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  :چکیده

کم  بدون و با آموزاندانش مادران در زناشویی رضایت و معنوي هوش آوري،ي تابهدف پژوهش حاضر مقایسه

مادران  ي این پژوهش را کلیهجامعه آماراي استفاده شد. مقایسه –ذهنی بود. در این پژوهش از روش علی  یتوان

ر ي ابتدایی شهر پارس آباد د) دورهنفر 15583آموزان عادي () و مادران دانشنفر 109ذهنی ( کم توانآموزان دانش

نفر  15ذهنی ( کم تواننفر  از مادران داراي فرزند  30از این جامعه آماري  تشکیل دادند. 1396 -97سال تحصیلی  

نفر  15نفر پسر و  15از مادران داراي فرزند عادي ( نفر  30نفر دختر) به روش نمونه گیري تصادفی ساده و  15پسر و 

آوري کانر هاي تابنامههاي این پژوهش از طریق پرسشداده گردید.اي انتخاب گیري چند مرحله) به روش خوشهدختر

 یلتحل از آزمون هاداده تحلیل تجزیه و آوري شد. برايکینگ و رضایت زناشویی انریچ جمع و دیویدسون، هوش معنوي

 تگیشایس از تصور( آن هايو مولفه آوريتاب ها نشان داد که در متغیریافته  .استفاده شد چند متغیره (مانوا) واریانس

 م توانک آموزاندانش ، مادران)معنوي تاثیرات و کنترل ایمن، روابط و تغییر مثبت پذیرش منفی، عاطفه تحمل فردي،

معنوي و  هوش همچنین در متغیر .به دست آوردند عادي آموزاندانش مادران تري در مقایسه باي پاییننمره ذهنی

-دانش مادران نیز )متعالی آگاهی و هشیاري حالت بسط شخصی، معناي تولید جودي،و انتقادي تفکر( هاي آنمولفه

 رضایت کسب کردند. و نیز در متغیر عادي آموزاندانش مادران با مقایسه در ترينپایی نمرات ذهنی کم توان آموزان

 روري،فرزندپ جنسی، رابطه ی،مال مدیریت تعارض، حل ارتباط، زناشویی، رضایت آرمانی، هاي تحریفدر مولفه(زناشویی 

آموزان عادي تر از مادران دانشذهنی پایین کم توان آموزاندانش مادران نمرات) مذهبی گیريجهت و طلبیمساوات

 هشاین پژو هايیافتهدارد.  وجود تفاوت معناداريآوري، هوش معنوي و رضایت زناشویی دو گروه بنابراین بین تاب بود.

 کم توانفرزند  داراي مادران زناشویی رضایت و آوريتاب معنوي، هوش افزایش براي هاییبرنامه ینتدو در توانمی را

 با گیزند نامالیمات با و ببرند باال را کیفیت خود تا شود کمک هاآن هايخانواده و کودکان این به تا برد کار به ذهنی

  .بیایند کنار بیشتري توان

  

  ، هوش معنويذهنی یکم توانیت زناشویی، ي، رضاآورتاب: هاواژه کلید
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  مقدمه  1-1

 و زن بین ازدواج طریق از که است اسـاسی جامعه  ارکان از اجتماعی نظام یک خانواده. اسـت  خانواده انسـانی  گروه ترینطبیعی

. عهده دارد بر خطیري وظیفۀ خانواده نهاد). 1383 معتمدین،( گیردمی شکل جامعه با عرف متناسب مراسمی انجام با معموال و شوهر

 اگر یحت اســت، کودکان اســتقالل به کمک و با یکدیگر اعضــا ســالم ارتباط برقراري آنها، تربیت و فرزندان از اقبتمر خانواده وظیفۀ

 هم را اعضــاي خانواده ســایر بلکه دارند، تأثیر والدین بر تنها نه ذهنی توانکم کودکان). 1381 علیزاده،(باشــد  1ذهنی توانکم کودك

احمدپناه، ( شودمی معطوف معلول کودك سـوي  به هانگاه تمام و خورده هم به آرامش خانواده مانز این در. دهندمی قرار تأثیر تحت

1380 .(  

 نممک پدر و مادر. باشد داشته خانواده روانی وضعیت بهداشت بر ناپذیري جبران آثار و ضایعات است ممکن معلول کودك وجود

 خود از خجالت و ترس پرخاشگري، اضطراب، افسـردگی،  همچون حاالتی ببرند و رنج شـدت  به توان ذهنیکم فرزند داشـتن  از اسـت 

 به خانواده افراد کودك معلولیت مشـکل  شـدن  آشـکار  ).1375بشــاش،  و البرزي(باشـند   داشـته  مرگ آرزوي حتی یا و دهند نشـان 

 روان سالمت و کشید خواهد وشد به را مشکل بار بیشترین که اسـت  مادر این و داد قرار خواهد ايویژه شـرایط  در را مادر خصـوص 

  ).1386 فر،میالنی(افتد  مخاطره خواهد به بیشتر پدر با در مقایسه مادر

 ۀزمین در فراوانی مشــکالت با کودکان، از ســایر متفاوت کودکی داشــتن لحاظ به ذهنی توانکم کودك يخانواده کلی طور به

 4و رضایت زناشویی 3، هوش معنوي2آوريببر صـفات شخصیت از جمله تا  همگی هااین و روبرو اسـت  آنها تربیت و آموزش داري،نگه

 خانواده یکپارچگی و خوردن آرامش برهم ســبب که کنندمی وارد فشــارهایی هاآن بر والدین به ویژه مادران تاثیر فراوان گذاشــته و 

   ).1381 علیزاده،( دهدمی قرار تأثیر تحت را آنان سازگاري و انطباق نتیجه در و شودمی

 با بتمث انطباق پویاي فرایند به و نگراست مثبت روانشناسی يمطالعه و توجه مورد بهنجار هايسازه و مفاهیم از یکی آوريتاب

 و اســترس بردن از در به ســالم جان از فراتر و ).2001 ،7مســتن ؛ 2000 ،6چیچتی و 5التار( شــودمی ناگوار اطالق و تلخ هايتجربه

 که کنندمی تعریف هاییتوانمندي و خصـوصیات  و هامعناي مهارت به را آوريتاب همچنین). 2004 ،8بونانو( اسـت  یزندگ نامالیمات

 داد یاد توانمی را آوريتاب مرتبط با هايویژگی از برخی چند هر. شود سازگار هاچالش و مشکالت ها،سختی سـازد با می قادر را فرد

 مواجهه در پذیري انعطاف فشار، زیر آرامش حفظ: دانست زیر موارد شـامل  را آوريتاب توانمی لیک بندي جمع یک با نمود، تقویت و

. درونی موانع از شدن خالص و هادشواري به هنگام مثبت احسـاسات  و بینی خوش حفظ فرسـایشـی،   راهبردهاي از اجتناب موانع، با

 یگرد افراد باشد، از داشته نیاز که وقت هر یعنی. اسـت  مسـائل  حل يبارهدر منعطف و خالقانه به تفکر قادر عادي طور به آورتاب فرد

  .)2005 ،9آلورد( .دهدمی کاردانی نشان دیگران و خود به مربوط مشکالت حل در و خواهدمی کمک

                                                
1. mental retardation 
. resilient2 

3. spiritual intelligence 
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ــالم حال عین دارد و در را ترحم و آگاهی با همراه عمل توانایی گویدمی معنوي هوش تعریف در) 1993( 10گوارمک  و تس

 معنوي، هايتجربه که معتقدند )2000( 12مارشال و 11زوهر کند.می حفظ شـرایط  از صـرف نظر  را) بردباري( بیرونی و درونی آرامش

ــازدقادر می را شــخص که آوردمی پدید ژرف بینش  مســائل براي تازه اي هايراه حل خالق ايگونه به برآید کارها يعهده از که س

 و می گیرد اســتفاده قرار مورد هاارزش و زندگی معناي به مربوط مســائل و مشــکالت حل براي معنوي شهو. خود برانگیزد زندگی

 در را ،»هستم سهیم مردم روانی آرامش و شادي در من آیا« و »شود؟می زندگی در من تکامل باعث من مشکل آیا«هایی مانند سؤال

 دریافت سالمت فرد، بر معنویت اثرات مورد در گرفته انجام تحقیقات بررسی در )1987( 13المر). 1385 سهرابی،( کند،می ایجاد ذهن

 هب جراحت، با مواجهه هنگام هستند معنوي گیريداراي جهت که افرادي و است همراه بیشتر عمر طول و کمتر بیماري با معنویت که

  ).2000 ،14امونز( آیندکنار می نقص عضو و آسیب دیدگی تر باراحت و دهندمی پاسخ بهتر درمان

 مسئله رضایت بررسی دلیل همین به. است زناشـویی  دارد، رضـایت  عهده بر بیشـتر  نقشـی  مرد و زن یگانگی و درخانواده آنچه

 رسند،ب رضایت و نسـبی  توافق به یک نتوانند یکدیگر با روابطشـان  در زوج یک اگر اسـت، زیرا  مهم امري گوناگون جهات از زناشـویی 

 و جو زندگی تعادل حفظ در والدین زناشویی ). بنابراین رضـایت 1390 مسـموعی،  غیاثی، (معین، شـود می مختل کارکردهاي خانواده

که  دارد وجود وقتی زناشویی سازگاري و زندگی ) رضایت از2000( 16رابرت و 15وینچ گفته اساس دارد. بر مهمی نقش خانواده عاطفی

 وجودم وضعیت که افتداتفاق می وقتی زندگی از نارضایتی و باشد منطبق تظار دارند،ان آنچه با خانواده روابط در نها آ موجود وضـعیت 

ــعیت خانوادگی با روابط در هاآن ــد ( منطبق فرد دلخواه و انتظار مورد وض ). عوامل 1391 جویباري، طالبی گنجی، میکائیلی،نباش

  .است ذهنی کم توان فرزند داشتن ل،عوام این از یکی شوند، که زناشویی ناسازگاري موجب توانندمی بسیاري

آوري، هوش معنوي و رضایت زناشویی باالتري دارند، در زندگی خود اولیا به خصوص مادران داراي تاب هاهایی که در آنخانواده

ــده و فرزندان توانا و کارا براي جامعه تربیت می ک  ذهنی کم تواند هایی که داراي فرزنکنند. در این میان خانوادهمتر دچـار تزلزل شـ

ــتند و در اداره و ادامه زندگی خود دچا  ــتر در خطر هس ــتند بیش ــتگی و حتی نا امیدي می هس ــعف و خس ز این کنند. حال اگر ار ض

 آورتر شــده و ازهاي زندگی تابها و کاســتیها نســبت به ســختیشــود، مادران آن ها هم حمایت کافی در زمینه هاي مختلفخانواده

ذهنی خود را را طوري بار بیاورند که ســربار  کم توانتوانند فرزند کنند و و به دنبال آن میاحســاس رضــایت میزندگی خود بیشــتر 

  خانواده و جامعه نباشند و حتی  بتوانند براي خانواده و جامعه مفید باشند.

مادران دانش آموزان با گروه آوري، هوش معنوي و رضایت زناشویی در دو ي متغیرهاي تاببنابراین هدف پژوهش حاضر مقایسه

  باشد.ی ذهنی میکم توانو بدون 

  

  : بیان مسأله  1-2
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 هايزمینه در 18ســازشــی و رفتار هوشــی کارکرد در 17نارســایی به صــورت که اســت رشــدي فرآیند اختالل ذهنی، یکم توان

ذهنی مشکالتی را براي اعضاي  م توانکتولد کودك ). 2013 19روانپزشکی آمریکا انجمنشـود ( می تعریف عملی و اجتماعی مفهومی،

ــلدا2010؛22و آرون اباتا 21، جیمزهال20هداآورد (واده ، باالخص مادران به وجود میخان هایی ). و موجب چالش2009، 24و یوآکو 23؛ س

چالش  ايهویژگی و ). شرایط2007، 25ون ریپرگردد (منفی در والدین نسبت به کودك می در روابط خانوادگی و بوجود آمدن عواطف

 مزمن هايتنش معرض در عادي کودکان والدین با مقایســه در را هاکودکان آن از گروه این والدین ذهنی، کم توان کودکان برانگیز

ت که شکی نیس). 2011، 27هوداپ و 26میودراگ(کند. می ضعیف روانی سالمت و جسـمی  هايبیماري مسـتعد  را و آنان دهدمی قرار

 پروچ نوم وذهنی خود روبرو هستند ( کم تواناي در ارتباط با مراقبت کودك هاي منصر به فرد و پیچیدهچالش در این میان مادران با

ــتن فرزند توان ). بنابراین می2010، 30، کانت و کندیگ29به نقل از لیولین و گتینگ 1999، 28پـاتریـک   ذهنی بر  کم توانگفت داشـ

  گذارد.معنوي و رضایت زناشویی تاثیر میآوري، هوشها مانند تابشناختی مادران آنهاي روانویژگی

 مورد موضوعهاي از گذشته دهه پنج زندگی، طی ناگوار شرایط با مواجه در اولیه حالت به بازگشت و بهبود توانایی یا آوريتاب

 هايویژگی از ايوعهمجم سازه، . این)2014، 31وسلی و ساکلوفسکی امبوري، -پرنس(است  بوده روانشـناسـی   هاينظریه در بررسـی 

، صاحب نظران از ). برخی2004، 32النگر( کندمی کمک افراد موفق سازگاري به زندگی نامساعد شرایط در که فرایندي، است و فردي

ــتهاي به توجه با که دانندمی پویایی فرایند را آوريتاب ــت متغیر دیگر زمان به زمانی از و زندگی فرایند پیش آمده در فرص  و اس

ــایی با کودکان والدین ).2001، 33والر( دارد تغییرپذیر منعطف و کیفیتی آوريتاب که قدندمعت  اي فرزندمعهجا در تحولی هاينارس

 والدین از گروه این که رودمی انتظار است؛ بنابراین، شده شناخته کمتر آن در نارسـایی  داراي فرد جایگاه که کنندمی بزرگ را خود

سانی و واکنش در فرایند کش«لوم اجتماعی به عنوان آوري در عتاب ).2007، 34گرین( شوند متحمل را نگینیس بار هیجانی لحاظ از

یی فرد در مقابله گیري تواناري را به عنوان روشی براي اندازهآو) تاب2006( 36). کانر2001، 35(هانتر فرض می شود» مقابل نامالیمات

 به ،2004( 37کیم سیم شاین، که پژوهشی کند، تعریف کرده اسـت. ان فرد را تهدید میی که سـالمت رو زا و عواملبا عوامل اسـترس 

ــیري کربالیی از نقل ــان اند؛داده انجام زندگی کیفیت و آوريتابروي  بر) 1385 فرد، ش تواند می آوريتاب افزایش که دهدمی نش

ــیدن بهبود موجب ــتن فرزند  1390تحقیقات رنجبر و همکاران( .گردد زندگی کیفیت به بخش ــان داد که داش ذهنی بر  کم توان) نش

ــان دادند که) در پژوهش1391خاکپور و مهرآفرید ( مادران آن ها تاثیر دارد. همچنین 38آوري و کیفیت زندگیتاب بین  هاي خود نش

ــتثنایی تفاوت معنادار وجود دارد. درمیزان اختالالت روانی و تاب  وجود با ویژه، آموزش زهحو آوري در والدین کودکان عادي و اسـ

 نمونه، براي( کودکان از گروه این چالشهاي با مواجهه در ذهنی کم توان والدین کودکان تنشهاي با ارتباط در بسیار پژوهشی شواهد

ــیوه، قابلیتها، بـه تفـاوت  )2010، 39؛ لیونز، لیون، فیلپس و دونالوي2010و هوداپ میودراگ راي هاي داهاي برخورد خانوادهها و شـ
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گذارند، توجه شـــده اثر میآوري و متغیرهایی که بر آن ی ذهنی از جمله تابکم توانهاي ذهنی در مواجهه با چالشــ  کم توانکودکان 

  ).2007؛ بیات، 2002، 40پاترسوناست (

ــایعی مانند احســاس گناه ، عذهنی هســتند واکنش کم توانمادرانی که داراي فرزند  نشــان  صــبانیت و ناامیدي از خودهاي ش

نیرویی  یا هســتی از آگاهی يمثابه به معنوي بیندازد. هوش خطرتواند هوش معنوي این مادران را به ها میدهند و این واکنشمی

 و 41افکار مثبت .آوردمی وجود به را کائنات با پیوند یا وحدت عمیقی از احســاســات  و اســت زندگی مادي هايجنبه از فراتر

 تواندمی معنوي گاه تکیه .دارند ارتباط استرس برابر در مقاومت و روانی با سالمت و هسـتند  معنویت يهامؤلفه دو هر 42سـخترویی 

 شخصی نامطلوب و ناسازگار رفتارهاي از به زندگی، معنوي گرایش یک از برخورداري باشد. استرس داشته برابر در گیري ضربه تأثیر

 یکپارچگی و احســاس رضــایت و هدفمندي تجربه به زندگی و دین بنیادینمفاهیم  ســمت به گرایش کند.می جلوگیري واجتماعی

 عشق مانند است حالتی معنویت نظر او به .داندمی رشد و سیر خطوط تمام مراحل باالترین معنویت را 43ویلبر انجامد.می شـخصیت 

ــته دارد، قرار که ايهر مرتبه در تواندمی فرد که ــد داش ــدي چنان از اخیر هايدهه در مفهوم ). این2003، 44مکین تایر( باش  رش

 و شخصیت سالم داشـتن  براي را جسـمی  و عاطفی هاياز بیماري رهایی روانشـناسـان   از افزونی روز شـمار  که بوده اسـت  برخوردار

 باید سانان که معتقدند دارند، آنها تاکید معنویتي واسطه به آدمی شخصیت و دگرگونی کمال روي بر و ندانسته کافی روان، سالمت

 سالم معنوي لحاظ از انسان اگر و دارد ها وجودانساني همه در فطري نیاز واین کند تالش خود شـکوفایی  و کمال به رسـیدن  براي

معتقد  45). آمرام1382حسینی و اجاري، کرد ( خواهد رضایت هدفمندي و بودن، زنده احسـاس  اشروانی سـالمت  در محدوده باشـد، 

اده و معتقد به بهتر معنا و داشتن ماموریت در زندگی، حس تقدس در زندگی، درك متعادل از ارزش م است هوش معنوي شامل حس

ها مورد استفاده قرار ئل مربوط به معناي زندگی و ارزش). هوش معنوي براي حل مشـکالت و مسا 2005شـود (آمرام،  شـدن دنیا می 

آیا من در شادي و آرامش روانی مردم سهیم «و یا » در زندگی می شود؟آیا شغل من باعث تکامل من «هایی همانند گیرد و سوالمی

). در واقع  این هوش بیشـتر به پرسـیدن اسـت تا    1385به نقل از: سـهرابی،   2004، 46ویگلزورثکند (را در ذهن ایجاد می» هسـتم؟ 

).  2003، 47کند (مک مولنخود مطرح میندگی و جهان پیرامون پاسـخ دادن، بدین معنا که فرد سواالت بیشتري را در مورد خود و ز 

 موجب 48اجتماعی هايروانی و ناهنجاري اختالالت کاهش بر آن تاثیر حتی سالمت روانی، و بهداشت آرامش، ارتقا در معنویت نقش

 به حوزه روانشناسان يعالقه و توجه پرتو باشیم. در ابعاد مختلف در معنویت و دین روانشـناسی  مطالعات گسـترش  شـاهد  تا گردید

 با ارتباط در جدید شناخت مفاهیم و تعریف صدد در پژوهشگران زمینه، این گسـترده در  تحقیقات رشـد  و روان سـالمت  و معنویت

) نشان داد که بین هوش معنوي و میزان 1393). براي مثال تحقیقات عقیلی (2001، 49مک دونالدروان برآمدند ( سـالمت  و معنویت

ادکامی منجر به رضــایت ي وجود دارد. بنابراین ارتقاي هوش معنوي منجر به شــادکامی پایدارتر و شــ ي معناداررابطه 50شــادکامی

  ).1393شود (عقیلی،زناشویی می
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ــتن فرزند  ــترس براي زوجین می ذهنی کم توانداش ــویی آنبا ایجاد اس ــایت زناش ــایت تواند رض ها را تحت تاثیر قرار دهد. رض

واده و سالمت والدین را زن و شوهر در ابعاد مختلف زندگی مشترك است و استحکام بنیان خان زناشویی، حاصل خشنودي و سازگاري

). رضایت زناشویی والدین در حفظ تعادل زندگی و جو عاطفی خانواده نقش حیاتی دارد و به عقیده 1380عسـگري،  کند(تضـمین می 

ا فشــارهاي روانی و داشــتن عملکرد مناســب در زندگی اســت. با ) عامل موثري براي مقابله ب1991( 51) و فلوید و زمیچ1998فلوید (

انه و داشتن زندگی وجود این، شـواهد موجود گویاي این حقیقت هسـتند که زوجین در عصـر حاضر در برقراري و حفظ روابط صمیم   

). تا 1377ترجمه سهرابی، ، 1989، 52برنشتاین و برنشتاینهایی روبرو هستند (مند با مشکالت متعدد و ناهماهنگیزناشـویی رضـایت  

دان در نپایان نیمه  اول قرن بیسـتم از تاثیر فرزندان بر رضـایت یا عدم رضایت زناشویی صحبتی نبود. اما امروزه با تاکید بر نقش فرز  

کرد راتی در کارییآورند. چرا که با تولد و حضور فرزند تغها را  عاملی در بروز نارضایتی و اختالف هاي زناشویی به شمار میزندگی، آن

ــود (خانواده ایجاد می ــالهاي اخیر بحث). 1375، 54ترجمه ثنایی ،1974، 53مینوچینش ــتردهافزون بر این در س ي اي دربارههاي گس

هاي مثبت و منفی ناشی از کیفیت روابط اي مثال مالحظه شده است که هیجانفرآیند روابط زناشویی و کنش کودك مطرح است. بر

). شایان ذکر است که در این باره ال شیخ 1383؛ احدي، 1994، 55شود (دیویس و کامینگزابط والد و کودك منتقل میی به روزناشوی

گذارد و خاطر نشان و رشد عاطفی کودکان اثر منفی می اند نارضـایتی و اختالف زناشـویی بر سازگاري  ) گزارش کرده2001( 56و هارر

سالمت جسمی والدین و کودکان نیز در ارتباط است. تولد و حضور کودك با ناتوانی هوشی  اند که رابطه سـازگاري زناشویی با سـاخته 

در خانواده و ظهور نیازهاي ویژه همواره از مســائل قابل توجه و بحث برانگیز بوده اســت. زیرا با تاثیر گذاري بر کمیت و کیفیت روابط 

تواند موجب آشــفتگی و افزایش میزان نگی تعامل اعضــاي خانواده میو چگوزناشــویی و ایجاد دگرگونی در شــرایط معمول خانوادگی 

؛ 1989، 58؛ فیسمن1997، 1993، 57دایسون( استرس در والدین شود و در نتیجه به عملکرد خانواده و رضایت زناشویی آسیب برساند

ــافر ــاش ( 1998، 59شـ هاي اد دارند که امروزه خانوادهاعتق )1377) و ملک پور و جدیدي زاده (1375). در این ارتبـاط البرزي و بشـ

 برند. که نتیجه حضور این گونه کودکان در خانواده احتمال عملکرد نادرست خانوادهذهنی رنج می کم توانبسـیاري از داشتنن فرزند  

 کم توانفرزند ناشویی در والدین داراي ) نیز دریافتند که رضـایت ز 1384دهد. به پژوه و رمضـانی ( و نارضـایتی والدین را افزایش می 

که بین میانگین کیفیت زندگی مادران داراي  دریافتند) 1393ذهنی کمتر از والدین کودکان عادي است. همچنین تقی زاده و اسدي (

کم نشـــان دادند که والدین کودکان  ) نیز1389ذهنی تفاوت معنادار وجود دارد. جناآبادي و ناســتی زایی (  کم توانعادي و  کودکان

  از نظر رضایت زناشویی در وضعیت نامطلوبی قرار دارند.ذهنی  توان

 یی مادرانآوري، هوش معنوي و رضایت زناشولی پژوهش این است که آیا بین تاببنابراین با توجه به سـوابق موجود سـؤال اص  

  ذهنی تفاوت وجود دارد؟ کم تواندانش آموزان عادي و 

  

  اهمیت و ضرورت انجام پژوهش  1-3

                                                
51. Floyd, F. J. & Zmich, D. E 
52. Bernstine, P.H & Berstine 
53. Mynvchyn,S 

54. Sanaii 
55. Davis, P.T.&Cummings, E.M 
56. El-Sheikh, M. & Harger, J. 

57. Dyson, L. L 
58. Fisman, S. N 
59. Shaffer 



٧ 
 

ي اعضاي خانواده بخصوص مادران پویایی خانواده اثر بگذارد. همه تواند برش نسل است و تولد هر کودك میگسترکودك عامل 

ذهنی به  کم توان). تولد کودك 1372و رابینســون، رابینســون ( باید تغییرات متعددي را جهت ســازگاري با عضــو جدید تحمل کنند

فر، شآن به ویژه مادران  اثر بگذارد (هاي خانواده و سالمت روانی اعضاي ها و کنشتواند به شکل عمیق بر ارتباطعنوان یک بحران، می

 آوري ، هوشر صــفات شــخصــیت مادران از جمله تابذهنی ب کم تواند نشــان داده اســت که وجود کودك ).  مطالعات متعد13709

ر خاط تیهم رضا ییزناشو یدر زندگ هستند و آورابتهوش و باکه  مانیبا ا یوجود مادرانگذارد. معنوي و رضـایت زناشویی تاثیر می 

 ،مانیباهوش، باا یکودکان ،یمادران نیبا وجود چن رایباشد. زیرفاه و آرامش م يبرتر در هر جامعه متمدن و دارا يازیدارند، نشانه و امت

مورد  يشتریب تیائل با  دقت و حساسمسـ  نیداشـت. لذا ضـرورت دارد تا ا   میدر جامعه خواهه جینتدر و  اهدر خانواده دیصـبور و مف 

 خاطر است که نیضرورت است. به هم يآورتاببلکه  که داشتن آن خوب باشد،  ستین يزیچ يآور. تابردیقرار گ قیپژوهش و تحق

 بیسآ یاجتماع يساختار و رفتارها یابیدر باز لیتسه مقابله،قدرت  شیفرصت است. افزا يآوردر تاب يگذار هیشـود سـرما  یگفته م

را  يآور. چنانچه تابدیآیبه شمار م يآورتاب ،فرزندان) تی(تربی ذات تیمأمور يریدر بهبود پذ لیبخصـوص مادر و تسه  نیوالد دهید

ــازمان برخوردار از آن دارا ایجامعه و  م،یبدان يریمترداف با انعطاف پذ  يازهایبا ن قیو تطب راتییدر مواجهه با تغ یقدرت مداوم يسـ

 ،60نیلســتی(هندرســون و م که متضــمن رشــد اســت میااشــاره کرده ییهاتیخود به ظرف يمعنا به خود نیاســت. در ا شیخو دیجد

داشــتن چنین فرزندي دارند، از ذهنی هســتند به دلیل اســترس و احســاس گناهی که از   کم توانمادرانی که داراي کودك  ).2001

براین چنین مادران در تربیت فرزندان خود دچار مشــکل و تزلزل شــده و از تري برخوردار هســتند. بناآوري و هوش معنوي پایینتاب

هاي شخصیتی این ي سـالمت روانی و ویژگی ربارهزندگی خود رضـایت کافی نخواهند داشـت. پس ضـرورت دارد که تحقیقات الزم د   

ي توانند مانند مادران داراین مادران نیز می. در این صورت اهاي الزم به این مادران داده شـود ران انجام گیرد تا آموزش و حمایتماد

ذهنی خود صبور و با حوصله باشند. و حتی فرزند خود را طوري تربیت کنند که براي خانواده و  کم توانفرزند عادي، در تربیت فرزند 

  جامعه مفید باشند.

کودکانشــان تحت  تیرا در ترب يودکان عادک يو مادران دارا یذهن کم توانتواند مادران کودکان که می یمیدیگر از مفاه یکی

هستند، در روابط زناشویی مشکل دارند  کم توانمادرانی که داراي کودك باشد. ها می،  مفهوم رضایت زناشویی  خانوادهتأثیر قرار دهد

ري ارتباط مؤثر با طرف برقرا).  1991دمایر، گیرد (ها میدهد و لذت و خوشی را از آناسترس مزمن میل جنسی را کاهش می چرا که

ها و عالیق همسر، همراهی و با هم، ارزش قائل شدن به خواسته مقابل، عدم عصبانیت، حفظ استقالل فردي زن و مرد ضمن مشارکت

ها و آمادگی براي مواجهه با مشکالت زندگی و کنار هم بودن در روزهاي خوشی اهداف و آرمان مشترك، قبول سختی همدلی، داشتن

ی در استمرار زندگ موثر و تأکید و توجه بر نکات مثبت شـخصیت همسر، ابراز دوستی و اهمیت دادن به یکدیگر را از عوامل  و سـختی 

صحیح کالمی و غیرکالمی اساس یک زندگی زناشویی موفق است. زن  ارتباط ).1374(صافی،  اندرد دانستهمشترك و رضایت زن و م

ه باشند کاي میهاي رفتاري ویژهانواده محروم هستند، داراي نشانهبا یکدیگر و دیگر افراد خصحیح  رابطهو مردي که از داشـتن، یک  

ــوهر، وجود تعارض بین ز تمیها آن ياز جمله ــاره کرد: یاس، درماندگی زن یا ش ــکالت در  وان به موارد زیر اش ــوهر، انواع مش ن و ش
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ــی، رفتاري، نرخ پایین تقویت یکدیگر،زمینه ــویی  هاي مالی، جنس ــایت از زندگی زناش که  ... شــکایت و انتقاد از یکدیگر و ،نبود رض

  ).1376(نوابی نژاد،  دهدمیمادران را مورد تهدید قرار  ژهیافراد خانواده به و وانیسرانجام سالمت ر

رد و ر چگونگی برخوگردند که آنان را دشــوند به دنبال جایی یا کســانی میی ذهنی فرزند خود روبرو میکم توانوقتی والدین با 

برابر  رمندتر کنند. و دخود کاسته و زندگی خود را رضایت سازگاري با این پدیده راهنمایی نمایند تا بتوانند از استرس و احساس گناه

ــازگاري و رهایی از گناه و برطرف نمودن  مشــکالت زندگی صــبور و تاب ــند. حال ضــرورت دارد که به چنین مادران جهت س آور باش

فات زناشـــویی کمک شـــود تا این مادران بتوانند فرزند کم توان ذهنی خود را طوري آموزش و تربیت کنند که بتواند در جامعه اختال

د. پس با توجه به نقش اساسی مادران در تربیت فرزندان کارا و سالم براي جامعه، و ند و سـربار  خانواده و جامعه نباشـ  نمسـتقل باشـ  

  روري به نظر می رسد. ررسی در این زمینه ضاال تحقیق و بتمام موارد ب
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  تعاریف مفهومی 

) AAMR( آمریکا ذهنی ماندگیعقب انجمن تعریف است، گرفته قرار متخصصین اکثر هتوج مورد که ذهنی:  تعریفی کم توان

 طمتوس حد از کمتر ايمالحظه قابل یا دارمعنی طوربه که عمومی هوش کنش به ذهنی ماندگیعقب انجمن، این نظر به بنا. باشـد می

 فتهگ است، آمده پدید تحول و رشد دوران در و بوده توام سازشی رفتار در نقایصی با کرده، عمل )تر از متوسطو انحراف معیار پاییند(
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 حد زیر هوشی عملکرد با که اسـت  اختاللی »ذهنی ماندگیعقب« یا ذهنی یکم توان). 2009، 63ریان و 62شـیلو  ،61شـود (گوردون می

   ).2011 ،64الین گاید( گرددمی مشخص انطباقی هايمهارت در اختالل و طبیعی

 شـده اســت  يســاز	و رفتار مفهوم یجانه یزش،فهم انگ يبرا یتشــخصـ  یاصـل  يهااز سـازه  یکیبه عنوان  يآورتابآوري: تاب

ده، کنن یدتهد یطبا شرا یزآمیتموفق يسازگار یامدپ یا یی،توانا یند،فرآ یکرا  يآور)، تاب1991(66و ماسـن  ي). گارمز2002، 65(بالك

ــازگار ي،آورتاب یگرد یانب به اند.نموده یفتعر ــرا يسـ تنها  ي،آور). البته تاب2001، 67(والر ناگوار اســـت یطمثبت در واکنش به شـ

کت فعال و باشد، بلکه شریخطرناك نم یطبا شرا یاروییدر رو یانفعال یو حالت یستکننده ن یدتهد یطشرا یاها یبدر برابر آس یداريپا

 خطرناك یطدر شرا یروان -یسـتی تعادل ز يفرد در برقرار يتوانمند ي،آورتوان گفت تابیخود اسـت. م  یرامونیپ یطسـازنده در مح 

 خطرآفرین عوامل معرض در داشتن قرار علیرغم محیط، با مؤثر سازگاري در افراد توانایی آوريتاب ).2003 ،68یویدسون(کانر و د است

 شوندمرتبط می رفتاري مشـکالت  و منفی پیامدهاي با که هسـتند  منفی هايموقعیت و شـرایط  دسـته  آن خطرآفرین، عوامل. اسـت 

دگی تعریف ها و غلبه بر شــرایط در زنبه عنوان توانایی عبور از دشــواريرا  آوريتاب) 1996( 70مارش ). 2006 ،69مک الرن و گومز(

  کند.می

 هدف به دســتیابی فرایند و روزانه زندگی در مســئله حل جهت در معنوي اطالعات انطباقی کاربرد معنوي هوش معنوي: هوش

همراه  يو عملکردها یرونیو ب یآرامش درون ي،حفظ تعادل فکر ی،و معرفت درون یتشامل هدا ي). هوش معنو2000امونز، ( باشدمی

 یري(کشم دهدیم یاري یاهایمانبه رو یدنرس يکه ما را برا یبه دست آوردن قدرت ییباشد و توانایم یو مهربان یمتو مال یرتبا بصـ 

آن مســائل مربوط به  یقها از طرکه انســان کنندیم یفتعر یرا هوشــ يمعنو هوش )2000مارشــال (). زوهر و 1386ي،و عرب احمد

ــ ايینهخود را در زم هايیتو فعال یزندگ کنند،یهـا را حـل م  معنـا و ارزش  و به کمک آن  دهند،یو معنادار قرار م تر،یغن تر،یعوسـ

ــخ ــ یاکه کدام اقدامات  دهندیم یصتشـ ــدیم یگريرتر از دمعنادا یرهاکدام مسـ ها، ییاز توانا يامجموعه یانگرب ي. هوش معنوباشـ

 ياهیففرد شود. در تعر یريانطباق پذ یشتواند موجب افزایروزانه م یها در زندگبست آنباشـد که کار یم يها و منابع معنویتظرف

شـــده  یدروزمره تأک یزندگ یدادهايرو وال معنا و هدف در اعم یافتنو  يبر نقش آن در حل مســـائل وجود ي،موجود از هوش معنو

 هايحیطه در را رشد سطوح باالترین که است مسئله حل رفتار و سـازگاري  نوعی شـامل  معنوي، هوش ).2004،  71(باناسـتل  اسـت 

ــناختی، مختلف ــامل فردي بین و هیجانی اخالقی، ش ــود کهمی ش ــتیابی و اطراف هايپدیده با هماهنگی جهت در را فرد ش  به دس

 ادرق را او و دهدمی رویدادها و تجارب همه و زندگی مورد در کلی بینشی فرد به هوش، این. کندمی یاري بیرونی و درونی یکپارچگی

 همکاران، و بناب غباري( بخشدمی عمق را خویش معرفت و شناخت پرداخته، خود مجدد تجارب تفسیر و بندي چارچوب به سازدمی

سالمت و آرامش  ی و ترحم را دارد و در عین حالن یک هوش ذاتی انسـانی، توانایی عمل همراه با آگاه هوش معنوي به عنوا ).1385

  ).1391، به نقل از سعیدي،1993کند(مک گوار، درونی و بیرونی (بردباري) را صرف نظر از شرایط حفظ می

                                                
61. Gordon 
62. Shilu 
63. Ryan 
64. Gide line 

65. Block 
66. Masen 
67. Waller 
68.  Davidson 

69. Gomez & McLaren 
70. Marsh 
71. Banastel 
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از  یتارض ی،از خوشبخت یناش یقع احساسموا یشتراست که در آن زن و شوهر در ب یتیوضع ییزناشو یترضا رضـایت زناشویی: 

 ي،از خشنود ینیاحساسات ع یعنی ییزناشـو  یس رضـایت . به اعتقاد ال)72،2000يو برادبور ی(کارن دارند یگراز همد یتازدواج و رضـا 

  .)1383تابان، ( یرندگیازدواجشان را در نظر م يهاهر زمان که همه جنبه شوهر، یاو لذت تجربه شده توسط زن  یترضا

  

  تعاریف عملیاتی

-1397 تحصیلی ها در سالآنذهنی هستند و فرزند  کم توانمادارانی اسـت که داراي فرزند   نفر از 30ی ذهنی: منظور کم توان

  کنند.آباد تحصیل میشهرستان پارساستثنایی  مدارسدر  1396

 )2003و دیویدسون ( انرکسوالی  25نامه پرسشاز ها که آزمودنیاست اي نمره آوري در پژوهش حاضـر آوري: منظور از تابتاب

  اي است.صلهگیري این متغیر فانمایند. مقیاس اندازهکسب می

) به 2008ســوالی کینگ ( 24 نامهها از پرسـش ین پژوهش، نمراتی اسـت که آزمودنی هوش معنوي: منظور از هوش معنوي در ا       

  اي است.صله گیري این متغیر فاآورند. مقیاس اندازهدست می

ســوالی انریچ  47نامه ها  از پرســشزمودنیرضــایت زناشــویی:  منظور از رضــایت زناشــویی در این پژوهش، نمراتی اســت که آ        

  اي است.یاس اندازه گیري این متغیر فاصلهکنند. مق) کسب می1989(

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

                                                
72. Carney & Bradbury 
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  مبانی نظري پژوهش

 

 

 

  

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  ي پژوهشنظري و پیشینهمبانی 
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ي، هوش معنوي و رضایت زناشویی آوری ذهنی، تاباصطالحات کلیدي و چارچوب نظري کم تواناین فصل شامل بحث پیرامون 

  باشد.می

  

  ذهنیکم توانی   2-1

ت. علت ی اسی هوشی بیماري نیست؛ بلکه حاصل یک فرایند بیمارگونه در مغز و با محدودیت در کارکرد هوشی و انطباقکم توان

ــکالت بیمار در کارکرد هوشــی و مهارت آن غالباً نامشــخص می کند. هاي زندگی تظاهر میماند و پیامدهاي کم توانی هوشــی در مش

ــدید مقابله کنند، با دو بحران مواجه می   ــکالت یک کودك مبتال به معلولیت شـ ــند: اولین بحران مرگ والـدینی کـه باید با مشـ باشـ

یر درباره ناپذباشـند، به صورت اجتناب برایشـان اتفاق افتاده اسـت. والدینی که در انتظار تولد کودکی می   سـمبولیک کودك اسـت که  

ها، تحصیالت و امنیت مالی براي کودك خود در نظر هایی نظیر موفقیتکنند. آنها هدفکودکی که هنوز متولد نشـده اسـت، فکر می  

ــمبولیک می ــان دچار رنج میگیرند. اینگونه والدین پس از مرگ س ــوند. بحران دوم که در کودك، از بر باد رفتن آرزوها و رویاهایش ش

باشد. این اندیشه که کودك فرآیند طبیعی رشد را هاي روزانه از کودك استثنایی میواقع با بحران اول متفاوت اسـت، مسـاله مراقبت  

ها هبنابراین برخی از خانواد .کنددوش والدین سنگینی میطی نخواهد کرد و نخواهد توانسـت به بزرگسـالی مسـتقل تبدیل شـود، بر     

 دشونقادرند خود را با مشـکل داشـتن کودکی که دچار کم توانی هوشـی اسـت تطبیق دهند در حالی که دیگران دچار آشــفتگی می    

  ).1377به نقل از کجباف،  1993(کرك و کاالگ، 

تعریف جامع و کاملی که مورد تایید همه یا  ذهنی نوشــته شــده اســت، کم توانیهایی که در مورد تاکنون در هیچ یک از کتاب

کم وان نمی ت ذهنی است. توانی		کمذکر نشـده اسـت و این مسئله بیشتر به خاطر پیچیدگی ماهیت    اکثریت متخصـصـین فن باشـد،   

ــتی آن را به عنوان پدیده  ب اي مطلق تعریف کرد،ذهنی را بـه عنوان پـدیـده    توانی وجهی که وجوه مختلف آن به اي چند لکـه بـایسـ

سعی خواهد شد  در زیر مورد بررسی قرار داد. گردد،حدود میتعلیم و تربیت و جامعه شـناسی م  پزشـکی،  روان شـناسـی،   فیزیولوژي،

طبق  ).1385 ذکر گردد (داورمنش، تر متداول بوده و تایید گروه بیشــتري را به همراه دارد،شــذهنی که بی کم توانیچند تعریف از 

رشد ناقص ذهنی که شخص را در تطابق یا سازش با محیط خود  سـت از ا ذهنی عبارت کم توانیمحقق آمریکایی، "73تردگلد"عریف ت

  ).2000 باشد (تردگلد،ارت و کمک غیر قادر به زندگی نمیبه طوري که بدون نظ ناتوان ساخته،

  

  تعاریف کم توان ذهنی  2-1-1

  از کم توان ذهنی تعریف سازمان بهداشت جهانی  2-1-1-1

 کم توانیسـت از رشد ناقص یا متوقف شده ذهنی (غیر از  ا ذهنی عبارت کم توانی ،"74سـازمان بهداشـت جهانی  "بنا به تعریف 

ات ها و تعلیملزم به درمان طبی یا سایر مراقبتاي است که حساس یا مهوشی بوده و به نحو و درجه کم توانیذهنی شدید) که شامل 

منتها این اشخاص قادر به زندگی مستقل یا حفاظت از  ذهنی شدید نیز داراي تعریف فوق الذکر بوده، کم توانی ست.مخصوص بیمار ا

                                                
73. Tredgold 74.W.H.O (World Health 

Organizition) 
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 خود علیه اسـتعمار و اسـتثمار نبوده و یا در سـنی که باید این خصـوصیات را دارا باشند ناتوان خواهند بود (سازمان بهداشت جهانی،    

1987.(  

  

  از کم توان ذهنی:  )AAMR(  75آمریکا اندگی ذهنیانجمن عقب متعریف   2-1-1-2

تر از میانگین (دو انحراف معنادار) پایین راست که میزان آن بطور معنادا یعقب ماندگی ذهنی سـطحی از عملکرد هوش عموم «

 18شکیل نطفه تا ت( رشد اجتماعی) همراه بوده و در دوران هاي فردي و(سازش یافتگی بوده و همزمان با نقایصـی در رفتار سـازشی  

  ». گرددسالگی) ظاهر می

 

  DSM-5تعریف عقب ماندگی ذهنی بر اساس   2-1-1-3

ــدي ذهنی ( ــت تا منعکس کننده تغییراتی در قوانین  DSM-5در  )IDDعقب مانده ذهنی به اختالل رشـ تغییر نام داده اسـ

ــد.  فـد  ــطالح  ،طبق این قوانین رال آمریکـا بـاشـ  mental باید جایگزین (معلولیـت یا کم توان ذهنی)  mental disabilityاصـ

retardation (عقب ماندگی ذهنی) .روي  (کودکی و نوجوانی) اختالل رشدي ذهنی یعنی یک اختالل ذهنی که در دوران رشد شود

بندي ) طبقهIQ( از این پس صرفا بر اساس هوشبهر (معلولیت ذهنی) IDD افراد مبتال و اند،تغییر کرده IDD معیارها براي دهد.می

  یا کمتر). 70( آنها باید حداقل دو انحراف استاندارد کمتر از میانگین باشد IQ هر چند شود،نمی

استدالل  ریزي،برنامه ه،حل مسال (مثال، هاي شناختیهایی در تواناییعبارت است از نقص IDDویژگی اصلی معلولیت ذهنی یا 

 هاي شناختی و هم بر عملکرد شناختی تاکید دارند.واناییهم بر اهمیت ت که معیارهاي تشـخیصی  و و عملکرد سـازگارانه  )و قضـاوت 

 -یابی به استانداردهاي رشدي و اجتماعیتوسـط توانایی فرد براي دست  ،عمیق) وشـدید   متوسـط،  (خفیفف، معلولیت ذهنیسـطوح  

  ). 1393(مایکل فراست به نقل از گنجی، گردد نه توسط نمره هوشبهراستقالل و مسئولیت اجتماعی تعیین می يبرافرهنگی 

  ذهنی باید به چهار نکته زیر توجه خاصی مبذول داشت: کم توانیبه هر حال براي کاربرد واژه 		

  جاد ارتباط  رفتار را مدنظر داشته باشند .ارزیابی ارزشمند آن است که اختالفات فرهنگی و زبانی و تفاوت در عوامل ای .١

ــاالن کودك نیز در آن زندگی میاي رخ میههاي اجتماعی در متن جامعهاي مهارتوجود محدودیت .٢ کنند و دهد که همسـ

 هاي الزم نیز اشاره شود. نیازهاي خاص فردي نسبت به حمایت باید به

 هاي فردي است. هاي اجتماعی یا سایر تواناییدر سایر مهارتراه با قدرت بیشتر هاي تطابقی خاص غالبا همتمحدودی .٣

ذهنی براي زندگی فردي عموما بهتر خواهد شد (ساجدي  کم توانیهاي مناسب و مداوم ، عملکرد افراد مبتال به  با حمایت .۴

 ). 1385و همکاران،

  

  ذهنی کم توانیطبقه بندي  2-1-2

                                                
75. American Assoctuon Mental 
Retadstion 
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  از نظر آموزشیطبقه بندي   2-1-2-1

  ذهنی آموزش پذیر کم توانان

هاي هد از برنامنتواننمی انشهنجار رشد ذهنی خفیف) هستند که به دلیل زیر ذهنی کم تواناین دسته افرادي (مطابق با کودك 

د ظرفیت رش هاآن اما اگر آموزش و پرورش مناسب باشد، د.نبهره کافی ببر رایج  تحصیلی که در مدرسه عادي ترتیب داده شده است،

  د :نمینه را داردر سه ز

 نوشتن و چهار عمل اصلی در سطح مدارس ابتدایی). آموزش پذیري در سطوح دروس ابتدایی (خواندن، .١

 بدین ترتیب که کودك سرانجام بتواند به استقالل نسبتا مناسبی در جامعه دست یابد. آموزش پذیري در تطابق اجتماعی، .٢

به طور کامل یا نسبی مخارج خود را تامین کرده و از خود نگهداري کند به دست آوردن شغلی که با آن بتواند در بزرگسالی  .٣

  ).1385 (سیف نراقی و نادري،

  ذهنی تربیت پذیر کم توانان

  : هستندمتوسط) داراي مشکالتی در زمینه هاي زیر  کم توانی ذهنیاین افراد (مطابق با 

 هاي آموزشگاهی حتی در سطح ابتداییدر یادگیري مهارت .١

 ستقالل و سازش اجتماعی در سطح بزرگسالیدر کسب ا .٢

اي در سـطحی که براي مواظبت از خود به کمک و همراهی یا نظارت دیگران احتیاج نداشته  در کسـب کفایتهاي حرفه  .٣

 ).1385 باشد (سیف نراقی و نادري،

  

  ذهنی حمایت پذیر کم توانان

ــدید و عمیق) معلولیت کم توانی ذهنیذهنی حمایت پذیر (مطابق با  کم تواناکثر کودکان   ،براي مثال هاي چندگانه دارند.شـ

ین هاي تربیتی براي ارنامههدف ب فقدان شــنوایی یا بینایی نیز باشــد. ذهنی،کودك ممکن اســت داراي فلج مغزي،کم توانی عالوه بر 

ــت از کودکـان،  ــازگاري اجتماعی در محیط دسـ ــب سـ ــت (محدود به آموزش آنان براي کسـ ــیف نراقی و هاي تحت نظارت اسـ سـ

  ).1385نادري،

  

  طبقه بندي براساس دیدگاه انجمن روانپزشکی آمریکا  2-1-2-2

ذهنی  کم توانی) 2000چهارمین نسخه تجدید نظر شده راهنماي تشخیصی و آماري اختالالت روانی انجمن روانپزشکی آمریکا (

  طبقه زیر تقسیم کرده است :  پنجرا به 

  70تا  50- 55ر بین با هوشبه 76ذهنی خفیف کم توانی .١

  35- 40  ات 50- 55با هوشبهر بین  77ذهنی متوسط کم توانی .٢

  20- 25تا   35- 40با هوشبهر بین  78ذهنی شدید کم توانی .٣

                                                
76. mild mental retardation 77. moderate  mental retardation 78. sever mental retardation 
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 20– 25با هوشبهر زیر  79ذهنی عمیق کم توانی .۴

  ذهنی با شدت نامعین کم توانی .۵

 

  طبقه بندي بر اساس دیدگاه سازمان بهداشت جهانی   2-1-2-3 

ذهنی  کم توانی) به نقل از انجمن 1993ها و مسـائل بهداشتی وابسته ( قه بندي آماري بین المللی بیماريین ویراسـت طب دهم

  ذهنی را به چهار طبقه تقسیم کرده است :  کم توانی) 2002آمریکا (

 باشد.سال می 9–12و میزان سن عقلی آنان بین   50– 69ذهنی خفیف : هوشبهر این افراد بین  کم توانی .١

 باشد.سال می 6–9باشد و میزان سن عقلی آنان می 25–49ذهنی متوسط : هوشبهر این افراد بین  کم توانی .٢

 باشد.سال می 2–6ن عقلی آنان سباشد و میزان می 20–34ذهنی شدید : هوشبهر این افراد بین  کم توانی .٣

ســال است (هاالهان و  3سـن عقلی آنان کمتر از  باشـد و میزان  می 20یق : هوشـبهر این افراد زیر  ذهنی عم کم توانی .۴

 ).2003، 80کافمن 

 

  خفیف کم توانی ذهنیخصوصیات تکاملی  2-1-3

کنند و حتی تاخیر تکلم نسبت به تاخیر تکامل حرکتی شایعترین عالمت دیرتر شروع به تکلم میخفیف  MR 81به  افراد مبتال

ــخیص    ــتی به آن توجه نمود و در تشـ ــت کـه بایسـ ــتی ازودرس اسـ ــه بایسـ را نیز در نظر گرفت  MR فتراقی تاخیر تکلم همیشـ

ب مناس ته باشند،شعلی رغم تاخیر تکلم نحوه صـحبت کردن این افراد در حدي اسـت که براي زندگی مشکلی ندا   ).1380(سـاجدي، 

ها ممکن است عالئم آن ستند.ها ممکن است کندتر از معمول تکامل یابد ولی اغلب قادر به مراقبت از خود هاگرچه توانایی آن اسـت. 

به هر  هاي پیش از دبستان کافی باشد.تواند در سالها میآن یهاي اجتماعی و ارتباطورود به مدرسه مشخص نشود و مهارتزمان  تا

تراق ) می تواند ســبب افego - centric( يخودمحورنقایص شــناختی مانند توانایی ناچیز براي تفکر انتزاعی و  ســنحال با افزایش 

هاي اي باالتر ابتدایی هستند و مهارتهفیف قادر به عملکرد علمی در کالسخ MRاگرچه افراد مبتال به  ها از گروه هم سـن شود. نآ

 ها مشــکل باشــد.جذب اجتماع شــدن ممکن اســت براي آن ولی کند،ت از خود در برخی موارد کفایت میاي آن ها براي حمایرفهح

رخی از ب ها نقش داشته باشد.تماعی آنجتواند در فقدان نسبی رضایت خاطر اد به نفس ناچیز و وابستگی میعتماا اشـکاالت ارتباطی، 

وارد د ولی در اغلب مخفیف ممکن است در ارتباط با همساالنی قرار بگیرند که نقیصه خود را بیشتر مشخص نماین MRافراد مبتال به 

  ).2003 ،82سادوك و سادوك(اي را کسب کنند اجتماعی و حرفه يهاتی از موفقیتمحیط حمایت شده درجاتوانند در این گروه می

  

  

 ذهنی خفیف کم توانجدول خصوصیات تکاملی افراد 

                                                
79. deep mental retardation 
80. Hallahan & Kauffman 

81. mental retardition 
82. Saduk & Saduk 
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  سال) 0 – 5سن پیش دبستانی(

 نمود تکامل

  سال) 6 – 20سن مدرسه (

 آموزش و یادگیري

  سالگی) 21بعد از بلوغ (بعد از 

 ايکفایت اجتماعی و حرفه

اي اجتماعی و ارتباطی همهارتتواند می

ــب کند ــی .را کسـ  و در محدوده حسـ

غالبا  ماندگی اندك دارد. عقب حرکتی

تا سنین باالتر از کودکان طبیعی افتراق 

 شود.  نمی داده

هاي تحصیلی را تا تواند مهارتمی

ــم در اواخر حــدود کال ــشـ س شـ

باید در جهت  .نوجوانی کسب کند

 تطابق اجتماعی هدایت شود.

اي هـاي اجتماعی و حرفه توانـد مهـارت  ال میمعمو

الزم را براي حمایت حداقل از خود کسب کند ولی 

ــترس غیر معمول اجتماعی یا   ــرایط اسـ تحـت شـ

 اقتصادي نیاز به راهنمایی و یاري دارد.

  

  ذهنی کم توانیعلل   2-1-4

ماید. اما ناي بروز میهاي پیچیدهتاثیر مکانیسمد و این پدیده تحت ذهنی گردن کم توانیتوانند موجب علل مختلفی می عوامل و

هاي پیچیده و دقیق رســیتشــخیص دقیق علت یا علل وقوع این عارضــه در فردي خاص به آســانی مقدور نیســت و مســتلزم انجام بر

ــت. ــایع ترین علل و عوامل با این همه می کلینیکی اسـ د ندي کرده و مورذهنی را به طور کلی به گونه زیر عنوان ب کم توانیتوان شـ

  بررسی قرار داد : 

 عوامل ژنتیک   .1

  بارز شدن معیوب  -      

ــتی تعداد،   -       ــلولی (فزونی یا کاس ــته س ــبندگی، اختالل در کروموزوم هاي موجود در هس  جابجایی، کوتاهی یا بلندي بازو، چس

 موزایسم و ....)

  عوامل مربوط به دوره بارداري مادر .2

  مادر در زمان بارداري رادیوگرافی    -      

  سفلیس و .... سرخجه، ابتال مادر به بیماري عفونی در هنگام حاملگی،    -      

  ابتال مادر به بیماري انگلی در دوره بارداري مثل توکسوپالسموز    -      

  خصوصا نارسایی غده تیروئید هاي غدد،ابتال مادر به بیماري    -      

  مادر در دوران حاملگی بدي تغذیه     -      

  آرامبخش و خواب آور توسط مادر در دوران بارداري مصرف بی رویه داروهاي مسکن،    -      

  ها توسط مادر در دوران حاملگیبرها و آنتی بیوتیکمصرف بی رویه تب   -      

  موادمخدر و دخانیات طی دوره بارداري استعمال الکل،   -      

  ن ضربه یا فشار به رحم مادر در دوره بارداريوارد شد   -      

  عوامل ناشناخته که ناشی از بخشی از هر یک از دو عامل ژنتیکی و اختالالت دوره بارداري مادر گزارش گردیده است. .3
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  ماکروسفالی و .... ئیدروسفالی، آنومالی جمجمه : میکروسفالی،   -      

  ر و نوزاددر ماد RHهاي خونی و عامل ناسازگاري گروه .4

  عوامل زایمان و به دنیا آمدن  .5

  نارس بودن نوزاد   -      

  هاي سخت و طوالنی زایمان   -      

  نرسیدن اکسیژن کافی به نوزاد هنگام تولد   -      

  خونریزي شدید مادر    -      

  هاي مغزي نوزاد هنگام زایمان ضربه   -      

  عوامل بعد از تولد .6

  مواد غذایی و سوء تغذیه خصوصا در روزهاي اول تولدکمبود    -      

  هاي عفونی خصوصا مننژیت و آنسفالیتهاابتال به بیماري   -      

  هاي شیمیاییمومیتمس   -      

  ).  1375 هاي مغزي (داورمنش،ضربه   -      

  

  :کم توان ذهنیاحساسات والدین کودکان   2-1-5

برخورد با کودکانتان آشنا  و به عنوان والدین کودکان داراي نیازهاي ویژه با نوع احساسات خودبسیار حائز اهمیت است که شما 

ند کندگی، ازدواج و کار شما ایجاب میشـوید. براي سازش با کودك خود نیاز دارید که احساس نسبتاً خوبی درمورد خود پیدا کنید. ز 

ناراحتی کنید. اما  به این واقعیت که کودك ناتوان دارید احساس غم و مندي را احسـاس کنید، ممکن اسـت با توجه  تا حدي رضـایت 

هایی را که افراد در مواجهه غم فرا گیرد. بنابراین اجازه دهید بعضی از احساسات و روش نیازي نیست که کل زندگی شما را هاله اي از

ا که ت هایی هستندالقمندیم درباره آنها صحبت کنیم همانمورد نظر قرار دهیم. احسـاساتی را که ع  ،اندهایشـان پیدا کرده با دشـواري 

غم، خجلت و  شوند مانند شوك،کرخی، گیجی، خشم، اوقات تلخی وگریه و زاري،و یا ناخوشایند محسوب می» بد«ات حدودي احساس

البته عقیده ما  .بد وحشت دارند ب از بروز احساساتدشواري چندانی ندارند، ولی اغل دگناه. افراد معموالً در ابراز احسـاسات عادي خو 

ــاس بد را به خود راه دهیم  ــور احس ــت که نباید تص ــتند که ن. این اس ــایل و میما عقیده داریم این افراد دیگر هس خواهند درباره مس

ــکالت ما اطالع پیدا کن ــالمش ــت که اص ــت ندارد ا ند و نیز به این علت اس ــی دوس ــعی میکس ــاس بد را تجربه کند. ما س کنیم حس

ز بین نخواهد رفت و هر چه عادي جلوه دادن آنها داریم. طبیعی است که این احساسات ا حسـاسـاتمان را مخفی کنیم و یا سـعی در   ا

خود ما، و دوستان و همکاران اثر  داشـته شـوند یا سـرکوب گردند احتمال بیشتر نیز وجود دارد که بر زندگی خانوادگی    تر نگهطوالنی

  ).1376(مفیدي،  دنبگذار

بر اساس آخرین دانش و دستاوردهاي علمی  کم توان ذهنییان حقایق و ارائه اطالعات صحیح و صادقانه به پدر و مادر کودك ب

گاه مادر و و تجربی در مورد شـرایط خاص ذهنی یا جسـمی کودکشـان در نهایت، موجب رضایت و آسایش خاطر آنان خواهد بود گه   
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شود که چرا تاکنون بی وقتی به آنها گفته می .نمایندمراجعه می ،قب ماندگی ذهنی اسـت پدري با کودك خود که به روشـنی داراي ع 

ها قبل به شرایط خاص بایست سالمی سال سن دارد ولی 12اکنون کودك شما  اید وهجهت کودك را بحال انتظار در خانه نگه داشت

 به راه«هاي هم سن سال خود زدیم زیرا که او مثل بچهمی الً حدسگویند ما خود نیز قبمعموالً در پاسخ می ،دیاو پی برده باش ذهنی

رکنید چند ت صبباشید چیزي نیسناو را به دکتر بردیم دکتر گفت نگران  .رفت شـروع نکرد حرف زدن را زمانی که انتظار می .»نیفتاد

  ).1384شود و ...( افروز،اي دیگر میهسال دیگر مثل بچه

  

  کم توان ذهنیودکان نیازهاي والدین ک  2-1-6

ی که کودك معلول دارند به تناسـب نوع، شـدت معلولیت، وضـعیت اقتصـادي و اجتماعی و سـن کودکشان و نیز در      یهاخانواده

  باشد:) به شرح زیر می1384گفته قصبه ( ها بههاي ویژه نیاز دارند که مهمترین آنبه اطالعات و مهارت یزمینه رفتار سازش

  معلمان، مربیان و متخصصان است.  با هاي مدرسه ارتباطنیاز عمده والدین کودکان استثنایی در طی سال .نیاز به ارتباط -1

ــ رفتار با فرزند خود نیاز دارند و  والدین کودکان معلول به اطالعاتی در زمینه مراقبت، پرورش و. نیاز به اطالعات -2 تا نیز در این راس

  باشند.ندشان نیازمند اطالعات مینده فرزریزي براي آیدر امر برنامه

ــدن -3 ــد .نیاز به حمایت ش ــت. به ویژه ح  نحمایت ش ــازش یافتگی در خانواده اس مایت ازجانب از جانب دیگران از عوامل ایجاد س

  هاي کودکان معلول بوجود آورد.را براي مالقات با سایر خانواده یهایتواند فرصتمتخصصان و مربیان می

این نیازها براي  .شودذا، پوشاك و وسایل کمک آموزشی میهاي مربوط به غخش عمده بودجه خانواده صرف هزینهب .نیازهاي مالی -4

  به مراتب شدیدتر است. ،باشدد و نیازمند خدمات پزشکی ویژه میاي که کودك معلول دارخانواده

ــاي خان .نیـاز به راهنمایی در وظایف زندگی و خانواده  -5 ــایر اعضـ کودك خود را درك کنند و  واده نیاز دارند که ناتوانیوالدین و سـ

ــیم کار بپذیرند ش آموز يریزامر برنامه نظارت در و هاي اجتماعیتوانایی حل مســاله، فعالیتهاي تفریحی، اکتســاب مهارت  ،که تقس

  ).1384باشد (قصبه میکودك از جمله وظایف ما 

  

  روانی و صفات شخصیتی مادراناثرات داشتن فرزند کم توان ذهنی بر سالمت  2-1-7

 ها تاثیرهاي شـخصیتی آن ژگیواند سـالمت روانی مادران را به خطر انداخته و بر صـفات و وی  تداشـتن فرزند کم توان ذهنی می 

  منفی بگذارد. اثرات داشتن چنین فرزندان بر مادران غالبا متفاوت است که شایعترین اثرات عبارتند از:

 احساس گناه و تقصیر -1

 اس ناکامی و محرومیتاحس -2

 انکار واقعیت -3

 اضطراب و نگرانی -4

 مکانیسم برون فکنی -5

 نا امیدي -6
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 افسردگی -7

 عصبانیت و خشم -8

 عدم رضایت کافی از زندگی -9

10-  ... 

وري آهاي شخصیتی مادران ازجمله تابکم توان ذهنی بر بسیاري از ویژگیتوان گفت که داشـتن فرزند  با توجه به موارد باال می

  ها را به خطر بیندازد.تواند سالمت روانی آناشویی و ... تاثیر جدي دارد و میضایت زن، هوش معنوي، ر

  

  آوري تعریف تاب 2-2

 با است، گرفته قرار مطالعه مورد ناگوار شرایط با موفق مقابله پویاي فرآیند یک عنوان به آوريتاب تحولی، روانشناسی حیطه در

 رد که طولی مطالعات دارد. در وجود آوريتاب گرایی عمل و تعریف مورد در ايمالحظه قابل مباحث که شده معلوم تحقیق از استفاده

 درصد اما شدند،می مبتال هاییآسـیب  و مشـکالت  به افراد این از درصـدي  گرفته، انجام پرخطر هايجمعیت در رویکرد این چارچوب

 الحاتاصط دادند،نمی نشان را نامطلوب پیامدهاي پرخطر، و ناگوار ایطشر در که افراد این براي محققان. ماندندمی سالم نیز بیشـتري 

 واجههم براي را آوريتاب واژه محققان اکثر نیز اخیراً. اندبرده کار به سـرسخت  و اسـترس  برابر در مقاوم ناپذیر، آسـیب  مثل گوناگونی

  ).1991  ،83بنارد( برندمی کار به ناگوار و پرخطر شرایط برابر در فرد

 سازگاري عنوان به را آن که است این دارد وجود آوريتاب براي که تعریفی بهترین) 2010( 86موراي و 85هال ،84زاوترا اعتقاد هب

 این هباشند ک آوريتاب فرآیندهايي کننده تعیین است ممکن موقعیت و شخص هايویژگی. بگیریم نظر در ناگوار شرایط با  87موفق

 ايهسیستم مجدد سازماندهی یعنی است پویا فرایندي آوريتاب. شودمی سالم پیامدهاي به منجر زاساسـتر  شـرایط  از بعد هاویژگی

 و باشــد متفاوت زندگی مختلف مراحل در اســت ممکن آوريتاب بنابراین جدید. هايدرمحیط جدید آوريتاب ایجاد براي ســازگاري

  ).2010 ،88چالفات -لیمري( گیرد قرار زمان طول در افراد تحول تاثیر تحت تواندمی

 عنوان هب یاو  شود تصور ایستا صـفت  یک عنوان به نباید آوريتاب که اسـت  این گرفته قرار توجه مورد اخیراً که دیگري تعریف

 طرواب شامل و است فردي ارگانیسم مرزهاي از فراتر که تعامالتی و فرآیندها يمجموعه از آوريتاب. شـود  انگاشـته  فردي ویژگی یک

 يزمینه در مثبت تحول و سازگاري الگوهایی از یا فرایندها به انسان آوريتاب. اسـت  آمده وجود به اسـت،  اجتماعی حمایت و نزدیک

 شرایط و توجه قابل هايآسـیب  که دهدمی نشـان  طولی مطالعات. دارد اشـاره  فرد هر هايفعالیت یا زندگی در توجه قابل تهدیدهاي

 وريآتاب مطالعات. شوندمی بلندمدت و پیامدهاي مدت کوتاه پیامدهاي در مهمی تغییرات باعث آشکاري طور به شناختیروان ناگوار

  ).2001، ماستن( است متمرکز ناگوار هايتجربه با ارتباط در فردي هايتفاوت فهم بر بخصوص انسان

 ودکانک که این یعنی است، شده تعریف بزرگسالی هب کودکی دوران از مداوم تحولی فرآیندهاي عنوان به آوريتاب ،این بر عالوه

 آوريتاب فرآیندهاي بررسی. کنند استفاده هاآن از و شناسایی را بیرونی و درونی منابع ناگوار شـرایط  با مواجهه در قادرند نوجوانان و

                                                
83. Benard 
84. Zautra 

85. Hall 
86. Murray 

87. Successful Adaptation 
88. Lemery - Chalfat 



٢٠ 
 

 بیان ،)1996( 90کرمن و بلوك. )2007 همکاران، و 89جکسون( باشد حیاتی بزرگسـالی  يدوره براي اسـت  ممکن نوجوانی يدوره در

 هب حالت این. نماید غلبه بیرونی و درونی هاياسترس بر سـازد می قادر را فرد که اسـت  شـخصـیتی   صـفت  یک آوريتاب که دارندمی

 حضور تواندمی هم فرد زندگی دوران طول در آوريتاب .آیدمی وجود به خارجی هايحمایت همچون دفاعی هايمکانیسـم  يوسـیله 

 حاد، هاياسترس با مواجهه در آمیز موفقیت سازگاري براي افراد توانایی به آوريتاب سازه. باشـد  نداشـته  حضـور  هم و باشـد  تهداشـ 

 ، 91چارنی( است مربوط حیاتی، تعادل و شناختیروان بهزیستی سریع آوردن دسـت  به یا حفظ مزمن، ناگوار شـرایط  زا،آسـیب  وقایع

ــخص تحمل که نیرویی یا فرآیند یک عنوان با را يآورتاب مفهوم محققان). 2004 ــرایط در ش  افزایش را نگرانی هنگام و ناگوار ش

 غلبه و ناگوار شرایط در بهبود براي توانایی یک عنوان به را آوريتاب) 2009( 92اینون مک و آلیستر مک. آورندمی حساب به دهد،می

 رنددا تمایل دهندمی نشان آوريتاب خود از که هاییگروه افراد معتقدند مچنینه آنها. اندکرده توصیف افراد، زندگی در مشـکالت  بر

 در موجود مشکالت بر غلبه براي را هاآن خصـوصـیات   و هاویژگی این که آورند دسـت  به را خصـوصـیات   و هاویژگی از ايمجموعه تا

  ).1386 جوکار،( است شخصی هايگیویژ و محیط زا،تنش محرك بین تعامل شامل آوريتاب. کنندمی مجهز زندگی

 فتعری ،»کننده تهدید شــرایط با آمیزموفقیت مقابله پیامد یا توانایی، فرآیند، یک« را آوريتاب ،)1991( ماســتن و 93گارمزي

 برابر در پایداري تنها آوري،تاب البته). 2001 ، 94والر( است ناگوار شرایط به واکنش در مثبت مقابله آوري،تاب دیگر بیان به. اندنموده

 در ازندهس و فعال شرکت بلکه باشـد، نمی خطرناك شـرایط  با رویارویی در انفعالی حالتی و نیسـت   کننده تهدید شـرایط  یا هاآسـیب 

 ، بشارت(  است خطرناك شرایط در روانی، – زیسـتی  تعادل برقراري در فرد توانمندي آوري،تاب گفت توانمی. اسـت  پیرامون محیط

 .تاس شـناختی  و عاطفی هیجانی، مثبت پیامدهاي با خود ترمیم نوعی آوريتاب که باورند این بر پژوهشـگران  این، بر عالوه ).1387

 و است) کننده تهدید شرایط در( باالتر سطح تعادل به رسیدن یا 96اولیه تعادل به بازگشت آوري،تاب که داشت باور) 1999( 95کامپفر

 هم دگی،زن با مثبت مقابله که نمایدمی اشــاره نیز نکته این به کامپفر حال عین در. کندمی فراهم را دگیزن در موفق مقابله رو این از

 از ناشی را مسـأله  این وي. شـود  سـبب  را آوريتاب از باالتري سـطح  آیندپیش عنوان به هم و رود شـمار  به آوريتاب پیامد تواندمی

  . داندمی يآورتاب به فرآیندي نگاه و تعریف پیچیدگی

 آسیب و زامشـکل  رفتارهاي به خطر از را تحولی سـیر  خط که شـود می اطالق فرایندهایی و عوامل به آوريتاب واژه طورکلی به

 و آوريتاب محققان). 1384 محمدي،( گرددمی منتهی سازگارانه پیامدهاي به ناگوار شـرایط  وجود رغم به و کرده دور شـناختی روان

 اطالق خطرات برابر در منفی پیامدهاي احتمال افزایش به پذیري آســیب. دانندمی پیوســتار یک متضــاد قطب ود را پذیريآســیب

  ).1384 ، محمدي( شودمی

 تعریف آن تعدیل یا سخت شـرایط  از آمدن بیرون توانایی صـورت  به توانمی را آوريتاب يواژه ،شـده  آورده تعاریف به توجه با

 شرایط آن بر تنها نه فرد که است پرخطر و سخت شرایط در تحمل و مقاومت ماندن، سالم براي افراد ظرفیت آوريتاب واقع در. نمود

   طرخ عوامل با افراد از برخی آنکه وجود با یعنی آوريتاب همچنین. شودمی نیز ترقوي آن وجود با و آن طی بلکه شودمی فائق دشوار

                                                
89. Jakson 
90. Block & Kremn 
91. Charney 

92. McAlister & Mckinnon 
93. Garmezy 
94. Waller 

95. Kampfer 
96. Baseline Homeotasis 
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Abstract: 

The purpose of present study was to comparing the resilience, spiritual intelligence 

and marital satisfaction in the mothers of students with and without mental disability. In 

this study, was used of causal-comparative methods. The statistical community to research 

all the mothers of the students mentally low (109) and mothers of normal students (15583) 

subjects in the elementary course of the school in parsabad city year 1396-97. The 

Statistical Society of the 30 mothers have low child mentally (15 males and 15 females) 

to a simple random sampling method and 30 mothers of normal children (15 males and 15 

females) to a cluster method for making multiple-stage fitted. The data of this research 

was collected through the questionnaire, Connor and Davidson resilience, King spiritual 

intelligence and enrich marital satisfaction spiritual. For the analysis of test data analysis 

of multivariate variance (manova). The findings showed that resilience in the variable and 

its components (individual merit conception, negative emotion, positive acceptance of 

change and safe relationships, spiritual influences and control), the mothers of students 

mental low score lower in comparison with ordinary students to mothers. It's also the 

spiritual intelligence and its component variables (although critical thinking, personal 

meaning production, expansion of the transcendent consciousness and sharpness mode) 

as well as the mothers of the students mentally low scores lower in comparison with 

ordinary students ' mothers. And also in the marital satisfaction variable (marital 

satisfaction, Ideal distortion components, communication, conflict resolution, financial 

management, sex, parenting, egalitarianism and religious orientation) mothers of students 

scores lower than low mentally normal students ' mothers. Findings of this research So 

between the resilience, intelligence and marital satisfaction, there is a significant 

difference between the two groups. Of the research findings can be used in the formulation 

of programs to enhance spiritual resilience, intelligence and marital satisfaction of mothers 

with little children be mentally to work up to the children and families it is to help your 

high quality along with the hardships of life be evaluated over the next To come forward. 

Keywords: marital satisfaction, mental retardation, resilient, spiritual intelligence  
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