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 چکیده

توان ذهنی های واجد کودکان کمعاطفی و رضایت از زندگی در خانواده های فرزندپروری، جوهدف پژوهش حاضر مقایسه سبک

ی استفاده شده هامقایس -باشد. برای انجام پژوهش حاضر از روش پژوهشی علیتالل میهای کودکان فاقد اخخفیف و خانواده

 8 سنیکودکان فاقداختالل با رده های خانوادهو توان ذهنی خفیف های واجد کودکان کماست. جامعه آماری پژوهش را خانواده

نفر است که برای انتخاب  200نه برابر دهند. حجم نموتشکیل می 1392-1393در سال اصفهان سال ساکن شهر  15تا 

های کودکان فاقد اختالل از روش ای و برای انتخاب خانوادهفی خوشهدگیری تصاتوان ذهنی از نمونههای کودکان کمخانواده

ت خانواده و رضایعاطفی  جو، های فرزندپروریسبک هایگیری تصادفی ساده استفاده شد. جهت انجام پژوهش پرسشنامهنمونه

گروه مستقل مورد تجزیه و تحلیل متغیری و آزمون تی دواجرا گردید و سپس از طریق آزمون تحلیل واریانس چنداز زندگی 

واجد فرزند های در خانوادهو مستبدانه مقتدرانه تربیتی ی سبک هامقایسهای دهد، روشقرار گرفت. نتایج پژوهش نشان می

در گیرانه سهل تربیتیو تفاوت سبک  فاقد اختالل کمتر استهای دارای فرزند وادهخفیف در مقایسه با خانتوان ذهنی کم

 ،های پژوهش. براساس یافتهدار نیستمعنیهای کودکان فاقد اختالل واجد فرزند کم توان ذهنی خفیف و خانواده هایخانواده

توان های واجد فرزند کمضایت از زندگی در خانواده، کمتر است و رخفیفتوان ذهنی های واجد فرزند کمجو عاطفی در خانواده

فرزندپروری مقتدرانه منجر به ضعف روابط که عدم استفاده از سبکدهد نشان مینتایج این پژوهش  بیشتر است. ذهنی خفیف،

ی مقتدرانه برای تربیت توان با آموزش سبکتوان ذهنی است. لذا میبین اعضای خانواده شده که این تحت تاثیر حضور کودک کم

 های بهبود روابط بین اعضای خانواده را افزایش داد. توان ذهنی راههای واجد فرزند کمخانواده

 توان ذهنی، جو عاطفی، رضایت از زندگیهای فرزندپروری، کودکان کمسبک: واژگان کلیدی

 

 

 

 

 

 



 مقدمه 

لقی می شود  و فرزند پروری موجب بالندگی والدین می تولد هر کودک در خانواده به عنوان یک امتیاز خوشایند و لذت بخش ت

گردد ولی در عین حال پرورش فرزند با مشکالت خاص خود نیز مواجه می باشد  حال چنانچه این مشکالت تداوم یابند 

نماید. یکی از  بخش نمی باشد بلکه می تواند مشکالتی را نیز  برای خانواده به ویژه برای مادران ایجادفرزندپروری نه تنها لذت

1این مشکالت تولد فرزند کم توان ذهنی است .کم توانی ذهنی اختاللی است که با محدودیت های معنادار در کنش وری هوشی  

2و رفتار سازشی مشخص می گردد. افراد کم توان ذهنی مشکالتی را در فعالیت های روزمره بسته به شدت نارسایی شناختی  

تا حدی مطلوب و مستقل برخی افراد با این اختالل در جامعه  توانی ذهنی بسیار متنوع است. تظاهرات کم .تجربه می کنند

کمک های  های روزمره  بهی شناختی و فیزیکی معناداری دارند و برای انجام فعالیتهانارساییو برخی دیگر  ندعمل می کن

3قابل مالحظه ای نیاز دارند)لوکاسون 4؛ گروسمن1390حسین خانزاده، ؛ به نقل از 2002و همکاران،   ؛به نقل از افروز، 1973، 

وری هوشی پایین تر از متوسط  شکن (2002) در دهمین ویرایش انجمن کم توان ذهنی آمریکا(. 1380؛شریفی درآمدی،1381

انند م)کند که نارسایی در کنش وری سازشی کند و مشخص میرا به عنوان مولفه اصلی اختالل کم توان ذهنی عنوان می

همچنین شروع  .نیز برای تشخیص ضروری است  (اوقات فراغت و کار ،مهارت های اجتماعی ،مراقبت از خود ،برقراری ارتباط

 . سالگی بیان کرده است 18قبل از  اختالل را

ودک ه الگوهای تربیت کاز مهمترین عوامل در تحول روابط خانوادگی سبک فرزندپروری است. سبک فرزند پروری را بیکی 

به نقل از  ؛2001)کوپالن و همکاران  مشخص می سازدکه فعالیت ها و پاسخ های والدین به رفتارهای کودک را  نسبت دادند

5دسجار دینز الد با حدی از تنیدگی همراه است برای هر دو وها نشان می دهد که فرزندپروری  پژوهش(. 2008و همکاران،  

6)کریزی و جارویس کودکان با کم توانی ذهنی به مراتب   در این میان تنیدگی در مادران(. 1385مکاران، ؛ دادستان و ه2003، 

اثرات طوالنی والدین  که روش های تربیتی آگاهی والدین از این به همین دلیل. بیشتر از مادران گروه های فاقد اختالل  است

؛ 2010؛ ولی زاده، 1384)حسینی نسب و همکاران، استبسیارمهم  انتظارات و شخصیت افراد درآینده دارد، عملکرد، بر رفتار،

7یامادا معلولیت فرزند تازه متولد شده موجب می شود که خانواده نتواند کارکردهای متعارف خود را به نحو مطلوب (. 2012، 

یگاهی مناسب برای فراهم کردن شرایط رشد و پرورش فرزندان، تامین محیطی دلپذیر برای اعضا و ایجاد پا . ازجمله،تداوم بخشد

برقراری روابط اجتماعی موثر با دیگران است و در صورت وجود کودک کم توان ذهنی در خانواده و عدم مدیریت و کنترل 

8)رید برانتهای مادی و روانی مضاعفی بر خانواده تحمیل می گردد خسارات و آسیب ،پیامدهای حضور او 9؛ هاور2006،  و  

1؛ پاستر2010همکاران،  0 1زندگی پرداختن به رضایت از بنابراین(. 0920،  1 والدین واجد فرزند کم توان ذهنی که یکی از  

1نشانگرهای بهزیستی ذهنی 2 منظور از  .زندگی یکی از شاخص های بهداشت روانی است رضایت از. حائز اهمیت است ،باشدمی 

  .ن زندگی خانوادگی و تجربه آموزشی استنگرش فرد و ارزیابی عمومی وی نسبت به کلیت زندگی همچو ،رضایت از زندگی

. ک های انتخاب شده تعریف می کننداندروز و ویتی رضایت از زندگی را به عنوان ارزیابی کلی از کیفیت زندگی فرد بر طبق مال

روزه ام  .بین شرایط زندگی فرد با معیارهایی که وی برای خود تعیین کرده استی رضایت از زندگی عبارت است از مقایسه 

مادران واجد فرزند  عنایت ویژه ای قرار گرفته است. اهمیت ارزیابی رضایت از زندگی در والدین دارای فرزند کم توان ذهنی مورد

 دوستان هستند ستجوی حمایت دیگر اعضای خانواده وج به مادران فرزندان فاقد اختالل بیشتر در نسبت کم توان ذهنی
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رضایتشان از  ،ذهنی نسبت به مادرانی که حمایت نمی شدند کم توان مادران واجد فرزنددهد که  همچنین تحقیقات نشان می

1وانراستا وی) زندگی باالتر بود 3 1؛ هدا2011ان، و همکار  4 کودک کم  (. تولد2006، آلیک، 2006بنسون،  ،2010و همکاران، 

استرس آور باشد و سالمت و زا و در نتیجه فشار زا برای خانواده مشکل توان ذهنی به دلیل مشکالتی که به همراه دارد می تواند 

 رکان بآنجا که مراقبت های اضافی و سازگاری های ویژه ای که این کود مادران را تحت تاثیر قرار دهد ازروان خانواده به ویژه 

تاجری  ،1389،آبادی جعفری سلطان)کنند باعث شده نحوه تعامل با یکدیگر و سایر فرزندان را دگرگون کند والدین تحمیل می

 (1379 ،و نادری سیف نراقی ؛1993،دایسون ؛1987،کازاک ؛1392،ارجمندنیا از نقل به ؛ 1987 سالیسبوری، ،1387،رایییبحو 

بنابراین وجود چنین فرزندانی در یک خانواده مسائل فراوانی را به دنبال دارد که تاثیر پیامدهای آن بر انتخاب والدین در سبک 

  .ی و چگونگی روابط اعضای خانواده قابل انکار نیستفرزندپرور

 :های زیر تحقیق حاضر را انجام دادلب فوق محقق با در نظر گرفتن فرضیه ابا توجه  به مط 

وان ذهنی خفیف تبین سبک تربیتی مستبدانه در دو گروه از خانواده های فاقد اختالل و خانواده های واجد فرزند کم  .1

 .وجود دارد تفاوت

وان ذهنی خفیف تن سبک تربیتی مقتدرانه در دو گروه از خانواده های فاقد اختالل و خانواده های واجد فرزند کم بی .2

  .تفاوت وجود دارد

م توان ذهنی بین سبک تربیتی سهل گیرانه در دو گروه از خانواده های فاقد اختالل و خانواده های واجد فرزند ک .3

 .خفیف تفاوت وجود دارد

ن ذهنی خفیف ی خانواده در دو گروه از خانواده های فاقد اختالل و خانواده های واجد فرزند کم توابین جو عاطف .4

 .تفاوت وجود دارد

اوت یف تفهنی خفذبین رضایت از زندگی در دو گروه از خانواده های فاقد اختالل و خانواده های واجد فرزند کم توان  .5

 وجود دارد.

  روش 

توان ودکان کمهای واجد کجامعه آماری پژوهش را خانواده .ی استهامقایسصیفی از نوع علی روش تحقیق در این پژوهش تو

تشکیل  1392-1393در سال  سال ساکن شهر اصفهان 15 تا 8ه سنی های کودکان فاقد اختالل با ردذهنی خفیف و خانواده

خشی در مراکز ن ذهنی خفیف که مشغول به توانبتواخانواده واجد کودک کم 100دهند نمونه آماری در تحقیق حاضر شامل می

ختالل اان فاقد خانواده کودک فاقد اختالل که مشغول به تحصیل در مدارس کودک 100 ،خصوصی تحت نظر اداره بهزیستی

 فایت کنفر  40تا  30ی است برای هر گروه تعداد هامقایس -از آنجا که روش این پژوهش علی. شهر اصفهان بودند

ی انتخاب برا. نمونه انتخاب شدند 100جهت جلوگیری از خطا و اطمینان بخشی به نتایج پژوهش برای هر گروه کند و می

قد اختالل از روش های کودکان فاای و برای انتخاب خانوادهتصادفی خوشهگیری توان ذهنی از نمونهان کمهای کودکخانواده

 گیری تصادفی ساده استفاده شد.نمونه

  ابزار پژوهش

 :ارگرفتدر این پژوهش ابزارهای زیر مورد استفاده قر

که این مقیاس به  ،مورد سنجش قرار گرفت 1964اولین بار توسط برن در سال : گیری جو عاطفی خانوادههمقیاس انداز (1

رده مقیاس دارای هشت خ ،فرزندی -این مقیاس روابط پدر و مادر .سنجش روابط عاطفی پدر و مادر با فرزند اختصاص دارد

 16شامل  کل مقیاس .اعتماد و امنیت ،تشویق ،هدیه دادنک، های مشترر است: محبت، نوازش،تایید، تجربهبه شرح زی

رتبه شیوه پنج به پاسخ ها طبق یک  ،از لحاظ نمره گذاری مقیاس .دربرگیرنده دو پرسش استپرسش و هر خورده مقیاس 
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اسی و ن اجرا شده از نظر روایی محتوایی مورد تایید تعدادی از متخصصان روانشنآزمو. امتیاز داده می شود (5تا  1از  )ای

نفر نمونه  30بدین روش که از تعداد  ،پایایی آزمون از طریق بازآزمایی مورد تایید قرار گرفت. تعلیم و تربیت قرار گرفت

بوده و ( 0.76)ول و دوم این گروه تست جو عاطفی به عمل آمد که ضریب همبستگی بین نمرات جو عاطفی دفعه ا امجدد

( 0.83) پایایی آزمون با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ .والد را تایید کرد - پایا بودن آزمون جو عاطفی و رابطه کودک

  (.1374د)اسفندیاری، رآورد شب

 10جمله است که  30مل شا ،توسط بامریند طراحی شد 1972پرسشنامه که در سال این  : پرسشنامه فرزندپروری بامریند (2

الگوی  .شودجمله دیگر به سبک مقتدرانه مربوط می 10جمله به سبک مستبدانه و  10 ،گیرانهجمله آن به سبک سهل

نمره  سه ،با جمع نمرات سواالت مربوط به هر شیوه. کندتبعیت می درجه ای لیکرت 5پاسخگویی به سوال ها از مقیاس 

گرفته و اعتبار و روایی آن به دست آمده است مورد بررسی قراری در تحقیقات متعددمه این پرسشنا .آیدمجزا بدست می

برای  0.81 پایایی پرسشنامه مزبور را با استفاده از روش بازآزمایی در بین گروه مادران به ترتیب 1991چنانچه بوری در سال 

ی همچنین وی با استفاده از روای .گزارش نمودمقتدرانه برای سبک  0.78 ،برای سبک مستبدانه 0.86 ،سبک سهل گیرانه

 (-0.48)و روش مقتدرانه ( -0.38)    مادر رابطه معکوس با روش سهل گیرانه ینشان داد که روش مستبدانه ،شخیصیت

با فاصله  نفری از مادران به شیوه بازآزمایی و 12نیز پایایی آزمون را بر روی یک نمونه  (1374)عالوه بر این اسفندیاری  دارد.

( گزارش نمود. 0.73( و سبک مقتدرانه )0.77(، سبک مستبدانه )0.69نه )هفته به ترتیب برای سبک سهل گیرازمانی یک 

در کل نتایج به  .گرفتاسی و روانپزشکی مورد تایید قرارنفر از صاحب نظران روانشن 10ایی محتوایی آزمون نیز توسط رو

  .دهدمیپروری را مورد تایید قرارهای فرزنداعتبار و روایی پرسشنامه سبک ،دست آمده از مطالعات خارجی و داخلی

است که خود به  سوال 17 مقیاس دارای بخشی از پرسشنامه سالمت روان است این (:SWLS)پرسشنامه رضایت از زندگی (3

 ،دینر و همکاران)است  (SWLS) و ترجمه دقیق پرسشنامهسوال اول  5 شاملt1،.t2  :t1دو قسمت تقسیم می شود: 

این آزمون در مطالعات بین فرهنگی زیادی مورد استفاده قرار گرفته و از قابلیت اعتماد و اعتبار باالیی برخوردار   (.1985

گزارش ( 1381)تبار و روایی این آزمون را کرمی نوری و همکاران (. اع1385 ،به نقل از فراهانی 1995 ،دیز و یرزما) است

ی یه ماده های این پرسشنامه مقیاسروش نمره گذاری به این ترتیب است که برای کل(. 1385، )ل از فراهانیبه نق)اند کرده

میزان موافقت یا مخالفت خود را با هر  می شد کهست و از آزمودنی ها خواسته در نظر گرفته شده ا  7تا  1درجه ای از  7

با روش آلفای ( 1385) پایایی این مقیاس در پژوهش عباسپور (. 2002 ،لوکاس ،دین )یک از ماده ها مورد ارزیابی قرار دهند 

 براوردشده است.  0.88، کرونباخ

 نتایج

 گیرانه(سهل ،مقتدرانه ،مستبدانه) های فرزندپروریز زندگی و سبکرضایت ا ،ین و انحراف معیار نمرات جوعاطفیمیانگ

 شده است.ارائه  1های مشارکت کننده در تحقیق در جدول خانواده

های واجد کودک کم توان ذهنی و گروه فاقد اختاللپژوهش در خانواده های : میانگین و انحراف استاندارد متغیر1جدول   

جوعاطفی                        گیرانههای آماری           مستبدانه            مقتدرانه           سهلشاخص هاگروه

 رضایت از زندگی

 04/20  30/46 76/31 06/15 54/32  میانگین هنیکم توان ذ

 37/6                     91/13                   7      96/3      02/7   انحراف معیار 

 75/15      63/59 61/32  44/20       08/35میانگین                         فاقد اختالل

 05/5      23/11 07/6 63/10    16/6  انحراف معیار 

میانگین نمرات جوعاطفی در گروه کم توان ذهنی نسبت به گروه فاقد اختالل کمتر است  ولی دهد نشان می 1 جدول

میانگین نمرات رضایت از زندگی در گروه کم توان ذهنی نسبت به گروه فاقد اختالل بیشتر است. میانگین نمرات سبک های 

 گروه کم توان ذهنی نسبت به گروه فاقد اختالل کمتر است. در گیرانهو سهل مقتدرانه ،مستبدانه



های واجد کودک کم توان ذهنی و خانواده  نتایج آزمون تحلیل واریانس  چند متغیری مربوط به سبک های  تربیتی در بین: 2جدول 

 گروه فاقد اختالل

 ح معنی داریسط                     F         Df1          Df2     مقدار    آزمون
 001/0 196 3 353/12 159/0 اثرپیالیی

 001/0 196 3 353/12 841/0 المبدای ویلکز

 001/0 196 3 353/12 189/0 اثر هتلینگ

 001/0 196 3 353/12 189/0 بزرگترین ریشه روی

اختالل فاقد ی و دهد بین میانگین سبک های تربیتی در بین دو گروه کم توان ذهننشان می 2همانطور که نتایج جدول 

 .تفاوت وجود دارد

های تربیتی در گروه های مورد مطالعهتحلیل واریانس نمرات سبک 3جدول   

 توان آماری مقدار اتا  داریسطح معنی            F      مجذورمیانگین  درجه آزادی   مجموع مجذورات های تربیتیسبک

 772/0        036/0  007/0 394/7 580/322 1  580/322   مستبدانه

102/0 001/0 463/22 220/1447 1 220/1447 مقتدرانه

 997/0  

 149/0              004/0 360/0 840/0 125/36    1 125/36   گیرانهسهل

 تفاوت معنادارP<0/01 تربیتی مستبدانه در سطح  سبکدر نمرات  دهد بین گروه هانشان می 3 همانطور که نتایج جدول

 ،گروه فاقد اختالل کمتر است نمرات سبک تربیتی مستبدانه از درتوان ذهنی ا توجه به اینکه میانگین گروه کمب .وجود دارد

 .کمتر استتوان ذهنی خفیف های واجد فرزند کمسبک تربیتی مستبدانه در خانواده

ا توجه به اینکه میانگین گروه ب. ردتفاوت معنادار وجود دا  P<0/01درسطح  تی مقتدرانهها در نمرات سبک تربیبین گروه 

سبک تربیتی مقتدرانه در خانواده های واجد  ،است از گروه فاقد اختالل کمتری در نمرات سبک تربیتی مقتدرانه توان ذهنکم

تفاوت  P>0/05در سطح  گیرانهسهلها در نمرات سبک تربیتی بین گروههمچنین  فرزند کم توان ذهنی خفیف کمتر است .

 وجود ندارد. معنادار

عاطفی و رضایت از زندگی در گروه های مورد مطالعه جومقایسه میانگین نمرات  4جدول   

ی هاشاخص               

 آماری
 t p انحراف معیار میانگین گروه

 

 جو عاطفی
  91/13 30/46 کم توان ذهنی

452/7- 
 

001/0 
 23/11 63/59 فاقد اختالل

 

 رضایت از زندگی
  37/6 04/20 ذهنیکم توان 

272/5 
 

001/0 
 05/5 75/15 فاقد اختالل

ا توجه به ب .تفاوت معنادار وجود دارد p<0/01دهد بین گروه ها در نمرات جو عاطفی در سطح نشان می 4های جدول یافته

ی در خانواده های واجد توان ذهنی در نمرات جو عاطفی از گروه فاقد اختالل کمتر است پس جو عاطفاینکه میانگین گروه کم

 فرزند کم توان ذهنی خفیف کمتر است.

توان گروه کم با توجه به اینکه میانگین .تفاوت معنادار وجود داردp<0/01  طحا در نمرات رضایت از زندگی درسبین گروه ه

کم توان  های واجد فرزندندگی در خانواده بیشتر است پس رضایت از زوه فاقد اختالل ذهنی در نمرات رضایت از زندگی از گر

 .بیشتر استذهنی خفیف 

 

 

 



 و نتیجه گیری بحث

ان کم عاطفی و رضایت از زندگی در خانواده های واجد کودکجوهای فرزندپروری و هدف اصلی پژوهش حاضر مقایسه سبک

یل داده های و تحل با توجه به فرضیه های پژوهش و تجزیه. کودکان فاقد اختالل می باشد های توان ذهنی خفیف و خانواده

 :نتایج ذیل بدست آمدجمع آوری شده 

با توجه به اینکه میانگین گروه  .تفاوت معنادار وجود داردP<0/01 ها در نمرات سبک تربیتی مستبدانه در سطح گروه بین -

های واجد خانواده رسبک تربیتی مستبدانه د ،گروه فاقد اختالل کمتر است نمرات سبک تربیتی مستبدانه از توان ذهنی درکم

با عنوان نقش سبک ( 1393) علمدارلو و همکارانهمتی  با پژوهش نتایج این پژوهش. توان ذهنی خفیف کمتر استکم فرزند

 موسوی و همکارانسید مشکالت رفتاری کودکان پیش دبستانی با کم توانی ذهنی و پژوهش  بینیپیشفرزندپروری مادران در 

 باشد.سال همسو می 9تا  7سازی شده درکودکان پروری و نشانگان برونیهای فرزندرابطه سبک بررسی با عنوان (1387)

1ویلدولین 5 که با  میزان مشکالت رفتاری کودکان در پروری والدینبا عنوان رابطه استرس فرزند در پژوهش خود( 2013) 

ارتباط زیادی با یکدیگر  در و مشکالت رفتاری کودکسبک فرزندپروری مستبدانه ما که نشان داد ،باشدپژوهش حاضر همسو می

تبیین احتمالی یافته های به . باشدمشکالت کودکان مفید می به منظور کاهشن برای مادراای همداخل  لذا سازماندهیو  دارند

د تنبیهی محدودیت و داشتن رویکر ،کاهش استقاللن،دست آمده این گونه است که علت اصلی بروز مشکالت رفتاری کودکا

به نقل از دهارت  ؛2001 ،استینبرگ و موریس) باشدانتقاد و دیکته کردن قوانین اجباری این افراد می ،والدین که شامل تهدید

بر اعمال قدرت و انضباط اجباری تاکید  ،سبک تربیتی مستبدانهبا  ، والدیناز این یافته هادیگر در تبیینی (. 2006 ،و همکاران

یک نفر  هادر این خانواده. دنگرم و با محبت برخوردکرده و برکنترل آنان تاکید دار لدین با فرزندان خود کمتراین وا .کنندمی

های واجد فرزند کم توان ذهنی به علت درگیری خانواده با فرزند کم احتماالً در خانواده .حاکم بر اعمال و رفتار دیگران است

  .جود نداردی خانواده وتوانشان فرصت دخالت درکارهای سایر اعضا

نکه میانگین گروه ا توجه به ایب رد.تفاوت معنادار وجود دا  P<0/01درسطح  تی مقتدرانهها در نمرات سبک تربیبین گروه -

نواده های واجد سبک تربیتی مقتدرانه در خا ،است از گروه فاقد اختالل کمتری در نمرات سبک تربیتی مقتدرانه توان ذهنکم

مشکالت  که به بررسی انضباط والدینی و (2004سامروف )ژوهش حاضر با پژوهش پ .توان ذهنی خفیف کمتر استرزند کم ف

پروری های فرزندسبک عنوان بررسی اب (1390)حمانی رپژوهش نتایج  باشد.همسو میپردازد رفتاری بیرونی در دوران کودکی می

قتدرانه در مو کودکان فاقد اضطراب نشان داد که سبک فرزندپروری  و جوعاطفی خانواده کودکان مبتال به اضطراب فراگیر

 باشد یعنی کاربرد روش مذکور در خانواده های فاقد اضطراب بیشتر است.های فاقد اضطراب و عادی باالتر میخانواده

پروری اند سبک فرزندتوای استرس زا میهتوان گفت که حضور کودک کم توان به عنوان منبع زمیندر تبیین نتیجه فوق می

تبیین در  .گیرده قرار میکمتر مورد استفادمقتدرانه استفاده از سبک تربیتی  هاوادهبنابراین در این خان .را تحت تاثیر قرار دهد

ها شده درخانواده عاطفی صمیمیجورفتاری و باعث کاهش مشکالت مقتدرانه   از آنجا که سبک تربیتیتوان گفت می دیگر

ادن به خانواده دآموزش و آگاهی بهترین شیوه برای تربیت فرزندان و بهترین سبک برای   ان به این نتیجه رسید کهتومی است

ان ذهنی بلکه وهای واجد کودک کم تی افراد را نه تنها برای خانوادهآموزش این روش قابلیت استفاده در جلساتکه  ستا اه

 باشد.ها قابل اجرا میبرای تمامی خانواده

 (1393)پژوهش علمدارلو  تفاوت معنادار وجود ندارد. P>0/05در سطح  گیرانهسهلها در نمرات سبک تربیتی بین گروه -

  باشد.همسو می ،دبستانی با کم توانی ذهنیمشکالت رفتاری کودکان پیش بینیپیشپروری مادران در با عنوان نقش سبک فرزند

ابطه میان انواع سبک های فرزندپروری والدین و بروز بی اشتهایی روانی در دختران با عنوان بررسی ر (1386)پژوهش مومنی 

اشتهایی روانی بی گیرانه رابطه معناداری بامشخص ساخت که سبک فرزندپروری سهل ،سال شهر اصفهان 17تا  14نوجوان 

گونه توان گفت از آنجا که اینفوق میدر تبیین نتیجه . باشداین پژوهش همسو با پژوهش حاضر میکه  دختران نداشته است

کاری که تمایل دارند را انجام دهند اجازه می دهند که فرزندانشان هرو  اعتنا و به حد افراطی مساوات طلب بودهوالدین بی

از خود نشان  اجتماعی راای ضدبنابراین اکثر این فرزندان اختالالت رفتاری بیرونی نظیر رفتارهای تکانشی و پرخاشگرانه و رفتاره

                                                             
1. Vildulyin 



1دوینگ)دهند همچنین بیشتر احتمال دارد که دچار سوء مصرف الکل و مواد مخدر شوند می 6 به عبارتی و  (2000و همکاران  

بینند و بیشتر رفتارهای نابهنجار گونه کنترل بیرونی بر آنها ندارند آنها در محیط اجتماعی خود را رها و آزاد میچون والدین هیچ

اضطرابی  ،آنها کمتر احتمال دارد مبتال به اختالالت خلقی .گیردی درونی به خود میهو کمتر جنب با اجتماع بوده آنها در رابطه

 . اختالالت درونی گردندو 

توان ذهنی ا توجه به اینکه میانگین گروه کمب .تفاوت معنادار وجود دارد p<0/01ها در نمرات جو عاطفی در سطح بین گروه -

عاطفی از گروه فاقد اختالل کمتر است پس جو عاطفی در خانواده های واجد فرزند کم توان ذهنی خفیف کمتر  در نمرات جو

با عنوان ویژگی مادران  (1392)و پژوهش یغمایی  خانواده تاثیر فرزند معلول یا ناتوان بر با عنوان (1381) پژوهش علیزاده است.

1و هانگ (2007) همچنین نریمانی. همسو بود ربا پژوهش حاض دارای کودکان با نیازهای ویژه 7 د نشان در پژوهش خو (2009) 

  فرزندی و روابط زندگی زناشویی پایین تر از والدین کودکان -روابط والد ،کیفیت زندگی والدین کودکان کم توان ذهنی دادند

ذهنی در انجام کارهای شخصی خود ضعیف توان ه اینگونه مطرح است که کودکان کمدر تبیین این یافت. فاقد اختالل می باشد

گونه کودکان تا حدی به و مهار رفتارهای نامناسب در این هاو تالش والدین برای آموزش مهارت یا ناتوان هستند از این رو سعی

زا شکلتوان ذهنی مین واقعیت برای والدین کودکان کما سازگاری در این وضعیت و پذیرش الذ .نتایج مطلوب منتهی نمی شود

ده و است از سوی دیگر ضرورت رسیدگی مضاعف به این قبیل کودکان ممکن است موجب بروز مشکالتی در جو عاطفی خانوا

  (.   1384، به نقل از به پژوه ؛1991 ،من و ولففیس) کودکان شودر روابط زناشویی و تربیت سای

توان گروه کم با توجه به اینکه میانگین .عنادار وجود داردتفاوت مp<0/01  طحا در نمرات رضایت از زندگی درسهگروه بین -

توان کم های واجد فرزندندگی در خانوادهبیشتر است پس رضایت از زوه فاقد اختالل ذهنی در نمرات رضایت از زندگی از گر

1پژوهش سندرا مکی. بیشتر استذهنی خفیف  8 ر سالمت روانی با عنوان تاثیر کودک کم توان ذهنی ب (2006)و همکاران  

1برانهلمبرایت  -او پژوهش اینگ  مادران 9 های فرزندپروری بر رضایت از زندگی در عنوان تاثیر سبک اب  (1992)  و همکاران 

 (1392)پژوهش ارجمندنیا و همکاران .همسو نبودند با پژوهش حاضر (سندروم داون) توان ذهنیکودک کم خانواده های دارای

د و کودکان فاق توان ذهنیادراک شده والدین کودکان کمو حمایت  فشار روانی و رضایتمندی زناشویی با عنوان مقایسه میزان

توان کودک کم روانی والدین تحت تاثیر حضور بین این نکته است که افزایش فشارها مفتهد. یااختالل همسو با پژوهش حاضر نبو

توان وجود کودک کم توان تابعی ازمی رتی رضایتمندی زناشویی رابه عبا. شده است ذهنی آموزش پذیر منجر به کاهش رضایت

از  که رابطه تنگاتنگی با رضایت از جمله متغیرهایی ،در تبیین این یافته این موضوع مطرح استد. در خانواده تلقی نمو  ذهنی

حمایت اطرافیان و دوستان خود نیاز  ها بهکه همه انسانها در هنگام گرفتاریبدیهی است  .باشدزندگی دارد حمایت اجتماعی می

در پژوهش  شود.باشد امیدواری شان نیز بیشتر می لذا هرچه حمایت اجتماعی دیگران بیشتر .دارند تا احساس امنیت کنند

های واجد کودک کم رضایت از زندگی در خانواده حمایت اجتماعی تاثیرگذار بوده است و به این دلیل حاضر به احتمال قوی

 .باشدمیل های فاقد اختالنوادهرضایت از زندگی در خا ذهنی باالتر ازتوان 

 شود:های پژوهش حاضر پیشنهاد میبا توجه به یافته

هت پیشگیری جراهبردهای الزم  ،کودک نقش دارند خفیف که در ایجاد و تشدید ناتوانی ذهنی یگرفتن عواملرنظبا در -1

مت خانواده و سطح سالموجب اعتالی  شود که این امر ن آموزش دادهالدیبه و ،این نوع اختالالت بهک کودابتالی از 

 . شدجامعه خواهد

ی زایش آگاهدر جهت افو وه انجام شود هر دو گر در تربیتی مناسب کبا هدف تاثیر در انتخاب سبای داخلهگونه مهر -2

 .های آموزشی والدین ارائه گرددسبک تربیتی مقتدرانه در قالب برنامه از

کودک  دخانواده های واج (زندفر -فرزند ،فرزند -دوالوالد، -والد)ای با هدف تاثیر در روابط خانوادگی نه مداخلههرگو -3

 .های آموزشی والدین ارائه شودتوان ذهنی در قالب برنامهکم

 .قابلیت تعمیم نتایج افزایش یابد این تحقیق بر روی دختران و پسران سایر شهرها انجام گردد تا -4

                                                             
1. Duying 

2. Hang 
3. Sandra Mackey 
1. Inga - Britt Branholm 



توان کم کودک های واجدلدین و حمایت اجتماعی در خانوادههای مقابله وااز متغیرهای سبکقیقات مشابه بعدی در تح -5

 .ذهنی استفاده گردد

 منابع

(. مقایسه میزان فشار روانی و رضایتمندی زناشویی وحمایت ادراک 1392)ارجمندنیا، علی اکبر؛ افروز، غالمعلی؛ و نامی، محمدصالح. 

 .5-15، 3(، 13توان ذهنی وکودکان عادی، مجله تعلیم وتربیت استثناِیی، )ودکان کمشدهوالدین ک
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Abstract 

The aim of the present study is to compare parenting, Emotional atmosphere and life satisfaction 
styles in families with mildly mentally retarded children and families Children without disorders. For 

the present study, a comparative causal research method has been used. The statistical population of 

the study consists of families with mildly mentally retarded children and families Children without 

disorders aged 8 to 15 years living in Isfahan in 2014-2013. The sample size is 200 people, which 
used random cluster sampling to select families of mentally retarded children, and simple random 

sampling was used to select families of children without disabilities. To conduct the research, 

questionnaires on parenting styles, emotional atmosphere of the family and life satisfaction were 
implemented and then analyzed through multivariate analysis of variance and t-test of two 

independent groups. The results show that comparative methods of authoritative and authoritarian 

parenting style in families with mildly disabled children have fewer disorders than in families with 
children, and the difference in facilitative parenting style in families with mildly mentally retarded 

children and families with children with significant disabilities is not. According to the research 

findings, the emotional atmosphere in families with children with mild mental retardation is lower and 

life satisfaction is higher in families with children with mild mental retardation. The results of this 
study show that not using authoritative parenting style has led to weak relationships between family 

members, which is affected by the presence of a mentally retarded child. Therefore, it is possible to 

increase the ways to improve the relationships between family members by teaching authoritative 
parenting style to families with children with intellectual disabilities. 
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