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مقدمه

لئونوگ و لیتسوووانگ دریافتند که دامنه ارتباطات اجتماعی و

تولد یک کودک با نیازهای ویژه 1یا استثنایی 2میتواند شرایط

کیفیووت زنوودگی ،بووه طور معنوواداری در دو گروه والوودین بووا

دشوووواری را برای والودین و دیگر اعضوووای وانواده به همراه

کودکووان بووا و بوودون نوواتوانی ،متفوواوت اسوووت ( .)5موگنو و

بیواورد ،چون والودین بوه طور غیرمنتظرهای در یوک معموای

همکاران در مطالعه وود نشووان دادند که والدین کودکان مبتلا

دشوووار عاطفی گرفتار میشوووند که به واطر طبیعت غیرمنتظره

بوه اوتلوا هوای فراگیر تحولی در مقایسوووه با والدین کودکان

این مشوووکل و تمایلات ذاتی برای نگهداری از فرزندشوووان،

بهنجار از نظر فعالیت جسوومانی ،ارتباطات اجتماعی ،ادراک از

ناراحتی و نگرانی بیشووتری را تحمل میکنند ( .)1در حالی که

کیفیت زندگی ،و سولامت ،مشوکلات بیشتری را نشان میدهند

والدگری 3یک فعالیت مورد علاقه اسووت ،اما نگهداری از یک

( .)9بنیواک نیز معتقود اسوووت والودین کودکان مبتلا به اوتلا

کودک بوا نیوازهوای ویژه ،والودین را در معر

تنیودگیها و

بسوویاری از چالشهای والدگری همچون مشووکلات سوولامتی،

معنواداری کیفیوت زنودگی

ذهنی0

و ادراک سووولامت عمومی

و

پایینتر و نشانههای جسمانی بیشتر را نشان میدهند ( .)1مطالعه

مشوووکلوات اقتصوووادی قرار میدهود .لوانجیلوه و همکاران بیان

موالهوترا ،ووان و بهواتیا نشوووان داد که کیفیت زندگی والدین

میکننود تولد یک کودک با ناتوانی و آگاهی از ناتوان بودن

کودکوان کمتوان ذهنی و طیف اوتیسوووم نسوووبوت بوه والدین

کودک ،یوک حوادثه شووودید و تروماتیک برای والدین تلقی

کودکوان بهنجوار ،بسووویار پایینتر اسوووت ( .)8همین نتایج در

میشووود .در همین راسووتا دابسووون و همکاران مطرم میکنند،

پژوهش یوهاسووا نیز به دست آمده است ( .)3همچنین سینگ

والدین کودکان با نیازهای ویژه ،متحمل دورهای از سوگواری

و همکوواران ،کیفیووت زنوودگی پووایین را در والوودین کودکووان

میشووند که به دا دیدگی شبیه است؛ بدین معنا که این دسته

کمتوان ذهنی ( ،)3و راجگوگویی ،کومووار و پریرا دیوری نیز

فرزند کاملی میشوند که در ذهنشان

اضووطراب و افسووردگی بیشووتر و کیفیت زندگی پایینتر را در

احسواس محدودیت شودید ،میزان بیشووتر افسووردگی ،سو

از والدین سوگوارِ مر

داشووتند ( .)2این موضووو که ناتواتی فرزندان با نیازهای ویژه
برای والدین دشواریهای زیادی را به همراه دارد ،به ووبی در
منابع مرتبط با این حوزه مطرم شده است (.)1
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طیف اوتیسوووم نسوووبوت بوه والودین کودکوان بهنجوار ،به طور

مادران کودکان کمتوان ذهنی گزارش کردند (.)12
بهطورکلی ،بخش عمدهای از مطالعات صوووورت گرفته در
رابطه با تیثیر ناتوانی کودکان با نیازهای ویژه بر والدین ،بیانگر

توویثیر نوواتوانیهووای کودکووان بووا نیووازهووای ویژه بر کیفیووت

شوریط دشوووار و اثرات منفی فراگیر هسووتند اما احتمالاً شورایط

زندگی والدینشان ،از جمله موضوعات مهمی است که نیازمند

روانی منفی و تیثیرگذاریهای مخرب حضور این کودکان در

بررسوووی و تبیین اسوووت .کودکوان با نیازهای ویژه ،هزینههای

محیط ووانواده چنودان فراگیر و همگانی نباشووود ،چون تعداد

روانی ،فیزیکی ،اجتماعی و اقتصادی بسیاری را برای وانوادهها

زیوادی از ووانوادههوا و موادرانی کوه از کودکوان با ناتوانی

ایجاد میکنند ( .)3پژوهشهای بسوویار نشووان میدهند والدین

نگهداری میکنند ،شورایط مناسبی دارند ( .)0در همین رابطه،

کودکان با ناتوانی تنیدگی بیشووتری نسووبت به والدین کودکان

هلر ،کوالودو و فکتور بیوان میکننود ،بسووویواری از وانوادهها

بودون شووورایط ویژه ،تجربوه میکنند ( )1و مادران کودکان با

نشوووانوههای تطابق و سوووازشیافتگی را نشوووان میدهند (.)11

ناتوانی ،دو تا سوه برابر بیشوتر از مادران کودکان سالم ،سطوم

همچنین بسووویوواری از تحقیقووات گزارش میدهنوود ،پرورش

بیشوتر افسردگی ،اضطراب و فشار روانی را نشان میدهند (.)0

کودکووان کمتوان ذهنی میتوانوود حتی برای والوودین تجووارب

1. Child with special needs
2. Exceptional child

3. Parenting
4. Subjective quality of life
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مثبتی همچون افزایش حس هدف داشوووتن ،معنویت ،تحمل و

میتواند اضوووطرابآور باشووود و تیثیرات مضوووری بر سووولامت

تابآوری ،و ارتباطات شوخصوی -اجتماعی وسیعتر را هم در

جسوووموانی و روانیشوووان بگذارد که در این بین ،اسوووتفاده از

پی داشووته باشوود .کیمورا و یامازاکی نیز بر اسوواس مطالعه وود

مکانیزمهای مقابلهای سووالم و فعا در ترمیم و حفظ تندرسووتی

گزارش کردنوود اگرچووه  09/1درصووود از والوودین احتمووالووا از

والدین بسوویار ضووروری اسووت ()1؛ بدین معنا که شووناوتها و

مشکلات سلامت روانی برووردار بودند ،اما در  13/3درصد از

نگرشهوای معقو از میزان توویثیرات منفی نوواشوووی از نوواتوانی

والدین ،بعد از تشخیص ناتوانی کودکشان ،تغییرات مثبت دیده

کودکوان یر کیفیوت زنودگی والودین کودکان با نیازهایویژه

شوود ()12؛ بنابراین باید اظهار داشووت ،الزاماً حضووور کودک با

میکوواهنوود .در همین راسوووتووا نیس گزارش میدهوود والوودین

ناتوانی منجر به تیثیر منفی عمده بر والدین نمیشود و حتی در

کودکوان با مشوووکلات تحولی که در برنامه کاهش تنیدگی بر

بروی موارد می تواند پیامدهای مثبتی هم در پی داشته باشد .بر

پوایوهی ذهنآگواهی 1شووورکت کردند ،به صوووورت معناداری

این اسواس میتوان نتیجه گرفت ،عامل یا عوامل واصی وجود

تنیدگی و افسوردگی کمتر و رضایت از زندگی بیشتری نسبت

دارنود کوه در میزان و نحوه تویثیرگوذاری نواتوانی کودکان بر

به گروه کنتر داشتند .بن و همکاران نیز در مطالعه وود میزان

والدین ،واکنشها وکیفیت زندگیشان موثر هستند.

اثر بخشوووی برنامه ذهنآگاهی را بر والدین کودکان با نیازهای

از جمله مهمترین متغیرهای موثر بر کیفیت زندگی والدین

ویژه شووامل اوتیسووم ،نارسووایی توجه /فزونکنشووی ،و اوتلالات

کودکوان بوا نیوازهایویژه ،شوووناوتها و نگرشهای والدین

یادگیری بررسوی کردند .نتایج نشوانگر کاهش سطت تنیدگی،

هسوتند .مطالعات نشان میدهند ،عوامل والدگری درونی مانند

اضووطراب و افزایش وودآگاهی ،شووفقت 2و تحو فردی بود

شووخصوویت و اسووتفاده از مکانیسوومهای مقابله نیز همانند عوامل

( .)19همچنین سووویا و تان بیان میکنند ،احسووواس انسوووجام یا

بوافتی و محیطی میتواننود توویثیرات نوواشوووی از کمتوانی ذهنی

پیوستگی 3و تغییر ساوتاری شناوتی 0برکیفیت زندگی والدین

کودک را بر سووولامت روان والدین ،متعاد و مهار کنند (.)13

کودکوان اوتیسوووم موثر هسوووتند ()11؛ بنابراین شوووناوتها و

این بواور کوه فرد بر موانع زندگیاش کنتر دارد ،با سووولامت

نگرشهای والدین کودکان با نیازهایویژه را میتوان به عنوان

روانی بیشوتر مرتبط است ()10؛ بدین معنا که بین مکانیسمهای

عواملی موثر در کیفیوت زنودگی والودین در نظر داشوووت کووه

مقابله و سلامت روان و اوتلالات روانی ارتباط معناداری وجود

میتوانند از طریق تیثیراتی که بر زندگی این دسوووته از والدین

دارد .بسووویوواری از تحقیقووات ،همبسوووتگی معنوواداری را بین

میگذارند ،پیشبینیکننده کیفیت زندگی آنها باشند.

حمایت اجتماعی و جسووتجو اطلاعات با سوولامت فردی نشووان

کوه میتوان در رابطه با کیفیت زندگی والدین با نیازهای ویژه

میدهنود ،در حوالی کوه مکانیزمهای مقابله غیرفعا همچون

بوه آن اشووواره کرد .در همین رابطه ،تحقیقات نشوووان میدهند

اجتناب ،انکار و سورکوب احساسات با بسیاری از تنیدگیهای

تابآوری تیثیری اسواسوی بر سلامتی ذهنی و روانی میگذارد

زندگی و با سوولامت روانی پایین مرتبط هسووتند .به بیانی دیگر،

( .)18ثرنتون و سووانچز ،تابآوری را فرآیند پویایی که فرد را

اسووتفاده از مقابله اجتنابی و مکانیزمهای هیجانمدار با س ولامت

قادر به پاسووخدهی و تطابق با شوورایط مختلف میکند ،تعریف

روانی پایین و تنش روانشووناوتی ،ارتباط بیشووتری دارد (.)15

میکنند ( .)13همچنبن کانر و دیویدسون در تعریف تابآوری

نتیجووه این کووه نگهووداری از کودک بووا نوواتوانی برای والوودین

بیان میکنند ،کیفیتی شخصی است که موجب پیشرفت فرد در

)1. Mindfulness-based stress reduction (MBSR
2. Self-compassion

3. Sense of coherence
4. Cognitive reframing
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مکانیزمهای مقابله فعا همچون حل مسوووئله ،تحلیل منطقی،

تابآوری نیز از جمله متغیرهای بسوویار مهم دیگری اسووت

نقش نگرش و تابآوری در پیش بینی کیفیت زندگی والدین

مقابل مشووکلات میشووود .همچنین تابآوری شووامل الگوهای

والدین جامعه مذکور ( 55مادر و  55پدر) بودند که با اسووتفاده

مثبت تطابق در مقاومت برابر مشووکلات اسووت که ابن تطابق به

از روش نمونه گیووووری در دسوترس انتخاب شدند .ملاکهای

مرور زموان پیشووورفت میکند .افرادی که تابآوری مناسوووبی

ورود شرکتکنندگان به پژوهش سواد حداقل دیپلم ،رضایت

دارنود ،در مقوابل سوووختیها پایداری میکنند ،با موقعیتهای

و تمایل شوخصی ،و دارا بودن حداقل یک کودک دارای نیاز

تهدیدآمیز بهتر مقابله میکنند ،به صورت موثرتری با فشارهای

ویژه بود و ملاک وروج از تحقیق ،وجود اوتلالات جسمانی و

روانی و مشوووکلووات کنووار میآینوود و ظرفیووت بیشوووتری برای

روانی ناتوانکننده قابل مشاهد در نظر گرفته شد..

پاسووخدهی به عاملهای تنشآور زندگی و مقابله با مشووکلات

ب) ابزار

روزمره دارند .کانر و داویدسون تابآوری را عاملی مهمی در

 .1پرسووشوونامه نگرش والدین نسووبت به فرزند دارای نیازهای

درمان شورایط سوازشنایافته همچون اضوطراب و افسردگی نیز

ویژه( 1گوندر :)2222 ،این مقیاس اولین بار توسوووط گوندر

میداننود ( .)22همچنین اونوگ ،برگمن ،بیسوووکونتی و والاس

سواوته شد .گویههای این مقیاس از بسط و گسترش گویههای

اظهار دارند ،افراد با تابآوری زیاد در مقابل فشا`رهای روانی

مقیاس نگرش والدین شوفر و بل به دست آمده است .این ابزار

روزمره موثرتر عمل میکنند ( .)21پژوهشها نشوووان میدهند،

دارای  5وردهمقیاس پذیرش و محبت ( 8گویه) ،شوورمزدگی

توابآوری بوه صوووورت مثبتی بوا ذهنآگواهی ،عواطفه مثبت،

( 3گویه)،کامنایافتگی ( 3گویه) ،ناامیدی ( 3گویه) و حمایت

رضووایت از زندگی ،شووادی ،برونگردی و به صووورت منفی با

افراطی ( 1گویه) اسوووت .طیف گزینههای این مقیاس از نو

عوواطوفووه منفی و روانرنجوری ارتبوواط دارد ()18؛ بنووابراین

لیکرت  5گزینووهای و از کووامل واً موافقم تووا کووامل واً مخووالفم

توابآوری بوه عنوان یوک توانوایی بسووویوار مهم در مقوابلوه بووا

نمرهگذاری میشود .در این مقیاس گزینه کاملاً موافقم نمره 5

مشوووکلوات میتوانود عواملی موثر در کیفیوت زنودگی والدین

 ،و بوه گزینوه کاملاً مخالفم نمره  1تعلق میگیرد .در پژوهش

کودکان نیازهای ویژه باشد.

اصوووغری نکام و بلقان آبادی ضوووریب آلفا برای نمرة کلی

در مجمو پژوهش حاضر به دنبا پاسخدهی به این مسئله

مقیاس 2/82به دسووت آمد .همچنین ضوورایب آلفای کرونباخ

اساسی است که آیا بین نگرش والدین کودکان با نیازهایویژه،

بورای وردهمقیوواسهووای پووذیرش و محبووت ،شووورم زدگی،

تابآوری و کیفیت زندگیشان ارتباط وجود دارد و همچنین

کوامنوایوافتگی ،نواامیدی ،و حمایت افراطی به ترتیب ،2/91

توا چوه حود آیوا نگرش و توابآوری میتوانند کیفیتزندگی

 2/99 ،2/12 ،2/82و  2/15گزارش شووود .روایی صووووری و

والدین کودکان با نیازهای ویژه را پیشبینی کنند.

محتوایی این مقیاس نیز توسط چند تن از متخصصان این حوزه

روش
الف) طرح پژوهش و شرررکرتکننردگان :طرم پژوهش
حاضور ،توصویفی و از نو همبسوتگی اسوت .همچنین پژوهش
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حاضوور از نظر هدف در زمره پژوهشهای کاربردی قرار دارد.
جامعة آموووواری مووووورد بررسوووووی ،تمامی والدین کودکان با
نیازهای ویژه شووهرسووتان رشووت در اسووتان گیلان در سووا -35
 1330بوووووودند .نمونه مورد مطالعه در این پژوهش  112نفر از
1. Attitudes of parents with special needs child towards their
)children scale (APSNCS

مورد تییید قرار گرفته اسووت .در همبسووتگیهای درونمقیاسووی
نیز ،ارتبوواط مثبووت قوی ( )p> 2/21بین نمره کلی نگرش و 5
ورده مقیوواس آن وجود دارد (پووذیرش و مبحووت،r=2/95 ،
شرمزدگی  ، r=2/33کامنایافتگی  ، r=2/58ناامیدی  r=2/95و
حمایت افراطی .)22( )r=2/85
 .2مقیاس تابآوری کانر و دیویدسووون( 2کانر و دیویدسووون،
 :)2223این ابزار توسط کانر و دیویدسون طراحی شد و از 25

)2. The Conner-Davidson resilience scale (CD-RISC

10
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نقش نگرش و تابآوری در پیش بینی کیفیت زندگی والدین

گویه مدرج  5گزینه از هرگز تا همیشه تشکیل شده است و در

سووولامت محیط  2/80گزارش کردند .نصووویری نیز برای پایایی

مقیوواس لیکرت بین  1تووا  5نمرهگووذاری میشوووود .کووانر و

این مقیاس از سوه روش بازآمایی (با فاصله سه هفتهای) ،روش

دیویدسوون ضریب آلفای کرونباخ مقیاس تابآوری را 2/83

تصووونیف و آلفای کرونباخ اسوووتفاده کرد که به ترتیب مقادیر

و همبسوووتگیهوای گویوه بوا کول مقیاس 1را بین  2/32تا 2/12

 2/81 ،2/91و  2/80را گزارش کرد .همچنین رحیمی ضووریب

بگزارش کردند .همچنین کانر و دیویدسووون با بررسووی ارتباط

آلفوای کرونبواخ را برای کل مقیاس  ،2/88سووولامت جسووومی

مقیاس تابآوری با ابزار تحمل سووختی کوباسووا )r=2/83( 2و

 ،2/12سووولامت روانی  ،2/11روابط اجتماعی  ،2/95و کیفیت

مقیاس تنیدگی ادراکشده )r=-2/19( 3و مقیاس آسیبپذیری

محیط زندگی  2/11به دست آورده است (.)21

تونیوودگی شووویهووان ،)r=-2/32( 0روایی این ابزار را مطلوب

ج) روش اجرا :پس از همواهنگیهای لازم و اوذ مجوز از

گزارش کردند ( .)22بیگدلی و همکاران همسوووانی درونی این

سازمان های مربوطه ،با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی،

مقیاس را بر اساس آلفای کرونباخ  2/3به دست آوردند (.)23

 112والد کودکان با نیازهای ویژه انتخاب شوودند و پرسووشوونامه

کیهوانی و همکواران ،ضوووریوب آلفوای کرونباخ این مقیاس را

نگرش والدین نسوووبت به فرزند دارای نیاز ویژهشوووان ،مقیاس

 2/993و با روش دونیمهسووازی  2/995به دسووت آوردند (.)20

توابآوری و پرسوووشووونامه کیفیت زندگی را تکمیل کردند.

همچنین حقرنجبر و همکواران آلفوای کرونبواخ این مقیاس را

بوهمنظور رعووایووت نکوات اولوواقی پژوهش ،ابتوودا رضوووایووت

 2/80گزارش کردند (.)25

شورکتکنندگان جلب شد و این امکان به آنها داده شد تا در

 .3پرسووشوونامه کیفیت زندگی سووازمان جهانی بهداشووت -فرم

هر مرحله پژوهش که تمایل داشتند ،انصراف دهند و همچنین

کوتاه :)1339( 5این پرسووشوونامه چهار حیطه سوولامت جسوومانی،

به آنها اطمینان داده شوود که اطلاعات حاصوول از پژوهش به

سلامت روانی ،روابط اجتماعی ،و سلامت محیط را با  20سوا

صووورت گروهی مورد تحلیل قرار وواهد گرفت و اطلاعات

میسنجد (هریک از حیطهها به ترتیب دارای  3 ،9 ،1و  8سوا

فردیشوووان محرمانه باقی وواهد ماند .در پایان نمونهگیری،

هسوووتند) .دو سووووا او به هیک یک از حیطهها تعلق ندارند و

توضووویحات کاملتری در مورد موضوووو  ،روش و اهداف

وضووویعت سووولامت و کیفیت زندگی را به شوووکل کلی مورد

پژوهش به شرکتکنندگان داده شد.

ارزیابی قرار میدهند ،بنابراین این پرسوووشووونامه در مجمو 29

یافتهها

سوووا دارد .پس از انجام محاسووبههای لازم از نظر امتیاز ،دامنه

بوا توجوه بوه جودو  ،1میانگین پذیرش 29/11؛ شووورم 1/81؛

 22-0برای هر حیطه به تفکیک ،به دسوووت وواهد آمد که در

کتمنوایوافتگی 8/11؛ نواامیدی 3/51؛ حمایت 22/55؛ نگرش

آن 0 ،نشانه بدترین و  22نشانه بهترین وضیعت حیطه مورد نظر

کلی 10/22؛ سولامت جسمی 10/15؛ سلامت روانی 92؛ روابط

است .این امتیازها قابل تبدیل به امتیازی با دامنه  122-2هستند

اجتماعی 99/23؛ سوولامت محیطی 09/50؛ نمره کلی بهداشووت

( .)29سوحرنازنجات و همکاران ،پایایی این ابزار را با شاوص

 ، 88/18و نمره کلی تابآوری  11/01به دست آمد.

حیطه روانی  ،2/11در حیطه روابط اجتماعی  ،2/15و در حیطه

1. Item-total correlations
2. Kobasa hardiness measure
3. Perceived stress scale

15

4. Sheehan stress vulnerability scale
5. World health organization quality of life questionnaire)BREF (WHOQOL-BREF
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نقش نگرش و تابآوری در پیش بینی کیفیت زندگی والدین
جدول :1شاخصهای توصیفی متغیرهای پژوهش
متغیرها

M

SD

چولگی

کشیدگی

1

پذیرش و محبت

29/11

3/18

2/118

-2/292

2

شرمزدگی

1/81

2/93

2/019

2/255

3

ناکامی

8/11

3/11

2/319

-2/912

0

ناامیدی

3/51

2/33

-2/091

-2/581

5

حمایتافراطی

22/55

5/21

-2/081

2/312

9

نگرش (کل)

10/22

11/22

2/132

2/18

1

سلامت جسمی

10/15

10/30

-2/019

2/285

8

سلامت روانی

92

10/32

2/292

-2/109

3

سلامت اجتماعی

99/23

15/99

-2/282

-2/230

12

سلامت محیطی

09/50

12/52

-2/321

2/235

11

کیفیتزندگی (کل)

88/18

11/93

2/212

2/221

12

تابآوری (کل)

11/01

11/98

-2/252

2/232

برای بررسووی نرما بودن توزیع متغیرها از آزمون چولگی

بنابراین می توان نتیجه گرفت که توزیع متغیرها نرما اسووت و

و کشوویدگی اسووتفاده شوود که با توجه به جدو  ،1قدر مطلق

می توان از آزمون هوای پوارامتریووک ضوووریب همبسوووتگی

چولگی و کشووویدگی برای تمامی متغیرها کمتر از  2اسوووت؛

گشتاوری پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده کرد.

جدول :2ماتریس همبستگی بین متغیرهای پژوهش
2

3

4

5

6

7

متغیرها

1

1

پذیرش و محبت

1

2

شرمزدگی

-2/123

1

3

ناکامی

2/181

**2/351

4

ناامیدی

**2/332 **2/022 -2/222

5

حمایتافراطی

**2/331 **2/211 **2/213 **2/321

6

نگرش (کل)

**2/111 **2/928 **2/935 **2/525 **2/082

7

سلامت جسمی

**-2/315 **-2/292 **-2/309 **-2/218 **-2/330 -2/220

8

سلامت روانی

**2/952 *-2/238 -2/121 **-2/323 **-2/283 **-2/298 2/293

8

9

11

1
1
1
1
1
1

9

سلامت اجتماعی

-2/229

**2/559 **2/055 *-2/135 -2/122 *-2/230 **-2/252 -2/119

1

11

سلامت محیطی

2/253

**2/922 **2/531 **2/535 **-2/291 *-2/221 **-2/209 *-2/218 *-2/202

1

 11کیفیتزندگی (کل) **2/812 **2/930 **2/108 **2/820 **-2/328 *-2/221 **-2/333 **-2/322 **-2/320 2/559
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تابآوری (کل)

2/100

-2/221

11

12

-2/222 **-2/212 -2/152

1

**2/030 **2/018 **2/385 **2/032 **2/313 2/252

1

در جدو  ،2آمارههای همبسوووتگی بین متغیرها گزارش

و حمووایووت افراطی ( )r=2/221در سوووطت معنوواداری  2/25بووا

شووده اسووت .بر اسوواس نتایج ضووریب همبسووتگی ،حیطههای

کیفیوت زنودگی کول رابطه منفی دارند .همچنین تابآوری با

شووورمزدگی ( ،)r=-2/320کامنایافتگی ( ،)r=-2/322ناامیدی

کیفیت زندگی کل در سووطت  2/21رابطه مثبت معناداری دارد

( ،)r=2/333نگرش کل ( )r=-2/328در سطت معناداری 2/21

(.)r=2/030

19
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نقش نگرش و تابآوری در پیش بینی کیفیت زندگی والدین

جدول :3نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه گام به گام برای پیشبینی کیفیت زندگی والدین از روی نگرش و تابآوری

1

2

مدل

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

رگرسیون

1925/511

1

1925/511

باقی مانده

13288/801

128

123/205

کل

10830/390

123

رگرسیون

5225/039

2

2522/118

باقی مانده

3888/321

121

32/022

کل

10830/390

123

سطح معناداری

F

2/221

13/208

2/221

21/282

R
2/328

2/582

R2
2/128

2/339

جدو  3ولاصوووه نتایج رگرسووویون گام به گام کیفیت

اسووووت .طوبوق این جوودو مقوودار  Fدر گووام او 13/208

زنودگی والدین کودکان با نیازهای ویژه براسووواس نگرش و

( )p>2/221و در گام دوم  )p>2/221( 21/282ببه دسوووت

تابآوری را نشووان می دهد .در این جدو مقادیر R2 ،R ،F

آمده است .همچنین ضریب تعیین در گام او  2/128و در گام

برای معنیداری مد های رگرسووویونی به همراه مقادیر  Bو

دوم  2/339به دسوت آمده است که میزان تبیین واریانس متغیر

 Betaبرای هر یک از متغیرهای حاضوور در مد ارائه شووده

ملاک توسط متغیرهای پیش بین در هر گام را نشان میدهد.

جدول  :4نتایج ضرایب مربوط به رگرسیون چندگانه به روش گام به گام برای برای پیشبینی کیفیت زندگی والدین کودکان با نیازهای ویژه
مدل

1

2

ضرایب استاندارد

ضرایب غیراستاندارد
B

خطای استاندارد

Beta

t

سطح معناداری

مقدار ثابت

113/538

1/11

-

15/399

2/221

نگرش

-2/15

2/23

-2/328

-3/912

2/221

مقدار ثابت

11/302

8/58

3/229

2/221

نگرش

-2/319

2/28

-2/323

-3/805

2/221

تابآوری

2/082

2/23

2/018

9/295

2/221

کیفیت زندگی منفی و در سوووطت  2/221معنی دار اسوووت.

میتوانند بر میزان کیفیت زندگی والدین موثر باشند یا ویر .بر

همچنین اثر تابآوری ( )β=2/018بر کیفیت زندگی مثبت و

طبق نتایج به دسووت آمده در این پژوهش ،نگرش و تابآوری

در سوووطت  2/221معنیدار به دسوووت آمد .در واقع ،نگرش و

والدین کودکان با نیازهای ویژه بر میزان کیفیت زندگیشوووان

تابآوری دو عامل موثر بر کیفیت زندگی والدین کودکان با

توویثیر میگووذارنوود؛ بوودین معنووا کووه بهبود نگرشهووا و افزایش

نویووازهووای ویژه هسوووتنوود و افزایش نگرش منفی و کوواهش

توابآوری والدین پیشبینیکننده کیفیت زندگی بهتر والدین

توابآوری ،پیشبینیکننوده کوواهش کیفیووت زنودگی والوودین

هسوووتنود ،در حالی که نگرشهای منفی و کاهش تابآوری،

هسوووتنود؛ در مقابل کاهش نگرش منفی و افزایش تابآوری،

کیفیت زندگی کمتر والدین را پیشبینی میکنند.

افزایش کیفیت زندگی والدین را پیشبینی میکنند.

بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه بین نگرش و تابآوری
با کیفیتزندگی والدین کودکان با نیازهای ویژه شوووهرسوووتان

11

بر اسووواس مطوالعات لئونگ و لیتسوووانگ ( ،)5موگنو و
همکاران ( ،)9بنیاک ( ،)1مالهوترا ،وان و بهاتیا ( ،)8سینگ و
همکوواران ( )3و راجگوگویی ،کومووار و پریرا دیوری (،)12
کیفیت زندگی از جمله مهمترین موضووووعات مرتبط با والدین
کودکوان بوا نیوازهای ویژه اسوووت که نتایج حاکی از سوووطوم
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بوا توجوه بوه نتایج جدو  ،0اثر نگرش ( )β=-2/323بر

رشت صورت گرفت تا تعیین شود که آیا نگرش و تابآوری
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پایینتر کیفیت زندگی والدین کودکان با نیازهای ویژه هستند.

اسوت و والدین وودآگاهی و سولامت روانشناوتی بیشتری را

تحقیقووات مختلف پووایین بودن کیفیووت زنوودگی را در والوودین

تجربوه میکننود .همچنین در فرزنودان ،بهبود تعواملات مثبت با

کودکان با نیازهایویژه نشان میدهند .در همین رابطه ،لئونگ

والدین و کاهش مشکلات رفتاری دیده میشود ( .)19منطبق با

و لیتسوووانگ کیفیت زندگی پایینتر را در والدین کودکان با

مطوالعوات صوووورت گرفتوه ،نتوایج پژوهش حاضووور نیز بیانگر

ناتوانی نسوووبت به والدین کودکان سوووالم گزارش کردند (.)5

همبستگی نگرش با کیفیت زندگی والدین کودکان با نیازهای

موگنو و همکاران و بیلی نیز نتایج مشابهای را به دست آوردند

ویژه اسوووت؛ بودین معنوا کوه نگرش والودین قوادر به پیشبینی

( .)9همچنین موالهوترا ،ووان و بهواتیوا اوتلوا کیفیوت زندگی

کیفیت زندگی آنها است .بنابراین باید اظهار داشت ،شناوتها

والدین کودکان کمتوان ذهنی و طیف اوتیسووم را در هر چهار

و نگرشهووا نقشوووی تعیینکننووده در کیفیووت زنوودگی والوودین

دامنه پایین به دسووت آوردند ( .)8در مطالعهای دیگر ،بنیاک با

کودکان با نیازهایویژه دارند.

بررسی والدین کودکان طیف اوتیسم ،کیفیت زندگی ذهنی و

تابآوری نیز توانایی دیگری است که در رابطه با کیفیت

ادراک سلامت عمومی پایینتر و نشانههای فیزیکی بیشتر را در

زندگی والدین کودکان با نیازهای ویژه میتواند دویل باشوود.

آنها گزارش کرد ( .)1راجگوگویی ،کومار و پریرا دیوری نیز

تابآوری بهعنوان توانایی مقابله در برابر سختیها و وروج از

کیفیوت زنودگی پایینتر را در والدین کودکان با نیازهایویژه

مشوووکلات و قویتر و کاردانتر شووودن توصووویف میشوووود.

نشووان دادند ( .)12البته الزاماً حضووور کودک با نیازهای ویژه،

تحقیقات ثرنتون و سوووانچز ( ،)13کانر و داویدسوووون ( )22و

توویثیرات منفی بر والوودین را در پی نوودارد چون بسووویوواری از

اونگ ،برگمن ،بیسکونتی و والاس ( )21نشاندهنده نقش مهم

وانوادهها و والدین که از کودکان ناتوان نگهداری میکنند،

توابآوری در مقوابله موثر با فشوووارهای روانی هسوووتند .نتایج

شرایط مناسبی دارند .تحقیقات هلر ،کالدو و فکتور و کیمورا

مطالعه حاضووور همسوووو با پژوهشهای صوووورت گرفته ،بیانگر

و یواموازاکی تواییدکننده این دیدگاه هسوووتند که بسووویاری از

همبسووتگی منفی توانایی تابآوری با کیفیت زندگی والدین با

وانوادهها نشانههای سازشیافتگی را نشان میدهند (.)12،11

نیوازهای ویژه اسوووت؛ بدین معنا که تابآوری پیشبینیکننده

مطالعات نشوووان میدهند شوووناوتها و نگرشها میتوانند

سطوم مختلف کیفیت زندگی والدین است.

نقشوی اساسی در ارتباط بین ناتوانی کودکان با کیفیت زندگی

بوه طور ولواصوووه میتوان بیوان کرد که نگرشها همراه با

با اجرای

توابآوری عواملی موثر بر کیفیت زندگی والدین کودکان با

برنامه ذهنآگاهی بر روی کودکان با اوتلا نارسوووایی توجه/

نیازهایویژه هسوووتند .در این مطالعه مشوووخص شووود نگرش و

فزونکنشی و والدینشان نتیجه گرفتند که با تاکید بر زمان حا

توابآوری والدین کودکان با نیازهایویژه بر کیفیت زندگی

و اینجا با روش غیرداورانه ،1مراقبت از آنها ،قبو مشوووکلات

آنها مؤثر اسووت .در تبیین این نتایج میتوان گفت ،والدینی که

فرزندشوان و پاسوخدادن به مشکلات رفتاری فرزندشان به جای

شووناوتها و نگرشهای معقولی داشووته و از میزان تابآوری

واکنش نشووان دادن ،نشووانههای فزونکنشووی و تکانشووگری در

بیشوتری برووردار هسوتند مقاومت بیشوتری در مقابل مشکلات

والوودین و کودکووان و تنیوودگی والوودگری بووه طور معنوواداری

نشوووان میدهنود و در نتیجوه از کیفیوت زنودگی مناسوووبتری

کاهش ،و ذهنآگاهی به صورت معناداری افزایش یافته است.

برووردار هسوووتنود؛ بوهبیوانی دیگر ،نگرش و بواورهوای مثبوت

پیچوارت و لیهر معتقودنود کوه اسوووتفواده از روش آگواهوانهتر

والدین کودکان با نیازهای ویژه به همراه سطوم بالا تابآوری،

والدگری با کاهش فشوار روانی ،اضوطراب و افسردگی مرتبط

بر افزایش کیفیت زندگی والدین موثر واقع میشوند .در نتیجه

والدینشووان داشووته باشووند .اورد ،بوگلس و پیجنبر

فصلنامه سلامت روان کودک ،دوره  ،5شماره  ،3پاییز 1331

رضا شباهنگ و همکاران

1. Nonjudgmental

18

رضا شباهنگ و همکاران

نقش نگرش و تابآوری در پیش بینی کیفیت زندگی والدین

با تغییر و بهبود شناوتها و نگرشها و همچنین افزایش سطوم

انجام شووود .همچنین پیشوونهاد میشووود پژوهشهای دیگری با

توابآوری والودین کودکوان با نیازهای ویژه ،میتوان کیفیت

هومویون متغیرهووا و متغیرهووای مرتبط دیگر بووا حجم بیشوووتر

زندگی آنها را افزایش داد.

آزمودنیهوا و بر روی گروههوای بوا نیوازهوای ویژه به تفکیک

پژوهش حاضووور با محدودیتهایی نیز مواجه بوده اسوووت.
یکی از این محودودیوتهوا ،وقتگیر بودن پاسوووخگویی به
پرسوشونامهها یود که از دقت آزمودنیها میکاست که احتمالا
تا حدودی به کاهش روایی درونی پژوهش منجر شووود .تیثیر

انجام شوووود تا هم دقت نتایج و هم قدرت تعمیمدهی یافتهها،
افزایش یابد.
تشرکر و قدردانی :اجرای پژوهش حاضور به صوورت مستقل و با
مجوز رسوومی اداره آموزش و پرورش با شووماره  2/5931/331انجام

متغیرهای مزاحم مثل بیاهمیت تلقی کردن پژوهش ،تعجیل

شووده اسووت .بدین وسوویله از تمامی والدین شوورکتکننده در این

برای تکمیل هرچه سوووریعتر پرسوووشووونامهها ،نبود وقت کافی،

پژوهش ،اداره آموزش و پرورش اسوووتان گیلان و مدارس اسوووتثنایی

نداشتن سواد کافی ،و ترس از مورد قضاوت قرار گرفتن نیز از

شووهرسووتان رشووت که در اجرای این پژوهش همکاری لازم داشووتند،

دیگر محودودیوتهای این پژوهش بود .باتوجه به این که در

قدردانی میشود.

زمینوه تیثیر نگرش بر کیفیت زندگی والدین افراد با نیازهای
ویژه و نقش میوانجی تووابآوری ،پژوهش چنودانی صوووورت
نگرفته اسووت ،لازم اسووت که در این زمینه تحقیقات بیشووتری

نداشته است و نتایج به صورت شفاف بیان شده است.
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Abstract
Background and Purpose: The quality of life of parents of children with special needs and the
factors affecting it is an important issue that needs to be studied and explained carefully. Numerous
variables and factors have been investigated in different studies to explain the quality of life of
these parents. However, the present study was conducted to investigate the relationship between
attitude and resiliency with the quality of life of parents of children with special needs.
Method: The present study was a descriptive correlational study. The population consisted of the
parents of all children with special needs in Rasht city in 2015-2016. Among them, 110 parents
(55 mothers & 55 fathers) were selected by convenience sampling. For collecting data, attitudes
of parents towards their mentally retarded children (Govender, 2002), the Conner-Davidson
resilience scale (Connor & Davidson, 2003) and WHOQOL-BREF (1996) were used. Finally, the
data were analyzed by Pearson correlation and stepwise multiple regression.
Results: Results of the study indicated that attitude and resiliency of parents of children with
special needs have a significant correlation with their quality of life; and that attitude (β = - 0.30)
and resiliency (β=0/47) can significantly predict the quality of life of parents of children with
special needs (p<.001).
Conclusion: According to the results of this study, attitude and resiliency are among the factors
affecting the quality of life of parents of children with special needs. Implications of the results
have been discussed in the article.
Keywords: Quality of life, attitude, resiliency, parents of children with special needs
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