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Abstract:

The aim of this research was to study the role of resiliency and psychological hardness in the
prediction of psychological well-being of mothers of children with adaptive-cognitive
disabilities. The design of research was a correlational type. The statistical population
included all mothers of children with cognitive-adaptive disabilities in 2018-2-19. Therefore,
by convenience sampling 80 mothers from this group were selected and Beshart’s
Psychological Well-being, Kobasa’s Psychological Hardness and Conner & Davidson’s
Resiliency Inventories were used to gather the data. The Pearson’s correlation coefficient
indicated that both resiliency and psychological hardness have significant relationships with
psychological well-being. The results of multiple regression revealed that both of these
variables can predict psychological well-being in mothers of children with cognitive-adaptive
disabilities. More research is needed to achieve evidence-based practice, and develop and
implement educational programs including resiliency and psychological hardness to improve
the psychological well-being of mothers of children with cognitive-adaptive disabilities.
Key words: resiliency, psychological hardness, psychological well-being, mothers of children
with cognitive- adaptive disabilities.
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چکیده
هدف پژوهش حاضر ،بررسي نقش تابآوري و سخترویي روانشناختي در پیشبیني بهزیستي روانشناختي مادران
داراي کودکان نارسایي ذهني و تحولي بود .طرح پژوهش ،توصیفي از نوع همبستگي بود و جامعۀ آماري شامل مادران
داراي کودکان با نارسایيهاي ذهني و تحولي بود .در این راستا ،تعداد  80نفر از این گروه از مادران بهصورت
نمونهگیري دردسترس انتخاب شدند و مقیاسهاي بهزیستي روانشناختي بشارت ،تابآوري کانر و دیویدسون و
سرسختي روانشناختي کوباسا براي جمعآوري دادهها استفاده شدند .تحلیل دادهها ازطریق نتایج آزمون رگرسیون
چندگانه به روش همزمان نشان داد متغیرهاي تابآوري و سخترویي روانشناختي توانایي پیشبیني بهزیستي روانشناختي
در بین مادران داراي کودکان نارسایيهاي ذهني و تحولي را دارد .یافتههاي پژوهش حاضر از پایههاي نظري روانشناسي
مثبت در ارتباط با تأکید بر توانمنديهاي آدمي در مقابله با چالشهاي زندگي حمایت ميکند.
واژههای کلیدی :تابآوري ،سخترویي روانشناختي ،بهزیستي روانشناختي ،نارسایيهاي ذهني و تحولي
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مقدمه

در سههالهاي اخیههر تغییههرات تههدریجي در باورهههاي

نارسایيهاي تحولي ازجملهه (نارسهایيهاي ذهنهي و

شههناختي اجتمههاعي بههه پههذیرش ایههن گههروه از افههراد و

تحولي) یکي از مسائل چالشبرانگیز جوامع بشهرياند و

خانوادههاي آنها منجر شده است .در این راستا ،با ظهور

شامل آسهی هاي بلندمهدت حرکتهي ،زبهاني ،سازشهي/

دیدگاههاي نوین روانشناختي ازجمله روانشناسي مثبت،

دوگهال و

به اثرات وجود کودک با نارسایيهاي ذهنهي  -تحهولي

میلر .)2003 ،در این راستا ،نارسایيهاي ذهني – تحولي

بر مادران ،بیشتر توجه شده است و پژوهشهها بیشهتر بهر

 -تحولي 2قبل از سن  18سالگياند کهه

عوامل مثبت تأثیرگذار بر مادران این کودکان در حوزۀ

بهواسطۀ محدودیتهاي معنيدار در عملکردهاي ذهنهي

نارسههایيهاي تحههولي متمرکههز شههدهاند (بیههات2017 ،

و رفتارهاي سازگارانه تعریف ميشهوند ایهن رفتارههاي

کافمن ،هاالهان و پولین.)2017 ،

سازگارانه 1یا شخصي /اجتمهاعي اسهت (م
و شرایط عص

سههازگارانه در حوزههههاي مفهههومي ،عملههي و اجتمههاعي

سههازههاي بهزیسههتي روانشههناختي ،3تههابآوري 4و

نمود پیدا ميکنند (انجمن روانپزشکي آمریکها2013 ،

سخترویي روانشناختي 5از سهازههاي مههم روانشناسهي

کالیس 2011 ،ویگت ،میرز و تاپیا.)2018 ،

مثبتاند که در حوزۀ کودکان استثنایي و خهانوادۀ آنهها

بیشتر کودکان داراي نارسایيهاي ذهنهي و تحهولي

بررسي شدهاند (براي نمونهه ،بهویراز و سهایگیر.)2011 ،

با والدین خود زندگي ميکننهد و خهدمات بلندمهدت و

بهزیستي روانشناختي ،مفهومي چندبعهدي و برگرفتهه از

حمههایتي را از والههدین خههود (بهههویژه مههادر) دریافههت

دیدگاه انسهانگرایانه و روانشناسهي مثبهت اسهت کهه بها

ميکننههد .حرههور بلندمههدت ایههن گههروه از کودکههان و

مؤلفههههاي پههذیرش خههود ،6ارتبههاط مثبههت بهها دیگههران،7

تأثیرات آن بر مادران ،هم به لحاظ تأثیرگذاري مثبهت و

استق ل ،8تسلط محیطهي ،9ههدف در زنهدگي 10و رشهد

هم منفي همهواره شهایان توجهه بهوده اسهت (امرسهون و

شخصي 11تعریهف ميشهود .افهزون بهر ایهن ،ایهن سهازه

هاتون .)2008 ،تولد فرزند با ویژگيههاي نارسهایيهاي

شامل تجارب هیجاني افهراد (ماننهد هیجانههاي منفهي و

ذهني  -تحهولي اسهترسها و چالشههایي را بهراي کهل

مثبت و خلقوخوي) و همچنین ارزیابي آنان از زنهدگي

اعراي خانواده به همراه دارد .مادران ایهن کودکهان در

خودشان (مانند رضایت از زندگي) است (داینر1984 ،

مقایسه با گروههاي عادي بهواسطۀ هزینههاي زیاد مهالي

لوهمن.)2017 ،

و اقتصههادي و ایجههاد تههوازن بههین نیازهههاي خههانواده و

تههابآوري ،مفهههومي پیچیههده و چندبعههدي اسههت و

فرزنههدان سههطا زیههادي از اسههترس را تجربههه ميکننههد

شهههامل پیامهههدهاي روانشهههناختي مثبهههت و پاسهههخهاي

(ایستیس و همکاران 2013 ،فیندلر ،جاکوبي و گابیس،

سههازگارانهاي اسههت کههه بههاوجود شههرایط نههامطلوب

 .)2016افههزون بههر ایههن ،شههرایط مههزمن و چههالشبرانگیز

فرایندهاي تحولي ،تنش و عوامل خطرزاي محیطهي ،در

بودن ویژگيهاي این گروه از کودکان ،مهادران آنهها را

برخههي از افههراد نمایههان ميشههود .ایههن سههازه در مقابههل

بها مشههک تي مواجهه ميکنههد (ههودار ،ریسههي و فیههدلر

3

 2003مه

و ههو 2007 ،هاسهال ،رز و مه

دونالهد،

 2005گوپتا و کایور.)2010 ،

. adaptive / cognitive
. neurodevelopmental

1
2

. psychological well-being

4.

resiliency
psychological hardiness
6 self- acceptance
7. positive relations with others
8. autonomy
9
. environmental mastery
10. purpose in life
11 . personal growth
5.

نقش تابآوري و سخترویي روانشناختي در پیشبیني بهزیستي روانشناختي مادران داراي کودکان با نارسایيهاي شناختي و سازگارانه3/

اصههط حات در معههرخ خطههر و آسههی پذیر ،بیشههتر در

کرد و اشاره کرد سرسختي ارتباط بین حوادث زنهدگي

توصیف افرادي به کار ميرود که به شهرایط نهامطلوب،

تنشزا و بیماري را تعهدیل ميکنهد بنهابراین سرسهختي

پاسههخهاي سههازگارانه ميدهنههد (ماسههتن و ابههرادوی ،

روانشناختي بها عوامهل تهنشزا مهرتبط اسهت و بههخوبي

 2006راتر .)2006 ،تابآوري و بهزیستي روانشهناختي

پیامدهاي مثبتي را در افهراد ایجهاد ميکنهد .او همچنهین

بههر شهههدت معلولیهههت و خههدمات اجتمهههاعي دریهههافتي

سرسهههختي روانشهههناختي را ویژگهههي فهههردي پیچیهههده

تأثیرگذار است یعني هر انهدازه شهدت معلولیهت بیشهتر

ميدانست که شامل مؤلفههاي تعهد ،2کنترل 3و چهالش

باشد ،مادران بیشتر دچار استرس و اضطراب ميشهوند و

(مبهههارزهجویي )4اسهههت (کوباسههها ،1979 ،کوباسههها و

کیفیههت زنههدگي و بهزیسههتي روانشههناختي آنههها پههایین

همکهههاران .)1982 ،بهههه نظهههر ميرسهههد تهههابآوري و

ميآید حمایت اجتماعي دریافتي این شرایط را تعهدیل

سرسختي روانشناختي ،توانایي مادران داراي کودکان با

ميکند (پزو ،ساریا و بریسو.)2014 ،

نارسایيهاي تحولي را بهراي مقابلهه بها چالشههاي ایهن

در دهههاي اخیر ،ویژگيهاي تابآوري با توجه بهه

گروه از کودکان باال ميبرد.

اثههراتش بههر مههادران و نیههز فراینههدهاي تحههولي افههراد ،در

در حوزۀ نارسایيهاي تحهولي ،شناسهایي متغیرههاي

بیشتر فرهنگها درخور توجه قرار گرفته است (سهینگر،

روانشههناختي ازجملههه سههخترویي روانشههناختي بههراي

مائول ،وانگ و اثرایدجه .)2011 ،تابآوري در مادران

کم

به بهزیستي مادران این گروه از کودکان اهمیهت

داراي کودکههان بهها نارسههایيهاي ذهنههي  -تحههولي بههه

ویژهاي دارد .در پژوهشهي نشهان داده شهد سهخترویي

سازگاري و س مترواني آنها منجر شده اسهت (نعمتهي

روانشناختي به همراه حمایت اجتماعي به سازگاري بهتر

و مهههديپور  -مههاراالني 1395 ،م ه

این گروه از مادران کم

کههوبین و م ه

کرده اسهت (ویهس.)2002 ،

کهههوبین 1996 ،پاترسهههون .)2002 ،افهههزون بهههر ایهههن،

افزون بر این ،سرسختي روانشناختي ميتواند با معنادهي

تابآوري ازطریق پیشگیري از مبت شدن به اخت لها به

به زندگي در شرایط چالشبرانگیز زندگي مرتبط باشهد

ميکنهههد

(شههواب )1996 ،و ارتقههاي تههوان افههراد (فههای و جههونز،

(می نت ،اید ،کواوس ،و میههان 2002 ،لهي ،سهادوم و

کوبین و تامپسهههون)1996 ،

سهههازگاري و سههه مترواني افهههراد کمههه
زامورسکي.)2013 ،

 1991مههه
کم

کوبین ،مههه

کند.

سرسههختير روانشههناختي شههامل افههرادي اسههت کههه

مهههرور ادبیهههات پژوهشهههي مربهههوط بهههه بهزیسهههتي

باوجود داشتن میزان زیهادي از تهنش در زنهدگي ،سهالم

روانشناختي در حوزۀ نارسایيهاي ذهني  -تحولي نشهان

بهههاقي ميماننهههد (کوباسههها .)1979 ،ایهههن سهههازه «منبهههعر

ميدهد پژوهش دربارۀ ایهن سهازه بها متغیرههایي ازقبیهل

مقاومت »1شناخته ميشود و روشهاي مواجهه با عوامل

انسجام خانوادگي و خودکارآمهدي والهدیني (بهویراز و

استرسزا را در افراد تعدیل ميکند .به عبارتي ،افهراد را

ساي گیر )2011 ،یها دربهارۀ مهادران داراي کودکهان بها

قادر ميسهازد در مواجههه بها وقهایع اسهترسزا وضهعیت

شهرایط فلههج مغههزي (بههارلو ،کهولین -پههاول ،چههش یههار،

طبیعههي خههود را حف ه کننههد (کوباسهها 1979 ،کوباسهها،

 ،)2006درمانههدگي روانشههناختي (ایسههتس و همکههاران،

مههدي و کههان 1982 ،پههارکس .)1994 ،در اواخههر دهههه

 ،)2013آشفتگي روانشناختي والدیني (فونسیکا ،نظره و

 ،1970کوباسا مفههوم سرسهختي روانشهناختي را مطهرح
resource source

1.

2.

commitment
3. control
4 .challenge
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کانههاوارو ،)2013 ،آشههفتگيهاي روانشههناختي (گویههده،

یعنهههي والهههدین ،معلمهههان ،متخصصهههان ،مشهههاوران و

نارسیسهههه ،ههههال و کویهههو ،)2014 ،احسهههاس گنهههاه و

برنامهریزان ایهن حهوزه ميتواننهد از یافتهههاي پهژوهش

هاي

حاضر بهرهمند شوند .در کل پهژوهش حاضهر بها ههدف

مقابلههههاي (میکهههائلي ،)1387 ،آمهههوزش رواندرمهههاني

بررسي نقش تهابآوري و سهخترویي روانشهناختي در

مثبهههتگرا (علمهههيمنش ،)1396 ،کیفیهههت زنهههدگي و

پیشبیني بهزیستي روانشهناختي مهادران داراي کودکهان

س مت معنوي (صفار حمیدي ،بشیرگنبدي و حسهینیان،

نارسایي ذهني و تحولي انجام شده است.

شرمندگي (لیس ،شهفرن و و ریهزو ،)2013 ،سهب

 )1398انجهههام شهههده اسهههت ولهههي دربهههارۀ سهههازههاي
تابآوري و سخترویي روانشناختي بهعنوان سهازههاي

روش

مثبههت روانشههناختي در حههوزۀ نارسههایيهاي تحههولي،

روش پهههژوهش ،جامعهههۀ آمهههاري و نمونهههه :طهههرح

پژوهشي انجام نشده اسهت .پهژوهش حاضهر بها در نظهر

پژوهش ،توصیفي از نوع همبستگي بود .جامعهۀ آمهاري

گرفتن نبود پژوهش دربارۀ بررسي رابطۀ بین تهابآوري

شامل مهادران داراي کودکهان بها نارسهایيهاي ذهنهي -

و سخترویي روانشهناختي بها بهزیسهتي روانشهناختي در

تحولي بود کهه در سهال تحصهیلي  96 – 97در مهدارس

بین این گروه از مادران ،ضرورت پژوهش با این سازهها

ابتدایي شهر تبریز ثبتنهام کهرده بودنهد .در ایهن راسهتا،

بهههعنوان متغیرهههاي تأثیرگههذار در زمینههههاي مختلههف

تعهههداد  80نفهههر از ایهههن گهههروه از مهههادران بهصهههورت

زندگي مادران داراي کودکان با نارسهایيهاي ذهنهي –

نمونهگیري دردسترس از مدارس تحت نظهر آمهوزش و

تحولي را ميطلبد .همچنهین دسهتیابي بهه فعالیتههاي

پرورش کودکان استثنایي شههر تبریهز انتخهاب شهدند و

شواهد  -محور در این حوزه با توجه به اینکه تنشههاي

مقیاسههاي بهزیسههتي روانشههناختي بشههارت ،تههابآوري

مهرتبط بها نارسههایيهاي تحهولي در برخهي از خانوادهههها

کانر و دیویدسون و سرسختي روانشناختي کوباسا بهراي

گههذرا و در برخههي پایههدار اسههت (هههایس و واتسههون،

جمعآوري دادهها استفاده شدند که در زیر توضیا داده

 ،)2013ضهههرورت انجهههام پهههژوهش حاضهههر را توجیهههه

ميشوند:

ميکند .افهزون بهر ایهن ،مشهاهدۀ اثهرات مثبهت حرهور

مقیهاس سه مترواني :1مقیهاس سه مترواني 28-

کودک داراي نارسایيهاي ذهني  -تحهولي بهر مهادران

(بشهههارت ،)1388 ،فهههرم کوتهههاه مقیهههاس  38سهههؤالي

ایههن گههروه از کودکههان (بههراي نمونههه ،بیگتههون و ویلههز،

س مترواني (بشارت  )1385است که داراي  28سهؤال

 )2017از پایههاي نظري روانشناسي مثبت مبني بر تأکید

است و دو وضعیت بهزیستي روانشهناختي و درمانهدگي

بر توانمنديها حمایت ميکند که این شرایط ،پهژوهش

روانشناختي را در اندازههاي  5درجهاي لیکرت از نمهرۀ

حاضر را به سوي راسهتيآزمایي سهازههاي تهابآوري،

( 1کههام م مخههالف) تهها ( 5کههام م موافههق) ميسههنجد14 .

سههخترویي روانشههناختي و بهزیسههتي روانشههناختي در

سؤال اول این مقیاس ،بهزیستي روانشناختي و  14سهؤال

حوزۀ نارسایيهاي تحهولي رهنمهون ميکنهد .یافتهههاي

پایانياش ،درماندگي روانشهناختي 2را ميسهنجد .بهراي

پژوهش حاضر به بسهط و تعهدیل دیهدگاههاي نظهري و

ضری

آلفايکرانباخ بهراي

تجربي متغیرهاي مدنظر در حوزۀ نارسهایيهاي ذهنهي -

هههر دو زیرمقیههاس بهزیسههتي روانشههناختي و درمانههدگي

تحولي کم

پایایي این مقیاس از ضری

خواهد کرد .همچنین ،افقهاي کهاربردي

و پژوهشي را پهیش روي متخصصهان قهرار خواههد داد

. Mental Health Inventory
psychological distress

1
2.

نقش تابآوري و سخترویي روانشناختي در پیشبیني بهزیستي روانشناختي مادران داراي کودکان با نارسایيهاي شناختي و سازگارانه5/

روانشناختي استفاده شده اسهت کهه نمهرۀ آزمودنيههاي

طیف پنج درجهاي لیکرت از صفر تا چهار نمرهگهذاري

 0/94و  0/91و گههروه بیمههار

ميشوند .سهازندگان آزمهون ،روایهي (بهه روش تحلیهل

 0/93و  0/90به دست آمهد کهه نشهان ميدههد

عامههل و روایههي همگههرا و واگههرا) و پایههایي (بههه روش

مقیههاس از همسههاني درونههي خههوبي برخههوردار اسههت.

بازآزمایي و آلفهاي کرانبهاخ) مقیهاس تهابآوري را در

محاسبهشههده بههراي بهزیسههتي روانشههناختي و

گروههههاي مختلههف عههادي و در معههرخ خطههر احههراز

 r= 0/90و  r =0/89و

کردند (جوکار .)1386 ،در ایهران ،محمهدي ،جزایهري،

در سهطا  p ≤0/001معنهادار بودنهد کهه نشهان ميدههد

رفیعي ،جوکار و پورشهباز ( )1385پایایي این مقیاس را

مقیههاس از پایههایي بازآزمههایي رضایتبخشههي برخههوردار

برابهر  0/89و روایههي آن را بههین  0/14تهها  0/64گههزارش

اسههت .روایههي همزمههان مقیههاس س ه مترواني  28-بهها

کردهانههد .در پههژوهش سههاماني ،جوکههار و صههحراگرد

و

( )1386پایایي این مقیاس در دانشجویان با روش آلفاي

هیلیههر )1979 ،1دربههارۀ همههۀ آزمودنيهههاي دو گههروه

کرانباخ برابر 0/87به دست آمده و نتایج آزمون تحلیهل

محاسههبه شههد .نتههایج ضههرای همبسههتگي پیرسههون نشههان

عامهل

گههروه بهنجههار بهههترتی
بهترتی
ضههرای

درماندگي روانشناختي بهترتی

اجراي همزمان پرسشنامۀ س مت عمهومي (گلهدبر

عاملي روي ایهن مقیهاس بیانکننهدۀ وجهود یه

 KMOبراي

دادند بین نمرۀ کلهي آزمودنيهها در پرسشهنامۀ سه مت

عمومي در این مقیاس است .مقدار ضری

عمومي بها زیرمقیهاس بهزیسهتي روانشهناختي همبسهتگي

این تحلیل برابر 0/89و مقهدار آزمهون کرویهت بارتلهت

منفي معنادار ) (p ≤ /0/001 ،r = - 0/87و با زیرمقیاس

برابههر  6/64بههود .در پههژوهش کههاوه ( )1388بهههمنظور

درمانهههدگي روانشهههناختي ،همبسهههتگي مثبهههت معنهههادار

سنجش تابآوري والدین ،مقیاس مذکور اسهتفاده شهد

 )r =0/89 ،p ≤0/001وجهود دارد .ایهن نتهایج ،روایهي

و ضری

پایهایي آن  0/77بهه دسهت آمهد .در پهژوهش

همزمان مقیاس س مترواني را تأییهد ميکننهد .روایهي

حاضر نیز ضری

تفکیکههي مقیههاس سهه مترواني بهها مقایسههۀ نمرههههاي

شد.

آلفاي کرونباخ برابر بها  0/81محاسهبه

بهزیستي روانشناختي و درماندگي روانشناختي دو گروه

مقیاس سرسختي روانشناختي :3کوباسها و همکهاران

بیمار و بهنجار ،محاسبه و تأیید شد .نتایج تحلیهل عهاملي

( )1982ایهههن مقیهههاس را بهههراي ارزیهههابي سهههخترویي

تأییهههدي نیهههز دو زیرمقیهههاس بهزیسهههتي روانشهههناختي و

روانشناختي افراد طراحي کردند .فرم کوتاه این مقیهاس

درماندگي روانشناختي را تأییهد کهرد (بشهارت.)1388 ،

شامل  20عبارت است که بهصهورت مقیهاس لیکرتهي 4

در پژوهش حاضر با توجه به اههداف پهژوهش ،فقهط از

اوقهات)

بخههش  12سههؤالي بهزیسههتي روانشههناختي اسههتفاده شههد.
همچنین در پژوهش حاضر ،ضری

آلفاي کرانباخ برابر

با  0/73محاسبه شد.
مقیههاس تههابآوري :2بههراي سههنجش تههابآوري از
مقیاس تهابآوري کهانر و دیویدسهون ( )2003اسهتفاده
شد .این مقیاس شهامل  25گویهه اسهت کهه هرکهدام در
1. Goldberg & Hillier
2 . Resilience Scale

درجهاي (هرگز ،بهندرت ،گاهي اوقات ،اغل

و بهصورت نمره ا تا  4جمعبندي و تحلیل ميشود .ایهن
مقیهههاس شهههامل سهههه خردهمقیهههاس کنتهههرل ،تعههههد و
مبارزهجویي است .ضری

آلفاي کرانباخ براي همساني

دروني مقیاس سخترویي روانشهناختي  0/67بهه دسهت
آمد .در پژوهش حاضر نیز ضری

آلفاي کرانباخ برابهر

با  0/8محاسبه شد.
. Psychological Hardiness

3
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روش اجرا و تحلیل :پس از اخهذ مجوزههاي الزم از

یافتهها
در پهههژوهش حاضهههر ،شهههرکتکنندگان تعهههداد 80

ادارۀ آمههوزش و پههرورش اسههتثنایي اسههتان آذربایجههان
شرقي به مهدارس مربوطهه مراجعهه شهد .پهس از کسه

پرسشههنامه را تکمیههل کردنههد .تحصههی ت مهههادران از

رضههایت از مههدیران و مههادران ایههن مههدارس و همچنههین

راهنمایي تا لیسانس ،سن آنها در دامنهه  24تها  55سهال،

دادن اطمینهههان خهههاطر بهههه مهههادران ایهههن کودکهههان از

تعداد فرزندان آنها بین  1تا  4بود ،جنسیت فرزندان آنها
را پسههر تشههکیل مههيداد و بهها توجههه بههه اینکههه در مقطهها

محرمانهبودن اط عهات آنهها ،حفه هویهت و رضهایت

ابتههدایي مشههغول بههه تحصههیل بودنههد ،سههطا نارسههایي

آگاهانههۀ آنههها ،تعههداد  80نفههر از ایههن گههروه از مههادران

کودکان آنها بیشتر خفیف بود.

بهصههورت نمونهههگیري دردسههترس انتخههاب شههدند و

بههراي بررسههي نرمههالبودن توزیههع دادهههها از آزمههون

مقیاسههاي بهزیسههتي روانشههناختي بشههارت ،تههابآوري

کالموگروف  -اسمیرنف استفاده شد .نتایج نشان دادنهد

کههانر و دیویدسههون و سرسههختي روانشههناختي کوباسهها

متغیرهاي پژوهش حاضهر داراي توزیهع نرمالانهد زیهرا

(جمعام  3پرسشنامه) را تکمیل کردند و براي جمعآوري

آزمون کالموگروف اسهمیرنف در سهطا  0/05معنهادار

دادهها استفاده شدند .در این راستا ،براي تحلیهل دادههها

نیست بنابراین مفروضۀ نرمهالیتي بهراي متغیرهها رعایهت

از نرمافههزار ( )SPSSنسههخه  21و از آمههار توصههیفي و
استنباطي ،آزمون رگرسیون چندگانه ،ضری

شده است .براي بررسي اسهتق ل دادههها ههم از آزمهون

همبستگي

دوربین  -واتسون استفاده شهد مقهدار ایهن آزمهون 2/3

پیرسههون ،آزمههون کههالموگروف – اسههمیرنف و آزمههون

بود که نشاندهندۀ استق ل دادهها است.

دوربین واتسون استفاده شد.

براي تحلیهل دادهههاي پهژوهش از روش همبسهتگي
پیرسون ،پس از تأییهد پیشفرخههاي آن اسهتفاده شهد
نتایج در جدول زیر آمدهاند.

جدول .1ضریب همبستگی بین تابآوری و سخترویی با بهزیستی روانشناختی
متغیر

1

2

 -1تابآوري

M
72/80

SD
22/69

1

 -2سخترویي

39/22

13/75

0/32

1

 -3بهزیستي روانشناختي

54/81

13/75

0/34

0/27

3

1
P >0/05



منههدرجات جههدول  1نشههان ميدهنههد بههین بهزیسههتي

تابآوري و سخترویي همبسته اسهت .در ادامهه بهراي

روانشههناختي بهها تههابآور  )p≥ 0/05 r =0/34و بههین

تعیهههین تهههأثیر ههههر یههه

از متغیرههههاي تهههابآوري و

بهزیستي روانشناختي با سخترویي (p 0/01 r = 0/27

سخترویي بر بهزیسهتي روانشهناختي ،از رگرسهیون بهه

≤) همبستگي مثبهت و معنهاداري وجهود داشهت یعنهي

روش همزمههان اسههتفاده شههد کههه نتههایج در جههدول 2

سههطوح بههاالي بهزیسههتي روانشههناختي بهها سههطوح بههاالي

آمدهاند.

نقش تابآوري و سخترویي روانشناختي در پیشبیني بهزیستي روانشناختي مادران داراي کودکان با نارسایيهاي شناختي و سازگارانه 7/

جدول .2ضرایب رگرسیون سهم متغیرهای تابآوری و سخترویی در پیشبینی بهزیستی روانشناختی
متغیر

Beta

sig

t

R2

R



تابآوري

0/324

3/13

0/ 003

سخترویي

0/248

2/39

0/019

0/421

0/177
P ≤0/05

منههدرجات جههدول  2نشههان ميدهنههد هههر دو متغیههر

روانشناختي مساعدي را ندارنهد و در مقایسهه بها مهادران

تههههابآوري ( )t = 3/13 ،P = 0/003و سههههخترویي

کودکههان عههادي ،سههطا بههاالیي از تههنش و مشههک ت

( )t = 2/39 ،P = 0/01در پیشبینههههههههي بهزیسههههههههتي

س مترواني را را تجربه ميکنند (هودار و همکهاران،

روانشناختي معنادارند .همچنین با توجه به نمهرات Beta

و ههو 2007 ،هاسهال و همکهاران.)2005 ،

ميتوان گفت به ترتی

 2003م

متغیرهاي تابآوري ( )0/324و

مادران به دلیل اینکه زمان بیشتري براي مراقبت از فرزند

سخترویي ( ،)0/248سهم یگانهاي در تبیهین واریهانس

معلههول خههود اختصهها

ميدهنههد و بههه علههت شههرایط و

بهزیستي روانشناختي دارند.

مسههلولیتهاي مههادامالعمري کههه نارسههایيهاي ذهنههي -
تحههولي از لحههاظ شههناختي ،اجتمههاعي و هیجههاني دارد،

بحث
پههژوهش حاضههر بهها هههدف بررسههي تههابآوري و
سههههخترویي روانشههههناختي در پیشبینههههي بهزیسههههتي

تهههنش بیشهههتري را متحمهههل ميشهههوند و در معهههرخ
آسههی هايرواني شههدیدتري قههرار ميگیرنههد (گوپتهها و
کایور.)2010 ،

روانشههناختي مههادران داراي کودکههان بهها نارسههایيهاي

در پژوهشهاي همسو با پژوهش حاضر و در ارتباط

شناختي  -سازگارانه انجام شهد .نتهایج نشهان دادنهد ههم

با نقش تابآوري بهه نظهر ميرسهد در پهژوهش حاضهر

تابآوري و ههم سهخترویي روانشهناختي بها بهزیسهتي

تههابآوري بههه مههادران داراي کودکههان بهها نارسههایيهاي

روانشناختي رابطه دارد و همچنین ،متغیرهاي تابآوري

ذهني  -تحولي در برابر رفتارها و شهرایط چهالشبرانگیز

و سخترویي روانشهناختي توانهایي پیشبینهي بهزیسهتي

فرزند خود کم

کرده است تها بهزیسهتي روانشهناختي

روانشهههناختي مهههادران داراي کودکهههان نارسهههایيهاي

حاصل شود .در این راسهتا و در تبیهین یافتهههاي حاضهر

شناختي  -سازگارانه را دارند .یافتههاي پژوهش حاضهر

ميتوان بیان کهرد در نظریهههاي تهابآوري خهانوادگي

بهها یافتههههاي تیسههایس و همکههاران ( )2013و فینههدلر،

باور بر این است که بحرانهاي پهیشرو فرصهتهایي را

جاکوبي و گهابیس ( )2016ناهمسهو اسهت و بها شهواهد

براي خانوادهها فراهم ميکند تا آنها بهه ارزیهابي مجهدد

پژوهشي می نهت و همکهاران ( ،)2002لهي و همکهاران

اولویتها و ایجاد روابط معنهيدار بها عوامهل محیطهي و

( ،)2013نعمتههههي و همکههههاران ( )1395و بیگتههههون و

منابع شخصي بپردازند و ازطریق مدیریت و سازگاري با

همکههاران (  )2017همسههو هسههتند .در ارتبههاط بهها تبیههین

شرایط موجود ،بهزیستي روانشناختي خود را حف کنند

ناهمسویي ميتهوان بیهان داشهت شهرایط چهالشبرانگیز،

(مهه

کههوبین و همکههاران 1996 ،پاترسههون .)2002

ایههن گههروه از کودکههان مههادران را بهها مشههک تي مواجههه

تابآوري انگیزهاي قهوي بهراي مواجههه بها چالشههاي

ميکند .یشهتر یافتهههاي پژوهشهي مبهین ایهن اسهت کهه

زندگي فراهم ميکند و انرژيدهندۀ رفتارههاي هدفمنهد

مههادران کودکههان داراي نارسههایيهاي تحههولي ،شههرایط

براي سازگاري و بازگشت به حالت نخستین اسهت .ایهن
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سههازه در گروههههاي در معههرخ خطههر ازجملههه مههادران

چالشهاي فراروري ویژگيهاي فرزنهد خهود ،بهه آنهها

داراي کودکههان نارسههایيهاي ذهنههي  -تحههولي ،نقههش

کمههه

شهههایاني ميکنهههد و بههها فراهمکهههردن فرصهههت

میانجيگر بسیار مهمي را در پیشگیري از بهروز بسهیاري

رویههارویي بهها چالشههها ،بهزیسههتي روانههي آنههان را ارتقهها

از اخت الت رواني از خود نشهان ميدههد و بها تغییهر در

ميبخشد.

طول زمان ميتواند کمه

بسهیاري بهه سه مت روانهي

افراد بعد از تجارب دردناک و نامطلوب کند (می نت و

افههراد داراي ویژگيهههاي سرسههختي ،بهآسههاني
تحتفشههار قههرار نميگیرنههد ،کمتههر بههه بیمههاري مبههت
در هنگام اسهترس

همکاران 2002 ،لي ،سادوم و همکاران 2013 ،نعمتهي

ميشوند و توانایي انجام رفتار مناس

و همکاران.)1395 ،

را دارند (کوباسا و همکهاران .)1982 ،بهه نظهر ميرسهد

افزون بر این ،مواردي مانند ارتقاي حس تهوان

سطوح سرسختي باال افراد را قادر ميسهازد رویهدادهاي

شخصي و اعتماد ،تغییر اولویتها ،قدردانستن زندگاني،

دشوار زندگي را به فرصتهایي براي افهزایش معنهادهي

لذت از فرایند رشد و تکامهل کهودک ،ارتقهاي ایمهان /

بههه زنههدگي تبههدیل کننههد (شههواب .)1996 ،همچنههین

معنویت ،معنيدارشدن روابط و تغییرات مثبهت کهودک

سرسختي کارکردي است که بهمنزلهۀ عامهل میهانجيگر

بهههر کهههل جامعهههه از اثهههرات مثبهههت کهههودک داراي

توان مقابلهاي افراد را باال ميبرد و خطر اثهرات اسهترس

نارسهههایيهاي ذهنهههي  -تحهههولي بهههر مهههادران و بافهههت

را کاهش ميدهد (فای و همکاران 1991 ،مه

کوبین

خانودگي است (بیگتون و ویلز .)2017 ،مجموعهۀ اینهها

و همکهههاران  .)1996همچنهههین ،افهههراد داراي سهههطوح

شرایطي را براي این گروه از مادران فهراهم مهيآورد تها

سرسختي روانشناختي باال ،داراي حس قوي تعهد نسبت

بهزیستي روانشناختي آنان باوجود مواجهه با چالشههاي

به زندگي و کارند و بهصورت فعال نسهبت بهه آنچهه در

فراروي ناشي از وجود فرزنهد بها نارسهایيهاي ذهنهي –

اطراف آنها اتفاق ميافتد واکنش نشان ميدهند.

تحولي ،مثبت شود.

افهههراد داراي سرسهههختي روانشهههناختي معتقدنهههد

در پژوهش حاضر ،یافتههاي موجود از نقش و تهوان

ميتوانند آنچه اتفاق ميافتد را کنترل یا تحت تأثیر قرار

مههؤثر سههخترویي روانشههناختي در پیشبینههي بهزیسههتي

دهنههد و از شههرایط و چالشهههاي جدیههد خههود لههذت

مادران داراي کودکان با نارسهایيهاي ذهنهي  -تحهولي

ميبرند .همچنین ،آنها داراي انگیزش درونياند و بهراي

حمایت ميکنهد .افهراد داراي ویژگيههاي سهخترویي

خود حس رسیدن به هدف را ایجهاد ميکننهد (کوباسها،

رویههدادهاي چههالشبرانگیز زنههدگي را بهصههورت عامههل

 .)1979به نظهر ميرسهد مهادراني کهه در تربیهت فرزنهد

کمخطر ارزیابي ميکنند و در توانایي خود بهراي مقابلهه

داراي نارسایيهاي ذهني و تحولي خود داراي انگیهزش

با اینگونه رویدادها خوشبیناند .افهزون بهر ایهن ،آنهها

درونههي و هدفگههذاري هسههتند ،آمههادگي مبههارزه بهها

اینگونههه چالشهههاي فههراروي خههود را فرصههتي بههراي

چالشهاي ناشي از ویژگيهاي این گروه از کودکان را

پویایي و انطباق مجدد و ارتقاي خویشتن تصور ميکنند

دارند بر همهین اسهاس ،رضهایت از زنهدگي را در ایهن

و با باور توانایي کنترل عوامل محیطهي ،فراینهد زنهدگي

راستا تعریف ميکنند و به دست ميآورند.

سههازگارانه خههود را حفهه ميکننههد (کوباسهها.)1979 ،

بهههطورکلي سرسههختي روانشههناختي و تههابآوري،

ميتههوان بیههان کههرد سرسههختي روانشههناختي بهها افههزایش

نقش مهمي در پیشبینهي بهزیسهتي روانشهناختي مهادران

توانمنهههدهاي ایهههن گهههروه از مهههادران در مواجههههه بههها

دارد و از پایههاي نظري روانشناسي مثبهت در ارتبهاط بها

نقش تابآوري و سخترویي روانشناختي در پیشبیني بهزیستي روانشناختي مادران داراي کودکان با نارسایيهاي شناختي و سازگارانه 9/

تأکید بر توانمنهديهاي آدمهي در مقابلهه بها چالشههاي
زندگي حمایت ميکند.
از محهههدویتهاي پهههژوهش حاضهههر ميتهههوان بهههه

علمي منش ،ن .)1396( .اثربخشي رواندرماني
مثبتگرا بر تنیدگي در مادران داراي فرزند کمتوان
ذهني .فصلنامۀ کودکان استثنایي.14-5 ،)4(17 ،

کنترلنشدن برخي از فراینهدهاي تحهولي و ویژگيههاي

کاوه ،م .)1388( .تدوین برنامۀ افزایش تابآوري در

فردي افراد مثل تجهارب و نگرشههاي آنهان و جنسهیت

برابر استرس و تأثیر آموزش آن بر مؤلفههاي

فرزندان این مادران اشاره کرد که بههنوعي ميتوانهد بهر

کیفیت زندگي والدین داراي کودک کمتوان

سههخترویي روانشههناختي ،تههابآوري تههأثیر گههذارد.

ذهني خفیف ،پایاننامۀ کارشناسي ارشد کودکان

طراحهههي و اجهههراي برنامهههۀ آموزشهههي سهههخترویي

استثنایي .تهران :دانشگاه ع مه طباطبایي.

روانشناختي و تابآوري و نیز انجام پژوهشهاي بیشهتر

محمدي ،م جزایري ،ع رفیعي ،ا جوکار ،ب و

در ارتبههاط بهها بهزیسههتي روانشههناختي بههراي رسههیدن بههه

پورشهباز ،ع .)1385( .بررسي عوامل تابآور در

شههواهد پژوهشههي بیشههتر پیشههنهاد ميشههود .همچنههین

افراد در معرخ خطر سو مصرف مواد مخدر .مجلۀ

یافتههاي پژوهش حاضر از پایهههاي نظهري روانشناسهي

پژوهشهاي نوین در روانشناختي .دوره ( ،)1شماره

مثبت در ارتبهاط بها تأکیهد بهر توانمنهديها در مقابلهه بها

.203 – 224 ،)2( 3
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