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Abstract
Background & Objective: Parents of children with special needs require highly adaptive and supportive patterns due to the problems they face
because of their children. The purpose of this study was examining the relationship between cognitive-emotional regulation and resiliency in
families who have exceptional children with mindfulness playing the role of mediator.
Methods: This study was correlational. The participants were 264 students' parents (105 boys and 159 girls) who were selected via cluster
random sampling from different schools. The research instruments were family resiliency scale (Sikbi, 2005), cognitive emotional scale
(Garanfski, 2001), and mindfulness scale (Baer, 2006). Statistical Package for Social Sciences software (SPSS) version 21 was used to analyze
the data.
Results: Results of this study showed that cognitive emotional regulation could predict resiliency. Moreover, there was a significantly positive
correlation between cognitive emotional regulation at and(r= 0.36, p<0.01 and resiliency. Additionally, a significant correlation was found
between resiliency and mindfulness (r=0.42, p<0.01). Moreover, it was found that the negative predictors of resiliency were as follows: emotion
regulation, self- blaming, making disasters, blaming others, adopting views and obsessing the mind negatively. The positive predictors of
resiliency were as follows: acceptance, reconcentration on the planning and positive revaluation. Resiliency can explain 18 percent of cognitive
regulation variance. Together resiliency and mindfulness can predict 26 percent of variance on the same scale. Thus, entering mindfulness into
the regression equation increased coefficient of determination by 8%.
Conclusion: It is concluded that cognitive emotional regulation could predict resiliency. Furthermore, mindfulness is not essential as mediator
variable for the perception of relation between cognitive regulation and resiliency.
Keywords: Resiliency, Cognitive- Emotion Regulation, Mindfulness, Exceptional Children’s Families.
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چکیده

هدف :والدین دارای کودک استثنایی بهدلیل مشکالتی که بهخاطر فرزندشان با آن رودررو شدهاند ،نیاز به الگوهای سازگاری و حمایتی قوی دارند .هدف از این پژوهش بررسی

رابطٔه تنظیمشناختی هیجان و تابآوری در خانوادههای دارای کودکان استثنایی با نقش واسطهای ذهنآ گاهی است.

روشبررسی :پژوهش از نوع همبستگی بود .برای تجزیهوتحلیل اطالعات نرمافزار  SPSSنسخٔه  ۲1بهکار گرفته شد .در این پژوهش از پرسشنامٔه تابآوری خانواده (سیکبی،
 )۲۰۰۵و پرسشنامٔه تنظیمشناختی-هیجان (گارنفسکی )۲۰۰1 ،و پرسشنامٔه ذهنآگاهی (بائر )۲۰۰۶ ،استفاده گردید .نمونه شامل  ۲۶۴والدین (پدرومادر) دانشآموز (1۰۵

پسر و  1۵۹دختر) بود که بهشیؤه نمونهگیری خوشهای از مدارس مختلف انتخاب شدند.

یافتهها :نتایج نشان داد تنظیمشناختی-هیجان توان پیشبینی تابآوری را دارد .همچنین ،همبستگی تنظیمشناختی-هیجان با تابآوری ( )p>۰٫۰1 ،r=۰٫۳۶و با ذهنآگاهی
( )p>۰٫۰1 ،r=۰٫۴۲مثبت و معنادار و همبستگی بین تابآوری و ذهنآگاهی نیز مثبت و معنادار است (.)p<۰٫۰1 ،r= ۰٫1۷
نتیجهگیری :براساس نتایج این تحقیق هریک از ابعاد تنظیمشناختی-هیجان تابآوری را پیشبینی میکند .درصورتیکه متغیر واسطهای ذهنآگاهی در فهم و درک رابطٔه بین

تنظیمشناختی و تابآوری اساسی نیست.

کلیدواژهها :تنظیمشناختی-هیجان ،تابآوری ،ذهنآگاهی ،خانوادههای کودکان استثنایی.

حق انتشار محفوظ است ©  ،۱۳۹۵مجله مطالعات ناتوانی .این یک مقاله با دسترسی آزاد است که تحت مجوز اختیار-غیرتجاری  ۴٫۰بینالمللی ()https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.fa
منتشر شده است که به شما اجازه میدهد که مواد منتشر شده در این مقاله را با شرط ارجاع مناسب به نسخٔه اصلی ،بهطور غیرتجاری نسخهبرداری و توزیع کنید.
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مجاور۳

۱

مقدمه

شناختی را نیز دا شته با شد ( .)11هیجان میتواند نقش سازندهای در
حل مستتت له و پردازش اطالعات و فرایند تصتتتمیمگیری داشتتتته باشتتتد

کودک استتتتتثنایی و والدین نهتنها بر ی کدیگر تأثیر متقابل دارند بل که

( .)1۲،1۳ی تافتتتههتتای پژوهشتتتتی نشتتتتتان میدهتتد کتته راهبردهتتای

ستتتتایر اعضتتتتای نظام خانواده یعنی دیگر فرزندان را تحت تأثیر قرار

ستتتتتتازشنتتایتتافتتتٔه تنظیمشتتتتنتتاختی هیجتتان نظیر نشتتتتخوارگری و

میدهند .وجود کودک استثنایی اغلب ضایعات جبرانناپذیری بر پیکر

خودسرزنشگری و فاجعهنمایی به صورت مثبت با آشفتگی هیجانی و

خانواده وارد میکند .میزان آ سیبپذیری خانواده درمقابل این ضایعه،

ستتتایر جنبههای آستتتیبشتتتناختی همبستتتته هستتتتند؛ ولی راهبردهای

گاه بهحدی استتتت که وضتتتعیت ستتتالمت روانی خانواده دچار آستتتیب
شدیدی میشود ( .)1در سالهای اخیر رویکرد روانشناسی مثبتنگر،

( .)1۴جرمن تنظیم هیجان را راهبردهای استتتتتفادهشتتتتده در کاهش،

با تمرکز بر استتتتتعدادها و توانمندیهای انستتتتان (بهجای پرداختن به

افزایش ،ستتتترکوب یا اب قای هی جان میدا ند و معت قد بوده که تنظیم

اختاللها و نابهنجاریها) مدنظر روانشناسان قرار گرفته است .هدف

هیجان از ویژگی ذاتی و فطری آدمی است (.)1۳

این رویکرد شنا سایی مو ضوعات و شیوههایی بوده که بهزی ستی افراد

ستتتت یاروچی و هم کاران ب یان کرد ند که مادران دانشآموزان مبتال به

را بهدنبال داشتتتته باشتتتد .موضتتتوعاتی مانند ستتتاختار خانواده ،میزان

ناتوانی که توانایی کنترل هیجانات را داشتتند درمقایسته با مادران فاقد

امکانات موجود در خانواده ،نوع کنشهای بینفردی ،میزان تعارضها

این توانایی ،از تابآوری بیشتتتتر و شتتتادکامی و رضتتتایت زناشتتتویی

بین اعضتتای خانواده ،ابعاد شتتناختی ،تابآوربودن و ستتبک والدگری

بیشتری برخوردارند (.)1۵

ا ست که ازجمله عوامل تأثیرگذار بر سالمت اع ضای خانواده به شمار

در مجموع نتایج پژوهشها م شخص کردند که ا ستفاده از راهبردهای

میآید (.)۲،۳،۴،۵

غیرستتتازگارانٔه تنظیمشتتتناختی هیجان در مادران دارای کودکان ناتوان

یکی از این عوا مل اثرگذار که میتوا ند کارکرد های روانی اعضتتتتتای

بی شتر است ( .)۶،1۶،1۷،1۸متغیرهای زیادی بین رابطٔه تابآوری و

خانواده در قالب تفکر و خلق و رفتار را بهبود بخشتتد و توان مقابله با

تنظیمشتتتناختی هیجان واستتتطهگری میکند که در این بین ذهنآ گاهی

مشتتکالت هیجانی و روانشتتناختی را افزایش دهد ،تابآوری 1استتت.

میتواند نقش برجستتتهای داشتتته باشتتد .ذهنآ گاهی در ش تیؤه مقابله با

تابآوری نوعی بازگ شت به تعادل اولیه یا ر سیدن به تعادلی بی شتر در

اضطراب نقش مهمی دارد و میتواند اثرات عوامل تنشزا را در زندگی

موقعیت تهدیدکننده استتتتت و موجبات ستتتتازگاری موفق در زندگی را

تعدیل کند .افزایش ذهنآگاهی با افزایش بهزیستی روانشناختی همراه

فراهم میآورد (.)۲

استتتتت و تحقیقات نشتتتتان دادهاند که افراد ذهنآگاه در شتتتتناخت و

تابآوری ستتتازگاری مثبت فرد در واکنش به وضتتتعیت ناگوار استتتت

مدیر یت و حل مشتتتتکالت روزمره توا ناتر هستتتتت ند (.)1۷،1۹،۲۰

( .)۶تتتابآوری توانمنتتدی فرد در برقراری تعتتادل زیستتتتتیروانی در

ذهنآگاهی عبارتاستتت از انعطاف کامل توجه به تجربیات زمان حال

موقع یت خطرناک بوده و اکثر پژوهشتتتتگران بر این باور هستتتتتند که

با حالتی پذیرنده و بدون اعمال هیچگونه قضتتتتاوت ()۲1؛ بنابراین

تابآوری نوعی ترمیم خود با پیامدهای هیجانی و عاطفی و شتتتناختی

می توان ذ هنآگتتا هی را عتتا م لی میتتا ن جی برای ا فزا یش ع م ل کرد

است (.)۴،۶

روانشتتتناختی و کاهش عالئم اضتتتطراب درنظر گرفت که میتواند در

والدین دارای کودک ا ستثنایی بهدلیل م شکالتی که بهخاطر فرزند شان

افزایش تابآوری خانوادهها کمک کند.

با آن رودرو شتتدهاند ،نیاز به الگوهای ستتازگاری و حمایتی قوی دارند.

بهطورکلی اهمیت این پژوهش در خانوادههای دانشآموزان استتتتثنایی

این خانوادهها بهدلیل اینکه در زندگی اجتماعی خود سطوح بیشتری از

از آن جهت ا ست که تمایز خاص بین این خانوادهها و دیگر خانوادهها

سرخوردگی و نار ضایتی را تجربه میکنند مجبور به ایجاد تغییراتی در

وجود دارد .براستتتاس چنین شتتتواهدی این احتمال مطرح میشتتتود که

زندگی خودشتتتتده و تالش زیادی برای حفظ زندگی عادی و قبلی خود

ذهنآ گاهی ،تابآوری افراد را دربرابر حوادث تنشزای ز ندگی بهبود

میکننتتد ( .)۷بتتاتوجتته بتته پژوهشهتتا این ختتانوادههتتا در برخورد بتتا

میدهد .درواقع ،این پژوهش به بررسی نقش واسطهای ذهنآ گاهی در

مشکالت رودرروی خود ،صبر و تحمل و تابآوری کمتری درمقای سه

رابطٔه تابآوری با تنظیم شناختی هیجان میپردازد و بهدنبال رسیدن به

با والدین دارای فرزندان عادی دارند (.)۶،۷،۸

دو هتتدف بوده کتته یکی از اهتتداف ،تعیین ستتتتهم هری تک از عوامتتل

از متغیر های بستتتت یار مهم اثر گذار بر تابآوری خانواده ها ،مدیر یت

تنظیم شناختی هیجان در پیشبینی تابآوری و هدف دیگر ،شنا سایی

تنظیم هی جان بوده که .یکی از متغیرهایی استتتتت که ارتباط نزدیکی با

نقش واستتتطهای ذهنآ گاهی در رابطه بین تابآوری با تنظیمشتتتناختی

تابآوری دارد .منظور از تنظیمشناختی هیجان ،نحؤه پردازش شناختی

هیجان است.

فرد در هنگام مواجهه با وقایع ناگوار و استرسزاست (.)۶
تنظیمشتتتناختی هیجان بهشتتتیؤه شتتتناختی مدیریت و دستتتتکاری ورود

2

اطالعات فراخوانده هیجان اشاره دارد ( .)۹بهعبارتدیگر راهبردهای

روش این پژوهش از نوع همبستگی و رگرسیون چندگانه همزمان و

تنظیم هی جان بهنحؤه تفکر افراد پس از بروز تجربهای منفی یا واقعی

تحلیل مسیر بود .جامعٔه مطالعهشده در این پژوهش را والدین

آستتتت یب اطالق میشتتتتود ()1۰؛ بنابراین هن گامی که فرد با موقعیتی

دانشآموزان مدارس استثنایی در شهرستان شیراز در سال تحصیلی

هی جانی رو بهرو شتتتتود ،احستتتتاس خوب و خوشبینی بهتنهایی برای

 ۹۵-1۳۹۴تشکیل دادند .گروه نمونٔه مطالعهشده نیز شامل ۲۶۴

کنترل هی جان های وی کافی نیستتتتتت و ن یاز دارد که بهترین کارکرد
resilency

روش بررسی

1

۲
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ستتازشیافته مانند ارزیابی مجدد مثبت ،دارای همبستتتگی منفی استتت

بهشیؤه نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای انتخاب شدند .بدینترتیب

استفادٔه بیشتر راهبرد مذکور در مقابله و مواجه با وقایع استرسزا و

که ابتدا از میان مدارس ابتدایی و راهنمایی آموزشوپرورش استثنایی

منفی است (گارنفسکی و همکاران ۲۰۰1؛ حرمن و لیندن ،آکرمونت

شهر شیراز ،شش مدرسه دارای اختاللهای گوناگون (اوتیسم ،نابینا،

و رزماتن  .)۲۰۰۶روایی مالکی و پایایی پرسشنامه را در ایران بشارت

ناشنوا ،کمتوان ذهنی و اختالالت رفتاری) بهصورت تصادفی انتخاب

ازطریق همسانی درونی و بازآزمایی تأیید کرد .همسانی درونی آن

شده و سپس سه پرسشنامٔه تابآوری خانواده و پرسشنامٔه

بااستفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای هرکدام از زیرمقیاسها مابین

تنظیمشناختی هیجان و پرسشنامٔه ذهنآ گاهی در اختیار  ۲۶۴نفر

(۰٫۷۶تا )۰٫۹۲و همبستگی بازآزمایی (۰٫۵1تا )۰٫۷۷و روابط درونی

والدین (پدرومادر) قرار گرفت .برای تجزیهوتحلیل دادهها از

بین خردهمقیاسها (۰٫۳۲تا )۰٫۶۲گزارش شد ( .)۲۸در پژوهش

همبستگی و رگرسیون چندگانه همزمان و تحلیل مسیر استفاده شد.

حاضر پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ بررسی شد .ضریب

بهمنظور اندازهگیری تابآوری خانواده در این پژوهش از مقیاس

آلفای کرونباخ مربوط به کل مقیاس  ۰٫۷۳محاسبه گردید.

تابآوری خانواده 1استفاده شد .این مقیاس ابزاری استاندارد برای

پرسشنامٔه پنجوجهی ذهنآگاهی ،3مقیاس خودسنجی ۳۹آیتمی است

اندازهگیری تابآوری خانواده است که سیکبی آن را در سال ۲۰۰۵

که توسط بائر و همکاران ازطریق تلفیق گویههایی از پرسشنامٔه

براساس نظریٔه سیستمی تابآوری خانواده والش در سال ۲۰۰۳

ذهنآگاهی فریبرگ ،مقیاس هوشیاری و توجه ذهنآگاهی ،مقیاس

ساخت .این ابزار مقیاس چهار درجهای لیکرتی دارد که بین درجات

ذهنآگاهی کنجکاوی ،مقیاس تجدیدشدٔه ذهنآگاهی شناختی و

ال موافقم) است .مقیاس
ال مخالفم ) تا چهار (کام ا
یک (کام ا

عاطفی و پرسشنامٔه ذهنآگاهی سونامیتون ،بااستفاده از رویکرد تحلیل

اندازهگیری تابآوری خانواده مشتمل بر  ۶۶آیتم بوده که به بررسی

عاملی تحول یافته است .دامنٔه نمرات در این مقیاس ۳۹تا1۹۵است.

میزان تابآوری خانواده در شش حوزه میپردازد .شامل ارتباط

از جمع نمرات هر زیرمقیاس نمرهای کلی بهدست میآید که نشان

خانوادگی حل مس له ،بهرهمندی از منابع اقتصادی/اجتماعی ،حفظ

میدهد هرچه نمره بیشتر باشد ذهنآگاهی بیشتر است.

چشماندازی مثبت ،پیوند خانوادگی ،معنویبودن خانواده و توانایی

همسانی درونی عاملهای این پرسشنامه بااستفاده از ضریب آلفای

ایجاد معنا برای سختی و دشواری است .حداقل نمرٔه اکتسابی در این

کرونباخ برای غیرواکنشیبودن  ،۰٫۷۵توصیف  ،۰٫۹1مشاهده ،۰٫۸۳

مقیاس  ۶۶و حداکثر نمره  ۲۶۴بیان شده است .نمرٔه زیاد در مقیاس

عمل با هوشیاری  ۰٫۸۷و غیرتصادفیبودن  ۰٫۸۷گزارش شده است.

اندازهگیری تابآوری خانواده ،بهمعنای این است که خانواده سطح

همبستگی بین عاملهای پرسشنامه متوسط بود؛ هرچند بهطور آماری

بیشتری از تابآوری و نمرٔه کم بهمعنای این است که خانواده سطح

معناداربوده و در طیفی بین ۰٫1۵تا ۰٫۳۴قرار داشت ( .)۲۷بائر و

ضعیف تابآوری را دارد .شواهد روانسنجی این مقیاس را سیکبی در

همکاران اعتبار سازه و همزمان پرسشنامٔه پنجوجهی ذهنآگاهی را با

سال  ۲۰۰۵تأیید کرد .همچنین بوچانان پایایی کل مقیاس را با روش

سازههای

برونگرایی،

آلفای کرانباخ  ۰٫۹۳گزارش داد .این پرسشنامه را در ایران حسینی و

روانرنجورخویی ،نشانههای روانشناختی ،سرکوب فکر ،اشکال در

حسین چاری ترجمه کردند .پایایی کل این پرسشنامه با استفاده از آلفای

تنظیم هیجان ،آلکسی تایمی و اجتناب تجربی بررسی کردند .نتایج

کرونباخ در ایران  ۰٫۹۶گزارش شده است .در پژوهش حاضر نیز

بررسیها بیانگر آن بود که همبستگی مثبت بین ذهنآگاهی و گشودگی

پایایی پرسشنامه ازطریق آلفای کرونباخ بررسی شد که ضریب آن برای

و هوش هیجانی و همبستگی منفی بین ذهنآگاهی آلکسی تایمی ،تجربٔه

کل مقیاس  ۰٫۷۲بهدست آمد.

نشانههای روانشناختی ،روانرنجورخویی و سرکوب فکر وجود دارد.

پرسشنامٔه تنظیمشناخت ی 2هیجان توسط گارنفسکی و همکاران در

آنها به این نتیجه رسیدند که میتوان نشانههای روانشناختی را ازطریق

کشور هلند تدوین شده و دارای دو نسخٔه انگلیسی و هلندی است .این

جنبههای ذهنآگاهی پیشبینی کرد .همچنین آنها به بررسی اعتبار سازٔه

پرسشنامه چندبعدی بوده که جهت شناسایی راهبردهای مقابلهای

پرسشنامٔه پنجوجهی ذهنآگاهی در دو گروه با تجربٔه مدیتیشن و بدون

شناختی افراد پس از تجربهکردن وقایع با موقعیتهای منفی استفاده

تجربٔه مدیتیشن پرداختند.

میشود و از  ۳۶گویه و  ۹زیرمقیاس تشکیل شده است .دامنٔه نمرات

همچنین در مطالعهای که بر روی اعتباریابی و پایایی این پرسشنامه در

مقیاس از یک (تقریباً هرگز) تا پنج (تقریباً همیشه) است .هر

ایران انجام گرفت ،ضرایب همبستگی آزمونبازآزمون این پرسشنامه در

خردهمقیاس ،چهار ماده دارد .نمرٔه کل هریک از خردهمقیاسها ازطریق

نمونٔه ایرانی احمدوند بررسی شد .نتایج مشخص کرد میزان همبستگی

جمعکردن نمرٔه مادهها محاسبه میشود؛ بنابراین ،دامنٔه نمرات هر

( r=۰٫۵۷مربوط به عامل غیرتصادفیبودن) و ( r=۰٫۸۴مربوط به

خردهمقیاس بین ۴تا ۲۰خواهد بود .زیرمقیاسهای مذکور عبارتاست

عامل مشاهده) است .همچنین ضرایب آلفای کرونباخ در حد پذیرفتنی

از :مالمت خویش ،نشخوارگری ،فاجعهسازی  ،دیدگاه دیگران،

( )α=۰٫۵۵مربوط به عامل غیرواکنشیبودن و( )α=۰٫۸۳مربوط به

پذیرش ،تمرکز مجدد بر برنامهریزی ،ارزیابی مجدد مثبت و

عامل توصیف گزارش شد (.)۲۷

دیدگاهگیری .نمرٔه کل هریک از زیرمقیاسها ازطریق جمعکردن نمرٔه

در پژوهش حاضر نیز پایایی پرسشنامه ازطریق آلفای کرونباخ تحت

1. Scale Family Resiliency

3

Emotional cognitive regulation Questionaire

نظیر

هوش

هیجانی،

گشودگی،

Five 1. faceted mindfulness questionnaire

2

۳
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والدین (پدرومادر) و دانشآموز ( 1۰۵پسر و  1۵۹دختر) بود که

گویهها بهدست میآید .نمرات زیاد در هر زیرمقیاس بیانگر میزان

بررسی قرار گرفت که ضریب آن برای کل مقیاس  ۰٫۴۹بهدست آمد.

۳

یافتهها

شاخصهای توصیفی متغیرهای اندازهگیری شده و همچنین ماتریس همبستگی پژوهش در جدول  1ارائه شده است.
جدول  . 1میانگین ،انحراف استاندارد و ضرایب همبستگی بین متغیرهای مطالعهشده

تنظیمشناخ

11۵٫۲

تی هیجان
مالمت

۶

1۸٫۸۴

1

د

**۰٫۵۷

11٫۴۶

11٫۹۳

نشخوارگری

1۳٫11

۳٫۴۸

فاجعهسازی

11٫۳۷

۳٫۶۴

۹٫۸۶

۴٫۸۴

پذیرش

1۳٫۷۷

۳٫۳۳

**۰٫۶۰

مجدد بر

1۴٫۹۳

۳٫۴۰

**۰٫۷۰

۰٫۰۶۸

1۴٫۰۲

۳٫۴۴

**۰٫۶1

۰٫۰۹۹

*-۰٫1۴

1۳٫۳۵

۳٫۳1

-۰٫۰۴۷

۰٫۰۴۰

1۸٫۲۸

**۰٫۳۶

**۰٫۲۴

**۰٫1۹

1۸٫۹۶

**۰٫۴۲

۰٫11

۰٫۰۹۰

خویش

دیدگاه

دیگران

تمرکز

برنامهریزی
ارزیابی

مجدد مثبت
دیدگاهگیری
تابآوری
ذهنآگاهی

11۹٫1
۵

1۸۲٫۵
۹

-

**۰٫۵۸
-

**۰٫۴۲
-

**۰٫۴۷
-

1

1

-

**۰٫۵۶

۴

۶

**۰٫۵۴

1

**۰٫۳۴

**۰٫۴۳

1

**۰٫۴۰

**۰٫۲۴

**۰٫۳۲

**۰٫۳۰
-

**۰٫۴۳
**۰٫۳۴
-

**۰٫۳۲
-

**۰٫1۶
-

1
-۰٫1۰
۰٫۰۶۸

1
**۰٫۳

1

۶

**۰٫۳

**۰٫۶

**۰٫۳

**۰٫۵

**۰٫۴

**۰٫۲۴

**۰٫۲۲

**۰٫1

**۰٫۲

**۰٫۲

**۰٫۲

۰٫۰۷۵

۰٫۰۸۴

*۰٫1۵

**۰٫۵
1

**۰٫۵
۰

**۰٫۳
۷

۰٫۰۹۹
**۰٫1۶
-

۰٫۰۶۶
-۰٫۰۷۲
-

۵
۰
۵

۶
۳
۴

1
۳
۵

1
۹

1
**۰٫1
۷

1

*p<۰٫۰۵ ** p<۰٫۰1

باتوجه به جدول  ،1بین تابآوری و بُعد کل تنظیمشناختی و ابعاد آن

( )p<۰٫۰1و همبستگی بین متغیر تابآوری و ذهنآگاهی  ۰٫1۷است

(مالمت خویش ،نشخوارگری ،فاجعهسازی ،دیدگاه دیگران و

(.)p<۰٫۰1

دیدگاهگیری) همبستگی منفی و معنادار وجود دارد ( )p<۰٫۰1و بین

بهمنظور پیشبینی تابآوری ازطریق ابعاد تنظیمشناختی از رگرسیون

تابآوری و ابعاد دیگر تنظیمشناختی-هیجان (پذیرش ،تمرکز مجدد

همزمان استفاده شد که خالصٔه نتایج مربوط به آن در جدول  ۲گزارش

بر برنامهریزی ،ارزیابی مجدد مثبت) همبستگی مثبت مشاهده میشود

شده است .شایان ذکر است که پیشفرضهای استفاده از رگرسیون

( .)p<۰٫۰1همچنین ،جدول  ،1نشان میدهد میزان همبستگی بین

همزمان (چندمتغیره) ازجمله نرمالبودن ماندهها و ناهمبستهبودن

متغیرهای تنظیمشناختی و تابآوری  )p<۰٫۰1( ۰٫۳۶و میزان

خطاها برقرار بود.

همبستگی بین متغیرهای تنظیمشناختی و ذهنآگاهی ۰٫۴۲
جدول  .۲نتایج رگرسیون همزمان برای پیشبینی تابآوری ازطریق زیرمقیاسهای تنظیمشناختی
ابعاد

مقدارp

مالمت خویش

B
-۲٫۰1

Beta
-۰٫۴۳

t
-۳٫۸۳

>۰٫۰۰1

نشخوارگری

-1٫۰۴

-۰٫1۹

-1٫۹۹

۰٫۰۴۷

فاجعهسازی

-1٫۶۲

-۰٫۵۰

-۳٫۲۲

>۰٫۰۰1

دیدگاه دیگران

-1٫۴۵

-۰٫۳۸

-۳٫۶۰

>۰٫۰۰1

پذیرش

۰٫۸۶

۰٫1۵

۲٫۴۸

۰٫۰1۴

تمرکز مجدد بر برنامهریزی

1٫۸۶

۰٫۳۴

۲٫۵۰

۰٫۰1۳

ارزیابی مجدد مثبت

1٫۷۹

۰٫۳۳

۳٫1۴

۰٫۰۰۲

دیدگاهگیری

-۲٫۳۹

-۰٫۴۳

-۴٫۷۲

>۰٫۰۰1

۴
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متغیرها

میانگین

انحراف

استاندار

1

۲

۳

۵

۷

۸

۹

1۰

1

پیشبینی تابآوری تعیین شده است .همچنین ،برای تعیین نقش
واسطهای ذهنآ گاهی در رابطٔه بین تابآوری و تنظیمشناختی هیجان،
فاجعهسازی ،دیدگاه دیگران ،دیدگاهگیری و بُعد نشخوارگری ذهنی

علی بهکار گرفته میشود و با استفاده از وزن بتا (ضریب مسیر) میتوان

بهصورت منفی تابآوری را پیشبینی میکند ()p<۰٫۰۵؛ درحالیکه

مقدار اثر هر متغیر (عامل) را بر متغیر وابسته مشخص کرد .همچنین

سایر ابعاد تنظیمشناختی-هیجان ،پذیرش ،تمرکز مجدد بر برنامهریزی

مشخص میسازد که اثر هر متغیر تا چه حد مستقیم و تا چه حد

و ارزیابی مجدد مثبت ،تابآوری را بهطور مثبت و معنادار پیشبینی

غیرمستقیم است.

میکند (.)p<۰٫۰۵

در این روش اثرکل (اثر مستقیم +اثر غیرمستقیم) متغیرهای (عوامل)

برای بررسی تعیین سهم هریک از عوامل تنظیمشناختی هیجان در

تنظیمشناختی بر تابآوری سنجیده میشود .مدل مسیری رابطٔه بین

پیشبینی تابآوری از رگرسیون همزمان استفاده شد؛ زیرا در این هدف

تابآوری و تنظیمشناختی هیجان با متغیر واسطهای ذهنآگاهی

توجه بر آن بود که سهم هریک از ابعاد تنظیمشناختی هیجان در

بهصورت زیر است:

جدول  .۴خالصٔه نتایج تحلیل واریانس با اندازهگیری مکرر مربوط به اثر برنامٔه درمانی هماهنگ درمانگر ،خانه و مدرسه بر متغیر پژوهش

شکل  .1مدل مسیری رابطٔه بین تابآوری و تنظیمشناختی هیجان با متغیر واسطهای ذهنآگاهی
براساس نتایج بهدستآمده در مدل باال ،اثر مستقیم متغیر

منفی تتتابآوری را پیشبینی کردنتتد .همچنین از میتان ابعتتاد هیجتتان

تنظیمشناختی بر تابآوری برابر  ۰٫۴۳و همچنین اثر غیرمستقیم

مث بت ،بُ عد پذیرش و تمرکز م جدد بر بر نا مهریزی و ارز یابی م جدد

تنظیمشناختی بر تابآوری ازطریق متغیر واسطهای ذهنآگاهی برابر

مث بت ،توانستتتت تها ند تابآوری خانوادٔه دارای کود کان استتتتتث نایی را

 ۰٫1۸×۰٫۳۷=۰٫۰۷است؛ بنابراین اثر کلی تنظیمشناختی بر تابآوری

به صورت مثبت پیشبینی کنند .هم سو با نتایج این پژوهش ،مکگی و

برابر  ۰٫۴۳+۰٫۰۷=۰٫۵۰بیان میشود .این نتیجه مشخص میکند که

همکاران در پژوهشتتتی بیان کردند افراد ناشتتتنوا و عادی در شتتتناخت

اثر غیرمستقیم تنظیمشناختی بر تابآوری هماهنگ با اثر مستقیم آن

عواطف تفاوت معناداری ندارند؛ بااینوجود ،نتایج مطالعه ب یانگر آن

است .همچنین چون اثر غیرمستقیم تنظیمشناختی بر تابآوری

بود که این افراد درمقایستتتته با افراد عادی ،قادر به تمایز بین عواطف

درمقایسه با اثر مستقیم آن کوچک بوده لذا توجه به متغیر واسطهای

خود در موقعیتی منفی نبوده و از تاکتیکی منفی برای کاهش اثر منفی

ذهنآگاهی در فهم و درک رابطه بین تنظیمشناختی و تابآوری اساسی

موقعیت استفاده میکنند .در کل ،افراد ناشنوا درمقای سه با افراد عادی

نیست .شایان ذکر است که پیشفرضهای استفاده از مدلهای

تطبیق هی جانی کمتری دار ند .م طال عهکن ندگان این پژوهش پیشتتتتن هاد

رگرسیونی مربوط به تحلیل مسیر ازجمله نرمالبودن ماندهها و

میکنند بایستی از روشهایی برای رشد مهارت تطبیق هیجانی استفاده

ناهمبستهبودن خطاها برقرار بود.

شتتود که خود راهی برای رشتتد عواطف این دانشآموزان استتت (.)1۵
همچنین همستتتتو با نتایج این پژوهش ،پلیتر و همکاران در تحقیقی،

4

رابطه بین ذهنآگاهی و بهزی ستی روان شناختی را برر سی کردند .نتایج
ٔ

بحث

پژوهش ،نشتتتتان داد که همبستتتتتگی مثبت معناداری بین ذهنآگاهی و

نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون چندگانه در این پژوهش حاکیاز این

بهزیستتتی روانشتتناختی و همبستتتگی منفی با استتترس و اضتتطراب و

بود کته بین تنظیمشتتتتنتتاختی هیجتان و تتابآوری رابطتته وجود دارد.

افستتتتردگی وجود دارد ( .)1۷ریف در مطتتالعتتهای مشتتتتخص کرد

همانطورکه در مقدمه ذکر شتتد ستتازٔه تنظیمشتتناختی هیجان دارای دو

ذهنآگاهی سبب افزایش بهزی ستی روان شناختی و ج سمی فرد شده و

بُعد کلی مثبت و منفی استتتت .به این صتتتورت که ابعاد نظری مالمت

بین ذهنآگتتاهی و تطبیق هیجتتانی ارتبتتاط وجود دارد کتته هر دو بر

خویش ،نشتتتتخوارگری ،فاجعهستتتتازی ،دیدگاهگیری و دیدگاه دیگران

بهزیستتتتتی روانشتتتتنتتاختی فرد تتتأثیر بتته ستتتتزایی دارنتتد و در ابعتتاد

زیرمجموعٔه هیجان منفی و ابعاد پذیرش و تمرکز مجدد بر برنامهریزی

نشتتتتخوارگری ذهنی و پذیرش ناهمستتتتو با این یافتهها استتتتت (.)1۸

و ارزیابی مجدد مثبت زیرمجموعٔه هیجان مثبت را تشتتتکیل میدهند.

دراینراستا ،میتوان گفت باتوجه به تعریف تنظیم هیجان ،آن دسته از

در پژوهش حاضتتتتر از م یان ابعاد هی جان منفی بُعد مالمت خویش،

افرادی که از توانایی تنظیم هیجان بیشتتتتری برخوردارند ،قادر خواهند

نشتتخوارگری ،دیدگاه دیگران ،فاجعهستتازی و دیدگاهگیری بهصتتورت

۵
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براساس جدول  ،۲از میان ابعاد تنظیم هیجان ،بعد مالمت خویش،

از روش تحلیل مسیر استفاده شد .تحلیل مسیر برای آزمون مدلهای

ستتازوکارهایی که ستتازگارتر بوده ،استتتفاده کنند ( .)۲۴ناتوانی فرد در

فرزندانشان از لحاظ شناختی یا رفتاری ،نیاز ویژه دارند .ذهنآگاهی به

تنظیم و مدیریت هیجانها سبب می شود که افراد در برخورد با مسائل

فرد یاد میدهد که چگونه درقبال خود و واکنش های خود ،آگاهی و

و م شکالت ،سبکهای دفاعی ر شدنیافته را بهکار گیرند .از سویدیگر

شتتناخت بیشتتتری پیدا کرده و چگونه میتواند بدون قضتتاوتکردن در

وقتی اطالعات هیجانی بهدرستتتی در فرایند پردازش شتتناختی و ادارک

لحظٔه حال توجه کند .این شتتتیوهها و متدها منجربه ایجاد پاستتت های

و ارز شیابی شوند ،سازمان عواطف و شناختهای فرد عملکرد بهینه

انطباقیتر در برخورد با ف شار روانی نا شیاز دا شتن کودک با نیاز ویژه

خواهد داشت و درنتیجه میتواند تابآورتر باشند (.)۶

میشتتتتوند .این مطلب بهنوبٔه خود میتواند تابآوری را در این والدین

در تبیین این یافته ،میتوان نتی جه گرفت هی جان ها را بهدل یل ماه یت

افزایش د هد و از عواطف منفی در این افراد جلوگیریکرده و با عث

متغیرشان میتوان بر سطوح مختلف هوشیار یا ناهوشیار تجربه شود.

شتتود که والدین دارای کودکان استتتثنایی تابآوری بیشتتتری را تجربه

تحقی قات نشتتتتان دادند ،آن دستتتتته از افرادی که از مدیر یت هی جانی

کنند (.)1۹

بیشتتتتتری برخوردارند دربرابر آستتتت یبها عملکرد بهتری دارند (.)۲۵

۵

درواقع ،نتایج مطالعات بیان میکند وجود کودک ناتوان بهعنوان متغیر

نتیجهگیری

یافتههای پژوهش مؤید آن است والدینی که کنترل شناختی-هیجانی

بر تابآوری و ستتتتالمت روان در والدین این کودکان اثرگذار استتتتت.

دارند درمقایسه با والدین دیگر دارای تابآوری بیشتری هستند که در

واکنشهای رایج والدین درقبال کودکان استثنایی همان طیف وسیعی

این میان نقش ذهنآ گاهی اهمیت بسیار ویژهای دارد و میتواند

از غم و اندوه تا احساس درماندگی را شامل میشود که بهعنوان عاملی

بهصورت تعدیلکنندٔه عوامل باال باشد؛ چون افراد ذهنآ گاه قدرت

در کاهش تابآوری و ستتالمت روان والدین کودکان استتتثنایی بوده و

بیشتری در شناخت مشکالت و رویارویی با آن دارند .درواقع این نوع

وجود کودکان استتتثنایی و داشتتتن مشتتکالت متعدد دربارٔه آموزش در

والدین انعطاف بیشتری داشته و بهصورت مؤثری میتوانند با مشکالت

مدرستتتته و غیره باعث میشتتتتود والدین از نظر روانی دچار آشتتتتفتگی

روبرو شوند .نتایج پژوهش نشان داد که متغیر واسطهای ذهنآگاهی در

شوند؛ این آشفتگی سبب اُفت و کاهش سالمت روان در آنها میشود

فهم و درک رابطٔه بین تنظیمشناختی و تابآوری اساسی نیست؛ اما

(.)۸

پژوهشها بر دیگر نقش اساسی ذهنآگاهی تأکید دارند.

وجود فرزند مبتال به ناتوانی بر عقاید ،باورها ،افکار و احستتتتاستتتتات
والدین این کودکان تأثیر چشمگیری دارد؛ تاآنجاکه والدین احساسات
متنوعی ازجمله ستتردرگمی ،افستتردگی ،ناامیدی و بستتیاری از تجارب
منفی دیگر را تجربته میکننتد .این خود بر میزان تتابآوری این افراد
تتتأثیر منفیگتتذاشتتتتتتته و درنهتتای تت بتتاعتتث تتتابآوری کمتر والتتدین
دانشآموزان دارای ناتوانی میشتتتتود .درواقع ،تابآوری نا کارآ مد با
کاهش میزان استفاده از تنظیمشناختی هیجان همراه میشود .برعکس
والدین دارای تابآوری کارآمد با مه یاکردن موقع یت مناستتتتب برای
پذیرش نیازها و احستتاسها و افکار در وضتتعیت ناگوار و استتترسزا
زمینه را برای استتتتفاده از برنامٔه شتتتناختی مثبت تنظیم هیجان (ازقبیل
تمرکز مجتتدد مثبتتت و ارزیتتابی مجتتدد مثبتتت/برنتتامتتهریزی) فراهم
میسازند.
در تبیین این ی تافتتتههتتا میتوان گفتتت کتته تتتابآوری بهینتته میتوانتتد
بهطورنهفته تجربٔه فشتتار روانی و اضتتطراب را کاهش دهد .کستتب این
مهارت فرد را قادر می سازد تا انجام واکنشهای هیجانی و قضاوتی و
غیره را به مو ضوع توجه شده ،قطع یا محدود کند و با آگاهی بی شتری
به مستتتائل زندگی پاستتت دهد .براستتتاس پژوهشهای پیشتتتین راجعبه
اثربخشی ذهنآگاهی میتوان گفت که ذهنآگاهی میتواند اثرات مثبت
معناداری بر والدین از لحاظ فشار روانی ،اضطراب ،راهبردهای مقابله
و غیره داشته باشد (.)۲۶
ازآنجتتاکتته ذهنآگتتاهی هم عملکرد ذهنی و هم عملکرد رفتتتاری را
تقو یت میکند ( ،)۲میتوان انتظار داشتتتتت که افراد ذهنآگاه نگرش
مثبتتری به توانایی های خودداشتتتتته و در کنارآمدن با فشتتتتار روانی
زندگی بهطور موفق یتآمیزی عمل کنند .در مطالعهای که روی والدین
کودکان مبتال به اوتیستتتتم انجام شتتتتد ،در یافتند راهبردهای مبتنی به

۶
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بود هیجانات خود را ،با ستتازگاری روانشتتناختی بهتر اداره کرده و از

ذهنآگاهی ممکن استتتتت تنها گزی نٔه موجود برای والدینی باشتتتتد که
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