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چکیده
هدف از انجام پژوهش حاضر مقایسه رضایتمندی زناشویی و سالمت روان والدین خویشاوند و غیرخویشاوند
کودکان کمتوان ذهنی بود .طرح پژوهش ،توصیفی از نوع علی -مقایسهای و جامعه آماری کلیهی والدین کودکان
کمتوان ذهنی شهرهای شیراز ،مرودشت و فسا در استان فارس بود .نمونه پژوهش با استفاده از روش نمونهگیری
دردسترس شامل  053نفر از والدین (53نفرخویشاوند 033 ،نفر غیرخویشاوند) انتخاب شد .برای گردآوری دادهها
از مقیاس تجدیدنظر شده رضامندی زوجیت (افروز )0087 ،و پرسشنامه سالمت عمومی ) (G.H.Q.28استفاده
گردید .تحلیل نتایج پژوهش با استفاده از آزمونهای آماری  tمستقل ،آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره
) (MANOVAو ضریب همبستگی پیرسون انجام گرفت .نتایج نشانگر عدم وجود تفاوت معنادار رضایتمندی

زناشویی و سالمت روان در بین والدین خویشاوند و والدین غیرخویشاوند کودکان کمتوان ذهنی بود (3/35
< .)pهمچنین رابطه معناداری بین رضایتمندی زناشویی و سالمت روان ،در هیچ کدام از دو گروه والدین
خویشاوند و غیرخویشاوند کودکان کمتوان ذهنی دیده نشد ( .)p< 3/35بنا بر این میتوان گفت وجود کمتوانی
ذهنی در خانوادههای خویشاوند و غیرخویشاوند رضایتمندی زناشویی و سالمت روان والدین را تحت تاثیر قرار
نمیدهد.

 .0دانشجوی دکترای روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات ،تهران،
ایران.
 .2دانشیار گروه روانشناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد شیراز ،شیراز ،ایران (نویسنده مسئول)
samanisiamak@gmail.com
 .0استاد ممتاز گروه روانشناسی و آموزش کودکان ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
 .0استادیار گروه مشاوره ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت ،مرودشت ،ایران.
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واژگان کلیدی :سالمت روان ،رضایتمندی زناشویی ،والدین کودکان کمتوان ذهنی ،خویشاوند و
غیرخویشاوند

مقدمه
تولد نوزاد برای اغلب خانوادهها رویدادی تنشزا 0است و اگر کودک دارای نیازهای ویژه

2

تشخیص داده شود ،تنیدگی بیشتری خواهند داشت (امرسون .)2300 ،0والدین کودکان
کمتوان ذهنی ،0چه به لحاظ تعداد و چه به لحاظ مشکالت و مسائل این گروه از والدین از
اهمیت ویژهای برخوردار میباشند .از جمله ویژگیهای این گروه از والدین که میتواند
مورد واکاوی علمی قرار گیرد چگونگی رضایتمندی زناشویی ،5وضعیت سالمت روان 6و
و تأثیر ازدواج خویشاوندی 9درآنان میباشد .رضایتمندی زناشویی ،مفهومی است که
پیشرفت در ازدواج را شامل میشود و به وضعیتی گفته میشود که در آن زن و شوهر
در بیشتر مواقع احساس خوشبختی و رضایت از همدیگر دارند (چودهاری و پاتل.)2300 ،8
سازمان بهداشت جهانی ،سالمت روان را قابلیت ارتباط موزون و هماهنگ با دیگران ،تغییر
و اصالح محیط فردی و اجتماعی ،حل تضادها و تمایالت شخصی به طور منطقی ،عادالنه
و مناسب میداند (براون .)2302،7به ازدواج بین دو فرد که دارای جد مشترک هستند،
ازدواج خویشاوندی گفته میشود (پترسون .)2300 ،03هنگام مقابله با عوامل تنشزا ،والدین
کودکان کمتوان ذهنی به مراتب بیشتر از راهبردهای مقابلهای هیجانمحور 00استفاده میکنند
که موجب کاهش میزان رضایتمندی زناشویی آنان میگردد (استونمن و برمن.)2302 ،02
داشتن کودک با کمتوان ذهنی برای والدینی که به طور حاشیهای سازش یافتهاند ،کانون
تنشهایی میشود که اغلب یکپارچگی زندگی مشترک ،و رضایتمندی زناشویی آنها را
1. stressor
2. child with special needs
3. Emerson
4. mental retardation
5. marital satisfaction
6. mental health
7. marriage of kinship
8. Chaudhari & Patel
9. Brown
10. Peterson
11. emotion – focused coping sterategy
12. Stoneman & Berman
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به شدت تحت تأثیر منفی قرار میدهد .والدین ممکن است با نگرش منفی نسبت به
تواناییهای خود و کودک در رسیدن به اهداف و از دست دادن امیدشان ،رضایتمندی
زناشویی خود را از دست بدهند (اوگستون و مایرز .)2300 ،0رضایتمندی زناشویی ،به
میزان معناداری دروالدین کودکان کمتوان ذهنی کمتر است (سالوویتا .)2300 ،2میزان
رضایتمندی زناشویی والدین کودکان کمتوان ذهنی نسبت به والدین کودکان عادی
پایینتر است (بون ویلیان.)2303 ،0
خدماتی که کودک با کمتوان ذهنی به آن احتیاج دارد والدین را درگیر مشکالت
اقتصادی نموده موجب کاهش معنادار سالمت روان آنان میگردد (گلیدن .)2302 ،0با توجه
به این که قسمت عمده وظایف مربوط به مراقبت از کودک با کمتوان ذهنی بر عهده والدین
به ویژه مادران است ،همین امر باعث میگردد سالمت روان آنان کاهش یابد (شل.)2300 ،5
والدین غالبا با انکار مشکالت کودک با کمتوان ذهنی ،از روبرو شدن با میزان ناتوانی
کودک و یا ابراز احساس واقعی خود در بارة شرایط موجود سر باز میزنند (ترنر.) 2305 ،6
میزان سالمت روان و کیفیت زندگی والدین کودک با کمتوان ذهنی با شدت مشکالت و
رفتارهای ناسازگارانة کودک رابطه دارد ،به این معنا که هرچه میزان مشکالت کودک بیشتر
باشد والدین احتماال از سالمت روان کمتر ،انزوای اجتماعی بیشتر ،و همچنین عدم ابراز
رضایت از وجود همدیگر برخوردارند (لزنبری و رفلدت .)2300 ،9تابآوری والدین
کودکان کمتوان ذهنی ،کمتر از والدین عادی میباشد که بیشتر منجر به بروز مشکالت
سالمت روان در آنها میگردد (رویز بالت ،کاسلو و ریورا .)2302 ،8کودک با کمتوان
ذهنی در رفتار والدین تغییراتی را ایجاد میکند که سبک زندگی آنان را تحت تأثیر
قرارمیدهد ،از جمله تغییر در جریان عادی زندگی ،تعامالت اجتماعی و ایجاد مشکل در
سالمت روان والدین .تشخیص کمتوانی ذهنی درکودک میتواند والدین را با بحران
شدیدی مواجه ساخته و آنان را با مسائل جدی تری در زمینه سالمت روان رو به رو گرداند
1. Ogeston & Myers
2. Salovita
3. Bonvillian
4. Glidden
5 Schell
6. Turner
7. Lessnberry & Rehfeldt
8. Roizblatt, Kaslow, Rivera
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که ممکن است موجب بر هم خوردن یکپارچگی ،0کاهش و یا حتی از بین بردن سازگاری
آنان گردد (آوتن و کروکر .)2300 ،2والدین ممکن است از داشتن چنین کودکی احساس
گناه کنند و همین سالمت روان آنان را در معرض آسیب جدی قرار دهد (مندال.)2302 ،0
ایران یکی از کشورهایی است که میزان ازدواجهای خویشاوندی در آن باال است .فراوانی
نارساییهای مختلف از جمله نارساییهای تحولی و شناختی در کشورهایی که ازدواجهای
خویشاوندی رایج است بیشتر گزارش گردیده است (نعمتی و همکاران .)0070 ،در جمعیت
عادی خطر ابتالی کودکان به ناهنجاریها و بدشکلی مادرزادی  0به  03است ،در صورتی
که این میزان درکودکانی که والدین آنها ازدواج خویشاوندی درجه سه مانند ازدواج
دخترعمو  -پسرعمو ،دختر خاله  -پسر خاله ،دختر عمه  -پسر دایی و دختر دایی – پسرعمه

دارند 0به 23است .فراوانی کودکان کمتوان ذهنی در والدین خویشاوند بیشتر از والدین
غیرخویشاوند است (اکرمی و استادی.)2336 ،
با توجه به پیشینه نظری وتجربی ،متغیرهای سالمت روان و رضایتمندی زناشویی دو
مقوله ی مهم در زندگی والدین کودکان کمتوان ذهنی میباشند .لذا پژوهش حاضر با
هدف مقایسة رضایتمندی زناشویی و سالمت روان والدین خویشاوند و غیرخویشاوند
کودکان کمتوان ذهنی ،در پی دست یابی به پاسخ فرضیههای زیر انجام گرفت.

 – 0بین رضایتمندی زناشویی والدین خویشاوند و غیرخویشاوند کودکان کمتوان

ذهنی ،تفاوت معنادار وجود دارد.
- 2بین سالمت روان والدین خویشاوند و غیرخویشاوند کودکان کمتوان ذهنی ،تفاوت
معنادار وجود دارد.
 – 0بین رضایتمندی زناشویی و سالمت روان والدین خویشاوند و غیرخویشاوند
کودکان کمتوان ذهنی ،رابطه معنادار وجود دارد.

روش
با توجه به هدف پژوهش حاضر ،از روش علی -مقایسهای برای مقایسه تفاوت رضایتمندی
زناشویی و سالمت روان والدین خویشاوند و غیرخویشاوند کودکان کمتوان ذهنی ،استفاده
1. integration
2. Auten & Crocker
3. Mendal
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شد .جامعه آماری این پژوهش کلیه والدین خویشاوند و غیرخویشاوند کودکان  6تا  08ساله
کمتوان ذهنی ،شهرهای شیراز ،مرودشت و فسا استان فارس درسال  0070بود .گروه نمونه
پژوهش شامل  053نفر والدین کودکان کمتوان ذهنی ( 53نفر خویشاوند و 033نفر
غیرخویشاوند) میشد .روش نمونهگیری در این پژوهش به صورت دردسترس بود .جهت
گردآوری دادههای مورد نیاز بعد از انتخاب والدین کودکان کمتوان ذهنی گروه نمونه
پژوهش ابتدا هدف از انجام پژوهش بیان و ضمن اطمینانبخشی به والدین در مورد محرمانه
بودن اطالعات و آزادی برای شرکت در پژوهش ،هر یک از ابزار گردآوری دادهها در
گروههای 03نفره ( 05زوج) به صورت حضوری و با ارائه راهنماییهای الزم جهت
پاسخگویی در اختیار آنها قرار گرفت و از والدین خواسته شد نظر خود را با دقت بیان
کنند .الزم به ذکر است که در این مرحله تأکید بر این بود که هر دوی والدین جهت
پاسخگویی به ابزار گردآوری دادهها حضور داشته باشند ،اما جهت افزایش صحت و دقت
در پاسخگویی هر یک از زوجین در مکانی جداگانه قرار گرفتند .سپس برای بررسی
دادههای گرد آوری شده در سطح آمار توصیفی از میانگین و انحراف معیار و در بخش
آمار استنباطی ،دادهها توسط آزمون تحلیل واریانس چندمتغیری ) (MANOVAو به
وسیله نرم افزار ) (SPSSویرایش 20مورد تحلیل قرار گرفت .در پژوهش حاضر ابزارهای
زیر برای گردآوری دادهها مورد استفاده قرارگرفت:

مقیاس تجدید نظر شده رضامندی زوجیت (افروز :)0087 ،این مقیاس دارای  003گویه
میباشد .تمام گویهها دارای  5گزینه بوده ،نمرهگذاری آنها براساس مقیاس لیکرت پنج

درجهای ( )3-0- 2- 0-0صورت میگیرد .این مقیاس03حیطه مطلوباندیشی همسران،
رضایت زناشویی ،رفتارهای شخصی ،رفتارهای ارتباطی واجتماعی ،روش حلمسأله ،امور
مالی و فعالیتها ی اقتصادی ،احساسات ورفتار مذهبی ،روش فرزندپروری ،اوقات فراغت،
نحوه تعامل (کالمی ،بصری ،حرکتی ،رفتاری) را مورد ارزیابی قرار میدهد .نمره کلی
مقیاس مجموع نمرههای 003گویه میباشد .جهت بررسی همسانی درونی مقیاس از روش
آلفای کرونباخ استفاده شد .ضرایب همسانی درونی  3/ 75برای کل مقیاس وضرایب بین
 3/ 60تا  3/ 86برای زیر مقیاسها است .ضریب پایایی بازآزمایی  3/ 97نیز حاکی از پایایی
و همسانی درونی باالی این مقیاس است (افروز و قدرتی.)1391 ،
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پرسشنامه سالمت عمومی گلدبرگ ) :(G.H.Q.28این پرسشنامه از  0خـرده مقیاس
نشانههای جسمانی ،اضطراب و بی خوابی ،اختالل درکارکرد اجتماعی و افسردگی تشکیل
شده که هـرکـدام دارای  9سـئوال اسـت .تمام گویههای پرسشنامه دارای  0گزینه بوده،
نمرهگذاری آنها براساس مقیاس لیکرت چهار درجهای ( )3-0- 2- 0میباشد .برای هر فرد
پنج نمره بدست میآید ،که چهار نمره به خرده مقیاسها و یک نمره به کل مواد پرسشنامه
مربوط میشود .نمره بیشتر نشانگر وضعیت نامطلوب سالمت روان آزمودنی است .گلدبرگ
و ویلیامز )0788( 0پایایی به روش دو نیمه کردن بـرای ایـن پرسشنامه را 3/75گزارش کردند.
تقوی ( )0080پایایی پرسشنامه سالمت عمومی را براساس سـه روش بازآزمایی ،دو نیمه
کردن و آلفای کرونبـاخ مـورد بررسـی قرار داد که به ترتیب ضرایب پایـایی 3/93 ،3/70و
 3/73را به دسـت آورد .هومن ( ،)0096در هنجاریابی پرسشنامه سالمت عمومی  28سوالی
در ایران ،هماهنگی درونی این پرسشنامه را با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای
مقیاسهای فرعی به ترتیب  3/97 ،3/89 ،3/85و  3/70و برای کل مقیاس  3/85برآورد کرده
است .پژوهشهای متعدد بهترین نقطه برش را نمره  20الی  20به عنوان مشکوک به
اختالل تعیین کرده اند (تقــوی.)0089 ،
پرسشنامة پژوهشگر ساخته جهت کسب اطالعات جمعیت شناختی .این پرسشنامه جهت
گردآوری اطالعات مربوط به والدین وکودکان کمتوان ذهنی ،گروه نمونه پژوهش مورد
استقاده قرار گرفت.

نتایج
در پژوهش حاضر  053نفر از والدین ( 95مادر و  95پدر) خویشاوند ( 53نفر) و
غیرخویشاوند (033نفر) کودکان کمتوان ذهنی ،مورد بررسی قرار گرفتند .برای بررسی
دادههای پژوهش از آمار توصیفی واستنباطی استفاده شد.
فرضیه اول :بین رضایتمندی زناشویی والدین خویشاوند و غیرخویشاوند والدین
کودکان کمتوان ذهنی تفاوت معنادار وجود دارد.
برای بررسی فرضیه ،ابتدا شاخصهای توصیفی مربوط به نمره رضایتمندی زناشویی
و حیطههای آن در والدین گروه نمونه پژوهش محاسبه شد .نتایج مربوط به نمرات
1. Goldberg & Williams
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رضایتمندی زناشویی و حیطههای دهگانه آن در والدین به تفکیک در جدول  ،0آمده
است.
جدول  .1شاخصهاي توصیفی نمرات رضایتمندي زناشویی و حیطههاي آن
غیرخویشاوند

خویشاوند
میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

رضایتمندی زناشویی کلی

283/00

77/30

282/05

59/08

مطلوب اندیشی همسران

06/92

02/00

06/83

8/63

رضایت زناشویی

28/53

7/90

28/60

6/27

رفتارهای شخصی

52/02

23/55

50/73

00/60

رفتارهای ارتباطی واجتماعی

03/83

00/59

03/00

8/30

روش حل مسأله

23/36

9/00

23/70

5/25

امور مالی و فعالیتهای اقتصادی

20/06

8/83

20/50

9/06

احساسات و رفتار مذهبی

20/03

9/85

23/98

5/29

روش فرزندپروری

20/00

7/08

22/90

9/28

اوقات فراغت

20

7/00

20/90

5/86

نحوه تعامل

05/00

00/50

05/07

8/00

اطالعات به دست آمده از جدول  ،0نشان میدهد که میانگین نمرات رضایتمندی
زناشویی کلی در والدین غیرخویشاوند بیشتر از والدین خویشاوند است ،که نشانگر سطح
باالتر رضایتمندی زناشویی آنان میباشد .برای بررسی معنادار بودن این تفاوت ،از آزمون
 tمستقل استفاده شدکه نتایج آن در جدول  2آمده است.
جدول  .2نتایج آزمون  tبراي مقایسه رضایتمندي زناشویی والدین
متغیر

گروه

تعداد

میانگین

انحراف معیار

رضایت زناشویی

والدین خویشاوند

53

283/00

77/30

والدین غیرخویشاوند

033

282/05

59/08

df

t

sig

008

-3/05

3/89

با توجه به جدول  ،2فوق میتوان نتیجه گرفت ،تفاوت معنادار بین رضایتمندی
زناشویی والدین خویشاوند و غیرخویشاوند کودکان کمتوان ذهنی (3/89 < 3/35
=(sigوجود ندارد .در ادامه با توجه به این که مقیاس رضامندی زوجیت افروز دارای ده
حیطه است ،به منظور بررسی معنادار بودن تفاوت بین میانگینهای حیطههای آن در والدین
خویشاوند و غیرخویشاوند دارای کودک با کمتوان ذهنی ،با توجه به تأثیر متغیر مستقل
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گروه بر نمرات متغیرهای وابسته حیطههای رضایتمندی زناشویی ،از آزمون تحلیل
واریانس چندمتغیری ) (MANOVAاستفاده شد .ابتدا آزمونهای معناداربودن اثر پیالی،
المبدای ویلکز ،اثر هتلینگ و بزرگترین ریشه روی ،برای بررسی اثر اصلی عامل گروه
روی متغیرهای حیطههای رضایتمندی زناشویی انجام شد که نتایج آن در جدول  ،0ارائه
شده است.
جدول  .3آزمونهاي معناداري  MANOVAبراي اثر اصلی متغیر گروه بر حیطههاي رضایت مندي
زناشویی
سطح معناداری

آزمون

ارزش

اثر پیالی

3/306

F
3/637

3/807

المبدای ویلکز

3/750

3/637

3/807

اثر هتلینگ

3/307

3/637

3/807

بزرگترین ریشه روی

3/307

3/637

3/807

با توجه به آن که  tمحاسبه شده میتوان گفت که بین رضایتمندی زناشویی والدین
خویشاوند و غیرخویشاوند کودکان کمتوان ذهنی تفاوت معنادار وجود ندارد (.)p< 3/35
همچنین تفاوت معنادار بین حیطههای رضایتمندی زناشویی در دو گروه والدین خویشاوند
و غیرخویشاوند کودکان کمتوان ذهنی دیده نشد (.)p< 3/35

فرضیه دوم :بین سالمت روان والدین خویشاوند و غیرخویشاوند والدین کودکان
کمتوان ذهنی تفاوت معنادار وجود دارد.
برای بررسی فرضیه ،ابتدا شاخصهای توصیفی مربوط به نمره سالمت روان و خرده
مقیاسهای آن در والدین گروه نمونه پژوهش محاسبه شد که نتایج مربوط در جدول ،0
آمده است.
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جدول  .4شاخصهاي توصیفی نمرات سالمت روان
غیرخویشاوند

خویشاوند
میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

جسمانی

5/76

0/63

5/80

0/00

اضطراب و بی خوابی

5/76

0/20

6/89

0/38

اختالل در کارکرد اجتماعی

7/38

0/50

8/26

0/05

افسردگی

2/83

2/70

0/97

0/00

سالمت روان کل

20/83

03/00

20/96

7/93

اطالعات به دست آمده از جدول  0نشان میدهد که میانگین نمرات سالمت روان
والدین غیرخویشاوند بیشتر از والدین خویشاوند است که نشانگر سالمت روان کمتر آنان
است .برای بررسی معنادار بودن این تفاوت ،از آزمون  tمستقل استفاده شد که نتایج آن
در جدول  5آمده است.
جدول  .5نتایج آزمون tبراي مقاسیه سالمت روان والدین
شاخص آماری
سالمت روان

گروه

تعداد

میانگین

انحراف معیار

والدین خویشاوند

53

20/83

03/00

والدین غیرخویشاوند

033

20/96

7/93

df
008

t
-3/50

sig
3/58

با توجه به نتایج جدول فوق میتوان گرفت تفاوت معنادار بین سالمت روان والدین
خویشاوند و غیرخویشاوند کودکان کمتوان ذهنی وجود ندارد ( .)p< 3/35در ادامه با توجه
به اینکه آزمون سالمت روان دارای چهار خرده مقیاس است ،به منظور بررسی معنادار
بودن تفاوت بین میانگینهای خرده مقیاسهای سالمت روان در والدین خویشاوند و
غیرخویشاوند کودکان کمتوان ذهنی با توجه نمرات خرده مقیاسهای سالمت روان ،از
آزمون تحلیل واریانس چند متغیری ) (MANOVAاستفاده شد .ابتدا آزمونهای
معناداربودن اثر پیالی ،المبدای ویلکز ،اثر هتلینگ و بزرگترین ریشه روی برای بررسی اثر
اصلی عامل گروه روی متغیرهای خرده مقیاسهای سالمت روان انجام شد که نتایج آن در
جدول  6ارائه شده است.
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جدول  .6آزمونهاي معناداري  MANOVAبراي اثر اصلی متغیر گروه بر خرده مقیاسهاي سالمت
روان
سطح معناداری

آزمون

ارزش

اثر پیالی

3/30

F
0/20

3/03

المبدای ویلکز

3/76

0/20

3/03

اثر هتلینگ

3/30

0/20

3/03

بزرگترین ریشه روی

3/30

0/20

3/ 03

با توجه به آن که  tمحاسبه شده میتوان گفت که بین سالمت روان والدین خویشاوند
و غیرخویشاوند کودکان کمتوان ذهنی تفاوت معنادار وجود ندارد ( .)p< 3/35همچنین
تفاوت معنادار بین خرده مقیاسهای سالمت روان در دو گروه والدین خویشاوند و
غیرخویشاوند کودکان کمتوان ذهنی دیده نشد (.)p< 3/35
فرضیه سوم :بین رضایتمندی زناشویی و سالمت روان والدین خویشاوند و
غیرخویشاوندکودکان کمتوان ذهنی ،رابطه معنادار وجود دارد.
برای بررسی فرضیه ،ابتدا ضریب همبستگی نمرات رضایتمندی زناشویی و سالمت
روان والدین گروه نمونه پژوهش محاسبه شدکه نتایج مربوط به تفکیک در جدول  ،9آمده
است.
جدول  .7نتایج ضریب همبستگی سالمت روان و رضایتمندي زناشویی والدین گروه نمونه پژوهش
متغیرها

خویشاوند

غیرخویشاوند

رضایتمندی زناشویی  -سالمت روان

3/09

-3/36

با توجه به آن که ضریب همبستگی محاسبه شده میتوان گفت که بین رضایتمندی
زناشویی و سالمت روان والدین خویشاوند و غیرخویشاوند کودکان کمتوان ذهنی رابطه
معنادار وجود ندارد (.)p< 3/35

بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر با هدف مقایسه رضایتمندی زناشویی و سالمت روان والدین خویشاوند و
غیرخویشاوند کودکان کمتوان ذهنی ،انجام گرفت .تجزیه و تحلیل مربوط به دادههای
فرضیه اول پژوهش (بین میزان رضایتمندی زناشویی والدین خویشاوند و غیرخویشاوند
کودکان کمتوان ذهنی تفاوت معنادار وجود دارد) ،نشان داد تفاوت معنادار بین
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رضایتمندی زناشویی والدین خویشاوند و غیرخویشاوند کودکان کمتوان ذهنی وجود
ندارد .همچنین نتایج تفاوت معنادار بین حیطههای دهگانه رضایتمندی زناشویی در دو
گروه والدین خویشاوند و غیرخویشاوند کودکان کمتوان ذهنی وجود ندارد .این نتایج با
یافتههای کی و ژوانه ،)2300( 0بارنت و بویس ،)2302( 2پترسون ،)2302( 0لو،)2300( 0
برابست ،)2300( 5جمالی و همکاران ( ،)0070قراشی ،سرندی ،فرید ( )0072همسو اما با
یافتههای لیئوید و هاستینگس ،)2302( 6سفری وصال و همکاران ( ،)0070به پژوه و رمضانی
( )0087ناهمسو میباشد .در تبیین این نتیجه میتوان گفت واکنش والدین در قبال کودکان
دارای نیازهای ویژه به عنوان عامل کاهش رضایتمندی زناشویی زمانی اتفاق می افتد که
وضعیت موجود روابط زناشویی با وضعیت مورد انتظار و دلخواه آنها منطبق نباشد
(تامپسون و استورات .)2300 ،رضایتمندی زناشویی بین همسران تحت تأثیر عوامل
متعددی مانند وضعیت اقتصادی ،سن زوجین ،تعداد فرزندان ،منابع حمایت اجتماعی در
دسترس زوجین و غیره میباشد ،که هر یک میتواند داشتن کودک با کمتوان ذهنی را
تحت تأثیر خود قرار دهند .از طرف دیگر این باور که ازدواج خویشاوندی به دلیل شناخت
قبلی زوجین و خانوادههای آنها از یکدیگر میتواند بر رضایتمندی زناشویی همسران تأثیر
بگذارد به نظر میرسد که در شرایط کنونی با چالشهای جدی روبرو میباشد.
نتایج تجزیه و تحلیل مربوط به دادههای فرضیه دوم پژوهش حاضر (بین سالمت روان
والدین خویشاوند و غیرخویشاوند کودکان کمتوان ذهنی تفاوت معنادار وجود دارد) ،نشان
داد تفاوت معنادار بین سالمت روان والدین خویشاوند و غیرخویشاوند کودکان کمتوان
ذهنی وجود ندارد .همچنین تفاوت معنادار بین خرده مقیاسهای سالمت روان در دو گروه
والدین خویشاوند و غیرخویشاوند کودکان کمتوان ذهنی مشاهده نشد .این نتایج با یافتههای
هالدی و هانزلیک ،)2300( 9استوارت و مک گرو ،)2302( 8آگستون و مایرز،)2300( 7
1. Ki & Joanne
2. Barnet & Boyce
3. Peterson
4. Lau
5. Brobst
6. Lioyd & Hastings
7. Haldy & Hanzlik
8. Stuart & McGrew
9. Aguston & Mayers
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وایلی ،)2303( 0کالینز ،)2300( 2همسو و با یافتههای هینترمایر ،)2302( 0پورصدوقی ،ایوبی،
محمدی ( ،)0070دهقانی و همکاران ( )0070ناهمخوان است .در تبیین این نتیجه به نظر
میرسد که هر چه والدین از سطح سواد و آگاهی بیشتری برخوردار باشند ،باکسب آگاهی
و مطالعه منابع مختلف بهتر میتوانند با شرایط پیش آمده برای کودک خود سازگاری برقرار
نموده و با مشارکت تمام اعضای خانواده و ایجاد جوی مناسب سالمت روان خود و
سایرین را تأمین کنند .البته عوامل دیگری چون تعداد فرزند معلول ،شدت معلولیت فرزند،
میزان رفاه خانواده وغیره برسالمت روان والدین تأثیر گذارند.
تجزیه و تحلیل مربوط به دادههای فرضیه سوم پژوهش (بین رضایتمندی زناشویی
وسالمت روان والدین خویشاوند و غیرخویشاوند کودکان کمتوان ذهنی رابطه معنادار وجود
دارد) نشانگر عدم وجود رابطه معنادار بین رضایتمندی زناشویی و سالمت روان والدین
خویشاوند و غیرخویشاوند کودکان کمتوان ذهنی بود .این بدین معناست که رضایتمندی
زناشویی والدین نمیتواند سالمت روان آنان را پیش بینی کند .مانند بسیاری از پژوهشهای
دیگر پژوهش حاضر نیز با برخی محدودیتها که تعمیمپذیری نتایج را محدود میسازد
مواجه بوده است از جمله ،این پژوهش والدین خویشاوند و غیرخویشاوند کودکان کمتوان
ذهنی را مورد بررسی قرار داده ،لذا ضرورت دارد تا پژوهشهای دیگری در این راستا
انجام شود تا تعمیم پذیری نتایج ،بیشتر امکانپذیر گردد .همچنین به نظر میرسد پژوهش
حاضر زمینهای برای پژوهشهای آینده باشد تا در پرتو آن به بررسی نقش و اهمیت
رضایتمندی زناشویی و سالمت روان ،بر متغیرهای دیگری چون بهزیستی روانی و جسمی
و نظایر آن در والدین کودکان دارای نیازهای ویژه بپردازند.
با توجه به نتایج پژوهش حاضر و جمعبندی مبانی نظری و سوابق پژوهشی مرتبط با
متغیرهای پژوهش پیشنهاد میگردد .چنین بررسیهایی در بین سایر والدین کودکان دارای
نیازهای ویژه نیز انجام شود .همچنین از آن جا که یافتههای پژوهش حاضر میتواند در
نظام تعلیم و تربیت استثنایی کشور مورد توجه قرارگیرد ،پیشنهاد میگردد در مشاوره
والدین کودکان دارای نیازهای ویژه ،بر نقش و اهمیت رضایتمندی زناشویی و سالمت
روان والدین این گروه از کودکان تأکیدگردد.
1. Wiley
2. Collins
3. Heintermair
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منابع
پورصدوقی ،ا ،.ایوبیآواز ،ک ،.و محمدی ،م .)0070( .بررسی و مقایسه سالمت روان

مادران کودکان کمتوان ذهنی با مادران کودکان عادی .چکیده مقاالت ششمین
کنگره ملی آسیب شناسی خانواده ،دانشگاه شهید بهشتی ،پژوهشکده خانواده.
تقوی ،س .م .ر .)0089( .هنجاریابی پرسشنامه سالمت عمومی ( )G.H.Qبر روی دانشجویان
دانشگاه شیراز .دانشور رفتار دوماهنامه علمی -پژوهشی دانشگاه شاهد-50 ،)28( 05 .
.67
جمالی ،ع ،.لواسانی ،م ،.و زهراکار ،ک .)0070( .اثربخشی آموزش برنامه غنیسازی ارتباط

زناشویی بر رضایتمندی زناشویی مادران دارای کودک با نیازهای ویژه ذهنی .چکیده
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