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 پژوهشكدة خانواده 

 

 
 
 
 

هاي داراي هاي داراي كودكان كم توان ذهني با خانوادهمقايسه عملكرد خانواده     

    كودكان عادي

 
  زاهد كنعاني∗

  تقي هادي زاد∗∗
  آمنه ولي زاده∗∗∗ 
  سعيد عباسي∗∗∗∗

 

اين سازگاري بخصوص در    .  كندهاي جديدي را در خانواده طلب مي       اصوال تولد فرزند سازگاري   :  مقدمه و هدف  
 تولد فرزندي   انگيزد و روابط خانواده با    هاي داراي فرزند كم توان ذهني چالشهاي منحصر به فردي را بر مي             خانواده

بنابراين هدف از پژوهش حاضر     .  شودبا نيازهاي ويژه از لحاظ عاطفي، شناختي، اجتماعي و مالي دچار دگرگوني مي            
 .باشدهاي داراي كودكان كم توان ذهني با خانوادهاي داراي كودكان عادي ميمقايسه عملكرد خانواده

هاي داراي  نمونه آماري پژوهش حاضر خانواده     .  شداي انجام    پژوهش به روش توصيفي و مقايسه       :پژوهش روش
 نفر  30 نفر داراي فرزند كم توان ذهني و          30( نفر   60كه  .  فرزند با و بدون پسر كم توان ذهني شهر تهران بودند           

ها پرسشنامه عملكرد خانواد    ابزار گردآوري داده  .  گيري در دسترس انتخاب شدند    به شيوه نمونه  )  داراي فرزند عادي  
 استفاده  SPSS 16 مستقل و نرم افزار      Tها از شاخص هاي آمار توصيفي و آزمون         براي تجزيه و تحليل يافته    .  بود
 .شد

هاي داراي  هاي داراي فرزند كم توان ذهني در تمامي ابعاد داراي عملكردي ضعيف تر از خانواده                   خانواده :نتايج
ه  نشان داد كه تفاوت ميان دو گروه از نظر آماري             فرزند عادي هستند و اين تفاوت در عملكرد كلي درون خانواد           

هاي داراي فرزند عادي به مراتب بهتر از          به عبارت ديگر عملكرد درون خانواده      .  دار بود معنا)  >P./.1(در سطح   
هاي فرعي عملكرد خانواده  بين دو گروه        همچنين در بررسي مقياس   .  هاي داراي فرزند كم توان ذهني بود      خانواده
 .معناداري وجود داشتتفاوت 

هاي داراي فرزند عادي دچار      توان ذهني از نظر عملكردي نسبت به خانواده           هاي داراي فرزند كم    خانواده :بحث
هاي رواني و مالي نياز      اي و حمايت  ها به خدمات آموزشي مشاوره     ضعف و نارسايي هستند، بنابراين اين خانواده        

 .ها در خانواده و جامعه بشوندته و مانع از بروز آسيبدارند تا بتوانند عملكردي  طبيعي داش

  عملكرد خانواده، كم توان ذهني، كودكان:كليدواژه ها
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