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 چکيده

 یفمن ریتأث گریکدیبا  نیبر سالمت روان خانواده و روابط والد تواندیگام متولد و حضور کودک آهسته

دانش نیوالد یو نشاط معنو ییزناشو یرضامند ،سالمت روان سهیهدف مقاپژوهش حاضر با بگذارد. 

 ندهریدر برگ هشپژو نی. نمونه اام گرفته استانج یاسهمقای - یعلی به روش گام و عادآموزان آهسته

آموزان )دختر و دانش نینفر از والد ۲۰۸گام و آموزان )دختر و پسر( آهستهدانش نینفر از والد ۲۰۶

 شدند. نشیگز یتصادف یریگصورت نمونهبود که به ۹۷-۹۸در شهرستان گرگان در سال  یپسر( عاد

 (AMSS) افروز ییزناشو یندرضام ،(SCL-25مه سالمت روان )پژوهش پرسشنا نیکاررفته در اابزار به

افزار و نرم مستقل یهاگروه t نموآز یریبه کارگ با شدهیگردآور یها. دادهاستافروز  یو نشاط معنو

SPSS یمندضاسالمت روان، ر انیم دهد کهمیپژوهش نشان  نیا یهاافتهیشد.  لیوتحلهیتجز 

در  داریمعنا وتتفا دیعاگام و ( آهستهسرـپو  خترآموزان )ددانش لدینوا یو نشاط معنو ناشوییز

آموزان )دختر و پسر( دانش نیوالد کهگفت  توانیم سساااین  بردارد.  دجوو (>۰٫۰۰۰۱P) سطح

 یرضامند ،روان سالمت یرهایدر متغ یآموزان )دختر و پسر( عاددانش نیگام نسبت به والدآهسته

 .هستند یبیشتر تمشکال راچد یو نشاط معنو ییزناشو

 .گامآموز آهستهدانش ،ینشاط معنو ،ییزناشو یسالمت روان، رضامند واژگان کليدی:

 

 

 

 

 
 

ان
ایر

ی 
تار

 رف
وم

 عل
ی و

اس
شن

وان
ه ر

نام
صل

ف
 

ل 
سا

(
جم

پن
)

 

ره 
ما

ش
23  /

یز 
پای

9
13

9
 

ص
 /

 
86- 

73
  

 2فر یسحر شکوه، 1ملک زاده نوسیفاطمه ملقبه به ژ

 اسالمی، واحد آزادشهر، گلستان، ایران کارشناس ارشد روانشناسی عمومی، گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد ۱
 کارشناس ارشد روانشناسی عمومی، گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد آزادشهر، گلستان، ایران ۲
 

 نام نویسنده مسئول:
 ملک زاده نوسیفاطمه ملقبه به ژ

 یو نشاط معنو ییزناشو مندی، رضاسالمت روان سهیمقا

 یگام و عادکودکان آهسته نیدر والد

 ۱۶/4/۱3۹۹ تاریخ دریافت:

 3۰/۶/۱3۹۹ تاریخ پذیرش:
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 مقدمه
نژاد، نژاد و پاکیمیدارد )رح انندزفر یشناختروان لتحودر  مهمی نقش که ستا جتماعیا دنها لینآن او دعملکرو  ادهخانو

؛ ستا نکادکو لستقالا به کمکو  هم با عضاا سالم تتباطاار یاربرقر ،هاآن تربیتو  انندزفراز  قبتامر ادهخانو ظیفه(. و۱3۹۲

)اختالل تحول  یآهسته گامدر پژوهش حاضر (. ۱3۷۶ )افروز، ناشنوا باشد ای نایناب (،۱گامهستهآ) یتوان ذهناگر کودک کم یحت

 یو عمل یاجتماع ،یمفهوم یهادر حوزه یرفتار سازش ینقص در کارکرد ذهن واسطهبهاست که  یرشد ندیآ(، اختالل فریهوش

گام تشکیل یک درصد از جمعیت را افراد آهسته طور کلبه .(۲۰۱3 ،یاختالالت روان یو آمار یصیتشخ ی)راهنما شودیم فیتعر

 نگز،ی)هست دهندیشدید و عمیق تشکیل م د،یشدمهیرا ن درصد ۱۰را گروه خفیف و  درصد ۹۰که از این تعداد نیز  دهندیم

 کندیم جادیرا ا یراتییتغ نیدر رفتار والد یتوان ذهنکودک کماند که تولد های زیادی نشان دادهپژوهش(. ۲۰۰۷ س،ی؛ خم۲۰۰۲

را با  نیوالد تواندیکه م یتعامالت اجتماع ،یزندگ یعاد انیدر جر رییازجمله تغ دهد،یم ارقر ریآنان را تحت تأث یکه سبک زندگ

 یمحمد ،یاالسالمخیش ؛۲۰۱۵ ،)ترنر کندرو روبه ۲سالمت روان نهیدرزم یتریمواجه ساخته و آنان را با مسائل جد یدیبحران شد

 یعنوان سپربه یزندگ یاست که در برابر حوادث فشارزا ییهایژگیاز و یا(. سالمت روان مجموعه۱3۹۵ ،یقم یلیاسماع دیو س

و  یاز توانمند یحالت نیهمچن ،داشته باشند یکارکرد بهتر هاتیموقع نیکه افراد در ا کندیو کمک م کندیمحافظ عمل م

و همکاران،  سکویرابرتز، دور ،کی، بار3)منول دهدیمرا  یروزمره زندگ یهامقابله با تنش یالزم برا ییاست که به فرد توانا یستیبهز

وجود جدا نبودن اثرات متقابل  که با گذاردیها تأثیر مبر سالمت روان انسان ی( عوامل متعدد۱3۸۸) ی(. بر طبق نظر فرهنگ۲۰۱۵

جنسیت، باورها و اعتقادات  ،یولوژیمانند ژنتیک و فیز یاز عوامل فرد توانیم یکل یبندمیتقس کیدر  ،یو محیط یعوامل فرد

 یو محیط خانوادگ یسازمان ،یشغل ،یاقتصاد ،یاجتماع ،یفرهنگ لمانند عوام یو عوامل محیط یزندگ یهاداشتن مهارت ،یفرد

( نشانگر آن است که ۱3۹۸پور )یتق، افروز و یمهدو قاتیتحق جینتا (.۱3۹۶ ،یفیو لط یدشت بزرگ ینام برد )به نقل از صادق

 یدهند، سالمت روانرا از خود نشان می ی( باالترینیبو خوش یخود کارآمد د،ی)استقامت، ام یشناختروان هیکه سرما یافراد

دی مساع یشناختروانگام شرایط هستهآاما والدین کودکان  ؛دهنداز خود نشان می یدر زندگ یشتریدارند و استقامت ب یباالتر

های وجود واکنش کنند.سطح باالیی از تنش و مشکالت سالمت روان را تجربه می ،ندارند و در مقایسه با والدین کودکان عادی

گام( احساس هستهآتوان ذهنی )انگیز کودکان کمو مدیریت رفتارهای چالش یفرزند پرورهای ناشی از در کنار تنش موردنظر

 (.۲۰۱4 ،نوآکی و جدهد )قرار می ریتأثرضامندی زناشویی را تحت  جهیدرنتهمبستگی و ارتباط خانواده و 

 ریکه متغ دندیرس جهینت نیخود به ا یها( در پژوهش۱3۹۲و زارع، ) یمیرح پور،یعل ( و۱3۹۰) یسمو قا یغفار ،یشاه

 فــتعری ایرــب یــمختلف قرــط( ۱۹۸۹) ۵یســلاطبق نظر . کندیم فایا یاساس ینقش 4ییزناشو یسالمت روان در رضامند

 تذـلو  ایتـضر دی،نوـخشاز  عینی تحساساا راویی ـناشز ضایتر اهآن نیتراز مهم یکی کهدارد  دجوو وییــناشز یمنداــضر

 ی)به نقل از لعل بخش، سودان کندیم تعریف، رندیرا در نظرگ نجشاازدوا یهاجنبه همه کهزمانی  ،شوهرزن و  طـتوسشده تجربه

 - یروان یهاشوهر از جنبه متقابل زن و یرضامند یرا به معنا تیزوج یرضامند( ۱3۹4) افروز نیهمچن(. ۱3۹۰ ،یآبادعیو شف

 ضایتر کندی( عنوان م۲۰۰۰) نچیو داند.یمشترک م یدر زندگ تیاحساس آرامش و امن نیشتریاز ب یو برخوردار گریکدی یجنس

 ندگیاز ز ضایتیرناو  باشد منطبقدارد  رنتظاوی ا نچهآ با گیادخانو بطدر روا دفر کنونی ضعیتو کهدارد  دجوو مانیز ندگیاز ز

طور که به ینیوالد یبرا یتوان ذهنداشتن کودک کمباشد.  ناهماهنگدارد  رنتظاا نچهآ با دفر کنونی ضعیتو که دیآیم پدید قتیو

شدت ها را بهآن ییزناشو یتمندیمشترک و رضا یزندگ یکپارچگیکه اغلب  شودیم ییهاکانون تنش اند،افتهیسازش  یاهیحاش

به اهداف و  دنیخود و کودک دررس یهایینسبت به توانا ینگرش منف اممکن است ب نی. والددهدیقرار م یمنف ریتحت تأث

افروز  ،یسامان ،یکالنتر(. پژوهش ۲۰۱۱ ، مکینتاش و مایرز،خود را از دست بدهند )اوگستون ییزناشو یتمندیرضا ،رزوهایشانآ

 یهاپژوهش یهاافتهی. ستگام اآهسته دککودارای  لدیندر وا ندگیاز ز ضایتر انمیز دنبو پاییناز  حاکی( ۱3۹۷) یو رفاه

                                                           
1 slow–paced 
2 mental health 
3 Manwell 
4 marriage satisfaction 
5 Elis 
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تفاوت  دهدی( نشان م۱۹۹۶) نیلیو ژارو کوکانون ال،یتان(، ۱3۹۲) یافروز و نام ا،ین(، ارجمند۱3۹۵) یآزادمرد و خادم ،یاراحمدی

گام بر وجود دارد و کودک معلول و آهسته یگام و عادکودکان معلول، آهسته نیوالد تیزوج یتمندیرضا نیب یمعنادار

کودکان  نیشده است که والد مختلف نشان داده یهادر پژوهشهمچنین  .گذاردیاثر م نیوالد یو سازگار تیزوج یمندتیرضا

 (.۱3۹3 ،شی؛ بخشا۲۰۰۷برخوردار هستند )امرسون و هاتون،  یکمتر یو سالمت عموم یگام از شادکامآهسته

 دککو یک دجوو که سیدندر نتیجه ینا به ستثناییو ا دیعا نکادکو لدینوا مطالعهاز  بعد( ۲۰۰۸اولسون و همکاران )

 نددار ارقر گیدفسرو ا سسترا ضمعرگام( در )آهسته هنیتوان ذکم نکادکو لدین. درواقع واگذاردیم ادهخانو بر منفی تأثیر لمعلو

 یکیدارد. لذا  دجوو داریمعنا وتتفا ستثناییو ا دیعا نکادکو درانما عمومی سالمت بینو  کنندیم تجربه یکمتر کامیدشاو 

 یمنف جاناتیکه ه کندیبه افراد کمک م تیاست. معنو تیگام کمک کند معنوکودکان آهسته نیبه والد تواندیکه م یاز عوامل

 یمناسب یکنند و از راهبردها تیریرا مد شانیخود را کاهش دهند و از تنش و اضطراب خود بکاهند و بهتر بتوانند مشکالت زندگ

و  ی. چراکه وجود افسردگندیرا حفظ نما نسالمت روانشا حالنیو درع ندیاستفاده نما شانیدر جهت کاهش استرس و افسردگ

و مشکالت متعدد بهداشت و روان را فراهم  یجسم یهایماریبروز ب نهیزم تواندیعامل خطرزا م کیعنوان تنش و اضطراب به

است  یمادی زندگ یهافراتر از جنبه یرویییا ن یاز هست یمثابه آگاه(. معنویت به۱3۹۰ ،یبجستان یمیو سل یقم ینی)حس دینما

معنویت هستند و  یهاهر دو مؤلفه ییسخت رو. افکار مثبت و وردآیبا کائنات را به وجود م وندیاز وحدت یا پ یقیو احساس عم

و  ۶نیدر برابر استرس عمل کند. )اکست یعنوان مانعبه تواندیمعنوی م گاههیبا سالمت و مقاومت در برابر استرس رابطه دارند. تک

 یهاپشتوانه نیتراز مهم یـیک طاـنشست. احساس او نشاط  یدر ارتباط است موضوع شادکام تیکه با معنو یمل(. از عوا۲۰۰۲ کرن،

 ندهیدر آ خوشبختیو  طنشا دی،شا یافتن تـجهدر  ننساا شتال یهمه گفت توانیو م ستا تکالـمش اـب هـمقابل ایبر ننساا

داوری  عنو ین. اندگیز رانگذ ینحوه رهبادر دفرداوری  چگونگیاز  ستا رتعبا طنشا(. ۱3۸۸فشان،  نیستآو  یبیاست )هزارجر

یم رـثاو ا یریگمیو تصم وتقضا ،تبیین سبک رـب هـک ستا مثبتی طفاعوو  تحساساا یو تجربه دفر یـشخص تکااز ادرا متأثر

و  گیدفسرا نوـهمچ منفی طفاعو انفقدو  ندگیاز ز یضایتمند: احساس راملـش آورندینشاط را به وجود م که ملیاعو. گذارد

 یفضا برو  ستا خوشبختیو  نیروا شتابهد لصوا اریبرقردر  ارتأثیرگذ عللاز  یکی ط،اـنش قعدرواست. ا قایعاز و دنبر تلذ

، یها و اهداف معنوتوجه به ارزش قیاز طر یبه شاد دنیرس ینشاط معنو(. ۲۰۰۲ ،دینر) گذاردیم رـثآن ا دـشو ر شناختی

است  یو لذت قیعم تینشاط معنوی، رضا درواقع. (۱3۹۰ ،دواریو ام ی، غالمانیصحرائ) و عشق به خدا است یمعنادار بودن زندگ

 ،یس)جان ردیگیو شکری است که از درون نشات م مانیهمان ا نیوجود دارد. ا زمرههمه امواج سطحی زندگی رو ریکه در ز

۲۰۱۰.) 

 یداریپا نیکه ب دندیرس جهینت نی( در پژوهش خود به ا۲۰۱۷) لویش نگیو پر ولتیو ند،یاسکنو چ،یراستا مارگول نیدر ا

( گزارش کردند که ۲۰۱4، کارنمان و اسشوارتز )مندیکار، فر نیهمچنوجود دارد،  یرابطه معنادار مثبت یو نشاط ذهن ییزناشو

 ینیبشیپ»تحت عنوان  گرید یوجود داشت. در پژوهش یمثبت و معنادار یبستگهم ییروابط زناشو تیفیو ک ینشاط ذهن نیب

 هجینت نیبه ا «گامدر مادران کودکان آهسته یو نشاط ذهن نیزوج تیمیصم ،یجانیه ییبر اساس ناگو تیزوج یتمندیرضا

ی(. بخش۱3۹۷ ،یبزرگ شتو د ییوجود دارد )رضا یرابطه مثبت و معنادار یی،زناشو یتمندیو رضا ینشاط ذهن نیکه ب دندیرس

بر  یمبتن یآورتاب یهاژوهش خود عنوان کردند که آموزش مهارت( در پ۱3۹۵) کتای یبناب و شکوه یپژوه، غبارزاده، افروز، به

مانند صبر، رضا، شکر و  یمعنو یآورتاب یهاو مؤلفه نیزوج یرضامند رینظ یمتعدد یهامنجر به بهبود مهارت یاسالم تیمعنو

در  تیزوج یبا رضامند ینشاط معنو نیرابطه ب یبررس»پژوهش خود تحت عنوان  در( ۱3۹۷) یلیو وک یمیرح است. هتوکل شد

تواند در ارتقاء یم است و ییزناشو یمهم در رضامند یعامل یکه نشاط معنو کردند انیب «ساکن تهران متأهل یزنان دانشجو

که فرد  یخانوادگ طیو شرا تیکه وضع دیرس جهینت نی( در پژوهش خود به ا۱3۹۶خواه )صنعت باشد. مؤثر نیزوج یزندگ تیفیک

ب، بنا یمصدق، غبار نیکرد. همچن یمعرف یمؤثر بر شادمان یهانهیزم نیتراز مهم یکیعنوان توان بهبرد را میدر آن به سر می

پذیر و عادی آموزش یتوان ذهنسالمت روان مادران کودکان کم ودرک معنوی  نیکردند که ب انی( ب۱3۹۲) یعیو شف یرزادیپ

 یزاده و خزاعی، شهابیکننده سالمت روان در این مادران باشد. احمد ینیبشیپ تواندیرد و درک معنوی مرابطه معناداری وجود دا

                                                           
6 Eckstein 
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به خدا و سالمت روان  سبتن یبستگدل یهادر سبک یمقابله مذهب یگرنقش واسطه»در پژوهش خود با عنوان  زی( ن۱3۹۱)

 یبستگلد یهاسبک انیدر رابطه م یگرنقش واسطه ی،مثبت و منف ینشان دادند که مقابله مذهب «ژهیو یکودک با ناتوان نیوالد

 یهادر پژوهش زی( ن۱3۹۷) یجانیبناب و آذربا یافروز، غبار ،یدارد. دهدار ژهیو یکودکان با ناتوان نیبه خدا و سالمت روان والد

 یهاپژوهش جیوجود دارد. نتا یهم رابطه مثبت و معنادار ۷یسالمت روان و نشاط معنو نیکه ب دندیرس جهینت نیبه ا ودخ

دهنده آن است که ( نشان۲۰۰۱چ )ی( و ب۲۰۰۱و همکاران ) یریآلف(، ۱3۹۸) یو منصور یالبوعل ،یماوی(، نع۱3۸۵) یابوالقاسم

پور و همکاران ملک و (۱3۹3) یو غفور یجزرباط نی. همچنکندیم فایا ینقش اساس ییزناشو یسالمت روان در رضامند ریمتغ

 همؤثر بود ،نداهداشـت یتوان ذهنـکه کـودک کم ینیوالد یروبر  یزندگ یهاکه آموزش مهارت دندیرس جهینت نی( به ا۱3۸۵)

از خود نشان دادند.  یریگمیدر تصم یبهتر ییکردنـد و توانا ـتیو موفق یآموزش احساس شاد انیها در پاآن کهیطوربه است

 ،یموجب نگرش مثبت به زندگ تواندیم ییزناشو یو رضامند ینشاط ذهن ،یگفت نشاط معنو توانیم هاافتهی نیا نییلذا در تب

و  داشته باشند یباالتر ییتوانا یگها و مشکالت زنددر مقابله با استرس توانندیو افراد مشود  یجانیخود پنداره مثبت و تعادل ه

مشکالت  یباال وعیبا توجه به ش نیمشکالت با همسر انجام دهند؛ بنابرا ژهیومشکالت بهمقابله و حل  یرا برا یشتریب یهاتالش

 نیا ازیگام و نکودکان آهسته نیدر والد ییزناشو ینشاط و رضامند ،یخانواده و کمبود شادکام یاعضا یستیسالمت روان و بهز

 ینشاط معنوو  ییزناشو یرضامند ،سالمت روان سهیهدف مقا پژوهش با نیاز بهداشت و سالمت روان، ا یمندگروه از افراد به بهره

ا مشخص شود و ب شیاز پ شیگام پآموزان آهستهدانش نیوالد طیشرا لهیوسنیانجام گرفت تا بد یگام و عادآموزان آهستهدانش

 ها پرداخته شود.آن یشناختروان تیبه رفع مشکالت سالمت روان و وضع مناسب یاارائه خدمات مشاوره

 پژوهش یهاهيفرض

 دیعاو پسر(  ختر)د زانموآنشدا لدینوا یـناز سالمت روا گامآهسته( پسرو  ختر)د زانموآنشدا لدینوا نیسالمت روا -۱

 است. ترنییپا

و پسر(  ختر)د زانموآنشدا لدینوا ییزناشو تیاز رضا گامآهسته( پسرو  ختر)د زانموآنشدا لدینوا ییزناشو تیرضا -۲

 است. ترنییپا دیعا

 دیعاو پسر(  ختر)د زانموآنشدا لدینوا یاز نشاط معنو گامآهسته( پسرو  ختر)د زانموآنشدا لدینوا ینشاط معنو -3

 .است ترنییپا

 

 روش پژوهش
 یوو نشاط معن ییزناشو یسالمت روان، رضامند سهیکه در جهت مقااست  یاسهیاز نوع مقا یلیتحل -یفیپژوهش توص نیا

ان )دختر و پسر( آموزدانش نیوالدتمامی پژوهش شامل  نیا یجامعه آمار شده است. انجام یعادو  گامآهستهان آموزدانش نیوالد

توجه به مشخص بودن  . باشده استگرگان انجام در شهرستان  ۱3۹۷ - ۱3۹۸ یلیتحص لسا یاست که در ط یو عاد گامآهسته

 ۲۰۸ زین سهیمقاو از گروه قابل گامآهستهان آموزدانش نینفر از والد ۲۰۶تعداد  یو عاد گامآهستهان آموزدانش یفهرست اسام

ت شرک نامهتیشدند. از آنان خواسته شد تا رضا ابساده انتخ یتصادفصورت عنوان نمونه بهبه یان عادآموزدانش نینفر از والد

منظور همکاری کامل و صداقت در ها بهپرسشنامه لیها پاسخ دهند. قبل از تکمکنند و به پرسشنامه لیآگاهانه در پژوهش را تکم

تماد و نام خانوادگی اع مبه نوشتن نا ازیو عدم ن یمحرمانه ماندن اطالعات شخص ،یبر اصل رازدار دیکنندگان، با تأکگفتار شرکت

 .دیآنان جلب گرد

 

 ابزار پژوهش
افروز  تیرضامندی زوج اسی، مقSCL-25سالمت روان  اسیمق 3اطالعات از  یآورپژوهش برای اجرا و جمع نیدر ا

(AMSSو مق )باشندیم ریشده است که به شرح زافروز استفاده ینشاط معنو اسی: 
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 SCL-25سالمت روان  اسيمق

سالمت روان است )رشوانلو  طهیمطالعات مربوط به ح گزارش از خود در یصیتشخابزار  نیپرکاربردتر SCL-90-Rآزمون 

 یهاجهت غربالگری و سنجش نشانه ،یگزارش پرسشنامه خود یک یاختالالت روان یهانشانه ستیل(. چک۱3۹4 ،یو سعادت

سنجش سالمت روانی از  ی(. در پژوهش حاضر برا۱3۸۹ و همکاران ای، مدبرن۲۰۰۸و همکاران  مونزیاست )س یاختالالت روان

که  است SCL-90-R یعنی یاماده ۹۰فرم کوتاه شده پرسشنامه  اسیمق نیاستفاده شد. ا SCL-25 یاماده ۲۵پرسشنامه 

 روانی یشناسبیبررسی و سنجش آس SCL-25فرم کوتاه شده  اسیهدف مق شده است. هی( ته۱3۸۰) یو داوود انیتوسط نجار

. دهدیصورت اختصاصی موردسنجش قرار مروانی متعدد را به یهابیآس SCL-90-Rمقیاس بلند آن  کهیعمومی است درحال

نموده است. نسخه  تجربه راًیاخ یآزمودنشده که ساخته یو روان یجسم یهایناراحتاز  سنجش آن دسته یبرا یابزار اختصاص نیا

هات اولن کلز،یر پمن،یل س،ی)دراگوت نزیهاپکفهرست نشانه  یاصل یهابا استفاده از ماده (SCL-90) یاماده ۹۰پرسشنامه  هیاول

و روش اجرا  یبنددرجه وهیدر ش راتییتغ جادیا نیبه پرسشنامه مذکور و همچن دیجد یها( و اضافه کردن ماده۱۹۷4و کووی 

 SCL-90 یکه رو یسنجروان یهالیتحل جیو نتا ینیبال تجارب( ساخته شد. بر اساس ۱۹۷3کووی  و پمنی، لسیتوسط )دراگوت

شد. پاسخ به آزمون بر  دهینام SCL-90-R ،شده دنظریتجد یانشانه ۹۰در آن اعمال شد و فهرست  یاصالحات دیانجام گرد

 گرددیم یگذارصورت هیچ، کمی تا حدی، زیاد و خیلی زیاد نمرهو به 4تا  لیکرت است که از دامنه صفر یگذاراساس نمره

که  (۱3۸۰) یو داوود انیصورت گرفته است، ازجمله نجار یآزمون مطالعات نیا ۸ییروا ی(. جهت بررس۱3۸۰ یو داوود انی)نجار

، (r=۰٫4۹)بک برابر  ی، فرم کوتاه شده پرسشنامه افسردگ(r=۰٫۶۹) برابر یرا با پرسشنامه اضطراب عموم SCL-25 یهمبستگ

یمعن( >۰٫۰۱P)در سطح  یاند که همگگزارش کرده( r= -۰٫۵۶)برابر  یسرسخت اسیو مق( r=۰٫۶۶) بربرا ییگراکمال اسیمق

آن را با آزمون  SCL-25پرسشنامه  یامعکوس داشته است. برای بررسی اعتبار سازه یکه همبستگ یجز سرسختاند بهبوده دار

MMPI ها برابر همبسته کردند که ضریب همبستگی آن(۰٫۹۷=r ) به دست آمد که در سطح(۰٫۰۱P< )جیمعنادار بود. نتا 

( r=۰٫۹۵) همبستگی بسیار باالیی برابر SLC-90-Rبا آزمون  SCL-25نشان داد آزمون  یسنجمشخصات روان یحاصل از بررس

-SLC نامهپرسش نیب یستگ( همب۱3۹۸) یمنصور ،یالبوعل ،یماویطبق گزارش نع نی(. همچن۱3۸۰ یو داوود انیدارد )نجار

را با استفاده  SCL-25 ۹ییایپا بی( ضر۱3۸۰) یو داوود انیشده است. در مطالعه نجارگزارش( r=۹۷٫۰)برابر  SCL-25با  90

( ۱3۸۰زاده )توسط حبیب نیاند. همچنگزارش کرده (r=۰٫۹۷)کرونباخ برابر  یآلفا قیو از طر (r=۰٫۷۸)برابر  ییاز روش باز آزما

 (r=۸4٫۰)ابزار این  یبرا ۱۰کرونباخ یمقیاس کل به روش آلفا یپژوهش، ضریب پایای نیاست که در ا دهش یابیهنجار زین

 فیتنصو  (r=۰٫۹۷)کرونباخ  یآلفا یهاآن به روش ییای( نیز پا۱3۹۶) یفیلط ،یبزرگ دشت ،یپژوهش صادق در شد. یریگاندازه

(۰٫۹4=r )آزمون است. نیخوب ا ییایپا انگریمحاسبه شد که ب 

 

 (AMSS)افروز  تيرضامندی زوج اسيمق

جهت  اسیمق نیسؤالی است. ا ۵۱فرم کوتاه  (۱3۸۹) افروز تیپژوهش، پرسشنامه رضامندی زوج نیابزار مورداستفاده در ا

( ۱3۸۹) ی( طراحی و سپس توسط افروز و قدرت۱3۸4توسط افروز ) رانییهمسران برای فرهنگ جامعه ا تیرضا زانیم ابییارز

، کاماًل موافق کرتیل یاچهاردرجه اسیمقگویه دارد و در  ۵۱افروز  وجیتز یشده است. فرم کوتاه مقیاس رضامند ابییهنجار

تی نارضای دهندهنشانکمتر  نمرهرضایت زناشویی باال و  دهندهنشانبیشتر  نمره. شودیم یریگاندازه موافق، مخالف و کامالً مخالف

همسران،  شییاند از مطلوب اندکه عبارت شدهلیتشک اسیخرده مق ۱۰پرسشنامه از  نیا. استها از روابط زناشویی و زندگی زوج

اقتصادی، احساس  یهاتیارتباطی و اجتماعی، روش حل مسئله، امور مالی و فعال یشخصی، رفتارها یرفتارها ی،یزناشو تیرضا

به  اهاسیخرده مق نیآلفای کرونباخ ا بی(. ضریبصر یکالم) اوقات فراغت و تعامل احساسی ،یو رفتار مذهبی، روش فرزند پرور

اعتبار  بیهست. ضر ۰٫۹۵۷، ۰٫۷۶۷، ۰٫۷4۹، ۰٫۶4۶، ۰٫۷3۱، ۰٫۸۵3، ۰٫۸۶3، ۰.۸3۰، ۰٫۸۵4، ۰٫۸۱3، ۰٫۸۵۷برابر با  بیترت

اعتبار  هدهندنشان ۰٫۹۵ شده است که آلفای کرونباخ معادلآلفای کرونباخ محاسبه ۀویافروز به ش تیرضامندی زوج اسیکل مق
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 یمندتیرضامقیاس » شنامهها در پرسبا نمرات آن اسیمق نیدر ا نیزمان نمرات زوجهم ییبوده است. روا اسیمطلوب کل مق اریبس

 کردیشده بر اساس روساخته اسینشان داده است. مق را( 43٫۰) یمعنادار بوده و همبستگ (P>۰۰۱٫۰)در سطح  «۱۱چیانر ییزناشو

شده هساخت رانییا -در بستر فرهنگ اسالمی  تیرضامندی زوج ۀنیدرزم نییشناختی اجتماعی و تجارب بال کردیازدواج سالم، رو

شده توسط در پژوهش انجام نی(. همچن۱3۹۶ ا،یافروز، ارجمند ن ،ییاست )به نقل از بابا نییپژوهشی و بال یهاتیو مناسب موقع

 .( بوده است۰٫۹۱برابر با ) اسیمق نیا یدرون یهمسان بی(، ضر۱3۹۲) یافروز و نام ا،یارجمند ن

 

 افروز ینشاط معنو اسيمق

پرسش است. کسب نمره باالی  ۶۰است که شامل  شده میو تنظ هیتوسط افروز ته ۱3۹۵پرسشنامه نشاط معنوی در سال 

آلفای کرونباخ  این پژوهشدر . استدر فرد  نیینمره نشاط معنوی پا ۶۰باالی نشاط معنوی و کمتر از  زانینشانگر م ۱۶۰

مه پرسشنا دهندهلیتشک یهاتک سؤالاز همبستگی نمره کل با تک ییروا نیی( محاسبه شد. برای تع۰٫۷۷)مذکور پرسشنامه 

 ییمحتوا ییمعنادار بود. روا (>۰٫۰۵P)( بود که در سطح ۰٫۸3( تا )۰٫4۵آمده از )دستهمبستگی به بیاستفاده شد. دامنه ضر

 (.۱3۹۷ و همکاران یاست )به نقل از دهدار شده دیینظر چند کارشناس تأ ریپرسشنامه ز نیا

شده است که شامل میانگین، خطای  استفاده یآمار توصیفی و استنباط یهااین پژوهش از شاخص یهاتحلیل داده برای

منظور سهولت در ها بهداده لیتحل یبوده است. برا یهاگروه tها و درصد فراوانی و آزمون آماری معیار، حداقل و حداکثر نمره

 .شده استو دوم استفاده  ستینسخه ب SPSS افزاررماز ن یریگاندازه یمحاسبات و کاهش خطا

 

 ی پژوهشهایافته

. شوندیم ئهارا هشوپژ یهاهیفرض به طمربو یاستنباط یهاافتهیو  توصیفی یهاافتهی بخشدر دو  تحقیق ینا یهاافتهی

 نیوالد سن به طمربو اتنمر نیاوافر صدها و درنمره کثرادـحو  قلادـح ر،اـمعی یخطا ،میانگین: شامل توصیفی یهاافتهی

 .اندشدهارائه (۱)جدول شماره  در یگام و عادآهسته یهاان گروهآموزدانش

 ها و درصد فراوانی نمرات مربوط ميانگين، خطای معيار، حداقل و حداکثر نمره (1)جدول 

 و عادی گامآهسته یهابه سن والدین گروه

 سن  گروه

 امگآهستهوالدین کودکان 

 4۱٫۲۶ میانگین

 ۸٫۶۸ خطای معیار

 ۲۷ حداقل

 ۷۰ حداکثر

 4۹٫۷۵ درصد فراوانی

 والدین کودکان عادی

 3۸٫34 نیانگیم

 ۶٫4۵ اریمع یخطا

 ۲4 حداقل

 ۶۹ حداکثر

 ۵۰٫۲4 یدرصد فراوان

 

 بیبه ترت گامآهسته نکادکوبرای  دینـلوا سن رمعیا یخطاو  میانگینشود مشاهده می (۱) ولجددر  کهطور همان

4۱٫۲۶=�̅� ،۸٫۶۸=S  3۸٫34 یعاد نکادکوبرای و=�̅� ،۶٫4۵=S .است 

                                                           
11 ENRICH Marital Satisfaction Scale 
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 شهوپژ یهاهيفرضبه ط مربو یهاافتهی
برای  نیچنهم استفاده شد. SPSSافزار از نرم یریگدر این پژوهش جهت سهولت در محاسبات و کاهش خطای اندازه

 این پژوهش نیز از یهاهیفرض لیوتحلهیتوصیفی و برای تجز آمار یهااز روش هاهیپژوهش بنا به ماهیت فرض یهاافتهینمایش 

 استفاده گردید. هانیانگیبرای دو گروه مستقل در جهت مقایسه م tآزمون 

و پسر( ختر )د آموزاندانشلدین وای ـناز سالمت روا گامآهستهپسر( و ختر زان )دموآنشدالدین وانی سالمت روا :1 فرضيه

و عادی در متغیر سالمت  گامآهستهختر( )پسر و د آموزاندانشدارای لدین دو گروه وا یهامقایسه نمره یاست. برا ترنییدی پاعا

و  t=3٫۹۷) یمعنادارسطح و  آمدهدستبه t اردـمقه ـ(. با توجه ب۲مستقل استفاده شد )جدول  یهاگروه tروان از آزمون 

۰٫۰۰۰۱P<) دهندین مبا یکدیگر نشاداری معناری ماوت آتفاس سالمت روان مقیادر  هایوه آزمودنرـگدو ه ـک گرددیم ممعلو .

پسر( و ختر )د آموزاندانشدارای لدین سالمت روان وا یهانمرهکه میانگین  دهدیمن نشا (۲)ول جدآمده در دستبه یهاافتهی

 ۱فرضیۀ ، بنابراین ستا( X̅=۲3٫۹۱) دیعار( پسو ختر )د زانموآدانش نیوالد یهانمرهمیانگین از ( بیشتر X̅=3۰٫4) گامآهسته

 داراینی دمو، آزباشدکمتر  SCL-25ی ـنسالمت روا پرسشنامه درنی دمونمره آزه هر چه ست کاکر ذبه  زمال .گرددیمیید تأ

 ی خواهد بود.باالترروان  سالمت

ان )دختر و پسر( آموزدانشوالدین  یسالمت روان یهاميانگين نمره سهیمستقل حاصل از مقا یهاگروه tمقدار  (2)جدول 

 یو عاد گامآهسته

شاخص آماری 

 متغیر
 میانگین تعداد هاگروه

انحراف 

 معیار

درجه 

 آزادی
t 

سطح 

 معناداری

 سالمت روانی
 ۱4٫۶۲ 3۰٫4 ۲۰۶ گام )دختر و پسر(ان آهستهآموزدانشوالدین 

4۱۲ 3٫۹۷ ۰٫۰۰۰۱ 
 ۱۸٫3۲ ۲3٫۹۱ ۲۰۸ )دختر و پسر(ان عادی آموزدانشوالدین 

 

 ختر)د آموزاندانش لدینوا ییزناشو مندیاز رضا گامآهسته( پسرو  ختر)د آموزاندانش لدینوا ییزناشو مندیرضا: 2 هيفرض

و  گامآهسته( ختر)پسر و د آموزاندانش لدیندو گروه وا ییزناشو رضامندی یهانمره سهیمقا یاست. برا ترنییپا دیعاو پسر( 

 یهاگروه ییزناشو مندیکل رضا یهانمره نیانگینشان داد که م جی(. نتا3استفاده شد )جدول  ستقلم یهاگروه tاز آزمون  یعاد

یعبارتبه (>۰٫۰۰۰۱Pو  t=۹٫۱۷) دارند گریکدی با داریمعنا ریماآ وتتفا یو عاد گامآهستهان )دختر و پسر( آموزدانش نیوالد

کمتر  یطور معناداربه (X̅=۱۶۷٫۸۲) گامآهسته( پسرو  ختر)د آموزاندانش لدینوا ییزناشو مندیکل رضا یهانمره میانگین گرید

 .گرددیم دییتأ ۲ فرضیۀ نیبنابرا؛ است (X̅=۱۸۶٫۷۹) ستا دیعا( رپسو  ختر)د آموزاندانش لدینوا یهانمره میانگیناز 

ان )دختر و پسر( آموزدانشوالدین  ییزناشو تیرضا یهاميانگين نمره سهیمستقل حاصل از مقا یهاگروه tمقدار  (۳)جدول 

 یو عاد گامآهسته

شاخص 

 آماری متغیر
 میانگین تعداد هاگروه

انحراف 

 معیار

درجه 

 آزادی
t 

سطح 

 معناداری

رضایت 

 زناشویی

 ۱۹٫۰۲ ۱۶۷٫۸۲ ۲۰۶ (و پسر)دختر  گامآهسته انآموزدانشوالدین 
4۱۲ ۹٫۱۷ ۰٫۰۰۰۱ 

 ۲۲٫۸۶ ۱۸۶٫۷۹ ۲۰۸ )دختر و پسر( یعاد انآموزدانش نیوالد

 

و پسر(  ختر)د آموزاندانش لدینوا یاز نشاط معنو گامآهسته( پسرو  ختر)د آموزاندانش لدینوا ینشاط معنو: ۳ هيفرض

از آزمون  یو عاد گامآهسته( ختر)پسر و د آموزاندانش لدیندو گروه وا ینشاط معنو یهانمره سهیمقا یاست. برا ترنییپا دیعا

t ان آموزدانش نیوالد یهاگروه یکل نشاط معنو یهانمره نیانگینشان داد که م جی(. نتا4)جدول  شدمستقل استفاده  یهاگروه

 یآمار یهاافتهی گریدیعبارتبه (>۰٫۰۰۰۱Pو  t=۵٫۰3)دارند  گریکدی با داریمعنا ریماآ وتتفا یو عاد گامآهسته)دختر و پسر( 
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طور به (X̅=۱۲٫۸3) گامآهسته( پسرو  ختر)د آموزاندانش لدینوا ینشاط معنو یهانمره میانگیندهد که ینشان م 4جدول 

می دییتأ 3 فرضیۀ نیبنابرا پس (X̅=۱۵٫3۸) ستا دیعا( رپسو  ختر)د آموزاندانش لدینوا یهانمره میانگینکمتر از  یمعنادار

 .ددگر

ان )دختر و پسر( آموزدانشوالدین  ینشاط معنو یهاميانگين نمره سهیمستقل حاصل از مقا یهاگروه tمقدار  (۴)جدول 

 یو عاد گامآهسته

شاخص آماری 

 متغیر
 میانگین تعداد هاگروه

انحراف 

 معیار

درجه 

 آزادی
t 

سطح 

 معناداری

 ینشاط معنو
 ۵٫۹۶ ۱۲٫۸3 ۲۰۶ (و پسر)دختر  گامآهسته انآموزدانشوالدین 

4۰۶ ۵٫۰3 ۰٫۰۰۰۱ 
 4٫۰۹ ۱۵٫3۸ ۲۰۸ )دختر و پسر( یعاد انآموزدانش نیوالد

 

 یريگجهيبحث و نت
 و گامآهستهان )دختر و پسر( آموزدانشو نشاط معنوی والدین  یی، رضامندی زناشوسالمت روان سهیدر پژوهش حاضر مقا

آمده از دستاحتمال به مقداربه با توجه و ها داده لیوتحلهیمطابق تجزاول  هیفرض در خصوصعادی در کانون توجه قرار گرفت. 

 گامآهسته( پسرو  ختر)د آموزاندانش لدینوا نیکه سالمت روا مشخص شد (>۰٫۰۰۰۱Pو  t=3٫۹۷) یمعنادار سطحو  tآزمون 

 نگربیا افتهی نیا جینتا. شودیم دییاول تأ هیفرض بنابراین ؛است ترنییپا دیعاو پسر(  ختر)د آموزاندانش لدینوا یـناز سالمت روا

 لدینوااین . برخوردار هستندت سالمت روان بیشتری مشکالگام( از )آهسته یـهنتوان ذکم دـنزفر یدارا نلدیوا که آن است

ها در از آن ریسیاـبنمودند.  ارشگزو  توصیف نندشازفر تولد ایبتدرا از ا یروان المتـس تشکالـمگسترده  یـمنف یدهاـپیام

 ناـکدکو نـیا دینـلوا ینـهمچن. اندبوده گیردور در گذشتۀاز  یمیداناو  سیأ سحساو ا هکننددعو وهندو ا مـغ دیدـش سساـحا

( در ۱3۸۸) یو مسعود انیزاده، نجاری(. مهراب۲۰۰۸ ،رسیسوو  فاست) کنندیمرا تجربه  یادیفقدان و مشقت ز ،یسردرگم

کودکان  نیوالد یسالمت روان ساله با ۱۲تا  ۷ ریپذتیترب یتوان ذهنکودکان کم نیسالمت روان والد سهیمقا»تحت عنوان  یپژوهش

فاوت ت یکودکان عاد نیوالد یسالمت روان با یتوان ذهنکودکان کم نیوالد یسالمت روان نیکه ب دندیرس جهینت نیبه ا «یدعا

(، ۱3۷۷(، خواجه پور )۱3۷۷) ی(، احمد۱۹۹۰) کیو هانزل یهالد یهاپژوهش جیپژوهش با نتا نیا جیوجود دارد. نتا یمعنادار

 لریکسون، واالندرآ(، ۱3۹۱جویباری )( و میکائیلی، گنجی، طالبی ۱3۸۲(، مالباشی )۱3۸۶پور )(، ملک۱3۷۵و داورمنش ) یعتیشر

رستملو  یو حاج یزاده مردوخیطهران نیدارد. همچن ی( همخوان۲۰۰۵همکاران ) و ( و تانیال۲۰۰۲) ۱۲(، هیمان۲۰۰۷)و بایسنی 

 دندیرس هجینت نیبه ا ژهیو یازهایفرزند با ن کیاز  شیب یدارا نیوالد یزندگ تیفیدر پژوهش خود با عنوان مطالعه ک زی( ن۱3۹۶)

 در یتفاوت معنادار ط،یو سالمت مح یسالمت روان ،یروابط اجتماع ،یدر ابعاد سالمت جسمان ژهیو ازیکودکان با ن نیکه والد

 انیرنگرز ،یمی(، کر۲۰۱۶) و همکاران ۱3سوالکارمنا یهاافتهی باهمسو پژوهش  نیا جیکودکان بهنجار داشتند. نتا نیبا والد سهیمقا

ه نسبت ب یترنییسالمت روان پا ،ژهیو یازهایکودکان با ن نیوالد افتندیخود در یهاکه در پژوهشاست ( ۱3۹۵) ینیام و مباشر

 دارند.کودکان بهنجار  نیوالد

 یمعنادار سطحو  tآمده از آزمون دستبا توجه به مقدار احتمال بهو ها داده لیوتحلهیمطابق تجزدوم  هیدر خصوص فرض

(۹٫۱۷=t  ۰٫۰۰۰۱وP<) لدینوا ییزناشو تیاز رضا گامآهسته( پسرو  ختر)د آموزاندانش لدینوا ییزناشو تیکه رضا شد مشخص 

 توانیپژوهش حاضر م یهاافتهی نیی. در تبگرددیم دییتأ زین هیفرض نیلذا ا و است ترنییپا دیعاو پسر(  ختر)د آموزاندانش

 یهبودکه باعث ب یفکر خود را معطوف به مسائل نکهیا یجابا کودکان بهنجار به سهیدر مقا ژهیو یازهایکودکان با ن نیگفت والد

یدر زندگ یمشکل فرزندان خود و مشکالت حاضر از حضور و ریمتمرکز کنند دائماً در ذهن خود درگ شودیها مآن یدر زندگ

، نیوالد نیو سرزنش در ا گناه ،یاحساس درماندگ .شوندیخود غافل م یو روان یجسمان المتچون س یهستند و از مسائل شان

                                                           
12 Heiman 
13 Sola-Carmona 
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یم جادیا نیخاص در والد یخشم پنهان و اندوه کیموارد  یمشکل ساخته و در برخرا کودکان  نیو آموزش ا ینگهدار وظیفه

 یمیکر و ۲۰۱3)جانسن و همکاران  شودیم ییزناشو تیرضادر روابط و کاهش  یکه خود باعث به وجود آمدن کدورت، سرد کند

از  ضایتر انمیز دنبو پاییناز  حاکی( که ۱3۹۷) و همکاران یپژوهش کالنتر جیپژوهش با نتا نیا جینتا (.۱3۹۵و همکاران 

تحت عنوان  ی( در پژوهش۱3۹4مجد )یریزاده و امهاشم نیهمسو است. همچن ستا گامآهسته دککودارای  لدیندر وا ندگیز

 دندیرس جهینت نی، درخودمانده و عادی به اگامآهستهمادران کودکان  یروان یستیو بهز یاز زندگ تیرضا ،یزندگ تیفیک سهیمقا

از  ترنییاپ اریو مادران کودکان درخودمانده بس گامآهستهمادران کودکان  یروان یستیو بهز یزندگ تیفیو ک یاز زندگ تیکه رضا

(، قراشی ۱3۹۲) و همکاران این(، ارجمند۱3۹۵) یآزادمرد و خادم ،یاراحمدی یهاپژوهش یهاافتهیمادران کودکان عادی است. 

 ش و همکارانرِ(، ۲۰۰۹و همکاران ) سیست(، ا۲۰۱4و پولین ) کافمن(، هاالهان، ۱۹۹۶و همکاران ) الیتان(، ۱3۹۲و همکاران )

وجود دارد و کودک  یو عاد گامآهستهکودکان معلول،  نیوالد تیزوج یتمندیرضا نیب یتفاوت معنادار دهدی( نشان م۲۰۱۰)

 .گذاردیاثر م نیوالد یو سازگارزناشویی  یمندتیبر رضا گامآهستهمعلول و 

 یمعنادار سطحو  tآمده از آزمون دستبا توجه به مقدار احتمال بهو ها داده لیوتحلهیمطابق تجز سوم هیرضخصوص فدر 

(۵٫۰3=t  ۰٫۰۰۰۱وP<) لدینوا یاز نشاط معنو گامآهسته( پسرو  ختر)د آموزاندانش لدینوا یکه نشاط معنو مشخص شد 

چنین گفت  توانیم افتهی نیامورد . در گرددیم دییتأ زیسوم ن هیفرض نیبنابرا؛ است ترنییپا دیعاو پسر(  ختر)د آموزاندانش

 دراــم ژهیوبه ادهانوــخ رــب یو روان یروح ،یمجس سسترا داــیجا ثــباع ،(گامآهسته) یتوان ذهنکم دکوــک دوــجوکه 

و  وی)ش دارددر پی را  یخستگ و یمجسعملکرد اختالل در  ه،اــگن ساــحسا، یارزشیب ســح ،یروان لتالــخا که شودمی

 ،سسترا تجربه کهدارد  دجوو کامیدشاروان و  سالمت نمیا یقو یطتباار ستا معتقد( ۲۰۰3) لبرکتسن(. آ۲۰۰۷ کارانهم

که  دندیرس جهینت نیخود به ا قی( در تحق۱3۹۲) و همکارانمصدق  .کند تهدیدرا  نیروا سالمتو  دهدیم کاهشرا  کامیدشا

( آموزش پذیر و عادی رابطه معناداری وجود دارد و گامآهسته) یذهنتوان درک معنوی و سالمت روان مادران کودکان کم نیب

 نیکه ب داشتند انیب زی( ن۲۰۱۷) و همکاران چیمادران باشد. مارگولکننده سالمت روان در این  ینیبشیپ تواندیدرک معنوی م

ها باال خود را در مقابله با استرس یذهن طنشا یافراد دارا نیرابطه معنادار مثبت وجود دارد. همچن یو نشاط ذهن ییزناشو یداریپا

 دهندمیمشکالت با همسر انجام  ژهیومقابله و حل مشکالت به یبرا یشتریب یهاو تالش کنندیم یابیو مشکالت توانمند ارز

 تیزوج یتمندیرضا ینیبشیتحت عنوان پ یقی( در تحق۱3۹۷) یبزرگو دشت ییراستا رضا نی(. در ا۲۰۱4 همکاران و کینفی)ک

 یشاط ذهنن نیکه ب دندیرس جهینت نیبه ا گامآهستهدر مادران کودکان  یو نشاط ذهن نیزوج تیمیصم ،یجانیه ییاساس ناگو بر

 تیفیو ک ینشاط ذهن نیب ( گزارش کردند که۲۰۱4) همکاران ووجود دارد. کار  یرابطه مثبت و معنادار ییزناشو یمندو رضا

 جهینت نیدر پژوهش خود به ا زی( ن۱3۹۷) یلیو وک یمیرح نیهمچن. وجود دارد یرمثبت و معنادا یهمبستگ ییروابط زناشو

( که ۱3۹۷و همکاران ) یدهدار یهاافتهی .وجود دارد یمعنادار ی، همبستگیو نشاط معنو تیزوج یرضامند نیکه ب دندیرس

 یهاانجام گرفت حاکی از آن بود که مؤلفه یو نشاط معنو یشغل تیرضا یهاسالمت روان بر اساس مؤلفه ینیبشیباهدف پ

 یارفع یقیو صد یراوند ی. نادباشندیسالمت روان م نییب شیپصورت معناداری قادر بهشغلی و نشاط معنوی به یرضامند

 تیمعنو نیکه ب دندیرس جهینت نیو سالمت روان به ا یآوردر ارتقاء تاب تیدر پژوهش خود با عنوان نقش مذهب و معنو( ۱3۹4)

 وجود دارد. یو سالمت روان رابطه معنادار

و  یسالمت روان، نشاط ذهن یهانهیزم درای و جداگانهپژوهش مشخص شد مطالعات مختلف  یهانهیشیپ یبررس در

یم تیپژوهش حما نیا جیشده است که از نتا ( انجامگامآهسته) یتوان ذهنکودکان کم نیوالد یمندو رضا تیمعنو ،یشادکام

 یو عاد گامآهستهکودکان  نیوالد یو نشاط معنو نیزوج یرضامند یسالمت روان سهیبه مقا یاندک یهاپژوهش یول کنند

 نیگفت نقش والد توانیآمده مدستبه جیو ضرورت پژوهش حاضر و با توجه به نتا تینظر به اهم نیبنابرا؛ است افتهیاختصاص

و  دیقتصاا ،نیروا یهارفشاو  ازحدشیب قبتیامر ربافرزندان با  نیا نیاست و والد نیسنگ یافهیوظ گامآهستهدر قبال فرزند 

فشارها تا  نیقرار دهد اما ا ریها را تحت تأثو نشاط آن ییزناشو یرضامندسالمت روان و  تواندیم کهاند مواجه ریبسیا جتماعیا

 هشهر گرگان انجام گرفت یو عاد گامآهستهکودکان  نیقابل جبران و کاهش هستند. پژوهش حاضر فقط روی والد یادیحدود ز

 فراهم ریصورت فراگبه جینتا میشود تا امکان تعمی انجام تربزرگ یهادر نمونه یآت یهاکه پژوهش شودیم شنهادی، لذا پاست
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اهد ها مشکل خوآن یشود برا گذاشته نیوالد نیبه عهده ا ییتنهاکودکان اگر به نیکرد که پرورش ا یادآوری دیگردد. در ادامه با

وجود داشته باشد  نیوالد نیا یبرا یستیمثل بهز ییهاسازمان یاجتماع یهاتیو حما یشناختروان یهابود لذا الزم است مشاوره

 ییزناشو یرضامندتر همراه شود تا صدمات وارده بر سالمت روان و جامع کردیرو کیبا  ،یو درمان یآموزش یهابرنامه نیو همچن

المت در سنیز هستند  گامآهستهفرزند  یکه دارا ییهاخانواده گریبا د یی. گردهماابدیکاهش  گامآهستهکودکان  نیو نشاط والد

فرزندان خود  یبرا یبهتر یبهداشت یهاو مراقبت ابندیمشکالت مشترک خود را در توانندیم رایها مؤثر است زخانواده نیروان ا

 .داشته باشند

 

 سپاسگزاری

و  گامآهستهان آموزدانشمدارس  رانیمد یاز همکار نیپژوهش و همچن نیکننده در اشرکت نیوالد یاز تمام لهیوسنیبد

 .شودیم یقدردانرساندند  یاریپژوهش به ما  نیمراحل ا یکه در تمام یعاد
 

 

  

http://www.psyj.ir/


 73 -86 ، ص1399 پاییز، 23فصلنامه روانشناسی و علوم رفتاری ایران، شماره 
ISSN: 2588-2864 

http://www.psyj.ir 

 

 و مراجع منابع

مطالعات در زنان.  ییزناشو یبا سازگار یو سالمت روان یرابطه آندروژن ی(. بررس۱3۸۵) .، آذریامرثی، عباس. کیابوالقاسم [۱]
 .۵۵-۶۶صص  ،۱شماره  4، سال زنان

نسبت  یبستگدل یهادر سبک یمقابله مذهب یگر(. نقش واسطه۱3۹۱) .محمد ،یزاده، فاطمه. خزاعی، بتول. شهابیاحمد [۲]

 .۷-۲۰، ۱۱۰، شماره بهشتیارد ،ییاستثنا تیو ترب میتعل. ژهیو یکودک با ناتوان نیبه خدا و سالمت روان والد

 نامهانیپا .توان ذهنی و مادران کودکان عادی شهر اهوازنفس مادران کودکان کممیزان عزت سهیمقا(. ۱3۷۷) .احمدی، زینب [3]

 عمومی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد اهواز. یشناسکارشناسی ارشد روان

 تیو حما ییزناشو یتمندیو رضا یفشار روان زانیم سهی(. مقا۱3۹۲) .محمدصالح ی،نام ی.غالمعل ،افروز .اکبریعل ،ایارجمندن [4]

(. ۱۱۶)3 ،ییاستثنا تیو ترب میتعلدر استان گلستان.  یو کودکان عاد یتوان ذهنکودکان کم نیشده والدادراک یاجتماع

۱۵-۵. 

 .۲3ص  .تهران هنشگادا راتنتشاا تهران: ،نهم پچا. ستثناییا نکادکو ورشپروزشموبر آ یامقدمه. (۱3۷۶) ی.غالمعل ،وزفرا [۵]

 چاپ سوم. . تهران: انتشارات دانشگاه تهران،یازدواج و شکوه همسر یروانشناس(. ۱3۹4)ی. افروز، غالمعل [۶]

آن در  یاثربخش یو بررس یزندگ تیفیک یبرنامه ارتقا نی(. تدو۱3۹۶) .اکبریعل ،ایارجمندن ی.غالمعل ،افروز .نینسر ی،بابائ [۷]

 .۸۶-۷۵ ،(۱)4، خانواده یروانشناسدختران با نشانگان داون.  یمادران دارا ییزناشو تیسالمت روان و رضا

و  یتوان ذهنکم نکادکو درانما یو شادکام یتسالمدر  یمعمو مذهبی یهاوربا تأثیر سیربر(. ۱3۹3) .رضایعل ش،یبخشا [۸]

 .۵۶۹-۵۸۰ ،(4)۱۰ ،یبخشدر علوم توان هشوپژ. دیعا

آموزش  ی(. اثربخش۱3۹۵) .یکتا، محسن زاده، شهرزاد. افروز، غالمعلی. به پژوه، احمد. غباری بناب، باقر. شکوهیبخشی [۹]

در مادران با  یمعنو یآورتاب یهاو مؤلفه تیزوج یرضامند زانیبر م یاسالم تیبر معنو یمبتن یآورتاب یهامهارت

 .۶۰-۷۵(، ۲۲)۸ ،کودکان استثنایی یتوانمندسازگام. کودکان آهسته

 یآموزان عادخانواده در مادران دانش مشکل و مهارت حل یوالدگر یدگیتن سهی(. مقا۱3۹4) .، معصومهیرعلی. پالی، لیریبر [۱۰]

 .۵۱-43(، ۱3۵)۷ ،ییاستثنا تیو ترب میتعل. ژهیو یازهاین یو دارا

 یشناختروان یهانشانه یسؤال ۲۵فهرست  یسازه یی(. اعتبار و روا۱3۹4) .، ابوطالبریشام یسعادت .رشوانلو، فرهاد یتنها [۱۱]

(SCL-25 .)۵۶-4۸ ،(۱)۱۸، یمجله اصول بهداشت روان. 

کارشناس  نامهانی. پامعتاد انیمددجو ییزناشو تیسالمت روان و رضا شتن،یخو تیهو نیرابطه ب(. ۱3۸۵) .م ا،ین یجوهر [۱۲]

 واحد اهواز. ی،دانشگاه آزاد اسالم ی،شناسارشد روان

ساله شهرستان  ۱۸تا  ۱۵آموزان دانش یسالمت روان یبررسو  SCL-90-Rآزمون  ی(. هنجاریاب۱3۸۰) .زاده، عباسحبیب [۱3]

 .3۵-4۰، صص وپرورش استان قمتحقیقات سازمان آموزش یشورا ی. طرح پژوهش۷۹-۸۰در سال تحصیلی  قم

فرزندان  یمادران دارا نیدر ب یآورو تاب یمذهب یریگ(. رابطه جهت۱3۹۰) .نی، حسیبجستان یمی، طاهره. سلیقم ینیحس [۱4]

 .۶۹-۸۲صص  ،شماره سوم ،، سال چهارمنیو د یروانشناس. یماریمبتال به ب

توان ذهنی نوروتیک مادران کودکان عادی با مادران کودکان کم یهامقایسه واکنشبررسی و (. ۱3۷۷) .خواجه پور، مهدی [۱۵]
 عمومی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد اهواز. یشناسکارشناسی ارشد روان نامهانیپا .شهر اهواز

 یهاسالمت روان بر اساس مؤلفه ینیبشی(. پ۱3۹۷) .، مسعودیجانیبناب، باقر. آذربا ی. غباری، ابوذر. افروز، غالمعلیدهدار [۱۶]

 .۱۷-3۰(، ۲)۹ ،یشناختروان یکاربرد یهافصلنامه پژوهش. یو نشاط معنو یشغل تیرضا

. یذهن توانمادران کودکان کم یبر شادکام یزندگ یهاآموزش مهارت ری(. تأث۱3۹3) .، اعظمیغفور .، عفت ساداتیرباط جز [۱۷]

 .۱۱۸-۱۲۹(، ۱3)4، ییافراد استثنا یروانشناس

نوجوانان.  یشناختی با سالمت روان(. رابطه عملکرد خانواده و نیازهای روان۱3۹3) .نژاد، محسننژاد، عباس. پاک یمیرح [۱۸]

 .۹۹-۱۱۱، صص 3۷، شماره دهم، سال یخانواده پژوهفصلنامه 

 متأهل یدر زنان دانشجو تیزوج یبا رضامند ینشاط معنو نیرابطه ب ی(. بررس۱3۹۷). رایسمی، لیوک. سیبلق ی،میرح [۱۹]

 .مهر اشراق شگرانیتهران، شرکت هما ،یو علوم اجتماع یروانشناس یالمللنیبکنفرانس  نیازدهمیساکن تهران، 

ط و نشا نیزوج متیصم ،یجانیه ییبر اساس ناگو تیزوج یتمندیرضا ینیبشی(. پ۱3۹۷) .، زهرای، سارا. دشت بزرگییرضا [۲۰]

 .۱۱3-۱۲3(. ۱)۹ ،ییکودکان استثنا یتوانمندسازگام. در مادران کودکان آهسته یذهن
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 .نیزوج ییزناشو یتمندی(. رابطه سالمت روان و رضا۱3۹۰) .لی، خلیفالورجان ی. قاسممی، ابراهی، عبدالستار. غفاریشاه [۲۱]

 .۱۱۹-۱۲۶ (،۲)۱۵ ،کرمانشاه یدانشگاه علوم پزشک یپژوهش یدوماهنامه علم

کشور. دانشگاه  یستیسازمان بهز :. تهرانفرزند بر خانواده یذهن تیاثرات معلول(. ۱3۷۵) .داورمنش، عباس ی.تق ،یعتیشر [۲۲]

 .یبخشتوان و یستیعلوم بهز

و  یشادکام ،یاسترس والدگر یسهی(. مقا۱3۹۵) .، نسترنیقم یلیاسماع دیس .می، نسیمحمد ی.، علیاالسالمخیش [۲3]

 .۲۵-4۲(، 4)۵ ،یریادگی یهایناتوان. یریادگیو ناتوان  یذهن توانفرزند کم یمادران دارا یشناخت یریپذانعطاف

پرستاران شاغل در  ییزناشو تیسالمت روان و رضا سهی(. مقا۱3۹۶) .محمود ی،فیلط .بهمن ی،دشت بزرگ .سوسن ی،صادق [۲4]

 ینیمجله بالاهواز.  شاپوریجند یدانشگاه علوم پزشک یآموزش یهامارستانیب یهابخش ریو سا یپزشکروان یهابخش
 .۵3-۶۵(، 4) ۶ ،ییو ماما یپرستار

دانشگاه  یپزشک انیدر دانشجو یو شادکام ی(. رابطه نگرش مذهب۱3۹۰) بنفشه. دوار،یام .عبداله ،یغالم ی.عل ان،یصحرائ [۲۵]

 .۶۹-۷4(، ۱)۱۷ .افق دانش. رازیش یعلوم پزشک

و علوم  یفصلنامه روانشناس .مؤثر بر آن در کرمان یاجتماع یهانهیو زم ی(. احساس شادمان۱3۹۶) .رضایصنعت خواه، عل [۲۶]
 .۱-۹، ص ۱3۹۶، زمستان ۱۲شماره  ،رانیا یرفتار

 کیاز  شیب یدارا نیوالد یزندگ تیفی(. مطالعه ک۱3۹۶) .هیرستملو، رق ی. حاجدی، محمد سعی. مردوخمیزاده، مریطهران [۲۷]

 .۶۰-۷۰(، ۲)4، فصلنامه سالمت روان کودک. ژهیو یازهایفرزند با ن

متأهل  انیدانشجو ییزناشو تیسالمت روان و رضا یرابطه ی(. بررس۱3۹۲) .نیحس ،زارع .افسانه ی،میرح .احمد ،پوریعل [۲۸]

 .۵۵۷-۵۶۵(، ۷)۲4 ،یمجله مطالعات علوم پزشکنور استان تهران.  امیدانشگاه پ

 .یشنوا و عادکودکان کم نیدر والد ییزناشو یتمندیاسترس و رضا زانیم سهیمقا(. ۱3۹۲) .ا د،یفر .پ ،یک. سرند ،یقراش [۲۹]

 .۲۵-4۰(، ۱)۲۲ ،یشناسییشنوا هینشر

و  ییزناشو تیبر رضا یدگیمقابله با تن یراهبردها ری(. تأث۱3۹۵) .نبیز ی،نیمباشر ام .فاطمه ،انیرنگرز .دیتمج ی،میکر [3۰]

 .۱۱۷-۱۰۷(. 3) 3، فصلنامه سالمت روان کودک. یتوان ذهنکودکان کم نیوالد یدگیتن

 نیو سالمت روان والد ییزناشو یتمندیرضا سهی(. مقا۱3۹۷) .، ژالهیرفاه ی.افروز، غالمعل .امکی، سیسامان .، جاللیکالنتر [3۱]

 .۲۱-3۵ (.3۱)۸ ،ییافراد استثنا یروانشناس. یتوان ذهنکودکان کم شاوندیخو ریو غ شاوندیخو

 شیپس از ازدواج بر افزا یهاآموزش مهارت یاثربخش ی(. بررس۱3۹۰) .انی، منصور. شفیع آبادی، عبدالهلعل بخش، پونه. سود [3۲]

 .۱۰۵-۱3۰(، ۱۰)3 ،یعلوم رفتار هینشر .نیزوج ییزناشو تیرضا

در  SCL-90-Rآزمون  یابیهنجار (.۱3۸۹) .مقصود رپور،یفق .مهناز ،یفالح .نیحس ،یتهران یشجاع .محمدجعفر ا،یمدبرن [33]

 .۶۵-۵۸(، ۷۵)۱۹ ،النیگ یمجله دانشگاه علوم پزشک .النیاستان گ یدانشگاهشیپ ،یرستانیآموزان دبدانش

در  یسالمت روان بر اساس درک معنو ینیبشی(. پ۱3۹۲) .دیناه ی،عیشف .حجت ی،رزادیپ .باقر ،بناب یغبار .ندا ،مصدق [34]

 .۱۵-۲۲ ،(3)۱3، فصلنامه کودکان استثناییشهر گرگان.  ییابتدا یو عاد ریآموزش پذ یتوان ذهنآموزان کممادران دانش

 .۶4-۷3 (،۱4)3 ،مجله مشاوره خانواده(. بهداشت روانی والدین کودکان استثنایی. ۱3۸۲) .مالباشی، آمنه [3۵]

مادران  یبـر کاهش فشار روان یزنـدگ یهاآمـوزش مهارت ری(. تـأث۱3۸۵) .ع ،یا. بهرامـ ،ییح. آقا ،یفرهان پور، م.ملک [3۶]

 .۶۶۱-۶۷۶(، ۲)۶ ،ییکودکان استثنا طهیپژوهش در ح ی.و عـاد یمانده ذهنکودکان عقب

و  تیبا سن، جنس یمانده ذهنکودکان عقب نیوالد یرابطه فشار روان ی(. بررس۱3۸۶) ی.کیزاده، ن دییپور، مختار. جدملک [3۷]

-۵۶ (،3)۱ دانشگاه اصفهان، ،یو روانشناس یتیعلوم ترب. دانشکده یشناختروان یهامجله پژوهش. نیوالد التیتحص زانیم

۲۷. 

و سالمت  یآورلوتانز بر تاب یشناختروان هیمداخله سرما ی(. اثربخش۱3۹۸) .پور، زهرا ی. تقی. افروز، غالمعلیمهدوی، مجتب [3۸]

، ۱۹اره شم ،رانیا یو علوم رفتار یفصلنامه روانشناس. یتوجه/ بیش فعال یمادران دارای کودک مبتال به اختالل کاست یروان

 .۶-۵۶، ص ۱3۹۸ زییپا

توان ذهنی سالمت روانی والدین کودکان کم سهی(. مقا۱3۸۸) .زاده، هنرمند. نجاریان، بهمن. مسعودی، میترامهرابی [3۹]

 .۱۷۹-۱۸۷(، ۲)۱ ،یکودکان استثنای طهیپژوهش در ح .ساله با سالمت روانی والدین کودکان عادی ۷ـ  ۱۲ ریپذتیترب

و سالمت روان در  ییزناشو تیرضا ،یآورتاب سهی(. مقا۱3۹۱) .مسعود ،یباریجو یمسعود. طالب ،ی. گنجلوفرین ،یلیکائیم [4۰]

 .۱۲۰-۱3۷(، ۱)۲ ،های یادگیریمجله ناتوانیی. و عاد یریادگی یناتوان یبا کودکان دارا نیوالد
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 شیهما نیاول .و سالمت روان یآوردر ارتقاء تاب تیمذهب و معنو( نقش ۱3۹4) .برزی، فریارفع یقی. صدمی، مریراوند یناد [4۱]

 .هرمزگان یجهاد دانشگاهبندرعباس، ، اسالم و سالمت روان یمل

 ،یمجله روانشناس (.SCL-90-Rفرم کوتاه شده ) SCL-25 یابیاعتبار(. ساخت و ۱3۸۰) .بهمن. داودی، ایران نجاریان، [4۲]
 .۱3۶-۱4۹، ۲سال پنجم، شماره 

و سالمت روان زنان شاغل  ییزناشو تیرضا سهیو مقا ی(. بررس۱3۹۸) .غالمرضا ی،منصور .امیه ی،البوعل .دیمج ی،ماوینع [43]

 .۲3-34(، ۱)۱ ،یفرهنگ یشناسفصلنامه جامعهدار شادگان. خرما و زنان خانه یبندبسته یهادر کارگاه

مادران کودکان  یروان یستیو بهز یاز زندگ تیرضا ،یزندگ تیفیک سهی(. مقا۱3۹4) ی.مجد، مجتب یریام .ریزاده، امهاشم [44]

 .3۷-۵۱ (.3)۶، ییکودکان استثنا یتوانمندساز. یگام، درخودمانده و عادآهسته

بر استان تهران(.  دی)با تأک یعوامل مؤثر بر نشاط اجتماع ی(. بررس۱3۸۸) .فشان، پروانه نی، جعفر. آستیبیهزار جر [4۵]

 .۱۱۹-۱4۶ (،۱)۲۰، یکاربرد یشناسجامعه

 یاز زندگ تیبه خدا با رضا یبستگو دل یجانیه می(. رابطه تنظ۱3۹۵) .نبیز ی،خادم .شهنام ،آزاد مرد .هیسم ی،اراحمدی [4۶]

 .3۰-4۱ ،(4)۱ ،یدر علوم رفتار نینو یهاشرفتیپ. یتوان ذهنکودکان کم نیوالد
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