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 چکیده

های ضروری جهت دنبال کردن اهداف خواستنی و رسیدن بینی فرد برای آغاز و حفظ تالشامید به زندگی میزان توانایی و خوش

مادران  و کودکان دارای تحول بهنجار مادران در زندگی به امید به موفقیت قابل دستیابی است. هدف پژوهش حاضر، مقایسه

بود. جامعه آماری این پژوهش شامل همه  هایمقایس – علی نوع از توصیفی کودکان دارای کم توانی ذهنی بود.روش پژوهش

 60این پژوهش شامل  مادران کودکان دارای کم توانی ذهنی شهر شیراز بود. حجم نمونه و کودکان دارای تحول بهنجار مادران

 30انتخاب شدند و  ایگیری تصادفی چند مرحله شان دارای تحول بهنجار بود و به شیوه نمونهمادر که کودک  30بود )نفر 

گیری امید به شان دارای کم توانی ذهنی بود و به شیوه نمونمه گیری در دسترس انتخاب شدند. برای اندازهمادر که کودک

مستقل استفاده  tستفاده شدو برای برای تحلیل داده های پژوهش از آزمون ( ا1988) پرسشنامه امیدواری میلر زندگی از

کودکان دارای  مادران و کودکان دارای تحول بهنجار مادران زندگی به امید شد.یافته های پژوهش نشان داد که بین میانگین

 به های این پژوهش بین امیدفتهاگرچه بر اساس یا.(<05/0p) نداشت وجود معناداری آماری تفاوت نظر کم توانی ذهنی از

معناداری یافت نشد اما  آماری تفاوت نظر کودکان دارای کم توانی ذهنی از مادران و کودکان دارای تحول بهنجار مادران زندگی

 های بیشتری دارد.گیری در این زمینه نیاز به پژوهشنتیجه

 بهنجار، کودکان دارای کم توانی ذهنیامید به زندگی، مادران، کودکان دارای تحول واژگان کلیدی: 
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 مقدمه

1امید به زندگی 2یک ساختار انگیزشی  ریزی برای رسیدن به هدف بوجود است که از تعامل موفق، تصمیم هدفدار و قدرت برنامه 

های ضروری جهت بینی فرد برای آغاز و حفظ تالشتوان گفت که امید به زندگی میزان توانایی و خوشآید. بصورت کلی میمی

ناتوانی به وضعیتی اشاره دارد (. Van Riper ,2008) دنبال کردن اهداف خواستنی و رسیدن به موفقیت قابل دستیابی است

های بالقوه خود را به شکوفایی برساند. افراد با و توانبخشی ویژه نیاز داشته تا بتواند توانمندی آموزشی که در آن فرد به خدمات

ذهنی، نارسایی یادگیری، رشد های های قابل مالحظه که با سایر افراد در یک یا چند زمینه از جمله حیطهناتوانی به دلیل تفاوت

اختالالت طیف اتیسم، آسیب مغزی، آسیب شنوایی، آسیب  های ارتباطی،نقص توجه، اختالل رفتاری، ناتوانی جسمی، اختالل

های دارای فرزند با خانواده(. 2009کافمن و پولن، هاالهان،) و توانبخشی ویژه دارند بینایی و ... دارند؛ نیاز به خدمات آموزشی

 هزینه های باالی پزشکی،( 2015کشند )ساندرس،نیاز ویژه به دلیل داشتن چنین فرزندانی بار عاطفی سنگینی را بر دوش می

احساس گناه و انزوا طلبی از مسائلی هستند که والدین دارای  ترس از بچه دار شدن مجدد، تربیتی، اختالفات زناشویی، آموزشی،

3فرزند با نیاز ویژه (. در زمینه تاثیر سالمت فرزند بر رضایت والدین 1395؛ به نقل از مجیدی، 210ماری ) رو هستندبا آنها روب 

4زیادی صورت گرفته است از جمله پژوهش سالیوتتا هایبه ویژه مادر پژوهش  ( نشان داد که مراقبت از کودکی که از2016) 

اه است و مادران دارای این کودکان در مقایسه با ماداران های مختلف زندگی ناتوانی دارد با سطح باالیی از استرس همرجنبه

5دارای فرزند با تحول بهنجار استرس بیشتر و امید به زندگی کمتری دارند. یافته پژوهش هوری راتز ( نشان داد که 2011) 

بنابرین مادری کردن برای  ماداران داری فرزند با نیاز ویژه نسبت به مادران دارای کودک با تحول بهنجار استرس بیشتری دارند.

شوند و هیجانی می جسمی و احساسات نامطلوب است و چنین مادرانی عموما دچار خستگی روحی، کودک با نیاز ویژه همراه با

یافته ها نشان داد که ( 1390) همچنین در پژوهش مولوی خطاط .(2013r,Webeste) شودامید آنها به آینده دچار آسیب می

6سالمت شناختی روانی و اجتماعی والدین دارای کودک با نیاز ویژه کمتر از مادران دارای کودک با تحول بهنجار است و نا  ،

دالوند  طهماسبی، رضایی، ویسی، امیدی یکی از حاالتی است که ممکن است برای این مادران بوجود آید. یاوری، سروری،

 شهر ذهنی دیده کودکان آسیب مادران در اولیه ناسازگار های حوارهطر با زندگی به امید ( در تحقیقی با عنوان ارتباط1393)

شان های اجتماعیبه این نتیجه دست یافتند که به دلیل داشتن کودک با نیاز ویژه این خانواده ها ارتباط 1393 سال در کرمانشاه

( 2018و دوستی، احمدی) شوندگیر میوشهیابند و از اجتماع گشود و مادران این کودکان تمرکز بیشتری بر کودکان میمختل می

و احساس  بنابرین ماداران دارای کودک با نیاز ویژه بیشتر از مادران دارای کودک با تحول بهنجار در معرض آسیب قرار دارند

7منفی 8های خود باعث اضطرابدرباره توانایی  (. 2011،سلیمانی و عابدی موسوی خطاط،) شودو کاهش امید به زندگی درآنها می 

مادران کودکان دارای کم توانی  و کودکان دارای تحول بهنجار مادران در زندگی به امید بنابرین هدف پژوهش حاضر، مقایسه

 ذهنی بود.

 روش

 ی تحول بهنجارکودکان دارا بود. جامعه آماری این پژوهش شامل همه مادران هایمقایس – علی نوع از روش پژوهش توصیفی

شان ه کودک کمادر  30نفر بود ) 60دارای کم توانی ذهنی شهر شیراز بود. حجم نمونه این پژوهش شامل  مادران کودکان و

توانی شان دارای کممادر که کودک 30انتخاب شدند و  ایگیری تصادفی چند مرحله دارای تحول بهنجار بود و به شیوه نمونه

 د.گیری در دسترس انتخاب شدنذهنی( بود و به شیوه نمونه

                                                             
1. Life expectancy 
2. Motivational structure 
3. Special Need 
4. Salovita, 
5. Hourientez, 
6. Cognitive health 
1. Negative feeling 
2. Anxiety 



 ابزار

9پرسشنامه امید میلر  (MHSدر این پژوهش برای اندازه)پرسشنامه امیدواری میلر استفاده شد. این  گیری امید به زندگی از

گویه است. این پرسشنامه در طیف لیکرت از  48توسط میلر و پاورز ساخته شد. پرسشنامه دارای  1988پرسشنامه در سال 

-31-28-25-18-16-13-11 شود. در این پرسشنامه سواالتگذاری می( نمره2 موافق )نمره( تا بسیار 1بسیار مخالف )نمره 

شود. با توجه به اینکه این پرسشنامه زیرمقیاس ندارد، در پایان تمامی گذاری میبه صورت وارونه نمره 33-36-38-39-47-48

باشد. میلر روایی این پرسشنامه را مطلوب گزارش می 240تا  48آید. نمره هر فرد بین ها را جمع کرده و نمره کل بدست میماده

 مبنای بر تحقیق این در زندگی به امید پرسشنامه ذکر کرده است. پایایی 80کرده و پایایی آن را طبق آلفای کرونباخ باالی 

 .است مناسبی و باال پایایی دارای پرسشنامه و است باالیی که پایایی شد گیری اندازه 914/0 برابر کرونباخ آلفای

 نتایج

 ده است.داده ش 1مستقل در جدول  tمستقل استفاده شد. نتایج آزمون اصلی  tبرای تحلیل داده های پژوهش از آزمون 
ن کودکان دارای مستقل برای مقایسه نمره کل امید به زندگی بین دو گروه مادران کودکان دارای تحول بهنجار و مادرا t: آزمون 1جدول 

 توانی ذهنیکم

 داریسطح معنا t درجه آزادی تعداد متغیر

 083/0 764/1 58 60 امید به زندگی مادران

 (.<05/0p) معنادار نبود دو گروه دهد که امید به زندگی در بین مادراننشان می 1نتایج جدول 

 

 بحث ونتیجه گیری

دارای کم توانی  کودکان مادران و کودکان دارای تحول بهنجار مادران زندگی به امید نتایج پژوهش نشان داد که بین میانگین

 محمدی علی و دوستکام کرمی، نداشت. این یافته با پژوهش های شهرستانی، وجود معناداری آماری تفاوت نظر ذهنی از

 باشد.اهمسو مین و ... (2016) سالوویتا (،2015(، ساندرس )1393دالوند ) طهماسبی و رضایی، ویسی، ، یاوری، سروری،(1392)

ارند که نسبت به عامل داشتن عوامل متعدد دیگری در ارتباط با امید به زندگی وجود دتوان گفت در تبین نتایج بدست آمده می

تری داشته و تأثیر منفی حضور کودک دارای کم توانی در خانواده را تواند اثر پررنگبه تنهایی می کودک دارای کم توانی

امید به زندگی از  ای در جهت مثبت و یا منفی تغییر دهند؛را به طور قابل مالحظه الشعاع قرار دهد و امید به زندگیتحت

الدین، موقعیت اجتماعی، اگاهی، روانی خانواده، میزان تحصیالت و جمله سطح اقتصادی خانواده، بهداشت های مختلفی ازمولفه

های میزان حمایت ها،سطح باالی تحصیالت، سن والدین، وضعیت سالمت سایر فرزندان، حمایت خانواده، پذیرش واقعیت

وضعیت  می کند، دریافتاجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه، سطح رفاه اجتماعی خانواده و میزان خدمات اجتماعی که خانواده 

 توان و ناتوان به منظور بهبود امکانات رفاهی، درمانی، توانبخشی و آموزشی،ارائه خدمات موجود در جامعه برای افراد کم

 ذهبی خانواده و...تاثیر می پذیرد.های شخصیتی افراد، دیدگاههای مویژگی

ت، سطح حمایت اجتماعی و بهداشت روانی به افراد کمک تحصیال در توضیح این تبین می توان بیان کرد افزایش آگاهی،

می کندکه هیجانات و عواطف مخرب را کنترل کرده و از این طریق نه تنها یک فشار محیطی بلکه فشارهای چند گانه را کنترل 

اجتماعی و اقتصادی  والدینی که وضعیت (. بنابرین1396حسینی،) نماید و آستانه تحمل افراد را در مقابله با مشکالت زیاد کند

توانی آگاه شوند و از طریق مشارکت های مربوط به کودک دارای کمکنند تا از خدمات و حمایتمناسبی دارند همواره سعی می

فرزند دارای ناتوانی از خدمات موجود در جهت  های باخانواده در مجامع مختلف، برقراری ارتباط مؤثر با دوستان، متخصصین و

                                                             
3. Miller Hope Scahe 



 ,Ogeston, Paula) که این باعث آرامش روانی و افزایش امید به زندگی می گردد ت کودک خود استفاده کنند؛رشد و پیشرف

Mackintosh, Virginia, Myers and Barbar,2011 .)،بهبود کیفیت  نقش عوامل اجتماعی مثبت در جهت دهی به زندگی

های زندگی در افزایش امید به زندگی و کاهش عوامل سایر حیطه برآورده شدن انتظارات والدین کودکان با نیاز ویژه در زندگی،

 خدابخشی، رضازاده،) دارای نیاز ویژه مؤثر است پرخاشگری و انزوای ناشی از داشتن فرزند اضطراب، منفی مثل افسردگی،

ها تأثیر دارد. الگوهای ارتباطی در میان اعضای خانواده به ویژه والدین بر سازگاری آن همچنین .(2018پور و ثناگو،حمیدی

گیر استفاده و تعاملی در مقابل الگوهای ارتباطی اجتنابی و گوشه هایی که بیشتر از الگوهای ارتباطی سازندهبنابرین خانواده

جتماعی بهتری دارند. همچنین نوع و شدت و مشکل نیز سازگاری کنند؛ حتی اگر دارای فرزند با ناتوانی باشند، سازگاری امی

هایی که (. بنابرین خانواده1397دوست اسکویی و حقانی، حسینی، خنجری، حق)دهد. اجتماعی والدین را تحت تأثیر قرار می

استقالل نسبی برسد،  دارای فرزند با کم توانی ذهنی خفیف هستند و فرزندشان آموزش پذیر است، اگر فرزندشان بتواند به

 شود.احتماال امید به زندگی آنها هم چندان دچار خدشه نمی

 مادران زندگی به های این پژوهش بین امیداگرچه بر اساس یافته گیری نهایی باید بیان کردو به عنوان یک نتیجه در کل

گیری معناداری یافت نشد اما نتیجه آماری تفاوت نظر کودکان دارای کم توانی ذهنی از مادران و کودکان دارای تحول بهنجار

 های بیشتری دارد.در این زمینه نیاز به پژوهش

 والدین با فرزند دارای کم توانی ذهنی پیشنهاد پژوهش حاضر برای پژوهشگران این است که عوامل مؤثر بر امید به زندگی

دیگر مورد مطالعه قرار دهند تا با کنترل تمامی عوامل مؤثر را بررسی کرده و اثر این عوامل را در یک مجموعه مرتبط با یک

در اختیار جامعه علمی، پژوهشی،  با فرزند دارای کم توانی ذهنی امید به زندگی مادران بتوانند بهترین نتیجه را درباره

ی انجام شده از نسبت دادن هاریزان جامعه قرار دهند تا در حد امکان و بر اساس نتایج دقیق پژوهشاندرکاران و برنامهدست

 های منفی به والدین دارای فرزند با ناتوانی اجتناب گردد.برچسب

 منابع

(. کیفیت زندگی و عوامل مرتبط با آن در مراقبین 1393. )حقانی ومحمد ،حیدری ،سیده فاطمه ،حق دوست اسکویی ،خنجری ،حسینی

نشریه پژوهش پرستاری  .حرکتی تحت پوشش سازمان بهزیستی شهر ایالم-جسمیهای کودکان مبتال به معلولیت اصلی عضو خانواده
 .31-23 ,(1)1 ،توانبخشی

 تاثیر ذهن آگاهی برکنترل هیجانی و امید در مدران کودکان استثنایی آموزش پذیرمدارس استثنایی مشهد، پایان (.1396.)سوده حسینی،

 مرکز بین المللی کیش. نامه کارشناسی ارشد،

(. اثربخشی امید درمانی بر بهبود افسردگی و ابعاد کیفیت زندگی مادران کودکان 2013علی محمدی. ) و دوستکام ،کرمی ،ملیحه ،نیشهرستا
 .110-93 ,(9)3 ،روانشناسی افراد استثنایی .ذهنی توان کم

 دانشگاه شیراز پایان نامه نامه کارشناسی ارشد، مقایسه استرس و ناامیدی مادران کودکان با ناتوانیهای تحولی، (.1395.)فرزاد مجیدی،

کودکان دارای  والدین با استثنایی یک فرزند از بیش والدین اجتماعی و روانی شناختی های ویژگی مقایسه (.1391) محمد خطاط، مولوی

 ،12-63-53.توانبخشی نشریه تحول بهنجار،

(. ارتباط امید به زندگی با طرحواره های ناسازگار اولیه در مادران کودکان 2015طهماسبی. ) و ،ویسی ،محمد ،رضایی ،فرانک ،سروری ،یاوری

 .39-32 ,(2)13 ،مجله علمی پژوهان .1393آسیب دیده ذهنی شهر کرمانشاه در سال 
Hallahan DP, Kauffman JM, Pullen PC. Exceptional Learners(11thed). Boston; Ally & Bacon;2009 
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Abstract 

Life expectancy is achieved through the ability and optimism of a person to initiate and maintain the necessary 

efforts to pursue the desired goals and achieve success. The purpose of this study was to compare the life 

expectancy in mothers of typically developing children and mothers of children with intellectual disability. The 

research method was descriptive causal-comparative. The statistical population of this study included all mothers 

of typically developing children and mothers of children with intellectual disability in Shiraz. The sample size of 

this study was 60 people (30 mothers of typically developing children who were selected by multistage random 

sampling method and 30 mothers of children with intellectual disability who were selected by convenience 

sampling method. Life expectancy was measured by Miller Hope Questionnaire (1988) and independent t-test 

was used to analyze the data. The results showed that there was no statistically significant difference between the 

life expectancy of mothers of typically developing children and mothers of children with intellectual disability(p> 

0.05). Although there was no statistically significant difference between the life expectancy of mothers of typically 

developing children and mothers of children with intellectual disability, conclusions need further research. 
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