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Abstract
The purpose of this study was to predict the
psychological well-being of mothers of mentally
چکیده
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defense styles, and self-compassion. The research
design was a descriptive-correlational study and the ، کورک ان ک ت وان ذهن ی براس اح ح ای ت اج ا ی ارراکش د
methodology is basic in purpose. The statistical - توص یقی،سبکهای رفا ی و تورش قتتورزی ب ور ر رت ت تی ق
population included mothers of mentally retarded  بنیاری بور جامع ۀ آم اری،ه بس گی و روش پژوهش به ل اظ هدف
elementary school students in exceptional schools in شامل مارران رانشآم وزان ک ت وان ذهن ی متط اب دایی م دارح
the northern cities of Khuzestan province (Shoush,  اندی ش ک،اس ثنایی رر شهرس انهای ش الی اس ان توزس ان (شوش
Andimeshk and Dezful) in the school year 2020-2021, 120  بور که از می ان آنه ا1398-1399 و رزفول) رر سال ت صیلی
among whom 120 mothers were selected through ،مارر به روش ن ون هگی ری هدف ن د ان ا اش ش دند اب زار پ ژوهش
purposive sampling. The instruments were:  متی اح چندبع دی ح ای ت،)RSPWB( بهزیس ی روانش نات ی
Psychological
Well-Being
(RSPWB),
 پرسش نامۀ س بکه ای رف ا ی،)MSPSS( اج ا ی ارراکش د
Multidimensional Perceived Social Support Scale
(MSPSS), Defense Styles Questionnaire (DSQ), and ) ب ور ت زی ه و ت لی لSCS( ) و متی اح تورش قتتورزیDSQ(
Self-Compassion Scale (SCS). Data analysis was رار ها با به کارگیری ه بس گی پیرسون و رگرسیون چندگانه ب ا روش
performed using Pearson correlation and multiple  ان ام شد یاف هها نشان میرهدSPSS-24 ورور ه زمان رر نرمافزار
regression analysis with the method of simultaneous بین بهزیس ی روانشنات ی مارران کورکان ک ت وان ذهن ی و ح ای ت
entry in SPSS-24 software. The results showed that ، سبکهای رفا ی رش دیاف ه و تورش قتتورزی، اج ا ی ارراکشد
there was a positive and significant relationship رابطۀ مثبت و معنارار و با سبکه ای رف ا ی روانآزرر و رش دنایاف ه
between psychological well-being and perceived ه بس گی منقی و معنارار وجور رارر ن ایج ت لیل رگرسیون چندگان ه
social support, mature defense styles, and self-  ررصد از تغییرات بهزیس ی روانش نات ی از رری ق81 نشان میرهد
compassion, and a negative and significant  روانآزرر و، سبکهای رفا ی (رشدیاف ه، ح ایت اج ا ی ارراکشد
relationship with neurotic and immature defense رشدنایاف ه) و تورشقتتورزی پیشبینی شد؛ بنابراین براساح شناتت
styles. The results of multiple regression analysis
وامل اصلی مؤثر رر بهزیس ی روانشنات ی میت وان ب رای اف زایش
showed that 81% of the changes in psychological wellbeing were predicted by perceived social support,  رس ت ب ه برنام هری زی و،بهزیس ی روانشنات ی و کاهش مشکالت
اقدامات لی و مداتلهای زر
defense styles, and self-compassion. Based on the
knowledge of the main factors affecting psychological  بهزیس ی، م ارران کورک ان ک ت وان ذهن ی:واژههاای کلیادی
well-being, planning and intervention measures can be ، س بکه ای رف ا ی،  ح ای ت اج ا ی ارراکش د،روانش نات ی
taken to increase it and reduce problems.
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مقدمه
ات الالت صبی-رشدی 1به ات الالتی که رر اوایل زندگی شروع میشوند و رر سراسر ر با فرر میمانند
ارالق میشور نتایص رشدی حاصل از آن به آسیبهای لکرری رر حوز های شاصی ،اج ا ی،
ت صیلی و شغلی رر افرار مب ال میان امد از شای ترین و وتی ترین ات اللهای صبی-رشدی ،میتوان به
ات الل ک توانی ذهنی( 2ات الل رشد هوشی) 3اشار کرر ک توانی ذهنی نو ی ناتوانی است که مشاصۀ
آن ،م دوریت معنارار رر کارکرر هوشی و انواع مهارتهای سازشی (مقهومی ،اج ا ی و کاربرری) است که
باید رر سنین رشد (پیش از  18سالگی) ظاهر شور (ان ن ناتوانیهای هوشی و رشدی آمریکا )2010 ،این
کورکان به مراقبت ،ررمان و آموزش ویژ ای نیاز رارند (پارک )2013 ،رر بیش ر تانوار ها تولد کورک با
وجور نیاز به سازگاری با وظایف جدید ،با شاری فراوانی ه را است .با این حال اگر معلولیتهای جس ی یا
ذهنی رر ا ضای جدید تانوار شناسایی شور ،وظایف والدینی معنای کامالً م قاوتی به تور میگیرند
(جناآباری )2013 ،و پذیرش کورکان با نیازهای ویژ برای والدین مشکل است (فراری و سوس ن)2016 ،؛
بنابراین ک توانی ذهنی کورک الو بر آسیبهای فرری به شکل فراوانی بر کارکرر بافت پیرامونی کورک
مؤثر است
بیش رین آسیبها رر بافت تانوار  ،معطوف بر مراقب اصلی کورک (بهرور مع ول) مارر است که بیش از
ریگران ت ت تأثیر اثرات منقی ات الل است پژوهشهای بسیاری به اتقاق گواهی میرهند که تأثیرات
مشکالت کورک ک توان ذهنی رر مارران ایشان از واکنشهای نوروتیک ،برای مثال احساح شرم و گنا
(ح تتوا و مصبات ،)1395 ،انکار م دور واقعیت (کرگریا ،آلوز و آگویار )2016 ،تا ات الالت بالینی
روانشنات ی ،مانند اضطراش و افسررگی (رابینسون ،هس ینگ ،ویس ،پاگاواس ینگ و لونسکی2018 ،؛
جیسوال ،سابرامانیام ،شا و کاماث )2018 ،مشاهد میشور
پژوهشهای م عدری گوا مشکالت دۀ مارران کورکان ک توان ذهنی رر زمینۀ بهزیس ی
روانشنات ی است (نف و فاسو2015 ،؛ شبانی ،م وری ،غباری بناش ،امامیپور و سپا منصور1394 ،؛ مدنی،
لواسانی و اژ ای )1395 ،برای فه گس ررگی این ساز میتوان به مدل بهزیس ی روانشنات ی ریف ()1995
اشار کرر که منطبق بر آن بهزیس ی روانشنات ی تالش برای رشد و پیشرفت برای ت تقباشیدن به
تواناییهای بالتوۀ فرر است رر این مدل ،واملی مانند تورما اری ،4رشد شاصی ،5هدف ندی رر زندگی،6
تسلط بر م یط ،7راش ن ارتباط مثبت با ریگران 8و پذیرش تور 1مؤلقههای مه بهزیس ی روانشنات ی
1. neurodevelopmental
2. intellectual disability
3. intellectual developmental disorder
4. autonomy
5. personal growth
6. purpose in life
7. environmental mastery
8. positive relations with others
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تلتی میشوند (ریف )1995 ،با وجور پژوهشهای ما لف رر این زمینه ه چنان مکانیس تأثیرپذیری
بهزیس ی روانشنات ی از مسائل ک توانی ذهنی و تعامل این وامل با تصائص هی انی -شاصی ی
مشاص نیست پژوهشها نیز ن وانس هاند الگویی کارآمد رر این زمینه ترسی کنند بر مبنای مرور اربیات
پژوهش بهنظر میرسد رر این میان واملی مانند ح ایت اج ا ی ارراکشد  ،سبکهای رفا ی و
تورشقتتورزی از ج له مه ترین ویژگیهای مؤثر بر بهزیس ی روانشنات ی مارران این کورکان هس ند
ح ایت اج ا ی تبارالت بینفرری رر میان ا ضای شبکۀ اج ا ی است که برای فرر مقید و سورمند
است و سبب بهبور کیقیت زندگی ،رضایت از زندگی و رف ارهای مرتبط با سالمت میشور (لئو ،هرناندز،
تروت ،کلی ان و بوزای )2017 ،ررواق ح ایت اج ا ی موجب تلق تصور مثبت از تور و پذیرش تویش،
امیدواری ،احساح شق و رضایتمندی میشور و اضطراش را کاهش میرهد که ت ام اینها به فرر فرصت
تورشکوفایی و رشد میرهند (یو ،لی و وو)2004 ،؛ بنابراین نتشی مؤثر بر بهزیس ی روانشنات ی رارند
(هدی ،جی ز و آرون)2010 ،؛ بدین رلیل راش ن سالم ی مشروط به راش ن ح ایت اج ا ی است (کی و
جانگ )2018 ،رر متام تعریف ،ح ایت اج ا ی ارراکشد  ،به ارزیابیهای فرر از میزان رس رسیپذیری به
م بت ،مسا دت و توجه ا ضای تانوار  ،روس ان و سایر افرار رر مواق ضروری و مورر نیاز اشار رارر
(چنگ )1997 ،برایناساح ررک فرر از ح ایت رریافتش د و نگرش وی به این متوله مه تر از میزان
ح ایت ارائهشد به فرر است (کانگ)2013 ،
بهرور مشاص بهر گیری از ح ایتهای اج ا ی یکی از روشهای متابله با اس رحهای ناشی از
راش ن فرزند رارای ناتوانی است ح ایت مؤثر از تانوار ها ش امل راهبررهایی اس ت که الو بر افزایش
ش ناتت تانوار رربارۀ لل ناتوان ی ،سبب افزای ش حس کن رل اتقاقات ناگ وار زندگی و تتویت حس
ا اربهنقس رر زمینۀ راش ن فرزند با ناتوانی میشور (النسکی و برامس ون )2006 ،پژوهشها حاکی از
وجور ارتبارات م تابل میان سطوت باالی ح ایت اج ا ی ارراکشد با سطوت باالی سالمت روان رر افرار
آسیبپذیر از ج له مارران کورکان ک توان ذهنی است (هرندی ،تتینسب و نایری2017 ،؛ مکرول و
سرویچ2007 ،؛ اسلید )2010 ،با توجه به این یاف هها بهنظر میرسد ارزیابی ح ایت اج ا ی ارراکشد
ب واند تبیینکنندۀ مناسبی برای بهزیس ی روانشنات ی مارران کورکان ک توان ذهنی باشد ،اما پژوهشها
ک ر به این موضوع پررات هاند
از سوی ریگر رر مطالعات پیشین مشاص شد است سبکهای رفا ی رر پیشبینی بهزیس ی
روانشنات ی افرار نتش رارر (جوکار ،فرهاری و رلقان بیرانوند )1397 ،فراوانی اس قار از مکانیس های
رفا ی رر متایسه با یکدیگر ررواق سبکهای رفا ی هر فرر را مشاص میکند (فروید 1976 ،2به نتل از
بشارت )1384 ،این مکانیس ها برحسب سلسلهمراتبی از سازشیاف گی تنظی میشوند سبکهای رفا ی
رشدیاف ۀ شیو های مواجهۀ انطباقی نیز بهن ار و کارآمد م سوش میشوند و با پیامدهای سالمت جس انی و
1. self- acceptance
2. Freud
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روانی مرتبط هس ند از آن ا که بهزیس ی روانشنات ی الو بر امنیت ماری ،سالمت جس ی ،روانی و
رس یابی به اس تالل را رربرمیگیرر ،میتوان گقت سبکهای رفا ی رر پیشبینی بهزیس ی روانشنات ی
افرار نتش رارند (جوکار ،فرهاری و رلقان بیرانوند )1397 ،سبکهای رفا ی روانآزرر و رشدنایاف ه،
شیو های مواجهۀ غیرانطباقی و ناکارآمد هس ند و با بسیاری از شاتصهای ات الالت روانشنات ی ارتباط
رارند رفاعها نتش مه ی رر سالمت و بهزیس ی روانشنات ی افرار ایقا میکنند (زیارنی ،جاسینسکی،
لبوویف و لوملی )2017 ،مارران کورکان اس ثنایی بهرلیل م لشدن وامل اس رحزای فراوان ،مس عد
مااررات روانشنات ی ما لقی هس ند و اس قار از سبکهای رفا ی ناکارآمد رر این گرو از افرار فراوانی
قابلتوجهی رارر (جیسوال و ه کاران ،)2018 ،اما ارال ات اندکی رربارۀ سبکهای رفا ی ما ص مارران
کورکان ک توانذهنی و تبیین نتش آن رر بهزیس ی روانشنات ی آنان وجور رارر
براساح مبانی نظری و مطالعات گذش ه ،تورشقتتورزی با بهزیس ی روانشنات ی مرتبط است (الیوت،
کائوت و گرانت )2004 ،این ساز از سه مؤلقۀ تورمهربانی 1رر برابر تورقضاوتی( 2ررک تور بهجای
قضاوت یا نو ی مهرورزی به کاس یها و بیکقای یهای تور و ح ایت از آنها) ،حس مش رک انسانی 3رر
برابر تنهایی( 4ا راف به اینکه انسانها ه ه نتایصی رارند و مرتکب اش با میشوند) و ذهنآگاهی 5م عارل
از هی انهای شاصی رر برابر ه انندسازی افراری( 6آگاهی م ناسب از ت ارت زمان حال که سبب میشور
جنبههای رررناک یک ت ربه نارید گرف ه شوند) هنگام ت ربه رنج تشکیل شد است (نف )2009 ،برتی
مطالعات گزارش کرر اند والدین کورکان ک توانذهنی ت ایل بیش ری برای پذیرش نتش و مسئولیت تور رر
رویدارهای منقی رارند (نف و فاسو2015 ،؛ رابینسون و ه کاران )2018 ،و ررواق رر این افرار نبور یا نتصان
متابلههایی که ب واند با کاهش وامل اس رحزای ناشی از فرزند ک توانذهنی به بهبور شرایط بین امد رید
میشور رر نتطه متابل برتی پژوهشها نشان میرهد افراری که سطوت باالیی از تورشقتتورزی را نشان
میرهند ،راحتتر میتوانند موقعیتهای منقی را مدیریت کنند و بهرور مناسبتری به وقای ناتوشایند پاسخ
بدهند (اینوور و فراری)2018 ،
به ه ین ترتیب مدیریت مناسب شرایط منقی یکی از پیششرطهای مه رر بهزیس ی روانشنات ی
است کیز ،ش وتکین و ریف ( )2002اظهار راش ند مدیریت مناسب شرایط منقی و بهرور گس رر تر تسلط بر
م یط ،یکی از مه ترین کلیدهای رسیدن به بهزیس ی روانشنات ی است با توجه به شرت مذکور نتش
تورشقتتورزی رر تبیین بهزیس ی روانشنات ی انکارناپذیر است ،اما پژوهشها ک ر این مورر را رر
گرو های تاص آسیبپذیر چون مارران کورکان ک توانذهنی بررسی کرر اند و تأل پژوهشهایی از این
1. self-kindness
2. self-judgment
3. sense of common humanity
4. isolation
5. mindfulness
6. over-identification
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رست بهویژ رر سطح کشور احساح میشور
رر ج عیت مارران اری مشاص شد است م غیرهای تورشقتتورزی و سبکهای رلبس گی ررم وع
 32ررصد از تغییرات بهزیس ی روانشنات ی را پیشبینی میکنند (شبانی و ه کاران )1394 ،ه چنین نف و
فاسو ( )2015گزارش کررند ،اگرچه شدت الئ و ات الل کورک با ات اللهای رشدی رر بیش ر موارر
قویترین پیشبینیکنندۀ سازگاری نامناسب برای والدین بور است ،بهرورکلی تورشقتتورزی ،بهزیس ی
والدین را بیش از اثرات شدت الئ کورک پیشبینی میکند الو براین ن ایج پژوهش تاتی ( )2017حاکی
از آن است که تورشقتتورزی م غیری تعدیلکنند میان راهبرر متابلهای م رکز بر حل مسئله 1و راهبرر
متابلهای م رکز بر هی ان 2است که تأثیر معنارار بر بهزیس ی روانشنات ی والدین رارای کورکان
ک توانذهنی رارر هالس ید ،گرفیث و هاس ینگس ( )2018رر بررسی ج عیت مارران رارای کورکان با
ات الالت رشدی بیان کررند که ح ایت اج ا ی ارراکشد املی م افظ ی است که تأثیرات معناراری بر
کاهش مشکالت رف اری -ارقی کورک ،افسررگی مارر و نیز افزایش رضایت از زندگی و بروز وارف مثبت
رارر
با توجه به موارر زیر پررات ن به این موضوع رر اولویت بررسی قرار گرفت :مرور مطالعات پیشین و نتش
اح الی م غیرهای مورر ب ث رر بهزیس ی روانشنات ی مارران کورکان رارای ک توانذهنی ،ضرورت
شناسایی سازوکارهای مؤثر رر بهزیس ی این مارران ،تأل ارال ات پژوهشی رر این رس ه از مارران ،اه یت
ارتتای شناتت و تولید موار اولیه برای برنامهریزیها و مداتالت ح ای ی الزم رر این ج عیت تاص؛ بنابراین
پژوهش حاضر با هدف ت لیل رابطۀ این م غیرها با بهزیس ی روانشنات ی رر مارران کورکان ک توانذهنی و
میزان پیشبینی بهزیس ی روانشنات ی براساح این م غیرها ان ام گرف ه است با توجه به این هدف،
فرضیههای پژوهش بارتاند از:
 1ح ایت اج ا ی ارراکشد  ،سطوت بهزیس ی روانشنات ی مارران کورکان ک توانذهنی را پیشبینی
میکند
 2سبکهای رفا ی رشدیاف ه ،سطوت بهزیس ی روانشنات ی مارران کورکان ک توانذهنی را پیشبینی
میکند
 3سبکهای رفا ی روانآزرر  ،سطوت بهزیس ی روانشنات ی مارران کورکان ک توانذهنی را پیشبینی
میکند
 4سبکهای رفا ی رشدنایاف ه ،سطوت بهزیس ی روانشنات ی مارران کورکان ک توانذهنی را پیشبینی
میکند
 5تورشقتتورزی ،سطوت بهزیس ی روانشنات ی مارران کورکان ک توانذهنی را پیشبینی میکند
 6ح ایت اج ا ی ارراکشد  ،سبکهای رفا ی (رشدیاف ه ،روانآزرر و رشدنایاف ه) و تورشقتتورزی،
1. problem focus coping
2. emotional focus coping
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سطوت بهزیس ی روانشنات ی مارران کورکان ک توان ذهنی را پیشبینی میکند

روش
جامعۀ آماری ،نمونه و روش اجرای پژوهش
پژوهش حاضر از نوع پژوهش بنیاری و از نظر ررت ت تیق ،یک پژوهش توصیقی از نوع ه بس گی است
جامعۀ آماری پژوهش حاضر را مارران رانشآموزان ک توانذهنی رر متط اب دایی رر مدارح اس ثنایی رر
شهرس انهای ش ال اس ان توزس ان (شوش ،اندی شک و رزفول) رر سال ت صیلی  1398-1399تشکیل
میرهند این رانشآموزان از نظر شدت ک توانی ذهنی رر ربتۀ آموزشپذیر قرار میگیرند روش ن ونهگیری
رر پژوهش حاضر هدف ند است بهمنظور تعیین ح ن ونه برای حداکثر هقت م غیر مس تل رر بلوک
پیشبین (سه زیرمتیاح رر بیش رین حالت ت لیل رگرسیون) و چهار م غیر ه پراش (جنسیت ،سطح
ت صیالت ،رامنۀ سنی آزمورنیها و م أهلبورن) ،با توجه به تانوارۀ آزمون  Fاز نساۀ  3.1.9.2برنامۀ
نرمافزاری  G*Powerاس قار شد (فائول ،اررفلدر ،بوچنر و النگ )2009 ،با وجور این با توجه به
م دوریت رس رسی به این مارران برای تعیین ح ن ونه ،اح ال تطای نوع اول (آلقا) 1رر سطح 0/95
(سطح ار ینان  95ررصد) ،توان آزمون 2برابر با  0/95و اندازۀ اثر 3م وسط  f2=0/15ررنظر گرف ه شد که
رر این حالت ح ن ونه معارل  120نقر بهرست آمد ن ونه از  8مدرسه ان ااش شد که بهرور میانگین از هر
مدرسه ،مارر  17رانشآموز که سن تتوی ی فرزندان آنها  6-17سال بور ،شرایط ورور به ررت مذکور را
راش ند با حذف پرسشنامههای ناقص و رار های پرت 120 ،پرسشنامه باقی ماند معیارهای ورور به پژوهش
بارت بورند از :افرار ن ونه مارر تنی کورک بورند ،فرزندان این مارران پروندۀ رس ی رر آموزشگا کورکان
اس ثنایی راش ند که نشانرهندۀ ات الل مدنظر است ،سن تتوی ی فرزندان  6-17سال بور و شرکتکنندگان
رضایت شقاهی و ک بی تور را برای شرکت رر ررت ا الم کرر بورند معیارهای تروج شامل
ه کارینکررن ،ات الالت حار روانشنات ی که به مادوششدن ن ایج پژوهش من ر میشد و ه چنین
ت تقنیاف ن هرکدام از معیارهای ورور بور رر اب دا برای ان ام پایاننامه ،معرفینامهای از رانشگا برای ارار
کل آموزشوپرورش اس ان توزس ان رریافت شد و با مراجعه به ارار مربوط و توجیه مسئوالن ،ه چنین
بررسی سؤاالت پرسشنامهها و ا الم نظر مدیریت حراست مبنی بر بالمان بورن توزی پرسشنامهها رر میان
آزمورنیها ،نامه ای به مدیریت آموزش و پرورش اس ثنائی اس ان برای تعیین مدارح هدف رر شهرس انهای
ش ال اس ان برای رریافت م وز ورور به آموزشگا های اس ثنایی ارسال شد ررنهایت م وز ورور به هشت
مدرسۀ اب دایی کورکان ک توانذهنی رریافت شد

)1. type I error (alpha
2. power
3. effect size
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ابزار سنجش
مقیاس بهزیستی روانشناختی ریف)RSPWB( 1
این متیاح را ریف رر سال  1989رراحی کرر و رر سال  2006شش زیرمتیاح آن م در تأیید شد (ریف و
سینگر )2006 ،نساۀ  18سؤالی متیاح بهزیس ی روانشنات ی ریف ( 6 )1989مؤلقه رارر و هر مؤلقه 3
سؤال و  1ن رۀ کل رارر م وع ن رات این  6امل ن رۀ کلی بهزیس ی روانشنات ی بهش ار میآیند این
متیاح نو ی ابزار تورسن ی است که رر پیوس اری ششررجهای از «کامالً موافت » تا «کامالً ماالق »
پاسخ رار میشور از بین کل سؤاالت 10 ،سؤال بهصورت مس تی و  8سؤال (سؤاالت ،13 ،10 ،9 ،5 ،4 ،3
 )17 ،16به شکل معکوح ن ر گذاری شد اند ریف و سینگر ( )2006رر پژوهش تور ا بار آزمون مذکور را
با روش ه سانی ررونی آلقای کرونباخ برای هریک از وامل مناسب و بین  0/86تا  0/93گزارش کررند
ه چنین ه بس گی قابلتوجهی (متاریر  0/7تا  )0/89میان ن رات نساۀ کوتا متیاح بهزیس ی
روانشنات ی ریف با متیاح اصلی برقرار بور (ریف و سینگر )2006 ،که گوا روایی مالکی 2مناسب ابزار
است رر سطح کشور تان انی ،شهیدی ،ف حآباری ،مظاهری و شکری ( )1393با بررسی ن ونهای جام از
رانش ویان ،ا بار آزمون را با اس قار از آلقای کرونباخ برای کل متیاح  0/71بهرست آوررند و با ت لیل
املی تأییدی تکگروهی نشان رارند ت امی بارهای املی الگوی انداز گیری شش املی رر سطح 0/05
معنارار است براساح ریدگا هو و بن لر ( ،)1999از آن ا که شاتص برازش تطبیتی ،)CFI( 3شاتص
نیکویی-برازش )GFI( 4و شاتص نیکویی-برازش تعدیلیاف ه )AGFI( 5مساوی یا بزرگتر از  0/90و
متدار ریشۀ میانگین م ذور تطای برآورر )RMSEA( 6رر رو گرو کوچکتر از  0/08و متاریر تیرو
( )χ2/dfکوچکتر از  2به رست آمد  ،رر رو جنس ،سات ار شش املی بهزیس ی روانشنات ی ریف برازش
توبی با رار ها نشان رار است؛ بنابراین ابزار مذکور به ل اظ شواهد روایی سازۀ مناسب ارزیابی میشور
(تان انی ،شهیدی ،ف حآباری ،مظاهری و شکری )1393 ،رر پژوهش حاضر پایایی با روش آلقای کرونباخ
برای کل متیاح بهزیس ی روانشنات ی  0/86بهرست آمد
مقیاس چندبعدی حمایت اجتماعی ادراکشده)MSPSS( 7
رر پژوهش حاضر سن ش ح ایت اج ا ی با اس قار از متیاح چندبعدی ح ایت اج ا ی ارراکشد
صورت گرفت (زی ت ،راهل  ،زی ت و فارلی )1988 ،این متیاح شامل  12گویه است که هر گویه روی یک
)1. Ryff Scale Psychological Wellbeing (RSPWB
2. criterion validity
3. comparative fit. index
4. goodness-of-fit index
5. adjusted goodness-of-fit index
6 root mean square error of approximation
)7. Multidimensional Scale Of Perceived Social Support (MSPSS
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ریف پنجررجهای (کامالً موافت =  5تا کامالً ماالق =  )1ررجهبندی شد است رر این متیاح ،هر چهار
گویه براساح مناب ح ایت اج ا ی ،به یکی از گرو های املی تانوار  ،روس ان و ریگران مه من سب
شد است (زی ت و ه کاران )1988 ،برای بهرستآوررن ن رۀ کل این متیاح ،ن رۀ ه ۀ گویهها با ه
ج و بر تعدار آنها ( )12تتسی میشوند ن رۀ هر زیرمتیاح نیز از حاصل ج ن رات گویههای مربوط به
آن تتسی بر تعدار گویههای آن زیر متیاح ( )4بهرست میآید رر مطالعۀ زی ت و ه کاران ( ،)1988ضریب
آلقای کرونباخ این متیاح  0/88و ه چنین ا بار بازآزمایی آن رر باز ای سهماهه  0/85بهرست آمد زی ت
و ه کاران ( )1988با اس قار از متیاحهای اضطراش و افسررگی روایی سازۀ ابزار را مناسب ارزیابی کررند
رر سطح کشور نیز مراری ،رهتانیزار و سلی انیتشاش ( )1394بهمنظور ا بار پرسشنامۀ ضرایب آلقای
کرونباخ امل کلی ح ایت اج ا ی ارراکشد را  0/92بهرست آوررند مطلوشبورن روایی را نیز با گزارش
ن ایج آزمون کایزر-مهیر-اولکین ،0/86 ،)KMO( 1متدار آزمون کرویت بارتلت 2را  2564/187و 0/001
< Pنشان رارند رر پژوهش حاضر پایایی با روش آلقای کرونباخ برای کل متیاح ح ایت اج ا ی
ارراکشد  0/89بهرست آمد
پرسشنامۀ سبکهای دفاعی)DSQ( 3
این پرسشنامه را ناس ین بار باند ،گاررنر ،کریس ین و سیگال ( )1983تدوین کررند که  88مار را رر بر
میگرفت رر پژوهش حاضر برای سن ش سبکهای رفا ی از نساۀ جدید  DSQاس قار شد این
پرسشنامه را آندروز سینگ و باند رر سال  1993تدوین کررند که شامل  40سؤال از نوع مدار-کاغذی بور و
 20مکانیس رفا ی را رر سه سطح رشدیاف ه ،4روانآزرر  5و رشدنایاف ه 6ارزیابی میکرر (اندروز ،سینگ و
باند )1993 ،رر این متیاح ن ر گذاری روی یک متیاح لیکرتی  9ررجهای (کامالً ماالف=  1تا کامالً
موافق=  )9است آندروز ،سینگ و باند ( )1993برای اصالت پرسشنامه قبلی مالکهای م عدری را برای
ارزیابی روایی ساز و روایی مالک و ا بار هر مار ررنظر گرف ند رر این پژوهش میزان ا بار بازآزمایی
چهارهق های مناسب و بین  0/38تا  0/8گزارش شد ه چنین از ریدگا آنها ه بس گی باالی  0/9این فرم
با فرم اصلی گوا روایی ه گرای ابزار است رر سطح کشور ،حیدرینسب ( )1385برای بررسی روایی
ه زمان نساۀ چهلسؤالی پرسشنامۀ سبکهای رفا ی ،ه بس گی مکانیس ها با ویژگیهای شاصی ی
براساح پرسشنامۀ پنج املی شاصی ی نئو )NEO-FFI( 7را مطالعه کرر بنا بر یاف ههای بهرستآمد ،
مشاص شد پرسشنامه مانند نساۀ اصلی از روایی مطلوبی برتوررار است (حیدرینسب )1385 ،ه چنین
1. kaiser-meyer-olkin test
2. bartlett's test of sphericity
)3. Defense Style Questionnaire (DSQ
4. mature
5. meurotic
6. immature
)7. Neuroticism-Extraversion-Openness Five-Factor Inventory (NEO-FFI
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ضریب ا بار آلقا رر گرو های مطالعه به تقکیک رر رانشآموزان و رانش ویان و جنسیت گرو ن ونه و نیز
سبکهای رفا ی نشان رار شد باالترین آلقای کلی رر مرران رانش و ( )0/81و پایینترین آلقای کل رر
رت ران رانشآموز ( )0/69مشاهد شد رر سبکهای رفا ی ،باالترین آلقا مربوط به سبک رشدنایاف ه ()0/72
و ک رین مربوط به سبک روانآزرر ( )0/50بور (حیدرینسب ،منصور ،آزار فالت و شعیری )1386 ،رر
پژوهش حاضر پایایی با روش آلقای کرونباخ برای سبکهای رفا ی رشدیاف ه ،روانآزرر و رشدنایاف ه
بهترتیب  0/81 ،0/88و  0/83بهرست آمد
مقیاس خودشفقتورزی)SCS( 1
این متیاح یک ابزار تورگزارشرهی  26گویهای است که نف ( )2003آن را بهمنظور سن ش میزان
تورشقتتورزی سات ه است رر این متیاح ،ن ر گذاری روی یک متیاح پنجررجهای (کامالً ماالق =  1تا
کامالً موافت =  )5است گویههای  24 ،21 ،20 ،18 ،16 ،13 ،11 ،8 ،6 ،4 ،2 ،1و  25ن ر گذاری معکوح
رارند ن رۀ فرر رر این پرسشنامه از حاصل ج ن رۀ او رر سؤاالت بهرست میآید نف ( )2003رر پژوهش
تور آلقای کرونباخ برای کل متیاح را  0/92گزارش کرر الو براین ،پایایی بازآزمایی به فاصلۀ زمانی رو
هق ه نیز  0/93گزارش شد بور که براساح شرت مذکور ا بار مناسب ابزار تأیید شد ه چنین نف ()2003
روایی سازۀ آزمون را بهک ک ت لیل وامل تأییدی و اک شافی و ه چنین ه سویی ن ایج متیاح با
متیاحهای رضایت از زندگی ،اضطراش و افسررگی بررسی کررند که ن ایج به اتقاق ،گوا روایی سازۀ مناسب
ابزار بورند رر سطح کشور نیز مؤمنی ،شهیدی ،موتابی و حیدری ( )1392با بررسی ارال ات  300زن و مرر
و ه چنین ه سانی ررونی ،متیاح مذکور را برحسب ضریب آلقای کرونباخ  0/7و ضریب پایایی بازآزمایی به
فاصلۀ ر روز  0/89برآورر کررند و روایی سازۀ آزمون را بهک ک ت لیل وامل و اس قار از شواهد ه گرا و
واگرا مناسب ارزیابی کررند رر پژوهش حاضر پایایی با روش آلقای کرونباخ برای کل متیاح
تورشقتتورزی  0/84بهرست آمد

روش تجزیه و تحلیل اطالعات
رار های گررآوریشد رر پژوهش رر رو باش آمار توصیق ی و اس نباری ت لیل شد رر باش آمار توصیقی
فراوانیها ،شاتصهای ما لف گرایش مرکزی (ن ا ،میانه و میانگین) و ان راف معیار و رر باش آمار
اس نباری پس از بررسی کامل پیشفرضهای آماری ،از ت لیل رگرسیون چندگانه 2با اس قار از نساۀ 24
نرمافزار آماری  SPSSاس قار شد

)1. Self-Compassion Scale (SCS
2. multiple regression analysis
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یافتهها
توصیف جمعیتشناختی
ررم وع  120مارر رارای کورک ک توان ذهنی رر این پژوهش مشارکت کررند که  65/8ررصد مارران و
 70/8ررصد از ه سران آنها  33-44سال راش ند  57/5ررصد مارران رارای فرزند ک توانذهنی پسر بورند
 39/2ررصد مارران و  44/2ررصد پدران مدرک ت صیلی ریپل راش ند  65ررصد مارران تانهرار و 54/2
ررصد پدران شغل آزار راش ند ررآمد  49/2ررصد مارران و  47/4ررصد پدران  1تا  2میلیون تومان بور
 52/5ررصد آزمورنیهای پژوهش منزل اجار ای راش ند جدول  1ارال ات توصیقی م غیرهای اصلی
پژوهش را نشان میرهد
جدول  .1میانگین ،انحراف معیار ،کمینه و پیشینه متغیرهای پژوهش ()n=120
متغیرها

میانگین

انحراف معیار

کمینه

بیشینه

چولگی

کشیدگی

بهزیس ی روانشنات ی

72/44

23/35

38

115

0/190

-1/42

ح ایت اج ا ی ارراکشد

42/71

14/25

20

59

-0/319

-1/56

سبکهای رفا ی رشدیاف ه
سبکهای رفا ی روانآزرر

43/24
39/10

15/15
13/59

21
20

64
66

-0/134
-0/026

-1/58
-1/44

سبکهای رفا ی رشدنایاف ه

105/31

26/75

52

162

-0/043

-0/66

تورشقتتورزی

76/39

23/63

34

107

-0/638

-1/29

برای بررسی نرمالبورن توزی م غیرها از شاتصهای چولگی و کشیدگی اس قار شد با توجه به اینکه
توزی م غیرها نرمال است ،یکی از شروط اس قار از آزمونهای پارام ریک ه چون ضریب ه بس گی
گش اوری پیرسون و رگرسیون چندگانه احراز شد است جدول  2یاف ههای مربوط به ت لیل ه بس گی بین
م غیرهای پژوهش را نشان میرهد
جدول  .2ماتریس همبستگی رابطۀ بهزیستی روانشناختی ،حمایت اجتماعی ادراکشده ،سبکهای دفاعی
رشدیافته ،روانآزرده ،رشدنایافته و خودشفقتورزی
شماره
1
2
3
4
5
6

متغیر
ح ایت اج ا ی ارراکشد
سبکهای رفا ی رشدیاف ه
سبکهای رفا ی روانآزرر
سبکهای رفا ی رشدنایاف ه
تورشقتتورزی
بهزیس ی روانشنات ی
*

** P< 0/05 p< 0/001

1
1
**0/451
**-0/354
**-0/564
**0/568
**0/779

2

3

4

1
**-0/410
**-0/538
**0/572
**0/652

1
**0/377
**-0/404
**-0/559

1
**-0/508
**-0/665

5

1
**0/736

6

1
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ن ایج ت لیلهای ه بس گی نشان میرهد بین م غیرهای پیشبین و مالک رابطۀ معناراری رر سطح
 0/001وجور رارر رر این میان ،بین سبکهای رفا ی روانآزرر و رشدنایاف ه با بهزیس ی روانی رابطۀ
معکوح و با سایر م غیرها با بهزیس ی روانشنات ی رابطۀ مس تی راش ند پیش از ان ام ت لیل رگرسیون
اب دا پیشفرض بهن اربورن م غیر مالک رر ت لیل رگرسیون ن رۀ کل بهزیس ی روانشنات ی از روی
م غیرهای پیشبین بهک ک ن ورار هیس وگرام باقیماند ها اس اندارر شد و بررسی تطبیق آن با من نی نرمال
صورت گرفت ن ورار هیس وگرام نشان رار باقیماند های اس انداررشدۀ رگرسیون ن رات بهزیس ی
روانشنات ی از توزی نرمال تبعیت میکند الو برآن براساح ن ایج آزمون روربین -واتسون)DW( 1
مقروضۀ مس تلبورن تطاها برای اجرای ت لیل رگرسیون بهزیس ی روانشنات ی از روی م غیرهای پیشبین
( )DW=1/93برقرار است و رر رامنۀ قابلقبول  1/50تا  2/50قرار رارر (کواکس و اس ید )2009 ،رر ارامه
جدول  3ن ایج تالصۀ ت لیل رگرسیون چندگانۀ بهزیس ی روانشنات ی را نشان میرهد
جدول  .3برازش مدل پیشبینی و نتایج تحلیل واریانس از منابع تغییرات بهزیستی روانشناختی
مدل
رگرسیون
باقیماندۀ
کل

مجموع
مجذورات
53086/89
11796/69
64883/59

درجۀ
آزادی
5
114
119

میانگین
مجذورات
10617/38
103/48

F

Sig

R

R2

SE

DW-T

102/61

0/001

0/905

0/818

10/17

1/93

براساح ن ایج جدول  ،3ضریب  R2مدل پیشبینی بهزیس ی روانشنات ی از روی م غیرهای پیشبین
معنارار است ( )F=102/61 ،P<0/001و حدور  81ررصد از تغییرات بهزیس ی روانشنات ی بهک ک
م غیرهای مس تل تبیینپذیر است جدول  4ن ایج ت لیل رگرسیون چندگانۀ بهزیس ی روانشنات ی را از روی
م غیرهای پیشبین با ررنظرگرف ن حداقل سطح ار ینان  95ررصد نشان میرهد
جدول  .4تحلیل رگرسیون چندگانه برای پیشبینی نمرات بهزیستی روانشناختی براساس متغیرهای حمایت
اجتماعی ادراکشده ،سبکهای دفاعی رشدیافته ،روانآزرده ،رشدنایافته و خودشفقتورزی
پیشبینها
متدار ثابت
ح ایت اج ا ی ارراکشد
سبکهای رفا ی رشدیاف ه
سبکهای رفا ی رشد روانآزرر
سبکهای رفا ی رشد نایاف ه
تورشقتتورزی

ضریب
غیراستاندارد
ß

SE

38/62
0/672
0/246
-0/310
-0/124
0/257

9/35
0/087
0/079
0/075
0/046
0/054

ضریب
استاندارد

t

P

سطح
تحمل

VIF

--0/411
0/164
-0/187
-0/143
0/261

4/13
7/75
3/10
-4/11
-2/68
4/75

0/001
0/001
0/002
0/001
0/008
0/001

--0/569
0/571
0/767
0/564
0/531

--1/75
1/76
1/31
1/77
1/88

1. durbin–watson test
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با توجه به جدول  ،4م غیرهای سبکهای رفا ی روانآزرر ( )β= -0/310 ،P<0/001و رشدنایاف ه
( )β=-0/124 ،P<0/001نتش معکوح و معناراری رر پیشبینی بهزیس ی روانشنات ی رارند؛ یعنی با یک
واحد افزایش رر ن رات م غیرهای نامبرر  ،بهترتیب  0/31و  0/12ان راف اس اندارر کاهش رر ن رات
بهزیس ی روانشنات ی ای ار میشور ه چنین مشاص شد م غیرهای ح ایت اج ا ی ارراکشد
( ،)β=0/672 ،P<0/001سبک رفا ی رشدیاف ه ( )β=0/246 ،P<0/001و تورشقتتورزی (،P<0/001
 )β=0/257نتش مس تی و معناراری رر پیشبینی بهزیس ی روانشنات ی رارند؛ بدین مقهوم که با یک واحد
افزایش رر ن رات م غیرهای نامبرر  ،بهترتیب  0/25 ،0/67و  0/26ان راف اس اندارر افزایش رر ن رات
بهزیس ی روانشنات ی ای ار میشور

بحث و نتیجهگیری
این پژوهش با هدف ت لیل رابطۀ م غیرهای ح ایت اج ا ی ارراکشد  ،سبکهای رفا ی و
تورشقتتورزی با بهزیس ی روانشنات ی رر مارران کورکان ک توانذهنی ان ام شد اولین یاف ه نشان
میرهد بین بهزیس ی روانشنات ی مارران کورکان ک توانذهنی و ح ایت اج ا ی ارراکشد رابطۀ مثبت
و معناراری وجور رارر این یاف ه با پژوهش هالس ید ،گریقیث و هاس ینگز ( ،)2018م اور و شاررلو (،)1395
م دی ( ،)1392هدا ،جی ز و آرون ( )2010و سیکلوح و کِرنس ( )2006ه سویی رارر براساح یاف ۀ روم
پژوهش ،بین بهزیس ی روانشنات ی مارران کورکان ک توانذهنی و سبکهای رفا ی رشدیاف ه رابطۀ مثبت
و معنارار و با سبکهای رفا ی روانآزرر و رشدنایاف ه رابطۀ منقی و معنارار وجور رارر این یاف هها با ن ایج
جوکار ،فرهاری و رلقان بیرانوند ( ،)1397زار ی و حتایق ( ،)1395م دپور یزری ،بیرشک ،ف ی و رژکام
( ،)1388بروری و کارسون ( )2012و سارنو ،ماررو و گراتز ( )2010ه سویی رارر یاف ۀ سوم پژوهش نشان
میرهد بین بهزیس ی روانشنات ی مارران کورکان ک توانذهنی و تورشقتتورزی رابطۀ مثبت و معناراری
وجور رارر این یاف ه با پژوهشهای شبانی و ه کاران ( ،)1394نف و فاسو ( )2015و تاتی ( )2017ه سویی
رارر یاف ۀ چهارم پژوهش نشان میرهد این م غیرها ررم وع  81ررصد از تغییرات بهزیس ی روانشنات ی
را پیشبینی میکنند
رر تبیین رابطۀ بین ح ایت اج ا ی ارراکشد و بهزیس ی روانشنات ی میتوان اینگونه گقت برای
والدینی که رر معرض اتقاقات منقی زندگی قرار میگیرند ،ح ایت اج ا ی مانند یک منب قدرت ند بیرونی
است و نتشی مؤثر بر بهزیس ی روانی والدین رارر (هدا ،جی ز و آرون )2010 ،هاری ،برتون ،بروملی و
امرسون ( )2004رر پژوهش تور نشان رارند ،افزایش ح ایت اج ا ی و برررفکررن نیازهای والدین سبب
شد است بهزیس ی روانشنات ی آنها افزایش پیدا کند و سطح اس رح و اضطراش آنان کاهش یابد .ن ایج
پژوهش حاضر نیز نشان میرهد ماررانی که از سوی تانوار  ،روس ان و سایر افرار مه ح ایت میشدند،
رضایت از زندگی و بهرنبال آن بهزیس ی روانشنات ی باالتری راش ند اح االً وجور کورک ک توانذهنی
بهرلیل حالت شوکی که رر والدین ای ار میکند و م عاقب آن مارران پس از ررمانهای م عدر و تغییرنکررن
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کورکشان و بهرلیل ناتوانی رر حل مشکالت کورک ،احساح سرتوررگی ،تنهایی و بیپناهی میکنند که
ضربات روانی و اج ا ی را بر والدین بهوبژ بر مارران وارر میکند که ارتباط نزریکتری با کورک رارند
مارران کورکان اس ثنایی برای رویارویی با مشکالت ناشی از م دوریت فرزندشان به ح ایت اج ا ی و
ه راهی و ک ک ریگر افرار تانوار و بس گان ،روس ان و ریگران از ج له نهارها و سازمانهای ح ای ی نیاز
رارند که موجب میشور مارران تور را به ر با شرایط کورکشان وفق رهند ه چنین میتوانند موقعیت
مطلوبی برای ت صیل فرزندشان فراه کنند و این امر کاهش مشکالت و افزایش سالمت روانی و بهزیس ی
روانشنات ی مارران را بهرنبال تواهد راشت
با توجه به یاف ههای مربوط به رابطۀ بین سبکهای رفا ی و بهزیس ی روانشنات ی میتوان بیان کرر،
اشااصی که رر رویارویی با موقعیتهای چالشبرانگیز و تنشزا رر زندگی از سبکها و مکانیس های رفا ی
سازشیاف ه سور میبرند ،به ر میتوانند شرایط را ت ت کن رل تور ررآورند ،با فشار روانی بهتوبی کنار
بیایند ،به سازگاری مناسب رست پیدا کنند و پاسخ سازگارانه به تعارضها بدهند که این موضوع به بهزیس ی
روانشنات ی فرر یاری میرساند (میراندا و لوزا )2015 ،مکانیس های رفا ی رر رشد شاصیت و سازگاری با
م یط نتش پررنگی رارند (بالیکچی ،اررم ،بولو ،اوزنور و سلیک)2014 ،؛ بنابراین والدین رر رویارویی با تولد
کورک ک توانذهنی رر تانوار از سبکهای رفا ی م قاوتی اس قار میکنند برحسب نوع کنشوری م کن
است بهن ار یا نابهن ار و کارآمد یا ناکارآمد باشند (باند و پری)2004 ،
با توجه به یاف ههای مربوط به رابطۀ تورشقتتورزی و بهزیس ی روانشنات ی میتوان گقت
پژوهشهای بسیاری نشان رار اند باالبورن سطح تورشقتتورزی با ات اللهای روانی ک ر ،بهزیس ی
روانشنات ی بیش ر و تاش آوری بیش ر رر برابر اس رح ه بس گی رارر (فلدمن و کایکن )2011 ،هرچه
تورشقتتورزی بیش ر باشد ،افرار با مشکالت و نارضای یهایی که از تورشان رارند ،به ر کنار میآیند (نف،
 )2003افرار با تورشقتتورزی باال ،آگاهی ررست و روشنی از ت ربههای تور رارند (نف )2009 ،و با
سا گیری ک ری تورشان را قضاوت میکنند (نف و مکگی )2010 ،آنها رر متایسه با کسانی که
تورشقتتورزی پایینتری رارند ،به ر میتوانند با اس رح ناشی از تولد کورک ک توانذهنی کنار بیایند و
ررواق نگرانی ک ری رر برابر کورکشان از تور نشان میرهند؛ به بارت ریگر افراری که تورشقتتورزی
باالیی رارند ،با نگا مهربان به الگوهای ناسازگار و نگرانیهای تور (مانند راش ن کورک ک توانذهنی)
مینگرند و ک ر آن را معیاری نزر تور و ریگران برای تورارزش ندی و حرمت تور میرانند (نف و ونک،
)2009؛ بنابراین اح ال اثرگذاری فراوان نگرانیها و نامالی ات بر فرر کاهش و بهزیس ی روانشنات ی فرر
افزایش مییابد (یارنل و نف)2013 ،
ررم وع ن ایج یاف ههای این پژوهش نشان میرهد ح ایت اج ا ی ارراکشد  ،سبکهای رفا ی
رشدیاف ه و تور شقتتورزی ه بس گی مثبت و معناراری با بهزیس ی روانشنات ی مارران کورکان ک توان
ذهنی رارند براساح این یاف هها ،هرچه قدر میزان ح ایت اج ا ی ارراکشد  ،سبکهای رفا ی رشدیاف ه
و تورشقتتورزی مارران کورکان ک توانذهنی باالتر باشد ،میزان بهزیس ی روانشنات ی مارران کورکان
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ک توانذهنی بیش ر میشور ررمتابل ،یاف ههای این مطالعه حاکی از این واقعیت است که سبکهای رفا ی
روانآزرر و سبکهای رفا ی رشدنایاف ه با بهزیس ی روانشنات ی مارران کورکان ک توان ذهنی ه بس گی
منقی معنارار رارند؛ به بارت ریگر ،هرچتدر میزان سبکهای رفا ی روانآزرر و سبکهای رفا ی
رشدنایاف ۀ مارران کورکان ک توان ذهنی باال باشد ،میزان بهزیس ی روانشنات ی مارران کورکان ک توان
ذهنی ک میشور با توجه به تنشی که با تولد کورک ک توانذهنی به مارران وارر میشور و تأثیری که
مارران رر سال مت و بهداشت روان سایر ا ضای تانوار رارند ،پررات ن به وضعیت بهزیس ی روانشنات ی
مارر بسیار مه است؛ بنابراین باید برای افزایش بهزیس ی روانشنات ی مارران کورکان ک توانذهنی
اندیشههایی برای بهبور ح ایت اج ا ی ارارکشد  ،سبکهای رفا ی رشدیاف ه و تورشقتتورزی آنان
ررپیش گرفت ه چنین الزم است با شناسایی سبکهای رفا ی روانآزرر و رشدنایاف ه ،اقداماتی برای
کن رل و کاهش این مکانیس های مارش صورت بگیرر رر این پژوهش براساح شناتت حاصلشد از
وامل اصلی مؤثر رر بهزیس ی روانشنات ی مارران کورکان ک توانذهنی میتوان رر راس ای کاهش
مشکالت ،برای برنامهریزی و اقدامات لی و مداتلهای اقدام کرر
رر این پژوهش مانند ریگر پژوهشها م دوریتهایی وجور رارر؛ از ج له اینکه ن ونۀ مورر مطالعه شامل
مارران رانشآموزان ک توانذهنی بور؛ بنابراین بایست رر تع ی ن ایج به سایر افرار مؤثر مانند پدران،
تواهران ،برارران ،معل ان ،روس ان و ریگر گرو های کورکان با نیاز ویژ اح یاط میشد ه چنین وامل
مؤثر ریگری وجور رارند که کن رل نشد اند و م کن است ن ایج مورر مشاهد ت ت تأثیر وامل ریگری
مانند سن والدین ،باورهای مذهبی و معنویتگرایی باشند
با توجه به ن ایج این پژوهش بهمنظور برنامهریزی جام پیشنهار میشور رر ریگر شهرها و روس اها،
پژوهش حاضر م ناسب با فرهنگ آن منطته و رر ح ن ونۀ بزرگتر و ه چنین رربارۀ سایر ا ضای تانوار
کورکان ک توانذهنی و سایر گرو های اس ثنایی اجرا شور و ن ایج متایسه شوند ه چنین وامل مداتلهگری
مانند سن والدین ،باورهای مذهبی و معنویتگرایی بررسی میشوند الو براین با توجه به شناتت
حاصلشد از بهزیس ی روانشنات ی و وامل مؤثر بر آن پیشنهار میشور نهارهای ح ای ی ،مراکز بهزیس ی
و سازمان آموزش و پرورش اس ثنایی رر راس ای ت تق اهداف پیشگیرانه رر رسانههای گروهی روشهای
متابله با شرایط تنشزایی مانند وجور کورک ک توانذهنی رر تانوار را به افرار جامعه آموزش رهند و سبب
ارتتای بهزیس ی روانشنات ی این جامعۀ آماری مه شوند

منابع
بشارت ،م ( )1384بررسی رابطۀ ک الگرایی مثبت و منقی و مکانیزمهای رفا ی م لۀ پژوهشه ای روانش نات ی
7-21 ،15
جوکار ،ف  ،فرهاری ،م  ،و رلقان بیرانوند ،آ ( )1397پیشبینی بهزیس ی ذهنی براساح راهبرره ای تنظ ی ش نات ی
هی ان ،سبکهای رفا ی ،صداقت و نیازهای اساسی روان شنات ی فصلنامۀ مطالعات روانش نات ی -74 ،)2(14
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ح تتوا  ،ح م  ،و مصبات ،ا ( )1395اثرباشی ررمان گروهی مب نی بر پذیرش و تعهد بر احساح شرم ررونیشد
و سازگاری اج ا ی مارران رارای کورک ک توانذهنی فصلنامۀ روانشناسی افرار اس ثنایی 153-180 ،)6(24
حیدرینسب ،ل ( )1385متایسۀ مکانیزمهای رفا ی رر ن ونههای بالینی و غیربالینی براساح هن اریابی و یاف ههای
مب نی بر روانسن ی پرسشنامۀ ایرانی سبکهای رفا ی ( )DSQرسالۀ رک ری روانشناس ی رانش گا تربی ت
مدرح
حیدری نسب ،ل  ،منصور ،م  ،آزار فالت ،پ  ،و شعیری ،م ر ( )1386روایی و ا بار پرسشنامۀ سبکه ای رف ا ی رر
ن ونههای ایرانی روماهنامۀ رانشور رف ار 11-26 ،)22(6
تان انی ،م  ،شهیدی ،ش  ،ف حآب اری ،ج  ،مظ اهری ،م ،ع  ،و ش کری ،ا ( )1393س ات ار املی و ویژگ یه ای
روان سن ی فرم کوتا ( 18سؤالی) متیاح بهزیس ی روانشنات ی ریف رر رانش ویان رت ر و پسر اندیشه و رف ار
رر روانشناسی بالینی 27-36 ،)32(9
زار ی ،ع ر  ،و حتایق ،ح ع ( )1395پیشبینی بهزیس ی روانشنات ی براساح مکانیزمهای رف ا ی و راهبرره ای
انطباقی رر بی اران مب ال به سندرم نتص ای نی اک سابی نشریۀ روانشناسی سالمت 22-31 ،)20(4
شبانی ،ر  ،م وری ،غ ر  ،غب اری بن اش ،ش  ،ام امیپ ور ،ح  ،و س پا منص ور ،م ( )1394پ یشبین ی بهزیس ی
روانشنات ی براساح سبکهای رلبس گی و شقتت به تور رر مارران ران شآم وزان رورۀ اب دایی ش هر ارومی ه
فصلنامۀ زن و مطالعات تانوار 73-94 ،)27(8
م اور ،ش  ،و ش اررلو ،ع ( )1395رابط ۀ ب ین ح ای ت اج ا ی و بهزیس ی روانش نات ی رر م ارران کورک ان
ک توانذهنی رومین کنقرانس ملی روانشناسی لوم تربی ی و اج ا ی بابل ،ایران
م دپور یزری ،ا ر  ،بیرشک ،ش  ،ف ی ،ل  ،و رژکام ،م ( )1388مطالعۀ مورر شاهدی سبکهای رف ا ی و اض طراش
حالت صقت رر رانش ویان مب ال به ات الل اضطراش من شر م لۀ ل ی-پژوهشی اصول بهداشت روانی ،)1(11
1-7
م دی ،پ ( )1392متایسۀ شیو های والدگری و سبکهای متابله با اس رح مارران کورکان مب ال به س ندرم راون
و گرو شاهد پایاننامۀ کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی رانشکدۀ روانشناسی و لوم تربی ی رانش گا ل وم
بهزیس ی و توانباشی
مدنی ،ز  ،لواسانی ،م غ ع  ،و اژ ای ،ج ( )1395بررسی رابطۀ تاشآوری و ح ایت اج ا ی با بهزیس ی روانشنات ی
رر مارران با رانشآموزان آهس هگام و اری م لۀ مطالعات روانشناسی و لوم تربی ی 27-42 ،)3(1
مراری ،م  ،رهتانیزار  ،م ت  ،و سلی انیتشاش ،ع ع ( )1394ح ایت اج ا ی ارراکش د و س رزندگی ت ص یلی:
نتش واسطهای باورهای تورکارآمدی ت صیلی م لۀ مطالعات آموزش و یارگیری 1-24 ،)1(7
مؤمنی ،ف  ،ش هیدی ،ش  ،موت ابی ،ف  ،و حی دری ،م ( )1392ویژگ یه ای روانس ن ی نس اۀ فارس ی متی اح
تورشقتتورزی م لۀ روان شناسی معاصر 27-40 ،)2(8
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