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چکیده
تولد كودك عقبمانده ذهني به عنوان یك بحران ،ميتواند به شكل عمیق بر ارتباطها و كنشهای
خانواده اثر بگذارد و خانوادههایي ميتوانند با بحرانها بهخوبي سازگار شوند كه روابط باز ،مؤثر و دائمي
داشته و در نقشهایشان انعطافپذیر باشند .این مطالعه با هدف نیمرخ روانشناختي مادران كودكان
عقبمانده ذهني و عادی شهر یاسوج انجام شد .این مطالعه از نوع مقایسهای ميباشد .جامعه آماری ،مادران
كودكان عقبمانده ذهني و مادران كودكان عادی مدارس شهر یاسوج بودند 1۴0 ،نفر شامل؛  ۷0نفر مادران
كودكان عقبمانده ذهني و  ۷0نفر مادران كودكان عادی پس از كسب رضایت آگاهانه در مطالعه شركت
نمودند ،نمونهگیری به روش آسان و با مراجعه به دبستان كودكان استثنایي و یك دبستان كودكان عادی كه
به تصادف از مدارس دولتي یاسوج انتخاب شدند .برای گردآوری دادههای پژوهش از پرسشنامه پذیرش و
عمل ،مقیاس نارسایي شناختي و مقیاس نارسایي هیجاني تورنتو استفاده گردید .برای تجزیه و تحلیل دادهها
از آزمونهای تي و آنالیز واریانس یكطرفه استفاده شد .از دانش آموزان مورد مطالعه را  89نفر()٪ 6۴
پسران و  51نفر( )٪ 36دختران بودند .یافتهها نشان داد نمرات مادران دارای كودك عقبمانده در متغیرهای
نارسایي شناختي نارسایي هیجاني ،ابعاد آنها و اجتناب تجربي از مادران دارای كودك عادی باالتر
است( .)P≥0/01نتایج مطالعه نشان داد كه بین مادران كودكان عقبمانده ذهني و مادران كودكان عادی از
لحاظ نارسایي شناختي و نارسایي هیجاني و اجتناب تجربي تفاوت معنيداری وجود دارد .مادران كودكان
عقبمانده ذهني نسبت به گـروه دیگر از شیوههای منفي و ناكارآمد مقابله با فشار رواني به میزان بیشتری
استفاده ميكنند .ایـن مـادران بـا بـه كـار بـردن شیوههای منفي و ناكارآمد ،فشار رواني را در خود افزایش
ميدهند.
کلید واژه ها :نیمرخ روانشناختي  ،اجتناب تجربي ،نارسایي شناختي ،نارسایي هیجاني

 1گروه روانشناسي و علوم تربیتي ،واحد یاسوج ،دانشگاه آزاد اسالمي ،یاسوج ،ایران.
* نویسنده مسئول مقالهArmin.iauyasuj@yahoo.com:
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مقدمه
تربیت كودك عادی و سالﻢ برای والدین هﻢ لذت بخش و هﻢ دارای مشـكالت و نگرانـيهـای
فراوانـي است .این مشكالت در مورد خانوادههای كودكان دارای نیازهای ویژه به مراتب مشكل تر و
با فشار بیشتری مـيباشـد .پدران و مادران درباره كودكان خود كه هنوز به دنیا نیامدهاند ،رویاها و
تخیالتي دارند .آنـان ویژگـيهـای كـودك دلخواه خود را در حد بسیار مطلوب و مطابق میل
خویش تصور ميكنند اما تمام این رویاها با بـه دنیـا آمـدن یـككودك معلول فرو ميریزد و یكي
پس از دیگری محو ميشود(سیﻒ نراﻗي و نادری.)138۴ ،
خانواده جایگاهي امن برای ارضـای نیازهای گوناگون اعﻀا است( )Taghizadeh, 2017كه
هرگونه تغییر و اخـتالل در خانواده و اجزای آن عالوه بر تنیدگي و بـه هـﻢ ریختگـي در اعﻀای
خانواده()Janabadi, 2015ممكن است منجر به مختل شدن كل نﻈام خانواده گردد كه به نوبه خود
اختالالت مربوط به اعﻀاء خانواده را تشدید و مشكالت جدیدی را ایجاد خواهد نمود.
با عنایت به این موضوع  ،تولد یا حﻀور یك كودك معلول ذهنـي در هر خانوادهای ميتواند
رویدادی تلـخ و ﭼـالش زا محـسوب گردد( .)Ahmadi, 2014بر اساس تعریﻒ انجمن روانـشناسي
امریكـا ،معلـول ذهني به كسي اطالق مي شـود كـه بهـره هوشـي او زیـر  ۷0و دارای نقص در
كاركردهای تطابقي باشد و ﻗبـل از  18سـالگي اتفاق بیفتد(.)Forenton, 2016
بر اساس آمـار سـازمان بهداشـت جهـاني در كـشورهای درحالتوسعه بین 10تا  15درصد
افراد جامعه دﭼار معلولیـت مي باشند كه بین  ۴تا  ۴/5درصد اشخاص نیز دﭼـار معلولیـت شدید
ميشوند كه باید خدمات ویژهای دریافـت نماینـد (.)Taghizadeh, 2017
معلولیتهای كودك مبتالبه عقبماندگي ذهني مراﻗبتهای ویژه جسمي و آموزشي را ميطلبد
كه موجب به هﻢ خوردن آرامش و تعادل خانواده ميگردد و ﭼنین خانوادههایي بهمنﻈور حل
مسائل روزمره زندگي با كودك عقبمانده و خواهر و برادران سالﻢ آنها نیاز به كمك دارند
(.)Brayan & rabert, 2003

یكي از متغیرهای كه به نﻈر ميرسد با وضعیت رواني خانوادههای دارای فرزند عقبمانده ذهني
مرتبط باشد اجتناب تجربي1ميباشد .اجتناب تجربي سازهای است كه بهمنﻈور اجتناب از تجارب
دردناك به كار برده ميشود .این سازه شامل دو جزء مربوط به هﻢ است :اول ،بيمیلي نسبت به
برﻗراری تماس با تجارب شخصي (حساسیتهای بدني هیجانها ،افكار ،خاطرهها و زمینههای
رفتاری) و دوم ،تالش برای اجتناب از تجارب دردناك و یا وﻗایعي است كه باعث فراخواندن این
تجارب ميگردند)(His et al, 1996
experimental evoidance
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این شكل از اجتناب شامل اجتناب رفتاری ،عاطفي و شناختي نیز ميشود .اجتناب تجربي در
مقابل پذیرش ﻗرار ميگیرد كه به معنای تمایل فرد به پذیرش افكار ،هیجانها و تﻈاهرات رفتاری
بد و تالش برای اجتناب از آنها است .اجتناب تجربي بهعنوان عامل آسیبشناختي انواع مختلﻒ
اختاللهای رواني شناختهشده است.)Balanger et al, 2010( .
اجتناب تجربي ،كنترل یا به حداﻗل رساندن تأثیر تجارب آزارنده است و ميتواند آرامش فوری و
كوتاهمدت ایجاد كند كه به شكل منفي رفتار را تقویت مينماید .این اجتناب زماني مشكلزا خواهد
شد كه با عملكرد روزانه و دستیابي به اهداف زندگي شخص تداخل نماید (افرت ،فورس ،آرچ،
اسپجو ،كلر و النگر .)2009 1،اجتناب تجربي شامل مجموعهای از سازههای مرتبط به هﻢ است و
فرونشاني تفكر ،فرونشاني هیجاني ،مقابلهی اجتنابي و ارزیابي مجدد را شامل ميشود ( & Venzolaf
 .)Venger 2000نقش این فرایند فرا تشخیصي در شكلگیری و تداوم بسیاری از اختالالت رواني
پررنگ شده است .اجتناب تجربي بهویژه فرونشاني تفكر در افسردگي نقش مهمي دارد و افراد مبتال
به افسردگي نسبت به گروه غیر بالیني اجتناب تجربي بیشتری را گزارش ميدهند ( Kashdan et al,
 .)2009همچنین در پژوهشي نشان دادهشده است كه افرادی كه اجتناب تجربي بیشتری را تجربه
ميكنند  ،اضطراب و ناراحتي عاطفي و هیجاني بیشتری را نشان ميدهند (.)Feldner et al, 2003
همچنین یافته های دیگر مبین آن است كه آموزش حل مسأله بر بهبود مهارتهای جرأت
ورزی ،همكاری و كنترل خود و مهارتهای حل مسأله شناسایي و درك احساسات و مهارت مسأله
گشایي دانش آموزان با اختالل نارسایي افرادی كه از توانایي حل مسأله برخوردار نیستند در
مواجهه با موانع ممكن است رفتارهای تكانشي از خود بروز دهند ،احساس ناكامي كنند ،پرخاشگر
شوند یا برای دوری از موﻗعیت مشكلساز گوشهگیر شوند .تكرار ﭼنین تجربههایي ميتواند به ایجاد
و بروز رفتارهای غیر انطباﻗي منجر شود (.)Shahgholian & Mahnaz, 2011
متغیر دیگری كه احتمال ميرود با مشكالت مادران دارای كودك عقبمانده ذهني ارتباط
داشته باشد نارسایي شناختي 2ميباشد .نارسایي شناختي شامل حواسپرتي ،مشكالت مربوط به
حافﻈه ،اشتباهات سهوی و عدم یادآوری اسامي ميباشد.)Wallace et al, 2006( .
منﻈور از نارسایيهای شناختي ،خطاهایي است كه بهطور روزانه در توجه ،حافﻈه و ادراك رخ
ميدهد .به عبارتي مشكالت خانوادههای دارای كودك عقبمانده ذهني در تجربه موﻗعیتهای
عادی روزانه است كه با خطا در كنترل كردن پردازش مرتبط است ،مانند تمركز بر توجه و حافﻈه
كاری ( .)Austin et al, 2001منﻈور از نارسایيهای شناختي ،خطاهایي است كه بهطور روزانه در
Eifert, Forsyth, Arch,Espejo, Keller & langer
cognitive failures
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توجه ،حافﻈه و ادراك رخ ميدهد .به عبارتي مشكالت افراد در تجربه موﻗعیتهای عادی روزانه
است كه با خطا در كنترل كردن پردازش مرتبط است ،مانند تمركز بر توجه و حافﻈه كاری
( .)Austin, 2001اگرﭼه نارسایيهای شناختي خطرناك نیستند ،اما اگر در شرایط جدی مانند
سوانح رانندگي یا بستری كردن در بیمارستان رخ دهند ،خطرناك است.
از متغیرهای دیگر این پژوهش نارسایي هیجاني 1است .نارسایي هیجاني سازهای ﭼندوجهي
است كه با هوش هیجاني ارتباط تنگاتنگ و معكوسي دارد و واجد مشخصاتي است كه عبارتاند از:
دشواری در شناخت احساسها و توصیﻒ احساسها ،توانایي كﻢ در تمایز میان احساسها و
حسهای بدني ناشي از برانگیختگي هیجاني ،كﻢ بودن تخیل و تفكر درون نگرانه ضعیﻒ و عیني
(Bagby & Parker, 1997؛ به نقل از  .)Taylor, 2000نتایج پژوهشي نشان ميدهد كه توانایي ایجاد
و حفظ یك رابطه سالﻢ و رضایتبخش با كودك عقبمانده ذهني نیازمند توانایي تشخیص عواطﻒ
و هیجانها و توانایي ابراز آنها ( )Besharat Ganji, 2011و توانایي فهمیدن و درك كردن
احساسات آنها است ( .) Wachs & Cordova, 2007نشان داد كه سطوح باالی نارسایي شناختي
مختل با ناگویي خلقي رابطه مثبت معناداری دارد .بدین معنا كه آزمودنيها با نارسایي شناختي باال
در مقایسه با آزمودنيهایي با نارسایي شناختي پایین عملكرد پایینتری در زمینه تحصیل داشتند
).)Pourabdol, 2015

امروزه در تحقیقات عموماً این نﻈر اتخاذ شده است كه كودكان مبتال به مسائل سازگاری ،به
معنای وسیعتر ،دارای كمبودهای شناختي هستند.)Shokohi & Parand, 2010( .
از دیگر پیامدهای منفي كودكان كﻢتوان ذهني بر والدین بهطور خاص و خانواده به طور كل
ميتوان به از دست دادن عزتنفس ،داشتن احساسات متﻀاد و دوگانه ،افسردگي ،احساس حقارت و
بهداشت روان پایین ،احساس گناه ،ایجاد جو رواني مسموم در خانواده ( ،)Farber, 1975وجود سطح
سازگاری و پذیرش كمتر ،استرس بیشتر ( ،)Pelchat et al, 1999غﻢ و اندوه فراوان همراه با
خودسرزنشي ،داشتن افكار بیمارگونه ،احساس فشار رواني ( )Hornby, 1994و افسردگي مزمن
اشاره كرد كه همه این عوامل ميتواند بهصورت مستقیﻢ و غیرمستقیﻢ باعث افزایش تعارضات
زناشویي گردد.
این مطالعه با هدف مقایسه اجتناب تجربي ،نارسایي شناختي و هیجاني در مادران كودكان
عقبمانده ذهني و مادران كودكان عادی شهرستان گچساران صورت گرفته است.

alexithymia
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مواد و روش کار
در این پژوهش اجتناب تجربي و نارسایي شناختي و هیجاني بهعنوان متغیر وابسته و
عقبماندگي ذهني بهعنوان متغیر مستقل در نﻈر گرفتهشدهاند .جامعه آماری پژوهش را كلیه
مادران كودكان عقبمانده ذهني و مادران كودكان عادی شهر یاسوج تشكیل ميدادند.
معیارهای ورود به مطالعه عبارت بودند از -1 :مادراني كه فرزند آنها در دوره سني  ۷-12سال
ميباشد -2.مادراني كه كودك آنها در مدارس استثنایي شهر یاسوج مشغول به تحصیل بودند-3 .
مادراني كه كودك آنها بهره هوشي پایین تراز  ۷0دارد و  -۴مادراني كه كودك آنها در مدرسه
عادی شهر یاسوج در مقطع ابتدایي مشغول به تحصیل بودند.
پس از ارائه هدف انجام مطالعه و شیوه انجام آن و همچنین دریافت مجوز به محیط پژوهش
مراجعه و با مسئولین مدارس هماهنگيهای الزم را به عملآورده شد .تعداد نمونه بر اساس جدول
مورگان-كرﭼسي تعیین گردید كه شامل  1۴0نفر شامل  ۷0مادر كودك عقبمانده ذهني و ۷0
مادر كودك عادی بود .ابتدا لیست كلیه دانش آموزان مدرسه استثنایي تهیه و افراد نمونه بهصورت
تصادفي سیستماتیك انتخاب گردیدند .از مشاور مدرسه خواسته شد با مادران آنها هماهنگي كرده
و برای انجام مصاحبه در مدرسه از ایشان دعوت به عمل آورد .بهتصادف یك مدرسه عادی از حومه
مدرسه استثنایي انتخاب گردید ،لیست كلیه دانش آموزان عادی بر اساس معیارهای انتخاب نمونه
تهیه و به صورت تصادفي سیستماتیك دانش آموزان نمونه عادی انتخاب شدند .از مشاور مدرسه
عادی درخواست شد تا با مادران دانش آموزان انتخابشده هماهنگي كرده و برای انجام مصاحبه و
اجرای پرسشنامه در مدرسه از آنها دعوت به عمل آورد.
اطالعات موردنیاز از طریق پرسشنامههای استاندارد و بوميشده به شرح زیر جمعآوری گردید:
پرسشنامه اطالعات دموگرافیك :شامل :جنس ،پایه تحصیلي ،تحصیالت و همچنین وضعیت
اشتغال پدر و مادر.
پرسشنامه پذیرش و عمل ویرایش دوم :برای سنجش انعطافپذیری روانشناختي ،بهویژه در
مورد اجتناب تجربي و تمایل به درگیری در عمل با وجود افكار و احساسهای ناخواسته تدوینشده
و دارای  ۷ماده ميباشد ()Bond et al, 2011
سؤالهای این پرسشنامه بر اساس میزان توافق دریك مقیاس لیكرت  ۷درجهای «-1هرگز -2
بهندرت  -3خیلي بندرت-۴گاهي اوﻗات -5بیشتر اوﻗات -6همیشه-۷تقریبا همیشه» رتبهبندی
ميشود .نمرات باالتر در این مقیاس نشاندهنده انعطافپذیری روانشناختي پایینتر و اجتناب
تجربي باالتر است .پایایي آزمون – باز آزمون این پرسشنامه توسط بوند و همكاران  0/81و همساني
دروني آن  0/8۴گزارششده است .در این نیز ضریب آلفای كرونبخ این پرسشنامه  0/89و ضریب
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پایایي بازآزمون  0/۷1به دست آمد( .)Abasi,2013در پژوهش حاضر ضریب پایایي آلفای كرونباخ
این پرسشنامه  0/86به دست آمد.
مقیاس نارسایي شناختي 251:ماده دارد و آزمودني به این مادهها بهصورت یك مقیاس
پنجدرجهای از « هرگز» تا « همیشه» پاسخ ميدهد و ﭼهار مؤلفه دارد كه عبارتاند از :حواسپرتي
 9ماده ،مشكالت مربوط به حافﻈه  ۷ماده ،اشتباهات سهوی  ۷ماده و عدم یادآوری اسامي  2ماده
است (برادبنت و همكاران .)1982 ،در بررسي  ) 200۴( Wallaceضریب آلفای كرونباخ این
پرسشنامه  0/96و ضریب اعتبار آن  0/51گزارششده است )2008( Abolghasemi .در مطالعهای
مقدماتي بهمنﻈور اعتبار یابي پرسشنامه نارسایي شناختي ،این آزمون را در  100نفر اجرا كرد و
ضریب همساني دروني و ضریب پایایي باز آزمایي آن را « بعد از یك ماه» به ترتیب  0/89و 0/۷۷
به دست آورد.
مقیاس نارسایي هیجاني تورنتو :یك آزمون  20سؤالي است و سه زیر مقیاس دشواری در
شناسایي احساسات  ۷سؤال ،دشواری در توصیﻒ احساسات  5سؤال و تفكر عیني با  8سؤال را در
اندازههای  5درجهای لیكرت از نمره «=1كامالً مخالﻒ» تا نمره«=5كامالً موافق» ميسنجد .یك
نمره كل نیز از جمع نمره های سه زیر مقیاس برای نارسایي هیجاني كلي محاسبه ميشود( Bagby
 .)et al, 1994در نسخه فارسي مقیاس نارسایي هیجاني تورنتو –  ،)Besharat,2007(20ضریب
آلفا ی كرونباخ برای نارسایي هیجاني كل و سه زیر مقیاس دشواری در شناسایي احساسات،
دشواری در توصیﻒ احساسات و تفكر عیني به ترتیب  0/۷5 ،0/82 ،0/85و  0/۷2محاسبه شد كه
نشانه همساني دروني خوب مقیاس است .روایي همزمان مقیاس نارسایي هیجاني تورنتو20-
برحسب همبستگي بین زیر مقیاسهای بین زیر مقیاسهای این آزمون و مقیاسهای هوش
هیجاني ،بهزیستي روانشناختي و درماندگي روانشناختي بررسي و مورد تائید ﻗرار گرفت .نتایج
ضرایب همبستگي پیرسون نشان داد كه بین نمرههای آزمودنيها در مقیاس نارسایي هیجاني كل با
هوش هیجاني ( ،)r=-0/80بهزیستي روانشناختي ( )r=-0/۷8و درماندگي روانشناختي
( )r=0/۴۴همبستگي معنادار وجود دارد.

1- Cgnitive failures Questionnaire
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یافتهها
جدول  .1توزیع فراواني آزمودنيها به تفكیك مادران كودك ،جنسیت كودك ،تحصیالت
سرپرست و وضعیت مسكن
متغیر

گروه

فراواني (درصد)

مادران كودك

مادران كودك عادی
مادران كودك عقبمانده
پسر
دختر
بيسواد
ابتدایي و راهنمایي
دیپلﻢ و متوسطه
فوقدیپلﻢ
لیسانس
فوقلیسانس
جمع كل
استیجاری
ملك شخصي

)50( ۷0
)50( ۷0
)6۴(89
)36(51
)5(۷
)۴6(65
)2۴(33
)6(8
)16(23
)3(۴
)100(1۴0
)39(55
)61(85

جنسیت كودكان
تحصیالت سرپرست

وضعیت مسكن

جدول  .2مقایسه ابعاد نارسایي شناختي ،نارسایي هیجاني مادران دارای كودكان عادی و مادران دارای
كودك عقبمانده
متغیر و مؤلفهها

مادران كودكان عقبمانده

مادران كودكان عادی

میانگین  ±انحراف
استاندارد

میانگین  ±انحراف
استاندارد

نارسایي
شناختي

نارسایي شناختي
حواسپرتي
مشكالت حافﻈه
عدم یادآوری اسامي
اشتباه سهوی

2۴/36 ±89/23
۴/5 ± ۴۴/20
6/۴ ± 3۴/15
59/1 ± 8.9
65/13 ± 33/1۴

26/56 ±98/65
53/۴ ± 32/1۴
11/3 ± 20/11
2/1 ± ۴/3
6/3 ± 19/11

0/001
0/025
0/011
0/01۴
0/010

نارسایي
هیجاني

نارسایي هیجاني كلي
دشواری در تشخیص
احساس
دشواری در توصیﻒ
تفكر عیني
نمره كل

18/99±۷5/6
31/5 ± 31/6۷

22/13±93/8
۷/۴ ± 22/1۴

0/011
0/012

66/3 ± 23/13
۴/3 ± 38/23
69/96±۴8/۴5

6/3 ± 16/12
9/۴ ± 25/20
9/86±30/۴5

0/013
0/010
0/013

اجتناب تجربي

آزمون
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نمرات مادران دارای كودك عقبمانده در متغیرهای نارسایي شناختي و ابعاد آن از مادران
دارای كودك عادی باالتر است و این نشان داد كه مادران دارای كودك عقبمانده از نارسایي
شناختي بیشتری نسبت به مادران دارای كودك عادی برخوردار هستند .متغیرهای نارسایي
هیجاني و ابعاد آن را دو گروه مادران دارای كودك عقبمانده و مادران دارای كودك عادی نشان
داد كه میانگین نمرات گروه مادران دارای كودك عقبمانده در متغیرهای نارسایي هیجاني و ابعاد
از مادران دارای كودك عادی باالتر است و این نشاندهنده نارسایي هیجاني بیشتر مادران دارای
كودك عقب مانده نسبت به مادران دارای كودك عادی برخوردار هستند در رابطه با میانگین و
انحراف اس تاندارد متغیر اجتناب تجربي در دو گروه مادران دارای كودك عقبمانده و مادران دارای
كودك عادی یافتهها نشان مي دهد كه میانگین نمرات مادران دارای كودك عقبمانده و مادران
دارای كودك عادی نزدیك به هﻢ مي باشد و میانگین نمرات مادران دارای كودك عقبمانده كمي
باالتر است.
یافتههای نشان ميدهد كه نارسایي شناختي و هیجاني مادران دارای كودكان عادی و مادران
دارای كودك عقبمانده تفاوت معناداری داشته است (.)p<0/01

نمودار .1نمایش مقایسه؛ نارسایي شناختي ،نارسایي هیجاني مادران دارای كودكان عادی و مادران
دارای كودك عقبمانده
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بحث و نتیجهگیری
نارسایي شناختي و هیجاني و اجتناب تجربي مادران دارای كودكان عادی و مادران دارای
كودك عقبمانده تفاوت معنادار وجود داشته است ( .) P<0/01این نتیجه با نتایج مطالعه ویسمن
( ،)1999كاترین و تیمرمن ( ،)2003والدینگر و همكاران ( ،)200۴هرینگ ودیگران ( )2006و
اولشانسكي به نقل از محرابي )200۷ ،همسو و با یافتههای فلدنر و همكاران ( )2003و ساندرسون
( )2001ناهمسو بوده است .در مطالعه محرابي ( )200۷آمده است كه خانوادههای دارای فرزند
كﻢتوان ذهني با خانوادههای عادی مقایسه ميشوند ،نهتنها پدران و مادران ﭼنین فرزنداني از
سالمت روان كمتری در مقایسه با والدین دارای فرزند عادی برخوردارند ،بلكه آنها به طور
معنيداری سطح اضطراب ،افسردگي و شكایتهای جسماني باالتری داشته و عملكرد اجتماعي
آنها نیز در مقایسه با گروه عادی ،مختل است .ازآنجایيكه مادران كودكان عقبمانده ذهني،
احساسات و افكار منفي بیشتری را تجربه ميكنند و یا اینكه احساسات و افكار خود را منفيتر از
گروه گواه ارزیابي ميكنند این تفاوت معنادار دو گروه پژوهش ازنﻈر میزان اجتناب تجربي را
ميتوان ﭼنین تبیین كرد كه ﭼون مادران كودكان عقبمانده ذهني دﭼار دشواریهایي در
نگهداری از فرزندان خود هستند و از سوی دیگر با توجه به دیدگاه منفي برخي اطرافیان احساسات،
عواطﻒ و افكار متناﻗض و تصمیمات متناﻗﻀي را تجربه ميكنند ،نهایتاً سعي در اجتناب و
كنارهگیری و عدم رویارویي با واﻗعیت وضعیت خوددارند تا با این راهبرد «فرار از وضعیت
آزاردهنده» آرامشي را به دست بیاورند (هرﭼند كه این آرامش بیشتر آرامشي كاذب است تا
آرامشي واﻗعي) ﭼرا كه به بر اساس برخي تحقیقات ( ،)Grifis , Dobor , Eipolito, 2000به نقل از
( ،)Ghamari , Fakor, 2009برخي افراد در زماني كه استرسورهای خانواده را غیرﻗابلكنترل درك
ميكنند از مقابله اجتنابي استفاده ميكنند .پس این وضعیت به نحوی یادآوری كننده همان
مشخصههای اجتناب تجربي است و یا به عبارتي روشنكننده علل باال بودن میزان اجتناب تجربي
در این افراد است )2001( Sanderson .در پژوهشي دریافت كه مادران كودكان عقبمانده ذهني
كه نشانگان افسردگي بیشتری داشتند اجتناب تجربي بیشتری را گزارش دادند .فلدنر و همكاران
( )2003در پژوهشي نشان دادند كه افرادی كه اجتناب تجربي بیشتری را تجربه ميكنند ،اضطراب
و ناراحتي عاطفي و هیجاني بیشتری نشان ميدهند .همچنین مطالعه اولشانسكي نشان داد اغلب
اینگونه والدین از یك عكسالعمل رواني به نام اندوه مزمن ،بهخصوص اگر كودك دارای كﻢتواني
عمیق باشد ،رنج ميبرند و مادرانشان (به علت تعامل بیشتر با اینگونه كودكان) از افسردگي
بیشتری رنجبرده و در برابر كنترل عصبانیت خود در مقابل فرزندشان (و دیگران) مشكل بیشتری
دارند ( .)Narimani, 2007مطالعات  )2005( Farahbakhshو سیﻒ و بهاری ( )2005نشان داده
است كه تحریفات شناختي و باورهای غیرمنطقي علل اكثر مشكالت رفتاری و تعارضات بین فردی
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است .این ناشي از این است كه تولد و حﻀور كودكي با كﻢتواني ذهني در هر خانوادهای ميتواند
رویدادی نامطلوب و ﭼالش زا تلقي شود كه احتماالً تنیدگي ،سرخوردگي ،احساس غﻢ و نومیدی را
به دنبال خواهد داشت لذا در ﭼنین شرایطي ذهن افراد خانواده خصوصاً مادران بر كودك كﻢتوان
متمركز خواهد شد و باعث ميگردد تا نسبت ب ه سایر امور ازنﻈر شناختي و هیجاني با مشكل مواجه
شوند.
در رابطه با بررسي ابعاد نارسایي شناختي مادران دارای كودكان عادی و مادران دارای كودك
عقبمانده تفاوت نتایج نشان داد كه بین ابعاد نارسایي شناختي مادران دارای كودكان عادی و
مادران دارای كودك عقبمانده تفاوت معنادار وجود دارد ( .)P>0/01این نتیجه با نتیجه تحقیقات
 )2005( Farahbakhshو  )2005( Seif , Bahariهمسو ميباشد .این مطالعات نشان داده است كه
تحریفات شناختي و باورهای غیرمنطقي علل اكثر مشكالت رفتاری و تعارضات بین فردی است .دارا
بودن كودكان دارای مشكالت ذهني باعث بر هﻢ خوردن تمركز خانواده ميگردد كه درنتیجه آن
خانوادهها احساس مينمایند خودشان در تولد فرزند عقبمانده مقصرند و خود را نكوهش و سرزنش
مينمایند كه این باعث حواسپرتي ،اشتباهات سهوی و عدم به یادآوری اسامي ميگردد ،كه این
یافته به نحوی ضمني با پژوهشهای پیشین ( Bayrami at al 2011؛ )Harris,S.L 1995نیز
هﻢراستا ميباشد ،كه در تبیین این موضوع ميتوان به این موضوع اشاره كرد كه ﭼون شخص در
حالت نارسایي شناختي دﭼار مشكالتي در تجربه موﻗعیتهای عادی روزانه ميشود كه با خطا در
كنترل كردن پردازش مرتبط است مانند تمركز بر توجه ( ،)Austin at al, 2001این احتمال وجود
دارد كه فرد نتواند ضرورتها و الزامات زندگي را بهگونهای مناسب موردتوجه و پردازش و ارزیابي
ﻗرار دهد .به عبارتي حواسپرتي و عدم توجه فرد با ایجاد اشكال در موردتوجه ،پردازش و ارزیابي
ﻗرار دادن موﻗعیتهای مختلﻒ زندگي مانع انجام صحیح تكالیﻒ زندگي ميشود.
بین ابعاد نارسایي هیجاني مادران دارای كودكان عادی و مادران دارای كودك عقبمانده تفاوت
معنادار در سطح ( )P>0/01وجود دارد بنابراین با  ٪99اطمینان ميتوان بیان كرد كه بین ابعاد
نارسایي هیجاني مادران دارای كودكان عادی و مادران دارای كودك عقبمانده تفاوت معنادار وجود
دارد .این نتیجه با نتایج تحقیقات حكیﻢ جوادی و همكاران ( )200۷همسو ميباشد .مطالعه حكیﻢ
جوادی و همكاران بر روی خانوادههای دارای فرزند معلول نشان دادند كه استرس با مؤلفههای
ناتواني هیجاني رابطه معناداری را نشان ميدهد و مؤلفههای ناتواني هیجاني در تشخیص عواطﻒ
دارای رابطه معنادار است همچنین با پژوهشهای صورت گرفته ( Cordova & JV, 2007؛ Kathryn
& Timmerman, 2003؛  )Waldinger et al, 2004هﻢراستا ميباشد بنابراین ،ميتوان اینگونه
تبیین كرد كه عدم ابراز هیجانات باعث ميشود كه هریك از مادران آگاهي اندكي از احساسات و
عواطﻒ دیگران و مخصوصاً اعﻀا خانواده داشته باشند كه این عدم احساس صمیمیت حتي ميتواند
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باعث نارضایتي زوجین از وضعیت زندگي زناشویيشان شود .در این حالت ،كانون زندگي زناشویي
كه باید ﭼهارﭼوب و فﻀایي مناسب برای ابراز هیجاني و متقابالً دریافت همدلي باشد كاركرد
مناسب خود را از دست ميدهد زیرا پژوهشهای پیشین ) (Lippert & Prager, 2001نیز
تأییدكننده این موضوع هستند كه رفتار خود آشكارسازانه زوجین با رضایت زناشویي رابطه مثبت
دارد .این شرایطِ كاهشِ تجلي و حﻀور عواطﻒ در زندگي زناشویي منجر به شكلگیری ادراك
عاطفي و هیجاني نامناسبي از زندگي ميشود .گاه ممكن است ناتواني فرد در نارسایي هیجاني او
ناشي از دشواری در شناسایي احساساتش باشد كه در این حالت نیز ﻗاعدتاً ﭼون ادراك درستي از
احساساتش ندارد ميتواند همان مشكالت ناشي از بعد ناتواني در ابراز هیجانات را دامن بزند و از
طرفي اگر خود شخص نسبت به این مسئله بینش داشته باشد ميتواند باعث ایجاد استرس شود و
در تحقیقات پیشین نیز رابطه استرس با مؤلفههای نارسایي هیجاني مورد تأیید ﻗرارگرفته است ،كه
این ﭼرخه میان ابعاد نارسایي هیجاني با استرس ميتواند بهگونهای منفي ادامه یابد و زمینه
مشكالت بیشتر و نارضایتي بیشتر از بعد هیجاني زندگي را شكل دهد.
همچنین تبیین دیگری از تفاوت میزان نارسایي هیجاني ﭼنین ﻗابل توضیح است كه از آنجایي
كه یكي از ابعاد نارسایي هیجاني سبكشناختي عیني با گرایش بیروني ( )Burch, 1995است و یك
ویژگي نارسایي هیجاني كاهش تمایل به فكر كردن در مورد هیجانات ()Bermond et al, 2006
است؛ بنابراین فرد دارای نارسایي هیجاني میل به بررسي و تفكر در مورد احساسات و عواطﻒ خود
ودیگران ندارد و تنها نگاهي عیني نسبت به این هیجانات و عواطﻒ دارد كه ممكن است به خاطر
این برخورد عیني كه با عواطﻒ و احساسات دارد در موﻗعیتهای مختلﻒ احساسات متناﻗﻀي را
بروز دهد و نتواند ثبات عاطفي و هیجاني داشته باشد و این بروز تناﻗﻀات هیجاني و خلقي ميتواند
بر روابط هیجاني اثرگذار باشد.
نتیجه گیری كلي.
با توجه به اینكه مادران ساختار شخصیتي خود بیشتر احساس مسئولیت و یا گاهي احساس
گناه ميكنند همچنین بیشترین وﻗت و انرژی خود را صرف كودك معلول ميكنند و بیشتر از
پدران با همسایگان ،اطرافیان و فامیلها ارتباط دارند و در معرض توضیح دادن وضعیت كودك ﻗرار
ميگیرند انتﻈار مي رود كه از ناحیه سازمانهای حمایتي همچون بهزیستي به لحاظ توانبخشي،
وزارت آموزش و پرورش از جهت آموزش های بیشتر اینگونه كودمان و نیز وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمي به جهت پذیرش فرهنگ معلول و معلولیت مورد توجه ﻗرار گیرند.
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