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(دریافت – 9695/79/74 :پذیرش)9695/92/95 :

چكيده
مقدمه :کم توانی ذهنی با کاهش رشد در حیطه های گوناگون جسمی ،روانی ،تربیتی و اجتماعی همراه اسـ ؛ کـه مـیتوانـد
مشکالت فراوانی برای والدین در زمینه ی مراقب و نگهداری از فرزند به وجود آورد.
هدف :هدف از این مطالعه تعیین نظرات والدین نسب به فرزند کم توان ذهنی بوده اس .
روش :این پژوهش یک مطالعه ی مقطعی اس  .از میان مراکز بهزیستی شهر تهران  2مرکز به شیوه ی تصادفی سـاده انتاـا
شدند .سپس  111نفر از والدین فرزندان کم توان ذهنی مراجعه کننده به این مراکز ،به روش نمونهگیـری آسـان جهـ انمـام
تحقیق انتاا شدند .داده ها از طریق مصاحبه و تکمیل پرسشنامه ی محقق ساخته جمع آوری شد .پرسشـنامه دارای روایـی
محتوای مطلو و پایایی  0/68بود .سپس با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی ،تحلیل شدند.
یافتهها :میانگین سنی والدین 33 ±2/5بود؛ و 52/7درصد فرزندان آنان ( 105نفر) دارای رتبه ی اول در تولد بودند .نظر اکثریـ
والدین نسب به پذیرش فرزند کم توان ذهنی( 115نفـر) در حـد یـعی (57/6درصـد) و نظـر اقلیـ آنـان( 32نفـر) در حـد
خو (18/1درصد) بود؛ نظر  52نفر(28/1درصد) از آنان نیز در حد متوسط قرار داش  .مهم تـرین اولویـ هـا در تعیـین نظـر
والدین در خصوص فرزند ،شامل :حضور فرزند کم توان ذهنی منمر به بـروز اخـتال ت روانـی و عـاطفی در والـدین مـی شـود؛
( )3/68±0/12داشتن فرزند کم توان ذهنی در روابط زناشویی والدین خلل ایمـاد مـی نمایـد؛ ( )3/82±0/23و والـدین جهـ
مراقب از فرزند خود به آموزش نیاز دارند؛ ( )3/32±0/22بود.
نتيجهگيری :به منظور بهبود نظرات والدین دارای فرزند کم توان ذهنی در جه پذیرش فرزندان خود ،مـی تـوان نسـب بـه
تقوی روان شناختی آنان از طریق ارائه ی مداخالت آموزشی اقدام نمود.
کليد واژه ها :کم توانی ذهنی ،نگرش ،والدین ،خانواده
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ارزیابی نظرات والدین نسبت به فرزند کم توان ذهنی :مطالعه ی مقطعی در شهر تهران

 /37پرستاری گروههای آسيب پذیر

سال سوم /شماره  /9زمستان 9695

خانواده یک نظام اجتماعی اس که اختالل در هـر یـک از

مسئله ،توانایی مقابله با تعاریات ،استقالل داشتن و ارزش

اجزای آن ،کل نظام را دچار خلل می نمایـد؛ و ایـن نظـام

های اخالقی و مذهبی خانواده به مااطره مـی افتنـد)5( .

ماتل شده در نوع خود ،مـی توانـد مشـکالت جدیـدی را

نتایج مطالعه ی فداکار و همکاران در استان گیالن ،نشـان

ایماد نماید .از این رو ،وجـود فرزنـد کـم تـوان ذهنـی بـر

داد که  53/8درصد خانواده های دارای کـود

کـم تـوان

والــدین و همــه ی نهــاد خــانواده تــامیر منفــی و اجتنــا

ذهنی دارای مشکالت اجتماعی و  57/1درصد آنـان دارای

ناپذیری برجای می گذارد )1( .کم توانی ذهنی مـی توانـد

مشکالت عـاطفی مـی باشـند )8( .بـه عـالوه ،یافتـه هـای

در امر شرایط ماتل قبل از تولد و یا پس از تولـد پدیـد

پژوهش ملکشاهی و فالحی در خرم آباد ،گویای آن بود که

آید .اختالل مـذکور ناشـی از علـل تنتیکـی ،اکتسـابی یـا

تمامی  133والدین دارای فرزند کم توان ذهنی کـه تحـ

ترکیبی از این موارد اس ؛ که حدود  3درصد جمعی هـا

مطالعـه قـرار گرفتنـد دارای مشـکالت روانـی و اجتمــاعی

را در جهـان مبــتال مــی کنـد )2( .در ایــران 51857 ،نفــر

بودند )7( .کم توانی ذهنی با کاهش رشد در ابعاد ماتلـ

دختر و پسر ،مبتال به کم توانی ذهنی می باشند )3( .افراد

جسمی ،روانی ،تکاملی ،اجتماعی و تربیتی همـراه اسـ ؛ و

دارای کم توانی ذهنی ،با رفتارهای ساده لوحانه در جامعـه

می تواند با تامیرات نامطلو بر ساختار خانواده ،سبب شود

و کند ذهنی شناخته مـیشـوند .از آن جـا کـه ایـن افـراد

تا خانواده از هم گسیاته شود .در این میان واکـنش هـای

معمو ً عوارض جسمی و ناهنماریهای آشکار در زمینه ی

والدین نسب به پذیرش فرزند کم توان ذهنی بسـتگی بـه

ظاهری و حرکتی ندارند؛ تا رسیدن به سن مدرسه بـه کـم

شدت آن ،موقعی

اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگـی والـدین

توانی آنان پی برده نمی شود )3( .در واقـع ،اگـر چـه ایـن

دارد؛ تا بدان جا که والدین دارای فرزند کم توان ذهنی ،در

افراد در فعالی های حسی و حرکتی اختالل دارند؛ لـیکن

عمـومی

مقایسه با والدین کودکان عادی ،سـط سـالم

شـرم و خمالـ

توانایی کسب مهارت های اجتماعی و ارتبـاطی را دارا مـی

پـایین تـر و ایـطرا بیشـتر ،احسـا

باشند؛ و با حمای مناسب می توانند به صورت مستقل یـا

بیشتری دارند؛ و درجـاتی از شـو  ،ناامیـدی ،افسـردگی،

با نظارت کامل در اجتماع زندگی کنند)2( .

ایطرا و احسا

در این میان ،تولد و حضور فرزندی با کم توانی ذهنـی در

افزون بر این ،اختصاص دادن زمان زیاد جهـ سرپرسـتی

هر خانواده ای می تواند رویدادی چالشی باشد که والـدین

مداوم و انمام مراقب های جسمی بـرای فـرد مبـتال و در

را با مشکالت اجتماعی ،اقتصادی و هیمـانی مواجـه مـی

نتیمه خستگی والدین به دلیل مراقب دائمی و مسـئولی

نماید؛ و کارکرد های خانواده را از سـطو خـرد تـا کـالن

زیاد ،وابستگی شدید عاطفی فرزند به والدین ،عدم آگـاهی

تـامیر قـرار مـی دهـد .بـه عبـارت بهتـر ،در چنـین

والدین از مهارت های پرورشی ،ناتوانی در ایمـاد رابطـه بـا

تح

بـی عـدالتی را تمربـه مـی کننـد)6( .
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مقدمه

شرایطی پویایی و هدفمندی خانواده ،سازگاری ،قدرت حل

مردانی حموله و همكاران

ارزیابی نظرات والدین نسبت به فرزند کم توان ذهنی 35/...

جمله مشکالتی می باشند که والدین با آن مواجه هسـتند.

میدهند؛ و همین امر موجب میشـود کـه بـازخورد هـای

در مقابل ،هرچه خانواده عملکرد و انسمام بهتـری داشـته

نامناسب روانی در آنان به میزان بیشتری مالحظـه گـردد.

باشد؛ امرات زیان بار این عاریه بر هر یک از اعضای دیگـر

( )11یــمن آن کــه والــدین در مقابــل ایــن حقیقـ کــه

کمتر می گردد؛ و نیـروی نظـام خـانواده بـرای حمایـ و

فرزندشــان دارای کــم تــوانی ذهنــی اسـ ؛ واکــنش هــای

مراقب از فرد مبتال بیشتر خواهد بـود .بـه طـوری کـه بـا

هیمانی گوناگونی از خود بروز میدهنـد؛ بـه گونـه ای کـه

گذش زمان ،خانواده هایی که از حمایـ برخـوردار بـوده

الگوهای رفتاری ابراز شده توسط آنان ،بسیار متفاوت اس .

اند به سم سازگاری پیش رفتهاند؛ اما خانواده هـایی کـه

( )10این والدین ،به دلیل داشتن فرزند متفاوت نسب به

زمان به ناسازگاری بـا

سایر والدین ،می توانند نگـرش هـای متفـاوتی نسـب بـه

یافته اند )1(.از نگـاهی دیگـر ،والـدین

فرزند خود داشته باشند؛ زیرا وجود فرزند کم توان ذهنی و

فـراهم نمـودن

و تربیـ او ،تـنشهـاای

از حمای بی بهره بوده اند باگذش
ویع موجود دس

این فرزنـدان در مشـارک

صـحی جهـ

مشـکالت گونـاگون در مراقبـ

نیازهای فرزند خود ،ناتوان عمل می نمایند؛ و از ایـن نظـر

بسیاری بر آنان وارد می نماید؛ که این تنشهـا مـی توانـد

مبتال به گرفتاری ها و درگیری های دائمی مـی باشـند .از

سـبب بـر هـم خـوردن تعـادل خـانواده و اعضـای آن و

سوی دیگر ،از طرف جامعـه نیـز بـه دلیـل داشـتن فرزنـد

ناکارآمدی آنان در انمام وظای خانوادگی گردد)12( .

ناتوان ،مقصر شناخته می شوند .مضافا ،این والـدین چـون

لذا توجه به نظرات والدین نسب به پذیرش فرزند کم توان

اغلب اوقات سعی می کنند مشکالتشان را به تنهـایی حـل

ذهنی و مطالعه ی آن ،یک یرورت اجتنا ناپـذیر اسـ ؛

بـا دیگـران در حـل

زیرا به نظر می رسد بررسی دقیـق نظـرات والـدین از ایـن

مسائل موجود دارند؛ حتی گاهی والـدین نمـی داننـد کـه

نظــر ،مــی توانــد راه تعــالی و ارتقــای ســط تندرســتی و

چگونه باید با فرزند خود به طور صـحی رفتـار کننـد؛ بـه

سالمتی جامعه را هموار نماید .افزون بر این موارد ،نظر بـه

گونه ای که ممکن اس او را به خودشان وابسته کننـد یـا

این که زندگی بـا فرزنـد دارای کـم تـوان ذهنـی ،یکـی از

در مقابل ،وی را طرد می کنند که هـر دوی ایـن رفتارهـا

مسائل مطر در جامعه اس ؛ و در حال حایر والـدین بـه

برای والدین و فرزند ،ناهنمار می باشند )10( .هم زمان بـا

دلیل داشتن این گونه فرزندان ،شـرایط سـاتی را تحمـل

افزایش سن ،تسلط بر افراد کم توان ذهنی توسط والـدین،

می نمایند؛ یروری اسـ کـه نظـرات ایـن گـروه از افـراد

مشکل تر از پیش مـیشـود؛ و بیشـتر بـه کمـک نیازمنـد

جامعه مورد بررسی قرار گیرد .بـا در نظـر گـرفتن مطالـب

میشوند .شاید این امـر مسـببک کـاهش انـرتی جسـمی و

پیش گف  ،پژوهش حایر با هدف تعیین نظـرات والـدین

روانی در والدین می گردد؛ تا آن جا که اکثر والدین ،دچـار

نسب به فرزند کم توان ذهنی انمام شد.

کنند؛ توفیق کمتری بـرای مشـارک
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فرزند ،ایماد محدودی در سایر فعالیـ هـای خـانواده ،از

ایطرا فراگیر می شوند و انرتی روانی زیادی را از دسـ

 /33پرستاری گروههای آسيب پذیر

سال سوم /شماره  /9زمستان 9695

در این مطالعه ی مقطعی ،جامعه ی پژوهش ،کلیه والـدین

در طی لیکرت  5درجه ای با گزینه هـای کـامال مـوافقم،

فرزندان کم توان ذهنیک مراجعه کننده بـه مراکـز منتاـب

موافقم ،بینابینی ،ماالفم و کامال ماالفم به ترتیب با ،3 ،5

بهزیستی شـهر تهـران در سـال  1313بودنـد .در ابتـدا از

 2 ،3و  1نمره ،توسط پژوهشگر با توجه به متون و مقا ت

میان مراکز بهزیستی 2 ،مرکز به شـیوه ی تصـادفی سـاده

مرتبط در همـین زمینـه طراحـی شـد )1 ،12-13( .ایـن

انتاا شدند .سپس به روش نمونـه گیـری آسـان ،تعـداد

پرسشنامه به بررسی مـوارد متعـددی از جملـه مراقبـ از

 111نفر از والدین مراجعـه کننـده بـه مراکـز مـذکور ،بـه

کودکان کم توان ذهنی توسط والدین ،مشـکالت ناشـی از

عنوان نمونه ی پژوهش انتاا شدند .نمونه های پژوهش،

ارتباط والدین با این کودکان و ارتباطات میان این کودکان

والدین کودکان کم توان ذهنـی بودنـد؛ کـه ایـن کودکـان

با افراد سالم ،می پرداخ  .دامنه ی نمره ی این پرسشنامه

دارای پرونده ی مبـ شـده در مراکـز بـوده و بـه صـورت

بین  20-100در نظر گرفتـه شـد .بنـابراین ،بـا توجـه بـه

روزانه در مراکز حضور داشـتند .مزیـ آشـکار ایـن روش،

حداقل و حداکثر نمره ،سه سط نمره برای ارزیابی نظرات

در نمونه گیری و سادگی آن اس  .حمم نمونه بـا

والدین در نظر گرفته شد .به این ترتیب ،نظرات والدین در

در نظر گرفتن فرمول حمـم نمونـه ،میـزان اطمینـان 15

سه سط خو ( 78-100نمره) ،متوسط( 36-75نمـره) و

درصد و توان آزمون  10درصـد محاسـبه شـد .معیارهـای

یعی ( )20-37مورد سنمش قرار گرف  .روایی و پایـایی

ورود به مطالعه برای نمونه ها به این شـر بـود کـه دارای

پرسشنامه ی مذکور توسـط پژوهشـگر اخـذ شـد؛ کـه بـه

فرزند کم توان ذهنی بوده و از گروه والدین یعنی مراقبـ

ترتیب از شیوه ی روایی محتـوا و آزمـون ممـدد اسـتفاده

کننده ی اصلی باشند؛ بنابراین سایر مراقبین به جز والدین

گردید .در راستای اخذ روایی محتوا ،از دیـدگاه  10نفـر از

از مطالعه حذف شدند .هم چنین ،در صورتی که والدین به

اساتید دانشکده ی پرستاری دانشگاه علوم پزشـکی تهـران

اختالل روانی مبتال بودند و یا فرزند دیگری با کـم تـوانی

بهره گرفته شد و نظرات اصالحی ایشان اعمال گردید .هم

مطالعه قرار نمـی گرفتنـد .ابزارهـای

چنــین ،میــانگین  CVRو  CVIمحاســبه شــده بــرای

مــورد اســتفاده در ایــن پــژوهش شــامل فــرم مت یرهــای

پرسشنامه به ترتیب برابر  17و  0/6بـود .بـه منظـور اخـذ

شناختی و پرسشنامه ی سنمش نظـرات والـدین

پایایی نیـز بـا اسـتفاده از روش بازآزمـایی ،پرسشـنامه بـه

در زمینه ی فرزند کم تـوان ذهنـی بـود .فـرم مت یرهـای

فاصله ی  1هفته در اختیار  10نفر از والدین قرار گرفـ و

شناختی ،در بردارنده ی مت یرهای سـن ،جـنس،

نتایج حاصل از  2بار آزمون با استفاده از یریب همبستگی

سهول

ذهنی داشتند؛ تح

جمعی

جمعی

سط تحصیالت ،ویعی

اقتصادی ،برخورداری از پوشـش

بیمه ای برای والـدین ،و سـن و جـنس بـرای فرزنـد بـود.

پیرسون به میزان  0/68محاسبه شد.
پژوهشگران با در نظر گرفتن مالحظـات اخالقـی و کسـب
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روش مطالعه

پرسشنامه ی سنمش نظرات والدین نیز در قالب  20گویه

مردانی حموله و همكاران
ریای

ارزیابی نظرات والدین نسبت به فرزند کم توان ذهنی 34/...

از والدین ،به گرد آوری داده ها از طریق مصاحبه و

سط معناداری برای آزمون آماری نیز  0/05لحاظ گردید.

یا تکمیل ابزار توسط خـود نمونـه هـا پرداختنـد .بـه ایـن

یافتهها

منظور ،پژوهشگر با حضور در در مراکز منتاب ،اقـدام بـه

از نظر مشاصات جمعی

گردآوری اطالعات از نمونه ها نمود .همچنین به نمونه هـا

نفر) والد مادر( 62/1درصـد) و برخـوردار از پوشـش بیمـه

اطمینان داده شد؛ که نتایج محرمانه خواهد مانـد و نیـازی

ای( 176نفر 61/3 ،درصد) بودند .هم چنین جنس اکثری

به ذکر نام در تکمیل ابزار نمی باشد .تحلیل داده ها نیز بـا

فرزندان( 105نفـر) ،پسـر(52/6درصـد) بـود .یافتـه هـای

استفاده از آمار توصیفی و آمار استنباطی (آزمـون ممـذور

مربوط به سـایر مشاصـات جمعیـ شـناختی در جـدول

کای) با بهره گیـری از نـرم افـزار  SPSSv.18انمـام شـد.

شماره ی  1دیده می شود.

شناختی ،اکثری نمونه ها(185

مشخصات جمعيت شناختی

تعداد

درصد

سن والدین(سال)
کمتر از 35
35-35
بیشتر از 35
سن فرزند(سال)
کمتر از 13
بیشتر از 13

12
116
81

8
51/3
33/7

67
112

33/7
58/3

20
133
38

10/2
71/6
16

سطح تحصيالت
کمتر از دیپلم
دیپلم و فوق دیپلم
لیسانس
وضعيت اقتصادی
خو
متوسط
یعی

58
101
32

26/1
50/7
21/2

نتایج مطابق آزمون آماری کای دو ،نشان داد از میان مشاصات جمعی شناختی والدین ،بین مت یر جنس(زن) با نظرات آنـان
ارتباط معنادار وجود داشته اس  )p=0/03( .ولی در خصوص سایر مت یرهای آنـان چنـین ارتبـاطی دیـده نشـده اسـ  .دیگـر
یافتهها نشان داد که نظرات اکثری والدین( 115نفر) نسب به پذیرش فرزند کم تـوان ذهنـی در حـد یـعی (57/6درصـد) و
نظرات اقلی آنان(32نفر) در حد خو (18/1درصد) بود؛ نظرات  52نفر(28/1درصد) از آنان نیز در حد متوسط قرار داش  .بـه
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جدول شماره ی( :)9توزیع فراوانی مشخصات جمعيت شناختی

 /36پرستاری گروههای آسيب پذیر

سال سوم /شماره  /9زمستان 9695

عالوه ،یافته ها بیانگر آن بودند که میانگین و انحراف معیار مهم ترین گویه ها در تعیین نظرات والدین در خصـوص فرزنـد ،بـه
ترتیب اولوی شامل حضور فرزند کم توان ذهنی منمر به بروز اختال ت روانی و عـاطفی در والـدین مـی شـود؛ ()3/68±0/12
داشتن فرزند کم توان ذهنی در روابط زناشویی والدین خلل ایماد می نماید ( )3/82±0/23و والـدین جهـ مراقبـ از فرزنـد
خود به آموزش نیاز دارند؛ ( )3/32±0/22بود .سایر اولوی های تعیین کننده ی نظرات والدین بـا میـانگین و انحـراف معیـار

جدول شماره ی(  :)2ميانگين و انحراف معيار گویه های تعيين کننده نظرات والدین نسبت به فرزند کم توان ذهنی
ميانگين

انحراف معيار

گویه
معنوی و مذهب می تواند مراقب از فرزند مبتال را تسهیل کند.

3/16

0/11

عدم توانایی خودمراقبتی در فرزند کم توان ذهنی برای والدین دردسرساز اس .

3/12

0/10

رعای نظم و مقررات در خانه به دلیل وجود فرزند کم توان ذهنی دشوار اس .

3/76

0/23

والدین جه مراقب از فرزند خود نیاز به انمام مشاوره با متاصص در این حوزه دارند.

3/53

0/15

حضور فرزند کم توان ذهنی منمر به بروز اختال ت روانی و عاطفی در سایر فرزندان می شود.

3/36

0/13

مراقب از فرزند مبتال ،ریایتمندی افراد خانواده از تعامالت اجتماعی شان را خدشه دار می کند.

3/22

0/18

فرزند کم توان ذهنی می تواند مسبب ایماد مزاحم برای سایرین گردد.

2/13

0/13

مراقب از فرزند کم توان ذهنی برای افرادی به جز والدین ،دشوار اس .

2/76

0/17

ارتباط مطلوبی بین فرزند کم توان ذهنی با والدین وجود ندارد.

2/80

0/15

به دلیل حضور فرزند مبتال ،مشکالتی برای سایر فرزندان در ارتباطات خارج از منزل ایماد می شود.

2/33

0/11

والدین جه مراقب از فرزند خود نیازمند دریاف خدمات توانباشی در منزل می باشند.

2/22

0/11

ترحم و دلسوزی بیش از اندازه نسب به والدین وجود دارد.

1/16

0/10

زمانی در طی شبانه روز جه رسیدگی به فرزند مبتال به طور اختصاصی تعلق نمی گیرد.

1/67

0/12

معمو ارتباط مناسبی بین فرزند کم توان ذهنی با سایر فرزندان خانواده وجود ندارد.

1/73

0/11

والدین مورد تمسار اجتماع قرار می گیرد.

1/82

0/10

1/50

0/15

1/22

0/16

والدین به دلیل وجود فرد کم توان ذهنی ،احسا

گناه می کنند.

والدین به مالقات و مشورت با سایر والدین دارای فرزند کم توان ذهنی نیاز دارند.

و همسو با این یافته Shobana ،و Saravananدر

بحث
در پژوهش حایر ،اکثری

والدین دارای نظرات یعی

نسب به پذیرش فرزند کم توان ذهنی بودند .در این راستا

مالزی به مطالعه ی  112نفر از مادران دارای فرزند کم
توان ذهنی اقدام نمودند؛ و اظهار داشتند که اغلب این
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آنها در جدول شماره ی  2مالحظه می شود.

مردانی حموله و همكاران
مادران دارای نگرش منفی نسب
و از ایطرا

ارزیابی نظرات والدین نسبت به فرزند کم توان ذهنی 39/...
به فرزند خود می باشند؛

احسا

غرور می کند؛ لیکن در خصوص فرد کم توان

برند .نویسندگان افزوده اند که نگرش منفی در این مادران

برد؛ بنابراین در این رابطه ی عاطفی اختالل به وجود می

به فرزندانشان ،یک عامل پیش بینی کننده ی مهم

آید )13( .در واقع شدت اختالل در این رابطه به حدی

برای مسائل و مشکالت روان شناختی آنان بوده اس ؛ که

اس

روانی خانواده به طور کلی

می تواند بر ادامه ی زندگی فرزندان آنان امرات سویی

آسیب می بیند .در یک مطالعه ی دیگر که در هند بر روی

برجای بگذارد )12( .در حقیق  ،نگرش منفی والدین

مادران دارای فرزند کم توان ذهنی انمام گرف ؛ نشان داده

به فرزند کم توان ذهنی موجب می شود تا

شد که این مادران نمره ی با یی در خصوص افسردگی

کارکردهای خانواده به هم باورد و در سط کالن ،پویایی

داشته اند؛ و دارای تنش ،غمگین ،ناتوان ،ناامید و فرسوده

نسب

نسب

و هدفمندی خانواده نیز تح
دیگر ،نگرش مثب

تامیر قرار گیرد .از سوی

والدین و سالم

که گاهی ویعی

سالم

بوده اند؛ که این عوامل سبب انزوای اجتماعی و احسا

روان شناختی آنان

گناه برای آنان و بر هم خوردن آرامش و تعادل خانواده

نقش مهمی در رشد فرزندان با ناتوانی های تکاملی ایفا

شده اس  )13( .در همین زمینه ،یافته های مطالعه ی

که در مطالعه ی

دیگری نشان داد که والدین با فرزندان کم توان ذهنی ،از

به پذیرش

به سایر

می نماید )11( .این در حالی اس
حایر ،اقلی

والدین دارای نظر خو

نسب

عزت نفس پایین تر و افسردگی شدیدتر نسب

فرزند خود بوده اند.

والدین برخوردارند؛ و از یک غم همیشگی در رنج می

یافته های پژوهش حاکی از آن بود که از نظر والدین،

باشند .به عالوه ،این والدین دارای عالئم روان تنی،

گویه ی"حضور فرزند کم توان ذهنی منمر به بروز

ایطرا  ،تر

اختال ت روانی و عاطفی در والدین می شود" ،مرتبه ی

در روابط اجتماعی می باشند )15( .یافته های مطالعه ای

در پذیرش فرزند توسط آنان را به خود

نیز نشان داد؛ والدین فرزندان با ناتوانی های رشدی و

مداوم از فرد

تکاملی ،بیشترین میزان افسردگی و ایطرا را در مقایسه

کم توان ذهنی ،اغلب برای والدین استر زا و همراه با

با والدین عادی داشته اند )18( .به طور مشابه ،نتایج

دشواری میباشد .چنان چه باواهیم این یافته را از ابتدای

مطالعه ای در ایران بیانگر آن بود که افسردگی ،خشم و

زندگی توجیه کنیم؛ باید این گونه اظهار نمود که اگر چه

در والدین دارای فرزند کم

اول اهمی

اختصاص داده اس  .به نظر می رسد مراقب

های مریی ،وسوا

آسیب پذیری نسب به استر

اجباری و حساسی

به والدین دارای فرزند عادی بیش تر

رابطه ی والد مادر با فرزند ،در ابتدا یک نیاز زیستی برای

توان ذهنی نسب

زنده ماندن اس ؛ اما رفته رفته این رابطه به صورت یک

دیده شده اس  )17( .عالوه بر آن ،سایر پژوهشگران در

ارتباط عاطفی در می آید و مادر از داشتن فرزند خود

مطالعه ی خود ابراز داشتند؛ مادران فرزندان کم توان
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و اختالل در عملکرد اجتماعی نیز رنج می

ذهنی ،چون مادر کم کم به کم توانی ذهنی وی پی می

 /47پرستاری گروههای آسيب پذیر

سال سوم /شماره  /9زمستان 9695

نیستند؛ و این امر از قدرت مقابله ی آنان با مشکالت

والدینی امر بگذارد؛ و والدینی میتوانند با این بحرانها به

کاسته اس  )16( .در همین راستا ،یافتههای مطالعهای در

خوبی مقابله کنند که روابط باز ،مؤمر و انعطافپذیر داشته

ایران بیانگر آن بود که افزایش تنیدگی والدین دارای فرزند

باشند)10( .

کم توان ذهنی ،با کاهش کارکرد خانواده همبسته اس ؛

با توجه به این که از دیدگاه والدین مورد مطالعه در

یعنی والدینی که به دلیل حضور کود

کم توان ذهنی

پژوهش حایر ،مهم ترین عامل در تعیین نظر آنان نسب

تنیدگی بیشتر دارند؛ در انمام دادن نقش های گوناگون

به پذیرش فرزندشان ،بروز اختال ت روانی و عاطفی در

خود از جمله نقش والدینی و همسری ،حل مشکالت پیش

والدین بوده اس ؛ پژوهشگر با در نظر گرفتن این یافته و

آمده برای خانواده و ابراز احساسات مناسب ،موفقی

در مقایسه با یافته های به دس

مطلوبی ندارند؛ ولی در مقابل ،والدینی که تنیدگی کمتری

سوابق حرفه ای خود ،چنین استنتاج می نماید که زمینه

دارند ،عالوه بر انمام دادن مطلو

آمده از سایر مطالعات و

نقش های خود در

ساز بروز اختال ت روانی و عاطفی در والدین که منمر به

خانواده ،در حل مشکالت پیش آمده برای خانواده نیز

نظر یعی آنان برای پذیرش فرزند می گردد؛ آن اس که

موفقی

قابل توجهی به دس

مطالعه ی دیگری نیز به اهمی

می آورند )11( .در

والدین به دلیل احسا

گناه و تقصیر ،ناکامی و محرومی

تنش های وارده بر والدین

ناشی از عادی نبودن فرزند ،دچار غم و اندوه شدیدی می

دارای فرزند عقب مانده ی ذهنی تاکید شده اس  .به

سبب ساز گوشه گیری،

طوری که محققان ایرانی با مطالعه ی  115نفر از والدین

شوند که این شرایط در نهای
کاهش عزت نفس و احسا

بی ارزشی در آنان می شود.

روانی،

در این مطالعه ،گویه ی " داشتن فرزند کم توان ذهنـی در

ریایتمندی از زندگی و عملکرد خانوادگی آنان به دلیل

روابط زناشویی والدین خلل ایماد می نماید" ،در درجه ی

از فرزندشان ماتل شده اس ؛ و این والدین تنش

به منظور پذیرش فرزند کم توان ذهنی توسط

دارای فرزند کم توان ذهنی ،دریافتند که سالم

مراقب

دوم اهمی

زیادی را تحمل می نمایند .با این حال ،والدینی که

والـدین قـرار داشـ  .در همـین رابطــه ،نتـایج مطالعــه ی

از فرزند خود

ارجمنـدنیا و همکـاران در اسـتان گلسـتان نشـان داد کــه

ریایتمندی بیشتری نسب
داشتند؛ از سالم

به مراقب

روانی بهتری برخوردار بودند .محققان

در پژوهش خود بیان داشتند که با حمای

حضور فرزند کـم تـوان ذهنـی منمـر بـه کـاهش ریـای

از این والدین

زناشویی در والدین می گردد )21( .از نگاهی دیگر ،این امر

می توان از سط تنش وارده به آنان کم نمود و به این

با والدین فرزندان عادی نیز مورد مقایسه قرار گرفته اس .

ترتیب عملکرد خانوادگی آنان را بهبود باشید )20( .می

همان گونه که یافته های پژوهشی در شـهر شـیراز نشـان

که وجود فرد کم توان ذهنی به

داد؛ مادران دارای این گروه از فرزندان نسـب بـه مـادران

توان چنین اظهار داش
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عنوان یک بحران ،میتواند عمیقا بر ارتباطات و نقشهای
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عادی ،از ریای زناشویی کمتـری برخـوردار بودنـد)22( .

همکاران در مطالعه ی خود اعالم داشته اند که مادران

لذا می توان چنین استنباط نمود کـه در چنـین والـدینی

فرزندان مبتال به کم توان ذهنی ،تح

فشارهای زیادی

همواره بیم آن می رود که ریای زناشویی میـان زوجـین

قرار دارند و به مرور زمان این گروه از والدین احسا

پایینی قرار داشته باشد.

طوری که شرایط پیش آمده ،ممکن اس نگرش نامطلوبی

یافته ها نشان داد که به باور شرک
گویه ی "والدین جه

مراقب

نیاز دارند"؛ مرتبه ی سوم اهمی

از فرزند خود به آموزش

نسب به فرزندشان در آنان ایماد نماید)23( .
در پایان باید اظهار داش

که این مطالعه محدودی

هایی

را در پذیرش فرزند کم

نیز داش که از آن جمله می توان به عدم بازگش تمامی

توان ذهنی داشته اس  .نظر به این که کم توانان ذهنی،

ابزارهای توزیع شده به پژوهشگر و حمم کم نمونه ی

افرادی هستند که از لحاظ دانستن واتگان ،یعی هستند؛

بندی

مفاهیم را خو

در

نمی کنند؛ آموزش کالمی عادی

تحقیق اشاره نمود .هم چنین ،در این مطالعه؛ طی

کودکان مبتال به کم توانی ذهنی در نظر گرفته نشد و

ندارند؛ و از لحاظ عاطفی واکنش های زم را به دس

تمامی والدین دارای کود

نمی آورند؛ زم اس والدین آنان به اطالعاتی در زمینه ی

گوناگون ،مورد بررسی قرار گرفتند.

مراقب از فرزند خود دس یابند .در همین خصوص ،نتایج

نتيجه گيری نهایی

پژوهشی در شهر تهران نشان داد که عواملی مانند توانایی

به طور کلی با توجه به یافته ها ،به نظر می آید یکی از

فردی،

ت ییر نظرات خانواده ها

لبا

پوشیدن ،توانایی ت ذیه ،رعای

بهداش

سابقه ی بیاختیاری ادرار و مدفوع ،سابقه ی اختالل
خوا

به صورت بیخوابی ،سابقه ی حساسی

کم توان ذهنی در طی

عوامل کمک کننده در جه
نسب

های

به فرزند مبتال به کم توانی ذهنی ،ارائه ی برنامه

و زود

های مدون آموزشی باشد .لذا پیشنهاد می گردد با انمام

رنمی ،ابتال به بیماری روانی ،مشکل در برقراری ارتباط با

مطالعات مداخله ای با رویکرد آموزشی در این زمینه،

سایرین ،سابقه ی آسیب رساندن به خود و دیگران ،ایماد

نسب به بهبود نظرات این والدین هم گمارد .هم چنین،

برای دیگران و سابقه ی فرار از منزل

عقب مانده ی

سرو صدا و مزاحم

از آن جا که نظرات والدین نسب به کود

در پذیرش نوجوانان کم توان ذهنی توسط والدین مؤمر می

ذهنی ،می تواند ریشه در بستر فرهنگی جوامع داشته

باشند؛ و والدین از این نظر نیاز به آموزش دارند)23( .

باشد؛ توصیه می گردد با بسترسازی مناسب فرهنگی،

دیگر یافته های مطالعه ی حایر نشان داد که والدین زن

نسب

دارای نظر بهتری در خصوص پذیرش فرزند کم توان

مشارک

که محمدی و

اس .

ذهنی خود بوده اند .این در حالی اس

به ت ییر نظرات آنان اقدام گردد که این امر با
رسانه های گروهی به ویژه تلویزیون امکان پذیر
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به دلیل وجـود فرزنـد دارای کـم تـوانی ذهنـی ،در سـط

ناتوانی بیشتری در قبال فرزند خود احسا

کنندگان در مطالعه،

می کنند؛ به
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Abstract
Introduction: Mental retardation incorporate diminished growth in different physical, psychological
and social fields that could produce numerous problems for parents taking care of the children.
Objective: The purpose of this study is the determination of parents' opinions regarding their mentally
retardde children.
Method: This is a cross- sectional research. At first, 2 centers were selected via random sampling. Then, 199
parents of mentally retarded child who referring to these centers were selected through convenience
sampling method. The data have been gathered through researcher build questionnaire and then
analysed. The questionnaire was valid and reliable.
Results: Mean age of parents was 34± 2.5. Most of them 52.7% (105persons) have children at first
birth order. Findings showed that the most important factor in determining parental opinions about the
acceptance of mentally retarded children, are included; parents’ emotional and psychological disorders
due to having mentally retarded children (4.86 ± 0.12). Parents’ malfunctioning marital relations due
to having mentally retarded children (4.62 ± 0.24), and their need for taking education on how to raise
and nurture mentally retarded children (4.32 ± 0.22).
Conclusion: In order to for improving the opinions of parents of mentally retarded child to accept
their child, psychological promotion through educational interventions for them should be taken.
Key words: opinion, family, mentally retarded, parents
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