
  

  

  

  

  

  

  

  

   

 



٢  

   ي اصالت اثر و رعایت حقوق دانشگاهتعهدنامه

هايِ ناشی از انجام این تمامی حقوق مادي و معنوي مترتب بر نتایج، ابتکارات، اختراعات و نوآوري

نقل مطلب از این اثر، با رعایت مقرّرات . باشدمی دانشگاه محقق اردبیلیپژوهش، متعلق به 

  دانشگاه محقق اردبیلی، نام استاد راهنما و دانشجو بالمانع است مربوطه و با ذکر نام

 

آمـوزش  گـرایش   شناسـی  رواني ي مقطع کارشناسی ارشـد رشـته  آموختهدانش ابراهیم تقی پور مردخهاینجانب   

ي دانشـجویی  دانشـگاه محقـق اردبیلـی بـه شـماره      شناسـی  علوم تربیتـی و روان ي دانشکده   کودکان استثنایی

اثر بخشی آمـوزش تـاب    ي تحصیلی خود تحت عنواننامهاز پایان   30/11/1396که در تاریخ  9419144102

  :شوم کهام، متعهد میدفاع نموده آوري بر خودکارآمدي و کیفیت زندگی مادران دانش آموزان کم توان ذهنی 

  

هـا و  به عنوان هرگونه فعالیت پژوهشی در سـایر  دانشـگاه  گونه مدرك تحصیلی یا نامه را قبالً براي دریافت هیچاین پایان) 1

  .اممؤسسات آموزشی و پژوهشی داخل و خارج از کشور ارائه ننموده

 .گیرمي تحصیلی خود را بر عهده مینامهمسئولیت صحت و سقم تمامی مندرجات پایان) 2

  .باشدنامه، حاصل پژوهش انجام شده توسط اینجانب میاین پایان) 3

ام، مطابق ضـوابط و مقـرّرات مربوطـه و بـا رعایـت      در مواردي که از دستاوردهاي علمی و پژوهشی دیگران استفاده نموده )4

  .اماصل امانتداري علمی، نام منبع مورد استفاده و سایر مشخصات آن را در متن و فهرست منابع و مآخذ ذکر نموده

نامـه  از این پایـان ... برداري اعم از نشر کتاب، ثبت اختراع و یا هر گونه بهرهچنانچه بعد از فراغت از تحصیل، قصد استفاده ) 5

  .ي معاونت پژوهشی و فنّاوري دانشگاه محقق اردبیلی، مجوزهاي الزم را اخذ نمایمرا داشته باشم، از حوزه

ها و انواع مجالت، نـام  ها، گردهماییها، سمینارها، کنفرانسنامه در همایشي مستخرج از این پایاني مقالهدر صورت ارائه) 6

  .ذکر نمایم) دانشجو و اساتید راهنما و مشاور(دانشگاه محقق اردبیلی را در کنار نام نویسندگان 

، طـرح  منجملـه ابطـال مـدرك تحصـیلی    (چنانچه در هر مقطع زمانی، خالف موارد فوق ثابت شـود، عواقـب ناشـی از آن    ) 7

دانـم بـا اینجانـب مطـابق ضـوابط و مقـرّرات       پذیرم و دانشگاه محقق اردبیلی را مجاز مـی میرا ...) شکایت توسط دانشگاه و 

 .مربوطه رفتار نماید

 

  پور مردخهابراهیم تقی  :نام ونام خانوادگی دانشجو

  امضا

  تاریخ

  

  

 

 

 

 

 



 

 علوم تربیتی و روان شناسی

 

  ي کارشناسی ارشد

  آموزش کودکان استثنایی

اثر بخشی آموزش تاب آوري برخودکارآمدي و کیفیت زندگی مادران دانش آموزان 

  

 

علوم تربیتی و روان شناسیي دانشکده

  روان شناسیگروه آموزشی 

  

ي کارشناسی ارشددرجهنامه براي دریافت پایان

آموزش کودکان استثناییگرایش روان شناسی  ي در رشته

  

 

  :عنوان

اثر بخشی آموزش تاب آوري برخودکارآمدي و کیفیت زندگی مادران دانش آموزان 

  کم توان ذهنی

  

 
   :راهنما استاد

  دکترناصر صبحی قراملکی

  

 
 :مشاور استاد

  دکتر محمد نریمانی

  

  

 :پژوهشگر

 تقی پور مردخهابراهیم 

  

 

  1396زمستان 

 

اثر بخشی آموزش تاب آوري برخودکارآمدي و کیفیت زندگی مادران دانش آموزان 

  



  
 ي علوم تربیتی و روان شناسی

  ي کارشناسی ارشد

  ي روان شناسی گرایش آموزش کودکان استثنایی

  اثر بخشی آموزش تاب آوري برخودکارآمدي و کیفیت زندگی مادران دانش آموزان 

  عالی

  امضاء  

    ي داوراناستاد راهنما و رییس کمیته

    استاد مشاور

  

  
ي علوم تربیتی و روان شناسیدانشکده

 گروه آموزشی روان شناسی

 

ي کارشناسی ارشدنامه براي دریافت درجهپایان

ي روان شناسی گرایش آموزش کودکان استثناییدر رشته

 

  :عنوان

اثر بخشی آموزش تاب آوري برخودکارآمدي و کیفیت زندگی مادران دانش آموزان 

  کم توان ذهنی   

  

 
 :پژوهشگر

  ابراهیم تقی پور مردخه

عالی يدرجه با نامهپایان ي داورانکمیتهي شده تصویب

  سمت  ي علمیمرتبه  نام و نام خانوادگی

استاد راهنما و رییس کمیته  دانشیار  دکتر ناصر صبحی قراملکی

استاد مشاور  استاد  دکتر محمد نریمانی

  داور  دانشیار  دکتر اکبر عطادخت

  

 

  1396زمستان 

    

 

اثر بخشی آموزش تاب آوري برخودکارآمدي و کیفیت زندگی مادران دانش آموزان 

 

 

تصویب و ارزیابی

نام و نام خانوادگی

دکتر ناصر صبحی قراملکی

دکتر محمد نریمانی

دکتر اکبر عطادخت

  



٥  

 :تقدیم بھ

  

مهربان و عزیزم که موفقیت خود در این دوره از تحصیل را مرهون  "همسر"یگانه همراه و همرازم 

   .ایشان هستم، باشد که همسفري خستگی ناپذیر برایش باشمي ها حمایتتشویق ها و 

  

  و تقدیم بھ

  

، که وجودش مایه غرور و امید زندگی من است " راثین"وجود پر مهر فرزند عزیز و میوه زندگی ام   

  .باشد که به یاري حق شادترین روزهاي زندگی و خوشبختی در انتظارش باشد، به پاس قلب مهربانش

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :سپاسگزاری

  صدها فرشته بوسه بر آن دست می زنند
 



٦  

  کز کار خلق یک گره بسته وا کند                                                               

اکنون . درگاه احدیت که به ما توان تحصیل ، پویایی و گام نهادن در راه علم را بخشید بهبا حمد و سپاس 

که به یاري خداوند متعال ، این پایان نامه به انجام رسیده است ؛ برخود الزم می دانم که از کلیه کسانی 

ند و کلیه کسانی که چنین فرصت ارزشمندي را برایم فراهم نمودند و افق جدیدي را برابر دیدگانم گشود

  .که مرا در تدوین این پایان نامه یاري دادند، در کمال فروتنی سپاسگزاري کنم

که با راهنمایی هاي ارزشمندشان به عنوان دکتر ناصر صبحی قراملکی از استاد ارجمند جناب آقاي 

ا آشناي وجودم استاد راهنما که در انجام این پژوهش روح پویایی و عشق به اندیشیدن و تفکر و تالش ر

  .نمک میساختند صمیمانه سپاسگزاري 

که به عنوان استاد مشاور در راستاي پژوهش این  دکتر محمد نریمانیاز استاد فرزانه ام جناب آقاي 

  .هاي ارزشمند و صمیمانه خود مرا یاري دادند تشکر و قدردانی می نمایم  دپایان نامه با رهنمو

به دلیل راهنمایی هاي  دکتر شهرام نوري ثمرینجناب آقاي  همچنین از دوست و برادر ارجمندم

به خاطر  علیرضا اسدياز برادر ارجمندم جناب آقاي . راهگشا و زحمات فراوان تشکر می نمایم 

  .زحمتهاي بی دریغشان سپاسگزاري می نمایم

دند صمیمانه بر خود الزم میدانم که از همه اساتیدي که در طول دوران تحصیل روشنایی بخش راهم بو

  .قدردانی نمایم

درپایان از زحمات کلیه مادران دلسوزي که براي مشارکت در برنامه ها با اینجانب نهایت همکاري را  

  .داشتند قدردانی می نمایم و محبت ها و فداکاري هایشان را می ستایم

  

  

  

 
  ابراهیم: نامتقی پور مردخه                                                 :     دانشجو خانوادگی نام

  اثر بخشی آموزش تاب آوري بر خودکارآمدي و کیفیت زندگی مادران دانش آموزان کم توان ذهنی: نامهپایان عنوان

  

 



٧  

  دکتر ناصر صبحی قراملکی: راهنما استاد 

  دکتر محمدنریمانی: رمشاو استاد 

  روان شناسی                       :  رشته                                           کارشناسی ارشد :یتحصیل مقطع 

    اردبیلی محقق :دانشگاهآموزش کودکان استثنایی                                              : گرایش

  118:اتصفح تعداد                 30/11/1396  :دفاع تاریخ               علوم تربیتی و روان شناسی:دانشکده 

  : چکیده

ود و  شـ  مـی تولدکودك کم توان ذهنی در یک خانواده باعث آشفتگی و ناراحتی اعضاي خانواده ، خصوصا مادران 

بنـابراین پـژوهش حاضـر بـا هـدف بررسـی اثربخشـی آمـوزش تـاب آوري           ،زندگی آنها را تحت تاثیر قـرار مـی دهـد   

پـژوهش حاضـر از نـوع مطالعـات     . برخودکارآمدي و کیفیت زندگی مادران دانش آموزان کم تـوان ذهنـی انجـام شـد    

جامعـه آمـاري پـژوهش    . پس آزمون با گروه کنترل انجام گرفته اسـت  -آزمایشی است که بر اساس طرح پیش آزمون

 افـراد  .بودند 1396ه مادران دانش آموزان کم توان ذهنی مدارس استثنایی شهرستان رشت در سالتحصیلی شامل کلی

از طریق نمونه گیري هدفمند انتخاب شدند و بـه  کم توان ذهنی بودند، نفراز مادران دانش آموزان 42که شامل نمونه 

 ابزار پـژوهش شـامل  .جایگزین شدند)نفر21 هگروهر (و کنترلو به نسبت مساوي در دو گروه آزمایش صورت تصادفی 

در پـیش آزمـون    بود که رر و فرم کوتاه کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشتش میخودکارآمدي عموهاي پرسشنامه 

گروه آزمایش در معـرض مداخلـه برنامـه آمـوزش تـاب آوري در      سپس .و پس آزمون توسط هر دوگروه تکمیل گردید

. رار گرفتند و در این مدت گروه کنترل هیچگونه برنامـه مداخلـه اي دریافـت نکردنـد    دقیقه اي ق 70جلسه  12قالب 

نـرم   بـه وسـیله  و بااندازه گیري مکرریک و چند متغیره  تحلیل واریانس روشبا استفاده از  داده هاي جمع آوري شده

نتایج نشان داد که میزان خودکارآمدي و کیفیت زندگی مادرانی کـه در  . مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت spssافزار 

نبودند بیشتر بود،  برنامه آموزشیمادرانی که در معرض این  در مقایسه بامعرض برنامه آموزش تاب آوري قرار گرفتند 

یفیت زندگی مـادران  وان اینگونه نتیجه گیري کرد که آموزش تاب آوري موجب افزایش خودکارآمدي و کت میبنابراین 

  .ودش میدانش آموزان کم توان ذهنی 

  

  .کم توان ذهنی خودکارآمدي،کیفیت زندگی، آموزش تاب آوري،: ها واژه کلید
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  مقدمه- 1- 1

اثر چشمگیري بر سالمت  1مراقبت از یک کودك مبتال به اختالل روانپزشکی نظیر کم توان ذهنی

خانواده هاي بسیاري به دلیل داشتن چنین فرزندانی ، بار عاطفی سنگینی را بر دوش . روانی خانواده دارد

، سلیمانی، افروز و به پژوه.(ی نامندم 2کودکان کم توان ذهنی را کودکان با نیاز هاي ویژه. شندک می

کم توانی ذهنی را ختاللی می  3پنجمین ویرایش خودشکی آمریکا نیز در زانجمن روانپ ).2011لواسانی،

ود و در بر گیرنده نقصان کارکرد انطباقی و هوش فرد در حوزه هاي ش میداند که در دوره رشد شروع 

براي یادگیري و به کارگیري رفتار سازشی توانایی فرد . )DSM-5،2013(عملی، اجتماعی و مفهومی است

هوش بهر فرد کم توان ذهنی . هاي زندگی است؛ به نحوي که فرد قادر به زندگی مستقل باشدمهارت

است ، لذا این افراد داراي ضعف قواي فکري بوده واز قدرت ابتکار ، ابداع و  50تا  70آموزش پذیر بین 

  ).2014و حبیب پور،  بناب عاشوري ، جلیل آبکنار، غباري(اشندب میانتقاد عاجز 

کم توان ذهنی به طور قابل مشاهده اي میزان بیشتري از معیارهاي مشکالت رفتاري را کودکان 

تونگ و (یابد  نسبت به کودکان معمولی دارند که این مشکالت رفتاري تا سنین بزرگسالی ادامه می

  ).4،2003اینفلد

جب استرس و بعضی از تحقیقات نشان داده اند که ورود کودکان کم توان ذهنی در جمع خانواده مو

  ).2006خانبانی و نشاط دوست، (ودش میبروز مشکالتی براي والدین و نیز اعضاء خانواده 

فرزند، خستگی ناشی از  ناتوانیوالدین این کودکان با مسایل زیادي همچون مشکل پذیرش 

شی پرستاري و مراقبت، مسایل مربوط به اوقات فراغت، مشکالت مالی، مسایل پزشکی، آموزش و توانبخ

در این میان مادران در جایگاه مراقبان اصلی کودك احساس درماندگی ، کسالت ، . مواجه هستند

پینکوارت و (نندک میخستگی ، بی ثباتی عاطفی ، خشم ، ناراحتی و استرس مضاعف و مستمري را تجربه 

  ).5،2006سورنسن

ود که گرایش بیشتري به استفاده از شیوه هاي انعطاف ش میسطوح باالي استرس این والدین باعث 

ناپذیر ، تهدید آمیز و پرخاشگرانه والد گري و تمایل کمتر به شرکت در برنامه هاي درمانی داشته باشند و 

                                                             
1. Intellectual disability 
2. Children with special needs 
3. Diagnosticand statistical manual of mental Disorders , fifth Edition (D S M-5 ) 
 

4. Tong & Einfeld 
5. Pinquart & Sorensen 
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 مواجهدر تصمیم گیري درباره مناسب ترین راهبرد هاي درمانی براي کودك با شکست 

  ).1،2010کندکوزنس، موسپرات و رودگر(شوند

وانند رفتار الزم را ت میوانند یا نت میدر میان نگرشها و عوامل شناختی افراد ، عقاید آنها  درباره اینکه 

، )1997( 2براي به بار آوردن نتایج مطلوب در موقعیت خاص انجام دهند ، بیشترین تاثیر را دارد که بندورا

  .می نامد 3این انتظارات را خودکارآمدي

میزان پرخاشگري و تنیدگی والدین دانش آموزان کم توان ذهنی به طور معنا داري  با توجه به اینکه

، این موضوع سالمت روانی )2006خانبانی و نشاط دوست،(از والدین دانش آموزان عادي بیشتر است

  .خانواده را تحت تاثیر قرار می دهد اعضاي

دارد ، شیوه انضباطی مادر و باور مادر خودکارآمدي عالوه بر تاثیري که بر نحوه تعامل مادر و کودك 

در مورد روشهاي والدگري و حتی حساسیت و پاسخگویی او را نیز پیش بینی می نماید و با توجه به 

نند ، لذا در رابطه ک میاینکه مادران کودکان کم توان ذهنی در مواجه با کودکان خود احساس نااثرمندي 

داشتن کودك ناتوان بر کیفیت  ).4،2005تیگنی و لچریتمون(خود با کودکانشان دچار مشکل هستند

کیفیت زندگی سازه اي است که از آن تعاریف مختلفی . والدین خصوصا مادران ، تاثیر گذار است  5زندگی

اشاره کرده است که ) 1993(به عمل آمده است ، ازجمله گروه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی 

بعد اصلی یعنی بهزیستی هیجانی ، وضعیت  3ي شامل ارزیابی حداقل کیفیت زندگی سازه اي چند بعد

در پژوهش خودکیفیت زندگی را به عنوان کارکرد ) 2006( 6میتچل. جسمانی وکارکرد اجتماعی است

به گونه اي که در پژوهش خود به این ، روانشناختی و جسمانی در نظر گرفته است –اجتماعی ، هیجانی 

.ترین پیش بینی کننده زندگی والدین کودکان ناتوان ، ارزیابی استرس در آنهاستنتیجه رسیده که قوي 
                       

وانند مشکالت زندگی خود را در عین داشتن ت مییعنی اینکه افراد چگونه  7در این میان تاب آوري

تنی بر نقاط قوت بنا این سازه بر اساس رویکرد مب. استرس و فشار روانی با موفقیت سپري کنندمطرح شد

تاب آوري بعنوان میزان توانایی فرد در تطابق با شرایط ناگوار ). 8،2008گیتر من و جرمین(نهاده شد

ود که شامل شایستگی فردي، اعتماد به نیروهاي درونی و پذیرش تغییرات به عنوان عامل ش میتعریف 
                                                             
1. Keend-couzens , Muspratt&Rodger 
2. Bandura 
3. Self-efficacy   
4. Montigny & Lacharite 
5. Quality of life 
6. Mitchel 
7. Resilience 
8. Giterman &Germain 
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ها تاب آوري  بعضی از دیدگاه). 2،2010به نقل از بیت سیکا ، شارپلی و پیترز 2006، 1کانر(اشدب میمثبت 

 را به عنوان پاسخ به یک واقعه خاص و بعضی دیگر آن را به عنوان یک سبک مقابله اي پایدار در نظر می

از طرفی دیگر برخی از پژوهش ها نشان داده اند که ).2009، 3النگرالموند ، دیپ ، الیسون و(گیرند

احساس یکپارچگی و تاب آوري در والدین کودکان مبتال به بیماریها و شرایط خاص مانند کم توانی ذهنی 

؛ اولوفسن  و 4،2003گروهولت ، استیگام ، نورد هاجن و کهلر(از والین کودکان عادي پایین تر است 

تغییراتی در  شواهدي وجود دارد که نشان می دهد ضایعه هاي روانی که باعث).2006، 5ریچاردسون

واند احساس انسجام را در افراد پایین آورد ت می) مانند تصادفات شدید و تولد فرزند ناتوان(ود ش میزندگی 

اشنایدر ، بوچی ، سن اسکاي و (به گونه اي که دیگر به طور خود به خود به سطح قبلی باز نمی گردد

  .ینه هستندو نیازمند انجام مداخله هایی در این زم) 6،2008کالگ اوفر

یکی از مفاهیم و سازه هایی که در حیطه سازگاري اجتماعی و بهزیستی روانی انسان مطرح گردیده 

ود، مفهوم تاب آوري است که در ش میو سبب سازگاري هرچه بیشتر افراد با فشارها و تهدیدات زندگی 

مادران دانش آموزان  این پژوهش سعی شده است که تاثیر آموزش آن بر خودکار آمدي و کیفیت زندگی

  .کم توان ذهنی مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد

  مسالهبیان -2- 1

اشد و در مردان ب میدرصد جمعیت عمومی  3تا  1مارها نشان دهنده شیوع کم توانی ذهنی بین آ

درصد از  85). 1390کاپالن و سادوك ،  ؛ 1389،  7مش و ولف(یک و نیم برابر  شایع تر از زنان است 

 50تا  70کم توانی ذهنی را کم توانان ذهنی آموزش پذیر تشکیل می دهند که هوشبهري معادل  کل

و در ایران حدود یک میلیون و دویست هزار نفر کم توان ذهنی وجود ) 1389سیف نراقی و نادري، (دارند 

هاي روانی ، کم توان با توجه به آمارها از میان بیماري ). 1389بهرامی احسان ، رضا پور میر صالح ،(دارد 

  ).8،2004سامورز و بوید(ذهنی شایع ترین اختالل روانپزشکی کودکان و نوجوانان به شمار می رود 

تشخیص کودك با کم توانی ذهنی براي والدین تجربه دردناکی است که شباهت بسیاري با غم و 

واکنش مادران به عنوان . )2007، 9کریا و شرکنسور- اوپهن هایم، دولو، کورن(اندوه و عزاداري دارد

                                                             
1. Conner 
2. Bitsik , sharply&peters 
3. Lamond , Depp , Allison &Langer 
4. Groholth , stigum , Nordhagen & Kohler 
5. Oelefsen & Richardson 
6. Schnyder , Buchi , sensky & Klagh ofer 
7. Mash&Wolf 
8. Summers & Boyd 
9. oppenheim, Dolev,Koren-Karia&sher-censor 
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احساس گناه و خشم ، احساس درماندگی نسبت به مراقبان : مراقبان اصلی کودکان کم توان ذهنی شامل 

 1پینکورات و لورنس(اشد ب میکودك ، عدم ایجاد ارتباط موثر و سازنده با کودك، طرد و عدم پذیرش 

داور (اشدب میذهنی کودك با یکدیگر متفاوت  نوع و میزان واکنش ها با توجه به شدت کم توانی). 2004،

رایج ترین واکنش مادران نسبت به کم توانی ذهنی کودك حمایت افراطی است و همچنین ). 1390منش،

  ).1387یرایی،بحتاجري و (عدم تحمل کودك ، انکار ارتباط ، طرد و سهل گیري است

در . تا رفتار آدمی را تبیین نمایند شناختی متعددي در خالل سالها کوشیده اند  نظریه هاي روان

او معتقد است که انسانها یک نظمی . یکی از آنهاست) 1986(این بین نظریه شناخت اجتماعی بندورا 

  .رادر خود می پرورانند که آنها را قادر می سازد که بر تفکرات ، احساسات و اعمالشان کنترل داشته باشند

هیچ کدام مهمتر و فراگیرتر از باور به کارآمدي شخص در میان مکانیسم هاي نفوذ بر خود ، 

وان اعتقاد به توانایی در انجام رفتارهاي خاص در شرایط ویژه ت میخودکارآمدي را . نیست) خودکارآمدي(

  . دانست

 در احساس این اگر و است برخوردار بسزایی اهمیت از مشکالت بر غلبه براي کارآمدي خود احساس

 براي کمتري انگیزه ، رویدادها بر کم کنترل احساس علت به دشوار ايه موقعیت در ، باشد پایین  افراد

 ).1395ثمرین، نوري(اهندک می خود تالشهاي از منفی خورد باز دریافت از پس و دارند مشکالت حل

کم توان ذهنی که منجر به بروز خود اثر دانش آموزان با توجه به فشارها و مشکالت روانی مادران 

وان از طریق فراهم آوردن ت میاین مادران گردیده است ، با پرداختن به آموزش والدین درمندي پایین 

اطالعات مناسب درباره شرایط کودك و نحوه رفتار با وي ، مکانیسم سازگاري والدین را بهبود بخشید و 

  ).2،2006وونگ ،لیا و مارتینسون(ودبه تقویت خود کارآمدي والدین کمک نم

نند، یکی از ک میدر خانواده هایی که سعی در مراقبت از کودکان کم توان ذهنی یا ناتوانیهاي دیگر  

وجود کودکی که در . موضوعات بحث انگیز و چالش زا کیفیت زندگی والدین و سایر اعضاي خانواده است

اعضاي خانواده را تحت تاثیر قرار می دهد و کیفیت  خانواده داراي کم توانی ذهنی است، زندگی کل

  ).1386میالنی فر،(زندگی سایر اعضاءمخصوصا مراقب اصلی یعنی مادر را کاهش می دهد 

لش هایی که براي والدین روي می ادر پژوهش خود نشان داده است که تجارب و چ) 1387(زمانی 

یی انجام مداخالت به منظور کاهش تنیدگی و دهد بر کیفیت زندگی آنها اثر مستقیمی دارد و از سو
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براي مقابله با فشار و مشکالت . افزایش کیفیت زندگی این والدین به صورت محدود صورت گرفته است

خانوادگی ، اجتماعی ، اقتصادي و روانی از داشتن کودك کم توان ذهنی ، نیاز به مداخالتی در این مورد 

اظهار می ) 1994( 1پدرون. ودش میو تاب آوري این والدین احساس  و به ویژه در زمینه افزایش مقاومت

واند به والدین کمک کند تا احساسات منفی خود را در مسیر ت میدارد که مشاوره و آموزش حمایتی 

بدین ترتیب آنها می آموزند که چگونه . صحیح قرار دهند ، به گونه اي که موجب تعامالت سازنده شوند

مک به کودك داراي ناتوانی خود نیاز دارند را به دست آورند و نیز به راه هاي ابراز منابعی که براي ک

  .احساسات خود به گونه اي موثر دست یابند

ظرفیت تاب آوري یک ویژگی مثبت و مطلوب است و به عنوان خصیصه اي پویا و قابل تغییر در نظر 

موجود یا ایجاد  2له تقویت عوامل محافظتیوان آن را با روشهاي مختلفی از جمت میود که ش میگرفته 

  ).3،1997دراموند، کیسال، الکساندر و مک دونالد(عوامل محافظت کننده جدید افزایش داد

ند که تاب آوري افراد با کاهش عوامل خطر آفرین ، کاهش قرار گرفتن ک میبیان ) 2003(4کالیل

دن افراد با استرس و در عین حال تقویت ر آمافراد در معرض این عوامل و افزایش ظرفیت سازگاري و کنا

  .ودش میفرایند هاي خانوادگی محافظت کننده و تقویت عزت نفس و خود بسندگی آنها بیشتر 

وند که فرد به عقاید نادرست خویش در رابطه با دنیا و ش میباعث  5سبک هاي تفکر ناتاب آورانه

راهبرد هاي نادرست حل مساله که منجر به هدر دادن انرژي هاي روانی و منابع با ارزش تاب آوري 

واند از توانایی افراد به پاسخدهی تاب آورانه ت میسبک تفکر ).2002، 6رایوویچ و شاته(ود، وابسته شودش می

ربه هاي غیر قابل اجتناب در مسیر زندگی را تسهیل کند و یا به عنوان مانعی  در به دست اندازها و ض

ود که افراد مهارت هایی را بیاموزند ش مینیاز به این مساله احساس ).7،1991سلیگمن(برابر آنها عمل کند 

. کننداي تنش زا به شیوه تاب آورانه تري تفکر و سپس عمل ه موقعیتکه هنگام مواجهه با مشکالت و 

واند گام مهمی  در ت میبنا براین مداخله هایی که هدفشان تحت تاثیر قرار دادن فرایند هاي فکري است 

با توجه به ). 8،2005هال و پیرسون –کوردیچ (ي مربوط به تاب آوري باشندها تواناییایجاد مهارت ها و 

ان برخورد موثر و سازنده را با موانعی که رند ، امکب میاینکه شیوه هایی که افراد با تاب آوري باال به کار 

  .در راه رسیدن به اهدافشان دارند افزایش می دهد و در نحوه واکنش آنها به این موانع تاثیر می گذارد
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مساله و دغدغه اصلی ؛ فشارها و مشکالت روانی وارد بر والدین خصوصا مادران داراي کودك کم 

آمدي و کیفیت  زندگی آنها و فقدان برنامه هاي منسجم به  توان ذهنی و تاثیر آن بر کاهش خود کار

با در نظر . منظور کاهش فشار روانی و افزایش تاب آوري و بهبود خود کار آمدي و کیفیت زندگی آنهاست

گرفتن اینکه بسیاري از خانواده ها با این مشکل در گیرند و در معرض مشکالت عدیده روانی هستند و 

گیرد، لذا پژوهشگر به  یت زندگیشان تحت تاثیر این استرس و فشار روانی قرار میخود کار آمدي و کیف

تاب آوري در  آموزش وان با اجراي یک برنامهت میدنبال یافتن پاسخ عملی به این سوال است که آیا 

مقابل استرس و مشکالت ، میزان فشار هاي روانی مادران کودکان کم توان ذهنی را کاهش و تاب آوري 

ها را در برابر فشارهاي روانی ناشی از داشتن فرزند کم توان افزایش داده و به بهبود خود کار آمدي و آن

  ؟کیفیت زندگی آنها کمک نمود

  اهمیت و ضرورت پژوهش-3- 1

ود به دلیل استمرار و شدت ، عالوه بر ش میاسترسی که بر والدین دانش اموزان کم توان ذهنی وارد 

خود آنها، سالمت و آسایش دیگر فرزندان سالم خانواده و در سطحی گسترده تر سالمت جسمی و روانی 

  .سالمت و بهداشت روانی خانواده و جامعه را تحت تاثیر قرار می دهد

در این میان مادران دانش آموزان کم توان ذهنی ، با مشکالت عدیده روانی نظیر افسردگی، استرس، 

مادران این . ودش میامه ریزي براي رفع مشکالت فراروي آنها احساس مواجه هستند،لذا لزوم برن.... خشم و

نند ، مدام در برابر مشکالت احساس عجز و ک میاي چالش بر انگیز پر هیز ه موقعیتدانش آموزان از 

ود که اعتماد به ش مینند و اینها باعث ک مینند، بر روي نتایج منفی و ناکامی خود تمرکز ک میناتوانی 

). 1994بندورا ، (مدي ضعیفی را تجربه می نمایند آرا از دست بدهند و در نتیجه خود کار نفس خویش 

این امر سبب می گردد که مادران در مدیریت هیجانها ناموفق عمل نموده و دچار ناامیدي ، پریشانی ، 

  .اضطراب و افکار منفی شوند

ارتباطند و عالوه بر مسئولیت زندگی ، با توجه به اینکه مادران بیشتر با کودکان کم توان ذهنی در 

  .واند بر روي کیفیت زندگی آنها تاثیر گذار باشدت مینقش مراقبت و آموزش این کودکان 

واند تاثیر عمیقی بر رضایت از زندگی والدین و ت میاسترس ناشی از داشتن کودکان کم توان ذهنی 

کندي،چانگ ، جارو و - کنوکی، تروستال؛ مک 2005،  1استراچان(روابط خانوادگی آنها داشته باشد

   ).2008، 1شوکري

                                                             
1. strachan 
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به طور کلی استرس ناشی از داشتن فرزند کم توان ذهنی بر موئلفه هاي کیفیت زندگی والدین تاثیر 

چون تاب آوري فرایندي پویاست و به متن زندگی و جامعه وابسته است ، لذا در صورتی که به . گذار است

  .قابلیت هاي فردي را تقویت نماید واندت می طور موفقیت آمیزي کسب شود

والدین دانش آموزان کم توان ذهنی هر چه به تاب آوري باالتري دست پیدا کنند ، توان عملکرد 

وانند  در برابر رنج ناشی از نگهداري فرزند کم توان ت میمثبت در شرایط ناگوار در آنها افزایش یافته و

از آنجاییکه تاب . مقاوم تر بوده  و خود کار آمدي و کیفیت زندگی آنها هم در اینصورت باال خواهد رفت 

آوري فرد را قادر می سازد که با سختیها و مشکالت و چالش هاي زندگی سازگار شود و بر اساس نتایج 

مبنی بر رابطه ) 1390(و فتحی ، خیر و عتیق ) 1390(کاکاوند ، برجعلی و برماسپژوهشهاي حق رنجبر، 

وري والدین داراي آوري ، خود کار آمدي و کیفیت زندگی ، به نظر می رسد، در صورتیکه بتوان تاب آتاب 

 دانش آموزان کم توان ذهنی ، خصوصا مادران این دانش آموزان را باال ببریم ، خواهیم توانست باعث

این امر باعث رضایت آنها از زندگی و باال . افزایش کیفیت زندگی و رفتار خود کار آمدانه در آنها شویم 

رفتن اعتماد به نفس و کاهش مشکالت روانی آنها شده و در زندگی خانوادگی و اجتماعی به آنها یاري 

  . امالیمات زندگی خواهد شدخواهد رساند و موجب کمک به آنها و خانواده هایشان براي کنار آمدن با ن

سازد تا تغییراتی در همچنین آموزش تاب آوري، مادران دانش آموزان کم توان ذهنی را قادر می

هاي خود ایجاد  نمایند و با دیگران روابط موثر و انعطاف پذیرتري داشته باشند ها، رفتارها و مهارتنگرش

  ).1390برجعلی و دالور ، ، علیزاده  کاوه ،(و شرایط و ناتوانی کودك خود را بپذیرند 

با توجه به تاکید متخصصان بر آموختنی بودن مهارت هاي گوناگون مربوط به تاب آوري ، آموزش 

کم توان ذهنی  انود افراد از جمله مادران کودکش میدر حیطه تاب آوري در مقابل فشارهاي روانی باعث 

ساسات و رفتار خود پیدا کنند و در این زمینه ها به تغییر شناخت بیشتري از افکار ، عقاید، نگرش ها ، اح

  .افکار و رفتارهاي نادرست و جایگزین کردن افکار و رفتارهاي درست به جاي آنها اقدام کنند

واند مورد استفاده روان ت میبنا بر این در صورت موثر بودن آموزش تاب آوري ، نتایج این پژوهش 

مربیان تربیتی و توانبخشی مدارس ویژه ، والدین بخصوص مادران دانش  شناسان ، معلمان ، مشاوران ،

 .آموزان کم توان ذهنی و کلیه کسانی که با این افراد در ارتباط هستند قرار گیرد

                                                                                                                                                                                         
1. Mcconkey , Truesdal-Kennedy,Chang,Jarroh&Shukri 
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  اهداف پژوهش -4- 1

  هدف کلی پژوهش-4-1- 1

کم توان تعیین اثر بخشی آموزش تاب آوري بر خودکار آمدي و کیفیت زندگی مادران دانش آموزان 

  .ذهنی

  اهداف اختصاصی پژوهش- 4-2- 1

  .تعیین اثر بخشی آموزش تاب اوري بر افزایش خودکارآمدي مادران دانش آموزان کم توان ذهنی -1

تعیین اثر بخشی آموزش تاب آوري بر افزایش کیفیت زندگی مادران دانش آموزان کم توانی  -2

  .ذهنی

اوري بر افزایش خودکار آمدي و کیفیت زندگی تعیین میزان تفاوت اثر بخشی آموزش تاب  -3

  .مادران دانش آموزان کم توان ذهنی

  فرضیه هاي پژوهش-5- 1

  .ودش میآموزش تاب آوري موجب افزایش خود کار آمدي مادران دانش آموزان کم توان ذهنی  -1

  .دوش میآموزش تاب آوري موجب افزایش کیفیت زندگی مادران دانش آموزان کم توان ذهنی  -2

اثر بخشی آموزش تاب آوري در افزایش خود کار آمدي و کیفیت زندگی مادران دانش آموزان کم  -3

  .توان ذهنی متفاوت است

  متغیر هاي پژوهش- 6- 1

  متغیر مستقل- 1- 6- 1

  آموزش تاب آوري

  متغیر هاي وابسته-2- 6- 1

  خود کار آمدي و کیفیت زندگی



١٠  

  تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها- 7- 1

  تعاریف مفهومی- 1- 7- 1

  کم توان ذهنی - 1- 1- 7- 1

بر اساس آخرین ویرایش تجدید نظر شـده راهنمـاي تشخیصـی و آمـاري اخـتالالت روانـی انجمـن        

ایـن  . تغییـر نـام داده اسـت     1عقب ماندگی ذهنی به اختالل رشدي ذهنی) DSM-5(روانپزشکی آمریکا 

روي می دهد و از این پس افراد صرفا بر اساس هوشبهر طبقه ) کودکی تا نوجوانی(اختالل در دوران رشد 

یـا   70(انحراف معیـار زیـر میـانگین باشـد     2ایست ب میوند، بلکه عالوه بر آنکه هوشبهر آنها ش میبندي ن

ماننـد حـل مسـاله، برنامـه ریـزي، اسـتدالل ،       (ناختی ي شـ ها توانایی، ویژگی اصلی آنها نقض در ) کمتر

معیارهاي تشخیص هم عـالوه بـر توانـایی شـناختی ، بـر عملکـرد       . اشدب میو عملکرد سازگارانه ) قضاوت

شناختی تاکید دارند و شدت عقب ماندگی بر اساس توانایی فـرد بـراي دسـتیابی بـه تطـابق اجتمـاعی ،       

  ).1393مایکل فراست به نقل از گنجی، ( .ی گردد استقالل و مسئولیت اجتماعی تعیین م

  تاب آوري - 2- 1- 7- 1

فرایند خوب انطباق یافتن درمواجهه با سختی ، ضربه روانی یا منابع خاص استرس زا ، از جمله 

تاب آوري . مشکالت مربوط به سالمتی  به معناي اینکه تجربیات سخت را به سالمت پشت سر گذاشتن 

واند ت میرد وجود داشته باشد بلکه شامل رفتارها ، افکار و فعالیت هایی است که یک صفت نیست که در ف

  ).1391به نقل از حیدري ،  2002انجمن روانشناسی آمریکا ، (توسط هر کسی آموخته شود 

  خود کار آمدي - 3- 1- 7- 1

به  اجتماعی آلبرت بندورا است که به صورت اعتقاد افراد –یک سازه محوري در نظریه شناختی 

هایشان در اعمال کردن مقدار کنترل بر عملکرد خودشان و بر رویداد هاي محیطی تعریف توانایی

 ).2001بندورا ، .(ودش می

  کیفیت زندگی -4- 1- 7- 1

سازمان بهداشت جهانی کیفیت زندگی را برداشت فرد از وضعیت زندگی خود با توجه به فرهنـگ و  

و ارتبـاط ایـن دریافـت هـا بـا انتظـارات ، اسـتاندارد هـا و          هاي ارزشی موجود در متن زندگی فـرد  نظام

  ).1387میر خانی، (هاي مورد نظر فرد می داند اولویت

                                                             
1. Intellectual Development Disorder.(IDD) 
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  تعاریف عملیاتی -2- 7- 1

  کم توان ذهنی آموزش پذیر - 2-1- 7- 1

 -  اسـتنفورد  - و آزمـون هـوش تهـران    1کسی است که بـر اسـاس مقیـاس هـوش وکسـلر کودکـان      

  .کسب کند 50- 70نمره بین  2)کودکان(بینه

  برنامه آموزش تاب آوري - 2-2- 7- 1

برنامه آموزشی است که مبتنی بر آموزش مهارت هاي مقابله با رفتار هاي مشکل آفرین، مدیریت 

هیجانات خود، مقابله با استرس، مدیریت خشم، حل مساله ، هدف گذاري و برنامه ریزي، خوش بینی و 

  .ودش میدران دانش آموزان کم توان ذهنی اجرا جلسه براي ما 12اشد که در ب میخود آگاهی 

  خود کار آمدي - 2-3- 7- 1

  .آورد بدست می 3ررش میسوالی خود کار آمدي عمو 17اي که آزمودنی در پرسشنامه بر اساس نمره

  کیفیت زندگی - 2-4- 7- 1

بدسـت  ) سـوالی  26(4نمره اي است که از مقیاس فرم کوتاه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهـانی 

روانی ، روابط اجتماعی و سالمت  ،حیطه سالمت جسمانی 4در این پرسشنامه کیفیت زندگی در . آید می

   .ودش میمحیط ارزیابی و نمره گذاري 

  

    

  

 

                                                             
1. Wechsler Intelligence scale for children 
2. Tehran-stanfordBinet Intelligence Scal(children) 
3. Sherer 
4. WHOQOL 
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  فصل دوم
  

  مبانی نظری و پیشینه پژوهش
  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

  کم توانی ذهنی - 2-1

  تعاریف  - 2-1-1

برخی از کودکان سریعتر از کودکان دیگـر مـی آموزنـد و برخـی از آنـان از دیگـر همساالنشـان در        

یادگیري کندترند و در نتیجه در تامین نیازهـاي خـویش و یـا خواسـته هـاي دیگـران دچـار مشـکالتی         

ا هاي منظم تخصصی براي کمک به کودکانی که از یادگیري کندتري برخوردارنـد ، سـاله   تالش. وندش می
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پزشک فرانسوي آغاز شد، تالشهاي او اگر چه در ابتدا با شکست مواجـه شـد ولـی     1قبل توسط جان ایتار

سـیف نراقـی، نـادري،    (کم توان ذهنی شناخته شـده اسـت   بزرگساالنسرآغاز نهضت کمک به کودکان و 

1389.(  

امـورذهنی   کم توانی ذهنی را به صورت عملکرد پایین تـر از متوسـط در کلیـه   ) 1997( 2گراس من

ود و دوران رشـد  شـ  مـی ند که همزمان با مشکالت و کاستی هایی در رفتار سازشـی آشـکار   ک میتعریف 

تـا کنـون تعـاریف    . )1389به نقل از سیف نراقی و نادري،( جسمی ، ذهنی ، روانی فرد پدیدار می گردد 

ن آمریکایی کم تـوان  متعددي از سوي متخصصان در مورد کم توانی ذهنی صورت گرفته اما تعریف انجم

3ذهنی
AAID) ( کم توانی ذهنی سطحی : اخیرا مورد قبول اغلب متخصصان  قرار گرفته و عبارت است از

از عملکرد هوش عمومی است که میزان آن به مقدار زیاد از حد متوسط کمتر بوده و منجر به نقایصی در 

  .)1388هاالن و کافمن،(دهد سالگی خود را نشان 18رفتار گردیده و در جریان رشد پیش از 

  مالك هاي تشخیص افراد کم توان ذهنی- 2-1-2

براي اینکه یک فرد به عنوان کم توان ذهنی شناخته شود فقط داشتن هوش پایین کـافی نیسـت و   

  .بایستی معیارها و شرایط زیر براي طبقه بندي و تعریف این افراد رعایت شود

 بهـر  هـوش (باید در حد قابل مالحظه پایین تـر از متوسـط   توان ذهنی  کارکرد ذهنی افراد کم: الف

یا پایینتر در آزمون هوش فردي و براي شیرخوارگان قضـاوت بـالینی حـاکی از کـارکرد هـاي       70تقریبا 

  .افراد جامعه باشد) ذهنی پایین تر از متوسط در حد قابل مالحظه

   

یعنـی کـارایی شـخص در تحقـق     (کمبود ها یا اختاللهـاي همزمـان درکـارکرد انطبـاقی فعلـی      : ب

مورد از زمینه هاي  2فرد حداقل در ). معیارهایی که متناسب با سن و گروه فرهنگی که از او انتظار میرود

بـین فـردي ، اسـتفاده از منـابع     - ارتباط ، مراقبت از خود، زنـدگی در خانـه،مهارت هـاي اجتمـاعی    : زیر 

ی ، شـغلی ، اوقـات فراغـت ، تندرسـتی و ایمنـی       اجتماعی ،خودگردانی ، مهارت هاي کـارکردي تحصـیل  

  .ودش میمشاهده 

  )1386، 4انجمن روانپزشکی آمریکا( سالگی باشد 18شروع آن قبل از سن : ج

                                                             
1. Iiitard,j 
2. Grossman,H,j 
3. American Association of Inteiiectual disability 
4. Psychiatric society of America 
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  شیوع کم توانی ذهنی- 2-1-3

پذیر نیست  و این امر به امکان امکان دستیابی به میزان شیوع کم توانی ذهنی در جامعه به سادگی 

داشتن تخصص در تشخیص افتراقی این پدیده با بسیاري از مشکالت مشـابه دیگـر    لزومدلیل دشواري و 

ود، مـثال انجمـن روان پزشـکی    شـ  میاز سوي دیگر تفاوت در برداشت ها باعث ارائه ارقام متفاوتی . است 

مریکا میزان شیوع کم توانی ذهنی با مبناي زیست شناختی را یک درصد اعالم می دارد ، درحـالی کـه   آ

شیوع مبتالیان به ایـن نقیصـه را تـوام بـا زمینـه هـاي فرهنگـی        ) AAID(آمریکا  کم توان ذهنیانجمن 

پـایی روي  وکشورهایی چـون فرانسـه و بسـیاري از ممالـک ار    . خانوادگی رقم سه درصد اعالم کرده است

  ).1385داورمنش و براتی سده، (جمعیت به توافق رسیده اند% 2تخمین 

  اد کم توان ذهنیطبقه بندي افر- 2-1-4

روش هاي مختلفی براي طبقه بندي افراد کم توان ذهنی وجود دارد که به دو طبقه بندي که بیشتر 

  .ودش میرایج و مورد اهمیت است ، پرداخته 

  طبقه بندي براساس درجه یا میزان کم توانی ذهنی- 1- 2-1-4

  )1983گراس من، (طبقه بندي کودکان کم توان ذهنی براساس بهره هوشی  1- 2جدول 

  میزان بهره هوشی  اصطالحات        

  70تا  50-55از   1کم توانی ذهنی خفیف  

  50-55تا35-40از   2کم توانی ذهنی متوسط  

  35-40تا  30-25از   3کم توانی ذهنی شدید  

  به پایین 25یا  20از   4کم توانی ذهنی عمیق  

رقم هایی که در سمت چپ هر طبقه گذارده شده است ، براي این منظور است تـا نشـان دهـد کـه     

قضاوت هاي کلینیکی درباره همه اطالعات و از جمله بهره هوشی و نتایجی که از تست هاي مختلـف بـه   

اي ید و بسیاري اطالعـات دیگـر بـر   آید و نیز اطالعات هوشی  که از منابع دیگر به دست می آدست می 

ایست در آن قـرار گیـرد جهـت تشـخیص و طبقـه بنـدي       ب میتشخیص طبقه اي که فرد کم توان ذهنی 

  )1388هاالن و کافمن ،(ضرورت دارد و برمبناي اطالعات کامل بایستی قضاوت صورت گیرد

                                                             
1.Milad intellectual disabled 
2. Moderate intelleetual disabled 
3. Severe intellectual disabled 
4. profound intellectual disabled 
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  طبقه بندي کم توانی ذهنی براساس نظر متخصصان تعلیم و تربیت-2- 2-1-4 

  پذیر کم توان ذهنی آموزش- 2-1- 2-1-4

و داراي رفتارهاي سازشی پـایین  ) 55تا70(که بهره هوشی آنان بر اساس آزمون وکسلر  نیبه کودکا

آموزش پذیر فردي است که به  یود کودك کم توان ذهنش میگفته  1د ، کم توان ذهنی آموزش پذیرنباش

 تیـب مدارس عادي تر واند از برنامه هاي رایج تحصیلی که درت میدلیل زیر هنجار بودن رشد ذهنی خود ن

موزش و پرورش مناسب براي این فرد مهیا شود ، ظرفیت رشـد در  آاگر . داده شده است ، بهره کافی ببرد

عمل اصلی در سطح مدارس  4خواندن، نوشتن و ( آموزش پذیري در سطوح دروس ابتدایی : زمینه هاي 

را دارد ) الل نسبتا مناسب در جامعه به دست آوردن استق( ، آموزش پذیري در تطابق اجتماعی ) ابتدایی

واند شغلی که با آن بتواند در بزرگسالی به طور کامل یا نسبی مخارج خود را تامین کند و از خـود   ت میو 

کودك کم توان  باید توجه داشت که معموال در بسیاري از محیط ها یک. نگهداري کند، را به دست آورد 

دسالی به عنوان یک کـم تـوان ذهنـی شـناخته شـده یـا متمـایز        ذهنی آموزش پذیر در خالل دوران خر

لذا یک کودك کم توان ذهنی آموزش پذیر در وهلـه اول ممکـن اسـت در مدرسـه شناسـایی      . ود ش مین

گردد، زمانی که توانایی یادگیري دروس مختلف به عنوان مهمترین انتظارات اجتماعی از کـودك مطـرح   

  ).1389و نادري،نراقی سیف (ودش می

  کم توان ذهنی تربیت پذیر - 2-2- 2-1-4

کودك کم توان ذهنی تربیت پذیر در زمینه هاي یادگیري مهارت هاي آموزشگاهی حتی در سـطح  

دوره ابتدایی، کسب استقالل و سازش اجتماعی در سطح بزرگسالی و کسب کفایت هاي حرفـه اي داراي  

براي مثال لباس پوشیدن و در آوردن، اسـتفاده از توالـت،   ( اما در مهارتهاي خودیاري . اشدب میمشکالتی 

توانایی حفظ خود از خطرهاي معمول در خانـه ، مدرسـه و همسـایگی ، سـازگاري در     ....) غذا خوردن و 

دن در براي مثال، شریک شدن با دیگران، احترام به مالکیـت آنـان، همکـاري کـر    ( خانواده یا همسایگی 

و همکاري در کارهاي عادي و روزمره در خانه و همسایگی و لذا مفید بودن ) واحد خانواده و در همسایگی

به لحاظ اقتصادي و سرانجام کار در یک محیط محافظت شده و در پاره اي از موارد ، اشتغال به مشـاغل  

  .عادي تحت نظارت ، داراي استعداد هستند

ود ، زیـرا  شـ  میی این قبیل از کودکان در خالل دوران کودکی مشخص در اکثر مواقع کم توانی ذهن

راه رفـتن و  : ي حرکتی و کالمی مانند ها توانایینشانه هاي جسمی و بالینی شناخته شده و نیز تاخیر در 

  ).1389سیف نراقی و نادري ،(صحبت کردن وجود دارد

                                                             
1. Educable 
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Abstract: 

The birth of mentally retarded child in a family causes distress and discomfort for 

family members T especially mothers, and affects their lives.therefore,the present study 

was conducted with the aim of investigating the effect of resiliency education on the self-

efficacy and quality of life of mothers of mentally retarded student. The present study is a 

type of experimental study that is based on pretest-posttest design with control group.The 

statistical population consisted of all mothers of mental retarded students of exceptional 

schools in rasht city in the academic year1396.the sample of 42 mothers of mentally 

retarded student was selected through purposeful sampling and randomly and in equal 

proportions in two groups Experiment and control (Each grouphas 21 people)were 

replaced.The research instrument consisted of sherer general self-efficasy questionnaire 

and short-term quality of life of WHO that were completed in both pretest and posttest by 

both group was subjected to intervention traning program in 12 session of 70 minutes. The 

control group did not receive any interventional program. The collected data were analyzed 

using one  and multivariate analysis of variance analysis with repeated measurements and 

analyzed by SPSS software.The results showed that the level of self- efficacy and quality 

of life of mothers exposed to resilient education programs was higher than those who were 

not exposed to this educational program. Therefore , it can be concluded thatresilient 

education improves the self-efficacy and quality of life of mothers of mentally retarded 

students. 
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