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Abstract

The purpose of this study was to investigate the
role of cognitive emotion regulation and mother-child
relationship variables in the prediction of psychological well-being of mothers with intellectual disabled
children. This is a descriptive and correlational study.
The statistical population of this study consisted of
all mothers with intellectual disabled children whose
children were educated in Mashhad during (20192020) academic year under the exceptional primary
education of Mashhad. 150 mothers were selected by
accessible sampling method and completed Ryff’s
Scales of Psychological Well-being (RSPWB), Cognitive emotion regulation Questionnaire (CERQ) and
Parent-child relationship scale (PCRS) to determine
the contribution of each of the variables. Descriptive
statistics, Pearson correlation and stepwise multiple
regression analysis were used to analyze the data.
Data were analyzed by SPSS-23 software. According
to the findings, there was a significant positive correlation between psychological well-being and adaptive
cognitive emotion regulation strategy and conversely,
there was a significant negative correlation between
psychological well-being and maladaptive cognitive
emotion regulation strategy. There was also a significant positive correlation between positive parentchild relationship and psychological well-being. The
pattern of results indicated that adaptive cognitive
emotion regulation strategy and positive parent-child
relationship have the ability to predict the psychological well-being of mothers with intellectual disabled
children.
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چکیده

پژوهش ﺣﺎﺿﺮ با هدف تعیین نقش متغیرهای
کودک در-نظمجویی شناختی هیجان و تعامل مادر
پیشبینی ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ روانشناختی مادران کودکان ناتوان
 این پژوهش توصیفی و از نوع مطالعات.ذهنی انجام شد
 جامعة آماری این پژوهش شامل.همبستگی می باشد
کلیه مادران دارای کودک ناتوان ذهنی بود که در سال
 کودکان آنها زیر نظر آموزش و پرورش98-97 تحصیلی
.ابتدایی استثنائی شهر مشهد مشغول به تحصیل بودند
 مادر با روش نمونهگیری در دسترس انتخاب150 تعداد
54 شدند و مقیاس بهزیستی روانشناختی ریف فرم
 پرسشنامه نظمجویی شناختی هیجان گارنفسکی،سؤالی
و مقیاس تعامل مادر و کودک پیانتا را جهت تعیین سهم
 نظمجویی،هر یک از متغیرهای بهزیستی روانشناختی
 برای.کودک تکمیل کردند-شناختی هیجان و تعامل مادر
 همبستگی پیرسون و،تحلیل دادهها از آمار توصیفی
.تحلیل رگرسیون چندگانه به روش گامبهگام استفاده شد
spss-23 دادههای به دست آمده به وسیلة نرم افزار آماری
 میان بهزیستی روانشناختی و، طبق یافتهها.تحلیل گردید
راهبرد سازگارانه تنظیم شناختی هیجان همبستگی مثبت
معنادار و بالعکس بین بهزیستی روانشناختی و راهبرد
ناسازگارانه تنظیم شناختی هیجان همبستگی منفی معنادار
کودک و- همچنین میان ارتباط مثبت والد.وجود داشت
بهزیستی روانشناختی نیز همبستگی مثبت معنادار مشاهده
 الگوی نتایج حاکی از آن است که راهبرد سازگارانه.شد
تنظیم شناختی هیجان و ارتباط مثبت والد کودک دارای
توان پیشبینی بهزیستی روانشناختی مادران دارای کودک
.ناتوان ذهنی میباشد
، بهزیستی روانشناختی، کودک ناتوان ذهنی:کلیدواژه ها
کودک- تعامل مادر،نظمجویی شناختی هیجان
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 lمقدمه
ناتوانی ذهنی (ناتوانی هوشی) از مسائل مهم اجتماعی است که همواره مورد توجه

روانشناسان و روانپزشکان بوده است (شیم و کیم2012 ،؛ جونز و همکاران2012 ،؛

نیدربرگر .)2014 ،افراد کمتوان ذهنی بیشتر از سایر افراد به مشکالت رفتاری و شخصیتی
مبتال میشوند (سونن ،برکیالر و شولته )2009 ،که این میتواند بدکارکردی عمدهای در زمینه

تربیت ،مراقبت از فرزندان و برقراری ارتباط مؤثر و سالم با آنها را در خانواده به دنبال داشته

باشد .بنابراین برای ارتقاء سالمت روان کودکان کمتوان ذهنی در گام نخست باید به دنبال
منبع اصلی تعامالت اجتماعی آنها و نوع رفتار دیگران با ایشان بود .مطالعات نشان میدهند

که مادران یک منبع اجتماعی اساسی برای کودکان کمتوان ذهنی محسوب میشوند (روز،
 .)2012با اینحال بررسی پژوهشها بیانگر این است که نقش مادری برای کودک ناتوان

ذهنی با میزان باالیی از تنش ،تنیدگی (بایراکلی و کانر2012 ،؛ لیندو و همکاران2016 ،؛

آزبورن ،روبرت و نیبون ،)2019 ،سرخوردگی ،احساس غم و ناامیدی (خمیس )2007 ،و

افسردگی عودکننده ،عصبانیت و مقصر دانستن خود و دیگران ،سردرگمی و گیجی (فاست
و سیسور )2008 ،ارتباط دارد .عالوه بر این وجود کودک کمتوان ذهنی با نیازهای ویژه

که ماهیتی تقریبا ثابت و تنشزا دارد بر تعامل مادر-کودک و سالمت روان مادر تأثیر منفی

میگذارد (ایزنهوور ،باکر و بالچر2005 ،؛ کافمن و هاالهان2011 ،؛ هاالهان ،کافمن و پولن،
 )2014و با ایجاد تنیدگی منجر به کاهش بهزیستی روانشناختی میشود.

«بهزیستی» 1یکی از سازههای مدرن روانشناسی قرن اخیر است که از دو واژه وجود،

بودن و هستی و واژه خوبی و برخورداری از ویژگی مطلوب تشکیل شده است (فیروزآبادی
و ملتفت .)1396 ،بهزیستی روانشناختی از نظر ریف ( )1998شکوفایی و تحقق تواناییهای
ذاتی بالقوه است (کامپتون )2001 ،و یکی از مفاهیم مهم در کیفیت زندگی افراد است که

از مؤلفههای رشد شخصی و درگیر شدن در چالشهای زندگی ،پذیرش خود ،روابط مثبت

با دیگران ،توانایی مدیریت زندگی خود و دنیای پیرامون و باور به سودمندی ،معناداری و
هدفمندی زندگی تشکیل میشود (ریف)2014 ،؛ در واقع فرایندی از رشد همه جانبه است

که در طول عمر گسترده میشود (لوپز و همکاران .)2018 ،مادران در نتیجة تولد کودک
دارای مشکل و نارس واکنشهای هیجانی شدیدی از قبیل ترس از مواجه با مرگ یا ناتوانی
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فرزند ،تنیدگی ،احساس گناه ،احساس عدم کفایت و ناراحتی بروز میدهند (فیندلر ،جکوبی

و گابیس2016 ،؛ مککوناچی )2016 ،که اینها میتوانند بهزیستی ذهنی آنها را تحت تأثیر
قرار دهد .در پژوهش تمناییفر و قیاسی ( )1397مادران کودکان کمتوان ذهنی درمقایسه

با مادران کودکان عادی از بهزیستی روانشناختی (پذیرش خود ،ارتباط مثبت با دیگران،
خودمختاری ،تسلط بر محیط ،زندگی هدفمند ،رشد فردی) کمتری برخوردارند .همچنین

عواملی مثل پذیرش ،سازگاری شناحتی ،عاطفه مثبت ،حمایت اجتماعی ،خودکارآمدی

بر تابآوری والدین دارای کودک ناتوان ذهنی تأثیرگذارند (موهان و کولکرنی.)2018 ،

پژوهشگران امروزه اعتقاد دارند که انسانها میتوانند با ایجاد بهزیستی روانشناختی و
تابآوری به سوی موفقیت بیشتر ،سالمت روان و جسمانی بهتر ،روابط اجتماعی سالمتر،

حمایت اجتماعی بیشتر در زندگی حرکت کنند (اویشی ،دینر و لوکاس .)2009 ،از همین رو
است که شناسایی مؤلفههای پیشبینیکننده بهزیستی روانشناختی در مادران دارای کودک
کمتوان ذهنی اهمیت دارد.

نظمجویی هیجان از جمله متغیرهایی است که مادران کودکان با نیازهای ویژه با آن درگیرند.

بررسی مطالعات روانشناختی نشان میدهد نظمجویی هیجان در حفظ و موفقیت روابط اجتماعی
پایدار (اسماعیلی و همکاران )1393 ،و در بهزیستی جسمانی و روانشناختی (نریمانی و همکاران،
 )1390نقش مهمی را ایفا میکند .نظمجویی هیجان مفهومیبسیار گسترده است که شامل دامنه

وسیعی از فرایندهای هشیار و ناهشیار فیزیولوژیکی ،رفتاری و شناختی است (برمال و همکاران،
 .)1397يكي از متداول ترين روشها جهت نظمجویی هیجانات استفاده از راهبردهاي شناختي

ی هیجان 2به فرآیندهای شناختی اطالق میشود که اطالعات برانگیزندة
است .نظمجوییشناخت 

هیجانی را مدیریت میکند (گارنفسکی و همکاران2007 ،؛ به نقل از حسنی .)1390 ،بسیاری از
والدین در شناسایی محرکهای هیجانی که در تعامالتشان با کودکان باعث بروز موقعیتهای
دشوار میشود ،عاجز هستند؛ آنها این تعاملها را سریع و خودکار پردازش میکنند و اغلب

با واکنش هیجانی عصبانیت و تشدید تعارض بین والد و کودک همراه است که والدین به
خاطر از دست دادن کنترل هیجانات و رفتار مخرب با فرزندشان احساس پشیمانی و شرم

میکنند (باگلز و همکاران .)2014 ،با توجه به ویژگیهای جسمانی و روانی کودکان ناتوان ذهنی
این موقعیتهای دشوار برای والدینشان بیشتر تجربه میشود که بد تنظیمی هیجانی نیز این
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شرایط را دشوارتر میکند .ازین رو نظمجویی هیجان از طریق شناخت به طور جداییناپذیری

با زندگی انسان آمیخته است و او را یاری میکند تا زمانی که با حوادث تهدیدکننده و دشوار

روبرو شد هیجانات را تنظیم کند و در آنها غرق نشود (گارنفسکی و اسپینهون .)2010 ،هدف
این راهبردها ،تغییر در شخصي که هیجان را تجربه ميکند (درونی) یا تغییر در فردی دیگر

(بیروني) است (شهابی و همکاران .)1395 ،در مطالعهای که به بررسی بهزیستی و نظمجویی
هیجان پرداخته شده است؛ به اهمیت نظمجویی هیجان در بهبود مهارتهای مقابلهای و مؤلفههای
بهزیستی روانی اشاره میشود (استونسون ،میلینگس و امرسون .)2019 ،نتایج سایر پژوهش ها

نشان میدهد که خودنظمجویی هیجان در کاهش پریشانی روانشناختی مادران ،تحمل تنیدگی
ناشی از تولد کودک ناتوان و افزایش سالمتروان و بهزیستی روانشناختی مؤثر است (بیرامی

و همکاران1394 ،؛ اصانلو ،پورمحمدرضای و سروری1390 ،؛ نریمانی و همکاران.)2012 ،
فردی که در برابر فشارهای محیطی آسیب پذیری بیشتری دارد عموما در نظمجویی هیجان های

منفی اش دچار مشکل است (ساالوی2006 ،؛ به نقل از مرادی کیا ،ارجمندنیا و غباری بناب.)1395 ،
تعامل مادر-کودک نقش مهمی را در تحول شخصی ،اجتماعی و اخالقی فرد بازي

میکند (هال و مک گرگور2000 ،؛ به نقل از آقاجانی و همکاران .)1394 ،نقص در روابط
اجتماعی کودکان ناتوان ذهنی می تواند تعامل آنها را با والدین دچار مشکل کند چون همان

گونه که فرزندان بر رفتار والدین مؤثرند ،والدین نیز بر رفتار فرزندان خود تأثیر می گذارند.
بنابراین بهبود تعامل والد-کودک یکی از زمینههای مورد عالقه پژوهشگران است (اشپیل
فوگل ،لترز ،کریستین و مک میل .)2011 ،نارسایی در توانایی و مهارت های اجتماعی مادران
در ارتباط با ناتوانی ذهنی فرزندان شان منجر به پیامدهای منفی بلندمدتی همچون روابط

نادرست مادر و کودک می شود .تعامل مادر -کودک بر بهزیستی رواشناختی مادر و کودک

تأثیرگذار است و در نتیجه توجه به آن حائز اهمیت میباشد (رهبری نیا و عرب زاده.)1397 ،
منظور از کیفیت تعامل مادر -کودک ،سبک والدگری مادر است که در جریان ارتباطات

متقابل بین مادر -کودک بروز میکند (خانجانی ،پیمان نیا وهاشمی .)1395 ،خصایص کودک

با ویژگیهاي تعامل مادر-کودک ،ارتباط متقابل دارد که همین امر نقش مهمیرا در تحول
شخصی ،اجتماعی و اخالقی فرد بازي میکند .در واقع از بین همة متغیرهایی که بر رشد

کودک تأثیر میگذارند ،متغیری که بیشترین تفاوت را در رشد چند جانبه کودک ایجاد میکند،
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کیفیت روابط او با والدینش است (تزوریل2013 ،؛ به نقل از وحیدی و همکاران.)1395 ،

با توجه به اهمیت این موضوع و عدم پژوهشهای تجربی در زمینه بهزیستی روانشناختی
مادران کودک ناتوان ذهنی و اهمیت شناسایی مؤلفههای پیشبینیکننده بهزیستی این مادران

برای طراحی مداخله و بسته درمانی مناسب به منظور باال بردن سالمت روان آنها ،پژوهش
اخیر با این سوال انجام شد که آیا نظمجویی شناختی هیجان و تعامل مادر -کودک می تواند
بهزیستی روانشناختی مادران دارای کودک ناتوان ذهنی را پیش بینی کند؟

 lروش
این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است .جامعه این پژوهش شامل کلیه مادران

دارای کودک ناتوان ذهنی که کودک شان در سال تحصیلی  98-97کودکان آنها زیر نظر

آموزش و پرورش ابتدایی استثنایی ناحیه  6مشهد در مقطع ابتدایی مشغول به تحصیل
بودند .دامنه سنی کودکان از  8سال تا  12سال بود .با مراجعه به مرکز آموزش و پرورش کل
استثنایی مشهد  3مدرسه ابتدایی در ناحیه  6به عنوان نمونه معرفی شد و پس از آن تعداد

 187نفر مادر با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند حجم نمونه  187نفر در این

پژوهش براساس مطالعات کالین ( )2005انتخاب شد .براساس دیدگاه کالین حجم نمونه در

پژوهش همبستگی براساس حاصلضرب هر ماده در  2/5به دست میآید (به نقل از بشرپور و
میری .)1397 ،آنها پرسشنامههای تعامل والد-فرزند ( )PCRSو نظمجویی شناختی هیجان

( )CERQو بهزیستی روانشناختی ( )RSPWBرا دریافت کردند که در نهایت  150نفر از
مادران با رضایت همکاری کرده و پرسشنامهها را تکمیل کردند .برای ایجاد انگیزه برای پر

کردن و صحت دادهها ،تفسیر پرسشنامهها به صورت مفصل برای یکایک آنها ارسال گردید.

میزان  Pکمتر از  01/0معنی دار در نظر گرفته شد.
 lابزار

ی هیجانی :)CERQ( 3گارنفسکی ،کرایج
□ الف :پرسشنامه نظمجویی شناخت 

ی هیجان ( )CERQرا تدوین کرده اند
و اسپینهاون ( )2001پرسشنامه نظمجویی شناخت 
پرسشنامة نظمجویی شناختی هیجان نه راهبرد متفاوت نظمجویی شناختی مالمت خویش،

پذیرش ،نشخوارگری ،تمرکز مجدد مثبت ،تمرکز مجدد بر برنامه ریزی ،ارزیابی مجدد مثبت،
دیدگاه پذیری ،فاجعه سازی و مالمت دیگران را به صورت مفهومی متمایز نموده و مورد
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ارزیابی قرار میدهد .این پرسشنامه یک ابزار خودگزارشی است .نسخه فارسي پرسش نامه

نظم جويي شناختي هيجان در فرهنگ ايراني توسط حسني مورد هنجاريابي ()CERQ-P
قرار گرفته است .در اين مطالعه ،اعتبار مقياس بر اساس روشهاي همساني دروني (با دامنه
آلفای کرونباخ  0/76تا  )0/92و بازآزمایی (با دامنه همبستگی  0/51تا  )0/77و همبستگی

بین خرده مقیاسها (با دامنه همبستگی  0/32تا  )0/67و روایی مالکی مطلوب گزارش شده
است (حسنی.)1390 ،

□ ب :مقیاس بهزیستی روانشناختی ریف -فرم  54سؤالی :)RSPWB( 4در سال

 1980این مقیاس توسط ریف طراحی شد (ریف .)2014 ،فرم اصلی دارای  120سؤال بود اما
در بررسی های بعدی فرم های کوتاه تر  84سؤالی 54 ،سؤالی و  18سؤالی نیز پیشنهاد گردید.

مقیاس بهزیستی روانشناختی دارای  6خرده مقیاس پذیرش خود ،ارتباط مثبت با دیگران،

خودمختاری ،رشد شخصی ،هدفمندی در زندگی و تسلط بر محیط می باشد .همسانی
درونی خرده مقیاس ها مناسب و آلفای کرونباخ آنها بین  0/77تا  0/90به دست آمد و روایی

آن  0/83بود .آلفای کرونباخ برای پایایی این پرسش نامه  0/79به دست آمد (کسیری و

همکاران .)2015 ،ضریب همسانی این مقیاس در پژوهش کشمیری ،فتحی آشتیانی و جاللی

( 0/94 )1398به دست آمد .در پژوهش حاضر ضریب آلفای کرونباخ برای این مقیاس 0/75

محاسبه شد که حاکی از مقبول بودن اعتبار این ابزار در جامعه مورد مطالعه میباشد .فقط از
نمره کل این مقیاس در پژوهش استفاده شد.

□ ج :مقیاس ارزیابی تعامل والد-فرزند پیانتا :)PCRS( 5این مقیاس براى اولین

بار در سال  1994تهیه شد که شامل  33ماده است و ادراك والدین را در مورد رابطۀ آنها

با کودك خود میسنجد .مقیاس مذکور شامل حوزههاى تعارض ( 17ماده) ،نزدیکى (10
ماده) ،وابستگى ( 6ماده) و رابطۀ مثبت کلی (مجموع حوزه نزدیکی و معکوس نمرات حوزه

وابستگی و تعارض) است .این مقیاس برای سنجش تعامل والد -فرزند در تمام سنین استفاده
شده است (تجریشی و همکاران .)1394 ،این ابزار توسط طهماسیان ( )1386ترجمه و روایى

محتوایى آن نیز توسط متخصصین ارزیابى شده است .اعتبار آن از طریق آلفاى کرونباخ
توسط ابارشى ،طهماسبان ،مظاهری و پناغی ( )1388به دست آمد .اعتبار حوزههاى تعارض،
نزدیکى ،وابستگى و رابطۀ مثبت کلی به ترتیب  0/86 ،0/61 ،0/70 ،0/84گزارش شده است.
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پیانتا و دریکسول ( )2011در پژوهشی آلفای کرونباخ آن را در هریک از مؤلفههای تعارض،

نزدیکی ،وابستگی و رابطه مثبت کلی به ترتیب  0/80 ،0/69 ،0/74 ،0/75گزارش کردهاند.
 lیافته ها

اعضای شرکت کننده در این پژوهش  150مادر دارای کودک ناتوان ذهنی بود .میانگین

سنی شرکت کنندگان  33/55و انحراف معیار آن  8/22بود 2 .درصد شرکت کنندگان دارای

مدرک سیکل ( 3نفر) 13/33 ،درصد مدرک دیپلم ( 20نفر) 8 ،درصد مدرک فوق دیپلم (12

نفر) 56 ،درصد مدرک لیسانس ( 84نفر) 19/33 ،مدرک فوق لیسانس ( 29نفر) و 1/33
درصد ( 2نفر) دارای مدرک تحصیلی دکتری بودند .پس از جمع آوری داده ها ،به منظور

بررسی نقش نظمجویی شناختی هیجان و تعامل مادر-کودک در پیش بینی بهزیستی
روانشناختی مادران کودک ناتوان ذهنی تحلیل آماری با استفاده از نرم افزار  spss-23انجام

شد .برای تحلیل دادهها از آمار توصیفی ،همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه به

روش گامبه گام استفاده شد .سطح معناداری آماری  99درصد برای محاسبات در نظر گرفته
شده است .در جدول  1میانگین ،انحراف معیار ،چولگی و کشیدگی متغیرهای پژوهش بر

روی  150مادر گزارش شده اند .با توجه به این جدول قدر مطلق چولگی و کشیدگی تمامی

متغیرها کمتر از  1است که نشانگر نرمال بودن توزیع تمامی متغیرها است .پس می توان از
تحلیل رگرسیون استفاده کرد.

جدول .1میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش

متغیرهای پژوهش
رابطه مثبت
بهزیستی روانشناختی
راهبرد سازگار
پذیرش
تمرکز مجدد مثبت
تمرکز مجدد بر برنامهریزی
ارزیابی مجدد مثبت
دیدگاه پذیری
راهبرد ناسازگار
مالمت خویش
نشخوارگری
فاجعه سازی
مالمت دیگران

میانگین
110/58
212/62
59/41
12/34
11/90
11/87
11/46
11/86
41/49
10/56
11/06
10/24
9/63

انحراف معیار
12/38
23/97
12/67
2/42
2/73
3/46
2/98
3/40
7/29
2/31
2/66
2/39
2/20

چولگی
-0/48
-0/23
-0/09
-0/13
-0/24
0/32
-0/103
-0/05
0/38
0/71
0/48
0/34
0/80

کشیدگی
0/98
-0/37
-0/72
-0/75
-0/32
-0/34
-0/80
-0/98
-0/74
0/50
-0/16
-0/39
0/55
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نتایج کامل ضرایب همبستگی و معناداری آماری بین نظمجویی شناختی هیجان (راهبرد

سازگار و ناسازگار و خردهمقیاسهای هر کدام) ،تعامل مادر-کودک (رابطه مثبت) و بهزیستی
روانشناختی مادران کودک ناتوان ذهنی در جدول  2ارائه شده است.
بهزیستی روانشناختی

راهبرد سازگار

پذیرش

تمرکز مجدد مثبت

تمرکز مجدد
بر برنامه ریزی

ارزیابی مجدد مثبت

دیدگاه پذیری

راهبرد ناسازگار

مالمت خویش

رابطه مثبت

رابطه مثبت

بازخورد

متغیر

1

بهزیستی روانشناختی

**0/75

1
1

راهبرد سازگار

**0/74** 0/65

پذیرش

**0/75** 0/50** 0/45

تمرکز مجدد مثبت

**0/58** 0/83** 0/60** 0/51

1
1

تمرکزمجددبربرنامهریزی **0/68** 0/63** 0/86** 0/59** 0/52

1

ارزیابی مجدد مثبت

**0/64** 0/63** 0/45** 0/84** 0/66** 0/60

دیدگاه پذیری

**0/75** 0/60** 0/60** 0/55** 0/85** 0/70** 0/61

راهبرد ناسازگار

**-0/53** -0/47** -0/25** -0/33** -0/33** -0/45** -0/60** -0/53

مالمت خویش

**0/74** -0/43** -0/35** -0/27** -0/27** -0/32** -0/40** -0/47** -0/43

1
1
1
1

بازخورد

**0/65** 0/80** -0/52** -0/51** -0/35** -0/37** -0/37** -0/50** -0/54** -0/48

فاجعه سازی

**0/39** 0/34** 0/77** -0/36** -0/29** -0/09 -0/17* -0/19* -0/26** -0/39** -0/32

مالمت دیگران
**

فاجعهسازی

جدول  .2ضرایب همبستگی و معناداری آماری

*

1
1

**0/63** 0/33** 0/24** 0/71** -0/27** -0/24** -0/02 -0/18* -0/103 -0/19* -0/40** -0/38

معادل p< 0/05 ،p< 0/01

نتایج جدول  2نشان می دهد که تقريب ًا بین متغیرهای پژوهش همبستگی معناداری

وجود دارد .همبستگی مربوط به رابطه مثبت و بهزیستی روانشناختی بسيار قوي است

( )0/75که نشان ميدهد هر چه تعامل بین مادر و کودک مثبتتر باشد ،بهزیستی روانشناختی
مادر هم باالتر است .بين راهبردهاي سازگار (پذیرش ،تمرکز مجدد مثبت ،تمرکز مجدد بر

برنامهریزی ،ارزیابی مجدد مثبت و دیدگاه پذیری) و تعامل مثبت مادر -فرزند رابطة مثبت

معناداري وجود دارد؛ يعني هر چه مادر بيشتر از راهبردهاي سازگار تنظيم هيجان استفاده
کند ،تعامل بين او و فرزندش مثبتتر خواهد بود .بين راهبردهاي سازگار و بهزيستي
روانشناختي در مادران نيز رابطة مثبت معناداري وجود دارد؛ به اين معنا که هرچه مادران

از راهبردهاي سازگارانهتري براي تنظيم هيجان خود استفاده کنند ،بهزيستي روانشناختي
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باالتري را نيز دارند .بین راهبردهاي ناسازگار (مالمت خویشتن ،نشخوارگري ،فاجعه سازی
و مالمت دیگران) و بهزیستی روانشناختی همبستگی معنادار منفی وجود دارد .یعنی هر

چه میزان استفاده از راهبرد ناسازگار توسط مادران بیشتر باشد ،میزان بهزیستی روانشناختی
آنها نيز کمتر است .همچنين بين راهبردهاي ناسازگار و تعامل مثبت والد-فرزندي رابطهي
منفي معناداري وجود دارد که نشان ميدهد هر چه مادر براي تنظيم هيجانات خود بيشتر از
راهبردهاي ناسازگارانه استفاده کنند ،تعامل مثبت بين او و فرزندش کمتر ميشود.

□ در این بخش قصد داریم ارتباط بهزیستی روانشناختی را با مجموعه نظمجویی شناختی

هیجان (نمرات راهبردهاي سازگار و ناسازگار و خردهمقياسهاي آنها) و تعامل مادر-کودک

(نمره کل رابطه مثبت) در کنار هم بررسی کنیم تا میزان ارتباط و همبستگی این متغیرها
با بهزیستی روانشناختی مشخص شود .به این منظور از روش تحلیل رگرسیون گام به گام
با روش بهینه ( )Stepwiseاستفاده میکنیم .در این روش هرکدام از متغیرهای مجموعه

نظمجویی شناختی هیجان و تعامل مادر-کودک که اهمیت بیشتری در پیش بینی بهزیستی
روانشناختی داشته باشند وارد شده و هر کدام اهمیت کمی داشته باشند از محاسبات خارج

می شوند .به عبارت دیگر متغیر مستقلی که تأثیری محسوس در ارتباط با متغیر وابسته نداشته

باشد از تحلیل حذف می شود و وارد معادله نمیشود .نتایج تحلیل آماری به شرح زیر است:
معادله رگرسیون ،متغیر رابطه مثبت (تعامل والد -کودک) ،مجموعه رابطة مثبت و

راهبرد سازگار و مجموعه رابطه مثبت و راهبرد سازگار و راهبرد ناسازگار را بیرون کشید که
جدول  .3نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام
گام

متغیر پیش بین

2

رابطه مثبت

3

1

رابطه مثبت

منبع تغییرات

مجموع مربعات درجه آزادی میانگین مربعات

باقیمانده

36552/54

148

246/97

رگرسیون

58384/66

2

29192/33

رگرسیون

49112/55

مجموع

85665/09

راهبرد سازگار

باقیمانده

27280/42

رابطه مثبت

رگرسیون

61087/46

مجموع

85665/09

راهبرد سازگار

راهبرد ناسازگار

مجموع

باقیمانده

85665/09
24577/62

1

149

49112/55

147

185/58

3

20362/48

149
146
149

168/34

F
198/85

سطح معنی داری
0/001

157/3

0/001

120/96

0/001
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ضریب تعیین هر کدام به ترتیب  0/68 ،0/75و  0/71می باشد .همانطور که جدول  3نشان
می دهد  Fبه دست آمده معنادار می باشد .بنابراین الزم است که سهم متغیرهای پیش بین را
در پیش بینی متغیر مالک مشخص نمود (جدول .)4

با توجه به ضرایب بتا در جدول  4معلوم میشود که متغیرهای رابطه مثبت (تعامل والد-

کودک) ،راهبرد سازگار و راهبرد ناسازگار (نظمجویی شناختی هیجان) به شکل معناداری
دارای توان پیشبینی بهزیستی روانشناختی مادران کودک ناتوان ذهنی می باشد.
جدول  .4پیش بینی متغیر بهزیستی روانشناختی از روی متغیرهای پیش بین

گام
1

2

3

متغیر (عامل)
مقدار ثابت

B

رابطه مثبت
رابطه مثبت

0/92

راهبرد سازگار
مقدار ثابت

رابطه مثبت

راهبرد سازگار

راهبرد ناسازگار

0/75

0/104

0/47

0/12

50/50
1/46

مقدار ثابت

Beta

خطای معیار

62/02
0/81

11/56

14/102
7/77

0/001

15/79

7/03

0/001

0/108

6/61

0/001

10/28

0/43

0/75

0/38

0/12

-0/702

-0/21

0/16

0/74

0/39

4/36

0/001
0/001

0/11

114/54

t

سطح معنی داری

6/1

0/001

7/06

0/001

6/24

0/001

-4/007

0/001

R
0/75
0/82

0/84

R2
0/57
0/68

0/71

 lبحث و نتیجه گیری

 oاین پژوهش با هدف «تعیین نقش نظمجویی شناختی هیجان و تعامل مادر-کودک
در پیش بینی بهزیستی روانشناختیِ مادران دارای کودک ناتوان ذهنی» انجام گرفت .نتایج

پژوهش نشان داد بین بهزیستی روانشناختی و مهارت نظمجویی شناختی هیجان ارتباط

مثبت معناداری وجود دارد .این یافته با نتایج پژوهش های محمودزاده و همکاران (،)2015

اکسترمرا و همکاران ( ،)2020بنیتا و همکاران ( ،)2020بالزاروتی و همکاران ( ،)2016گیزلر
و همکاران ( ،)2010اشکانی و همکاران ( ،)1393بشارت و همکاران ( ،)1395نورعلی و
همکاران ( ،)1397سیدطبایی و همکاران ( ،)1396موحدی و همکاران ( )1397مبنی بر ارتباط
مثبت و معنادار بین راهبردهای سازگارانه تنظیم شناختی هیجان و بهزیستی روانشناختی

همسوست .نتایج پژوهش جوکار ،فرهادی و دلفان بیرانوند ( )1397نیز نشان داد که ارزیابی

مجدد به عنوان یک مؤلفه از متغیر تنظیم شناختی هیجان ،عالوه بر همبستگی مثبت و معنادار
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با بهزیستی ذهنی ،به پیشبینی آن نیز قادر است .در واقع مؤلفة ارزیابی مجدد مثبت در کنترل
هیجانات منفی و جلوگیری از ایجاد اضطراب ،افسردگی و سایر اختالل ها هیجانی نقش به

سزایی میتواند داشته باشد .در همین راستا طبق یافتههای پژوهشی ،مداخله مبتنی بر آموزش

تنظیم هیجان بر ارتقای بهزیستی روانشناختی مادران دانشآموزان کم توان ذهنی مؤثر است
(مرادی نیا ،ارجمند نیا و غباری بناب1395 ،؛ بیرامی و همکاران .)1394 ،به عبارتی نکته

مشترک پژوهشها این است که افرادی که در موقعیتهای مختلف شدت و کیفیت پاسخ
هیجانی خود را مشخص میکنند در واقع از توانایی تنظیم شناختی هیجان برخوردارند ،حس

خودمختاری بیشتری دارند ،در مواجهه با شرایط استرس زا ،تنشها را کاهش داده و بهزیستی
روانی را تجربه کرده ،در نهایت از سالمت جسمی باالتری برخوردارند.

 oعالوه بر این ،یافتههای پژوهش حاضر ارتباط مثبت و معناداری را میان دو متغیر
بهزیستی روانشناختی و تعامل مثبت والد -کودک نشان داد که این پژوهش همسو با

پژوهشهای شافر و اوبرادوویچ ( ،)2017وانگ و همکاران ( ،)2020صابری راد ،حیدری
و داوودی ( ،)2020رهبری نیا و عرب زاده ( ،)1397نوروزی و همکاران ( )1397و عابد و
همکاران ( )1396میباشد و به شرح زیر تبیین می شود.

 oآموزش شیوههای مؤثر گوش دادن احترام آمیز به کودکان به عنوان یکی از مداخلههای

متمرکز بر ارتباط مادر -کودک میتواند بهزیستی روانشناختی مادر را افزایش دهد (عابد و همکاران،
 .)1396به طوری که والدین عالوه بر آموختن مهارتهای ارتباطی مؤثر برای ارتباط با کودکان ،عزت

نفس بیشتری را در مورد شیوة تربیتی و والد خوب بودن را تجربه میکنند .این تغییرات نه تنها موجب

بهزیستی روانشناختی والد می شود ،بلکه کودک را نیز تحت تأثیر قرار می دهد (عابد و همکاران،
 .)1396والدینی که از بهزیستی روانشناختی برخوردارند با فرزندان خود نیز رابطه خوبی دارند ،به

آنها مهارت های ارتباطی و اجتماعی را به خوبی می آموزند و فرزندانی با نگرش خوب به زندگی و
جامعه ،تربیت می کنند .چنین فرزندانی از توافق و هماهنگی برخوردارند و به راحتی با افراد مختلف
ارتباط می گیرند به عبارتی از بهزیستی روانشناختی برخوردارند (نوروزی و همکاران.)1397 ،

 oنتایج پژوهشهای مختلف نشان میدهند که مادران کودکان کم توان ذهنی در مقایسه

با مادران کودکان عادی ،سالمت و بهزیستی روانشناختی پایینتری دارند و سطح اضطراب

و افسرگی بیشتری تجربه میکنند( .کانکی و همکاران2008 ،؛ آذر و بدر؛  ،2006مدحی
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و همکاران؛  ،1398طالبی و همکاران؛  ،1398تمنایی فر و قیاسی؛  1397و میکائیلی منیع،
 )1387تببین به شرح زیر صورت می گیرد.

 oاحتماالً وجود کودک کمتوان ذهنی در خانواده ،برای مادران منبع تنیدگی و احساس
گناه است که عملکرد رواشناختی مثبت فرد را کاهش میدهد و وضعیت خاص این کودکان
موجب می شود مادران آن ها بسیار بیشتر از کودکان عادی برایشان وقت اختصاص دهند

و به همین دلیل کمتر فرصت پرداختن به عالئق شخصی ،فعالیت های اجتماعی و افزایش
مهارت ها را داشته باشند ،بنابراین وضعیت بهزیستی روانشناختی آن ها در مقایسه با مادران
دارای کودک عادی پایینتر است .از همین رو شناسایی مؤلفههای پیشبینی کننده بهزیستی

روانشناختی در مادران کودکان کمتوان ذهنی اهمیت دارد.

 oدر نتیجه با توجه به اینکه ،مادران کودکان کم توان ذهنی ،زندگی دشواری دارند
و از مشکالت بیشتری نسبت به مادرانی که کودک سالم دارند برخوردارند و بهزیستی
روانشناختی پایین تری دارند؛ از طرفی مهارت نظم جویی شناختی هیجان باعث افزایش

بهزیستی روانشناختی می شود؛ هم چنین ،تعامل مثبت والد و کودک نیز در ایجاد بهزیستی

روانشناختی مؤثر است ،پس با مداخله و تغییر مثبت در تعامل مادر-کودک و راهبردهای

تنظیم شناختی هیجان (آموزش راهبردهای سازگارانه) مادران دارای کودک ناتوان ذهنی،
میتوان بهزیستی روانشناختی این مادران را بهبود بخشید.

 oدر حوزه محدودیتهای پژوهش باید به این مسئله اشاره کرد که نتایج حاصل از
این پژوهش مربوط به مادران دارای فرزند ناتوان ذهنی در ناحیه  6شهر مشهد بود .بنابراین،
در تعمیم یافتههای آن به مادران ساکن در مناطق دیگر یا دارای فرزندان با انواع دیگری از

نیازهای ویژه باید جوانب احتیاط رعایت شود .همچنین ،نمیتوان نتایج پژوهش را به پدران

که والد دیگر کودک محسوب می شوند ،تعمیم داد .پژوهشگران از همکاری کادر مدارس
ابتدایی ناحیه  6مشهد کمال تشکر و قدردانی را داریم.

یادداشت ها

2. cognitive emotion regulation
1. well-being
3. Cognitive Emotion Regulation Questionnaire 4. Ryff`s Scales of Psychological Well-being
5. Parent-Child Relationship Scale
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