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  مقدمه - 1- 1

 نام به سوم غریبه پیدایش .کندمی طلب خانواده در را جدیدي هايسازگاري فرزند تولد اصوالً

 را بسیاري روانی فشارهاي آن، مانند و پرستاري نگهداري، تغذیه، چون ايویژه مشکالت بر عالوه نوزاد،

 از ترکیبی یا و رفتاري یا و جسمی یا ذهنی هايمعلولیت با نوزادي اگر حال .کندمی تحمیل والدین بر

 چندین مادر ویژه به خانواده اعضاي بر فرزندي چنین وجود از حاصل روانی فشارهاي شود، متولد آنها

 به آنان .دارند تخیالتی و رویاها اند،نیامده دنیا به هنوز که خود کودکان درباره والدین .گرددمی برابر

 کیفیت ذهنی، توان چون باطنی صفات تا و پوست رنگ چشم، رنگ مو، رنگ :مانند ظاهري هايویژگی

 این تمام ماا .اندیشندمی خویش میل مطابق و مطلوب بسیار حد در اجتماعی هايموفقیت و رفتاري

 مادر معموالً .شودمی محو دیگري از پس یکی و ریزدمی فرو معلول کودك یک آمدن دنیا به با رویاها

 وارد را مضاعفی روانی فشارهاي کودك معلولیت از آگاهی .شودمی متحمل را روحی ضربه بیشترین

 ).1391کمیجانی، ( شودمی زندگی یافتگیشساز و آرامش نظم، خوردنبرهم سبب امر این که کندمی

 تلقی زاچالش و رویدادي نامطلوب تواندمی ايادهخانو هر در 1ذهنیتوانیبا کم کودکی حضور و تولد

 ،منیع میکائیلی(خواهد داشت دنبال به را نومیدي و غم احساس تنیدگی، سرخوردگی، احتماالً که شود

1388.(  

هاي خانواده داشته باشد تأثیري که بسیار تواند تأثیر مهمی بر تواناییذهنی میتوانتولد فرزند کم 

تعداد قابل توجهی از ). 1991 ،2و کافمن هاالهان(تر از تأثیر یک کودك معمولی استشدیدتر و قوي

                                                
1  .  mentally disabled 
2  .  Hallahan & Kauffman 
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شان شرایط برند و باید با این واقعیت که فرزندذهنی رنج میتوانفرزند کمها از اثرات داشتن یک خانواده

  ).1997، 1دبرادفور(کند کنار آیندخاصی دارد که وي را تا پایان عمر درگیر می

ذهنی به لحاظ مسائل و مشکالتی که معلولیت فرزند به آنها تحمیل توانوالدین داراي فرزند کم

توانند امکانات و زمان الزم را از طرفی دیگر آنها نمی. شوندرو میبهاضافی روهاي کند با مسئولیتمی

هاي آموزشی، تربیتی و بهداشتی فرزند خود فراهم سازند، این مسئله موجب براي انجام مسئولیت

نفس و تعامل روانی و اجتماعی آنها فشارهاي اجتماعی و نگرانی مضاعف بر والدین شده و بر عزّت

نفس ارزشی عمیق و یا فقدان عزّتروانشناسان معتقدند که احساس بی. گذاردمخرب برجا میاثرات 

  ).1390بیابانگرد، (هاي روانی استعامل رشد بسیاري از ناهنجاري

آور، سطح باالیی از فشار روانی اي زیانذهنی به ویژه مادران، اغلب به گونهتوانوالدین کودکان کم

هاي شایع ساس تقصیر و گناه، احساس ناکامی و اضطراب و نگرانی از جمله واکنشاح. کنندرا تجربه می

   ).1386نریمانی، آقامحمدیان و رجبی، (ذهنی کودك استتوانیوالدین در پی آگاهی از کم

اینکه ارتباط توانی در فرزند یا فرزندان عالوه بر اثرات تولد یک کودك ناتوان بر خانواده خیلی عمیق است، زیرا بروز کم

جا که بر طرف ننماید، از آهاي عاطفی و اقتصادي زیادي را در خانواده ایجاد میکند، اختاللمادر و کودك را تهدید می

والدین  توان، مستلزم صرف زمان، انرژي، پول و هیجان بیشتري از سوي والدین است، ممکن است درکردن نیاز فرزند کم

، 2مکونی(ف کردن نیازهاي کودکانشان ندارندها توانایی و کفایت الزم را براي بر طرید که آناین احساس به وجود آ

هم شکنند و با ممکن است توسط مشکالت کودکشان در ذهنیتوانهمچنین مادران کودکان کم ).2008

 ).2016، 3مکینتوش، اوگستون و مایرز(هایشان روبرو شوند احساسات منفی نسبت به توانایی

                                                
1. Bradford 
2. McConkey 
3  .  Mackintosh, Ogston &  Myers 
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- ذهنی تأثیر میتوانکه از داشتن کودك کم 2و تنظیم هیجان 1مانند عاطفه منفی و مثبتمتغیرهایی 

تأثیر ذهنی را تحتتوانداراي فرزند کممادران  4و راهبردهاي سازگاري 3آوريپذیرد، ممکن است تاب

نفی و عاطفه مي با توجه به مطالب پیش گفته پژوهش حاضر، با هدف بررسی رابطهبنابراین . قرار دهد

ذهنی انجام توانکم کودكمادران داراي  آوري و راهبردهاي سازگاري درتاببا  تنظیم هیجان مثبت و

  .گرفته است

  بیان مسأله   - 2- 1

شود و ذهنی اختاللی است که در طول دوره رشدي شروع میتوانکم 5DSM -5طبق تعریف 

هاي مفهومی، اجتماعی و عملی زمینههاي در عملکرد ذهنی و هم عملکرد سازگارانه در شامل نقص

و شدیدترین ترین از جمله شایع ).1393؛ ترجمه سیدمحمدي، 2013مریکا،آانجمن روانشناسی (است

از شیوع نسبتاً باالیی   ذهنییتوانکم ). 6،2008میرباك و تتزچنر(توان ذهنی استهاي رشدي کمنارسایی

هداشت جهانی ارائه شده است، آنچه از برآوردهاي سازمان ملل و سازمان ب. در جهان برخوردار است

توجه به آمار اعالم شده از سوي با . درصد از مردم جهان به این عارضه است 3 دهنده ابتالء حدودنشان

دو میلیون و هشت هزار معلول وجود داشته در کشور  1385معاونت توانبخشی سازمان بهزیستی در سال 

بنابراین، ). 1385آمار رسمی معلولین کشور در سال (نفر معلول ذهنی هستند  2795که از این تعداد 

ذهنی، همچنین توانها در جامعه ایرانی، از اثرات منفی داشتن یک فرزند کمتعداد قابل توجهی از خانواده

برند هاي روانی، اجتماعی و مالی ناشی از داشتن چنین فرزندانی رنج میاراز بار مراقبتی بسیار زیاد و فش

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

                                                
1  . positive and negative emotions 
2  .  emotion regulation 
3  .  resilience 
4  .  coping strategies 
5. Diagnostic and statistical Manual of Mental Disorder Text Revision 
6. Myrbakk&Tetzchner  
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هاي خاص خود در برخورداري از تسهیالت و این افراد به لحاظ ویژگی، )1393نراقی و نادري، 

- هر چند در این موقعیت همه ).1،2004مارلو و ریدینگ(باشدعه نیازمند به کمک دیگران میامکانات جام

شود، اما در این میان مادران، به علّت نقش ند و کارکرد آنها مختل مینبیي اعضاي خانواده آسیب می

با مشکالت روانشناختی بیشتري مواجه  و هاي بیشتري در قبال این کودکان دارندسنتی مراقب، مسئولیت

هاي روانی ذهنی داراي استرس و بحرانتوانداراي فرزند کممادران ). 1388موللّی و نعمتی، (شوندمی

کند و اکثر مواقع تأثیر یافتگی و سالمت جسمی و روانی آنها را تهدید میهستند و همین مسئله سازش

ذهنی در مقایسه با تواندهد که مادران با فرزند کمها نشان میهمچنین پژوهش. رداگذمنفی بر آنها می

گولدنی، (رفتاري فرزندان خود درگیرندپدران با مشکالت بیشتري برخورد کرده و بیشتر با مشکالت 

 مراقبت والدین در توانایی تنها نه ذهنیتوانکماز داشتن فرزند  ناشی استرس ).2004، 2فیشر و هاودورن

 کیفیت همچنین و والدین جسمی و روحی بر سالمت بلکه دهد،می قرار ثیرتأتحت را نفرزندانشا از

- کمو  رشدي اختالالت به بتالءم کودکان .)2014، 3پیر و هیلمن(گذاردفرزندان تأثیر منفی می رابطه با

و ) 2010، 4میودرگ و هوداپ(بر سالمت والدین به ویژه سالمت روان مادر تأثیر منفی دارد ذهنیتوان

  ).2011، 5کرام و نیبور(دهداضطراب و افسردگی را در آنها افزایش می

کننده و دشوار است به عبارتی هآمیز با شرایط تهدیدیند توانایی یا پیامدسازي موفقیتآوري فراتاب

آوري سازگاري مثبت در واکنش به شرایط ناگوار است و این متغیر از نظر معنایی و مفهومی تاب

راهبردهاي سازگاري از سوي دیگر  ).2001، 6والر(دارد شی زیادي با راهبردهاي سازگاريهمپو

هاي ناگوار مانند استرس ترس و تهدید سازوکارهایی هستند که با هدف کاهش صدمات روانی موقعیت

                                                
1. Marlow DR, Redding 
2  . Goldney, Fisher & Hawthorn 
3. Peer & Hillman 
4. Miodrag & Hodapp 
5. Cramm & Nieboer 
6  . Wler 
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که  ذهنیتوانکمشوند و از این رو در سالمت روانی افراد به ویژه مادران داراي کودك گرفته میکاره ب

، 1پالیگر و ملچیرس(کند از اهمیت زیادي برخوردار استهاي فراوانی را تجربه میبدون شک چالش

تجربه مقاومت  ر،یناپذاجتناب يها و استرس ها بیدارند، در برابر آس ییباال يآورکه تاب يافراد .)2017

 دایپد کنن یکه تجربه م ییها در استرس یمثبت يدارد معنا تمالاح شتری، ب)2008، 2گاستمن(دارند يشتریب

 يریپذمواجه شوند، به طور انعطاف شان یزندگ يها با استرس ي، به طرز مؤثر)2016 ،3تزیموسکو( کنند

  ).2012،  4لئو( به افراد موفق، سالم و شاد شوند لیتبد ندهیدر آ یها انطباق دهند و حت خود را با آن

آوري و راهبردهاي سازگاري یکی از عواملی است که با تابرسد عواطف مثبت و منفی به نظر می

 اطراف اشاره یطآور با محلذت یريمثبت به درگ عاطفه. نقش دارد ذهنیتوانکممادران داراي کودکان 

 یدر مقابل عاطفه منف. شود یم صمشخ آگاهی  واالب ي، انرژیاقچون احساس اشت هایی یژگیو با و دارد

چون گناه،  هایی یژگیبا و و اشاره دارد یندناخوشا ییو برپا یتینارضا ی،ماندگاز در افراد به تجارب

دهند ها نشان میپژوهش). 2012، 5استیونجون، لیسا، یو و (شود یمیز ترس، خشم و اضطراب متما

 ).2013، 6لوي، برون -گاالتزري(دارد مهمی نقش آوريمیزان تاب تعیین در مثبت و منفی عواطف

ارتباط بین عاطفه منفی، استرس و "در تحقیقی با عنوان ) 2010(7مونتپیت، برگمن، دیبوك، تایبرو و بوکر

کمتر تحت  بودند، بیشتري آوريتاب داراي که افرادي گزارش دادند "آوريهاي پویا با تابو سیستم

 خارجی زايمحرك استرس به توجه با را خود عاطفی تعادل تأثیر استرس و عواطف منفی قرار گرفتند و

اي راهبردهاي سازگاري، میانجی گرهاي بالقوه .بخشیدند و مدیریت استرس بهتري داشتندمی بهبود

-نقش آن. زا یعنی اضطراب و افسردگی ارتباط دارندهاي استرسهاي عاطفی موقعیتهستند که با معرف

                                                
1  . Plaigr& Melchers 
2. Gaustman 
3. Moskowitz 
4. Leo 
5. John, Lisa, Yu& Steven 
6. Galatzer-Levy& Brown 
7. Montpetit ,Bergeman,  Deboeck, Tiberio & Boker 
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شود و یا به عنوان و استرس می هاي زندگی باعث کاهش اضطرابي سازگاري با استرسها در زمینه

رایان (شود تا استرس را کاهش دهد فرایند یا راهکار مشخصی است که از طریق موقعیت فراخوانده می

  ).2016، 1و احمد

آوري و راهبردهاي سازگاري این مادران نقش داشته تواند در تاباز متغیرهاي دیگري که می یکی

ن به عنوان فرآیندهاي فیزیولوژیک رفتاري عاطفی و شناختی که تنظیم هیجا. باشد، تنظیم هیجان است

 یجان نقشه یمتنظ ینعالوه بر ا ،شودکند تعریف میها میافراد را قادر به تنظیم تجربه و بیان هیجان

 یارو ناهوش یاراز هوش يا گستردهیطه ح دارد و یجانیدر تحول و حفظ اختالالت ه يا برجسته

که هر  شود یاطالق م یشناخت يها را شامل و به سبک یندهاي شناختیو رفتاري و فرا یزیولوژیکیف

 ).2003، 2گروس و جان(کند یخود استفاده م یجانحفظ ه یاکاهش و  یا یشآن به منظور افزا از فردي

پلیجر، ملچرز، (باشد میو استرس  بیکاهش آس يروزمره برا یزندگدر مهارت مهم  کی تنظیم هیجان

مثبت گزارش دادند تنظیم هیجان ارتباط ) 2012(4کارمان و وینگروس. )2017، 3ویترلین، گورتز و کیوهن

 با راهبردهاي سازگاري نشان دادند بین) 2017(5کارلسون و میلر. آوري داردمثبت و معناداري با تاب

   .اضطراب رابطه وجود دارد و افسردگی مانند تنظیم هیجان و عواطف منفی

 آیا که است الؤس این به پاسخگویی درصدد حاضر پژوهش موجود سابقه به توجه با بنابراین

آوري و راهبردهاي سازگاري در مادران داراي کودك تابتواند میعواطف مثبت و منفی و تنظیم هیجان 

  بینی کند؟را پیش ناتوان ذهنی

 

                                                
1  .  Rayan& Ahmad 
2  .  Gross   & John 
3  .  Plieger, Melchers, Vetterlein,Görtz& Kuhn 
4. Karreman &Vingerhoets 
5. Carlson &Miller 
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    ضرورت و اهمیت پژوهش - 3- 1

فراوانی  يها یقات و ناراحتتاست گرچه این فرایند با مشآور تولد کودك براي والدین لذت فرایند 

باید گفت که  شوند یعلی رغم مشکالت زیادي که والدین براي تولد فرزند خود متحمل م. همراه است

و کودك خود را  کند یامید به سالم بودن و طبیعی بودن کودك، معموالً احساس اعتماد در آنان ایجاد م

و  گردد یگاهی والدین از معلولیت فرزند، تمام آرزوها به یأس مبدل مولی به محض آ رند،یپذ یم

مادر وقتی . مادر اولین شخصی است که به طور مستقیم با کودك ارتباط دارد ،شود یمشکالت شروع م

کردن شرایط ویژه رشد این  اهمبه علت نگهداري دائمی و نیاز به فر شود یرو مبا فرزند معلول خود روبه

که این عوامل، باعث تضعیف  شود یکودکان با خشم، استرس، رفتارهاي قالبی، مشکالت زبانی مواجه م

استثنایی است که میانگین اختالالت روانی در مادران کودکان به همین خاطر . شود یکارکرد طبیعی مادر م

ی، مانینر(از مادران داراي کودك عادي است رباالت نیذهتوانویژه مادران داراي کودك کمو به

ي دردناکی براي والدین است و از ذهنی تجربهتشخیص کودك با کم توانی ).1386، رجبیآقامحمدیان و 

مطالعه و تحقیق ). 2007، 1کوریه -هایم دولو و کونتاوپن(شودسوي والدین شکست بزرگی تعبیر می

اي بوده و عالوه بر خود فرد دچار ناتوانی ذهنی محیط رشتهفرایندي چند ذهنیتوانکمکودکان  در مورد

  .دهدثیر قرار میأتین اعضاي خانواده و جامعه را تحتاطراف از جمله والد

کنند پنجه نرم می و با آنها دست ذهنیتوانکماي که مادران کودکان با توجه به مشکالت عدیده

شود در بهبود و رفع مشکالت بینی میتوانند یا پیشفاکتورهایی که میي لزوم شناخت و تحقیق درباره

برانگیز پرهیز هاي چالشمادران این کودکان از موقعیت ،شودثر باشند احساس میؤروي این مادران مفرا

این . کنندي ضعیفی هستند و در برابر مشکالت احساس عجز و ناتوانی میکنند داراي خود پندارهمی

شود که این مادران در این امر سبب می ،کنندبر روي احساسات و نتایج منفی بیشتر تمرکز میمادران 

                                                
1  . Opnhaym, Dolo& Kont-korea 
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هاي روانشناختی لفهتواند مؤها ناموفق عمل کنند و این امر میشناخت احساسات خود و مدیریت هیجان

  .ي ابعاد تحت تاثیر قرار دهدو سالمت روان این مادران را در همه

کان اکتورها و متغیرهایی که متخصصان را در بهبود شرایط مادران داراي کودشناخت رابطه بین ف

- ه مادر در رابطه با کودك کمی به سبب اینکیاز سو. کند بسیار حائز اهمیت استذهنی کمک میتوانکم

هاي این مادران و ذهنی بیشترین سهم را دارد شناخت مادر و احساسات و کمبودها و دیگر ویژگیتوان

  .و مادران عادي از اهمیت باالیی برخوردار است ذهنیتوانکمت مادران داراي کودك تفاو

، یاقچون احساس اشت هایی یژگیو با و دارد اطراف اشاره یطآور با محلذت یريمثبت به درگ عاطفه

و  یتینارضا ی،از درماندگ افراد به تجارب یدر مقابل عاطفه منف. شود یم صمشخ آگاهی  واالب يانرژ

و  1جون(شود یمیز چون گناه، ترس، خشم و اضطراب متما هایی یژگیبا و و اشاره دارد یندناخوشا ییبرپا

و  یانب ی تجربه،گذاشتن روي چگونگ یربه معناي تالش افراد براي تأث یجانه یمتنظ). 2012همکاران، 

از  یکیکه به عنوان ) 2005، 2گلمن(ها است یجانه یجسمان یاو  یرفتاري، تجرب یندهايشدت فرا

مالوف،  سچوت،( رارگرفته استاز پژوهشگران ق بسیاري مورد توجه ی،شناختروان یرهايمتغ

 دارد یزاي زندگاسترس یعبا وقا ما در سازگاري یو نقش مهم) 2007، 3سورستینسون، بوهلر و روك

   .)2008، 4فاکس، هنگ و سینها(

آن از حیث موضوعی  ياین نکته اشاره نمود که دامنه توان به، میپژوهشاین  دیگر انجاماز دالیل 

و آگاهی واطف منفی و مثبت و تنظیم هیجان از لحاظ  ع ذهنی توانکمقوي بوده و بررسی مادران کودك 

از دیگر دالیل انتخاب این موضوع  .ها در اجراي عملکرد بهتر، از اهمیت خاصی برخوردار استاز آن

افزون بر . انجام شده پیرامون این موضوع در جامعه مورد مطالعه اشاره نمود تحقیقات کمبودتوان به می

                                                
1. Juhn 
2  . Golman 
3  . Schutte, Malouff, Thorsteinsson, Bhullar & Rooke 
4  . Fox, Hong &Sinha 
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 هاي موجود را روشن سازد وتواند بخشی از نارساییاین موارد، این پژوهش به عنوان یک کار علمی می

اي گیري از نتایج آن در تحقیقات و مطالعات بعدي به منزله پایهبه عنوان الگویی مناسب جهت بهره

داراي کودك ناتوان  نیوالد یزندگ تیفیپرداختن به کاز سوي دیگر . مقدماتی منظور عمل واقع شود

 نهیشناخت موضوعات در زم و است تیحائز اهم باشد، یم یروان یستیگرهاي بهزاز نشان یکیکه  یذهن

و عاطفی این مادران  یاجتماع شکالتدر حل م تواند یمي سازگار يها و راهبرد آوريتاباسترس و 

  ). 1394، صادقی وطل  يسبز(گذار باشدراث

آوري و راهبردهاي بینی تابنفی و مثبت و تنظیم هیجان در پیشلذا با تعیین سهم نسبی عواطف م

ت شناسایی علل مشکالت هاي مهمی در جهتوان گاممی ذهنی توانکمسازگاري مادران داراي کودك 

 .این کودکان برداشتسازگاري و استرس مادران 

 اهداف پژوهشی  - 4- 1

  هدف کلیا

اري در مادران آوري و راهبردهاي سازگتاب باعواطف مثبت و منفی و تنظیم هیجان تعیین ارتباط  -1

 .ذهنیداراي کودك ناتوان

اري در آوري و راهبردهاي سازگتاب بینیدر پیشنقش عواطف مثبت و منفی و تنظیم هیجان تعیین -2

  .ذهنیداراي کودك ناتوانمادران 

  :اهداف جزئی

  .آوري در مادران داراي کودك ناتوان ذهنیتاب باعواطف مثبت تعیین ارتباط -1

  .آوري در مادران داراي کودك ناتوان ذهنیتاب با عواطف منفی تعیین ارتباط  -2

  .مقابله مسئله مدار در مادران داراي کودك ناتوان ذهنی باعواطف مثبت تعیین ارتباط -3

  .مقابله هیجان مدار در مادران داراي کودك ناتوان ذهنی باعواطف مثبت تعیین ارتباط  -4
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  .مقابله اجتنابی در مادران داراي کودك ناتوان ذهنی باعواطف مثبت تعیین ارتباط -5

  .دار در مادران داراي کودك ناتوان ذهنیمقابله مسئله م باعواطف منفی تعیین ارتباط -6

  .مقابله هیجان مدار در مادران داراي کودك ناتوان ذهنی باعواطف منفی تعیین ارتباط -7

  .مقابله اجتنابی در مادران داراي کودك ناتوان ذهنی باعواطف منفی تعیین ارتباط -8

  .ناتوان ذهنی آوري در مادران داراي کودكتاب باتنظیم هیجان  ارتباط تعیین-9

  .مقابله مسئله مدار در مادران داراي کودك ناتوان ذهنی باتنظیم هیجان  ارتباط تعیین -10

  .مقابله هیجان مدار در مادران داراي کودك ناتوان ذهنی باتنظیم هیجان  ارتباط تعیین-11

  .هنیمقابله اجتنابی در مادران داراي کودك ناتوان ذ باتنظیم هیجان  ارتباط تعیین-12

کودك ناتوان  يمادران دارا يآورتاب ینیبشیدر پ جانیه میتنظی و نقش عواطف مثبت و منفتعیین -13

 یذهن

 يمادران داراراهبردهاي سازگاري  ینیبشیدر پ جانیه میتنظی و عواطف مثبت و منف تعیین نقش-14

  یکودك ناتوان ذهن

   :سؤال پژوهش

- وري در مادران داراي کودك ناتوانآعواطف مثبت و منفی و تنظیم هیجان تاب یک از متغیرهايکدام -1

  کند؟ و سهم هرکدام چقدر است؟بینی میذهنی را پیش

اري در مادران داراي عواطف مثبت و منفی و تنظیم هیجان راهبردهاي سازگ یک از متغیرهايکدام -2

  چقدر است؟ کند؟ و سهم هرکدامبینی میذهنی را پیشکودك ناتوان

  هاي پژوهشفرضیه - 5- 1

  .رابطه وجود دارد آوري در مادران داراي کودك ناتوان ذهنیتاب باعواطف مثبت بین  -1
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  .رابطه وجود دارد آوري در مادران داراي کودك ناتوان ذهنیتاب با عواطف منفی  بین -2

  .رابطه وجود دارد مقابله مسئله مدار در مادران داراي کودك ناتوان ذهنی باعواطف مثبت  بین -3

  ..رابطه وجود دارد مقابله هیجان مدار در مادران داراي کودك ناتوان ذهنی باعواطف مثبت  بین -4

  .رابطه وجود دارد مقابله اجتنابی در مادران داراي کودك ناتوان ذهنی باعواطف مثبت  بین -5

  .رابطه وجود دارد مقابله مسئله مدار در مادران داراي کودك ناتوان ذهنی باعواطف منفی  بین -6

  .رابطه وجود دارد مقابله هیجان مدار در مادران داراي کودك ناتوان ذهنی باعواطف منفی  بین -7

  .رابطه وجود دارد مقابله اجتنابی در مادران داراي کودك ناتوان ذهنی باعواطف منفی  بین -8

  .رابطه وجود دارد آوري در مادران داراي کودك ناتوان ذهنیتاب باتنظیم هیجان  بین -9

  .رابطه وجود دارد مقابله مسئله مدار در مادران داراي کودك ناتوان ذهنی باتنظیم هیجان  بین -10

  .وجود داردرابطه  مقابله هیجان مدار در مادران داراي کودك ناتوان ذهنی باتنظیم هیجان  بین -11

  .رابطه وجود دارد مقابله اجتنابی در مادران داراي کودك ناتوان ذهنی باتنظیم هیجان  بین -12

  تعریف نظري و عملیاتی مفاهیم - 6- 1

  ذهنیتوانیکم

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

بوده و داراي اختالل در کارکرد سازشی مثل ارتباط برقرار کردن، مراقبت از خود، تر هوش عمومی پایین

-هاي اجتماعی، اشتغال و ایمنی شخصی هستند و از نظر رشدي دچار تأخیر چشمگیري میمهارت

  .)1391ترجمه شریفی درآمدي و مرادي،  ؛1991 ،1ولف و مش(باشند

کز ادر این پژوهش کلیه کودکان ساکن در مر کم توانی ذهنیکودكمنظور از : تعریف عملیاتی

  .باشدنگهداري شهرستان گنبد کاووس می

                                                
1. Wolf & mash 
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  آوريتاب

امیري،  ونیا ایزدي(کنندهتهدید شرایط با آمیزموفقیت سازگاري را آوريتاب توانمی :تعریف نظري

فیزیکی  و روانی بهزیستی ، تداوم)1994، 1فلکمن و الزاروس(هاسختیبرابر  مقاومت در ،)2010

، )2012 ،3همکاران و مونتین(مشکالت برابر در ذیريپ، انعطاف)2010 ،2و هاي س، روهدیسجوی(

- سختی با آمیزموفقیت يمقابله جهت فرایندي ،)2007 ،4جکسون و همکاران(هادشواري از عبور توانایی

 همگی که کرد تعریف) 2010 همکاران، و جعفري(زاهاي استرسموقعیت و ) 2012 ، 5کام و چونگ(ها

  .کنندکید میأت هادشواري مقابل در انسان ظرفیت بر

 آوريتاب يپرسشنامه از هاآزمودنی که اينمره میزان از است عبارت آوريتاب :تعریف عملیاتی

  .کنندمی کسب ايدر مقیاس فاصله )2003( 6و دیویدسون کانور

  بردهاي سازگاريهرا

 گردد که فرد درراهبردهاي سازگاري به آن دسته از راهبردهاي هوشیار اطالق می :تعریف نظري

  ).1990، 7اندلر و پارکر(دهدزاي خاص مورد استفاده قرار میمواجهه با رخدادهاي استرس

 يپرسشنامه از هاآزمودنی که اينمره میزان از است عبارت راهبردهاي سازگاري :تعریف عملیاتی

  .کنندمی کسب ايدر مقیاس فاصله )1990(اندلر و پارکر مقابله با استرسراهبردهاي 

  

  

                                                
1. Lazarus & Folkman 
2. Joyce, Rhodes& Hey 
3. Muntean, Roxana, Ungureanu, Patricia&Runcan 
4. Jackson, Firtko& Edenborough 
5. Cheung & Kam 
6. Connor & Davidson 
7. Endler & Parker 
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  عواطف مثبت و منفی

چون  هایی یژگیو با و دارد اطراف اشاره یطآور با محلذت یريمثبت به درگ عواطف :تعریف نظري

از  افراد به تجارب یدر مقابل عاطفه منف .شود یم صمشخ آگاهی  واالب يانرژ ،یاقاشت احساس

چون گناه، ترس، خشم و اضطراب  هایی یژگیبا و و اشاره دارد یندناخوشا ییو برپا یتینارضا ی،درماندگ

  ).2012،  1، لیسا، یو و استیونجون(شود یمیز متما

 يپرسشنامه از هاآزمودنی که اينمره میزان از است عبارت عواطف مثبت و منفی :تعریف عملیاتی

  .کنندمی کسب ايدر مقیاس فاصله )1988(2واتسون، کالرك و تلگن عواطف مثبت و منفی

  تنظیم هیجان

عاطفی و شناختی که افراد  -تنظیم هیجان به عنوان فرآیندهاي فیزیولوژیک رفتاري :تعریف نظري

  ).2003، 3جانگروس و (شودکند تعریف میها میرا قادر به تنظیم تجربه و بیان هیجان

تنظیم  يپرسشنامه از هاآزمودنی که اينمره میزان از است عبارت تنظیم هیجان :تعریف عملیاتی

  .کنندمی کسب ايدر مقیاس فاصله) 2003(همکارانگروس و  هیجان

  

 

    

                                                
1. John, Lisa, Yu& Steven 
2  .  Watson, Clark & Tellegen 
3  .  Gross 
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  :فصل دوم

  مبانی نظري پژوهش
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  مقدمه - 1- 2

 ،شده استهاي قبلی پرداخته در این فصل به بررسی متغیرهاي موجود و همچنین سوابق پژوهش

در ابتدا به توضیح . انداي که ابتدا ادبیات پژوهشی و سپس سوابق پژوهشی مورد بررسی قرارگرفتهگونهبه

خصوص ذهنی و بهتوانکم هايکننده و مشکالت خانوادهبندي، عوامل ایجادذهنی، تعریف، طبقهتوانیکم

و راهبردهاي سازگاري تعریف و از  آوريسپس متغیرهاي مالك یعنی تاب. استمادران پرداخته شده 

در بخش بعد متغیر عاطفه مثبت و منفی، تعریف، . هاي مختلف مورد بررسی قرار گرفته شده استدیدگاه

متغیر بعدي تنظیم هیجان تعریف و مدل آن مورد . و کارکردهاي آن مورد بررسی قرار گرفته شده است

وابق پژوهشی متغیرها شامل تحقیقات داخلی و در قسمت پایانی این فصل س .اندفتهبحث قرار گر

  .خارجی بیان شده است

  ذهنیتوانیکم - 2- 2

  ذهنیتوانتعریف کم- 1- 2- 2

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

هاي کردن، مراقبت از خود، مهارتمثل ارتباط برقرار (اختالل در کارکرد سازشیتر بوده و داراي پایین

ولف و (باشندگیري میدي دچار تأخیر چشمهستند و از نظر رش) اجتماعی، اشتغال و ایمنی شخصی

  ).1391 ي شریفی درآمدي و مرادي،ترجمه ؛1مش

  ذهنیتوانبندي کودکان کمطبقه - 2- 2- 2

 ؛1991، ساجاتامالینی و کاساماکاندهاردي، لو(ي هوشیذهنی براساس بهرهتوانکمبندي طبقه

  ).1390ي شریفی درآمدي و مرادي، ترجمه

                                                
1.Wolf & mash 
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  ذهنیتوانبندي کودکان کمطبقه: 1-2جدول 

  70تا  55 -50از   ذهنی خفیفتوانکم

  55 -50تا  40 -35از   ذهنی متوسطتوانکم

  40 -35تا  25 -20از   ذهنی شدیدتوانکم

  پایینبه  25یا  20از   ذهنی عمیقتوانکم

کاندهاردي، ساجاتامالینی و لو()آموزشی(ذهنی براساس سیستم معلمانتوانکودکان کم بنديطبقه

  ).1390ي شریفی درآمدي و مرادي، ترجمه ؛کاساما

  ذهنی براساس سیستم معلمانتوانکودکان کم بنديطبقه: 2-2جدول 

  75یا  70هوشبهر   پذیرذهنی آموزشتوانکم

  50تا  25هوشبهر   پذیرتربیتذهنی توانکم

  25هوشبهر کمتر از   پذیر یا شدیدذهنی حمایتتوانکم

  

  ذهنیتوانیي کمکنندهعوامل ایجاد -3- 2-2

که اند، درحالیار علت اشاره نمودهکنون به بیشتر از دو هزذهنی، محققان تاتوانیدر زمینه علل کم

ذهنی توانیبندي از علل کمترین طبقهپذیرفته. شناخته مانده استذهنی ناتوانیکماکان بسیاري از علل کم

، اجتماعی و را به عوامل ارثی، اتفاقات دوران بارداري، حوادث زایمانی و بعد از زایمان و عوامل محیطی

هاي کروموزومی و اختالل هنجاريدر عوامل پیش از تولد نا). 1391فر، میالنی(کنندفرهنگی تقسیم می

میزان را به خود هاي سیستم اعصاب مرکزي بیشترین متابولیسم بدن و در عوامل بعد از تولد عفونتدر 

  ).1994، 1زو، ژانگ(اختصاص داده است

                                                
1 . Zou & Zhang 
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ماعی مرتبط تاج -ذهنی با هزاران عامل ژنتیکی و طبی همچون مشکالت روانیتوانیاگرچه کم

 60تا  50ذهنی شدید و توانیصد عوامل کمدر 30تا  20است ولی دلیل واضحی براي شناخت و ارزیابی 

ذهنی، عواملی توانیي کمکنندهبا توجه به تاریخچه عوامل ایجاد .باشدتوانی ذهنی متوسط نمیصد کمدر

) 1994(اسمیت). 1994، 1اسمیت(اجتماعی در این مورد دخیل هستند - هاي زیستی و روانیچون عامل

ین عضوي فرتأثیرات عوامل خطرآ: ه عبارتند ازر به صورت گستردگذادسته از عوامل تأثیر 3معتقد است 

  .اجتماعی و روانی -ژنی و تأثیرات فرهنگی، عوامل توارث چند)بدنی(

  عضوي2آمیزعوامل مخاطره

مشکالت . این عامل به شرایط زیستی مؤثر در بروز اختالل بنیادي مغز و نقص عقلی اشاره دارد 

و ذهنی شدید توانیشان با کمدر ارتباط هستند و بیشترین میزان ارتباطذهنی انیتوعضوي با سطوح کم

ذهنی متوسط تواندرصد کودکان کم 25الی  10و ذهنی شدید تواندرصد کودکان کم 25الی  10

  .مشکالت عضوي وجود دارند

  هاي ژنتیکینابهنجاري

ی با انواع ارثلحاظ عوامل غیرهاي ژنتیکی هم از لحاظ عوامل ارثی و هم از بهنجاريتنوع نا 

میزان کمی از نشانگان ژنتیکی به عنوان عامل مرتبط با شمار . ذهنی در ارتباط استتوانیهاي کمنشانگان

ن، نشانگان ایکس شکننده و نشانگان مرتبط با اونشانگان د. شودذهنی شناخته میتوانزیادي از افراد کم

ن، نشانگان ایکس شکننده و نشانگان اونشانگان د. شودناخته میذهنی شتوانشمار زیادي از افراد کم

 لو کاندهاردي(هاي بالینی خاص خود را دارندژگیدهند و ویویلیامز تفاوت انحراف ژنتیکی را نشان می

  ).1390ي شریفی درآمدي و مرادي، ، ترجمه 1991و همکاران، 

                                                
1 . Smith 
2 . risk factors 
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  1ناونشانگان د

نشانگان داون از لحاظ تعداد و . ذهنی هستندتوانیکمهاي انحرافات کروموزومی یکی از علت 

ن به علت اوبه نشانگان د ءکودکان مبتال. است 21ها به صورت نقص کروموزومی ساختارکروموزوم

هاي گوش :دهند شاملنقص کروموزومی مشابه، انحرافات فیزیکی مشابهی را از همان بدو تولد نشان می

ته، زبان کلفت بیرون آمده و شیاردار با بلندي سقف کام و هاي مورب، صورت برجسکوچک و چشم

هاي پهن و کوتاه و صدایی مردانه و زمخت که به همین دالیل دهان کوچک و پس سر مسطح، دست

ذهنی عمیق تا خفیف توانیمیزان هوش این افراد در سطوح کم. است عنوان منگولیسم به آنها داده شده

دهند، عملکرد روزمره طی دوران کودکی و نوجوانی پیشرفت کمی نشان میاست و عمدتاً در زندگی 

سازي و استخراج پردازي و تصویرشود، ضعف در نمادزبانی آنها عمدتاً ضعیف بوده و با تأخیر آغاز می

  ).1391ترجمه شادان،  ؛2،1992گایتون و هال(شوداین کودکان به وضوح دیده می اطالعات از محیط در

  :3ایکس شکنندهنشانگان 

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

درصد  5نشانگان ایکس شکننده پس از نشانگان داون دومین نشانگانی است که حدود . قرار گرفته است

-کاهش قابل توجه و قابل پیش. دهدذهنی متوسط را تشکیل میتوانیدرصد کم 5ذهنی شدید و توانیکم

مدت، آنها در حافظه کوتاه. شودهده میسالگی مشا 15تا  10بینی در عملکرد هوشی آنها در سنین 

آنها از لحاظ رفتار . بینایی، فرایند متوالی، ریاضیات و توجه ضعف زیادي دارند - هماهنگی حرکتی

                                                
1 . down syndrome 
2  .  Guyton & Hall 
3 . fragilx syndrome 
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اي و ضعف در برقراري روابط و یشهفعالی، رفتار کلسازشی مشکالت رفتاري زیادي از قبیل بیش

  .دهندهمنوایی از خود نشان  می

  :1نشانگان ویلیامز

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

لیسم کلیوي و نابهنجاري متابو -، نارسایی رشد، مشکالت قلبی2افراد کوتوله مانند: ازاین افراد عبارتند 

در توانایی این افراد در . هنی متوسط یا میانگین هوش مرتبط استذتوانیعمدتاً این نشانگان با کم. کلسیم

این ) اجرایی(هوش عملی. شودهایی دیده میهایی مانند دانش عمومی، ادراك و حل مسئله کمبودحیطه

 تر است، استعدادهاي خاص بینایی در این افراد بسیار کم است ها ضعیفافراد از هوش کالمی آن

  ).1390ترجمه شادان،  ؛1992،و همکارانگایتون (

  :پیش از تولد و تولدعوامل 

هاي مراحل پیش از تولد و هنگام تولد ذهنی ناشی از پدیدهتوانیعوامل خطرآفرین عضوي با کم

باعث به ... میایی مغز، داروها، اشعه، سوء تغذیه و یي شهادر مرحله پیش از تولد بیماري. ارتباط دارد

- رسی و تولد پیش از موقع به برخی ناکمبود وزن نوزاد و زود. شودمخاطره انداختن هوش کودك می

به طور کل در طول زمان تولد عواملی از قبیل صدمه به سر یا . ها و نقص هوشی مرتبط استخوشی

عامل آنوسکی به . ذهنی شوندتوانیتوانند باعث کممی) آنوکسی(اکسیژنها و کمبود به آن، ویروس ضربه

همچنین . دهدتأثیر قرار میدرصد نوزادان را تحت 20در حدود  الی یک هزارم در بین نوزادان، 5میزان 

  ).1994اسمیت، (ذهنی شودتوانیتواند باعث کمفلج مغزي نیز در این مراحل می

  

  

                                                
1 . williams syndrome 
2 . elfinlike 
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  :عوامل پس از تولد

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

ایمن، ضربه و هاي غیربازي کودك با اسباب بازيها، ها و مننژیتهاي عمومی از قبیل آنسفالیتبیماري

  .جراحت سر به واسطه دوچرخه و تصادفات نمایان شود

  :روانی و اجتماعی - عوامل فرهنگی

تغذیه، بهداشت و درمان ناکافی و مراقبت والدین، شرایط است که سوءمسئله قابل پذیرش  این

به عالوه آشکار . بیماري فرد و دیگر مخاطرات توأم با فقر در کاهش کارکرد بهره هوشی افراد سهم دارد

ي تربیت، کنند از قبیل نحوهذهنی کمک میتوانیاست که شماري از دیگر عوامل مشهود به ایجاد کم

 -عوامل سببی گوناگونی به عنوان عوامل روانی. محیط خانه، ساختار خانواده و عوامل مشابه دیگر

اجتماعی مرتبط است که تقریباً همیشه  - ذهنی متوسط به عوامل روانیتوانکم. انداجتماعی شناخته شده

-سن مدرسه برسند شناخته نمیاکثر این کودکان تا زمانی که به  .شناسایی آن در نوجوانان دشوار است

کاندهاردي و لو(شوندتربیتی دچار مشکل میشود که آنها از نظر ها آشکار میشوند و زمانی مشکل آن

  ).1390، و همکاراني شریفی ترجمه ؛1991همکاران، 

  ذهنیتوانهاي داراي کودك کممشکالت خانواده - 2-2-4

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

هاي جوان که نسبت به یکدیگر از شناخت کافی برخوردار نیستند و هنوز تا حدي با براي مثال، زوج

تغذیه، نگهداري، : اي چوني سومی به نام نوزاد، مشکالت ویژهپیدایش غریبه. یکدیگر غریبه هستند

کند که اگر با این شرایط کنار نیایند، والدین تحمیل می پرستاري و مانند آن، فشارهاي بسیاري را بر

به هاي میانسال که حتی منجرراي زوجب. شودبنیاد را سبب میال از هم پاشیدگی زندگی مشترك نواحتم
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هماهنگی تربیتی بین نا: اي چونپروري دارند نیز تولد فرزند جدید خود مسائل و مشکالت عدیدهفرزند

حال با در . ن محیط روانی حاکم بر فضاي رشدي کودك و مانند آن به همراه داردزوجین، یکدست نبود

هاي ذهنی، جسمی، رفتاري یا ترکیبی از آنها نظر گرفتن مشکالت یاد شده اگر نوزادي با نوعی معلولیت

ر یژه والدین چندین برابمتولد شود، فشار روانی حاصل از وجود چنین فرزندي براي اعضاي خانواده به و

هاي ها یا زمینهوسیعی از خانواده هذهنی در گسترتوانکودکان معلول به ویژه کودکان کم. گرددمی

هاي کودك براي والدین به معموالً اطالع از خبر معلولیت. شونداقتصادي یافت می - متفاوت اجتماعی

انوادگی اختالل ایجاد زیرا وجود کودك معلول و ناتوان در جریان خ ،کندشوك دردناك عمل می يمثابه

کند این مشکالت با گذشت زمان و رشد کودك تغییر می. سازدکند و مسائل و مشکالتی را فراهم میمی

  :برخی از این مشکالت عبارتند از. شودتر نمیاما لزوماً ساده

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

  .ي کنندنگهدار

  ).1393سیف نراقی و نادري، (ودك هرگز به خود کفایی الزم نرسدتصور اینکه ممکن است ک -

  ذهنیتوانیهاي شایع والدین نسبت به کمواکنش - 5-  2- 2

ذهنی کودك خود ندارند و همه توانیبسیاري از والدین تا قبل از مراجعه به پزشک اطالعاتی از کم

دهند ولی بعد از مراجعه به پزشک و ذهنی نسبت میتوانیعللی غیر از کمها را به رفتارها و واکنش

واکنش والدین در مواجهه با . ذهنی استتوانیابند که کودکشان کمبراساس شواهد تجربی به ناگاه درمی

  .کنیمها را به اجمال بررسی میترین این واکنشدر این قسمت شایع. این مشکل غالباً متفاوت است

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

در این حال . خواسته به دنیا آمده باشدبخصوص اگر کودك بدون برنامه قبلی یا اصوالً در یک بارداري نا

توجهی در مسائل بهداشتی مادر و کودك در دوران بارداري دانسته و اگر ذهنی را بیتوانکم ،والدین
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کنند که با این کار خود نیز موجب احیاناً جهت سقط جنین نیز اقدام کرده و موفق نشده باشند تصور می

  .اندذهنی کودك شدهتوانیکم

ي ا هرکدام به نوبهشود زیردهد بیشتر میاحساس گناه به علت برخوردهایی که بین والدین رخ می

خود ممکن است کودك را طرد کنند یا او را به حال خود بگذارند تا بمیرد این عمل یا حتی فکر آن 

  .شودباعث احساس گناه و تقصیر می

ذهنی احساس توانیکی دیگر از واکنش والدین کودکان کم: احساس ناکامی و محرومیت) ب

ذهنی بلکه به علت نبودن یا ناقص توانداشتن فرزند کم ناکامی و محرومیت است که نه تنها به علت

ي برخورد مردم با این نحوه. آیدمراقبت از این کودکان به وجود میبودن وسایل درمانی یا نگهداري و 

یابد که معموالً ناکامی زمانی شدت می. شودذهنی باعث شدت ناکامی میتوانخانواده و کودك کم

و  هذهنی تعادل روانی و اقتصادي خانواده را به خطر انداختنتوانجود کودك کمکند وخانواده احساس می

  .ممکن است براي سایر کودکان خانواده مضر باشد

ذهنی خفیف از لحاظ ظاهري و تواناغلب کودکان کم: انکار واقعیت یا کتمان حقیقت) پ

حالی و عدم تحرك کودك در اطرافیان بیغالباً خانواده و . جسمانی با کودك طبیعی فرق چندانی ندارند

- آرامی و شیطنت نسبت میهاي بدنی را به آرام بودن یا تحرك و فعالیت بیش از حد او را به نافعالیت

ذهنی کودك توانیمعموالً آگاهی از کم. کنند که کودك ناراحتی خاصی داشته باشددهند و تصور نمی

پدر و مادر براي . تر به راه بیافتدکودك رخ دهد یا کودك دیر شود، که تأخیري در گفتارزمانی آغاز می

این وضع ادامه پیدا . کنند که با رشد کودك ناراحتی برطرف خواهد شدذهنی اظهار میتوانیتوجیه کم

توان ذهنی کودك کند تا زمانی که محیط کودکستان یا دبستان با مقایسه کودك با سایرین، مسأله کممی

 ود والدین به این عنوان که تشخیص مدرسه صحیح نبوده است یا اولیاي مدرسه میشآشکارتر می
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