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 پژوهشكدة خانواده 

 

 
 
 

 توان ذهنيرابطه باورهاي غيرمنطقي و مشكالت روانشناختي در والدين كودكان كم

 
 ∗تقي هادي زاد

 ** سعيد عباسي

*** زهرا عيني ميركوهي
 

 

تواني ذهني براي والدين يك تجربه دردناكي است كه شباهت بسياري با غم و اندوه                خيص كودك با كم   تش  :هدف
ذهني،  توانيكميك كودك با     تجربه داشتن     خود از  احساس درباره   ذهني توانوالدين كودكان كم  .  و عزاداري دارد  

هاي عاطفي  توانند از آشفتگي    مي از طرفي افراد درصورتي    .  كنند مي  بيان  را طيف وسيعي از احساسات متناقض     
هاي غلط و   برداشت.  هاي فطري به منطقي و تجربي بودن بنا نهند         دوري كنند كه زندگي خود را بر پايه گرايش          

هدف .  شوندشوند و خطرات آنها بيش از اندازه برآورد مي          افكار نادرست منبع مشكالت روانشناختي محسوب مي       
 .ذهني بود توانغيرمنطقي با مشكالت روانشناختي در والدين داراي كودكان كماين پژوهش تبيين رابطه باورهاي 

 نفر مادر   25( نفر 45رويدادي بود، در اين پژوهش       همبستگي از نوع پس    - روش اين پژوهش از نوع توصيفي        :روش
س انتخاب  گيري دردستر  به روش نمونه   1391توان ذهني شهر اراك در سال        از والدين كودكان كم   )   نفر پدر  20

و پرسشنامه مشكالت    )  1968(باورهاي غيرمنطقي جونز     پرسشنامههاي  اطالعات از طريق پرسشنامه     .  شدند
 .بدست آمده است) 1976(روانشناختي دراگوتيس و همكاران

مسوليتي عاطفي، نااميدي و تمايل به سرزنش باالترين و حمايت              نتايج نشان داد افسردگي، اضطراب، بي       :نتايج
ميانگين پرخاشگري در پدران بيشتر از مادران و ميانگين           .  ترين ميانگين را داشتند     گرايي پايين  و كمال  ديگران

همچنين بين مقياس كلي باورهاي غيرمنطقي با       .  دلمشغولي، وابستگي و انتظارات باال در مادران باالتر از پدران بود          
 .افسردگي و پرخاشگري رابطه مثبت و معنادار وجود دارد

شود، از طرفي به     در بسياري از مواقع باورهاي نامعقول منجر به اختالالت رواني و مشكالت روانشناختي مي               :بحث
گردد و مشكالت شروع    ذهني فرزند خود تمام آرزوها و اميدها به ياس مبدل مي             توانيمحض آگاهي والدين از كم    

توان به   با توجه به نتايج بدست آمده مي       .  فزايدا بنابراين داشتن باورهاي غيرمنطقي بر اين مشكالت مي         .  شودمي
برد تا سوء تفاهمات،     ذهني پي  توانهاي شناختي والدين داراي كودك كم      ريزي جهت تغيير طرحواره     لزوم برنامه 

اي رايج درباره معلوليت فرزند را تصحيح كنند و همچنين تغييراتي در نگرش، رفتار و                  خرافات و تصورات كليشه   
 .ود ايجاد كنندهاي خمهارت

 .ذهني توانيباورهاي غيرمنطقي، مشكالت روانشناختي، كم: هاكليدواژه
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