهنیتوانآموزان کمدانشمادران 

ذهنی به رسیدگی و مراقبت زیاد و حمایت افراطی مادران از این کودکان، مستلزم صبر و توانکودکان کمنیاز 

شخصی از جانب مادران است که منجر به غفلت از پرداختن به زندگی شخصی و شکیبایی و فدا نمودن اهداف 

ها نشان داده است ). نتایج پژوهش1392آبادي و پورصادق، پور، میري، علیشود (مرادرسیدگی به سایر فرزندان می

تري هستند ومی پایینسالمت عمذهنی در مقایسه با مادران داراي فرزند سالم، سطح توانکه مادران داراي فرزند کم

دهد که فشارهاي روانی ناشی ). مطالعات دیگر نشان می2008، 23کندي، چانگ، جرراه و شکريکانکی، تراسدل(مک

(صفري، جدیدي، جمالی،  دازدتواند سالمت روانی و جسمانی مادران را به مخاطره اناز داشتن فرزند ناتوان می

هم ممکن است توسط مشکالت کودکشان در ذهنیتوانکودکان کم ). همچنین مادران1392فرامرزي و جدیدي، 

ها و از دست دادن امیدشان دچار نگرانی هایشان در رسیدن به هدفشکنند و با احساسات منفی نسبت به توانایی

  ).2011 ،24شوند (اوگستون، مکینتوش و مایرز
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رسد به نظر می .رهایی از نگرانی است، تحت تأثیر عوامل مختلف فردي و اجتماعی از جمله سالمت روان

نگرانی به باشد. ذهنی ارتباط دارد، نگرانی میتوانیکی از متغیرهاي که با سالمت روان مادران داراي فرزند کم

- گذارد و به طور نسبی غیرشود که به طور منفی بر عواطف اثر میاي از افکار و تصورات توصیف میعنوان زنجیره

هاي افسردگی و اضطراب ي نگرانی را با نشانه). مطالعات بسیاري رابطه2010، 25(الیس و هادلسن قابل کنترل است

- ي معناهاي سالمت روان رابطهدهد نگرانی با تمام مؤلفهها نشان مینتایج پژوهش). 2007، 26اند (هانگنشان داده

). در تحقیقات 1390آبادي، زرگر، چگینی، بهرامداري دارد و همچنین نگرانی تأثیر منفی بر سالمت روان دارد (زارع 

دیگر نشان داده شده است که نگرانی نقش مهمی در سالمت روانی و جسمی افراد دارد (رنجبر نوشري، محدثی، 

اند هاي افسردگی و اضطراب نشان دادهي نگرانی را با نشانهمطالعات بسیاري رابطه ).1392اسدي مجره، هاشمی، 

کنند اضطراب و نگرانی بیشتري داشتند. . مادرانی که کودکان آنها در مدرسه استثنایی تحصیل می)2007، 27(هانگ

ذهنی بیش از مادران کودك سالم بود (نریمانی و توانکم در پژوهشی نیز اضطراب و نگرانی مادران داراي فرزند

کودکان بسیار شایع است. نگرانی در ). همانطور که اشاره شد اضطراب و نگرانی در مادران این 1386همکاران، 

  ).2008، 28هاي شناختی نیز درگیر است (هیوکز، آلوي وکاگسولي منفی و آسیب مهارتتداوم عاطفه

امید . امید است ،تواند بر باال رفتن سالمت روان این مادران نقش داشته باشدکه میدیگري از متغیرهاي  یکی

نی است. امید یک مکانیسم سازگاري خیلی مهم است که از نظر عاطفی عامل حمایت روانی در شرایط سخت و بحرا

تواند به عنوان یک عامل ). امید می2007، 29الوار - وانند بحران را تحمل کنند (الیوتکند تا بتبه افراد کمک می

). 2004(هاپر،  دهنده، چند بعدي، پویا و قدرتمند توصیف شود و نقش مهمی در سازگاري با فقدان را داشته باشدءشفا

، 30یید شده است (کادرین، بولتر، کوپمانهاي مختلف تأر سالمت جسمانی و روانی در پژوهشآثار سودمند امید ب

)، احساس خودارزشمندي 2003، 31به عنوان مثال همبستگی امید با عاطفه مثبت (اسچیر، کارور و بریدجس ،)2003

)، احساس فرسودگی 2005، 33)، اضطراب ( ولز1997شنایدر،)، همبستگی منفی با افسردگی (ا2002، 32(اشنایدر
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ها حاکی ). نتایج پژوهش2005ي منفی نشان داده است (ولز، )  و به طور کلّی با عاطفه2005و اشنایدر،  34(فلیدمن

اسدنیا آذر، بینی کند (قربانی، سعادتمند، سپهریانتواند سالمت روان را به طور معناداري پیشاز آن است که امید می

به  که امید ه استهاي تحقیقی دیگر نشان داد). همچنین یافته1394نیا، رضایی، بیانی، شریعت ،1392پور، فیضی و

و  ذهنی است (لیئویدتوانیپذیر براي سالمت روانی مادران کودکان مبتال به کمعنوان یک عامل انعطاف

  ).2009، 35هاستینگس

زاي زندگی کمک کرده و افراد را در هاي دشوار و تنشبرخورد با موقعیتکه به فرد در دیگري جمله عوامل از 

دارد، داشتن معنا در زندگی است. معنا در زندگی هاي زندگی در امان نگه میشناختی و دشواريبرابر اختالالت آسیب

، پی بردن به هدف کند که به دنبال پاسخ دادن به چیستی زندگیبه احساس از یکپارچگی وجودي اشاره می معموالً

هو و شود (یهتکمیل بودن و مفید بودن حاصل می زندگی و دست یافتن به اهداف ارزنده و در نتیجه رسیدن به حس

ي داشتن معنا در زندگی و تالش براي جستجوي معناست. داشتن ). این اصطالح شامل دو مؤلفه2010، 36چیونگ

اس آن دریافت شخص از تجارب زندگی بر این حس متکی است شود که براسمعنا در زندگی به حالتی اطالق می

گیرند. در حالی که تالش براي جستجوي معنا هاي زندگی هدفمند هستند و در راستاي آن هدف شکل میکه رویداد

شود (استجر، فرازیر، به فعالیت و شدت تمایل افراد به یافتن، ساختن و یا بحث در مورد معناي زندگی اطالق می

). هر دو مؤلفه در بهداشت روانی و جسمی مؤثر هستند، اما داشتن معنا در زندگی توجه 2006، 37ی و کالراوش

تري با سالمت جسمی و روانی داشته باشد (استجر، رسد ارتباط قويکند و به نظر میبیشتري را به خود جلب می

  ). 2008، 38کاشدان، سالیوان و لورنتز

؛ راش و 1989(ریف،  39ي مهم سالمتی روانشناختیبینی کنندهداري زندگی پیشااند معنها نشان دادهپژوهش

) است و سبب عملکرد بهتر 2010هو و همکاران، یه) و رضایت از زندگی (2007، 41؛ هالما و ددوا2003، 40یرشی

شود، افسردگی را ) می2004، 43آمدي (لنت) و احساس خودکار2003، 42سیستم ایمنی (بوئر، کمنی، تایلور و فاهی
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و  )2009دهد (وو، )، کیفیت زندگی را افزایش می2010دهد (وسترهاف، باهل میجر، ون بلجو و پات، کاهش می

  ).2003، 44است (اکانرعامل میانجی بین عواطف منفی و مثبت 

روان این است که آیا بین نگرانی، امید و معناي زندگی با سالمت شود سوالی که در اینجا مطرح میحال 

بینی توانند سالمت روان این مادران را پیشذهنی رابطه وجود دارد؟ و آیا این متغیرها میتوانمادران داراي فرزند کم

  کنند؟

  ضرورت و اهمیت پژوهش 1-3

باشد. با وجود بخش میلیکن براي والدین لذت ،هاي فراوانی همراه استاگر چه فرآیند تولد کودك با رنج

شوند، امید به سالم و طبیعی بودن کودك معموالً موجب احساس اعتماد مشکالتی که والدین متحمل میبسیاري از 

گردد. به محض آگاه شدن والدین از معلولیت فرزند، تمام آرزوها و امیدهاي در آنها و در نتیجه پذیرش کودك می

 پژوهشی ادبیات از گستره وسیعی). 1386شود (نریمانی و همکاران، آنها مبدل به یاس شده و مشکالت شروع می

 را تحمل ذهنی نسبت به سایر والدین، استرس بیشتريتوانداراي فرزند کم والدین که دارد واقعیت این از حکایت

  ).1390کاوه، علیزاده، دالور و برجعلی،  از ؛ به نقل2007، 45و آالدنا اتریج  کنند (سینگر،می

 در که خوردمی هم به روانشناختی خانواده هايکارکرد آورندمی دنیا به را ذهنیتوانکم کودك یک وقتی والدین

- کارکرد سطح خرد نیز مهمترین در و داده قرار الشعاعتحت را خانواده هدفمندي و پویایی روان، سالمت کالن، سطح

 هايارزش سرگرمی، و تفریح پیشرفت، تعارض، استقالل، حل همچون ابراز کردن، را ،هاي روانشناختی خانواده

 دهدمی قرار خود تأثیرتحت را مسئله حل کنترل و اتّحاد، رفت وآمد با اطرافیان، سازمان، و ساختار مذهبی، و اخالقی

 اجتماعی و روانی هايکارکرد بر ناتوانی داراي وجود کودك ).1389کیمیایی و همکاران،  از نقل به ؛ 2001، 46الیري(

 و تعامل بیشترین که مجموعه این از عضوي عنوان به مادر بین این در است. تأثیرگذار خانواده اعضاي تمامی

باشد (توتسیکا، هاستینگز، ایمرسون،  مشکالت گونهاین بیشتر خطر معرض در توانددارد می کودك با را نزدیکی

  )2011، 47لنکستر و بریج

                                                
44. �,connor 
45 . Singer, Ethridge & Aladna 
46 . Oleary 
47 . Totsika, Hastings, Emerson, Lancaster & Berridge 



٩ 
 

توانکند. رویارویی مادر با فرزند کمبرقرار مینخستین شخصی است که به طور مستقیم با کودك ارتباط مادر 

ي رشد، تجربه تنش والدین ناشی از وجود ذهنی، نیاز کودك به مراقبت دائمی، اهمیت فراهم ساختن شرایط ویژه

رفتارهاي آیینی، مشکالت زبانی، قشقرق و فقدان مهارت مراقبت از خود در این گروه از کودکان، همگی زمینه را 

نمایند. وجود چنین مشکالتی افزایش میانگین اختالالت روانی در کارکرد طبیعی مادر فراهم می براي تضعیف

ذهنی را در مقایسه با مادران کودکان عادي در پی خواهد داشت (طاهري، توانمادران داراي فرزند کم

ذهنی باشد بر وضعیت یتوان). اگر کودکی در خانه دچار مشکل کم1391پورمحمدرضاي تجریشی و سلطانی بهرام، 

اي ندارند بیشتر در گذارد و در مقایسه با مادرانی که چنین تجربهسالمت روان و نهایتاً سازگاري مادر تأثیر می

ذهنی فرزند مادر توانیاز کم آگاهی). 1383معرض استرس و ناسازگاري قرار دارند (رقیبی، بخشانی و حسین آبادي، 

  ).2009، 48شورز و ویتمن کاس،ی؛ ا2005، و همکاران سازد (دوراتهرو می روبه مضاعف روانی فشار را با

اجتماعی خانواده بر عهده مادر است و ایجاد تنش و فشار در مادر بر سایر  -اساسی در حفظ تعادل روانینقش 

دارد پرداختن به گذارد و با توجه به اینکه مادر نقش مهمی در سالمت روان اعضاي خانواده اعضاي خانواده اثر می

). مادران طیف وسیعی از هیجانات 1386زمانی،کریملو و میرزمانی، وضعیت مادر اهمیت زیادي دارد (کوهسالی، میر

 روي که مطالعاتی مرور ،کلی طور به). 1386مانند خشم و سوگ و غمگینی و نگرانی را نشان می دهند (رافعی، 

تعارضات  هیجانی، فشارهاي استرس، پر که زندگی دهدمی نشان شده، انجام ذهنیتوانکم مادران کودکان

-می آنها روانی در سالمت سطح آمدن پایین باعث گناه و احساس کودك، دارينگه و کنترل مشکالت خانوادگی،

  ).2002شود (لیم، 

مت و بهداشت ذهنی و تأثیري که مادران در سالتوانان داراي فرزند کمایجاد تنش و فشار در مادر با توجه به

همچنین  و پرداختن به وضعیت سالمت روان مادر براي پذیرش وضعیت جدید ضاي خانواده دارندر سایر اعروان د

- بر اهمیت و ضرورت این پژوهش می اش اهمیت زیادي دارد که دالذهنیتوانسازگار شدن با شرایط کودك کم

  باشد.
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  اهداف پژوهش:-  1-4

  هدف کلی: -1-4-1

  ذهنی.توانالمت روان مادران داراي فرزند کمنگرانی، امید و معناي زندگی با س يرابطهتعیین  -

  ذهنی بر اساس نگرانی، امید و معناي زندگی.توانبینی سالمت روان مادران داراي فرزند کمپیش -

  اهداف جزئی: -1-4-2

  ذهنی.تواني نگرانی با سالمت روان مادران داراي فرزند کمتعیین رابطه -

  ذهنی.توانهاي آن با سالمت روان مادران داراي فرزند کمي امید و مؤلفهتعیین رابطه -

  ذهنی.تواني معناي زندگی با سالمت روان مادران داراي فرزند کمتعیین رابطه -

  ی.ذهنتوانبینی سالمت روان مادران داراي فرزند کمدر پیش ، امید و معناي زندگیتعیین سهم نگرانی -

  .ذهنیتوانبینی سالمت روان مادران داراي فرزند کمهاي امید در پیشتعیین سهم مؤلفه -

  :فرضیه هاي پژوهش -1-5

  ذهنی رابطه وجود دارد.توانبین نگرانی با سالمت روان مادران داراي فرزند کم -

  رابطه وجود دارد.ذهنی توانهاي آن با سالمت روان مادران داراي فرزند کمبین امید و مؤلفه -

  ذهنی رابطه وجود دارد.توانسالمت روان مادران داراي فرزند کمبا بین معناي زندگی  -

  پژوهش: تسؤاال -1-6

  ذهنی چقدر است؟توانبینی سالمت روان مادران داراي فرزند کمسهم نگرانی، امید و معناي زندگی در پیش -

  ذهنی چقدر است؟توانروان مادران داراي فرزند کمبینی سالمت در پیش امید هايمؤلفه مسه -

  تعاریف متغیرها -1-7

  ریف مفهومی متغیرهااتع-1-7-1

) عبارت از حالتی است که در آن 2009سالمت روان طبق تعریف سازمان بهداشت جهانی (سالمت روان: 

رنجوري مشاهده نمیبیماري و رواناي از فرد از نظر جسمی، روانی و اجتماعی کامالً سالم است و در او هیچ نشانه
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» میرنرخ ابتال به بیماري و مرگ و«هاي سنتی سالمتی یعنی این تعریف از سالمتی، نباید تنها به شاخصدر شود. 

توجه نمود، بلکه باید کیفیت زندگی افراد را نیز در نظر گرفت. به سخن دیگر، مفهوم سالمت روانی از نظر این 

هاي روانی و شامل خوب بودن ذهنی، ادراك خودکارآمدي، استقالل و ز نبود اختاللسازمان، چیزي فراتر ا

نورباال، به نقل از هاي بالقوه فکري و هیجانی است (خودمختاري، کفایت و شایستگی، خود شکوفایی توانمندي

1390 .(  

عاطفی منفی و تاحدودي شود که داراي بار اي از افکار و تصاویر ذهنی گفته می: نگرانی به زنجیرهنگرانی

هاي آن مبهم است و احتمال ضرر در اي که پیامدهاي فرد براي حل مسئلهقابل کنترل هستند و به تالشغیر

دانند که در کوتاه شوند. برخی از روانشناسان نیز نگرانی را نوعی پاسخ هیجانی اجتنابی میرود مربوط میموردش می

تر هاي منفی شدیدبه دست آوردن کنترل و جلوگیري از آشکار شدن هیجانمدت موجب کاهش پریشانی هیجانی، 

  ).2007شود (هانگ، می

اي مشتمل بر دو بنیانگذار نظریه امید و درمان مبتنی بر آن، امید را به عنوان سازه )1997( اشنایدر امید:

هداف مطلوب به رغم موانع هایی به سوي امفهوم به این صورت تعریف کرده است: توانایی طرحریزي گذرگاه

-آبادي، آقا(به نقل از بیجاري، قنبري، هاشم هاموجود و کارگزار یا عامل انگیزش الزم براي استفاده از این گذرگاه

آینده است و با این تصور که  به تصورات و توجه افراد ي). امید در بردارنده1388شاندیز، محمدیان، شعرباف و همایی

هاي چند بعدي، سازي از امید ویژگیشود. هر نوع مفهوماحتمال دارد نتایج مثبت حاصل گردد، باعث تالش فرد می

  ).2008، 49کلمنت و چوکنیوفکند (مکنگر و فرآیندنگري آن را منعکس میپویایی، آینده

تی، داشتن هدف در زندگی، تعقیب و نیل به اهداف به نوعی از احساس ارتباط با خالق هس معناي زندگی:

ي باورهاي بردارندهدارد. معناي زندگی در اصل ماهیت شناختی دارد چرا که در ارتباط ارزش و رسیدن به تکاملبا

افراد در مورد وجود یک هدف غایی در زندگی، اعتقاد به معنویات و زندگی اخرویی است. در واقع، داشتن معنا در 

  ).2010، 50باشد (هو می و چونگهاي رفاه و رضایت در زندگی میبینی کننده، یکی از پیشزندگی

شود که هوش آنها حدود دو انحراف معیار از میانگین هوش ذهنی شامل افرادي میتوانکم ذهنی:توانکم

هاي از خود، مهارت تر بوده و داراي اختالل در کارکرد سازشی مثل ارتباط برقرار کردن، مراقبتعمومی پایین

                                                
49 . McClement & Chochinov 
50. Ho My, Cheung  
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، ترجمه 51باشند (ولف و مشاجتماعی، اشتغال و ایمنی شخصی هستند و از نظر رشدي دچار تأخیر چشمگیري می

  ).1391شریفی درآمدي و مرادي، 

  تعریف عملیاتی متغیرها -1-8-2

مت ي سالاي است که افراد در پرسشنامهمنظور از سالمت روان در این پژوهش، نمره سالمت روان:

  باشد.اي میگیري این متغیر فاصلهاند، مقیاس اندازهکسب نموده 52برگ و هیلرگلد عمومی

ي نگرانی پنسیلوانیا کسب اي است که افراد در پرسشنامهمنظور از نگرانی در این پژوهش، نمرهنگرانی: 

  باشد.اي میگیري این متغیر فاصلهاند، مقیاس اندازهنموده

اند، ي امید اشنایدر کسب نمودهاي است که افراد در پرسشنامهدر این پژوهش، نمره منظور از امید امید:

  باشد.اي میگیري این متغیر فاصلهمقیاس اندازه

ي هدف در اي است که افراد در پرسشنامهمنظور از معناي زندگی در این پژوهش، نمره معناي زندگی:

  باشد.اي میگیري این متغیر فاصلهمقیاس اندازهاند، کسب نموده 53زندگی گرامباف و ماهولیک

  

  

  

  

  

  

                                                
51. Wolf & mash 
52 . Goldberg & Hillier 
53. Crumbaugh & Maholik 
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  مقدمه -2-1

اي هاي قبلی پرداخته شده است.به گونهي پژوهشدر این فصل به بررسی متغیرهاي موجود و همچنین پیشینه

توانیاند. در ابتدا به توضیح کمقرارگرفتهي پژوهشی مورد بررسی که ابتدا ادبیات پژوهشی و سپس پیشینه

ذهنی و به خصوص مادران پرداخته توانکم هايبندي، عوامل ایجاد کننده و مشکالت خانوادهذهنی،تعریف، طبقه

هاي مختلف مورد بررسی قرار گرفته شده است شده است. سپس متغیر مالك یعنی سالمت روان تعریف و از دیدگاه

هاي افراد داراي سالمت روانی مطرح شده است. در بخش بعد متغیر نگرانی، روان و ویژگیو اهمیت سالمت 

هاي نگرانی شناسی فرآیند نگرانی، رویکردهاي نظري نگرانی، انواع نگرانی و حیطههاي نگرانی، سببتعریف، مؤلفه

  مورد بررسی قرار گرفته شده است.

-مطرح شده و در نهایت تعریف متغیر معناي زندگی، نظریه معناهاي آن امید نیز تعریف و مؤلفه متغیر بعدي

اند. در قسمت پایانی این فصل پیشینه پژوهشی متغیرها شامل تحقیقات درمانی و اهمیت آن مورد بحث قرار گرفته

  داخلی و خارجی بیان شده است.

  ذهنیتوانیکم -2-2

  ذهنیتوانتعریف کم-2-2-1

تر انحراف معیار از میانگین هوش عمومی پایین 2شود، که هوش آنها حدود ذهنی شامل افرادي میتوانکم

هاي اجتماعی، اشتغال و بوده و داراي اختالل در کارکرد سازشی (مثل ارتباط برقرار کردن، مراقبت از خود، مهارت

ی درآمدي و ي شریفباشند (ولف و مش، ترجمهگیري میایمنی شخصی) هستند و از نظر رشدي دچار تأخیر چشم

  ).1391 مرادي،

  ذهنیتوانبندي کودکان کمطبقه -2-2-2

ي شریفی هي هوشی (لو کاندهاردي، ساجاتامالینی و کاساما، ترجمذهنی براساس بهرهتوانکمبندي طبقه

 ) در جدول زیر آمده است.1390درآمدي و مرادي، 
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  ذهنیتوانبندي کودکان کمطبقه -1-2جدول 

  70تا  55 - 50از   خفیفذهنی توانکم

  55 - 50تا  40 - 35از   ذهنی متوسطتوانکم

  40 - 35تا  25 - 20از   ذهنی شدیدتوانکم

  به پایین 25یا  20از   ذهنی عمیقتوانکم

کاندهاردي، ساجاتامالینی و کاساما، راساس سیستم معلمان (آموزشی) (لوذهنی بتوانکودکان کم بنديطبقه

  ).1390درآمدي و مرادي، ي شریفی ترجمه

  ذهنی براساس سیستم معلمانتوانکودکان کم بنديطبقه -2-2جدول 

  75یا  70هوشبهر   پذیرذهنی آموزشتوانکم

  50تا  25هوشبهر   پذیرذهنی تربیتتوانکم

  25هوشبهر کمتر از   پذیر یا شدیدذهنی حمایتتوانکم

  ذهنیتوانیي کمعوامل ایجاد کننده 3- 2- 2

اند، در حالی که کماکان کنون به بیشتر از دو هزار علت اشاره نمودهذهنی، محققان تاتوانیزمینه علل کمدر 

ذهنی را به عوامل ارثی، توانیبندي از علل کمترین طبقهشناخته مانده است. پذیرفتهذهنی ناتوانیبسیاري از علل کم

کند از زایمان و عوامل محیطی، اجتماعی و فرهنگی تقسیم میاتفاقات دوران بارداري، حوادث زایمانی و بعد 

هاي کروموزومی و اختالل در متابولیسم بدن و در عوامل بعد از هنجاري). در عوامل پیش از تولد نا1391فر، (میالنی

  ).1994، 54هاي سیستم اعصاب مرکزي بیشترین میزان را به خود اختصاص داده است (زو، ژانگتولد عفونت

ماعی مرتبط است ولی تاج -ذهنی با هزاران عامل ژنتیکی و طبی همچون مشکالت روانیتوانیگرچه کما

توانی ذهنی صد کمدر 60تا  50توانی ذهنی شدید و درصد عوامل کم 30تا  20دلیل واضحی براي شناخت و ارزیابی 

 - هاي زیستی و روانیهنی، عواملی چون عاملذتوانیي کم. با توجه به تاریخچه عوامل ایجاد کنندهباشدمتوسط نمی

گذار به عوامل تأثیر دسته از 3) معتقد است 1994). اسمیت (1994، 55اجتماعی در این مورد دخیل هستند (اسمیت

                                                
54.  Zou & Zhang 
55 . Smith 
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 - صورت گسترده عبارتند از: تأثیرات عوامل خطر آفرین عضوي (بدنی)، عوامل توارث چند ژنی و تأثیرات فرهنگی 

  اجتماعی و روانی.

این عامل به شرایط زیستی مؤثر در بروز اختالل بنیادي مغز و نقص عقلی عضوي:  56آمیزعوامل مخاطره

توانی شان با کمتوانی ذهنی در ارتباط هستند و بیشترین میزان ارتباطاشاره دارد. مشکالت عضوي با سطوح کم

توان ذهنی متوسط درصد کودکان کم 25الی  10توان ذهنی شدید و درصد کودکان کم 25الی  10ذهنی شدید و 

  مشکالت عضوي وجود دارند.

-هاي ژنتیکی هم از لحاظ عوامل ارثی و هم از لحاظ عوامل غیربهنجاريتنوع ناهاي ژنتیکی: نابهنجاري

توانی ذهنی در ارتباط است. میزان کمی از نشانگان ژنتیکی به عنوان عامل مرتبط با هاي کمارثی با انواع نشانگان

شود. نشانگان دوان، نشانگان ایکس شکننده و نشانگان مرتبط با شمار ذهنی شناخته میتوانشمار زیادي از افراد کم

شود. نشانگان دوان، نشانگان ایکس شکننده و نشانگان ویلیامز تفاوت ذهنی شناخته میتوانزیادي از افراد کم

خاص خود را دارند (لو کاندهاردي، ساجاتامالینی و کاساما، هاي بالینی دهند و ویژگیانحراف ژنتیکی را نشان می

  ).1390ي شریفی درآمدي و مرادي، ترجمه

ذهنی هستند. نشانگان داون از لحاظ توانیهاي کمانحرافات کروموزومی یکی از علت :57نشانگان دوان

شانگان دوان به علت نقص است. کودکان مبتال به ن 21ها به صورت نقص کروموزومی تعداد و ساختارکروموزوم

- هاي کوچک و چشمدهند شامل گوشکروموزومی مشابه، انحرافات فیزیکی مشابهی را از همان بدو تولد نشان می

هاي مورب، صورت برجسته، زبان کلفت بیرون آمده و شیاردار با بلندي سقف کام و دهان کوچک و پس سر 

خت که به همین دالیل عنوان منگولیسم به آنها داده شده هاي پهن و کوتاه و صدایی مردانه و زممسطح، دست

ذهنی عمیق تا خفیف است و عمدتاً در زندگی روزمره طی دوران توانیهوش این افراد در سطوح کم است. میزان

شود، ضعف دهند، عملکرد زبانی آنها عمدتاً ضعیف بوده و با تأخیر آغاز میکودکی و نوجوانی پیشرفت کمی نشان می

شود (گایتون و هال، سازي و استخراج اطالعات از محیط در این کودکان به وضوح دیده میپردازي و تصویرنماد در

  ).1391ترجمه شادان، 

                                                
56 . risk factors 
57 . down syndrome 
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  :58نشانگان ایکس شکننده

ذهنی است که از لحاظ عوامل ارثی در الگوهاي چند ژنی قرار گرفته توانیاین سندرم یکی از نشانگان مهم کم

ذهنی شدید و توانیدرصد کم 5انی است که حدود یکس شکننده پس از نشانگان داون دومین نشانگاست. نشانگان ا

بینی در عملکرد هوشی آنها در دهد. کاهش قابل توجه و قابل پیشذهنی متوسط را تشکیل میتوانیدرصد کم 5

بینایی، فرایند متوالی،  -شود. آنها در حافظه کوتاه مدت، هماهنگی حرکتیسالگی مشاهده می 15تا  10سنین 

فعالی، رفتار ریاضیات و توجه ضعف زیادي دارند. آنها از لحاظ رفتار سازشی مشکالت رفتاري زیادي از قبیل بیش

  دهند.اي و ضعف در برقراري روابط و همنوایی از خود نشان  میکلیشه

  :59نشانگان ویلیامز

هاي متمایز در این افراد رابطه دارد. مشخصه 7کروموزم این نشانگان یک اختالل کمیاب است که با حذف 

عمدتاً این  کلیوي و نابهنجاري متابولیسم کلسیم.- ، نارسایی رشد، مشکالت قلبی60عبارتند از: افراد کوتوله مانند

نش هایی مانند داهنی متوسط یا میانگین هوش مرتبط است. در توانایی این افراد در حیطهذتوانینشانگان با کم

ها شود. هوش عملی (اجرایی) این افراد از هوش کالمی آنهایی دیده میعمومی، ادراك و حل مسئله کمبود

  ).1390(گایتون و هال، ترجمه شادان،  تر است، استعدادهاي خاص بینایی در این افراد بسیار کم است ضعیف

  پیش از تولد و تولد: عوامل

هاي مراحل پیش از تولد و هنگام تولد ارتباط دارد. ی ناشی از پدیدهذهنتوانیخطرآفرین عضوي با کمعوامل 

میایی مغز، داروها، اشعه، سوء تغذیه و ... باعث به مخاطره انداختن هوش یهاي شدر مرحله پیش از تولد بیماري

تبط است. به ها و نقص هوشی مرخوشیرسی و تولد پیش از موقع به برخی ناشود. کمبود وزن نوزاد و زودکودك می

-آنوکسی) میها و کمبود اکسیژن (طور کل در طول زمان تولد عواملی از قبیل صدمه به سر یا ضربه به آن، ویروس

درصد  20الی یک هزارم در بین نوزادان، در حدود  5ذهنی شوند. عامل آنوسکی به میزان توانیتوانند باعث کم

ذهنی شود (اسمیت، توانیتواند باعث کمین مراحل میج مغزي نیز در ادهد. همچنین فلنوزادان را تحت تأثیر قرار می

1994.(  

                                                
58 . fragilx syndrome 
59 . williams syndrome 
60 . elfinlike 
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  عوامل پس از تولد:

هاي ها، تومورهاي مغزي، بیماريذهنی ممکن است به دلیل گوناگون پس از تولد از قبیل ویروستوانیکم

واسطه  ایمن، ضربه و جراحت سر بههاي غیر ها، بازي کودك با اسباب بازيها و مننژیتعمومی از قبیل آنسفالیت

  دوچرخه و تصادفات نمایان شود.

  عوامل فرهنگی، روانی و اجتماعی:

این مسئله قابل پذیرش است که سوء تغذیه، بهداشت و درمان ناکافی و مراقبت والدین، شرایط بیماري فرد و 

 عالوه آشکار است که شماري از دیگر دیگر مخاطرات توأم با فقر در کاهش کارکرد بهره هوشی افراد سهم دارد. به

ي تربیت، محیط خانه، ساختار خانواده و عوامل کنند از قبیل نحوههنی کمک میذتوانیعوامل مشهود به ایجاد کم

ذهنی متوسط به تواناند. کمته شدهاجتماعی شناخ - مشابه دیگر. عوامل سببی گوناگونی به عنوان عوامل روانی

ی مرتبط است که تقریباً همیشه شناسایی آن در نوجوانان دشوار است اکثر این کودکان تا اجتماع - عوامل روانی

شود که آنها از نظر تربیتی دچار ها آشکار میشوند و زمانی مشکل آنزمانی که به سن مدرسه برسند شناخته نمی

  ).1390 مرادي، ي شریفی درآمدي وشوند (لو کاندهاردي، ساجاتامالینی و کاساما، ترجمهمشکل می

  ذهنیتوانهاي داراي کودك کمخانواده مشکالت -2-2-4

فرزند براي والدین در هر سن و شرایطی، حامل باري از مشکالت کوچک و بزرگ است. براي مثال،  تولد

هاي جوان که نسبت به یکدیگر از شناخت کافی برخوردار نیستند و هنوز تا حدي با یکدیگر غریبه هستند. زوج

اي چون: تغذیه، نگهداري، پرستاري و مانند آن، فشارهاي ي سومی به نام نوزاد، مشکالت ویژهپیدایش غریبه

کند که اگر با این شرایط کنار نیایند، احتمال از هم پاشیدگی زندگی مشترك نو بنیاد بسیاري را بر والدین تحمیل می

پروري دارند نیز تولد فرزند جدید خود مسائل و فرزند هاي میانسال که حتی منجر بهشود. براي زوجرا سبب می

هماهنگی تربیتی بین زوجین، یکدست نبودن محیط روانی حاکم بر فضاي رشدي کودك اي چون: نامشکالت عدیده

هاي ذهنی، جسمی، و مانند آن به همراه دارد. حال با در نظر گرفتن مشکالت یاد شده اگر نوزادي با نوعی معلولیت

ي یا ترکیبی از آنها متولد شود، فشار روانی حاصل از وجود چنین فرزندي براي اعضاي خانواده به ویژه والدین رفتار

هاي ها یا زمینهذهنی در گسترش وسیعی از خانوادهتوانان معلول به ویژه کودکان کمگردد. کودکچندین برابر می

هاي کودك براي والدین به مثابه شوك از خبر معلولیت شوند. معموالً اطالعاقتصادي یافت می -متفاوت اجتماعی
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کند و مسائل و کند زیرا وجود کودك معلول و ناتوان در جریان خانوادگی اختالل ایجاد میدردناك عمل می

شود. تر نمیکند اما لزوماً سادهسازد. این مشکالت با گذشت زمان و رشد کودك تغییر میمشکالتی را فراهم می

  این مشکالت عبارتند از:برخی از 

  ي حمایتی بسپارند یا خود از او نگهداري کنند.گیري در خصوص این که آیا کودك را به موسسهتصمیم -

  ).1393تصور اینکه ممکن است کودك هرگز به خود کفایی الزم نرسد (سیف نراقی و نادري،  -

  ذهنیتوانیاي شایع والدین نسبت به کمهواکنش -5- 2-2

ذهنی کودك خود ندارند و همه رفتارها و توانیعه به پزشک اطالعاتی از کماز والدین تا قبل از مراج بسیاري

دهند ولی بعد از مراجعه به پزشک و براساس شواهد تجربی به ذهنی نسبت میتوانیها را به عللی غیر از کمشواکن

در مواجهه با این مشکل غالباً متفاوت است. در این  ذهنی است. واکنش والدینتوانیابند که کودکشان کممیناگاه در

  کنیم.ها را به اجمال بررسی میترین این واکنشقسمت شایع

تر است بخصوص اگر ها نزد والدین شایعاین واکنش نسبت به سایر واکنشالف) احساس گناه و تقصیر: 

ذهنی را توانباشد. در این حال والدین کما آمده خواسته به دنیکودك بدون برنامه قبلی یا اصوالً در یک بارداري نا

توجهی در مسائل بهداشتی مادر و کودك در دوران بارداري دانسته و اگر احیاناً جهت سقط جنین نیز اقدام کرده و بی

  اند.ذهنی کودك شدهتوانیکنند که با این کار خود نیز موجب کمموفق نشده باشند تصور می

ي خود ممکن شود زیرا هرکدام به نوبهدهد بیشتر میرخوردهایی که بین والدین رخ میاحساس گناه به علت ب

است کودك را طرد کنند یا او را به حال خود بگذارند تا بمیرد این عمل یا حتی فکر آن باعث احساس گناه و تقصیر 

  شود.می

ذهنی احساس ناکامی و تواناز واکنش والدین کودکان کم یکی دیگرب) احساس ناکامی و محرومیت: 

ذهنی بلکه به علت نبودن یا ناقص بودن وسایل درمانی یا توانتنها به علت داشتن فرزند کممحرومیت است که نه 

توان ذهنی ي برخورد مردم با این خانواده و کودك کمآید. نحوهنگهداري و مراقبت از این کودکان به وجود می

-توانکند وجود کودك کماحساس می یابد که خانوادهناکامی زمانی شدت میشود. معموالً باعث شدت ناکامی می

  ده را به خطر انداختند و ممکن است براي سایر کودکان خانواده مضر باشد.هنی تعادل روانی و اقتصادي خانواذ
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ذهنی خفیف از لحاظ ظاهري و جسمانی با توانکودکان کماغلب پ) انکار واقعیت یا کتمان حقیقت: 

هاي بدنی را به کودك طبیعی فرق چندانی ندارند. غالباً خانواده و اطرافیان بیحالی و عدم تحرك کودك در فعالیت

کنند که کودك دهند و تصور نمیآرامی و شیطنت نسبت میآرام بودن یا تحرك و فعالیت بیش از حد او را به نا

شود، که تأخیري در گفتار کودك هنی کودك زمانی آغاز میذتوانیباشد. معموالً آگاهی از کمناراحتی خاصی داشته 

کنند که با رشد کودك ناراحتی ذهنی اظهار میتوانیپدر و مادر براي توجیه کم تر به راه بیافتد.رخ دهد یا کودك دیر

ا سایرین، کند تا زمانی که محیط کودکستان یا دبستان با مقایسه کودك ببرطرف خواهد شد. این وضع ادامه پیدا می

شود والدین به این عنوان که تشخیص مدرسه صحیح نبوده است یا اولیاي توان ذهنی کودك آشکارتر میمسأله کم

اي روند. بعضی والدین به اندازهخواهند از پذیرفتن کودك شانه خالی کنند و ... از قبول واقعیت طفره میمدرسه می

ي دانایی و تیزهوشی او دانسته و از کترین اعمال کودك را نشانهکنند که حتی کوچبر این واقعیت پافشاري می

  شوند.شان میهنی کودكذتوانیر واقع خود باعث تشدید کماجراي دستورهاي درمانی و روانی خودداري کرده و د

ذهنی تشویش و نگرانی است که تواندین کودکان کمهاي شایع والیکی از واکنشج) اضطراب و نگرانی: 

ذهنی کودك در والدین شروع شد، و بعد از مراجعه به متخصصان مختلف و مأیوس شدن از توانیآگاهی از کم در پی

یابند باید کودکشان همراه با رسد که والدین در میشود. این اضطراب زمانی به اوج خود میبهبود کودك تشدید می

  مخصوص تحصیل کند.هاي ذهنی در مدارس مخصوص با کالستوانکودکان کم سایر

فکنی و یا برونذهنی توانکودك کم هاي والدینیکی دیگر از واکنشفکنی و یا فرافکنی: د) برون

ذهنی کودك را به سهل انگاري و خطاي دیگران نسبت داده و خود را عاري از توانیاست که در آن کم فرافکنی

کودك خود را ناشی از نقایص وسایل درمانی، بهداشتی و  ذهنیتوانیدانند. این والدین کمی میهرگونه عیب و نقص

  ).1391فر، دانند (میالنینگهداري دانسته و دیگران را مسئول این پیشامد می

  ذهنیتوانسازگاري خانواده و پذیرفتن کودك کم -6- 2- 2

پذیرند با اینکه میذهنی فرزند خود را توانتر از مادران کمو آسان دهد که پدران زودترتحقیقات نشان می

ي این حقیقت دهنده شوند، ولی شواهد نشانپدران امروزي بیش از پدران نسل قبل در کار فرزندشان درگیر می

است.  هاي پدر همیشه به طور غیرمستقیم بوده و پدر در نقش حامی و مادر در نقش مراقب بودهاست که دخالت

هاي باهوش خانواده والدین و کودك، مسأله هوش والدین است. درمهم در سازگاري و رابطه میان  یکی از عوامل
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هایی که از توانایی هوشی کمی آور است و از طرف دیگر خانوادهذهنی کودك براي خانواده بسیار رنجتوانیدرك کم

- ات نشان میریزي نمایند. مطالعتوان ذهنی خود حمایت کرده و براي او برنامهبرخوردارند بهتر قادرند از کودك کم

اري دهد که والدینی که از نظر آموزشی در سطح ضعیف و متعلق به گروه اجتماعی و اقتصادي پایین هستند در سازگ

  ).1391فر، ترند (میالنیذهنی خود موفقتوانحمایت و کمک به کودك کم

  ذهنیتوانتجربیات مادران از داشتن کودك کم-2-2-7

ترین مسائل و مشکالت در کودکان و نوجوانان در ترین و دشوارپیچیده ترین،ذهنی یکی از عمدهتوانکم

 %3ماند و یک اختالل نسبتاً شایع است که حدود باشد که تا سن بزرگسالی نیز باقی میجوامع بشري امروزي می

هزار کودك با  24کند. مطابق با آمار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی در ایران ساالنه حدود جمعیت را مبتال می

  شود.ماندگی ذهنی به جمعیت کشور افزوده میتوانی هوشی و عقبنا

ذهنی عالوه بر شیوع قابل توجه، با نقصان رشد در ابعاد مختلف درمانی، روانی، تکاملی، اجتمماعی و توانکم

و باعث شود که مادر و پدر تحت  تواند تأثیرات نامطلوبی را برساختار و عملکرد خانواده داشتهتربیتی همراه بوده و می

هاي جسمی، روانی، اجتماعی و اقتصادي قرار گیرند، تا حدي که روند طبیعی زندگی خود را از دست بدهند و تنش

هاي داراي ست که خانوادهاي اپاشی نظام خانواده شود. مطالعات انجام شده، حاکی از فشار روانی فزآیندهمنجر به فرو

توان به عدم سالمت، کندي رشد، نیاز به امکانات ویژه اعم کند، که از آن جمله میذهنی را درگیر میتوانکودك کم

ها، آرزوها و رویاهاي برباد رفته، تحمل از مراقبت جسمی و درمانی و آموزشی، مشکالت خانوادگی شامل سرخوردگی

هاي خانواده، مسائل مالی و.... اشاره تهاي دیگران، احساس خجالت و پنهان کردن کودك، محدودیت فعالیصحبت

کرد که همگی موجب وارد آمدن فشار و فشار روانی روي خانواده مخصوصاً مادر شده است. بعالوه خانواده یک نظام 

تواند کل نظام خانواده را مختل کند و منتج به بروز مشکالت اجتماعی است که اختالل در هریک از اعضاء آن می

را از داشتن یک محیط  ذهنی و مشکالت گوناگون کودك شده و اوتوانیشود و یا موجب تشدید کم دهجدید در خانوا

سالم براي رشد بهینه محروم و در واقع یک چرخه معیوب را ایجاد کند. مادر ممکن است با فشار نامعقول ناشی از 

صرف مراقبت از فرزند بیمارش کند. نگرانی و اضطراب زیاد و نگرش بیش مراقبتی احساس کند که باید زندگیش را 

در عین حال نیز ممکن است که در ابعاد جسمی، روانی، اجتماعی و ..... دچار غفلت و یا حتی بیماري شود به طوري 

گذار بوده و باعث ذهنی به شدت بر سالمت جسمانی و روانی مادر تأثیرتوانتوان گفت که وجود فرزند کمکه می
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بخشد. البته اگر ها شده و در نتیجه نسبت بیماري در آنها را فزونی میمقابل ابتالء به بیماريکاهش مقاومت آنان در 

کنند ندارد ولی در مورد مادر خصوصاً ماندگی کودك هیچ تأثیري در فشار روانی در والدین تجربه میچه شدت عقب

کند روانی و فشار مضاعفی را ایجاد میاي در نگهداري و تربیت فرزندان دارد، فشار که در فرهنگ ما نقش ویژه

  ).1390الدین، (هاالهان و کافمن، ترجمه علیزاده، صابري، هاشمی و محی

ذهنی در مقایسه با پدران با مشکالت بیشتري تواندهد که مادران داراي کودك کمهمچنین نتایج نشان می

کنند و ن ترتیب فشار روانی بیشتري را تجربه میبرخورد کرده و بیشتر با مشکالت رفتاري کودك دربرگیرنده به همی

  نیاز به حمایت بیشتري دارند ولی متأسفانه این امر جزء در برخی کشورهاي پیشرفته تحقق پیدا نکرده است.

  باشد:ذهنی به شرح زیر میتوانبه طور کلی تجربه مادران از داشتن کودکان کم

 3موضوع، برخورد با ناتوانی تکاملی کودك است که شامل اولین ) برخورد با ناتوانی تکاملی کودك: 1

باشد: انکار و عدم پذیرش معلولیت کودك (به ویژه کودك رتبه اول)، مخفی کودك و پذیرش براساس مجموعه می

  ).اعتقاد مذهبی (توجه به مأورا حکمت خدا، خواست خدا بودن، مورد امتحان الهی واقع شدن، کودك امانت الهی

زیر مجموعه و  20شامل دومین خوشه بزرگ موضوع احساسات منفی است، که ت منفی: ) احساسا2

: کابوس شبانه، سرزنش کردن خود، خوشحال نبودن (احساس غم)، جنگیدن با خود، حسرت خوردن، عبارتست از

ساس تنهایی، دن، احدیدن، احساس خوار بودن، عذاب شپذیري مادر، آزار حوصلگی مادر، انکار، ناامیدي، حساسیتبی

آور بودن وجود کودك، بهم ریختگی اعصاب (آرامش نداشتن)، نگرانی، خستگی عاطفی و احساس کسالت، رنج

  احساس شرم مادر، افسردگی، اضطراب).

محور سالمت بودن مادر است، که سومین موضوع کودكسالمتی مادر: ) کودك محور سالمتی و نا3

از: تنها مسئول مراقب کودك بودن (وقف کردن خود براي کودك)، زیر مجموعه است که عبارتست  3شامل 

  پذیرش کودك از طرف دیگران عامل آرامش مادر، زندگی توأم با فشار روانی مادر.

چهارمین موضوع، عدم توانمندي مادر در مدیریت ) عدم توانمندي مادر در مدیریت خود و کودك: 4

همچون: عدم توانمندي در برقراري ارتباط اثر بخش با کودك و هایی خود و کودك است، که شامل زیر مجموعه

هاي دیگران (تنبیه بدنی کودك، بیش از حد مالحظه دیگران رو کردن، ایزوله کردن خود و کودك)، نداشتن آگاهی

  بخش (فشار روانی مزمن)، عدم آگاهی از چگونگی تفویض الزم از مراقبت جسمی و روحی کودك، سازگاري غیر اثر
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Abstract: 

This study was performed aimed to investigate the relationship between worry, hope 
and meaning of life with mental health of mothers whose children were mentally disabled. 
The study method was descriptive and correlational. All the mothers with mental-disabled 
children under rehabilitation centers of welfare organization in the city of Ardabil in 1394 
formed the population of this study that Among them using available sampling method, 
130 mothers were selected and responded to Pennsylvania worry questionnaire, Schneider 
adult hope questionnaire, Grumbaugh and Maholick purpose in life questionnaire and 
Goldberg and Hiller general health questionnaire. To analyze the data, tests of Pearson 
correlation coefficient and multiple regression analysis were used. Results showed that 
there is a negetive significant relationship between worry and its components with mental 
health of mothers with mental-disabled children and also there is a positive significant 
relationship between hope and meaning of life with mental health of mothers whose 
children were mentally disabled (p<0.01).Also, Results of regression analysis revealed that 
0.58 percent of the total mental health variance of women with mental- disabled children 
was predictable based on variables of worry, hope and meaning of  life. Therefore, it can 
be concluded that the worry, hope and meaning of life are the related variables with the 
mental health of mothers whose children were mentally disabled. 
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