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چکیده
هدف پژوهش حاضر مقایسه دلبستگی به خدا و تابآوری در مادران دانشآموزان کمتوان ذهنی و عادی
و نیز پیشبینی تابآوری بر اساس دلبستگی به خدا در این گروهها بود .روش پژوهش توصیفی از نوع
همبستگی بود .دادهها با استفاده از نمونهگیری تصادفی خوشهای از مدارس دانشآموزان کمتوان ذهنی و
مدارس عادی شهرستان مشگینشهر جمعآوری شدند .برای جمعآوری دادهها از مقیاس دلبستگی به خدا
روات و کرکپاتریک و پرسشنامه تابآوری کانر و دیویدسون استفاده شد .گروه نمونه شامل  92نفر از
مادران دانشآموزان کمتوان ذهنی و  94نفر از مادران دانشآموزان عادی بودند .نتایج شاخص هوتلینگ
برای آزمون تفاوت بین گروهها نشان داد که بین دو گروه در تمامی ابعاد متغیر دلبستگی به خدا (ایمن،
اجتنابی ،اضطرابی) و تابآوری تفاوت معنادار وجود دارد .در رگرسیون چندگانه به روش گام به گام ،از
بین انواع دلبستگی ،دلبستگی ایمن به خدا میزان تابآور بودن را در مادران دانشآموزان عادی و دلبستگی
اجتنابی به خدا ،کاهش تابآوری را در مادران دانشآموزان کمتوان ذهنی در مقایسه بین این دو گروه،
پیشبینی کرده است .نتایج به دست آمده نشانگر این است که نوع دلبستگی به خدا میتواند بر میزان
تابآوری افراد در مواجهه با چالشهای زندگی تاثیر گذارد.
واژگان کلیدی :دلبستگی به خدا ،تابآوری ،مادران دانشآموزان کمتوان ذهنی و عادی

مقدمه

کمتوانی ذهنی ،4اختالل فرآیند رشدی است که بهصورت نارسایی در کارکرد هوشی و
رفتار سازشی در زمینههای مفهومی ،اجتماعی و عملی تعریف میشود (انجمن روانپزشکی

 .1استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه تبریز (نویسنده مسئول) sh.nemati@tabrizu.ac.ir
 .2دانشجوی کارشناسی ارشد علوم تربیتی دانشگاه تهران
 .3استاد گروه علوم تربیتی دانشگاه تهران
4. Intellectual disability
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آمریکا .)2013 ،1شرایط و ویژگیهای چالشبرانگیز کودکان کمتوان ذهنی ،والدین این
گروه از کودکان را در مقایسه با والدین کودکان عادی در معرض تنشهای مزمن قرار
میدهد و آنان را مستعد بیماریهای جسمی و سالمت روانی ضعیف میکند (میودراگ و

هوداپ2010 ،2؛ وودمن ،مادزلی و هایسر-کرام.)2015 ،3

در ادبیات پژوهشی کمتوانی ذهنی ،متغیرهای روانشناختی یا عوامل فرهنگی-
اجتماعی تاثیرگذار بر کانون خانواده همواره مورد توجه بوده است .در این راستا ،عوامل
مربوط به فرایندهای تحولی مانند دوران اولیه کودکی ،به همراه توجه به تواناییهای مثبت
در افراد برای سازگاری ،اهمیت ویژهای دارد (السون و هوانگ2008 ،4؛ گرستین ،کرنیک،
بالچر و بیکر2009 ،5؛ میودراگ و هوداپ2010 ،؛ هاالهان ،کافمن و پولین .)2015 ،6سازه

دلبستگی 7یکی از مفاهیم تحولی مهم در رویکرد روانتحلیلگری و تابآوری 8سازهای

در روانشناسی مثبت است.تابآوری یا توانایی بهبود و بازگشت به حالت اولیه 9در مواجه
با شرایط ناگوار زندگی ،طی پنج دهه گذشته از موضوعهای مورد بررسی در نظریههای

روانشناسی بوده است (پرنس -امبوری ،ساکلوفسکی و وسلی .)2014 ،10این سازه،
مجموعهای از ویژگیهای فردی و فرایندی است که در شرایط نامساعد زندگی به
سازگاری موفق افراد کمک میکند (النگر .)2004 ،11برخی از صاحبنظران تابآوری را
فرایند پویایی میدانند که با توجه به فرصتهای پیشآمده در فرایند زندگی و از زمانی به
زمان دیگر متغیر است و معتقدند که تابآوری کیفیتی منعطف و تغییرپذیر دارد (والر،12
 .)2001والدین کودکان با نارساییهای تحولی در بافت جامعهای فرزند خود را بزرگ
میکنند که جایگاه فرد دارای نارسایی در آن کمتر شناخته شده است؛ بنابراین ،انتظار
)1. American Psychiatric Association (APA
2. Miodrag&Hodapp
3. Woodman, Mawdsley& Hauser-Cram
4. Ollson& Hwang
5. Gerstein, Crnic, Blacher& Baker
6. Hallahan, Kauffman&Pullen
7. attachment
8. resiliency
9. bounce back
10. Prince-Embury, Saklofske&Vesely
11. Langer
12. Waller
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میرود که این گروه از والدین از لحاظ هیجانی بار سنگینی را متحمل شوند (گرین،1
 .)2007شواهدی وجود دارد مبنی بر اینکه اگرچه تولد کودک با نیازهای ویژه عملکرد
خانواده را تحت تاثیر قرار میدهد؛ اما برخی ویژگیها از قبیل دریافت حمایت از سوی
خانواده گسترده ،در دسترس بودن خدمات ،مشارکت خانواده و مشاور مدرسه و نوع

معنای ناتوانی ،بهنوعی بر تابآوری خانوادهها تاثیر میگذارد (استرنادوا.)2006 ،2

دلبستگی یکی از سازههای مهم روانشناختی در رویکرد روانتحلیلگری است که
توسط جان بالبی 3برای توصیف کیفیت رابطه عاطفی کودک با مراقب مطرح شد .پس از
بالبی ،ماری اینثوورث با استفاده از آزمایش موقعیت ناآشنا 4سطوح دلبستگی ،تحت عنوان

دلبستگی ایمن ،5دوریگزین ،6مقاوم 7و آشفته/سردرگم 8را شناسایی و توصیف کرد

(سوانبرگ1998 ،9؛ برک 10و همکاران .)2004 ،کرکپاتریک )1999( 11با الهام گرفتن از
پژوهشهای بالبی و اینثورث ،ارتباط انسان با خدا را نوعی پیوند دانست که با نظریه
دلبستگی قابل تبیین است .دلبستگی ایمن به خدا ،دلبستگی اجتنابی به خدا و دلبستگی

اضطرابی-دوسوگرایی 12انواع دلبستگی موجود انسان به خدا بود که کرکپاتریک و
همکارانش در پژوهشی تحلیل عاملی آن را توصیف کردهاند (کرکپاتریک و شیور،13
 .)1992شواهد پژوهشی محدود اما سودمند ،در زمینه دلبستگی به خدا و رابطه سبکهای

دلبستگی به خدا با متغیرهای روانشناختی در روانشناسی مذهب وجود دارد .در دو
پژوهش کرکپاتریک و شیور ( )1990،1992بین سبکهای دلبستگی و متغیرهای مذهبی از
3
قبیل باور مذهبی ،14تعهد 15و روابط نزدیک1؛ تصویر ذهنی از خدا2؛ تجارب تغییرات قلبی
1. Green
2.Strnadová
3. John Bowlby
4. strange situation
5. securely attached
6. avoidant
7. resistant
8. disorganized/disoriented
9. Svanberg
10. Berk
11. Kirkpatrick
12. anxious- ambivalent
13. Shaver
14. religious belief
15. commitment
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قلبی 3و تجارب سخن گفتن به زبان دیگری( 4نوعی آیین مذهبی در مذهب پروتستان)
رابطه پیدا کردند.
کرکپاتریک ( )1998در پژوهشی طولی شواهدی را پیدا کرد که در افراد دارای
الگوهای دلبستگی ناایمن ،ممکن است خداوند بهعنوان موضوعی از دلبستگی جبرانی به

کار گرفته شود .افزون بر این ،گرانکویست )1998( 5معتقد بود افراد ممکن است از
خداوند به عنوان موضوع دلبستگی جانشینی استفاده کنند؛ اگرچه وی این فرایند را بسیار
پیچیدهتر میدانست .شواهد پژوهشی بعدی رابطههایی را بین دلبستگی بزرگسالی و پختگی
معنوی 6گزارش کردهاند (تینالشاف و فورو .)2000 ،7در حوزه آموزش ویژه ،با وجود

شواهد پژوهشی بسیار در ارتباط با تنشهای والدین کودکان کمتوان ذهنی در مواجهه با

چالشهای این گروه از کودکان (برای نمونه ،میودراگ و هوداپ2010 ،8؛ لیونز ،لیون،

فیلپس و دونالوی)2010 ،9؛ به تفاوتها ،قابلیتها و شیوههای برخورد خانوادههای دارای
کودکان کمتوان ذهنی در مواجهه با چالشهای کمتوانی ذهنی از جمله تابآوری و
متغیرهایی که بر آن تاثیر میگذارند ،توجه شده است (پاترسون2002 ،10؛ بیات.)2007 ،11

در سالهای اخیر با مطرح شدن روانشناسی مثبت ،اهمیت متغیر تابآوری در کمک
به سازگاری افراد در شرایط نامساعد ،حوزه آموزش ویژه را در تبیین این سازه تحت تاثیر

قرار داده است (للوید و هاستینگز .)2009 ،12در این راستا ،دلبستگی به خدا یکی از
سازههای مهم فرایند تحولی است که علیرغم ارتباط آن با متغیرهای روانشناختی ،در
تبیین تابآوری کمتر مورد بررسی قرار گرفته است .افزون بر این ،آمیخته بودن دلبستگی
به خدا با مذهب بهعنوان سازه ای پیچیده و دخیل بودن شرایط اجتماعی و فرهنگی در نوع
1. involvement
2. God image
3. conversion experiences
4. experiences of glossolalia
5.Granqvist
6. spirituality maturity
7. TenElshof & Furrow
8 .Miodrag & Hodapp
9. Lyons, Leon, Phelps & Dunleavy
10. Patterson
11. Bayat
12. Lloyd & Hastings
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برداشت از خدا و شرایط تحولی افراد و نوع آموزشی که افراد از جامعه ،فرهنگ و والدین

دریافت میکنند ،شرایط متفاوتی را ایجاد میکند (کرکپاتریک و شیور1990 ،؛ ماینر،1

)2009؛ که انجام پژوهش بیشتر در ارتباط با دلبستگی به خدا و تابآوری در فرهنگ
اسالمی ایران به منظور دستیابی به شواهد پژوهش محور 2ایجاب میکند .همچنین ،در

فرهنگ ایران زمین ،مادران کودکان کمتوان ذهنی در تبیین علتشناسی کمتوانی ذهنی
فرزند خود و رنج ناشی از آن ،نقش عمدهای را به خداوند نسبت میدهند (نعمتی و
غباریبناب )1394 ،که مقایسه دلبستگی به خدا و تابآوری در مادران دارای کودکان
کمتوانی ذهنی و عادی را بهعنوان خالء پژوهشی و انجام پژوهش در این مورد را ضروری
میسازد .بر این اساس ،یافتههای پژوهش حاضر در راستای پژوهشهای پیشین میتواند به
بسط یا تعدیل دیدگاههای نظری و تجربی سازههای دلبستگی به خدا و تابآوری کمک
کند.

روش
روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود .جامعه آماری شامل تمامی مادران
دانشآموزان کمتوان ذهنی و عادی شهرستان مشکینشهر بودند که فرزندشان در سال
تحصیلی  1392-93در دوره ابتدایی به تحصیل اشتغال داشتند .از این جامعه آماری با روش
نمونهگیری خوشهای تعداد  92نفر از مادران دانشآموزان پسر کمتوان ذهنی در پایه
چهارم ابتدایی و  94نفر از مادران دانشآموزان پسر عادی در پایه پنجم ابتدایی انتخاب
شدند .به منظور انجام پژوهش به تمام مادران شرکتکننده ،هدف پژوهش بهاختصار
توضیح داده شد و بینام و نشان ماندن آنان در تمام منابع و مقاالتی که از پژوهش استخراج
میشود تضمین گردید .با بررسی افت شرکتکنندگان و کنار گذاشتن برخی از آنان ،در
نهایت  186نفر برای انجام تحلیل انتخاب شدند که  92نفر از مادران ،دارای دانشآموز
کمتوان ذهنی و  94نفر نیز دارای دانشآموز عادی بودند .میانگین سن مادران
دانشآموزان کمتوان ذهنی  36سال با انحراف معیار  8/51و میانگین سن مادران
دانشآموزان عادی  38سال با انحراف معیار  6/67و همچنین میانگین سن دانشآموزان
 9/97با انحراف معیار  3/70بود .برای جمعآوری دادهها از ابزارهای زیر استفاده شد.
1. Miner
2. evidence based practice
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مقیاس تابآوری :برای سنجش تابآوری از مقیاس تابآوری کانر و دیویدسون

1

( )2003استفاده شد .این مقیاس شامل  25گویه است که هر کدام در طیف پنجدرجهای
لیکرت از صفر تا چهار نمرهگذاری میشود .روایی (به روش تحلیل عوامل و روایی همگرا
و واگرا) و پایایی (به روش باز آزمایی و آلفای کرونباخ) مقیاس تابآوری توسط
سازندگان آزمون در گروههای مختلف عادی و در معرض خطر احراز گردیده است
(جوکار .)1386 ،در ایران ،محمدی ( )1384پایایی این مقیاس را برابر  0/89و روایی آن را
بین  0/14تا  0/64گزارش کرده است .در پژوهش سامانی و همکاران ( )1386پایایی این
مقیاس در دانشجویان با روش آلفای کرونباخ برابر  0/87به دست آمده و نتایج آزمون
تحلیل عاملی بر روی این مقیاس بیانگر وجود یک عامل عمومی در این مقیاس است.
مقدار ضریب  KMOبرای این تحلیل برابر  0/89بود .در پژوهش کاوه ( )1388به منظور
سنجش تابآوری والدین مقیاس مذکور مورد استفاده قرار گرفت و ضریب پایایی آن
 0 /77به دست آمد .در پژوهش حاضر مقدار  KMOبرابر  0/79بود و ضریب آلفای
کرونباخ مقیاس تابآوری برای مادران دانشآموزان کمتوان ذهنی و مادران دانشآموزان
عادی به ترتیب برابر  0/88و  0/89به دست آمد.
مقیاس چندبعدی دلبستگی به خدا :این مقیاس توسط روات و کرکپاتریک ( )2002به
2

منظور ارزیابی سبک دلبستگی به خدا طراحی شده است .مقیاس چندبعدی دلبستگی به
خدا شامل  9گویه است که هر یک توصیف کوتاهی از چگونگی رابطه دلبستگی فرد به
خداوند را ارزیابی میکند .پاسخدهنده میزان تطابق هر جمله را با حالتها و تجربیات خود
در رابطه با خدا روی یک مقیاس لیکرت که از ( 1کامال مخالف) تا ( 7کامال موافق)
درجهبندی شده است ،مشخص میکند .این مقیاس شامل سه زیر مقیاس اجتنابی ،اضطرابی
و ایمن است .ضریب آلفای کرونباخ گزارش شده برای این زیر مقیاسها به ترتیب برابر با
 0/80 ،0/92و  0/85است (روات وکرکپاتریک .)2002 ،در ایران ،بزرگی ( )1383در
پژوهشی همسانی درونی این مقیاس را به ترتیب برای سبکهای ایمن ،اجتنابی و اضطرابی
برابر با  0/76 ،0/74و  0/66به دست آورده است .در پژوهش حاضر ضریب آلفای
کرونباخ برای خرده مقیاسهای اجتنابی ،ایمن و اضطرابی به ترتیب در والدین
1. Connor & Davidson
2. Rowatt & Kirkpatrick
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دانشآموزان کمتوان ذهنی برابر با  0/73 ،0/61و  0/72و در والدین دانشآموزان عادی
به ترتیب  0/0،75/68و  0.75به دست آمد .گزارشهای گوناگون نشان میدهند که مقیاس
چندبعدی دلبستگی به خدا توان اندازهگیری سازه دلبستگی به خدا را در فرهنگهای
گوناگون دارد (روات و کرکپاتریک.)2002،

نتایج
در این قسمت به منظور تحلیل دادهها ،ابتدا دادههای توصیفی از قبیل میانگین ،انحراف
استاندارد و خطای معیار ،سپس در بخش استنباطی تحلیلهای استنباطی آورده شدهاند .در
جدول 1دادههای توصیفی برای متغیرهای دلبستگی و تابآوری گزارش شده است.
جدول .1دادههای توصیفی متغیرهای مورد پژوهش
متغیر

میانگین

انحراف استاندارد

دلبستگی ایمن

5/13

1/15

گروه
مادران دانشآموزان کم

دلبستگی اجتنابی

2/73

1/16

توان ذهنی

دلبستگی اضطرابی

3/12

1/67

تابآوری

63/69

14/.

دلبستگی ایمن

5/95

0/93

مادران دانشآموزان

دلبستگی اجتنابی

1/81

0/87

عادی

دلبستگی اضطرابی

2/53

1/63

تابآوری

71/58

13/25

با توجه به جدول  ،1بین میانگین متغیرهای دلبستگی به خدا (اجتنابی ،اضطرابی ،ایمن)
و تابآوری تفاوتهایی مشاهده میشود .در گروه مادران دانشآموزان کمتوان ذهنی
میانگین متغیرهای دلبستگی اجتنابی و اضطرابی و در گروه والدین دانشآموزان عادی
میانگین متغیرهای دلبستگی ایمن و تابآوری ،بیشتر است .به منظور آزمون معناداری این
تفاوتها و پیشبینی سهم هر یک از متغیرهای دلبستگی به خدا (ایمن ،اضطرابی ،اجتنابی)
در پیشبینی تابآوری ،از آزمونهای تحلیل واریانس چند متغیری و رگرسیون گام به گام
استفاده شد .در تعیین تفاوتها بین دو گروه ،مقدار شاخص هوتلینگ برابر با  0/224و
مقدار المبدا  0/817در سطح خطای کمتر از یک صدم ( 1(=13/5 ،)p< 0/01و F )185
معنادار بود.
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بر این اساس میتوان گفت که تفاوت دو گروه دستکم در یکی از متغیرهای
پژوهش معنادار است .با توجه به معناداری شاخص چند متغیره که نشاندهنده تفاوت
گروهها دستکم در یکی از متغیرهای وابسته است ،تحلیل واریانس چند متغیره انجام شد
تا مشخص شود که دو گروه در کدامیک از خرده آزمونها تفاوتهای معنادار دارند.
نتایج تحلیل واریانس چند متغیره در جدول 2گزارش شده است.
جدول .2تحلیل واریانس چند متغیره جهت مشخص کردن تفاوت گروهها در خرده مقیاسها
SS

MS

F

Sig

دلبستگی اجتنابی

38/421

38/421

36/567

0/001

دلبستگی اضطرابی

12/014

12/014

4/321

0/03

دلبستگی ایمن

27/959

27/959

24/988

0/001

تابآوری

2870/621

2870/621

15/380

0/001

منبع

بر اساس نتایج ارائه شده در جدول  ،2تفاوت گروهها در تمام خرده مقیاسها معنادار
است .برای بررسی رابطه بین کیفیت دلبستگی به خدا و تابآوری در والدین دانشآموزان
کمتوان ذهنی و عادی از تحلیل همبستگی پیرسون استفاده و نتایج آن در جدول 3گزارش
شده است.
جدول .3ضریب همبستگی متغیرهای پیشبین و متغیر مالک در دو گروه
متغیر
مادران دانشآموزان کمتوان ذهنی

 .1دلبستگی ایمن
 .2دلبستگی اجتنابی

**-0/90

 .3دلبستگی اضطرابی

**-0/80

**0/47

*0/23

**-0/29

 .4تابآوری
مادران دانشآموزان
عادی

1

2

3

4

**-0/07

 .1دلبستگی ایمن
 .2دلبستگی اجتنابی

**-0/85

 .3دلبستگی اضطرابی

**-0/82

**0/40

 .4تابآوری

**0/30

**-0/37

0/12

برای تعیین تاثیر هر یک از متغیرهای دلبستگی ایمن و دلبستگی اجتنابی در پیشبینی
واریانس تابآوری ،از تحلیل رگرسیون چندگانه با روش گام به گام استفاده شد .نتایج
این تحلیل در جدول  4ارائه شده است.
جدول .4خالصه تحلیل رگرسیون گام به گام برای تبیین متغیر مالک بر اساس متغیرهای پیشبین
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ضریب

مدل متغیرها

ضریب

ضریب

تعیین

همبستگی

استاندارد

تعدیلشده

برآورد

مادران دانشآموزان

دلبستگی ایمن

0/23

0/05

0/045

13/68

کمتوان ذهنی

دلبستگی ایمن ،دلبستگی اجتنابی

0/30

0/09

0/072

13/48

مادران دانشآموزان

دلبستگی ایمن

0/30

0/09

0/082

12/75

عادی

دلبستگی ایمن ،دلبستگی اجتنابی

0/37

0/14

0/122

12/48

همبستگی
چندگانه R

خطای

نتایج جدول  4نشان میدهد که طی دو گام ،دو مولفه دلبستگی ایمن به خدا و
دلبستگی اجتنابی به خدا با تابآوری دارای همبستگی چندگانه است .بر اساس اهمیت
ترتیب متغیرهای پیشبین در تحلیل رگرسیون گام به گام ،در نخستین گام ،دلبستگی ایمن
به خدا با ضریب تعیین  5درصد در والدین دانشآموزان کمتوان ذهنی و با ضریب تعیین 9
درصد در والدین دانشآموزان عادی توان پیشبینی تابآوری را دارد .در ادامه و در
دومین گام ،با اضافه شدن دلبستگی اجتنابی به دلبستگی ایمن ،ضریب تعیین در والدین
دانشآموزان کمتوان ذهنی به  9درصد و در والدین دانشآموزان عادی به  14درصد
رسیده است.
جدول .5تحلیل واریانس رگرسیون چندگانه به روش گام به گام برای پیشبینی تابآوری
SS

Df

MS

F

Sig

987/21

1

987/212

5/272

0/024

 1باقیمانده

16854/26

90

187/270

کل

17841/47

91

1534/864

2

16186/391

89

17841/478

91

منبع تغییرات
رگرسیون

مادران
دانشآموزان
کمتوان ذهنی

رگرسیون
2
باقیمانده
کل

1534/864

1

1534/8

رگرسیون
1

14966/370

92

162/678

مادران

باقیمانده

16501/234

93

دانشآموزان

کل

عادی

رگرسیون

2323/608

2

1161/804

 2باقیمانده

14177/626

91

155/798

کل

16501/234

93

9/435

7/457

0/003

0/001
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جدول .6ضرایب رگرسیون برای پیشبینی تابآوری
گامها
مادران
دانشآموزان

1

کمتوان
ذهنی

2
1

مادران
دانشآموزان
عادی

2

β

T
7/428

Sig
0/001

0/235

2/296

0/024

4/0630

0/001

-0/720

0/47

-1/916

0/04

5/572

0/001

3/072

0/003

4/350

0/001

-0/309

0/758

-2/250

0/027

پیشبین

B
48/930

دلبستگی ایمن

2/859

ثابت

89/048

دلبستگی ایمن

-2/044

-0/168

دلبستگی اجتنابی

-5/431

-0/447

ثابت

46/332

دلبستگی ایمن

4/246

ثابت

88/006

دلبستگی ایمن

-0/811

-0/058

دلبستگی اجتنابی

-6/408

-0/424

ثابت

0/305

در جدول  ،6تحلیل رگرسیون به شیوه گام به گام ،طی دو گام ،دو متغیر دلبستگی
ایمن به خدا و دلبستگی اجتنابی به خدا برای پیشبینی تابآوری وارد معادله رگرسیون
شد .دلبستگی اضطرابی به دلیل رابطه ضعیف با متغیر تابآوری از معادله حذف شد .در
گام نخست که دلبستگی ایمن بررسی شد؛ این متغیر در مادران دانشآموزان کمتوان ذهنی
با ضریب بتا  0/23در سطح معناداری  )P<0/05( 0/02تابآوری مادران را بهصورت
معناداری تبیین و پیشبینی گرده است .در گروه مادران دانشآموزان عادی با ضریب بتا
 0/30دلبستگی ایمن در سطح معناداری کمتر از یک صدم ( )P<0/01تابآوری را تبیین
و پیشبینی کرده است .با وجود معنیدار بودن دلبستگی ایمن به خدا در پیشبینی
تابآوری در هر دو گروه ،این شرایط در مادران دانشآموزان عادی نسبت به مادران
دانشآموزان کمتوان ذهنی بهصورت قابل مالحظهای بیشتر است.
در گام دوم تاثیر دلبستگی ایمن به خدا بر تابآوری ،به علت سطح معناداری  0/47در
مادران دانشآموزان کمتوان ذهنی و سطح معناداری  0/75در مادران دانشآموزان عادی
( )P<0/05از معادله حذف و فقط تاثیر متغیر دلبستگی اجتنابی در نظر گرفته شده است.
ضریب بتای دلبستگی اجتنابی در مادران دانشآموزان کمتوان ذهنی  -0/45با سطح
معناداری  )P<0/05(0/04و ضریب بتای دلبستگی اجتنابی در مادران دانشآموزان عادی
 -0/42با سطح معناداری  )P<0/05( 0/02بود؛ بنابراین ،با توجه به ضرایب بتا ،تاثیر
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دلبستگی اجتنابی به خدا بر کاهش تابآوری در مادران دانشآموزان کمتوان ذهنی نسبت
به مادران دانشآموزان عادی بهطور قابل مالحظهای بیشتر است.

بحث
هدف پژوهش حاضر مقایسه دلبستگی به خدا و تابآوری در مادران دانشآموزان
کمتوان ذهنی و عادی و نیز پیشبینی تابآوری از طریق زیر مقیاسهای دلبستگی به خدا
در این دو گروه بود .در این راستا ،به منظور مشخص شدن تفاوتها در بین دو گروه ،نتایج
آزمون تحلیل واریانس چندمتغیری هوتلینگ نشان داد که تفاوت گروهها در همه خرده
مقیاسها معنیدار است .همچنین ،رگرسیون گام به گام برای پیشبینی سهم هرکدام از
متغیرهای دلبستگی به خدا (ایمن ،اضطرابی ،اجتنابی) در تبیین و پیشبینی تابآوری در
مادران دانشآموزان کمتوان ذهنی و عادی نشان داد که اگر چه در هر دو گروه دلبستگی
ایمن به خدا تابآوری را پیشبینی میکند اما در شرایط مقایسه ،تفاوت قابل مالحظهای
در حمایت از مادران دانشآموزان عادی دارد .این در حالی است که دلبستگی اجتنابی به
خدا تاثیر منفی نسبتا بیشتری بر تابآوری والدین دانشآموزان کمتوان ذهنی نشان داد.
در تبیین رابطه بین دلبستگی و تابآوری در پژوهش حاضر ،کرکپاتریک ( )1992ابتدا
با اقتباس از شباهتهای اصلی ارتباط بین مادر-کودک و شباهت ارتباط موجود آدمی با
خداوند دلبستگی به خدا را مفهومسازی کرد .این شرایط در ادبیات پژوهشی بهتدریج در
ارتباط با روشهای تنظیم هیجانی و روشهای مقابلهای مورد بررسی قرار گرفت .در این
زمینه تابآوری یکی از روشهای مقابلهای در برابر رخدادهای ناگوار و تنشهای زندگی
است که با مطرح شدن روانشناسی مثبت در سالهای اخیر مورد توجه بیشتری بوده است
(کار .)2004 ،1در ادبیات پژوهشی ،تابآوری کنار آمدن موفقیتآمیز با عوامل تنیدگی زا
و موقعیتهای دشوار تعریف شده است .این ویژگی در افراد برای کنار آمدن با
رخدادهای فرایند رشد ،از جمله وقایع تلخ درون خانوادگی و عوامل دیگر مثل مرگ
نزدیکان یا تولد فرزند با نیاز ویژه ،کمک بسیاری میکند (مککوبین .)1996 ،2تابآوری

قابلیت فردی در برقراری تعادل زیستی–روانی و معنوی در مقابل شرایط مخاطرهآمیز و
نوعی ترمیم خود میباشد که با پیامدهای مثبت هیجانی ،عاطفی و شناختی همراه است

1. Carr
2. Mc Cubbin
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(ماستن .)2001 ،1با این حال ،هرچند شواهد پژوهشی مستقیمی در تبیین رابطه بین دلبستگی
به خدا و تابآوری وجود ندارد؛ اما در نظام دلبستگی و در سطوح دلبستگی ،شواهدی
وجود دارد که بهنوعی میتواند تابآوری در افراد را تحت تاثیر قرار دهد .در ادبیات
پژوهشی ،دلبستگی ایمن با ویژگیهای ارتباطی مثبت شامل صمیمیت ،خرسندی و تعهد و
دلبستگی اجتنابی سطوح پایینی از صمیمی و تعهد و دلبستگی دوسوگرا با شور و

3

دلمشغولی در روابط توام با خرسندی کمتر در ارتباط است (فینی و نولر .)1990 ،2بالبی
( ) 1973سبک دلبستگی افراد را در شیوه مواجهه آنها با مشکالت فرایند رشد موثر
بهحساب میآورد و سبک دلبستگی ایمن را برای سازگاری با عوامل محیطی اساسی
میدانست.
در پژوهش حاضر در هر دو گروه از مادران دارای دانشآموز کمتوان ذهنی و عادی،
دلبستگی ایمن به خدا تابآوری را پیشبینی کرده است .در دلبستگی ایمن به نظر میرسد
افراد بهراحتی و با صمیمیت ،وارد چرخه تعامل با افراد و محیط اطراف خود میشوند ،از
حمایتهای عاطفی و رفتاری محیطی برخوردار شده و در مقابل تنشهای فرایند زندگی از
جمله ماهیت چالش برانگیز نارساییهای فرایند تحولی کودک بهخوبی حمایت شده و به
تابآوری دست پیدا میکنند (بالبی.)1973 ،
در دیدگاه روانتحلیلگری ،نظام دلبستگی فرایندی پویا و دائمی است که در فرایند
زندگی و شرایط چالش برانگیز اثرات خود را در تعامل با محیط نشان میدهد (مین،
کاپالن و کاسیدی .)1985 ،4این شرایط در ارتباط با دلبستگی به خدا نیز اتفاق میافتد.
همانطور که در شرایط تنیدگیزا نظام دلبستگی کودکان به جریان میافتد؛ در شرایط
استرسزای رخدادهای زندگی مثل تولد فرزند دارای ویژگیهای چالشبرانگیز مانند
کمتوانی ذهنی ،نظام دلبستگی به خدا و نوع دلبستگیهایی که فرد با خدا دارد برای مقابله
با آن بهکار گرفته میشود .در سطوح دلبستگی و در سطح دلبستگی ایمن اگرچه فرد به
واسطه داشتن ویژگیهای مثبت از قبیل صمیمیت و دریافت حمایت اجتماعی از آسیبهای
اجتماعی بهنوعی مصون میماند؛ اما در دلبستگی اجتنابی سطوح پایینی از صمیمیت و

1. Masten
2. Feeney & Noller
3. Bowlby
4. Main, Kaplan & Cassidy
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فقدان دریافت حمایت های محیطی و اجتماعی فرد را در مواجهه با رخدادهای ناگوار
زندگی مثل تولد فرزند کمتوان ذهنی آسیبپذیر میسازد (فینی و نولر .)1990 ،در
آموزش ویژه دریافت حمایتهای اجتماعی از سوی والدین ،تنشهای ناشی از رفتارهای

چالشبرانگیز کودکان کمتوان ذهنی را کاهش میدهد (ویز 1و همکاران .)2013 ،افراد

دارای سطح دلبستگی اجتنابی در برقراری ارتباط مثبت و لذتبخش برای بهرهمندی از
شادکامی و رضایت از زندگی نارسایی دارند .فقدان این مهارت در این گروه از سطح
دلبستگی آنها را در معرض انزوای اجتماعی و عدم دریافت حمایت اجتماعی و عاطفی
قرار میدهد (شای.)2003 ،2

در دیدگاه کرکپاتریک ( )1999نظام دلبستگی به خداوند و سطوح تعریف شده برای
آن با مشاهده رفتارهای چالشبرانگیز در فرایند زندگی فعال میشود و خداوند برای
کمک خواهی و کاهش تنشهای ناشی از رخدادهای ناگوار فراخوانی میشود؛ در این
شرایط فرد با قلمداد کردن خداوند بهعنوان پایگاه قدرت و با این استدالل که خداوند
یاری کننده همیشگی است میزان استرس و اضطراب کاهش پیدا میکند .اغلب یافتههای
پژوهشی مبین این است که والدین کودکان دارای نارساییهای تحولی ،شرایط
روانشناختی مساعدی را نداشته و در مقایسه با والدین کودکان عادی ،سطح باالیی از تنش

و مشکالت سالمت روانی را تجربه میکنند (هوداپ ،ریسی ،الی و فیدلر2003 ،3؛ ماک و
هو2007 ،4؛ هاسال ،روز و مکدونالد)2005 ،5؛ به نظر میرسد دلبستگی به خدا و پایگاه
امن بودن آن برای والدین بهنوعی با کاهش تنشها به تابآوری آنها کمک کرده است.
رشد معنوی و ارتباط آن با دلبستگی به خدا یکی دیگر از عواملی است که ممکن است به
تابآوری در مادران کودک کمتوان ذهنی کمک کرده است؛ شواهدی وجود دارد که
وجود کودک با نیاز ویژه به واسطه تجربه جدید و پیوند و حس انساندوستی که فرزندان
عادی از کمک به خواهر و برادر معلول خود به دست میآورند باعث رشد شخصی و
معنوی اعضای خانواده میشود (اسکورجی و سوبسی.)2000 ،6
1. Weiss
2. Shi
3. Hodapp, Ricci & Fidler
4. Mak & Ho
5. Hassall, Rose & Mac Donald
6. Scorgie & Sobsey
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در ایران ،در پژوهشی نشان داده شد که دلبستگی به خدا معناداری زندگی را در بین
والدین کودکان کمتوان ذهنی افزایش داده و تنش و استرس را کاهش میدهد
(جناحآبادی و سابقی .)1393 ،در نهایت ،میتوان نتیجهگیری کرد که تابآوری مفهومی
روانشناختی است که متغیرهای بسیاری جهت تبیین آن مورد بررسی قرار گرفته است .در
پژوهش حاضر نقش دلبستگی به خدا بهعنوان یک مفهوم روانشناختی-معنوی برای تبیین
و پیشبینی تابآوری در هر دو گروه مادران دارای دانشآموز کمتوان ذهنی و عادی
نشان داده شد .با وجود این پیشبینی ،متغیرهای معنوی مهم دیگری نیز وجود دارند که
میتوانند بهعنوان نقش واسطهای در کمک به تابآوری مادران موثر باشند .لحاظ نشدن
آن به لحاظ طرح پژوهش حاضر از محدودیت اصلی پژوهش حاضر بود .هوش معنوی،
ایمان و امیدواری متغیرهای مثبت روانشناختی هستند که در کنار دلبستگی به خداوند
میتوانند به تابآوری مادران دارای کودکان نارساییهایی رشدی و هوشی کمک کنند.
انجام رابطه این متغیرها بهمنظور پیشبینی تابآوری در این گروه از والدین بهعنوان
پیشنهاد پژوهشی توصیه میشود.
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