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 پژوهشكدة خانواده 

 

 

 

 

 

 بررسي رابطه سرسختي روانشناختي و بهزيستي معنوي با سالمت روان والدين

 كودكان عقب مانده ذهني

 
 ∗زينب دهقاني

 ** مريم بيابانيان

 *** زينب رحيم نهال

 ****عباس قربان پور

 

آسيب به خانواده به تبع، تاثير خود را بر نظام          .  انواده كوچكترين واحد نظام اجتماعي كل است       خ :مقدمه و هدف  
اگر نظام خانواده بنا به هر دليلي از جمله عقب ماندگي ذهني عضوي از اعضاي آن دچار                  .  اجتماعي كل مي گذارد   

د را بر نظام اجتماعي كل        مشكل شود و سالمت روان خانواده در معرض خطر قرار مي گيرد، يقين تاثير خو                    
وجود كودك كم توان ذهني، اثرات عميقي بر نحوه ارتباط خانواده و سالمت روان آنها با كودك معلول                    .  مي گذارد
سازد و همين اثرات نامطلوب چنانچه به گونه اي منطقي و چاره جويانه قابليت حل نيابد، ضايعات                         وارد مي 

 بين سرسختي روانشناختي و     هدف از پژوهش حاضر بررسي رابطه      .  ي گذاردجبران ناپذيري بر روان والدين باقي م      
 .باشدبهزيستي معنوي با سالمت روان والدين كودكان عقب مانده ذهني مي

جامعه آماري شامل كليه والدين دانش آموزان      .   پژوهش حاضر توصيفي و از نوع همبستگي است         :هامواد و روش  
 نفر به   100ه از ميان آنها با روش نمونه گيري تصادفي خوشه اي چند مرحله اي             عقب مانده ذهني شهر قزوين بود ك     

 .صورت تصادف انتخاب شده و سپس داده ها با استفاده از روش آماري ضريب همبستگي پيرسون تحليل گرديدند

ستي معنوي با   نشان دهنده اين مسئله بود كه بين سرسختي روانشناختي و بهزي              داده هاتحليل  نتايج  :  هايافته
 .سالمت روان والدين كودكان عقب مانده ذهني، رابطه مثبت معناداري وجود دارد

توان جهت ارتقاء روانشناختي و بهزيستي معنوي، سالمت روان در            با توجه به نتايج پژوهش، مي      :  نتيجه گيري 
 .والدين كودكان عقب مانده  ذهني را افزايش داد

 .ي، بهزيستي معنوي، والدين كودكان عقب مانده ذهني، سالمت روانسرسختي روانشناخت: هاكليدواژه
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