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 توان ذهنی و عادی شهر رشتدر مادران کودکان کم  شناختینفس، سالمت روان و بهزیستی روانمقایسه عزت

 *2طیبه رهبر ،  1فاطمه جهانبانی 

 :  چکیده

،  گذار بر ساختار خانوادهتاثیر  ی  روان   و   ی عاطف،    ی مال  بار  و   خانواده  و   جامعه  ی درذهن  مانده   عقب  کودکانی  فراوان  به  توجه  با :  مقدمه

توان  نفس، سالمت روان و بهزیستی روانشناختی در مادران کودکان عادی و مادران و کودکان کمپژوهش حاضر با هدف مقایسه عزت

 پذیر انجام شد.  ذهنی آموزش

علی   :پژوهش  روش کودکان  بود  ایمقایسهـ    پژوهش  مادران  شامل  پژوهش  این  آماری  جامعه  کم  12تا    7.  ذهنی  ساله  توان 

  80ها شامل  . آزمودنیبوده است  95-96پذیر مدرسه خزائلی رشت و مادران کودکان عادی مدرسه دولتی شهر رشت در سال  آموزش 

نفر از مادران کودکان عادی به شیوه    80رس و  گیری در دستتوان ذهنی بود که با استفاده از روش نمونهنفر از مادران کودکان کم

نفس روزنبرگ و پرسشنامه ها از پرسشنامه عزتآوری دادههمتاسازی )براساس سن و سطح تحصیالت( انتخاب شدند. برای جمع 

روش    ها ازسوالی ریف استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده  18و پرسشنامه بهزیستی روانشناختی    (GHQ-28)سالمت عمومی  

 .  متغیره استفاده شد ندمتغیره و تکآمار توصیفی و آمار استنباطی از جمله تحلیل واریانس چ
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 : مقدمه

های  خانواده  و  گروهها  و   مجامع  مانند  جامعه  آن  عضو  کوچکتر  اجزاء  سالمت  به  وابسته،  روان  بهداشت  نظر  از  سالم   جامعه   یک  وجود

  جادیا  و  موجودی  روان  سالمت  دریی  بسزا  ریتأث  تواندمی  روان  سالمتی  دارا  و  سالم ی  ا  خانواده  وجود.  است  جامعه  آن  در  موجود

 . ( 1) شداب داشته جامعه آن دری روان بهداشت

  سالمت  تواندمی  و   کند می  وارد  مادر   خصوص  به   خانواده ی  اعضا  و   ن یوالد  بری  ادیزی  روان  فشار   خانواده  در یی  استثنا  کودک  یک  حضور

  با   برخورد  در  خود  احساسات  نوع  با   ژه یوی  ازهای نی  دارا  کودکان  مادران  که   است  تیاهم  حائز  اریبس   . اندازد  مخاطره   به   را  آنان  روان

 و ازدواجی، زندگ. کنند دایپ  خود مورد دری خوب نسبتاً احساس که دارند ازین خود کودک با سازشی برا.  شوند آشنا شان کودکانشان

ی  کودک  که  تیواقع  نیا  به  توجه  با   است  ممکن  .کنند  احساس  رای  تمندیرضای  حد  تا  کندمی  جابیا  کودکان  گونه  نیا  نیوالد   کار

  دهد می  نشان  مطالعات (.  2)  ردی فراگ  غم   ازی  ا  هاله  را  آنهای  زندگ  کل  که  ستینی  ازین  اما،  کنند ی  ناراحت   و   غم  احساس،  دارند  ناتوان

 و  استرس  و  اضطراب  ازیی  باال  سطوح  و  تیمحروم  احساس،  بهداشت  لیقب  ازیی  تهایمحدود،  دار  مشکل  کودکانی  دارا  مادران  که

 (.   3. )کنند می تجربهی عاد کودکان  نیوالد به نسبت رای افسردگ

یی  راهبردهای  جانیه  –ی  شناخت  میتنظ.  است  1جانیه  تیریمد،  هستند  ریدرگ  آن  بایی  استثنا  کودکان  مادران  کهیی  رهایمتغ  جمله  از

  خانواده   هر  در  توان ذهنیکم  کودک  حضور  (. 4)  کنند  کنترل  را  خودهای  جانیه  تا  برند می  کار  بهی  شانیپر  طیشرا  در  افراد  که  است

ی  وکودک  تولد.  دهد می  قرار  الشعاع  تحت  را  نیوالد  خصوص  به  خانوادهی  روان  سالمت  و  دهدمی  قرار  ریتأث  تحت  را  خانواده  آن  ساختار

  جاد یا  خانواده  سپس  و  مادر  و  پدر  در  رای  احساسهای  پاسخ  ازی  عیوس  فیط  و  باشد  داشته  خانواده  بری  مختلف  آثار  تواندمی  تیمعلول  با

  داد یرو  یک  توان ذهنیکم  کودک  تولدی،  برخی  برا.  استی  االعاده  فوق ی  روان  میتنظ  ازمندین  و  بحران   کی  موضوع  نیای  برخی  برا.  کند

 احساس  وجود  هنگام   شناسانروان  ازی  برخ  اعتقاد   به(.   5)  باشدی  عاطفی  فروپاش  شکل  به  تواندمی  هیاول  پاسخ   و   است  بار  تأسف

  دارد وجود  متقابل ی عل  ارتباط نفس   عزت و ی شادمان  ن یب گری د عبارت  به.  ابد ی می  کاهش  افراد  نفس عزت ی، شادمان  فقدان  و ی ناراحت

(6  .) 

. نمود  فیتعر  شخصی  ارزشمند  احساس  را  نفس  عزت  توانی میکل   طور  به  اما  است  مهم و  عام  اریبسی  شناختروان   مفهوم  نفس  زتع 

 (.   7) گذارند می ریتأث فرد  احساس بر موقت طور به و روزانه تجارب احساس بر اغلب خودشان درباره مردم  افکار و احساسات

  به  زینی  خوب  احساس  معموالً  دارند  خود  به  نسبتی  خوب  احساس  کهی  افراد.  گذاردمی  اثری  زندگ  سطوح  همه  بر  واقعاً  نفس  عزت

 عزتی  کل  طور  به  .ندیبرآ  آن  عهده  از  و  شوند  مواجهی  زندگهای  ت یمسئول   و  مشکالت  با،  نانیاطم  با  توانندمی  آنان.  دارند ی  زندگ

ی  سازگار  در  نفس   عزت  نقش   بر ی  ادیز  قاتیتحق  در .  کندی میباز ی  مؤثر  وی  محور  نقش   افرادی  روان   سالمت  و  بهداشت  در   نفس

 (.  8) است شده دیتأکی شناختروان وی  اجتماع  و ی جان یهی، عاطف

(،  2004ی )جهان  بهداشت  سازمان  باشدمی  مؤثر  جامعه  و   خانوادهی  بالندگ  و  رشد   در  که   استی  علم   مباحث  ازی  کی یروان  سالمت

  و  کرده   استفاده  مولد  و  مؤثر  نحو  به  آنها  از  و  شناخته  را  خودی  توانمند  فرد  آن  در  کهی  ستیبهز  ازی  حالت  عنوان  به  رای  روان  سالمت

ی  هایماریب  به  ابتال  ازی  ریشگیپ   لهیوس  به  روان  سالمت   جاد یای  روان  بهداشتی  کل   طور  به.  کندمی  فیتعر  است  د یمف  شیخو  اجتماعی  برا

  در  سالم  طیمح  جادیا  وی  روانی  هایماریب  بازگشت  ازی  ناش  عوامل  ازی  ریشگیپ ،  زودرس  صیتشخ،  آن  بروز  مؤثر  عوامل  کنترلی،  روان

 
1- Emotion     
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،  خود  رشیپذی  هایژگیوی  دارا  سالمت.  استی  اجتماع   وی  جسمی،  روان   کامل  رفاه،  سالمت  .(9)  استی  انسان  حیصح   روابطی  برقرار

  و   دادها ی رو  از  فرد   مثبت  ادراک  سالمت  واقع  در.  استی  زندگ ی  چالشها   با   مقابله  و   جانات یه  بروز،  گرانید   با   مثبت  روابطی  برقرار

  ن یب  اعتدال  تحققی  برا  تالش  و  ریمتغ  طیشرا  با  مداومی  سازگار،  سالمت  گرفت  جهینت  توان. میاستی  زندگی  زا  استرس  طیشرا

 (. 10) باشدمی رییتغ حال در طیمح الزامات با ی درونی تقاضا

« مفهوم    یروانشناخت  یستیو آن را در قالب اصطالح » بهز  یتلق   یشناخترا معادل کارکرد مثبت روان  ی پژوهشگران سالمت روان

ا  یساز اند.  بلکه معتقدند که داشتن احساس رضا  ینم  یاحساس سالمت، کاف  یرا برا  یماریگروه نداشتن ب  نیکرده  از   تیدانند 

 شرفتیمطلوب با جمع و اجتماع و پ   یو رابطه   وند یو خلق مثبت و پ   یبسنده، تعامل کارآمد و مؤثر با جهان، انرژ  شرفتیپ   ، یزندگ

  بهی  شناختروانی  ستیبهز  مفهوم.  استی  ستیبهز  سالمت،   مدلی  اصل  م یمفاه  ازی  کی.  (   11فرد سالم است )  یهامثبت از مشخصه

در روی آورد روان شناسی مثبت نگربر مفهوم سالمت به  (.  12)   رودمی  بکاری  شناسروان   قاتیتحق  دری  عموم  سالمت  واژه  عنوان

 (. 13عنوان سازه ای چند بعدی به جای تاکید صرف بر بیماری و ناتوانی بر شاد کامی و بهزیستی تاکید می شود)

  شاخه  توجه  مرکز  دری  شناختروانی  ستیبهز  ساختار.  شودمی  فیتعر   فرد  هری  واقع ی  استعدادها  رشد  عنوان  بهی  شناختروان ی  ستیبهز

  انسان  نهیبه  عملکردی  علم  مطالعه  از  است  عبارت،  مثبتی  شناسروان .  است  گرفته  قرار  مثبتی  شناسروان  بنام ی  شناسروان   ازی  ا

  کودکان   مادران  با   سهیمقا   دری  ذهن  توانکم  کودکانی  دارا  مادران  که  داد   نشان  زین(  15)  1بالکر  و  کریب،  زنهاوریآ  مطالعات   جینتا (.  14)

 . دارندی تر نیی پای شناختروان ی ستیبهزی  عاد

 گونه   نیا  مادران  اتفاق   به  بیقر  که  رفتیپذ  توانی میکل  طور  بهی  ول،  ستین  یکسان  فرزندشان  تیمعلول   مقابل   در  مادران  همه  واکنش

  به  توجه  باها العمل  عکس  نیا  زانیم  و  نوع  که، دهندمی  بروز  خود  از  نامطلوب  واکنشی  نحو  به  فرزندشان  تیمعلول  مقابل  در  کودکان

 .  باشد می متفاوت  گرییکد  با ...   و واکنش بروز زمان، آنهای تیشخصهای جنبه 

  مسائل   از  مستدل  و   قیدق  اطالع  و ی  آگاه   با  جز  هم  نیا  و .  باشندمی  متخصص  افراد  کمک  ازمند ینیی  استثنا  کودکان  مادران  تمام  لذا

ی شناخت روان   تیوضع  نکهیا  به  توجه  با.  شودینم  سریم  ن یوالدی  روانشناخت  تیوضعی  بررس  و  معلول  کودکانی  دارا  مادران  مشکالت  و

 ت یاهم  حائز  اریبس  لذا،  داردی  اساس  ریتأث  شانی  اجتماع   مناسبات  و  کودکان  رفتاری  ریگشکل  بر  میمستق   ریغ   و  میمستق  طور  به  مادران

  سالم   فرزندی  دارا  که  مادران  ریسا  بای  تفاوت   چه  و  بودهی  تیشخصی  هایژگیو  چهی  دارا  کودکان  نیا  مادران  م یبدان  که  بود  خواهد

های  نهیزم  و  آورده   فراهم   درمان  و ی  توانبخش  و   مشاورهی  روشها  از   استفاده  جهتی  تر  قیدقهای  داده  رهگذر   ن یا  از  تا،  دارند  هستند

 .  گردد  فراهم.....    و خانواده آموزشیی، استثنا کودکان انیمرب و  اءیاول انجمن و  مشاوره ابعاد دری اساس  و خاص  اقدامات جهت الزم

تاثیر گذار بر ساختار خانواده پژوهشی  ی  روان  و   یعاطف ،    یمال   بار  و   خانواده  و   جامعه  ی درذهن  مانده   عقب  کودکانی  فراوان  به  توجه  با

 ن یچن  انجام   لزوم  لذا ،  نگرفته  انجام   قیتحق  نیا  مشابه  النیگ  استان  و  رانیا  در   در این خصوص انجام شد. مطالعات نشان میدهد 

در مادران   یشناختروان  یستیعزت نفس، سالمت روان و بهز   سهی مقا   هدف اصلی تحقیق  .دیرسمی  نظر  بهی  ضرور  استان  در  پژوهشی

با توجه به موضوع  بوددر شهر رشت    ی توان ذهنو کم  ی کودکان عاد   یستیبهز  نیب  ای آ  این بود که  قیتحق  ی سؤال اصل  ،پژوهش . 

 ؟ وجود دارد  تفاوت ی توان ذهنوکودکان کم ی در مادران کودکان عاد یعزت نفس و سالمت روان ،یشناختروان 

 
1Eisenhower, Baker, Blacher  
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 : روش پژوهش

پژوهش   تحقیق.  بود  ایعلی ـ مقایسهروش  این  آماری  بعنوان آموزش   7- 12توان ذهنی  مادران کودکان کم  جامعه  پذیر  ساله که 

مشغول به تحصیل بودند انتخاب شدند،    95-96شناسایی شده و در مدارس ابتدائی دولتی استثنایی شهر رشت در سال تحصیلی  

، تحصیالت با گروه نخست شناختی مانند سنجهت مقایسه با مادران کودکان عادی در مدارس دولتی که از لحاظ متغیرهای جمعیت

 همتا شده بودند، انتخاب گردیدند. 

نفر از مادران    80توان ذهنی آموزش پذیر مدرسه خزائلی دختران و  نفر از مادران کودکان کم  80به طور کل نمونه پژوهش متشکل از  

ت آماری تحقیق انتخاب شدند.  شهر رشت بودند که از میان جمعی  95-96کودکان عادی مدارس ابتدائی )دولتی( در سال تحصیلی  

  از  عادی  آموزاندانش  انتخاب  وبرای  گیری تصادفی ساده ونه از روش نم  آموزان گروههای کودکان استثناییبرای انتخاب نمونه دانش

و اخذ رضایت  از مادران کودکان استثنایی و عادی دعوت بعمل آمد. پس از توجیه،    خوشه ای استفاده گردیدو سپس   گیری  نمونه

نفس و سالمت روان و بهزیستی روانشناختی اجرا شد. الزم به ذکر است که کودکان های عزتآزمون نامه جهت شرکت در پژوهش  

 توان ذهنی و عادی از مدارس دولتی مقطع دبستان شهر رشت انتخاب شدند. کم

استجمع   رابزا بوده  پرسشنامه  اطالعات  اختیار    .آوری  در  پرسشنامه   مادرانکه  این  گرفت.  نفس،  قرار  عزت  پرسشنامه  شامل:  ها 

 شناختی است.پرسشنامه سالمت روان و پرسشنامه بهزیستی روان 

شود. ولی در  تشکیل میسؤال    120در سال طراحی کرد. فرم اصلی از  1این مقیاس را ریف:  پرسشنامه بهزیستی روانشناختی

سؤالی استفاده شده    18سؤالی تهیه شده است. در این پژوهش از فرم    18سؤالی و    54سؤالی،    84تر  های کوتاهمطالعات بعدی فرم

های  عامل تسلط بر محیط؛ سؤال  6،  4،  1های  عامل استقالل؛ سؤال  8،  12،  9های  عامل است. سؤال  6است. این نسخه مشتمل بر  

، عامل هدفمندی در  16،  14،  5های  ، عامل ارتباط مثبت به دیگران؛ سؤال 13،  11،  3های  ، عامل رشد شخصی؛ سؤال 17،  15،  7

زیستی روانشناختی ی کل بهعامل به عنوان نمره  6سنجد. مجموع نمرات این  ، عامل پذیرش خود را می10،  8،  2های  زندگی و سؤال

 (. 16) شودمحاسبه می

(،  2(، تا حدودی مخالفم )1باشد. به طوری که گزینه کامالً مخالفم )ای میراساس طیف لیکرت شش گزینه گذاری آن بطیف نمره

گذاری در مورد سؤاالت باشد. البته این شیوه نمره( می6(، کامالً موافقم )5(، تا حدودی موافقم )4(، کمی موافقم ) 3کمی مخالفم )

(، کمی  5(، تا حدودی مخالفم )6ه و به صورت زیر درخواهد آمد: کامالً مخالفم )معکوس شد  17و    13،  10،  9،  5،  4،  3،  1شماره  

. برای بدست آوردن امتیاز مربوط به هر بعد  ( خواهد شد1کامالً موافقم )  (، 2(، تا حدودی موافقم )3(، کمی موافقم )4مخالفم )

تک سؤاالت را  امتیاز کلی پرسشنامه مجموع امتیازات تکمجموع امتیازات آن بعد را با هم جمع نموده و به منظور بدست آوردن  

ی باشد و برعکس. همبستگی نسخهنمایند، نمرات باالتر نشان دهنده بهزیستی روانشناختی باالتر در فرد پاسخ دهنده میمحاسبه می

 . (17در نوسان بوده است ) 89/0تا   7/0کوتاه مقیاس بهزیستی روانشناختی ریف با مقیاس اصلی از 

یافته است. همبستگی مقیاس بهزیستی    90/0تا    77/0ها را مناسب و آلفای کرونباخ آنها را بین  دایر ونگ همسانی درونی خرده مقیاس

به    46/0و    58/0و    47/0نفس روزنبرگ به ترتیب  شناختی با مقیاس رضایت از زندگی، پرسشنامه شادکامی و پرسشنامه عزتروان 

شناختی یی، به دست آمده در پژوهش زنجانی طبسی، روش همسانی درونی برای کل آزمون بهزیستی روان ضریب پایا    (.18دست آمد )

 
1 - Ryff      
2-Dayer wong 



 11-25ص    33( 2)، پیاپی  1401 ه دوم، تابستانم، شمار دوازده فصلنامه خانواده و بهداشت، دوره  

Family and health Quarterly, vol12, Issue 2, Summer 2022, ISSN: 2322-3065 

http://journals.iau-astara.ac.ir,   D.O.R.  20.1001.1.23223065.1401.12.2.2.4   

 

5 

 

جهانبان

خانواده و  ی
بهداشت

بوده است. ضریب همبستگی به دست آمده براساس روش بازآزمایی برای کل    89/0و    63/0های فرعی  و برای آزمون   94/0برابر  

 (.  19دار است )( معنی>P 001/0ح )بود که در سط 73/0تا  67/0های فرعی بین در آزمون  76/0آزمون 

 شناختی به دو طریق بررسی گردید، که یکی روایی محتوا و دیگری روایی سازه بوده است.  روایی مقیاس بهزیستی روان روایی:

کارشناسان و محققان  های آن در اختیار اساتید،  لفهؤشناختی و ابعاد و مشواهد وابسته به محتوا: مقیاس تدوین شده بهزیستی روان

 مربوطه قرار گرفته و باتوجه به چارچوب نظری معتبر و روا شناخته شده است. 

ها  شواهدی مربوط به روایی سازه: روایی سازه آزمون به دو روش بررسی گردیده: محاسبه ضریب همبستگی کل آزمون با خرده آزمون

 و تحلیل عاملی.   

 ها:  خرده مقیاس الف( محاسبه ضریب همبستگی کل مقیاس و

روان  بهزیستی  آزمون آزمون   خرده  تنها  و  دارد  باالیی  خود همبستگی  آزمون  خرده  با شش  فردی  شناختی  بالندگی  و  رشد  های 

 همبستگی دارند، که نشان از روایی نسبتا مطلوب این مقیاس است.

روش   به  که  عاملی  تحلیل  نتایج  طبق  عاملی:  تحلیل  )اوبلمین  Pcب(  متمایل  بهزیستی  چرخش  مقیاس  است  آمده  بدست   )

  بینی،زندگی، شادی و خوش  های رضایت ازشناختی از شش عامل اصلی اشباع شده است که بر اساس چارچوب نظری تحت عنوان روان 

 (. 19معنویت، رشد و بالندگی فردی، ارتباط مثبت با دیگران و خود پیروی شده است)

عبارت   10گیرد. این مقیاس شامل  نفس کلی و ارزش شخصی را اندازه میروزنبرگ، عزتنفس  مقیاس عزت :  نفسپرسشنامه عزت

. برای اجرای این آزمون، مقیاس به آزمودنی  سنجدحساس خوب در مورد خود را میکلی است که میزان رضایت از زندگی و داشتن ا

ت خود را با آن جمالت از طریق انتخاب گزینه »موافقم« شود، پس از خواندن جمالت، موافقت یا مخالفداده شده و از وی خواسته می

 یا »مخالفم« ابراز کند.  

نفس  دهنده عزتنفس باال و نمره کمتر از صفر نشاندهنده عزتآوریم نمره باالتر از صفر نشانجمع جبری کل نمرات را بدست می

باشد. بنابراین هرچه نمره باالتر  نفس پایین میدهنده عزت( نشان-10نفس باال و نمره )دهنده عزت+( نشان10پایین است. نمره )

 نفس باالتر خواهد بود.  طح عزتباشد به همان اندازه س

ای لیکرت است که محدوده امتیازبندی از صفر دهی به سؤاالت براساس مقیاس چهارگزینه عبارت کلی دارد. پاسخ  10این پرسشنامه  

آید.  حساب می باالترین نمره به 30(، است که نمره 3( و کامالً موافقم )2(، موافقم )1(، مخالفم )0تا سه نمره شامل: کامالً مخالفم ) 

نفس  دهنده عزتنشان  15نفس متوسط و کمتر از  دهنده عزتنشان  15-25نفس باال، نمرات  دهنده عزت نشان  25نمرات باالتر از  

 پایین است.  
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(. ضرایب آلفای  20گزارش کرده است )  7/0پذیری آن را  و مقیاس  9/0روزنبرگ باز پدیدآوری مقیاس را  :  اعتبار و روایی آزمون

برای زنان    87/0برای مردان و    88/0برای زنان و در نوبت دوم،    86/0برای مردان و    87/0باخ برای این مقیاس در نوبت اول  کرون

   .(21محاسبه شده اسست )

قیاس قرار دارد. این م  77/0-88/0و ضریب همسانی درونی یا آلفای کرونباخ در دامنه    82/0  -88/0همبستگی آزمون مجدد در دامنه  

نیویورک و گاتمن در سنجش    77/0بخشی  ایی داخلی رضایتاز رو پرسشنامه ملی  با  باالیی  برخوردار است. همچنین همبستگی 

 نفس دارد. لذا روایی محتوایی آن نیز مورد تأیید است.  عزت

برای تفکیک افراد مبتال به اختالالت روانی از     ، (22) 1این پرسشنامه توسط گلدبرگ  :  GHQ- 28پرسشنامه  سالمت عمومی  

در نظر    23مره برش در این پرسشنامه نیز نمره  نالزم به ذکر است که    .کننده به مراکز پزشکی عمومی ساخته استجمعیت مراجعه 

 باشد:  باشد. بدین شرح میگذاری که براساس مدل لیکرت میدر پژوهش حاضر نحوه نمرهشود.گرفته می

)الف( صفر، گزینه )ب( نمره یک، گزینه )ج( نمره  برای گ اینکه تعداد    3و گزینه )د( نمره    2زینه  به  توجه  با  منظور شده است. 

  28هر آزمودنی حداقل و حداکثر   GHQگیرد و پرسشنامه  نمره تعلق می  3است و به هر یک بین صفر تا    28پرسشنامه این آزمون  

 شود.  نمره تعیین می 5ل است. این آزمون برای فرد دهنده اختالباشد. نمره باال نشانمی

GHQ-28 گیرد که بدین شرح است: چهار مقیاس فرعی را دربرمی 

 د(عالئم افسردگی    اختالل در کنش اجتماعی ج( بعالئم اضطرا ب( های جسمانی هالف( نشان

دو پرسشنامه سالمت عمومی و چک لیست عالئم روانی  همزمان  های حاصل از اجرای ( همبستگی بین داده23و همکاران) گلدبرگ

90 -SCL  2  روی بر  میزان    244را  به  آزمودنی  ).  نمودند/. گزارش  78نفر  و همکاران  این  24حقیقی  پایایی  پژوهش خود،  در   )

،  69/0،  75/0)( و  83/0،  91/0،  88/0،  92/0پرسشنامه را به دو روش آلفای کرونباخ و تنصیف برای چهار حیطه، به ترتیب برابر )

 ( به دست آوردند.  89/0، 88/0

تعیین پایایی پرسشنامه سالمت عمومی از دو روش آلفای کرونباخ و تنصیف استفاده شده و نمره      ( برای25و همکاران )  حیدریی

.  باشد مطلوب پرسشنامه یاد شده می  به دست آمده که بیانگر ضرایب پایایی  79/0و    90/0پایایی برای کل پرسشنامه به ترتیب برابر با  

  طرفه   یک  واریانس  تحلیل  و(  MANOVA)  چندمتغیره  واریانس  تحلیل  لهجم  از  استنباطی  آمار  از  پژوهش  هایفرضیه   بررسی  برای

(ANOVA )د. ش استفاده 

 

 

 

 

 
1 - Goldberg 
2 - Symptom  checklist-90-Revised  
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 : یافته ها

 ویژگیهای پاسخگویان بر اساس تحصیالت آورده شده است.   1در جدول 

 تحصیالت و سن  حسب  بر یآمار نمونه کیتفک :1جدول  

 مادران کودکان عادی متغیر            مادران کودکان کم توان ذهنی        

   n % n  % 

   تحصیالت 

 5/7 6 2/6 5 زیر دیپلم                                  

 2/51 41 5/52 42 دیپلم             

 2/11 9 10 8 کاردانی                                   

 7/28 23 30 24 کارشناسی                                 

 2/1 1 2/1 1 ارشدکارشناسی                                    

 سن                                         

                                      35-25                    69                      2 /86              69                2/86                                            

                                 52-35                11                  7/13          11                7/13 

 

روان، بهزیستی روانشناختی و عزت نتایج تحلیل واریانس چند متغیری )مانوا( بر روی میانگین نمرات سالمت    :2جدول

 نفس 

 F DF مقدار آزمون نام
 

DF       
 

معنی    سطح

 (pداری )

 توان آماری 

 105/0 001/0 156 3 11/6 105/0 1آزمون اثر پیالیی

 195/0 001/0 156 3 11/6 895/0 2آزمون المبدای ویلکز

 105/0 001/0 156 3 11/6 118/0 3آزمون اثر هتلینگ 

 105/0 001/0 156 3 11/6 118/0 4بزرگترین ریشه روی آزمون 

 
1.Pillai's Trace 
2.Wilks' Lambda 
3.Hotelling's Trace 
4. Roy's Largest Root 
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بر روی میانگین نمرات   چند متغیری)مانوا(واریانس  نشان داده شده است، آزمون های چهارگانه تحلیل    2همانطور که در جدول  

لحاظ آماری معنادار می  ( از  p<01/0و سطح معنی داری )  01/0سالمت روان،بهزیستی روانشناختی و عزت نفس، با میزان تأثیر  

دارای تفاوت معنا دار   متغیرها  باشند و بیانگر آن هستند که دو گروه  مادران عادی و مادران کودکان کم توان ذهنی در مقایسه

 د.  نباشمی

 نتایج تحلیل واریانس چند متغیره در متن مانوا بر روی نمرات سالمت روان، بهزیستی روانشناختی و عزت نفس  :3جدول  

 های آماری شاخص

 منبع

های   متغیر 

 تحقیق 

SS Df MS ضریبF میزان تاثیر  معناداری 

   گروه سالمت روان

 خطا

30/294 

53/13010 

1 

158 

30/249 

34/82 

57/3 061/0 022/0 

 گروه بهزیستی روانشناختی 

 خطا

02/429 1 02/429 12/5 025/0 031/0 

47/13218 158 66/83 

 074/0 001/0 56/12 50/22 1           50/22 گروه عزت نفس 

 

 
 79/1 158 00/283 خطا

      01/0>P  

که دو گروه مادران عادی و مادران کودکان کم توان از لحاظ نمرات متغیر دارای تفاوت معنی داری   داد یافته های جدول فوق نشان   

( نفس  عزت  میزان  )  (F  001/0=P=56/12در  روانشناختی  بهزیستی  لحاظ    داشتند  (P=025/0؛  F=12/5و  به  روان اما  سالمت 

(57/3=F 061/0؛=P) نداشتی وجود بین دو گروه تفاوت معنادار . 

 : نتیجه گیریبحث و  

هزیستی بو  داری در میزان عزت نفس  دارای تفاوت معنی  هادو گروه مادران عادی و مادران کودکان کم توان از لحاظ نمرات متغیربین  

تقی پور و    این نتایج با یافته های پژوهشی   .شتوجود ندا  یسالمت روان بین دو گروه تفاوت معناداراما به لحاظ    بودندروانشناختی  

وانی  خهم  ( 30( و نریمانی)29)افکاری  ،(28)  2مانتس و هالترمن ( همخوانی دارد اما با تحقیق  27و همکاران)  1سوال کارمونا   (،26دیگران)

 .ندارد

تفاوت  ( نشان دادند که بین بهزیستی روانشناختی سه گروه از دانش آموزان عادی ، ناتوان ذهنی و تیزهوش  26تقی پور و دیگران)

معنی داری وجود دارد و میانگین گروه تیز هوش از دو گروه دیگر باالتر است. نتیجه گرفته شد وجود یک کودک ناتوان ذهنی و تیز  

هدایتی، منابع  به  توجه  با  بهزیستی    هوش  بر  تواند  می  تنش  با  مقابله  های  شیوه  دیگران،  انتظار  ارتباطی،  و  تعاملی  های  سبک 

   تاثیر گذار باشد. دروانشناختی افرا

 
1 Sola-Carmona 
2 Montes, G., & Halterman 
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کرد.    یبررس  نایفرزند ناب  یدارا  ییایاسپان  یو عزت نفس را در خانواده ها  یروان  یستی( که اضطراب، بهز27و همکاران )  سوالکارمونا

 ن یو همچن ی روان یستیاضطراب، بهز نیب یمنف  یو عزت نفس و رابطه  ی روان یستیبهز نیب یحاصله نشان داد که رابطه مثبت جینتا

 عزت نفس وجود داشت

  ایدر کلمب  یبا مادران کودکان عاد  سمیمادران کودکان مبتال به اوت  ی سالمت روان سهیکه به مقا  ی( با پژوهش 28) مانتس و هالترمن  

خانواده    ی ثبات   ی و ب  ی اجتماع   یها  ت یحما  افتیعدم در  نهیدر زم  سم ینشان داد که مادران کودکان مبتال به اوت  جیپرداخته است. نتا

  نیلذت آور است، اگرچه ا  نیوالد   یتولد کودک برا ندیبرخوردارند. فرا ینییپا  ینموده و از سطح سالمت روان  تجربهرا    ییاسترس باال

  دی با  شوند،یتولد فرزند خود متحمل م  یبرا  ن یوالد   ی ادیکه مشکالت ز  ی رغم  ی همراه است عل   یفراوان   یبا مشقات و ناراحت  ندیفرآ

به محض    یول   ردیپذ  یکند و کودک خود را م  ی م  جادیبودن کودک معموال احساس اعتماد در انان ا  یعیبه سالمت و طب  دیگفت ام

که به    یشخص  نیشود. اول  یگردد و مشکالت شروع م   ی مبدل م  أسی به    دها یفرزند خود تمام آرزوها و ام  تیاز معلول  نیوالد   ی آگاه

  یاگر کم توان ذهن  ژهیشود  به و  یمعلول خود روبه رو م زندبا فر یکند مادر است، مادر وقت  یبا کودک ارتباط برقرار م   میطور مستق 

 ی از جمله رفتارها  ییس هااستر   ییارویکودکان در رو  نیرشد ا  ژهیو  طیبه فراهم کردن شرا  ازیو ن   یمیدا  یباشد به علت نگهدار

خاطر است   نیبه هم   شود،یمادر م  ی عیکارکرد طب  فیو قشقرق و نداشتن مهارت مراقبت  از خود، باعث تضع  یمشکالت زبان   ، یقالب

کودکان   یباالتر از مادران دارا  یکودکان کم توان ذهن  یمادران دارا  ژهیبه و  یدر مادران کودکان استثنائ  فتاریاختالالت ر  نیانگیکه م

 . است یعاد

 یریادگی  یناتوان  یمادران کودکان دارا  یعزت نفس و سالمت روان  ،یفرزند پرور  یها  وهیش  سهیبه عنوان مقا  ی( در پژوهش29) یافکار

  یاحساس درماندگ  ،یریادگی  یناتوان  یکودکان دارا  یها  یژگیازآن بود که مادران درقبال و  یها حاکافته ی جینتا .انجام داد  یمادران عاد

آمدن  عزت نفس و سالمت    نیی عوامل منجر به پا  نیا  نکهیا  جهیکنند نت یمستبدانه استفاده م   یفرزندپرور  یها  وهیشتر از شیکرده و ب

 . شود یمادران م نیروان در ا

پرداخته است    لیشهر اردب  یبا سالمت روان مادران کودکان عاد  یسالمت روان مادران کودکان استثنائ  سهی( که به مقا30) یمانینر

وجود دارد، و    یتفاوت معنادار  یو مادران کودکان عاد  یمادران کودکان استثنائ  یسالمت روان  نی ب  ینشان داد که به طور کل  جینتا

 وجود دارد.  یتفاوت معنادار یو ترس مرض  ی، پرخاشگریشیاضطراب، روان پر ، یافسردگ ی عنی یسالمت روان میاز نظر عال نیهمچن

اثربخش  ی( در پزوهش31مرادپور و همکاران) ابراز وجود بر سازگار   یخودآگاه  یآموزش مهارت ها  یکه درباره  و عزت نفس    یو 

و ابراز وجود بر  یخودآگاه یاز آن بود که آموزش مهارت ها  یحاک  ج یشهر کرد انجام شد نتا یو عاد یمادران کودکان کم توان ذهن

عزت نفس، مادران کودکان کم توان    ز ی( و نیعاطف یدر خانه، سازگار  یسازگار  ، یاجتماع   یآن )سازگار  یو مؤلفه ها   ی کل   یسازگار

 . داشته است یدار یمثبت معن ریتاث ، یذهن

در خانواده،    ییکودک استثنا  کیمسائل مربوط به    نیترنیآفراز مشکل  دیمسئله و شا  نیگفت که مهمتر  دیبا  جهینت  نیا  نییتب  در

  ینیموجب سنگ  تواندیمسئله بر عهدة مادر است. وجود کودک معلول از هر نمونه م  نیا  ی تیبار ترب  نیشتریآن باشد، که ب  یتیبعد ترب

و    ی تیبار ترب  نیبنابرا  کند،یم  یرا در خانه سپر  یشتریباشد، به خصوص در فرهنگ ما که مادر وقت ب  مادربر دوش    یتیبار ترب  نیا

احساس خشم و    نیمنجر شود. همچن  عزت نفس پایین و واکنش نا مطلوبفرزند ممکن است به    تی مادر در ترب  ی درپ یپ  ی هایناکام

مرحله فرد   نی. در اگرددیم  جادیمورد انتظار ا  رداز فقدان ف  یک ناشاز جمله مراحل واکنش اندوه است که به دنبال شو  یپرخاشگر
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  9که در مدت  یرا به وضع مطلوب و مورد انتظار برگرداند. لذا مادر زیکه بتواند همه چ شودیمتوسل م انهیگرارواقعیغ  یبه انتظارها

  ای   ی توان ذهناست که با متولد شدن بچه کم  ی عیطب  دهد، یانجام م   ی متعدد  ی های زیربچة سالم برنامه  ک یدر انتظار    ،یماه باردار

ناباور  نا یناب ا  نیکند. همچن  ناراحتیشود و احساس    یو ... دچار شوک و    وهیو ش  ی توان ذهنآموزش کودکان کم  نکهیبا توجه به 

  نیا  دنبال کودکان به    نیدر مادران ا  پایینعزت نفس    نیاست، بنابرا  ی کودکان عاد  ریتر از سامشکل  ار یارتباط با آنها بس  یبرقرار

  یی همواره به دنبال راهها  یتوان فرض کرد که مادران کودکان کم توان ذهن  ی م  نیچن  افتهی  نیا  نییاست. در تب  شتریب  فیارتباط ضع

فرزند کم توان خود    رش یداشته باشند لذا در ابتدا با پذ  یمشکالت را کاهش دهند تا سالمت روان بهتر  ن یاز ا  ی هستند که فشار ناش

  ینیدهند. عامل خوش ب  یم   شیرا افزا  شانیفرزندانشان،احساس تاب آور  یهایژگیخاص و و  طیاز شرا  ی و آگاه  العاتاط  شیو افزا

با    نی. همچنابندی دست    ینسبت به زندگ  یمثبت تر  دگاهیو به دکنند    یهمراه  یزندگ  یشود که با حوادث استرس زا  یباعث م 

و    یاحساس اعتماد و وفادار  دهند.  شیکنند احساس تسلطشان را افرا  یتالش م  یتیو منابع مختلف حما  گران یکمک گرفتن از د

  بگذارند.  ریتأث  یمنف  یدر کاهش واکنشها  ییباال  اریبس  زانیتوانند به م  یفرزندشان دارند م  رینظ  یکه فرزندان  یمادران  گریبا د  تیمیصم

اطالعاتشان منجر به   شیافزا  نیشود همچن  یآنان م  یجانیه  یواکنشها  عزت نفس و  میشان منجر به تنظ  یتوانمند  زانیم  شیافزا

عزت بتوانند   یعوامل منجر شده که مادران کودکان کم توان ذهن   نیشود. مجموعه ا  یم   جاناتشانی احساسات و ه  تیریشناخت و مد 

( در تحقیقی که در آن به بررسی تاثیر معنادرمانی  32)  آزاد یکتا  داشته باشند.  یمادران عاد  یهمتا  نفس و بهزیستی روانشناختی

میزان سالمت روان مادران در مرحله قبل از  فرانکل در سالمت روان مادران کودکان استثنائی پرداخته، نتایج تحقیق نشان داد که  

 شت.مداخله  و بعد از مداخله اختالفات معناداری وجود دا

مسائل و مشکالت فرد ناشی از ناهمخوانی میان فشارهای وارد بر فرد، منابع و امکانات فردی برای کنار آمدن با این فشارهاست. در  

های روانی بر رشد  های شناختی ـ اجتماعی، استرس و آسیبویژگیهایی چون ضعف  ،مانده ذهنی دارندهایی که فرزند عقبخانواده

دانند و  شان را درونی میهای دارای فرزندان عادی، والدین رفتارهای نامطلوب کودکانگذارد. در خانوادهرفتارهای نامطلوب اثر می

توان ذهنی دارند سطح بیشتری از ینی که کودکان کمدهند. برعکس والدکارهای منفی را به عوامل موقعیتی و بیرونی نسبت می

دانند از این رو  کنند و آنها را مسئول این رفتارها میکنند و رفتارهای کودکانشان را عمدی تلقی میفشارهای روانی را تحمل می

سالمت و بهزیستی روانشناختی    نفس یک عامل روانشناختی مهم و اثرگذار بر باشد. عزتتر مینفس در والدین این کودکان پایینعزت

 رود.  در والدین این کودکان به شمار می

با افزایش عزت نفس، احساس توانمندی و ارزشمندی در فرد به وجود می آید و تغییرات مثبتی همچون پیشرفت تحصیلی، افزایش  

به داشتن   باال، بلند همت بودن و تمایل  پدیدار می شود  تالش برای سبک موفقیت، داشتن اعتماد به نفس  سالمت بهتر در فرد 

 به توجه با   بطوریکه عزت نفس می تواند رابطه متضاد و معکوسی با مشکالت روان شناختی به ویژه سالمت روانی داشته باشد. 

 بهزیستی شده مشخص طرفی از و  است شده ثابت  آنها موفقیت و افراد سرنوشت بر نفس عزت مثبت اثرات و شده انجام که تحقیقاتی

 روانشناختی بهزیستی رشد ها خانواده برای  اموزشی کارگاههای گذاشتن با شودمی پیشنهاد بنابراین است  رشد قابل روانشناختی

شود که از دوران پیش از دبستان کمکهای حمایتی باید در دسترس مادران کودکان پیشنهاد می  .یاید افزایش والدین در عزت نفسو

و بهزیستی   عزت نفسدار به ویژه کسانی که فرزندانشان با تأخیر رشد ذهنی مواجهند قرار گیرد تا از بروز مشکالت مربوط به مشکل

 روانی جلوگیری شود.
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جهانبان

خانواده و  ی
بهداشت

 محدودیتهای پژوهش: 

با    قیتحق  نیا  ج ینتا  سهیاست که امکان مقا  قیتحق  نیا  تیمحدود  نیخارج از کشور مهمتر  یمشابه در داخل و حت  قاتیفقدان تحق

 دهد.  ی مشابه را نم قاتیتحق جینتا

به وGHQ  یسؤاالت پرسشنامه )سالمت عموم  اد یتعداد ز  - به پاسخگو  یآزمودن  ل ی( تماکرتیل  اسینوع آن )مق  ژهی( و  را    ییها 

 در نظر گرفته شده است.  قیتحق یها تیاز محدود  ی کیها بود.   یآزمودن حیصح یعدم همکار یبرا ی کاهش داد که خود عامل

 پژوهش در نظر گرفته شد.  نی ا یها تیپرسشنامه ها از محدود  لیتکم یآنها برا تیو جلب رضا انیبه پاسخگو یابیدست یدشوار -

 :تشکر و قدردانی

 . تمامی مادران که در انجام این پژوهش ما را یاری کردند  دانشگاه ازاد سالمی واحد رشت وبا نهایت تشکر از

 : تضاد منافع نویسندگان 

 .مقاله تعارض منافع ندارد 

   : مالحظات اخالقی 

عات بدست آمده آزمودنیها با نام واقعی،  الاصل احترام و رازداری، جلوگیری از افشای اط  :قی شامل الدر این پژوهش معیارهای اخ

 . اختیار و آزادی آزمودنیها جهت شرکت و یا ترک آموزش، اخذ رضایت نامه کتبی از آزمودنیها رعایت شده است

 :سهم نویسندگان

 د. ان تمامی نویسندگان در نگارش، ارسال و پیگیری این مقاله نقش داشته 
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