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 مقدمه - 1-1

1ذهنی ماندگیعقب
)حلم سرشت  ها بوده، و قدمتی هم پای تاریخ بشر داردهمراه با پیدایش انسان 

ماندگی (. امروزه نیز مساله عقب1319؛ به نقل از یزدانی، همتی، ولی زاده و حمیدی، 1311و دل پیشه، 

؛ به نقل از یزدانی، همتی، ولی زاده 1311ئل جوامع بشری است )ملک پور، ترین مساذهنی یكی از عمده

 (.1319و حمیدی، 

مشكل بزرگی برای هر جامعه به  شود ودرصد کل یک جامه دیده می 0-3ماندگی ذهنی در عقب

شوند در آرزو و انتظار فرزندی دار میهر پدر و مادری وقتی بچه (.0222، 0)استندهوپ آیدحساب می

نهد، والدین در باشند. وقتی کودکی با عقب ماندگی ذهنی به محفل زندگی پا میالم، با هوش و زیبا میس

شوند. وجود یک طفل رو میها و چه باید کردهایی روبهکنماولین برخورد و مواجهه با این کودک با چه

تعامل والدین، بهداشت روانی، ذهنی معموالً منجر به تغییر رفتار اعضای خانواده خواهد شد.  عقب مانده

 .(1369)احدی و بنی جمالی،  دهدوالدین را تحت تاثیر قرار می -اجتماعی و روابط کودک

تاثیر کودکان معلول ذهنی بر نظام خانواده، سالهاست به عنوان یک معضل، توجه متخصصان را به 

بیشتر  1912های شود. در پژوهشهایی نیز مشاهده میخود جلب کرده است. در این راستا فراز و نشیب

، اثرات منفی کودکان بر 1962به تاثیر رفتار والدین بر کودک توجه داشتند، درحالی که در مطالعات دهه 

گذاری حضور کودک عقب مانده ذهنی بر روابط ، به تاثیر1912تر شده است. در دهه والدین برجسته

در این راستا اثر منفی بر روابط زناشویی والدین نیز برادران و خواهران، همچنین والدین توجه شده و 

 (.1392پناه، مورد غفلت قرار نگرفته است )احمد

ذهنی در یادگیری ضعیف هستند. سعی و تالش والدین برای آموزش  ماندههمچنین کودکان عقب

ی با این واقعیت رسد، لذا پذیرش و سازگارهای جدید به این کودکان معموالً به نتیجه مطلوب نمیمهارت

طلبد. این تالش مضاعف ممكن است به برای والدین تالش بیشتری را در مقایسه با کودکان عادی می

3فلوید و گلیین) تر شدن این گونه مسائل بیانجامدبروز مشكالت زناشویی یا وخیم
به نقل از ؛1999،

 (.1391دینی ترکی، بهرامی، داور منش و بیگلریان، 

                                                

1- mental Retardation 

2- Standhop 

3- Floyd & Gillion 
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زا توان ذهنی با ایجاد مشكالت مراقبتی برای خانواده و به ویژه تجربیات استرسحضور کودک کم

شود که خانواده بتواند کارکردهای متعارف خود برای والدین همراه است. چنین وضعیتی مانع از آن می

شته نظیر تربیت فرزندان، روابط اجتماعی، اشتغال، اوقات فراغت و روابط زناشویی را به نحو مطلوبی دا

(. 1391؛ به نقل از دینی ترکی، بهرامی، داور منش و بیگلریان، 1311)ملک پور و جدیدی زاده، باشد

های روانی مشخص دیگری از جمله اضطراب و افسردگی نیز منجر توان ذهنی به آسیبحضور کودک کم

در خانواده تلقی تواند سالمت روانی زوجین را تابعی از حضور کودک عقب مانده ذهنی شود. لذا میمی

 (.1391؛ به نقل از دینی ترکی، بهرامی، داور منش و بیگلریان، 8991، 1تمپلین و گوادر)نمود 

های شخصی از جانب والدین است. مراقبت دائم از کودک مستلزم شكیبایی زیاد و فدا نمودن هدف

کنند. ز شكست خود تلقی میای ابسیاری از والدین کودکان عقب مانده ذهنی، فرزند معلول خود را نشانه

اند به آنها هایی را که خود در زندگی نتوانستهآن دسته از والدینی که انتظار دارند فرزندان آنها هدف

کنند و لذا برسند، برآورده سازند، با ورود کودک عقب مانده ذهنی به زندگی یاس و ناامیدی را تجربه می

به نقل از دینی ترکی، بهرامی، داور منش و بیگلریان،  ؛1369)سیف،  خورندبه طور مضاعف ضربه می

1391 .) 

توان ذهنی نه تنها به والدین این کودکان، بلكه به افراد های کمدرک صحیح از مشكالت خانواده

ریزی آموزد تا نگرش خود را در جهت برنامهکنند میمتخصصی که در رابطه با این گونه افراد کار می

باره بدون در نظر گرفتن خانواده و نقش ریزی در اینگونه برنامهغییر دهند. بعالوه هرآموزشی و پرورشی ت

براین، شناسایی شدت فشار روانی و ارتباط آن با نوع و چگونگی موثر والدین، محكوم به شكست است. بنا

نایی ضروری تواند اطالعات زیر برضامندی از زندگی زناشویی والدین دارای کودک عقب مانده ذهنی می

 (.1311)افروز،  شناسانی که با این گونه والدین سرو کار دارند ارائه نمایدبه مشاوران و روان

های روانشناسی و روان پزشكی مطالعات نشان داده است که که در بین افرادی که به کلینیک

شرایط آشفته  ( و0222، 0)گادو تر و دارای تعارضهای خانوادگی پراسترسکنند، محیطمراجعه می

(. با این وصف و با توجه به اینكه دوران حاضر، عصر استرس 1391شود )کمیجانی، خانوادگی مشاهده می

رویی و اظطراب نامیده شده، توانایی کنترل هیجانات ناگوار در سالمت هیجانی اهمیت خاصی دارد. سخت

کنار آمدن با مشكالتشان کمک زیادی  باال در افراد می تواند به آنها در جهت افزایش توان سازگاری و

های ارتباطی با سالمت روان رویی، نگرش دینی و مهارتهدف این پژوهش بررسی رابطه سخت .کند

 ی ذهنی است.ماندهوالدین کودکان عقب

                                                

1-Tamplin & Gooder 

2-Gado 
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 بیان مسئله -1-2

 را تحتسالمت روان اعضا  خانواده به ویژه والدین  خانواده، ساختار و مانده در هر وجود کودک عقب

در معرض خطرر مشركالت    والدین کودکان عقب مانده ذهنی عموماً (.1992 ، 1دهد )باردنالشعاع قرار می

( شواهد حاکی  از ارتباط بین شردت  0،1991دشواری عاطفی قرار دارند )بكمنو  مختلف زندگی خانوادگی

مثرل   وانی و استرس والردین، فراوانی  مشكالت  رفتاری کودکانی که معلولیت ذهنی دارند و مشكالت  ر و

بره   والردین کودکران دارای مشركالت هوشری،     (0223 ،9ابرود  ،3ینر افسردگی و اضطراب وجرود دارد )دود 

ماهیت محدود کننده، مخرب و  اقتصادی و هیجانی که غالباً اجتماعی، روانی، احتمال بیشتری با مشكالت

بینرد  آسریب مری   ای خرانواده و کرارکرد آن،  شوند. در چنین موقعیتی گرچه همه اعضمواجه می فراگیرند،

دار، والدین و به ویرژه مرادر را در معررض    فرض بر این است که مشكالت مربوط به مراقبت از فرزند مشكل

 اسررائل،  ؛0222 ؛1یرالیتی  ی کامینز، )باکستر، دهدابتال به  مشكالت مربوط به سالمت روانی قرارمی خطر

 (.0211، 1رک پاتریک؛ گرانكویست و کی0223 ،6گرین وود

تواند از عوامل و منابع گوناگونی به وجود آید. یكی از عوامرل فشرار روانری در زنردگی     فشار روانی می

خانوادگی، تولد فرزند ناتوان است. فرزندانی که از نظر ذهنی یا جسرمی نراتوان هسرتند، فشرارهای روانری      

کنند و به دنبال آن مشكالت و مسرائلی را بره   میخاصی را بر والدین به ویژه مادران و کل خانواده تحمیل 

 -0پرذیرش نراتوانی فرزنرد،     -1آورند. مهمترین مسائل و مشكالت چنرین والردینی عبارتنرد از :    وجود می

 -1مشركالت مرالی خرانواده،     -9مسائل مربوط به اوقات فراغت،  -3خستگی ناشی از پرستاری و مراقبت، 

 (.0211، 9)توتسیكا و همكارانمسائل پزشكی، آموزشی و توانبخشی 

دانرد بلكره آن را   فقط فقدان اخرتالل روانری نمری    سالمت روانی را (0229) سازمان جهانی بهداشت

توانرد برا   داند و میداند که طبق آن هر شخصی خودش را توانا و با استعداد میآسایش می رفاه و حالتی از

موفقیت آمیزی کار کند و در اجتماع مشارکت داشته به طور مفید و  های طبیعی زندگی کنار آید،استرس

 باشد.

هرای  روزه سالمت روانی یكی ازموضوعات و مقوالتی است که ذهن بسریاری از متخصصران حروزه   رام

های مختلرف  علت این امر هم ارتباط وتاثیر سالمت روانی بر کارکرد مختلف را به خود مشغول کرده است،

                                                

1-Burden 
2-Beckman 

3-Duvdevany 

4-Abboud 

5-Baxter,Cummins,Yiolitis 

6-Esdnile,Greenwood 

7-Granqvist,Kirkpatrick 

8-Totsika et al 
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 هیجانی رفاه و آسرایش و  حی است که برای توصیف  سطوح شناختی وانسانی است. سالمت روانی اصطال

گر و روان شناسی مثبت نگرر سرالمت روانری    نرود. طبق دیدگاه کلنیز عدم وجود اختالل روانی به کار می

هرای زنردگی وکوشرش بررای     ایجاد تعادل بین فعالیت گیرنده توانایی فرد برای لذت بردن از زندگی،در بر

 .(0221 ، 1)ن  بود پذیری روانی استرسیدن به به

نیرز   توسرعه و  و سالمت روانی و ارتقای آن در بین افراد جامعه به منظور پیشرفت وضعیت با توجه به

عوامل موثر برآن الزم و ضرروری اسرت.    پرداختن به این موضوع و ،بهبود زندگی شخصی و اجتماعی افراد

نقرش   جامعه و کانون  حفظ سالمت و بهداشت روانی است، ترین هسته هردر این زمینه خانواده که اصلی

واحردی اسرت کره سرالمت      ، معتقد است که خانواده (1319 )نقل از امینی، پرات مهمی را ایفا می کند،

گیرد و همچنین در تامین بهداشت روانی ،مراقبرت وحمایرت از سرالمت افرراد     روانی افراد در آن شكل می

 ؛0226، 0کرازدین و وایتلری   ؛0221 و همكراران؛  کرازدین  ؛0221 1)کرازدین مورد تایید قرار گرفته اسرت  

 (.0226 ،وکازدین 3دیلوس ریز

-و مهرارت  نگرش دینی ،روییمتغیرهای سخت بررسی کند که آیا در این پژوهش پژهشگر قصد دارد

 ذهنی رابطه دارد؟ سالمت روان والدین کودکان عقب مانده باهای ارتباطی 

 

 ش:اهداف پژوه -1-3

 اهدف کلی:  -1-3-1

های ارتباطی و سالمت روانری والردین کودکران    رویی، نگرش دینی، مهارتتعیین وضعیت سخت -1

 عقب مانده ذهنی.

های ارتباطی برا سرالمت روان والردین کودکران     رویی، نگرش دینی و مهارتبررسی رابطه سخت -0

 عقب مانده ذهنی.

رویری، نگررش دینری و    مانده ذهنی بر اساس سختقب بینی سالمت روان والدین کودکان عپیش -3

 های ارتباطی.مهارت

 

                                                

1-Ness 

2-Kazdin 

3-Whitley 

4-Delos Reyes 
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 :اهداف جزیی -1-3-2

 وضعیت نگرش دینی والدین کودکان عقب مانده ذهنی تعیین -1

 رویی والدین کودکان عقب مانده ذهنیتعیین وضعیت سخت -0

 های ارتباطی والدین کودکان عقب مانده ذهنیتعیین وضعیت مهارت -3

 تعیین وضعیت سالمت روان والدین کودکان عقب مانده ذهنی -9

 تعیین رابطه بین سخت رویی و ابعاد آن با سالمت روانی والدین کودکان عقب مانده ذهنی -1

 تعیین رابطه بین نگرش دینی و ابعاد آن با سالمت روانی والدین کودکان عقب مانده ذهنی -6

 و سالمت روانی والدین کودکان عقب مانده ذهنیتعیین رابطه بین مهارت های ارتباطی  -1

 و ابعاد آن پیش بینی سالمت روان والدین کودکان عقب مانده ذهنی از طریق متغیر سخت رویی -9

 وابعاد آن پیش بینی سالمت روان والدین کودکان عقب مانده ذهنی از طریق متغیر نگرش دینی -9

 مانده ذهنی از طریق متغیر مهارت های ارتباطی پیش بینی سالمت روان والدین کودکان عقب -12

 پژوهش: سواالت -1-4

 سواالت کلی: -1-4-1

های ارتباطی و سالمت روان در والدین کودکان عقرب  وضعیت سخت رویی، نگرش دینی، مهارت -1

 مانده ذهنی چگونه است؟

ان والدین کودکان های ارتباطی با سالمت رورویی، نگرش دینی و مهارتبین سختای  رابطه چه -0

 رد؟اعقب مانده ذهنی وجود د

بینری سرالمت روان   های ارتباطی قادر به پیشهای سخت رویی، نگرش دینی و مهارتآیا متغیر  -3

 باشند؟والدین کودکان عقب مانده ذهنی می

 سواالت جزئی: -1-4-2

 ذهنی چگونه است؟ یوالدین کودکان عقب ماندهدر رویی وضعیت سخت -1

 ذهنی چگونه است؟ یوالدین کودکان عقب مانده در یت نگرش دینیوضع-0

 ی ذهنی چگونه است؟والدین کودکان عقب مانده های ارتباطی درمهارتوضعیت  -3

 ی ذهنی چگونه است؟وضعیت سالمت روان در والدین کودکان عقب مانده -9

رابطره  ی ذهنری  ن عقرب مانرده  والدین کودکرا  در سالمت روان ابعاد آن با و نگرش دینیبین آیا  -1

 ؟وجود دارد
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رابطره   ی ذهنری والدین کودکران عقرب مانرده    در سالمت روان ابعاد آن با و سخت روییبین آیا  -6

 ؟وجود دارد

رابطره وجرود    ی ذهنری و سالمت روان والدین کودکان عقرب مانرده  های ارتباطی آیا بین مهارت -1

 ؟دارد

ی قادر به پیش بینی سالمت روان والردین کودکران عقرب مانرده     و ابعاد آن آیا ابعاد نگرش دینی -9

 باشد؟ذهنی می

ی ذهنری  قادر به پیش بینی سالمت روان والدین کودکان عقب مانرده  و ابعاد آن آیا سخت رویی -9

 باشد؟می

ی ذهنی مری های ارتباطی قادر به پیش بینی سالمت روان والدین کودکان عقب ماندهآیا مهارت -11

 باشد؟

 :ضرورت و اهمیت پژوهش-1-5

از جملره عوامرل مطررح در     با توجه به مشكالت روانری والردین دارای کرودک عقرب مانرده ذهنری،      

؛ 0221 اسرت )کیررک پاتریرک،    دلبستگی به خدا سازگاری و ارتقای سالمت روان در این طیف از والدین،

 .(0221 ،1شور،هورش میكولنسر،

گی پیوند عاطفی عمیقی است که برا افرراد خرار در زنردگی     دلبست (،1969بر اساس نظریه بولبی )

احساس نشاط، شعف و امنیت کررده   کند،طوری که وقتی فرد با این افراد خار تعامل می شود،برقرار می

مفهوم دلبسرتگی منبعرا از    کند.نها را در کنار خود دارد احساس آرامش میآو به هنگام استرس از اینكه 

ها مربروط بره قلمرروی دینری و اعتقرادی اسرت       زیادی دارد. یكی از این محدوده گستردگی نظریه بولبی،

ای کره فررد برا چهرره دلبسرتگی      (، بر این اساس، روابط نزدیک و عشق و عاطفره 0221 ،1)کیرک پاتریک

برین   یرابطره  (.1999 کند در ارتباط با خدا نیز با میزانی از تفاوت وجود دارد )کیررک پاریرک،  تجربه می

هرای حضرور فیزیكری اسرت )کیررک      فرای محردودیت  دلبستگی درک شده، یخدا به عنوان رابطه فرد و

-خردا مری   هداری را نیاز انسان بر ( یک عامل عمده در دین0221) ، (. کیرک پاتریک1992 ،0پاتریک،شور

 داری همین عامل ارتباط با خدا است که موجب قدرتمندی و سرالمت فررد  داند و معتقد است که در دین

 عباسری،  وجود باورهای دینی تاثیر به سزایی در اسرتحكام خرانواده نیرز دارد )عطراری،     گردد.دار میدین

در واقرع   شرود، دار فرد به کرل هسرتی مری   دار و هدفایمان به خدا موجب نگرش معنی (،0221 هنرمند،

                                                

1-Mikulincer&Shaver,Horesh 
2- Kirkpatrick&Shave 
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را بره عنروان موضروع    دهرد او  گاه و منبع دلبستگی دارای شرایطی است که اجازه میخداوند به علت تكیه

پناهگاهی است مطمئن که فرد در مشكالت  های این منبع دلبستگی،از ویژگی دلبستگی به حساب آوریم

-علری  همیشه در دسترس و در کنار انسران اسرت،   (،0222 تواند  به او رجوع کند )ساالری فر،زندگی می

احسراس   ه فرد معتقرد از وجرود او  شود حضور او را احساس کرد دیگر اینكرغم حضور فیزیكی همیشه می

گی بره خردا و   ت( تحقیقات انجام شده در زمینه رابطه دلبس1999 )کیرک پاتریک، کندامنیت می قدرت و

کیررک   (.0220 ،1بالویچ و پارگامنت ؛0221 گذارد )کیرک پاتریک،سالمت روان نیز ادعا بر این صحه می

افسرردگی و بیمراری    اضرطراب کمترر،   گی ایمن به خردا، افراد با دلبست دریافتند، (1990) پاتریک و شیور

ایمرن  روانشناختی بیشتری را نسبت به افراد برا دلبسرتگی نرا   رضایت از زندگی و سازگاری جسمانی کمتر،

 .دارند

های انجرام شرده عرواملی نظیرر برقرراری ارتبراط مطلروب، ابرراز وجرود،          همچنین بر اساس پژوهش

ب به ارتباط، گوش دادن فعال، انعكاس احساسرات و توضریح واضرح و    همكاری، خود افشایی، خاتمه مطلو

 (.0229روشن در ارتقاء سالمت روانی تاثیر دارد )میر محمد صادقی، 

های ارتباطی از چنان اهمیتری برخوردارنرد کره نارسرایی آنهرا برا احسراس تنهرایی،         بنابراین مهارت

باشرد  هرای شرغلی وتحصریلی همرراه مری     تاضطراب اجتماعی، افسردگی، عزت نف  پایین و عدم موفقیر 

 (.0221، 0)ویلیامز، زادیرو

هایی است که فرد را برای درگیری با مشكالت زندگی آمراده  رویی نیز یكی از مهارتسخت همچنین

پندارند، بلكه خرود را عامرل تعیرین کننرده نترایج      رو نه تنها خود را قربانی تغییر نمیکند. افراد سختمی

 (.  1391، به نقل از سارافینو، ترجمه میرزایی و همكاران، 1911دانند )کوباسا، میحاصل از تغییر 

توسط سوزان کوباسا معرفی و توسط همكارانش توسعه  رویی که ریشه در فلسفه وجودی دارد،سخت

 وجره مشرترک دارد،    پروایی و شهامت،بی تهور، جسارت، هایی مانند استقامت،یافت. این مفهوم که با واژه

 .(1392ری،وگیرد )جمههای روانی را در بر مینوعی سبک شخصیتی است که مجموعه ای از صفت

چالش است که با تبدیل شرایط بحرانی به یک  کنترل، رویی نگرشی مرکب از سه مولفه تعهد،سخت

 افررادی کره در زیرر    (. در واقرع، 1991 ،1کند )مردی تجربه بالنده به حل موفقیت آمیز اضطراب کمک می

هایشان تراثیر بره سرزایی در رویرارویی و     بر این باورند که تالش آورند،مولفه تعهد نمره باالیی به دست می

آسرایش و   رضایت، آورند،نمره باالیی به دست می ها دارند و افرادی که در زیر مولفه چالش،غلبه بر مشكل

                                                

1-Belavich&Pargament  
2- Wiliyams & Zadiro 

3-Maddi 
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نه به خاطر روز مرگری )مردی    انند،دهای مثبت و منفی یک زندگی فعال میپیشرفت را به خاطر یادگیری

رویی است که به عنوان ساز مفهوم سختکنترل و چالش، زمینه (. ترکیب وتلفیق تعهد،0220 و همكاران،

هرای  البته الزم بره توضریح اسرت کره زیرر مولفره       (.1999 )مدی، یک شجاعت وجودی تعریف شده است

هرا و  یص اجتناب ناپرذیری تغییرهرا و مشركل   رویی به تنهایی قادر به ایجاد شجاعت وجودی و تشخسخت

زمینره   هرا، بلكه ترکیب وتلفیق پویای این زیر مولفه ها نیست؛ها به فرصتها برای تبدیل این مشكلتالش

ابتردا بایرد درگیرر     ها،ها به مزیتبرای تبدیل نقص (. درواقع،0221 )مدی، ساز این شجاعت وجودی است

 مردی داشرت  آنه اینكه احساس عردم کار  رای موثر بودن باید تالش کرد؛ب )تعهد( نه اینكه دوری کرد شد؛

)چرالش( )مردی و    نره اینكره از روزگرار شركایت کررد      و تمرام مردت بره دنبرال یرادگیری برود؛       )کنترل(

 (.0220همكاران،

دهرد مبرارزه و   در همین راستا یكی از راههایی که اسالم برای مقابله عاطفی با فشار روانی ارائره مری  

داری در برابر نامالیمرات  رویی است. اسالم با سفارش به صبر و پایداری در مقابل حوادث و خویشتنسخت

سازدکه مانند کوه اسرتوار اسرت   و قرار دادن انسان در چالش پیوسته با آزمون الهی، از نسان شخصیتی می

 (.1399)حسینی کوهساری، 

 متغیرهای تحقیق:

 ا:تعاریف نظری و عملیاتی متغیره -1-6

هرای ارتبراطی   دینری و مهرارت  رویری، نگررش  در این پژوهش سرالمت روان متغیرر مرالک و سرخت    

 باشند.متغیرهای پیشبین می

های شخصیتی ای از ویژگیرا مجموعه روییسخت( 1919: کوباسا )1روییتعریف نظری: سخت

ت و سپر محافظ ایفای داند که درهنگام مواجه با وقایع فشارزای زندگی، به عنوان یک منبع مقاوممی

ی کند که از سه مولفهرا ترکیبی از باورها در مورد خویش و جهان تعریف می روییسختکند. او نقش می

است و در عین حال یک ساختار واحد است )به نقل از نریمانی، جویی تشكیل شده تعهد، کنترل و مبارزه

 (.1392زاهد، ابوالقاسمی و محمودی، 

رویی کوباسا به دسرت  سوال پرسشنامه سخت 12ها از مجموع نمراتی که آزمودنی: تعریف عملیاتی

 آورند.می

                                                

1- hardiness 



 

01 

 

 

 1نگرش دینی

گذار اسرت و بره عنروان نظرام اعتقرادی      بادوام و تاثیر دین یک پدیده گسترده بسیارتعریف نظری: 

دهری  ه شیوه پاسرخ ها و اعمال تعریف شده است که تعیین کنندای از آیینسازمان یافته همراه با مجموعه

 (.0226افراد به تجارب زندگی است )زولینگ و همكاران، 

 استارک و گالکدینی سوال پرسشنامه نگرش06ها ازمجموع نمراتی که آزمودنی تعریف عملیاتی: 

 آورد.به دست می

 

2های ارتباطیمهارت
 

که به واسطه آن افراد هایی هستند های ارتباطی به منزله آن دسته از مهارتمهارت  تعریف نظری:

های بین فردی و فرایند ارتباط شوند؛ یعنی فرایندی که افراد در طی آن، اطالعات، توانند درگیر تعاملمی

یوسرفی،  (گذارنرد  های خود را از طریق مبادله کالمی و غیر کالمی با یكدیگر در میان مری افكار و احساس

0226.) 

منجمری زاده،   هرای ارتبراطی  سروال مهرارت   19ها از نی: مجموع نمراتی که آزمودتعریف عملیاتی

 آورند.به دست می (1391اصغر، )

 

 3سالمت روان

است از احساس خوب بودن و اطمینان از کارآمدی خرود، اتكرا    سالمت روان عبارت  تعریف نظری:

باشرد  یهرای برالقوه فكرری و هیجرانی مر     به خود، ظرفیت رقابت، تعلق بین نسلی و خود شكوفایی توانایی

 (.0226)کوثر حدادی، 

توسرط   نامره سرالمت روان    سروال پرسرش   09هرا از : مجموع نمراتی که آزمرودنی تعریف عملیاتی

 آورند.به دست می (1919گلدبرگ و هیلر )

 

                                                

1- religious attitude 

2- communication skills 

3- mental health  
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 مقدمه -2-1

ای که در متغیر ت به گونهدر این فصل به بررسی مفاهیم نظری متغیرهای پژوهش پرداخته شده اس

اند و اجزای پردازی کردهباره نظریههایی که در اینی مكتبسالمت روان به مفهوم سالمت روان، نظریه

رویی و بنایی سختهای زیررویی، نظریهپردازد. سپ  به مفهوم سختترکیب کننده سالمت روانی می

هایی و بعد از آن به ویژگی  رداختهشود، پمی ( جوییهای آن که شامل )تعهد، کنترل و مبارزهمولفه

شود. در متغیر نگرش دینی، به تعاریف دین از دیدگاه متفكران رویی و پیامدهای آن پرداخته میسخت

اسالمی و برخی صاحب نظران غربی، دیدگاههای سنتی درمورد روانشناسی دین، دیدگاههای کارکردی 

پرداخته شده است. همچنین در متغیر مقابله با فشار روانی،  وباره، تاریخچه مذهب، مذهب در این

های ارتباطی، ارتباطات، عناصر فراگرد ارتباطات، اصول موثر در ارتباطات، انواع ارتباطات، سبکمهارت

های ناتوانی در ارتباط موثر، مشكالت موجود در روابط بشری و عوامل های ارتباطی، موانع ارتباطی، پیامد

های  موجود ی متغیرهای انجام شده دربارهارتباط موثر، شرح داده شده است و در آخر به پژوهشموثر در 

 پرداخته شده است.

 :1سالمت روانی  -2-2

کارشناسان سازمان بهداشت جهانی، سالمت فكر و روان را قابلیت ارتباط موزون و هماهنگ با 

ضادها و تمایالت شخصی به طور منطقی، عادالنه دیگران، تغییر و اصالح محیط فردی و اجتماعی و حل ت

کنند و معتقدند سالمت روانی، تنها نداشتن بیماری روانی نیست، بلكه توان واکنش و مناسب عنوان می

 (. 1391دار است )آقایانی چاوشی، ندگی به صورت قابل انعطاف و معنیدر برابر انواع گوناگون تجربیات ز

باشد. از طرف دیگر ت ابعاد خاصی از انسان مثل هوش، ذهن و فكر میمنظور از سالمت روان، سالم

سری اند که یک های اخیر نشان دادهسالمت روانی بر روی سالمت فیزیكی هم تاثیر دارد. پژوهش

های فیزیكی و جسمی به شرایط خار روانی مرتبط هستند. با وجود اینكه سالمت روانی مفهومی اختالل

شود، اما هنوز یک تعریف کلی که مورد قبول همه باشد، از آن به از آن استفاده میاست که خیلی وسیع 

 اند. هر فرد یا گروهی یک تصور خار از سالمت روانی دارد.دست نداده

 

                                                

1-mental health 
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Abstract 

      The aim of this study was to determine the relationship of Hardiness, Religious 

attitude and Communication skills with Mental Health of Parents of mentally retarded 

children. The study population consisted of 260 parents of mentally retarded children. 

Among this population, 155 parents using stratified sampling ratio Morgan Table as 

samples were selected and the elimination of 137 questionnaires completed the 

questionnaire (89 mothers and 48 fathers) fully completed was. The Measurement tools 

included the Gluck Stark Religious attitude Scale, Hardiness Kobasa, monajemi zade 

Communication skills Scale and Goldberg and Hiller Mental Health Scale (WHO-

BREFQoL). Data were analyzed using Pearson's correlation and multiple regression 

analysis. Results indicate not that the rate of talent Religious attitude and Mental 

Health and showed that there is a significant negative relationship between hardiness 

and mental health and And a significant negative correlation between communication 

skills and mental health was.and Hardiness and communication skills are significant 

predictor variables and the mental health of parents of mentally retarded children. 
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