رابطهی تابآوری و حمایت اجتماعی ادراکشده با
سازگاری مادران دارای فرزند کمتوان ذهنی
علی شیخ االسالمی ،1زلیخا صادقیولنی ،2نسیم
تاریخ دریافت49/5/2 :

محمّدی3

تاریخ پذیرش49/81/81 :

چکیده
پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه تابآوری و حمایت اجتماعی ادراکشده با سازگاری مادران دارای
فرزند کمتوان ذهنی انجام شد .روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود .تمامی مادران دارای فرزند
کمتوان ذهنی شهر رشت در سال  8141-49جامعهی آماری این پژوهش را تشکیل دادند که از میان آنان
با استفاده از روش نمونهگیری در دسترس  851مادر انتخاب شدند و به پرسشنامهی تابآوری کونور و
دیویدسون ،پرسشنامهی حمایت اجتماعی ادراکشده زیمن و همکاران و پرسشنامهی سازگاری بل
پاسخ دادند .برای تجزیه و تحلیل دادهها از آزمونهای ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون به
روش همزمان استفاده شد .یافتهها نشان داد که بین تابآوری و حمایت اجتماعی ادراکشده با سازگاری
مادران دارای فرزند کمتوان ذهنی همبستگی مثبت معناداری وجود دارد .همچنین ،نتایج تحلیل رگرسیون
نشان داد که  29درصد از کل واریانس سازگاری مادران دارای فرزند کمتوان ذهنی به وسیله متغیرهای
تابآوری و حمایت اجتماعی ادراکشده پیشبینی میشود و حمایت اجتماعی ادراکشده نسبت به
تابآوری ،سهم بیشتری در پیشبینی سازگاری مادران دارای فرزند کمتوان ذهنی داشت .بنابراین ،میتوان
نتیجه گرفت که نداشتن تابآوری و عدم حمایتهای اجتماعی ادراکشده از عوامل مهم در بروز
ناسازگاری مادران دارای فرزند کمتوان ذهنی است.

واژگان کلیدی :تابآوری ،حمایت اجتماعی ادراکشده ،سازگاری ،کمتوانی ذهنی

 .8استادیار علوم تربیتی دانشگاه محقق اردبیلی (نویسندۀ مسئول) a_sheikholslamy@yahoo.com
 .2کارشناس ارشد مشاورهی خانواده ،دانشگاه محقق اردبیلی zoleikha.sadeghi12@gmail.com
 .1دانشجوی کارشناسی ارشد مشاورهی خانواده ،دانشگاه محقق اردبیلی nasimmohammadi@vatanmail.ir
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مقدمه
همواره بخشی از جمعیت هر کشوری به دالیل مختلف دچار آسیبهای جسمی و
روانشناختی میشوند .بر اساس برآورد سازمان بهداشت جهانی ،فراوانی جمعیت کودکان
و نوجوانان استثنایی جهان در حال حاضر  511میلیون نفر است و با افزایش جمعیت در
جهان ،این تعداد در آینده رو به افزایش خواهد بود (ارجمندنیا ،افروز و ساداتی.)8111 ،
یادگیرندگان استثنایی 8یا افراد با نیازهای ویژه 2از نظر آموزش ،افرادی هستند که شکوفا
شدن تواناییهای بالقوه آنها نیاز به آموزش ویژه و خدمات مرتبط دارد .در این بین  8تا 2
درصد جمعیت کشورها را کودکان با بهره هوشی کمتر از  01یا افراد کمتوان ذهنی
تشکیل میدهند (افروز .)8111 ،بر اساس آمار سازمان بهزیستی در سال  ،8115در کشور ما
حدود  2میلیون و  1هزار معلول وجود دارد که  21045نفر از آنان را افراد مبتال به کمتوانی
ذهنی تشکیل میدهند ،بنابراین ،تعداد قابل توجهی از خانوادهها در جامعه ما ،از اثرات
منفی داشتن فرزند کمتوان ذهنی رنج میبرند (کوهسالی ،میرزمانی و کریملو.)8111 ،
کمتوانان ذهنی افرادی هستند که در مراحل پائین رشد هوشی متوقف میشوند و در آنها
کنشهای نهاد ،قوی و زیاد است (میالنیفر .)8111 ،بیتردید تولد و حضور کودکی با
کمتوانی ذهنی در هر خانوادهای میتواند به مثابهی رویدادی نامطلوب و چالشزا ،موجب
ایجاد تنیدگی ،سرخوردگی و ناامیدی شود .شواهد بسیاری وجود دارد که نشان میدهد
والدین کودکان کمتوان ذهنی ،به احتمال بیشتری با مشکالت اجتماعی ،اقتصادی و
هیجانی که غالباً ماهیت محدودکننده ،مخرب و فراگیر دارند ،مواجه میشوند (استینگز،1
2112؛ خمیس .)2110 ،9این وضعیت بدون توجه به نوع فرهنگ و جامعه ،شرایط را برای
کاهش سالمت روانیی ،ناسازگاری و افزایش چالشها و مشکالت در خانوادهها فراهم
میکند (شین ،ناهان ،کرینتدن و فلوری.)2111 ،5
خانوادههای کودکان کمتوان ذهنی مشکالت مالی ،آشفتگی خاطر و تعامل اجتماعی
ضعیف زیادی دارند که تأثیر بیمارگونهای بر جسم و سالمت روانی اعضای خانواده بر
1. exception learners
2. individuals with special needs
3. Hastings
4. Khamis
5. Shin, Nhan, Crittenden & Flory
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جای میگذارد .والدین این کودکان به لحاظ سطح تحصیلی و وضعیت اقتصادی-
اجتماعی ،پایینتر ،نمرات نوروزگرایی بهطور معناداری باالتر و سازگاری کمتری دارند
(سینقی ،ال ،پرشاد ،سینقی و والیا )8441 ،8و دارای حاالت هیجانی ناپایدار ،اختاللهای
روانشناختی ،سوگ پایدار ،ناسازگاری و انزوای اجتماعی هستند (چاندورکار.)2119 ،2
با تولد کودک کمتوان ذهنی در یک خانواده ،کارکردهای روانشناختی خانواده به
هم میخورد که در سطح گستردهتر بر سالمت روانی ،پویایی و هدفمندی خانواده تاثیر
منفی میگذارد و در سطح خُرد نیز مهمترین کارکردهای روانشناختی خانواده را همچون
ابراز کردن ،حل تعارض ،استقالل ،پیشرفت ،تفریح و سرگرمی ،ارزشهای اخالقی-
مذهبی ،ساختار و سازمان ،رفت و آمد با اطرافیان ،اتحاد ،کنترل و حل مسأله را تحت
تأثیر قرار میدهد (الُیری2118 ،1؛ به نقل از کیمیایی ،محرابی و میرزایی .)8114 ،در چنین
موقعیتی گرچه همهی اعضای خانواده و کارکرد آن آسیب میبیند (هرینگ ،گری ،تِف،
سواِنی و ایفلد )2119 ،9اما در این بین ،مادران به دلیل داشتن نقش سنتی مراقبت،
مسئولیتهای بیشتری را در قبال فرزند کمتوان ذهنی خود ایفاء میکنند و در نتیجه با
فشارها و مشکالت روانی بیشتری مواجه میشوند (مککانکی ،کِندی و چَنگ.)2110 ،5
از آنجا که مادران تعامل بیشتری با فرزندان کمتوان ذهنی خود دارند و شاهد
محدودیتهای روزافزون آنها هستند ،اضطراب و استرس بیشتری را تجربه میکنند و
سطح سازگاری کمتری دارند (مارفو8419،1؛ باراک ،هاداپت و زیگلر .)8441 ،0در واقع،
وجود کودک کمتوان ذهنی در خانواده ،با توجه به نیازهای مراقبتی خاص کودک برای
مادران که نسبت به بقیه ،بیشتر با کودک سروکار دارند ،منبع استرس است و بر سالمت
روانی و سازگاری آنان تأثیر میگذارد و سطح سازش یافتگی و سالمت جسمی و روانی
آنان را تهدید میکند و اثرات منفی برایشان دارد (بحرینیان ،حاجیعلیزاده ،ابراهیمی و
هاشمیگرجی.)8148 ،
1. Singhi & Walia, Pershad Singhi, & et al.
2. Chandorcar
3. Oleary & et al.
4. Harringm, Garym, Taffe, Sweeny & Eilfeld
5. McConkey & et al
6. Marfo
7. Zigler & Hodapp Burack,
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از جمله عواملی که به فرد در برخورد و سازگاری با موقعیتهای دشوار و تنشزای
زندگی کمک میکند و افراد را در برابر اختاللهای آسیبشناختی و دشواریهای زندگی
در امان نگه دارد ،تابآوری 8است .تابآوری یکی از مفاهیم و سازههای بهنجار مورد
توجه و مطالعهی روانشناسی مثبتنگر است و به فرایند پویای سازگاری مثبت با تجربههای
تلخ و ناگوار گفته میشود (التار و چیچتی2111 ،2؛ ماستن .)2118 ،1مفهوم تابآوری
فراتر از جان سالم به در بردن از استرس و نامالیمات زندگی است (بونانو.)2119 ،9
گارمزی و ماستن )8448( 5تابآوری را یک فرآیند توانایی یا پیامد سازگاری
موفقیتآمیز با شرایط تهدیدکننده تعریف کردهاند .والر )2118( 1نیز تابآوری را
سازگاری مثبت فرد در واکنش به شرایط ناگوار میداند .افراد تابآور ویژگیهای
شخصی مثل شایستگی اجتماعی ،خودمختاری ،نظم ،صبر ،خوشبینی و هوش باال دارند.
آنان مهارتهای حل مسأله ی خوبی دارند و احساس هدفمندی و کنترل شخصی،
عزتنفس باال ،اهداف آینده و تمرکز بر نقاط قوت نیز از دیگر ویژگیهای آنهاست نقل
از (شیخاالسالمی و ابراهیمیقوام .)8114 ،والدین دارای فرزند کمتوان ذهنی هرچه
تابآوری باالتری داشته باشند ،توان عملکرد مثبت در شرایط ناگوارشان باالتر میرود و
میتوانند در برابر رنج ناشی از نگهداری فرزند کمتوان ذهنی ،مقاومتر بوده و کیفیت
زندگی هم در این وضعیت باالتر خواهد رفت (حقرنجبر ،کاکاوند ،برجعلی و برماس،
 .)8141در پژوهشی که شاین و سیمکیم ( )2119بر روی تابآوری و کیفیت زندگی
انجام دادند؛ دریافتند که افزایش تابآوری میتواند موجب بهبود بخشیدن به کیفیت
زندگی شود (به نقل از کربالیی شیریفرد .)8115 ،از آنجایی که مادران ،بیشتر با فرزند
کمتوان ذهنی خود ارتباط دارند و عالوه بر مسئولیتهای زندگی ،نقش مراقبت و
آموزش کودک کمتوان ذهنی میتواند بر روی کیفیت زندگی آنان تاثیر بگذارد و با
توجه به اینکه تابآوری به عنوان یک مفهوم دو بعدی یعنی اهمیت ناگواری و

1. resilience
2. luthar & cichiti
3. Masten
4. Bonanno
5. Garmezy & Masten
6. Waller
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سازگاری مثبت در نظر گرفته میشود (لوتار ،)2111 ،میتواند بر روی کیفیت زندگی و
سازگاری این مادران تاثیر داشته باشد.
از سوی دیگر ،یافتههای پژوهش هرینگ و همکاران ( ،)2111نشان داد که اثر
ناتوانکنندگی و آسیبرسان حضور کودک کمتوان ذهنی بر خانواده و به ویژه مادران،
بستگی به عوامل مختلفی از قبیل میزان حمایتهای در دسترس خانواده و حمایت اجتماعی
ادراکشده دارد .حمایت اجتماعی اغلب به اعمال انجام شده برای یک نفر آشفته
بهوسیلهی افراد عمده از قبیل اعضای خانواده و دوستان ،همکاران ،خویشاوندان و
همسایگان گفته میشود و این عوامل عمدتا شامل کمکهای ابزاری ،اجتماعی-هیجانی و
اطالعاتی است (هاس8418 ،8؛ ترنر8411 ،2؛ به نقل از توئتس و پگی .)8411 ،1حمایت
اجتماعی از دو طریق بر رضایت از زندگی تاثیر میگذارد .اولین روش ،تاثیر مستقیم یا
تاثیر عمومی حمایت اجتماعی بر رضایت از زندگی است که بدون در نظر گرفتن میزان
پریشانی تجربه شده از جانب فرد ،بر رضایت از زندگی تاثیر میگذارد .روش دوم شامل
تاثیر غیرمستقیم یا تاثیر میانجی است که از افراد در مقابل اثرات منفی در شرایط استرسزا
محافظت میکند (وان لیون ،9وایندروود و وان اسبِک .)2181 ،در واقع ،حمایت یک
کمک دوجانبه است که موجب خلق تصور مثبت از خود و پذیرش خود ،امیدواری،
احساس عشق و رضایتمندی میشود و اضطراب را کاهش میدهد که تمام اینها به فرد
فرصت خودشکوفایی و رشد را میدهند .درک حمایت اجتماعی بیشتر میتواند از بروز
عوارض نامطلوب فیزیولوژیکی بیماری جلوگیری کند ،میزان مراقبت از خود را افزایش
دهد ،تأثیر مثبتی بر وضعیت جسمی ،روانی و اجتماعی فرد بر جای گذارد و در نهایت به
افزایش عملکرد منجر شود و به ارتقای رفتارهای سازگاری خاص در آنها کمک کرده
و حمایتهای محیطی مناسبی را برای آنان فراهم کند (یو ،لی و وو.)2119 ،5
در حمایت اجتماعی ادراکشده ،ارزیابیهای فرد از دسترس بودن حمایتها در مواقع
ضروری و مورد نیاز بررسی میشود (گوالکت .)2114 ،1به عبارت دیگر ،حمایت
1. Hass
2. Terner
3. Thoits & Peggy
4. Van leeuwen, & et al
5. Yu, Lee & Woo
6 .Gülaçt
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اجتماعی ادراکشده شامل ادراک یا تجربه فرد از این که او را دوست دارند ،از او مراقبت
میکنند ،به او حرمت و ارزش میدهند و او را بخشی از یک شبکه اجتماعی با مساعدتها
و تعهدات به شمار میآورند است (تیلور ،شرمن ،کیم ،ژارکو ،تاکاگی و دوناگان،8
 .)2111نتایج پژوهشها نشان داده است که سطوح پایین حمایت اجتماعی ادراک شده
میتواند بهزیستی روانی سطح پایین را پیشبینی کند .ازاینرو ،والدینی که در معرض
رخدادهای منفی زندگی قرار میگیرند ،حمایت اجتماعی به عنوان یک منبع مقابلهی
قدرتمند بیرونی محسوب میگردد و نقشی مؤثر در بهزیستی روانی والدین ایفا میکنند
(هدا ،جیمز و آرون .)2181 ،2در همین راستا شواهد تجربی مختلف نشان میدهد،
حمایت اجتماعی ادراک شده به عنوان یک منبع مقابله در پیشبینی بهزیستی ذهنی
والدین در مواجهه با رخدادهای تنیدگیزا ،همچون تولد فرزند کمتوان ذهنی ،نقش
بسیار مهمی دارد (دلنگیس و هلتسمن2115 ،؛ هیمن .)2111 ،در پژوهش سیکلوس و
کرنز )2111( 1مشخص شد که با افزایش حمایت اجتماعی و برطرف ساختن نیازهای
والدین ،بهزیستی روانی آنان افزایش و سطح استرس و افسردگی آنها کاهش مییابد.
با توجه به مطالب پیش گفته و با در نظر گرفتن اینکه نقش اساسی در حفظ تعادل
روانی-اجتماعی خانواده ب ر عهده مادر است و ایجاد تنش و فشار در مادر بر سایر اعضای
خانواده اثر میگذارد و با توجه اینکه مادر نقش مهمی در سالمت روانی اعضای خانواده
دارد ،پرداختن به وضعیت مادران دارای فرزند کمتوان ذهنی اهمیت بسیاری دارد .بنابراین،
پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه تابآوری و حمایت اجتماعی ادراکشده با سازگاری
مادران دارای فرزند کمتوان ذهنی انجام شد.

روش
روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود .جامعهی آماری پژوهش را تمامی
مادران دارای فرزند کمتوان ذهنی که فرزندانشان در مدرسه کمتوان ذهنی شهر رشت در
سال تحصیلی  8141-49مشغول به تحصیل بودند ،تشکیل دادند .از بین این افراد بعد از
برآورد حجم نمونه با مراجعه به جدول کرجسی و مورگان و با روش نمونهگیری در
1. Taylor, Sherman, Kim, Jarcho, Takagi & Dunagan
2. Hedda, James & Aaron
3. Siklos & Kerns
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دسترس 801 ،مادر به عنوان نمونه انتخاب شدند که در نهایت پرسشنامهی  851نفر قابل
تحلیل بود .برای جمعآوری دادهها از پرسشنامهی تابآوری کونور و دیویدسون،8
مقیاس حمایت اجتماعی ادراکشده 2و مقیاس سنجش سازگاری بل 1استفاده شد که
توضیح هر کدام در ادامه آورده میشود.
 .1پرسشنامهی تابآوری کونور و دیویدسون :این پرسشنامه را کونور و
دیویدسون ( )2111با مرور منابع پژوهشی  8448-8404حوزهی تابآوری تهیه کردند.
بررسی ویژگیهای روانسنجی این مقیاس در  1گروه جمعیت عمومی ،مراجعهکنندگان به
بخش مراقبتهای اولیه ،بیماران سرپایی روانپزشکی ،بیماران با مشکل اختالل اضطراب
فراگیر و دو گروه از بیماران اختالل استرس پس از سانحه ،انجام شده است .سازندگان این
مقیاس بر این عقیدهاند که این پرسشنامه به خوبی قادر به تفکیک افراد تابآور از
غیرتابآور در گروههای بالینی و غیربالینی است و میتواند در موقعیتهای پژوهشی و
بالینی استفاده شود .این پرسشنامه  25گویه دارد که در مقیاس لیکرت بین ( 8کامالً
نادرست) و ( 5همیشه درست) نمرهگذاری میشود .نمرهی هر فرد برابر با مجموع نمرات یا
کل ارزشهای به دست آمده از سوالها است .بنابراین ،حداقل نمرهای که فرد میتواند در
این پرسشنامه بگیرد  25و حداکثر نمره  825است .شیخاالسالمی ،ابراهیمیقوام و فرخی
( )8114در پژوهشی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ ،ضریب پایایی  1/11را برای این
پرسشنامه گزارش کردهاند .در پژوهش حاضر نیز پایایی این پرسشنامه با استفاده از
ضریب آلفای کرونباخ  1/11به دست آمد.
 .2مقیاس حمایت اجتماعی ادراکشده :مقیاس حمایت اجتماعی یکی از
مقیاسهایی است که به ارزیابی حمایت اجتماعی میپردازد .این پرسشنامه را زیمن و
همکارانش در سال  8411به منظور سنجش حمایت اجتماعی ادراکشده از طرف خانواده،
دوستان و افراد مهم زندگی فرد تهیه کردهاند .این مقیاس  82گویه دارد و پاسخگو نظر
خود را در یک مقیاس  0گزینهای از نمره یک برای کامالً مخالفم تا هفت برای کامالً
موافقم مشخص میکند .بروئر در سال  ،2111پایایی درونی این ابزار را در یک نمونه 011
نفری از جوانان دبیرستان با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 1/41 ،تا  1/11برای خرده
1. Connor-Davidson Resilience Scale
2. Multiple Scale of Social Support
3. Bell
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مقیاسهای این ابزار و  1/11برای کل ابزار گزارش کردهاند .سلیمی ،جوکار و نیکپور
( )8111در پژوهشی پایایی این مقیاس را با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای سه بعد
حمایت اجتماعی ادراک شده از سوی خانواده ،دوستان و افراد مهم زندگی به ترتیب
 1/11 ،1/11و  1/12گزارش کردهاند .در پژوهش حاضر نیز پایایی این پرسشنامه با
استفاده از ضریب آلفای کرونباخ  1/04به دست آمد.
 .3مقیاس سنجش سازگاری بل :این مقیاس توسط بل ساخته شده و دارای پنج
مولفهی سازگاری در خانه ،سازگاری شغلی ،سازگاری تندرستی ،سازگاری عاطفی و
سازگاری اجتماعی است .در این پژوهش به دلیل شرایط مادران به اندازهگیری  9مولفه
پرداخته شده و مولفهی سازگاری شغلی حذف شد .این مقیاس بهصورت بلی و خیر به
ترتیب (یک و صفر) نمرهگذاری میشود .گرفتن نمره باال در این مقیاس نشاندهندهی
سازگاری بیشتر است .بازآزمایی این پرسشنامه در راهنمای آزمون از مقادیر  1/01تا 1/41
و ضریب همسانی درونی آن از  1/09تا  1/41گزارش شده است .بل ضرایب پایایی را
برای خرده مقیاسهای سازگاری در خانه ،سازگاری بهداشتی ،سازگاری اجتماعی،
سازگاری عاطفی و سازگاری شغلی و برای کل آزمون به ترتیب ،1/11 ،1/18 ،1/48
 1/15 ،1/48و  1/49گزارش کرده است .همچنین ،این آزمون روایی باالیی در تشخیص
گروههای بهنجار از نوروتیک و همبستگی باالیی با آزمونهای شخصیت آیسنگ نشان
داده است (بل ،8412 ،به نقل از فتحیآشتیانی و داستانی .)8111 ،در پژوهش حاضر نیز
پایایی این پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ  1/11به دست آمد.
برای جمعآوری دادهها پس از گرفتن مجوز از سازمان آموزش و پرورش کودکان
استثنایی شهر رشت ،پژوهشگر به مرکز آموزش و پرورش کودکان استثنایی شهر رشت
معرفی شد .سپس در آنجا هماهنگیهای الزم برای حضور پژوهشگر در مدرسهی کودکان
کمتوان ذهنی رشت به عمل آمد و در نهایت ،پژوهشگر در مدرسه مورد نظر حاضر شد و
 801مادر دارای فرزند کمتوان ذهنی را انتخاب و بعد از ارائهی توضیحات الزم از آنها
درخواست کرد تا پرسشنامهها را تکمیل کنند که در نهایت پرسشنامهی  851نفر قابل
تحلیل بود.
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نتایج
تعداد  851مادر دارای فرزند کمتوان ذهنی با میانگین سنی  14/12و انحراف معیار 0/41
در این پژوهش شرکت داشتند.
جدول  .8آمارههای توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش
میانگین

انحراف معیار

متغیرها
تابآوری

18/11

1/55

حمایت اجتماعی ادراکشده
سازگاری

10/81
18/21

1/05
1/58

جدول  .2ضرایب همبستگی بین متغیرهای تابآوری ،حمایت اجتماعی ادراکشده و سازگاری
متغیرها

تابآوری

تابآوری

8

حمایت اجتماعی ادراکشده

*

سازگاری

*

حمایت اجتماعی ادراکشده

1/52

سازگاری

8
*

1/98

8

1/95

*p<0.01

نتایج جدول  2نشان میدهد که بین تابآوری با سازگاری همبستگی مثبت معنادار
( )r=0/41, p<0/01و بین حمایت اجتماعی ادراکشده با سازگاری نیز همبستگی مثبت
معناداری ( )r=0/45, p<0/01وجود دارد.
جدول  .3نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه به روش همزمان جهت پیشبینی سازگاری
مدل
Sig
F
R2
R
1/118 21/411 1/291 1/941 1

نتایج جدول  1نشان میدهد که در حدود  29درصد از واریانس سازگاری مادران
دارای فرزند کمتوان ذهنی بر اساس متغیرهای تابآوری و حمایت اجتماعی ادراکشده
قابل پیشبینی است .نسبت  Fنیز بیانگر این است که رگرسیون متغیر سازگاری بر اساس
متغیرهای تابآوری و حمایت اجتماعی ادراکشده معنادار است.
جدول  .4ضرایب بتا و آزمون معناداری  Tبرای متغیرهای پیشبین
متغیر مالک

متغیرهای پیشبین

B
11/141

STE
9/140

β
-

T
1/895

Sig
1/118

تابآوری

1/214

1/111

1/298

2/111

1/115

حمایت اجتماعی ادراکشده

1/988

1/811

1/121

1/114

1/118

مقدار ثابت
سازگاری
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نتایج جدول  9نشان میدهد که متغیر تابآوری با بتای T=2/868, ( 1/298

 )P<0/01و متغیر حمایت اجتماعی ادراکشده با بتای )T=3/889, P<0/01( 1/121
میتوانند بهطور معناداری سازگاری مادران دارای فرزند کمتوان ذهنی را پیشبینی کنند
که با توجه به بتاهای به دست آمده ،میتوان گفت که متغیر حمایت اجتماعی ادراکشده
سهم بیشتری در پیشبینی سازگاری مادران دارای فرزند کمتوان ذهنی دارد.

بحث
با توجه به اهمیت سازگاری ،به ویژه برای خانوادههای دارای فرزند استثنایی ،پژوهش
حاضر با هدف تعیین رابطه تابآوری و حمایت اجتماعی ادراکشده با سازگاری مادران
دارای فرزند کمتوان ذهنی انجام شد .یافتههای پژوهش نشان داد که بین تابآوری و
حمایت اجتماعی ادراکشده با سازگاری مادران دارای فرزند کمتوان ذهنی همبستگی
مثبت معنادار وجود دارد .همچنین ،نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که  29درصد از کل
واریانس سازگاری به وسیلهی متغیرهای تابآوری و حمایت اجتماعی ادراکشده
پیشبینی میشود .در ادامه به بحث و نتیجهگیری پیرامون این یافتهها پرداخته میشود.
یافتهی اوّل پژوهش مبنی بر رابطهی مثبت و معنادار تابآوری با سازگاری مادران
دارای فرزند کمتوان ذهنی و پیشبینی سازگاری مادران دارای فرزند کمتوان ذهنی توسط
متغیر تابآوری با یافتههای حقرنجبر ،کاکاوند ،برجعلی و برماس ( ،)8141شاین و
سیمکیم ( ،)2119استنسما ،هیجر و استالن ( )2110همسو است .در تبیین این یافته میتوان
گفت از آنجایی که افزایش تابآوری میتواند موجب بهبود بخشیدن به کیفیت زندگی و
در نهایت سازگاری شو (شاین و سیمکیم ،)2119 ،مادرانی که سطح تابآوری باالتری
دارند در سازگاری هم نمرات باالتری به دست میآورند .افراد تابآور میتوانند با
مشکالت زندگی بهتر کنار بیایند و در زیر بار مشکالت خم نشوند و انعطافپذیری
بیشتری داشته باشند .این مادران در روابط خانوادگی احساس امنیت میکنند و از
پیشرفتهای کمی که فرزند کمتوان ذهنی آنان دارد ،راضی هستند و کودکشان سازگارتر
شده و تالش برای یادگیری و سازگاری با دنیای خارج نیز در فرزندان مادران دارای
تابآوری باال ،بیشتر است که به دنبال آن این مادران کیفیت زندگی مطلوبتر و
سازگاری بیشتری خواهند داشت نقل از (کربالییشیریفرد .)8115 ،تابآوری باال به فرد
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در مدیریت شرایط استرسزا و سازگاری با این شرایط کمک میکند و مموجب میشود
فرد در مقابله با مصائب و نامالیمات زندگی نه تنها جان سالم به در ببرد (بونانو،)2119 ،
بلکه میتواند به سطح جدیدی از تعامل و رشد مثبت دست یابد ،از پویایی بیشتری در
زندگی برخوردار شود ،قابلیتهای فردیاش را تقویت کند و به سازگاری و عملکرد
مثبت و موثر ،با وجود تجربههای ناگوار و نامالیمات زندگی منجر میشود (ماستن،
.)2118
یافتهی دوّم پژوهش مبنی بر رابطهی مثبت و معنادار حمایت اجتماعی ادراکشده با
سازگاری مادران دارای فرزند کمتوان ذهنی و پیشبینی سازگاری مادران دارای فرزند
کمتوان ذهنی توسط حمایت اجتماعی ادراکشده با یافتههای هاس ( ،)8418دلنگیس و
هلتسمن ( )2115نانسکی ( )2111و هیمن ،)2111( ،همسو است .در تبیین این یافته
میتوان بیان کرد که حمایت اجتماعی ادراکشده ممکن است به دو طریق ،اثرات
زیانبخش فشاری که به خاطر وجود فرزند کمتوان ذهنی بر روی مادران وجود دارد را
کاهش دهد و منجر به سازگاری آنان شود .نخست اینکه حمایت اجتماعی با واکسینه
کردن مادر علیه تجربه کردن فشارزاها قبل از اینکه رخ دهند ،فشار روانی را کاهش و
سازگاری را افزایش میدهد .دوّم اینکه شبکههای حمایت اجتماعی به عنوان سپری در
برابر فشار روانی عمل میکنند .دانش و اطمینان از اینکه شخص میتواند هنگام فشار روانی
به شبکههای اجتماعی پناه ببرد ،این امکان را به او میدهد تا وقایع زندگی را کمتر
تهدیدکننده ارزیابی کند و از سطح سازگاری بیشتری برخوردار شو .در واقع ،دریافت
میزان حمایت اجتماعی ادراکشده به عنوان یک منبع مقابلهای قدرتمند بیرونی محسوب
میمیشود که نقشی مؤثر بر بهزیستی روانی مادران داراری فرزند کمتوان ذهنی دارد و
موجب افزایش سازگاری این مادران میشود( .هدا ،جیمز و آرون .)2181 ،از دیدگاه
اجتماعی رفتار ناسازگارانه از ناتوانی در مقابله موثر با تنیدگیها ناشی میشود .بر اساس
این دیدگاه ،رفتار ناسازگارانه اجتماعی حداقل تا حدی ناشی از وجود نقص در نظام
حمایت اجتماعی فرد است .این نظام شامل همسر ،والدین ،خواهران و برادران ،وابستگان،
دوستان ،معلمان ،مشاوران و دیگران و همینطور سازمانهای اجتماعی و نهادهای دولتی
است (ساراسون و ساراسون ،8414 ،ترجمه نجاریان ،اصغریمقدم و دهقانی .)8110 ،ویوان
و بولینا ( )2188در پژوهشی بر روی  25مادر دارای فرزند کمتوان ذهنی و  91مادر دارای
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فرزند عادی دریافتند که مادران دارای فرزندان کمتوان ذهنی نسبت به مادران فرزندان
عادی بیشتر در جستجوی حمایت دیگر اعضای خانواده هستند .همچنین ،نتایج نشان داد
مادران دارای فرزند کمتوان ذهنی که از جانب دیگر اعضای خانواده و دوستان خود
حمایت میشدند ،نسبت به مادرانی که حمایت نمیشدند ،بهزیستی روانی و سازگاری
باالتری نشان دادند .هاری ،بورتون ،بوروملی و امرسون ( )2119در پژوهشی بهزیستی
روانی والدین را با میزان حمایت اجتماعی بررسی کردند .نتایج نشان داد که با افزایش
حمایت اجتماعی و برطرف ساختن نیازهای والدین ،بهزیستی روانی آنان افزایش و سطح
استرس و افسردگیشان کاهش پیدا میکند .هرچه مادران احساس حمایت اجتماعی
بیشتری کنند ،به همان نسبت بهتر میتوانند خود را سازگار کنند .درک حمایت اجتماعی
از دریافت آن مهمتر است .به عبارت دیگر ،درک و نگرش فرد نسبت به حمایتِ
دریافتشده مهمتر از میزان حمایت ارائه شده به وی است.
بهطوری کلّی ،نتایج حاصل از پژوهش حاضر نشان داد که در مادران دارای فرزند
کمتوان ذهنی بین تابآوری و حمایت اجتماعی ادراکشده با سازگاری ،همبستگی مثبت
معناداری وجود دارد و این دو متغیر میتوانند بهطور معناداری سازگاری این گروه را
پیشبینی کنند .بر این اساس ،پیشنهاد میشود که از برنامهها و آموزشهای مناسب جهت
بهبود و تقویت عواملی از قبیل تابآوری و حمایت اجتماعی ادراکشده به منظور افزایش
سازگاری مادران دارای فرزند کمتوان ذهنی استفاده شود .از جمله محدودیتهای این
پژوهش انتخاب نمونه صرفاً از میان مادران دارای فرزند کمتوان ذهنی و شهر رشت است
که تعمیمپذیری نتایج را محدود میکند .از اینرو ،پیشنهاد میشود پژوهشهایی از این
نوع در مادران سایر گروههای با نیازهای ویژه ،پدران و نیز در شهرهای دیگر انجام شود.
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