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چکیده
هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه عادات زندگی ،سرمایه روانشناختی و حمایت اجتماعی ادراکشده در
مادران کودکان با آسیب جسمی -حرکتی و پیشبینی عادات زندگی بر اساس دو متغیر دیگر بود .روش
پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود .با استفاده از نمونهگیری در دسترس ،دادههای پژوهش از  511نفر از
مادران کودکان با آسیب جسمی–حرکتی شهر تهران در سال  5994جمعآوری شد .برای جمعآوری داده-
ها از پرسشنامه جمعیتشناختی ،پرسشنامه حمایت اجتماعی ،پرسشنامه سرمایه روانشناختی و پرسشنامه
عادات زندگی کودکان ناتوان جسمی-حرکتی استفاده شد .نتایج همبستگی نشان داد بین عادات زندگی
کودکان با آسیب جسمی-حرکتی و سرمایه روانشناختی و حمایت اجتماعی ادراکشده مادران آنها
رابطه معنادار وجود دارد .در حدود  94درصد از واریانس متغیر عادات زندگی کودکان با آسیب جسمی-
حرکتی از طریق سرمایه روانشناختی و حمایت اجتماعی ادراکشده مادران تبیین میشود و از طریق این
دو متغیر میتوان عادات زندگی کودکان کمتوان جسمی-حرکتی را پیشبینی کرد .بر این اساس میتوان
نتیجه گرفت که بسیاری از عوامل روانشناختی والدین ،بهویژه مادران ،با عادات زندگی کودکان با آسیب
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جسمی -حرکتی رابطه دارد و از مهمترین آنها میتوان سرمایه روانشناختی و حمایت اجتماعی
ادراکشده مادران را نام برد.

واژگان کلیدی:آسیب جسمی -حرکتی ،مادران ،عادات زندگی ،سرمایه روانشناختی ،حمایت
اجتماعی ادراکشده

مقدمه
بهداشت روانی یک زمینه تخصصی در حوزه روانپزشکی است .هدف بهداشت روانی
ایجاد سالمت روانی بهوسیله پیشگیری از ابتال به بیماریهای روانی ،کنترل عوامل مؤثر بر
بروز بیماریهای روانی و ایجاد محیط سالم برای برقراری روابط صحیح انسانی است
(بودر 5و همکاران )1152 ،امــروزه یکــی از مفــاهیم جدیــدی کــه در علــوم
روانشناختی ،بهویژه بهداشـت روانی ،مورد توجه قرار گرفته مفهـوم کیفیت زندگی است
(گیلین ،کیندرمن ،برگ و وربونت .)1152 ،1سازمان جهانی بهداشت ،کیفیت زندگی را
پندارهای فرد از وضعیت زندگیاش با توجه به فرهنگ و نظام ارزشی که در آن زندگی
میکند و ارتباط این دریافتها با اهداف ،انتظارات ،استانداردهای و اولویتهای مورد نظر
فرد تعریف میکند .این مفهوم همه عوامل مهم و شرایط زندگی مانند وضعیت جسمانی،
روانی ،اجتماعی و فرهنگی را شامل میشود (پیزا 9و همکاران .)1152 ،سبک زندگی در
نگاهی کلی به الگویی منحصر به فرد از ویژگیها و عادتهای رفتاری انسان در زندگی
روزمره و موقعیتهای اجتماعی اشاره دارد (میچانیک و کوشنر .)1152 ،4سبک زندگی
رفتارهایی مانند تغذیه ،تندرستی ،مراقبت شخصی ،ارتباط ،مشارکت در امور خانه،
تحرک ،مسئولیتها  ،روابط بین فردی ،زندگی اجتماعی ،آموزش ،کار و تفریح را در بر
میگیرد .عادات زندگی در کودک بدین معناست که وی فعالیتهای مذکور را به چه
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نحوی انجام داده و یا با چه میزان کمکی میتواند از پس فعالیتهای خویش برآید
(مرتضوی و همکاران.)5991 ،
سطح آسیب کیفیت زندگی خانوادههایی که کودکانی با شرایط مزمن و شدید دارند
ممکن است بهوسیله عوامل پیچیده محیطی مانند وضعیت اجتماعی-اقتصادی ،حمایتهای
اجتماعی ،خصوصیات کودک ،خصوصیات والدین ،مشکالت رفتاری کودک،
راهبردهای مقابلهای والدین و سطح استرس والدین که با شدت ناتوانی کودک در ارتباط
است ،تحت تأثیر قرار گیرد (تسنگ 5و همکاران .)1152 ،کودکان مبتال به آسیب جسمی-
حرکتی به مراقبت بیشتری احتیاج دارند و والدینشان بیشترین استرس را برای مراقبت تحمل
میکنند .مراقبت از یک کودک مبتال به فلج مغزی نیازمند فعالیتهای مراقبتی شدید و
طوالنیمدت است .چنین شرایط مزمنی باعث میشود والدین این کودکان مشکالت
سالمت جسمی و روانی بیشتری را تجربه کنند که میتواند بر کیفیت زندگی آنها اثر
بگذارد؛ زیرا کیفیت زندگی با بیماری و شرایطی که سالمتی را به خطر میاندازد رابطه
دارد (گاریپ 1و همکاران .)1152 ،آگاه شدن از وجود هرگونه مشکل ،تأخیر رشدی یا
متفاوت بودن کودک ضربهای بسیار سخت به والـدین وارد میکند؛ بنابراین والدین زمانی
که متوجه ناتوانی فرزندشان میشوند بـا هیجانـات شـدیدی روبـرو میگردند و پذیرش
کودکان با نیازهای ویژه برای والدین سخت است (فراری و سوسمن .)1152 ،9خانوادههای
دارای فرزند مبتال به آسیب جسمی-حرکتی با مشکالت گوناگونی در سطوح فردی ،بین
فردی ،محیط درونی خانواده و اجتماع مواجه میشوند .مسئولیتهای مالی ،اختالف و
تعارض در زندگی زناشویی ،انزوای اجتماعی و کاهش زمانی که والدین میتوانند با
کودکان سالم خود باشند بهعنوان عوامل تنشزا در این خانوادهها شناختهشده است .اگر
قرار باشد که مادران دارای کودک با آسیب جسمی  -حرکتی بدون برخورداری از
حمایت اجتماعی (خانواده ،همسر و دوستان) و پایین بودن سرمایه روانشناختی با
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مؤلفههای خودکارآمدی ،خوشبینی ،امید و تابآوری؛ با مسائل و مشکالت جاری در
زندگی و نگهداری فرزند دارای مشکل دست و پنجه نرم کنند ،جز قرار گرفتن در معرض
اختالالت روانشناختی بهره و سود دیگری نخواهد داشت؛ بنابراین در پژوهش حال حاضر
به این نکات توجه خواهد شد که آیا سرمایه روانشناختی که با مفاهیمی چون امید،
خوشبینی ،خودکارآمدی و تابآوری تعریف میشود و حمایتهای اجتماعی
ادراکشده توسط مادر ،میتواند پیشبینی کنندهی مناسبی برای عادات زندگی کودکان با
آسیب جسمی -حرکتی باشد.
در زمینه عادات زندگی هر یک از انواع سرمایه اقتصادی ،فرهنگی ،محیطی و
روانشناختی میتواند برای دستیابی به یکی از ابعاد و شاخصهای پیوستار زندگی به کار
گرفته شود ،اما در بین تمامی این سرمایهها ،سرمایه روانشناختی باید همبستگی نزدیک و
فراوانی با یکدیگر داشته باشند و در نتیجه سرمایه روانشناختی میتواند بر پیوستار زندگی
تأثیرگذار باشد (حیدریساربان )5999 ،نتایج پژوهشهای انجام شده در زمینه رفتار
مثبتگرا حاکی از آن است که ظرفیتهای روانشناختی از قبیل امیدواری ،تابآوری،
خوشبینی و خودکارآمدی در کنار هم عاملی را با عنوان سرمایه روانشناختی تشکیل
میدهند (لوتانز و یوسف-مورگان.)1152 ،5
با توجه به مطالب فوق کودکان مبتال به آسیب جسمی-حرکتی محدودیت عمدهای در
فعالیتهای روزمره زندگی مانند غذا خوردن ،لباس پوشیدن ،حمام و توانایی تحرک
دارند .این محدودیتها منجر به نیاز به مراقبتهای طوالنی مدت میشود که فراتر از نیاز
کودکان با رشد طبیعی در زمان رشد خود است (برنز 1و همکاران ).1152 ،مراقبت از
کودک از وظایف والدین کودک است ،اما این نقش در کودکان با محدودیت عملکردی
و وابستگی طوالنی مدت بسیار متفاوت میشود .وجود یک عضو که نیازمند مراقبت ویژه
و حمایت متفاوتی است میتواند نیروی خانواده و بهویژه «مادر» را بر خود متمرکز گرداند
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و حمایت وی را میطلبد (میترای 5و همکاران ).1152 ،مرور ادبیات پژوهشی نشان میدهد
که از اواسط دهه ( )5991عالقه فزایندهای نسبت به مطالعه نقش حمایت اجتماعی بهعنوان
یک منبع مقابلهای بیرونی به چشم میخورد؛ حمایت اجتماعی میتواند حمایت عاطفی،
اطالعاتی و ابزاری باشد حمایت عاطفی شامل دوست داشتن و عشق ورزیدن ،پذیرفتن و
احترام گذاشتن است (صالحی و محمودیفر .)5999 ،حمایت اجتماعی بهعنوان
نیرومندترین عامل مقابلهای برای رویارویی موفقیتآمیز و آسان در زمان درگیری فرد در
شرایط تنیدگی و تحمل شرایط تنشزا معرفی شده است (لی ،یوچونگ ،بوک پارک و
هونگ چانگ .)1114 ،2حمایت اجتماعی از طریق ایفای نقش واسطهای بین عوامل
تنیدگیزای زندگی و بروز مشکالت جسمی و روانی و همچنین تقویت شناخت با کاهش
تنش تجربه شده ،موجب بهبود سالمت روانی و جسمانی و کیفیت زندگی در افراد میشود
(النگلند .)1155 ،3حمایت اجتماعی به مدیریت تنیدگیهای روانی و اصالح روانبنهها
کمک میکند ،احتمال بیماری را کاهش ،بهبودی را در زمان بیماری تسریع ،مرگ و میر
را کاهش و سالمت روانی را تأمین میکند (آس ،فوسا ،دهل و مو)5999 ،4؛ با پاسخهای
ایمنی و سالمت عمومی (بوویر ،5چاموت و پرگر)1112 ،؛ تعدیلکنندهی تجربه سوگ
(استروب ،زچ ،استروب و اباکومکین)1111 ,6؛ کاهش تنیدگیهای روانشناختی،
پیشگیری از رفتارهای پر خطر و سوء مصرف مواد و الکل (مارسیگلیا ،کولیس ،نیری 7و
پارسایی1111 ،؛ به نقل از شامکوئیان ،لطفی کاشانی ،وزیری ،اکبری.)5991 ،
حمایت اجتماعی ادراکشده بر وضعیت جسمی ،روانی ،رضایت از زندگی و جنبههای
مختلف کیفیت زندگی افراد اثرات زیادی دارد و بهعنوان یک عامل تعدیلکننده مؤثر در
مقابله و سازگاری با شرایط استرسزای زندگی شناختهشده است .لیسا جان وود)1151( 8
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معتقد است که بین حمایت اجتماعی همسایگان و اعتماد به آنها و سالمت روانی افراد
رابطه معنیداری وجود دارد .مکینز )1112( 1طی پژوهشی به نتیجه رسید که سرمایه
روانشناختی در بهبود سالمت روانی مؤثر است .چراکه سرمایه روانشناختی نقش مهمی
در کاهش اختالالت روانی مانند افسردگی و نگرانی داشته و سطوح پایین آن با خطر ابتالء
به اختالالت روانی همراه است .تردی هارفام )1112( 2معتقد است سرمایه اجتماعی هم در
بعد ساختاری (مشارکت مدنی ،عضویت و فعالیت در سازمانهای رسمی و غیررسمی) و
هم در بعد شناختی (اعتماد ،روابط متقابل ،هنجارها) بر سالمت افراد تأثیر میگذارند.
هولت گریو و کروسبی )1112( 3در پژوهشهای خود نشان دادند که سرمایه اجتماعی با
کلیه موارد یادشده ارتباط معنیداری داشته است.
در پژوهشهای متعددی به تأثیر سرمایه روانشناختی و حمایت اجتماعی ادراکشده بر
عادات زندگی کودکان با آسیب جسمی-حرکتی اشارهشده است .بیرامی ،موحدی و
خدایاری ( ،)5999تقیزاده و افروز ( ،)5999نریمانی ،شاه محمدزاده ،امیدوار و امیدوار
( ،)5999غباریبناب ،رفیعخواه و مهاجرانی ( )5999و فیندلر ،جاکوبی و گابیس)1152( 4
در پژوهشهای خود بر تأثیر حمایت اجتماعی درک شده مادران کودکان با آسیب
جسمی حرکتی بر سالمت روانی تاکیده داشتهاند .همچنین در پژوهشهای متعددی تأثیر
حمایت اجتماعی ادراکشده بر کیفیت زندگی افراد مبتال به آسیب جسمی حرکتی تایید
شده است .در پژوهشهای گانگ و ماوو ،)1152( 1میکوال 2و همکاران ( ،)1152شیاهه

7

( ،)1154النگلند ( )1155و گوالشیت ( )1151بر اهمیت و تأثیر حمایت اجتماعی
ادراکشده در کیفیت زندگی تأکید شده است.
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هدف از این پژوهش ،پیشبینی عادات زندگی کودکان با آسیب جسمی -حرکتی بر
اساس سرمایه روانشناختی و حمایت اجتماعی ادراکشده مادران آنان و همچنین تعیین
سهم هر یک از مؤلفههای سرمایه روانشناختی و حمایت اجتماعی ادراکشده مادران با
عادات زندگی کودکان ناتوان جسمی -حرکتی بود .پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به
این پرسش بود که آیا متغیرهای سرمایه روانشناختی و حمایت اجتماعی توان پیشبینی
عادات زندگی کودکان با آسیب جسمی -حرکتی را دارند؟

روش
با توجه به موضوع و سؤال پژوهشی در این پژوهش از روش توصیفی-پیمایشی استفاده
شد .جامعه آماری پژوهش شامل مادران کودکان با آسیب جسمانی-حرکتی بود .در ابتدا
با استفاده از روش نمونهگیری در دسترس با مراجعه به مراکز نگهداری کودکان دارای
ناتوانی جسمی – حرکتی (آدرس از بهزیستی و جستجو از طریق اینترنت) در سطح شهر
تهران ،تعداد  511نفر از مادران کودکان با آسیب جسمانی-حرکتی بعد از اخذ رضایت
آگاهانه انتخاب شدند .در بخش آمار توصیفی به بررسی توزیع فراوانی ،شاخصهای
گرایش مرکزی شامل میانگین و میانه و شاخصهای پراکندگی مانند انحراف معیار و
واریانس خواهیم پرداخت .در بخش آمار استنباطی با استفاده از نرمافزار  SPSSو استفاده
از مدلهای آماری ،ضریب همبستگی و رگرسیون چندگانه دادهها تحلیل شد.
برای جمعآوری اطالعات از پرسشنامه جمعیت شناختی ،پرسشنامه حمایت اجتماعی
فلیپس و همکاران ( ،)5922پرسشنامه سرمایه روانشناختی لوتانز و پرسشنامه عادات
زندگی کودکان ناتوان جسمی -حرکتی استفاده شد که در ادامه هر کدام را معرفی می-
کنیم.
پرسشنامه حمایت اجتماعی فلیپس :پرسشنامه حاضر توسط واکس ،فیلیپس ،هالی،
تامپسون ،ویلیامز و استوارت در سال  5922تهیه شده است .این پرسشنامه دارای  19ماده
است .روش نمرهگذاری این پرسشنامه را به صفر و یک تغییر داده و دلیل این کار را
استفاده از آلفای کرونباخ ذکر کرده است (همتی راد و سپاه منصور .)5929 ،پایایی آزمون
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در نمونه دانشجویی در کل مقیاس  1/91و در نمونه دانشآموزی  1/91و در آزمون مجدد
در دانشآموزان پس از شش هفته  1/25بود .شه بخش ( )5929ضرایب پایایی درونی این
آزمون را در یک گروه  911نفری از دانشجویان دانشگاه عالمه طباطبایی  1/22محاسبه
کرد .در پژوهش خباز ،بهجتی و ناصری ( )5991ضریب آلفای محاسبه شده برای این
پرسشنامه  1/94به دست آمد .ضریب ثبات درونی کل مقیاس حمایت اجتماعی 1/91
است .دناک ( )5999ضرایب درونی پرسشنامه حمایت اجتماعی را در سه روش الفای
کرونباخ  ،1/92تنصیف  ./11وگاتمن  ./124محاسبه نموده است .در نمونه ایرانی
دانشجویان ایرانی ضریب اعتبار کل مقیاس حمایت اجتماعی  ./91گزارش شده است (به
نقل از باوی.)5924 ،
پرسشنامه سرمایه روانشناختی لوتانز :این پرسشنامه شامل  14سؤال و  4خرده مقیاس
امیدواری ،تابآوری ،خوشبینی و خودکارآمدی است که در آن هر خرده مقیاس شامل
 2گویه است و آزمودنی به هر گویه در مقیاس  2درجهای لیکرت پاسخ میدهد .برای به
دست آوردن نمره سرمایه روانی ،ابتدا نمره هر خرده مقیاس بهصورت جداگانه به دست
آمد و سپس مجموع آنها بهعنوان نمره کل سرمایه روانشناختی محسوب شد .در پژوهش
علیپور و همکاران ( )5991نیز پایایی پرسشنامه بر اساس آلفای کرونباخ  ./21به دست آمد.
پرسشنامه عادات زندگی کودکان ناتوان جسمی -حرکتی :پرسشنامه عادات زندگی در
ایالت کبک کانادا بهمنظور سنجش مشارکت اجتماعی در افراد ناتوان ،توسط فوگی و
روالس و همکارانش طراحی شد .آنها پرسشنامه عادات زندگی را بر اساس مدل مفهومی
فرایند ایجاد ناتوانی تهیه کردند .مقیاسهای این ابزار شامل تغذیه ،تندرستی ،مراقبت
شخصی ،روابط بین فردی ،زندگی اجتماعی ،مشارکت در امور خانه ،تحرک ،مسئولیتها،
آموزش ،کار و تفریح است .این پرسشنامه توسط مراقبین کودک و هم خود کودک در
صورتی که توانایی پاسخدهی داشته باشد تکمیل میشود .نور و همکارانش به بررسی
ویژگیهای روانسنجی پرسشنامه عادات زندگی در کودکان با آسیب جسمی حرکتی
پرداختند .برای بررسی روایی محتوایی آن از ضریب الوشه کمک گرفته شد .این شیوه بر
اساس مقیاس سه درجهای مهم و مرتبط میتوان استفاده کرد ولی ضرورتی ندارد و غیر
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مرتبط روایی محتوایی را سنجش میکند (الوشه .)5999 ،5حداقل ضریب روایی قابل قبول
بر اساس روش الوشه از نظر  59متخصص  ./14است .روایی محتوایی برای کل پرسشنامه
 ./29به دست آمد .برای بررسی روایی همگرایی گویهها و میزان پایایی از  515کودک
فلج مغزی به همراه مراقبینشان مورد مطالعه قرار گرفتند.
بعد از انتخاب نمونههای آماری پژوهش پرسشنامههای حمایت اجتماعی فلیپس و
همکاران ( ،)5922پرسشنامه سرمایه روانشناختی لوتانز و پرسشنامه عادات زندگی
کودکان ناتوان جسمی -حرکتی بین مادران کودکان با ناتوانی جسمی–حرکتی توزیع و
جمعآوری شد .برای تحلیل دادهای پژوهش از نرمافزار  SPSSنسخه  11استفاده شد.

نتایج
برای آزمودن فرضیه اصلی ابتدا با استفاده از روش ضریب همبستگی پیرسون همبستگی
متغیرهای پیشبین و مالک ارزیابی شد .پیش از آزمون رگرسیون ماتریس همبستگی
متغیرها ارائه میشود  .برای شناسایی رابطه بین متغیرهای حاضر در مدل از ضریب
همبستگی پیرسون استفاده شده است .یافتههای به دست آمده از ضریب همبستگی بین
متغیرهای پژوهش در جدول  5ارائه شده است .همانطور که در این جدول مشاهده
میشود از میان متغیرهای پژوهش ارتباط متغیرهای امیدواری ،تابآوری ،خوشبینی و با
متغیر عادات زندگی معنادار است .همچنین ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش نشان داد
که متغیرهای خانوادگی ،دوستان و دیگران با متغیر عادات زندگی در سطح اطمینان
( )1/99ارتباط معناداری دارند.

1. Lawshe
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جدول  .1ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش
1

4

9

2

1

متغیرها

5

 .5امیدواری

5

 .1تابآوری

1/191

5

 .9خوشبینی

1/122

1/191

5

 .4خودکارآمدی

1/192

1/929

1/519

5

 .1خانوادگی

1/199

1/944

1/919

1/199

5

 .2دوستان

1/914

1/115

1/122

1/955

1/191

 .9دیگران

1/149

1/119

1/599

1/112

1/129

 .2عادات زندگی

1/125

1/929

1/119

1/115

1/115

9

2

5
5
1/529

1/119

5

در جدول باال همبستگی بین متغیرهای پژوهش گزارش شده است که بر این اساس
ارتباط سرمایه روانشناختی و حمایت ادراکشده با عادات زندگی در سطح ()1/15
معنادار است .بنابراین با ضریب اطمینان  99درصد میتوان گفت سرمایه روانشناختی و
حمایت ادراکشده با عادات زندگی رابطه معنادار دارند .در جدول زیر خالصه ماتریس
همبستگی آورده شده است.
جدول  .2خالصه نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین متغیرها ()N =151
متغیرها

سرمایه روانشناختی

حمایت ادراکشده

مؤلفهها

R

امیدواری

1/125

تابآوری

1/929

خوشبینی

1/119

خودکارآمدی

1/115

خانوادگی

1/115

دوستان

1/529

دیگران

1/119

ضرایب به دست آمده در جدول  1بیانگر همبستگی ساده بین متغیرهای پیشبین و
مالک است .جهت همبستگیها حاکی از رابطه مثبت و معنادار بین چهار مؤلفه سرمایه
روانشناختی است ( .)p<0.01در عین حال ،نتایج بیانگر همبستگی مثبت و معنادار بین سه

 / 16فصلنامة روانشناسی افراد استثنایی ،دوره ششم ،شمارة  ،42زمستان 9359

مؤلفه حمایت اجتماعی است ( .)p<0.01همانطور که در جدول  1مشاهده میشود بین
امیدواری ( ،)1/125تابآوری ( ،)1/929خوشبینی ( ،)1/119خودکارآمدی ( )1/115و
عادات زندگی کودکان دارای آسیب جسمی-حرکتی رابطه معنادار وجود دارد .همچنین
جدول فوق نشانگر آن است که بین مؤلفههای حمایت ادراکشده خانواده (،)1/115
دوستان ( )1/119( ،)1/529و عادات زندگی کودکان دارای آسیب جسمی-حرکتی رابطه
معناداری وجود دارد.
برای پیشبینی عادات زندگی توسط سرمایه روانشناختی در گام اول امیدواری ،در
گام دوم تابآوری ،در گام سوم خوشبینی و در گام چهارم خودکارآمدی وارد معادله
شدند .دو متغیر امیدواری و خوشبینی طی دو گام معنیداری خود را حفظ نمودند .در
جدول زیر ضرایب و نتایج حاصل از رگرسیون گام به گام در دو گام گزارش شده است.
جدول  .3ضرایب حاصل از تحلیل رگرسیون گام به گام عادات زندگی بر حسب متغیرهای پژوهش
مرتبه ورود
متغیرها
گام اول
گام دوم

متغیر پیشبین

 Βضرایب
استاندارد

خطای معیار

ضرایب غیر
استاندارد B

t

سطح
معنیداری

امیدواری

-41/911

1/19

-1/94

-1/22

1/119

امیدواری

-91/911

1/19

-1/12

-1/29

1/112

خوشبینی

5/22

1/19

1/42

1/25

1/112

همانطور که در جدول فوق مشاهده میشود ضرایب تی نشان میدهد که امیدواری و
تابآوری اثر معنیداری بر عادات زندگی دارند .برای پیشبینی عادات زندگی توسط
حمایت ادراکشده در گام اول خانواده ،در گام دوم دوستان و در گام سوم دیگران وارد
معادله شدند .هیچکدام از متغیرهای خانواده ،دوستان و دیگران معنیداری خود را حفظ
نکردند.
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جدول  .4خالصه تحلیل رگرسیون برای پیشبینی عادات زندگی کودکان با آسیب جسمی -حرکتی
بر اساس مؤلفههای سرمایه روانشناختی و حمایت اجتماعی ادراکشده
پیشبینی کنندهها

ضرایب استاندارد نشده

ضرایب استانداردشده

T

Sig

عدد ثابت

21/99

-

5/92

1/199

امیدواری

-41/911

-1/94

-1/22

1/119

تابآوری

1/22

1/59

5/19

1/599

خوشبینی

5/22

1/42

1/25

1/112

خودکارآمدی

-5/119

-1/12

-5/29

1/194

حمایت اجتماعی ادراکشده

-1/249

-1/54

-1/919

1/941

همانطور که در جدول باال مشاهده میشود ،مقدار

R2

به دست آمده ( )1/94بدین

معنی است که  94درصد از واریانس متغیر عادات زندگی کودکان با آسیب جسمی-
حرکتی توسط  1متغیر امیدواری ،تابآوری ،خوشبینی ،خودکارآمدی و حمایت
اجتماعی ادراکشده تبیین میشود .به عبارت دیگر  94درصد از پراکندگی مشاهدهشده
در متغیر عادات زندگی کودکان با آسیب جسمی -حرکتی توسط این متغیرها تبیین
میشود .مقدار  Rمشاهدهشده ( )1/19نیز نشاندهنده آن است که مدل رگرسیون خطی
حاضر میتواند برای پیشبینی استفاده شود .عالوه بر این ،نسبت  Fمحاسبه شده ()1/291
در سطح اطمینان حداقل  99درصد معنادار است .بنابراین ،میتوان نتیجه گرفت که بین
متغیرهای امیدواری ،تابآوری ،خوشبینی ،خودکارآمدی و حمایت اجتماعی
ادراکشده و متغیر عادات زندگی کودکان با آسیب جسمی -حرکتی همبستگی معنادار
وجود دارد .با مراجعه به آماره  tو سطوح معناداری میتوان قضاوت کرد که از بین این پنج
متغیر تنها دو متغیر امیدواری و خودکار آمدی با عادات زندگی کودکان با آسیب جسمی-
حرکتی همبستگی معنادار دارند .بنابراین ،شواهد برای پذیرش فرضیه اول کافی است.
عالمت ضرایب بتای به دست آمده نشان داد که متغیر تابآوری با عادات زندگی کودکان
با آسیب جسمی -حرکتی همبستگی منفی و معنادار دارد .حالآنکه همبستگی متغیر
امیدواری بیشازحد با عادات زندگی کودکان با آسیب جسمی -حرکتی مثبت و معنادار
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بود .درنهایت ،با توجه به ضرایب به دست آمده میتوان معادله رگرسیون را بر اساس
ضرایب رگرسیون استاندارد نشده بهصورت زیر تدوین کرد:
(خوشبینی) ( + 5/22امیدواری) .Y = 21/99 - 41/191

بحث
این پژوهش با هدف پیشبینی عادات زندگی کودکان با آسیب جسمی-حرکتی بر اساس
سرمایه روانشناختی و حمایت اجتماعی ادراکشده انجام گرفته است .نتایج پژوهش نشان
داد که سرمایه روانشناختی و حمایت ادراکشده با عادات زندگی کودکان با آسیب
جسمی-حرکتی رابطه معنادار دارد .بین متغیرهای عادات زندگی کودکان با آسیب
جسمی-حرکتی و حمایت اجتماعی ادراکشده مادران آنها همبستگی معنادار وجود
دارد.
بر اساس یافتههای پژوهش مؤلفه خانواده با عادات زندگی کودکان با آسیب جسمی-
حرکتی رابطه معناداری دارد .نقش خانواده برای کودکان با آسیب جسمی-حرکتی در
مقایسه با کودکان عادی پر رنگتر است؛ زیرا زمانیکه ادراک این کودکان از میزان
حمایت متقابل ،حمایت ،حرمت ،عشقورزی ،احترام و صمیمیت متقابل کیفیت باالتری
داشته باشد در آینده نیز مسیر عادات زندگی آنها را به نحو مثبتی تحت تأثیر قرار داده و
چه بسا اینکه کیفیت زندگی مطلوبی را نصیب کودکان با آسیب جسمی-حرکتی خواهد
کرد (فیندلر و همکاران ،1152 ،شوارزو و کنول .)1119 ،مؤلفه دوستان با عادات زندگی
کودکان با آسیب جسمی-حرکتی رابطه معنادار دارد .آنچه مشخص است این است که
ارتباط با دوستان و همساالن در سن کودکی تا نوجوانی نقش بسیار مهمی در رفتارهای
کودکان با آسیب جسمی-حرکتی دارد .از این رو دارا بودن احترام متقابل بین کودک و
دوستان و همچنین اعتماد متقابل بین آنها نشاندهنده حمایت متقابل بین کودک ،همساالن
و یا دوستان وی است .این امر بهنوبه خود نیازهای عاطفی ،اطالعاتی و غیره را برآورده
کرده و فرد احساس میکند از طرف دوستان خود مورد حمایت قرار میگیرد .چنین
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حمایت مثبتی ادراک فرد از کیفیت زندگیش را به شکل مثبتی تحت تأثیر قرارداده و در
بسیاری از عادات وی نقش مثبتی خواهد داشت (تسنگ و همکاران ،1152 ،لوتانز و
همکاران .)1119 ،همچنین رابطه مؤلفه دیگران با عادات زندگی کودکان با آسیب جسمی
حرکتی معنیدار است .تعامل مثبت با دیگران و در نتیجه میزان ارزش متقابلی که بین
کودکان با آسیب جسمی – حرکتی و دیگران وجود دارد ادراک آنان از میزان حمایتی
که از دیگران میشود را تحت تأثیر قرار میدهد .هر چقدر این ادراکات مثبت و از لحاظ
کمیت و کیفیت باال باشد میتواند عادات مثبتی را در زندگی کودکان با آسیب جسمی –
حرکتی ایجاد کند .مجموع این عادات مثبت در طی یک فرایند بهبود شرایط زیستی-
اجتماعی وی را سبب خواهد شد (تسنگ و همکاران ،1152 ،لوتانز.)1151 ،
بر اساس نتایج میتوان گفت که حمایت خانواده ،دوستان و دیگران بر وضعیت
جسمی ،روانی ،رضایت از زندگی و جنبههای مختلف کیفیت زندگی کودکان با آسیب
جسمی-حرکتی اثرات زیادی دارد و بهعنوان یک عامل تعدیلکننده مؤثر در مقابله و
سازگاری با شرایط استرسزای زندگی شناختهشده است .حمایت اجتماعی به دو صورت
حمایت اجتماعی دریافت شده و ادراکشده مورد بررسی قرار میگیرد .در حمایت
اجتماعی دریافت شده ،میزان حمایتهای کسب شده توسط فرد مورد تأکید است و در
حمایت اجتماعی ادراکشده ،ارزیابیهای فرد از در دسترس بودن حمایتها درمواقع
ضروری و مورد نیاز بررسی میشود .نظریهپردازان این حوزه بر این باورندکه تمام روابطی
که فرد با دیگران دارد حمایت اجتماعی محسوب نمیشود؛ مگر اینکه فرد آنها را بهعنوان
یک منبع در دسترس و مناسب برای رفع نیازهایش ارزیابی کند .مقیاسهای حمایت
اجتماعی ادراکشده نیز بر ارزیابی شناختی فرد از محیطش و سطح اطمینان فرد به اینکه
در صورت لزوم کمک و حمایت دردسترس خواهد بود متمرکز هستند .حمایت اجتماعی
خانواده ،دوستان و دیگران یک کمک دو جانبه است که سبب ایجاد خودپنداره مثبت،
خویشتن پذیری ،احساس عشق و حرمت نفس میشود و در همه این موارد به فرد فرصت
خود شکوفایی و رشد را میدهد .دریافت بازخورد مناسب و حمایتگرانه از محیط،
احساس شایستگی را ارتقاء میبخشد و تحول گرایشهای فطری و خود نظم جویی را در
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کودکان با آسیب جسمی -حرکتی تسهیل مینماید (لنگلند ،1155 ،استروب و همکاران،
.)1111
همچنین بین سرمایه روانشناختی با عادات زندگی کودکان دارای آسیب جسمی-
حرکتی بر اساس یافتههای پژوهش رابطه معناداری وجود دارد .در واقع سالمت روانی
یکی از مهمترین عوامل مؤثر در ارتقا و تکامل کودکان دارای آسیب جسمی-حرکتی
محسوب میشود .این امر از اهمیت بسیاری برخوردار است و تالش برای دستیابی به
زندگی مطلوب برای کودکان دارای آسیب جسمی-حرکتی همیشه یکی از دغدغههای
نظام مراقبت و سالمت بوده است و متخصصان همیشه به دنبال یافتن راهی برای حیات
مفیدتر و سازندهتر کودکان با آسیب جسمی-حرکتی بودهاند .بنابراین بهزیستی
روانشناختی مستلزم درک چالشهای وجودی زندگی کودکان با آسیب جسمی-حرکتی
است .رویکرد بهزیستی روانشناختی و ارتقای سرمایه روانشناختی این کودکان بر توسعه
انسانی کودکان با آسیب جسمی-حرکتی تأکید دارد .با توجه به نقش بسزایی که بهزیستی
در ابعاد مختلف زندگی روانی -اجتماعی و حتی جسمی فرد دارد ،بدیهی است که هریک
از ابعاد و مؤلفههای سرمایه شناختی امیدواری ،تابآوری ،خوشبینی و کارآمدی سهم
زیادی در بهبود وضعیت روانی و اجتماعی کودکان دارای آسیب جسمی-حرکتی دارد و
بر عادات زندگی آنها نقش مهمی ایفا میکند .بر اساس نتایج پژوهش خوشبینی با
عادات زندگی کودکان با آسیب جسمی-حرکتی رابطه معناداری دارد .در موقعیتهایی
که کودکان دارای آسیب جسمی-حرکتی دارای ویژگیهایی اعم از تحمل ابهام و قدرت
مثبت اندیشی در مورد پدیدهها یا چالشها را داشته باشند قادر خواهند بود که بر پیامدهای
مثبت فعالیتهای تحصیلی خود تمرکز بیشتری داشته و آیندهنگری مثبت و همچنین
آیندهنگری خوشبینانه را سرلوحه فعالیتهای خود قرار دهند .در این شرایط که آنان
خوشبینی را با عنوان راهبرد تحصیلی خود در نظر میگیرند آنها قادر خواهند بود که از
مشکالت نهراسیده و تمام تالش و کوشش خود را در جهت پیامدهای مثبت احتمالی به
کار بگیرند .در چنین شرایطی میتوان از آنها انتظار داشت که عادات خود را بهبود داده و
کیفیت بهتری را در زندگی خود تحقق ببخشند (گانگ و ماوو ،1152 ،شیاهه.)1154 ،
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مؤلفه امیدواری با عادات زندگی کودکان با آسیب جسمی-حرکتی رابطه معناداری
دارد .چنانکه کودکان دارای آسیبهای جسمی –حرکتی از برانگیختگی الزم جهت
پیگیری اهداف تحصیلی برخوردار باشند و در این راه بتوانند راهحلهای مختلفی را جهت
تحقق اهداف تعیینشده امتحان کرده و امیدواری خود را در این فرایند حفظ کنند قادر
خواهند بود بر سختیها و مشکالت سر راه فائق آمده و شرایط مناسبی برای خود رقم بزنند
همه این عوامل بهبود عادات زندگی آنها را در پی خواهد داشت (لیسا جان وود،1151 ،
مکینز .)1112 ،تابآوری نیز بهعنوان مؤلفهای از سرمایه روانشناختی با عادات کودکان
با آسیب جسمی-حرکتی رابطه معنیداری دارد .در شرایطی که کودکان با آسیب جسمی-
حرکتی دارای قابلیت تحمل شکست و نهراسیدن از آن را داشته باشند ،قدرت الزم برای
حل مشکالت و چالشهای پیشروی تحصیلی و زندگی را خواهند داشت .این کودکان
قادر خواهند بود استقالل خود در طی فرایند تحصیل را کسب کرده و در شرایط چالشی
قدرت راهحل یابی الزم را بهبود ببخشند .استمرار این نوع قابلیتها در این نوع کودکان
پتانسیل الزم برای بهبود عادات زندگی کودکان با آسیب جسمی-حرکتی فراهم ساخته و
آنها را جهت ارتقای کیفیت زندگی خود توانمند میسازد (یوشر ،1151 ،النگلند،
 .)1155خودکارآمدی نیز یکی دیگر از مؤلفههای سرمایه روانشناختی است که رابطه آن
با عادات زندگی کودکان با آسیب جسمی-حرکتی تایید شده است .باید به این نکته اشاره
کرد که دارا بودن اعتماد و اتکای بنفس در حل مساله و چالشهای پیشرو و همچنین
فعالیتهای متنوع تحصیلی شرایط الزم برای خودکارآمدی کودکان با آسیب جسمی-
حرکتی فراهم کرده و به آنها کمک میکند که اعتماد بنفس مناسبی برای تعیین اهداف
تحصیلی و همچنین اشتراک اطالعات با همکالسیها داشته باشند تا در راه بهبود کیفیت
زندگی و همچنین کسب عادتهای موفق عملکرد مناسبی داشته باشد (لی ،1119 ،گانگ
و ماوو.)1152 ،
یافتههای بدست آمده به دست آمده از این پژوهش مبتنی بر رابطه سرمایه
روانشناختی ،حمایت ادراکشده و عادات زندگی کودکان با آسیب جسمی-حرکتی با
پژوهشهای داخلی بیرامی و همکاران ( )5999مبنی بر اینکه والدین مددجویان توانبخشی
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از کیفیت زندگی و سرمایه روانشناختی پایینتری نسبت به والدین بهنجار برخوردارند و با
پژوهش احمدی ،خدابخش و سرابندی ( )5995مبنی بر این که نقش دلبستگی به خدا در
تابآوری و سالمت روان والدین کودکان عقبمانده ذهنی آموزش پذیر دیده میشود و
با پژوهش حفیظی ،قدسی و قاسمی ( )5995مبنی بر این که بین بهزیستی روانشناختی
مادران دانشآموزان دبستانی دارای کمتوان ذهنی و سالمت روانی آنها همبستگی وجود
دارد .همچنین این یافته با نتایج به دست آمده از پژوهشهای خارجی که توسط فیندلر و
همکاران ( ) 1152مبنی بر اینکه حمایت اجتماعی و استرس بر سرمایه روانشناختی مادران
کودکان کمتوان جسمی تأثیر دارد و با پژوهش گانگ و ماوو ( )1152مبنی بر تاثیر
حمایت اجتماعی و خودکارآمدی بر عادات زندگی بیماران همسو است.
همچنین بر اساس تحلیل رگرسیون چند متغیره با روش به گام گام ،متغیرهای سرمایه
روانشناختی و حمایت ادراکشده در سطح اطمینان  1/15توانستند  94درصد از واریانس
عادات زندگی کودکان با آسیب جسمی -حرکتی را تبیین کنند .یافتههای پژوهش حاکی
از آن است که میتوان بر اساس هفت متغیر امیدواری ،تابآوری ،خوشبینی،
خودکارآمدی و خانوادگی ،دیگران و دوستان ،متغیر عادات زندگی کودکان با آسیب
جسمی -حرکتی را تبیین کرد .به عبارت دیگر نتایج نشان میدهند که  94درصد از
پراکندگی مشاهدهشده در متغیر عادات زندگی کودکان با آسیب جسمی -حرکتی توسط
این متغیرها تبیین میشود .بر اساس یافتههای پژوهش حمایت اجتماعی ادراکشده و
سرمایه روانشناختی توانایی پیشی بینی عادات زندگی کودکان دارای آسیب جسمی-
حرکتی را دارند .حمایت اجتماعی ادراکشده بهعنوان متغیر مالک توانایی پیشبینی
عادات زندگی کودکان دارای آسیب جسمی-حرکتی را دارد .حمایت اجتماعی
ادراکشده به حمایت از دیدگاه ارزیابی شناختی فرد از روابطش اشاره دارد .نظریهپردازان
این حوزه بر این باورندکه تمام روابطی که فرد با دیگران دارد حمایت اجتماعی محسوب
نمیشود؛ مگر اینکه فرد آنها را بهعنوان یک منبع در دسترس و مناسب برای رفع
نیازهایش ارزیابی کند .حمایت اجتماعی ادراکشده برای کودکان دارای آسیب جسمی-
حرکتی یکی از عوامل مهم مهارکننده اثرات منفی تنشهای مختلف است که در نهایت بر
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عادات زندگی کوکان دارای آسیب جسمی-حرکتی کمک میکند؛ زیرا کودکان دارای
آسیب جسمی-حرکتی گروهی ناهمگون با دامنهای وسیعی از آسیبها هستند که برخی از
آنها عبارتاند از فلج مغزی ،تحلیل عضالنی ،صرع ،اختالالت استخوانی و عضالنی،
انواع قطع عضو ،دیابت و محدودیت جسمانی .این شرایط زندگی این گروه را تا حد
قابلمالحظهای تحت تأثیر منفی قرار میدهد .در این راستا حمایت ادراکشده با فراهم
کردن ارتباط با دیگران و دریافت بازخورد مناسب و حمایتگرانه از محیط بر کیفیت
زندگی کودکان دارای آسیب جسمی-حرکتی کمک میکند .حمایت اجتماعی بهعنوان
نیرومندترین عامل مقابلهای برای رویارویی موفقیتآمیز و آسان در زمان درگیری فرد در
شرایط تنیدگی و تحمل شرایط تنشزا معرفیشده است .همچنین حمایت اجتماعی از
طریق ایفای نقش واسطهای بین عوامل تنیدگیزای زندگی و بروز مشکالت جسمی و
روانی و همچنین تقویت شناخت با کاهش تنش تجربه شده ،موجب بهبود سالمت روانی و
جسمانی و کیفیت زندگی در کوکان دارای آسیب جسمی-حرکتی میشود.
حمایت اجتماعی ادراکشده عادات زندگی کودکان با آسیب جسمی -حرکتی را
ارتقاء میدهد و باعث میشود مشارکت اجتماعی این کودکان بهعنوان نتیجه تعامل بین
ویژگیهای فردی شخص که به سیستم ارگانیک و تواناییهای وی مرتبط هستند یا همان
عوامل درون فردی و دیدگاههای محیطی متعددی که پیرامون محیط زندگی وی وجود
دارد ،بهبود یابد .سرمایه روانشناختی نیز بهعنوان متغیر مالک توانایی پیشبینی عادات
زندگی کودکان دارای آسیب جسمی-حرکتی را دارد .بهزیستی روانی شامل دریافتهای
فرد از میزان هماهنگی بین هدفهای معین و ترسیمشده با پیامدهای عملکردی است که
در فرایند ارزیابیهای مستمر به دست میآید و به رضایت درونی و نسبتاً پایدار در توالی
زندگی کودکان دارای آسیب جسمی-حرکتی منتهی میشود؛ بنابراین؛ بهزیستی روانی
شامل احساس مثبت و احساس رضایتمندی عمومی از زندگی که شامل خود و دیگران در
حوزههای مختلف خانواده ،شغل و نظیر این موارد است .افراد با احساس بهزیستی باال
بهطور عمده هیجانات مثبت بیشتری را تجربه و از حوادث و وقایع پیرامون خود ارزیابی
مثبتی دارند .از سویی ،افراد با بهزیستی پایین حوادث و موقعیتهای زندگیشان را
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نامطلوب ارزیابی و بیشتر هیجانات منفی نظیر اضطراب ،افسردگی و خشم را تجربه
میکنند.
نتایج به دست آمده از این مطالعه پژوهش بر پیشبینی عادات زندگی کودکان با
آسیب جسمی -حرکتی توسط متغیرهای سرمایه روانشناختی و حمایت اجتماعی
ادراکشده با پژوهشهای داخلی که توسط تقیزاده و افروز ( )5999انجام شده همسو
است .همچنین با نتایج به دست آمده از پژوهشهای خارجی که توسط میکوال و همکاران
( )1152مبنی بر اینکه حمایت اجتماعی درک شده بر کیفیت زندگی در بیماران مبتال به
مولتیپل اسکلروزیس مؤثر است و با پژوهش شیاهه ( )1154مبنی بر این که سطوح باالیی از
حمایت اجتماعی در طول یک ماه باعث میشود که خطر ابتالء به افسردگی در بین این
زنان کاهش یابد و با پژوهش مکینز ( )1112مبنی بر این که سرمایه روانشناختی در بهبود
سالمت روانی مؤثر است همخوانی دارند.
با توجه به نتایج پژوهش پیشنهاد میشود تا سیاستگذاران و مجریان حوزه سـالمت
روانی راهبردهای عملی و اجرایی را در جهت افزایش میزان حمایت اجتماعی و تقویـت
سرمایه روانشناختی به کار گیرند .همچنین ،ضروری اسـت تا به موضوع عادات زندگی
کودکان با آسیب جسمی -حرکتی توجه ویژهای شود تا به منابع ارزشمندی نظیر
عزتنفس ،دانش و آگاهی و مهارتهای زندگی مجهز شوند که بتواند به بهبود و یا ارتقاء
سالمت روانی آنان کمک نماید .با توجه به محدودیتهای موجود در پژوهش حاضر
پیشنهاد میشود این پژوهش در تعداد نمونههای بیشتر و در مناطق مختلف کشور اجرا شود.
همچنین پژوهشهایی در زمینه بررسی عادات زندگی کودکان با آسیبهای دیگر که
برای درمان کودکان خود به کلینیکهای توانبخشی مراجعه نمیکنند نیز انجام شود .از
آنجا که این پژوهش برای اولین بار در کشور انجام شده بود پیشنهاد میشود نقش پدران و
دیگر اعضای خانواده در افزایش یا کاهش کیفیت زندگی کودکان با آسیب جسمی-
حرکتی نیز بررسی شود.
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تشکر و قدردانی
از همه مادران دارای کودک با ناتوانی جسمی–حرکتی به دلیل مشارکت در پژوهش،
صمیمانه قدردانی میکنیم.
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