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چکیده
هدف پژوهش حاضر مدلیابی ساختاری سبکهای دلبستگی به خدا ،تابآوری و سالمت روانی در
والدین دارای کودکان نارساییهای رشدی و ذهنی بود .روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود.
جامعه آماری شامل تمامی مادران دارای کودکانِ با نارساییهای رشدی و ذهنی شهر تبریز در سال
تحصیلی  1393-94در دوره ابتدایی بودند که از بین آنها تعداد  200نفر با روش نمونهگیری در دسترس
بهعنوان گروه نمونه انتخاب شدند .از مقیاس تابآوری ،مقیاس چندبعدی دلبستگی به خدا و فهرست
تجدیدنظرشده عالئم روانی برای جمعآوری دادهها استفاده شد .نتایج مدلیابی معادالت ساختاری نشان داد
که از بین مقیاسهای دلبستگی به خدا ،دلبستگی ایمن منجر به افزایش سالمت روانی ،دلبستگی اضطرابی
باعث کاهش سالمت روانی و دلبستگی اجتنابی موجب کاهش سالمت روانی و تابآوری میشود .افزون
بر این ،تابآوری هرچند عامل افزایش سالمت روانی بود؛ اما در رابطه دلبستگی به خدا و سالمت روانی،
نقش واسطهای نداشت .بر این اساس با توجه به اهمیت سازههای معنوی تحولی در ارتقای سالمت روانی
استفاده از آن در حوزههای پژوهشی و مداخلههای روانشناختی برای والدین دارای کودکان با
نارساییهای رشدی و ذهنی پیشنهاد میشود.

واژگان کلیدی :سبکهای دلبستگی به خدا ،تابآوری ،سالمت روانی ،مادران کودکان با
نارساییهای رشدی و ذهنی

مقدمه
نارساییهای رشدی و ذهنی یک اختالل فرایند رشدی-عصبی است که بهواسطه نارسایی
در عملکرد ذهنی و رفتار سازشی در حوزههای مفهومی ،اجتماعی و عملی تعریف میشود
(انجمن روانپزشکی آمریکا .)2013 ،3با وجود چالشبرانگیز بودن حوزه نارساییهای
 .1استادیار علوم تربیتی دانشگاه تبریز (نویسنده مسئول) sh.nemati@tabrizu.ac.ir
 .2کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی دانشگاه تهران
3. American Psychiatric Association
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رشدی و ذهنی ،تغییرات اجتماعی به همراه تحول تدریجی نگرشهای جامعه به این گروه
از افراد ،در حال حاضر جهتگیری شواهد پژوهشی بیشتر از تاثیرات منفی نارساییها بر
کانون خانوادهها به سمت و سوی مثبت در جریان است (اسکورجی و سوبسی2000 ،1؛
بیات .)2012 ،2این شرایط با مطرح شدن روانشناسی مثبت و تاکید بر شکوفایی تواناییهای
بالقوه انسان با وجود چالشهای زندگی نمود بیشتری پیدا کرده است (سلیگمن و سیکزنت
میهالی .)2014 ،3در ادبیات پژوهشی نیازهای آموزشی ویژه بررسی سازههای مهم
روانشناسی تحولی و روانشناسی مثبت در بافت درون خانوادگی ،مورد توجه پژوهشگران
است .متغیرهایی مثل تابآوری ،4دلبستگی به خدا ،سالمت روانی و مقابلههای معنوی
نمونههایی از این سازهها هستند (کافمن ،هاالهان و پولین.)2011 ،6

5

سالمت روانی به معنای نداشتن بیماری نیست؛ بلکه برخورداری از بهزیستی و تعادل
کامل در حاالت و شرایط جسمی ،روانی ،عاطفی و اجتماعی است .در این تعریف جامع
صرفا عدم بیماری دلیل سالمت نیست؛ بلکه سالمتی وضعیت چند بعدی است که در آن
فرد با برخورداری از تعادل حاالت عاطفی ،روانی و رفتاری روابط اجتماعی و خانوادگی
رضایتبخشی دارد (سازمان بهداشت جهانی .)2006 ،7ادبیات پژوهشی سالمت روانی در
ارتباط با گروه نارساییهای رشدی و ذهنی در غالب موارد با دو طیف از خانوادههای
درگیر در فرایندهای رشد کودکِ دارای رفتارهای چالشبرانگیز مواجه است .طیف اول
والدینی هستند که در غالب موارد فرزند خود را در بافت قدرتمند اجتماعی که نارسایی
بهعنوان محدودیت و بیارزش تلقی میشود بزرگ میکنند که انتظار میرود این گروه از
والدین به لحاظ هیجانی مسئولیت سنگینی را به لحاظ سالمت روانی تحمل کنند .والدین
در این طیف بیشتر بهعنوان والدین آسیبزا با عناوین غیر واقعگرا ،8در حال انکار 9و
شکست در پذیرش شرایط نارسایی فرزند خود طبقهبندی و توصیف میشوند .در گروه
1. Scorgie & Sobsey
2. Bayat
3. Seligman & Csikszentmihalyi
4. resiliency
5. spirituality coping
6. Kuffman, Hallahan & Pullen
7. World Health Organization
8. unrealistic
9. denialxdt
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دوم برای برخی از والدین داشتن فرزند دارای نارساییهای تحولی با تجارب ارزشمند و
لذتبخشی همراه است .در این راستا وقتی از آنها در ارتباط با سالمت روانی و بهزیستی
روانی مصاحبه میشود به مسائلی از قبیل مراقبتهای معجزهآسایی 1که امیدواری آنها
منجر به راه رفتن ،صحبت کردن و بهطور کلی عادی شدن فرزندشان میشود اشاره
میکنند .والدین و بهویژه مادران دارای فرزند با نارساییهای تحولی در این فرایند رابطه
عاطفی عمیق و مطلوبی با فرزند خود برقرار میکنند که این شرایط سالمت روانی آنها را
تحت تاثیر مثبت قرار میدهد (الرسون1998 ،2؛ گرین.)2007 ،3
مفهوم تابآوری یکی از متغیرهای مثبت روانشناختی آشنا در ارتباط با فرایندهای
چالشبرانگیز رشدی است .این سازه بیشترین رابطه را با گروههای آسیبپذیر تحولی از
جمله گروههای با نارسایی رشدی و ذهنی دارد (کافمن ،هاالهان و پولین.)2011 ،
تابآوری مفهومی پیچیده و چندبعدی است و شامل پیامدهای روانشناختی مثبت و
پاسخهای سازگارانهای است که باوجود شرایط نامطلوب فرایندهای تحولی ،تنش و عوامل
خطرزای محیطی ،در برخی از افراد نمایان میشود .این سازه در برابر اصطالحات در
معرض خطر 4و آسیبپذیر 5اغلب در توصیف افرادی بهکار میرود که به شرایط نامطلوب
پاسخهای سازگارانه میدهند (ماستن و ابرادویچ.)2006 ،6
شواهدی وجود دارد که متغیری مانند تابآوری به سازگاری والدین دارای کودکان
با نارساییهای رشدی و ذهنی با گذشت زمان کمک کرده است ،افزون براین ،در ارتباط
با تابآور بودن این گروه از والدین ویژگیهایی مثل کیفیت خانواده ،حمایتهای مادی و
اجتماعی ،جنسیت و تعداد فرزندان ،بلوغ زودرس ،قابل مشاهده نبودن ناهنجاری ،نگرش
شاد و بشاش داشتن به زندگی ،سطح باالیی از مشارکت اجتماعی و حس یکپارچگی،7
سازگاری و تابآوری را در آنها تحت تاثیر قرار داده است (گاالگر ،واگنفلد ،بارو و
هیپلز1994 ،8؛ گاث1997 ،1؛ گرانت ،رامچاران و گوارد.)2003 ،2
1. miraculous cures
2. Larson
3. Green
4. at-risk
5. vulnerable
6. Masten & Obradović
7. sense of coherence
8. Gallagher, Wagenfeld, Baro, & Haepers,
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دلبستگی یکی از سازههای مهم روانشناختی در رویکرد روانتحلیلگری است که
توسط جان بالبی 3برای توصیف کیفیت رابطه عاطفی کودک با مراقب مطرح شد .کرک
پاتریک )1999( 4با 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 5انواع دلبستگی موجود انسان به خدا بود
که کرک پاتریک و همکارانش در پژوهش تحلیل عاملی آن را توصیف کردهاند (کرک
پاتریک و شیور .)1992 ،6یافتههای پژوهشی نشان دادهاند که بین سبکهای دلبستگی و
متغیرهای مذهبی از قبیل باور مذهبی ،7تعهد و روابط نزدیک ،8تصویر ذهنی از خدا9؛
تجارب تغییرات قلبی 10و تجارب سخن گفتن به زبان دیگری( 11نوعی آیین مذهبی در
مذهب پروتستان) رابطه وجود دارد (کرک پاتریک و شیور1990 ،؛ .)1992
مرور ادبیات پژوهشی مربوط به سالمت روانی و تابآوری نشان میدهد که پژوهش
در مورد این سازهها عموما در رابطه با متغیرهایی از قبیل احساس انسجام 12و سرمایه
اجتماعی (کیمورا و یامازاکی )2016 ،13انجام شده است و با سازه دلبستگی به خدا کمتر
مورد پژوهش قرار گرفتهاند .دلبستگی به خدا یکی از سازههای مهم فرایند تحولی است که
با دستیابی به دادههای مبتنی بر شواهد در ادبیات پژوهشی آموزش ویژه بهتر میتواند در
تبیین سالمت روانی و تابآوری در ارتباط با والدین کودکان دارای نارساییهای رشدی و
ذهنی کمک کند .در این راستا پژوهش حاضر هم به لحاظ خالء پژوهشی در زمینه نقش
واسطهای دلبستگی به خدا در سالمت روانی و تابآوری والدین دارای کودکان با
نارساییهای رشدی و ذهنی و هم در راستای ضرورت استقبال از تغییر نگرشهای مثبت
1. Gath
2. Grant, Ramcharan & Goward
3. John Bowlby
4. Kirkpatrick
5. anxious- ambivalent
6. Shaver
7. religious belief
8. involvement
9. God image
10. conversion experiences
11. experiences of glossolalia
12. sense of coherence
13. Kimura & Yamazaki
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به افراد با نیازهای ویژه و متغیرهای روانشناسی مثبت انجام شده است .یافتههای پژوهش
حاضر به بسط یا تعدیل دیدگاههای نظری و تجربی متغیرهای دلبستگی به خدا ،تابآوری
و سالمت روانی کمک خواهد کرد .رابطه سبکهای دلبستگی به خدا ،تابآوری و
سالمت روانی ،در یک مدل علی برای بررسی بیشتر آورده شده است.
تاب آوری
دلبستگی به خدا
سالمت روانی
شکل  .1رابطه بین دلبستگی به خدا ،تابآوری و سالمت روانی

روش پژوهش
روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود .جامعه آماری شامل تمامی مادران
دانشآموزان با نارساییهای رشدی و ذهنی شهر تبریز بودند که فرزندشان در سال
تحصیلی  1393-94در دوره ابتدایی در مدارس استثنایی به تحصیل اشتغال داشتند .از این
جامعه آماری با روش نمونهگیری در دسترس هدفمند تعداد  200نفر از مادران این گروه از
دانشآموزان انتخاب شدند .بهمنظور انجام پژوهش به تمام مادران شرکتکننده هدف
پژوهش بهاختصار توضیح داده شد و بی نام 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 آنها در نهایت  170نفر برای انجام تحلیل انتخاب شدند .میانگین سن
مادران دانشآموزان کمتوان ذهنی  37/92سال با انحراف معیار  8/43بود.
ابزارهای پژوهش
مقیاس تابآوری :برای سنجش تابآوری مادران از مقیاس تابآوری کانر و

دیویدسون )2003( 1استفاده شد .محمدی و همکاران ( )1384ضریب پایایی این مقیاس را
 0/89و ضریب اعتبار آن بین  0/14تا  0/64گزارش کردهاند .در پژوهش سامانی ،جوکار و
صحراگرد ( )1386پایایی این مقیاس در دانشجویان با روش ضریب آلفای کرونباخ برابر
1. Connor & Davidson
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 0/87به دست آمده است و نتایج آزمون تحلیل عاملی بر روی این مقیاس بیانگر وجود
یک عامل عمومی بود .مقدار ضریب  KMOبرای این تحلیل برابر  0/89و مقدار آزمون
کرویت بارتلت برابر  6/64بود .در پژوهش کاوه ( )1388بهمنظور سنجش تابآوری
والدین دارای کودکان با نارساییهای رشدی و ذهنی از این مقیاس استفاده شد و ضریب
پایایی آن برابر با  0/77بهدست آمد .برای سنجش پایایی پرسشنامه در این پژوهش از روش
محاسبه آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار ضریب آلفای آنبرابر با  0/88بهدست آمد.
مقیاس چند بعدی دلبستگی به خدا :این مقیاس توسط روات و کرک پاتریک

1

( )2002با هدف ارزی ابی سبک دلبستگی افراد به خدا تهیه شده است .این مقیاس شامل سه
زیرمقیاس ایمن  ،اضطرابی و اجتنابی است .آلفای کرونباخ گزارش شده برای زیر مقیاس
اجتنابی  ،0/92زیر مقیاس اضطرابی  0/80و زیر مقیاس ایمن  0/85است (روات و
کرکپاتریک .)2002 ،در ایران بزرگی ( )1383در پژوهشی با حجم نمونه  166نفر همسانی
درونی را برای سبک ایمن برابر  ،0/74برای سبک اجتنابی معادل  0/76و برای سبک
دوسویه یا اضطرابی برابر  0/66بهدست آورده است .در پژوهش حاضر ضریب آلفای
کرونباخ برای والدین دارای کودکان با نارساییهای رشدی و ذهنی برای خرده مقیاسهای
اجتنابی ،ایمن و اضطرابی به ترتیب برابر با  0/73 ،0/66و  0/75بهدست آمده است.
گزارشهای گوناگون نشان میدهند که این مقیاس بهطور کلی توان اندازهگیری سازه
دلبستگی به خدا را در فرهنگهای گوناگون دارد (روات و کرک پاتریک.)2002 ،
فهرست تجدیدنظر شده عالئم روانی :این ابزار شامل  90سوال برای ارزیابی عالئم
مرضی بیماران روانی است .فرم اولیه این پرسشنامه بهوسیله دراگوتیس 2و همکاران
( )1973ارائه شده و برای نشان دادن جنبههای روانشناختی بیماران جسمی و روانی
طرحریزی شد .دراگوتیس ( )1994این ابزار را تجدیدنظر کردهاند و فرم نهایی آن را با نام
فهرست تجدیدنظر شده عالئم روانی تهیه نمودهاند .دراگوتیس ،ریکل و راک ()1976
ضرایب روایی مالک همزمان ابعاد نهگانه این آزمون را با پرسشنامه چندوجهی مینهسوتا
برآورد کردند که همگرایی باالیی بین این دو ابزار وجود داشت .رضاپور ( )1376ضریب
روایی این آزمون را در پژوهش خود بین  0/38تا  0/66و ضرایب روایی کلی آزمون را با
1. Rowatt & Kirkpatrick
2. Derogatis
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پرسشنامه چندوجهی مینهسوتا برابر با  0/72گزارش کرده است .در پژوهشی که توسط
دراگوتیس و همکاران ( )1976بر روی نمونه  219نفری از داوطلبان استخدام در آمریکا
انجام شد ضریب پایایی سالمت روانی کلی و در هریک از ابعاد نهگانه این آزمون به
روشهای بازآزمایی ،آلفای کرونباخ و کودر-ریچاردسون  20در حد مطلوب و
رضایتبخش گزارش شده است .دامنه این ضرایب بین  0/77تا  0/90بوده است .در ایران
نیز در خصوص بررسی پایای این آزمون پژوهشهایی انجام شده است .باقری یزدی
( )1372این ابزار را بر روی  400نفر اجرا کرده است و نتایج حاصل از بررسی پایایی آن را
با استفاده از روش بازآزمایی با فاصله زمانی یک هفته پس از ارزیابی اولیهدر سطح
مطلوب گزارش کرده است .ضریب همبستگی بین نمرههای پیشآزمون و پسآزمون
 0/97بود .بررسی روایی تشخیص آزمون نشاندهنده باال بودن کارآیی و حساسیت آن بود
و نتایج به دست آمده موید مناسب بودن آن جهت سنجش اختاللهای روانی بوده است.
ضرایب پایایی با استفاده از روش آلفای کرونباخ در این پژوهش بین  0/61تا  0/85بهدست
آمده است.

یافتههای پژوهش
در جدول  1شاخصهای توصیفی (میانگین ،انحراف معیار ،چولگی و کشیدگی) متغیرها
جهت بررسی پراکندگی مناسب و طبیعی بودن توزیع دادهها ارائه شده است .شاخصهای
چولگی و کشیدگی نشانگر طبیعی بودن توزیع دادهها است.
جدول  .1شاخصهای توصیفی متغیرهای پژوهش
متغیرها

میانگین

انحراف استاندار

چولگی

کشیدگی

دلبستگی ایمن

5/15

1/35

-0/88

-0/33

دلبستگی اضطرابی

2/60

1/65

0/68

-0/77

دلبستگی اجتنابی

2/09

1/20

0/74

-0/88

تابآوری

3/06

0/77

-0/19

0/62

سالمت روانی

4/22

0/78

0/71

-0/61
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در جدول  2همبستگی بین متغیرهای پژوهش گزارش شده است .بهمنظور بررسی
روابط علی بین متغیرها از روش مدلیابی معادالت ساختاری استفاده شد .در الگوی
پژوهش حاضر سبکهای دلبستگی به خدا بهعنوان متغیر برونزا و متغیرهای تابآوری و
سالمت روانی بهعنوان متغیرهای درونزا در نظر گرفته شدهاند.
جدول  .2ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش
3

2

4

متغیرها

1

 .1دلبستگی ایمن

1

 .2دلبستگی اضطرابی

**-0/89

1

 .3دلبستگی اجتنابی

**-0/55

**0/38

1

 .4تابآوری

0/13

-0/06

**-0/29

1

 .5سالمت روانی

**0/49

**-0/49

**-0/33

**0/29

5

1

**P<0.05 *P<0.01

از میان متغیرهای پژوهش دلبستگی ایمن به خدا ( )0/49و دلبستگی اضطرابی به خدا
( )-0/49باالترین ضریب همبستگی را با متغیر سالمت روانی دارند .بعد از آن به ترتیب
دلبستگی اجتنابی ( )-0/33و تابآوری ( )0/29باالترین میزان همبستگی را با سالمت
روانی دارند.
شکل  2مدل برازش شده پیشبینی سالمت روانی را همراه با مشخصههای برازندگی
نشان میدهد .اعداد روی مسیرها و پارامترها استاندارد شدهاند .مطابق با شکل  2اثر مستقیم
دلبستگی ایمن به خدا بر تابآوری و اثر غیرمستقیم آن بر سالمت روانی معنادار نیست؛ اما
اثر مستقیم دلبستگی ایمن به خدا بر سالمت روانی و همچنین اثر مستقیم تابآوری بر
سالمت روانی در سطح  0/01معنادار است.
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شکل  .2مدل برازش شده پیشبینی سالمت روانی در سبک دلبستگی ایمن

برای بررسی برازش مدل از شاخصهای  AGFI,GFI,CFIاستفاده شد .دامنه این
مقادیر میتواند از صفر تا یک تغییر کند .مقادیر نزدیک به یک نشاندهنده نیکویی برازش
مدل است .نسبت خی دو به درجه آزادی ( )χ2/dfکه مقادیر قابل قبول باید کمتر از  3باشد
(کالین .)2011 ،همانگونه که در جدول  3مشاهده میشود کلیه شاخصهای نیکویی
برازش مدل در سطح مطلوبی هستند.
جدول  .3شاخصهای برازش مدل
RMSEA

AGFI

GFI

CFI

χ /df

Df

0/07

0/90

0/95

0/95

1/83

24

2

جدول .4ضرایب استاندارد مستقیم ،غیرمستقیم و کل مدل و ضرایب تبیین
مسیرها

اثر مستقیم

اثر غیرمستقیم

اثر کل

بر روی سالمت روانی از:

ضریب تبیین
0/46

دلبستگی ایمن

**0/60

-

**0/60

تابآوری

**0/25

-

**0/25

2

χ

44/11
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بر تابآوری از:
دلبستگی ایمن

0/12

-

0/12

0/02

در جدول  4ضرایب اثر مستقیم ،غیرمستقیم ،کل ،واریانس تبیین شده و سطح
معناداری بین متغیرهای پژوهش آورده شده است .بر اساس نتایج گزار شده در جدول 4
متغیر برونزای دلبستگی ایمن به خدا اثر مستقیم معنادار و متغیر درونزای تابآوری اثر
مستقیم معنادار بر افزایش سالمت روانی دارد.

شکل  .3مدل برازش شده پیشبینی سالمت روانی در سبک دلبستگی اضطرابی
جدول  .5شاخصهای برازش مدل
RMSEA

AGFI

GFI

CFI

0/08

0/88

0/94

0/94

χ /df

Df

2/14

24

2

2

χ

51/58
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جدول  .6ضرایب استاندارد مستقیم ،غیرمستقیم و کل مدل و ضرایب تبیین
مسیرها

اثر مستقیم

اثر کل

اثر غیرمستقیم

بر روی سالمت روانی از:

0/46

دلبستگی اضطرابی

**-0/60

-

**-0/60

تابآوری

**0/27

-

**0/27

بر تابآوری از:
دلبستگی اضطرابی

ضریب تبیین

-0/08

-

:P< 0.05،** :P< 0.01

-0/08

0/01

*

بر اساس نتایج ارائه شده در جدول  6متغیر برونزای دلبستگی اضطرابی به خدا اثر
مستقیم و منفی معنادار بر سالمت روانی ( )-0/60و متغیر درونزای تابآوری اثر مستقیم
معنادار بر افزایش سالمت روانی ( )0/27دارد.

شکل  .4مدل برازش شده پیشبینی سالمت روانی در سبک دلبستگی اجتنابی
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جدول  .7شاخصهای برازش مدل
RMSEA

AGFI

GFI

CFI

χ /df

Df

9/90

9/68

9/09

9/09

2/19

22

2

2

χ

89/29

جدول  .8ضرایب استاندارد مستقیم ،غیرمستقیم و کل مدل و ضرایب تبیین
مسیرها

اثر مستقیم

اثر غیرمستقیم

اثر کل

بر روی سالمت روانی

0/27

از:
دلبستگی اجتنابی

**-9/29

-

**-9/29

تابآوری

*9/90

-

*9/90

بر تابآوری از:
دلبستگی اجتنابی

ضریب تبیین

**-9/22

-

**-9/22

0/08

همانطور که در جدول  8مشاهده میکنیم متغیر برونزای دلبستگی اجتنابی به خدا اثر
مستقیم و منفی معنادار بر سالمت روانی ( )-0/43و اثر مستقیم و منفی بر تابآوری دارد
( ،)-0/27متغیر درونزای تابآوری نیز اثر مستقیم معنادار بر افزایش سالمت روانی
( )0/19دارد.

بحث و نتیجهگیری
سالمت روانی از متغیرهای مهم و تاثیرگذار بر پویایی کارکرد خانواده است و نقش مهمی
در تعامل موثر والدین با فرزندان دارد .با توجه به اهمیت و مزایای سالمتی ،از آنجا که
موضوع سالمت فرزندان مهمترین نگرانی والدین بهویژه والدین دارای نارساییهای رشدی
و ذهنی است ،پژوهش حاضر بر اساس مدلیابی معادالت ساختاری ،سبکهای دلبستگی
به خدا ،تابآوری و سالمت روانی را در والدین دارای کودکان با نارساییهای رشدی و
ذهنی بررسی کرده است .مرور ادبیات آسیبشناسی نیازهای آموزش ویژه اگرچه مبین این
است که والدین کودکان دارای نارساییهای تحولی شرایط روانشناختی مساعدی را طی
نمیکنند و در مقایسه با والدین کودکان عادی سطح باالیی از تنش و مشکالت سالمت
روانی را تجربه میکنند (هوداپ ،ریچی و فیدلر2003 ،1؛ هاسال ،روز و مک دونالد،1
1. Hodapp, Ricci & Fidler
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2005؛ مک و هو )2007 ،2با این حال شرایط تحولی ،خانوادگی ،اجتماعی و فرهنگی
زمینهساز عواملی میشود که وجود کودک دارای نارساییهای تحولی باعث رشد شخصی
و معنوی اعضای خانواده میشود (اسکورجی و سوبسی ،)2000 ،3با توجه به اهمیت این
مساله در پژوهش حاضر عوامل اثرگذار بر سالمت روانی والدین دارای فرزند با
نارساییهای رشدی و ذهنی ،تحت عنوان تابآوری و سبکهای دلبستگی به خدا بررسی
شدند .در این راستا یک مدل مفهومی انتخاب با استفاده از روش مدلیابی معادالت
ساختاری آزمون شد .نتایج نشان داد که مدل انتخابی با دادهها برازش مناسبی دارد .نتایج
حاصل از مدلیابی معادالت ساختاری نشان داد تابآوری بر سالمت روانی اثر مستقیم
مثبت و معنادار دارد .شواهدی وجود دارد که نشان دادهاند تابآوری فرایند دائمی به

دست آوردن منابعی است که بهواسطه آنها فرد با وجود وقایع تنشزا ،سازگاری موفقیت-
آمیزی به دست میآورد و اساسی را برای رویارویی موفق با چالشها و استرسهای آینده
فراهم میکند .اگرچه نارساییهای رشدی و تحولی به همراه دیگر نارساییهای تحولی با

توجه به ویژگیهای چالشبرانگیزی که دارند همواره تنشهایی را برای خانواده فراهم
میکنند؛ با این حال پژوهشگران در بحث مقابله با استرس و حفظ سالمت روانی ،به عوامل
محافظتکنندهای که استرس را تعدیل میکند ،اشاره میکنند این عوامل محافظتکننده به
عواملی در درون فرد ،خانواده و جامعه گفته میشود که از بروز پیامدها و تجارب منفی
پیشگیری میکند .برخی از عوامل محافظتکنندهای که موجب ایجاد و تقویت تابآوری
در افراد دارای آسیبهای تحولی میشوند شامل سواد سواد والدین ،نقش خانواده ،رشد
دلبستگی ایمن و دلبستگی به خدا ،رشد نظریه ذهن ،رشد خودپنداره و شایستگی اجتماعی،
هستند (موللی و پیرزادی1394 ،؛ نعمتی ،مهدیپور ماراالنی و غباریبناب1394 ،؛ هارتر،4
2000؛ استرازدین ،لیندال و برو2008 ،5؛ دیویدو ،استیوارت ،ریتچی و چاودیو2010،6؛
تول ،سانگ و جردن .)2013 ،7افزون براین ،تابآوری انگیزهای قوی را برای مواجهه با
1. Hassall, Rose & Mac Donald
2. Mak & Ho
3. Scorgie & Sobsey
4. Harter
5.Strazdin, Lyndall and Broom
6. Davydov, Stewart, Ritchie and Chaudieu
7. Tol, Song and Jordans

33

فصلنامة افراد استثنایی ،سال ششم ،شمارة  ،22تابستان 5931

چالشهای زندگی فراهم میکند و انرژیدهنده رفتارهای هدفمند برای سازگاری و
بازگشت به حالت نخستین است .این سازه در گروههای در معرض خطر از جمله والدین
دارای کودکان نارساییهای رشدی و ذهنی ،نقش میانجی بسیار مهمی را در پیشگیری از
بروز بسیاری از اختاللهای روانی ایفا میکند و با تغییر در طول زمان میتواند به سالمت
روانی افراد بعد از تجارب دردناک و نامطلوب کمک کند (میالنت ،تد ،کواوس ،میهان،1
2002؛ لی ،سادوم و زامورسکی .)2013 ،2در یک پژوهش مشخص شد افراد دارای
باالترین میزان تابآوری پایینترین سطح از عالئم افسردگی ،اضطراب و وسواس را دارند
(هجدال ،ووگل ،سولم ،هاگن و استایلز.)2011 ،3
یافتههای دیگر پژوهش حاضر نشان میدهد که بین سبکهای دلبستگی ایمن و
اضطرابی به خدا و تابآوری رابطه معنادار وجود ندارد؛ اما بین سبک دلبستگی اجتنابی به
خدا و تابآوری رابطه منفی معنادار وجود دارد .یافتههای پژوهشی نشان میدهد دلبستگی
ناایمن به خدا یک عامل خطرساز در کاهش توانایی فرد برای مقابله با مشکالت در زمان
استرس است (بلسکی .)2002 ،4همچنین بین سبکهای دلبستگی به خدا و سالمت روانی
رابطه معنادار وجود دارد .سبکهای دلبستگی اضطرابی و دلبستگی اجتنابی به خدا تاثیر
منفی بر سالمت روانی دارند؛ اما سبک دلبستگی ایمن به خدا بر سالمت روانی اثر مثبت
دارد .اگرچه آمیخته بودن دلبستگی به خدا با مذهب بهعنوان سازهای پیچیده و دخیل بودن
شرایط اجتماعی و فرهنگی در نوع برداشت از خدا و شرایط تحولی افراد و نوع آموزشی
که افراد از جامعه ،فرهنگ و والدین دریافت میکنند ،شرایط متفاوتی را در تبیین علل
دلبستگی به خدا در تبیین مسائل روانشناختی از جمله سالمت روانی ایجاب میکند
(کرک پاتریک و شیور)1990 ،؛ با این حال سبک دلبستگی به خدا از جمله دلبستگی ایمن
به خدا عامل مهمی در سالمت روانی افراد به شمار میرود .افرادی که دلبستگی ایمن به
خدا دارند کمتر دچار افسردگی میشوند و احساس رضایت بیشتری را تجربه میکنند
(بک.)2006 ،5
1.Mylant, Tde, Cuaves, Meehan
2.Lee, Sudom, and Zamorski
3. Hjemdal, Vogel, Solem, Hagen and Stiles
4. Belsky
5. Beck
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برخی شواهد نشان دادهاند که بسیاری از افراد در مقابله با عومل تنشزای زندگی از
باورهای مذهبی و مقابلههای معنوی استفاده میکنند (پیریس 1و همکاران .)2007 ،وایلد و
جوزف ( 2)1997معتقدند  20تا  60درصد از متغیرهای سالمت روانی افراد با باورهای
مذهبی تبیین میشود .افرادی هم که اعتقاد به خداوند ندارند باز نمودهای ذهنی از خدایی
دارند که بر رفتار ،هیجانات و شناختهای آنان اثر میگذارد (الورین ،کی و
فیتزسیمونس .)2012 ،3افراد با دلبستگی اضطرابی به خدا ،هراس از دوست داشته نشدن
توسط خدا دارند و به دنبال اطمینان از عشق خداوند هستند .در مقابل افراد با دلبستگی
اجتنابی از ارتباط داشتن و نزدیک شدن به خدا دوری میکنند (بک و مک دونالد،4
.)2004
در برخی پژوهشها رابطه متغیرهای مختلفی از جمله نیازهای فیزیولوژیکی مانند غذا
خوردن با سازه دلبستگی به خدا بررسی شده است .در این راستا طبق پژوهش استرینگر،
اسچنیتگر و فلک ،)2015( 5دلبستگی اضطرابی به خدا با تاثیر پذیرفتن از فشارهای
اجتماعی فرهنگی ،تاثیر قابلتوجهی در اختالل خوردن دارد .افزون براین ،اختالل خوردن
در زنان با دلبستگی اضطرابی و دلبستگی اجتنابی به خدا در سطح باالتری گزارش شده
است (ریچاردز و همکاران .)2006 ،زنان دارای دلبستگی ایمن به خدا برای مدیریت
احساسات منفی خود قادر به تنظیم احساساتشان هستند؛ در حالیکه زنان با دلبستگی
اجتنابی به خدا برای تنظیم احساسات خود از راهکارهای ناسازگارانه استفاده میکنند
(استرینگر و همکاران .)2015 ،بنابراین ،میتوان گفت سبکهای دلبستگی به خدا با اثر
گذاشتن بر انتخاب راهکارها برای سازگاری میتواند بر سالمت روانی افراد اثر بگذارد.
آرزوهای از دست رفته برای داشتن فرزند سالم برای والدین دارای کودکان با شرایط
نارساییهای رشدی و ذهنی تنش فراوانی را به بار میآورد که باورهای مذهبی آنان را
برای مقابله و تبیین علل آن فراخوانی میکند .این شرایط در فرهنگ ایرانزمین برای این
گروه از والدین برجسته است (نعمتی و غباریبناب .)1394 ،افراد دارای دلبستگی ناایمن
1. Peres
2. Wilde,& Joseph
3. Laurin, Kay, & Fitzsimons
4. Beck, & McDonald
5. Strenger, A. M., Schnitker, S. A., & Felke
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نسبت به خداوند به دلیل داشتن احساس رهاشدگی از سوی خداوند متعال ،سالمت روانی
پایینتر و راهکارهای مقابلهای ضعیفتری دارند (اکسالین  ،یالی و لوبل .)1999 ،1عوامل
گوناگونی از جمله فرهنگ ،تجارب فردی و خانوادگی ممکن است دلبستگی به خدا و
تابآوری افراد را تحت تاثیر قرار دهد که تعمیم یافته حاضر را با در نظر گرفتن احتماالت
بیشتر مواجه میسازد .انجام پژوهش بیشتر در بافتهای مختلف فرهنگی از یکسو و توجه
به اهمیت مذهب در ارتقای سالمت روانی و تابآوری والدین کودکان دارای
نارساییهای رشدی و ذهنی از سوی دیگر پیشنهاد میشود .در نهایت پیشنهاد میشود در
مراکز مشاوره به امر آموزش و آگاهی دادن به والدین کودکان دارای نارساییهای رشدی و
ذهنی در رابطه با تابآوری و سالمت روانی پرداخته شود و توجه ویژهای به سمت
دلبستگی به خدا معطوف گردد.
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