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  چکیده
 آموزش ذهنی مانده عقب نآموزا دانش والدین شخصیت ویژگیهای بررسی عنوان تحت حاضر تحقیق

 ذهنی مانده عقب کودکان آموزان دانش مراکز کل تعداد.  است تحقیق اهداف به جهت دستیابی پذیر

 هرسه آماری جامعه بودن اندك علت به که بود مدرسه 3 محمود آباد درسطح شهرستان پذیر آموزش

 ساده تصادفی صورت به موزانآ دانش از نفر 11 والدین سه مدرسه هر واز نموده انتخاب را مدرسه

 روانی عالئم ارزشیابی برای سوال 01 دارای این که در اطالعات آوری جمع منظور به. شدند انتخاب

 تحلیل و تجزیه جهت t پرسشنامه مستقل موضوع به باتوجه پژوهش Scl90-R. شد استفاده است

 مشخص آزمون جهت از و دیدگر استفاده استنباطی و توصیفی آمار از آمده بدست اطالعات آماری

 .شد استفاده نمونه دو های میانگین تفاوت نمودن

 .ذهنی، والدین مانده عقب آموزان شخصیت، دانش های ویژگی: واژگان کلیدي
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 مقدمه

 روانی - فتاری مشکالت همان راگرفته مردم اکثر گریبان که مشکالتی و درعصرحاضر بشری جوامع ومشکالت مسائل مهمترین از یکی

 با مقابله منظور به روانکاوان و روانشناسان توسط های راه پیداکردن مقابل در وهمچنین. کند می بروز نابهنجاری صورت به که است

 نظام کل آن اعضا و اجزاء از یک هر در اختالل که است اجتماعی نظام یک خانواده. است برخوردار زیادی اهمیت از ومشکالت ناهنجاری

 . نماید می ایجاد را جدیدی ومشکالت راتشدید اعضاء به مربوط اختالالت خود نوبه به شده نظام مختل این و ، کند یم مختل را

 از هدف .می گذارد منفی تاثیر اعضاء یکایک بر و آن مختلف کارکردهای و خانواده تمامی بر فرزندان از یکی معلولیت ، نگرش این با

 بررسی و ها ویژگی آن شناخت با تا است ذهنی مانده عقب کودکان مادران و پدران شخصیتی یها ویژگی به بردن پی حاضر پژوهش

 .داد سوق مثبت درجهت را آن و نمود مقابله احتمالی مشکالت با بتوان آن ای مقایسه

 :مساله بیان

 واکنش. کند می مشکالتی راایجاد و مسائل شک بی باشند برخوردار طبیعی هوش از را کودکان سایر ، معلول کودك یک درخانواده اگر

 های موقعیت کودك، هوش ماندگی میزان عقب به بستگی اغلب و نیست یکسان ذهنی مانده عقب کودك به نسبت مادر و پدر های

 عوامل سایر و روانپزشک و پزشک راهنمایی کیفیت و ، ماهیت والدین شخصیتی خصوصیات ، خانواده فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی

 ، خشم احساسات متضاد، وحشت، و ترس: از عبارتند است شده گزارش محققین از بسیاری توسط که والدین اولیه های العمل عکس .ددار

 ، ناباوری ، اقتصادی های نگرانی ، ،ناامیدی افسردگی انکار، و تکذیب ، مرگ آرزوی تلخکامی، حیرت، ، سردرگمی ، اندوه و غم ، اضطراب

 بی ، زاری و ناله ، کودك بردن بین منظوراز به ناگهانی های ، انگیزه تکاپو عدم ، گناه احساس ، غصه و غم ، ادتوحس کینه  دستپاچگی

 دلسوزی ، دانستن مقصر را خود ، خودکشی های انگیزه ، شدن شوکه وشرمساری، ، خجالت نپذیرفتن ، افسوس زندگی به نسبت عالقگی

 . پرخاشگری و وسواس ، انیجسم شکایات افراطی و حمایت ، خود برای

 پذیرند نمی را ، واقعیت واکنش اولین در و ابتدا در است ذهنی ماندگی عقب دچار آنها شوندکودك می متوجه که هنگامی والدین معموالً

 در والدین تا شود می موجب و کند می کودك ایجاد همچنین و والدین خود برای را فراوانی مشکالت آنان جانب از واقعیت پذیرش عدم و

 .کنند موضوع برخورد با منطقی طور به نتوانند و شده سردرگمی دچار مساله با برخورد

 وسیل تابدین انجام پذیرفت ، ذهنی مانده عقب کودکان شخصیتی های ویژگی شناخت برای است تالشی که حاضر پژوهش راستا این در

 .باشد برداشته آنان والدین به خصوص آنها اطرافیان برای ودکانک ذهنی ماندگی عقب عامل تاثیر مورد در آگاهی درجهت گامی

)  آلپورت جمله گوردن از.اند کرده تعریف متفاوتی های گونه به را شخصیت مختلف شناسان روان. است انتزاعی مفهوم یک شخصیت

 سازمان:  است کرده تعریف دین گونهب را شخصیت. است شخصیت نوین مطالعات گذار بنیان ، بسیاری نظر به که کسی عنوان به(  1031

 1959 ) گلیفورد) .کند می تعیین را او خاص وافکار رفتارها که است فرد تنی روان سیستمهای از پویایی

 : تحقیق طرح

 و مفاهیم پروراندن ها، فرضیه آزمون ، متیغرها بین روابط با که است ای مقایسه – علمی نوع از توصیفی تحقیق حاضر پژوهش کلی طرح

 می اتفاق شوند می توصیف و مشاهده که وقایعی گرفت نمی انجام تحلیل یا مشاهده هیچگونه اگر واقع در. دارد سروکار کلی قوانین

 ست جان)  شوند داده ارتباط حال وضعیت به ممکن است که اند افتاده اتفاق قبل از که است وقایعی شامل توصیفی تحقیق. افتادند

 توصیفی صورت به شده آوری جمع اطالعات اینکه بر عالوه ای مقایسهنوع  از توصیفی روش در 1313 ، القانیط ، شریفی پاشا ترجمه

 (1330 فراتی ، نادری)شوند  می مقایسه یکدیگر با گیرند، می قرار تحلیل و تجزیه مورد

 :پژوهش شیوه

 . است گرفته صورت نتایج مقایسه آن از پس ها آزمونی به هایی پرسشنامه وارائه گیری نمونه توسط پژوهش این
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 : آماري جامعه

 در که دهد می تشکیل محمود اباد شهرستان پذیر آموزش ذهنی مانده عقب آموزان دانش والدین کلیه را پژوهش این در آماری جامعه

 .اند بوده تحصیل به مشغول ابتدایی مقطع در استثنایی های آموزشگاه در05تحصیلی سال

 :آماري نمونه

 شهرستان درسطح ابتدایی مقطع پذیر آموزش ذهنی مانده عقب آموزان دانش والدین از نفر 31 از عبارتند پژوهش دراین منتخب هنمون

 منظور به و نماییم انتخاب را سه مدرسه هر که شد این بر تصمیم آماری جامع حجم بودن کم دلیل به که باشد می مدرسه 3 محمود اباد

 افراد این که است ذکر به الزم. نمودیم انتخاب ساده روشی تصادفی به را آموزان دانش والدین از نفر 11 مدرسه ره از نمونه افراد انتخاب

 شده انتخاب باشند می خانواده در مانده عقب فرزند تک دارای که والدینی و پذیر آموزش ذهنی آموزان مانده دانش والدین میان از نمونه

 .اند

 : پژوهش ابزار

 . است شده استفاده Scl90-R شخصیت ویژگی پرسشنامه از نیاز مورد اطالعات آوری جمع منظور به وهشپژ این در

 :Scl90-R پرسشنامه

 نشان برای بار اولین و شود می گزارش پاسخگو وسیله به که است روانی عالئم ارزشیابی برای سوال 01 دارای استفاده مورد پرسشنامه

 . است گردیده ریزی طرح روانی و جسمی مارانیبی شناختی روان های جنبه دادن

 سنجی های روان وتحلیل وتجزیه بالینی تجربیات براساس و شد معرفی(  1011)  کووی و لیپن ، دراگویتس توسط پرسشنامه اولیه فرم

 سوال از هریک به شده ارائه ایپاسخ ه(  1011 ، ریکزوراك ، درگامتیس. ) گردید تهیه آن نهایی فرم و گرفته قرار تجدیدنظر مورد ، آن از

)  کم ،(  نمره 1)  هیچ .گردد می مشخص می باشد زیاد خیلی تا هیچ از که ناراحتی میزان از درجه5 مقیاس یک در پرسشنامه های

 (نمره 4)  زیاد خیلی ،(  نمره3)  زیاد ،( نمره2)  تاحدی ،( نمره1

 دست به ضرایب تمام نتایج. است گرفته صورت مجدد آزمون روش به پایانی بهمحاس روش دو از آزمون این گانه 0 ابعاد پایانی سنجش

%  11 با پریشی روان آنها وکمترین% 0 با افسردگی بعد به مربوط همبستگی بیشترین.  است بوده بخش رضایت کامالً بعد 0 برای آمده

 (.1011 ریکزوراك دراگوتیس،)  است بوده

 تحقیق واهمیت ضرورت

 راستا این در. داشته باشند یکپارچه رشدی یکدیگر با جامعه اجزاء تمام که کند می پیدا را خود واقعی مفهوم پیشرفت تیوق جامعه دریک

 دست و مسئوالن تواند می نوبه خود به تحقیق این اهمیت.باشد نظر مورد جامعه پیشرفت جهت مطمئنی نسبتاً معیار تواند می تحقیق

 مانده عقب معلول کودك خانواده روانی تعادل سالمتی روانی برای که دارد آن بر را...  و مشاوران ، نگراندرما نظیر درمان امر اندرکاران

 راهنمایی و هدایت( صالح ذی افرادی طریق از)  هستند مانده عقب دارایفرزند که مساله این به نسبت را آنان و کنند جویی چاره ذهنی

 .بکاهند آنها روانی های واکنش واز کنند

 تحقیق اهداف

 اصلی هدف

 .است پذیر آموزش ذهنی مانده عقب آموزان دانش والدین شخصیتی های ویژگی شناخت -
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 :فرعی اهداف

 ذهنی مانده عقب آموزان دانش پدران و مادران در جسمانی شکایات میزان تعیین -1

 ذهنی مانده عقب آموزان دانش پدران و مادران در اجبار وسواس میزان تعیین -2

 ذهنی مانده عقب آموزان دانش پدران و مادران در متقابل روابط در حساسیت میزان تعیین -3

 ذهنی مانده عقب آموزان دانش پدران و مادران افسردگی میزان تعیین -4

 ذهنی مانده عقب آموزان دانش پدران و مادران در در فوبیک اضطراب میزان تعیین -5

 ذهنی مانده عقب آموزان دانش پدران و مادران در خصومت میزان تعیین -1

 ذهنی مانده عقب آموزان دانش پدران و مادران در مرضی ترس میزان بررسی میزان تعیین -1

 ذهنی مانده عقب آموزان دانش پدران و مادران در پارانوئیدی افکار میزان تعیین -3

 ذهنی مانده بعق آموزان دانش پدران و مادران در پریشی روان عالئم میزان تعیین -0

 Scl90-R پرسشنامه در ذهنی مانده عقب آموزان دانش پدران و مادران در اضافی سواالت میزان تعیین -11

 : تحقیق هاي فرضیه

 اصلی فرضیه

 .دارد وجود داری معنا تفاوت پذیر آموزش ذهنی مانده عقب آموزان دانش پدران و مادران روانی های واکنش میزان بین -

 :عیفر های فرضیه

 .دارد وجود معنادار تفاوت پذیر آموزش ذهنی مانده عقب آموزان دانش پدران و مادران در جسمانی شکایات میزان بین -1

 .دارد وجود معنادار تفاوت ذهنی مانده عقب آموزان دانش پدران و مادران در اجباری وسواس میزان بین -2

 .دارد وجود معنادار تفاوت ذهنی مانده عقب آموزان دانش پدران و مادران در متقابل روابط در حساسیت میزان بین -3

 .دارد وجود معنادار تفاوت ذهنی مانده عقب آموزان دانش پدران و مادران در افسردگی میزان بین -4

 دارد وجود معنادار تفاوت ذهنی مانده عقب آموزان دانش پدران و مادران در فوبیک اضطراب میزان بین -5

 .دارد وجود معنادار تفاوت ذهنی مانده عقب آموزان دانش پدران و مادران در خصومت میزان بین -1

 .دارد وجود معنادار تفاوت ذهنی مانده عقب آموزان دانش پدران و مادران در مرضی ترس میزان بین -1

 .دارد وجود رمعنادا تفاوت ذهنی مانده عقب آموزان دانش پدران و مادران در پارانوئیدی افکار میزان بین -3

 .دارد وجود معنادار تفاوت ذهنی مانده عقب آموزان دانش پدران و مادران در پریشی روان عالئم میزان بین -0

 .دارد وجود تفاوت معنادار Scl90-R 10 پرسشنامه در ذهنی مانده عقب آموزان دانش پدران و مادران در اضافی سواالت میزان بین -11

 :یافته ها

 .دارد وجود داری معنا تفاوت ذهنی مانده عقب آموزان دانش ومادران پدران روانی های واکنش میزان بین: اصلی فرض
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 .ندارد وجود داری معنا تفاوت ذهنی مانده عقب آموزان دانش مادران و پدران روانی های واکنش میزان بین: صفر فرض

 جنسیت تعداد میانگین استاندارد انحراف

1111 

44/0 

1550 

11/1 

15 

15 

 زن

 مرد

 

 فرعی های فرضیه های آزمون

 .دارد وجود داری معنا تفاوت پذیر آموزش ذهنی مانده عقب آموزان دانش مادران و پدران در جسمانی شکایات میزان بین: 1 تحقیق فرض

 .ندارد وجود داری امعن تفاوت پذیر آموزش ذهنی مانده عقب آموزان دانش پدران و مادران در جسمانی شکایات میزان بین: صفر فرض

 جنسیت تعداد میانگین استاندارد انحراف

1111 

44/0 

1550 

11/1 

15 

15 

 زن

 شکایت جسمانی       

 مرد

 

 .دارد وجود داری معنا تفاوت ذهنی مانده عقب آموزان دانش پدران و مادران در اجباری وسواس میزان بین :2تحقیق فرض

 .ندارد وجود داری معنا تفاوت ذهنی مانده عقب آموزان دانش پدران و درانما در اجباری وسواس میزان بین :صفر فرض

 جنسیت تعداد میانگین استاندارد انحراف

113 

44/0 

1552 

15/1 

15 

15 

 زن

 وسواس و اجبار       

 مرد

 

 .دارد وجود داری معنا تتفاو ذهنی مانده عقب آموزلن دانش پدران و مادران در متقابل روابط در حساسیت میزان بین: 3 تحقیق فرض

 .ندارد وجود دار معنا تفاوت ذهنی مانده عقب اموزان دانش پدران و مادران در متقابل روابط در حساسیت میزان بین: صفر فرض

 

 جنسیت تعداد میانگین استاندارد انحراف

11041 

434/0 

1/43 

40/1 

15 

15 

 زن

 وسواس و اجبار       

 مرد
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 که است 1540 پدران 1543 مادران متقابل روابط در حسایت میزان که میانگین شود می مشاهده باال جدول در چنین هم.  شود می رد

 .دارند ای مالحظه قابل تفاوت

 .دارد وجود داری معنا تفاوت ذهنی مانده عقب آموزان دانش پدران و مادران در افسردگی میزان بین:  4 تحقیق فرض

 .ندارد وجود دار معنا تفاوت ذهنی مانده عقب آموزان دانش پدران و مادران در افسردگی میزان بین: صفر فرض

 جنسیت تعداد میانگین استاندارد انحراف

431 

4/2 

141 

40/1 

15 

15 

 زن

 وسواس و اجبار       

 مرد

 

 قابل تفاوت که ستا 1540 پدران 1514 افسردگی مادران میزان میانگین که شود می مشاهده باال جدول در چنین هم.  شود می رد

 .دارند ای مالحظه

 .دارد وجود داری معنا تفاوت پذیر آموزش ذهنی مانده عقب آموزان دانش پدران و مادران در فوبیک اضطراب میزان بین:  5 تحقیق فرض

 .ندارد وجود دار معنا تفاوت ذهنی مانده عقب آموزان دانش پدران و مادران در فوبیک اضطراب میزان بین: صفر فرض

 جنسیت تعداد میانگین استاندارد انحراف

431 

4/2 

141 

40/1 

15 

15 

 زن

 وسواس و اجبار       

 مرد

 

 

 قابل تفاوت که است 1550 پدران 1541 اضطراب مادران میزان میانگین که شود می مشاهده باال جدول در چنین هم.  شود می رد

 .دارند ای مالحظه

 .وجوددارد داری معنا تفاوت ذهنی مانده عقب آموزان دانش پدران و مادران در پرخاشگری میزان بین:  1 تحقیق فرض

 .ندارد وجود دار معنا تفاوت ذهنی مانده عقب اموزان دانش پدران و مادران در پرخاشگری میزان بین: صفر فرض

 جنسیت تعداد میانگین استاندارد انحراف

99 

21 

31/1 

33/1 

15 

15 

 زن

 پرخاشگری       

 مرد
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 قابل تفاوت که است 1533 پدران 1531 پرخاشگریمادران میزان میانگین که شود می مشاهده باال جدول در چنین هم.  شود می رد

 .دارند ای مالحظه

 .وجوددارد داری معنا تفاوت ذهنی مانده عقب آموزان دانش پدران و مادران در مرضی ترس میزان بین:  1 تحقیق فرض

 .ندارد وجود دار معنا تفاوت ذهنی مانده عقب اموزان دانش پدران و مادران در مرضی ترس میزان بین: صفر فرض

 جنسیت تعداد میانگین استاندارد انحراف

24/1 

23 

10/1 

21/1 

15 

15 

 زن

 ترس مرضی       

 مرد

 

 قابل تفات که است 1521 نپدرا 1510 مادران مرضی میزان ترس میانگین که شود می مشاهده باال جدول در چنین هم.  شود می قبول

 .دارند ای مالحظه

 .دارد وجود داری معنا تفاوت ذهنی مانده عقب آموزان دانش پدران و مادران در پارانوییدی میزان بین:  3 تحقیق فرض

 .ندارد وجود دار معنا تفاوت ذهنی مانده عقب آموزان دانش پدران و مادران در پارانوییدی افکار میزان بین: صفر فرض

 جنسیت تعداد میانگین استاندارد انحراف

02/1 

22 

51/1 

00/1 

15 

15 

 زن

 افکار پارانویید       

 مرد

 

 تفات که است 1500 پدران 1551 مادران پارانوییدی افکار میانگین میزان که شود می مشاهده باال جدول در چنین هم.  شود می پذیرفته

 .ندارند چندانی

 .دارد وجود داری معنا تفاوت ذهنی مانده عقب آموزان دانش پدران و مادران در پریشی روان ئمعال میزان بین:  0 تحقیق فرض

 .ندارد وجود دار معنا تفاوت ذهنی مانده عقب اموزان دانش پدران و مادران در پریشی روان عالئم میزان بین: صفر فرض

 جنسیت تعداد میانگین استاندارد انحراف

044/1 

34 

24/1 

30/1 

15 

15 

 زن

 بعد روان پریشی

 مرد
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 قابل تفاوت که است 1530 پدران 1524 مادران روانپریشی میزان میانگین که شود می مشاهده باال جدول در چنین هم.  شود می رد

 .دارند ای مالحظه

 .دارد وجود ریدا معنا تفاوت ذهنی مانده عقب آموزان دانش پدران و مادران در اضافی های سوال میزان بین:  11 تحقیق فرض

 .ندارد وجود دار معنا تفاوت ذهنی مانده عقب اموزان دانش پدران و مادران در اضافی های سوال میزان بین: صفر فرض

 جنسیت تعداد میانگین استاندارد انحراف

04/1 

41 

13/1 

05/1 

15 

15 

 زن

 سوال های اضافی

 مرد

 که است 1505 پدران 1513 مادران اضافی های سوال میزان که میانگین شود می مشاهده باال جدول در چنین هم.  شود می پذیرفته

 .ندارند چندانی تفاوت

 :گیري نتیجه و بحث

 تواند می معلولیت وسن تشخیص والدین آگاهی میزان به وبسته گذارد می برجای بروالدین روانی نامطلوب تاثیر کودك ذهنی معلولیت

 در پذیر آموزش ذهنی مانده عقب آموزان دانش والدین روانی عالئم نمره گردد میانگین آنان در متفاوتی ، های العمل عکس بروز به منجر

 های خانواده روانشناختی موردعملکرد در دیگری تحقیقات. باشد می آنان روانی سالمت دهنده نشان که. باشد می Scl90-R 00%تست

 معرض در های عادی خانواده به نسبت معلول آموزان دانش والدین که فتدریا(  1031)  کاراك.  است آمده عمل به معلول دانش آموزان

) همکاران و هاورث تحقیقات کند براساس می ایفا مردم زندگی در مهمی نقش درایران مذهب اینکه:  اول. . هستند بیشتری تنیدگی

 .کننند می تجربه را کمتری تنیدگی سطح مذهبی والدین(  1001

. باشد می پدران بیشتراز داری معنا طور به مادران در روانی عالئم که داد نشان مادران و پدران روانی عالئم مقایسه و بررسی همچنین

 هستند تر پذیر آسیب زمینه این برخوردارند در پدران به نسبت بیشتری حساسیت از مادران چون که گفت بتوان شاید مورد دراین

 به فرزند نسبت مادران دیدگاه دهدمی نشان(  1041)  همکاران و کافمن تحقیقات

-Scl90 تست خرده آزمون 11 نتایج تحلیل در. باشند می اقتصادی های جنبه سمت به بیشتر پدران دیدگاه و است عاطفی بیشتر معلول

R و ، مرضی ترس ، خصومت ، متقابل، افسردگی روابط در حساسیت جسمانی شکایات های زمینه در شدکه مشخص والدین این در ، 

 عاطفی حساسیت علت به تواند می مساله این شد گفته همانطورکه که باشد می پدران از باالتر داری معنا طور به مادران پریشی روان

 دیده مادران و پدران گروه دو بین معناداری تفاوت اضافی سواالت و بارانویید وافکار اجبار وسواس زمینه در.باشد موضوع به نسبت مادران

 .نشد
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