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Abstract
The purpose of this study was to investigate the
role of religious orientation (internal and
external) and defense mechanisms on prediction
of resiliency in Mothers of slow paced children.
The research method is descriptive correlational.
Study population: All mothers of slow paced
children living in the city of Khorramabad, from
among whom 100 patients were randomly
chosen. Data collection instruments are as
follow: Resiliency questionnaire developed by
konovr and Davidson (2000), religious
orientation questionnaire by Alport (1997) and
defensive mechanism questionnaire by Andruz
(1993). Data were analyzed with using
coefficient Pearson's correlation and regression.
The results showed that there is a significant
positive correlation between resiliency and
internal religious orientation (p=0/001), and
there is a significant negative correlation
between resiliency and external religious
orientation (p=0/005). Also there is significant
positive correlation between resiliency with
mature defense mechanism (p<0/001), and there
is significant negative correlation between
immature defense mechanism (p<0/05) with
neuroticism defense mechanisms (p<0/001).
Also, the results of Stepwise regression showed
that internal orientation has a positive effect on
resiliency (p<0/001) and whatever mothers with
slow paced children use more the internal
religious orientation, their mental health will be
promote, but this relationship will be stronger
with the presence of mature defense mechanism.
This study showed that mothers of slow paced
children, whom use the internal religious
orientation and the mature defense mechanisms,
will have higher resiliency and more favorable
general health.
KeyWords: Resiliency, Defensive mechanism,
Slow Paced
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چكیده
هدف این پژوهش بررسی نقش جهتگیری مذهبی (درونی ـ
بیرونی) و مکانیسمهای دفاعی در پیشبینی تابآوری مادران
 روش پژوهش توصیفی و از نوع.کودکان آهسته گام میباشد
 جامعه آماری پژوهش کلیه مادران کودکان.همبستگی میباشد
 نفر از آنها100 آهسته گام ساکن شهرستان خرمآباد که
 ابزار مورداستفاده در.بهصورت نمونهگیری تصادفی انتخاب شدند
،)20003( این پژوهش پرسشنامه تابآوری کونور و دیویدسون
) و پرسشنامه1967( پرسشنامه جهتگیری مذهبی آلپورت
 جهت تحلیل.) بود1993 ، اندروزDSQ( مکانیسمهای دفاعی
.دادهها از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده گردید
نتایج این پژوهش نشان داد که بین تابآوری با جهتگیری
) و با جهتP>0/001( مذهبی درونی رابطه مثبت و معنیدار
) رابطه منفی و معنیدار وجودP>0/05( گیری مذهبی بیرونی
 همچنین بین تابآوری با مکانیسم دفاعی رشد یافته.دارد
) رابطه مثبت و معنیدار و مکانیسم دفاعی رشدنیافتهP>0/001(
) و مکانیسم دفاعی روان آزرده رابطه منفی و معنیدارP>0/05(
 همچنین نتایج رگرسیون گامبهگام نشان.)P>0/01( وجود دارد
داد که جهتگیری درونی بر تابآوری تأثیر مثبت دارد
 ) و هراندازه مادران دارای کودک آهسته گام بیشتر ازP>0/001(
جهتگیری مذهبی درونی استفاده کنند به ارتقاء سالمت روان
 اما این رابطه با حضور متغیر مکانیسم،آن ها افزوده خواهد شد
 این مطالعه نشان داد که.دفاعی رشد یافته قوی تر خواهد شد
مادران دارای کودک آهسته گامی که از جهتگیری مذهبی
درونی و مکانیسم دفاعی رشد یافته استفاده میکنند از تابآوری
.باالتر و سالمت روان مطلوبتری برخوردار خواهند شد
، مکانیسمهای دفاعی، جهتگیری مذهبی، تابآوری:کلیدواژهها
.آهسته گام
1
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مقدّمه
خصوصیتهای کودک با ویژگیها و نحوه فرزند پروری
والدین ،در تعامل متقابل است .وجود کودک آهسته گام در
خانواده ،با توجه به نیازهای مراقبتی خاص کودک ،برای
مادران که نسبت به بقیه ،بیشتر با کودک سروکار دارند،
منبع استرس است و بر سالمت روانی و سازگاری آنها تأثیر
منفی میگذارد (سینگر و همکاران2007 ،2؛ مک کنوکی و
همکاران )2008 ،3این استرس ممکن است ناشی از نگرانی
درباره چگونگی کنار آمدن با مشکالت آینده ،مشکالت
رفتاری ،سطح ناتوانی کودک ،تغییر در روابط خانوادگی،
هزینههای اقتصادی سنگین ،رؤیاهای بر باد رفته ،رفتارهای
ترحمآمیز دیگران ،نگرش منفی جامعه ،کمبود اطالعات،
محدودیت دسترسی به خدمات ،امکانات و تعارضات مربوط
به داشتن فرزندی دیگر باشد (ویتر2003 ،4؛ بلو و
همکاران .)2006 ،5خانوادههای بسیاری با مشکالت ناشی از
داشتن فرزند آهسته گام درگیرند( .سیف نراقی و نادری،
 .)1389بر اساس آمارهای مختلف بینالمللی حدود 2/5
درصد از کل کودکان و دانشآموزان ،آهسته گام هستند و بر
اساس جمعیت  20میلیونی دانش آموزان ،آمار آنها در
کشور ما حدود  500هزار نفر پیشبینی میشود (افروز،
.)1379
در خانواده هایی که سعی در مراقبت از کودکان آهسته
گام دارند ،یکی از موضوعات قابلتوجه ،تابآوری والدین و
سایر اعضای خانواده است .در بسیاری از موارد مراقبت از
کودک آهسته گام ممکن است تابآوری سایر اعضای
خانواده و بهویژه عضو مراقب را کاهش دهد (کروهولث و
همکاران .)2003 ،تابآوری به عوامل و فرآیندهایی اطالق
میشود که خط سیر رشد را از خطر دچار شدن به
رفتارهای مشکلزا و آسیب روانشناختی قطع کرده و علی
رغم وجود شرایط ناگوار به پیامدهای سازگارانه منتهی می
شود (جوکار .)1386 ،تابآوری باعث میشود که افراد در
شرایط دشوار باوجود عوامل خطرزا از ظرفیتهای موجود
خود در دستیابی به موفقیت و رشد زندگی فردی خود
استفاده کنند و از این چالشها بهعنوان فرصتی برای
توانمندکردن خود بهرهجویند (نیومن)2005 ،؛ بنابراین افراد

با تابآوری باال در شرایط استرسزا و موقعیتهای ناگوار،
سالمت روانشناختی خود را حفظ میکنند.
از جمله مسائلی که در حوزه عوامل مؤثر بر تابآوری
مطرح است نقش مذهب است .باورهای مذهبی ،افکار
والدین را سازمان داده و به تالشهای آنها معنا میدهند.
التزام به مذهب می تواند تجربه و پاسخ والدین را به معلولیت
کودک خود ،تحت تأثیر قرار دهد .ترن بال و ترن بال
( )1990معتقد هستند که منابع مذهبی از طریق حمایت
اجتماعی و باور دهی ،احتمال پذیرش معلولیت و تابآوری
والدین را در خانواده کودک ناتوان یا در موقعیتهای
استرسزا افزایش میدهند .پژوهشها نشان دادهاند که بین
منابع مذهبی و چگونگی کنار آمدن با نامالیمات زندگی
ارتباط وجود دارد و شکلهای مختلف مقابله مذهبی با
مهارتهای مقابله با مشکالت ارتباط پیدا میکنند .همچنین
مشخصشده است افرادی که روحیه مذهبی دارند از سطوح
باالتری از تابآوری علیه ضربههای زندگی بهرهمند هستند
(ننان2009 ،6؛ کال .)2003 ،7رو و ونگ )2006( 8در
پژوهش خود نشان دادند که از میان  43پژوهش انجامگرفته
در حوزه رابطه بین مذهب و سالمت روانی 84 ،درصد آنها
رابطه مثبتی را میان این دو پیدا کردند .همچنین کوینگ و
همکاران )2001( 9گزارش کردند که از میان  850پژوهشی
که رابطه بین مذهب و سالمت روانی را بررسی کردهاند ،دو
سوم آنها رابطه مثبت و معنیداری را میان عمل به
باورهای مذهبی ،تابآوری و سالمت روانی پیدا کردند.
پارک و همکاران ( )1996دریافتند که با نگرش مذهبی در
شرایط استرسزا ،احساس اضطراب و افسردگی کمتر می-
شود .همچنین از طریق ارائه حمایت اجتماعی و فراهم
آوردن معنا و هدف زندگی با باورها میتوان هیجانات مثبت
قوی ایجاد کرده و زمینه را برای افزایش تابآوری در والدین
فراهم کند.
یکی دیگر از عواملی که پیشبینی میشود با تابآوری
مادران کودکان آهسته گام رابطه داشته باشد استفاده از
مکانیسمهای دفاعی است .برای مثال والدین کودکان آهسته
گام ممکن است از مکانیسمهای دفاعی همانند :فرافکنی،

2 - Singer etal
3 - Mc Conky etal
4 - Witter
5 - Buelow etal
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6 - Neenan
7 - Call
8 - Rew & Wong
9 - Koing etal
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گوشهگیری ،جابهجایی ،افسردگی ،انگیزه خودکشی ،خشم،
10
ترس و غیره استفاده کنند (میالنی فر .)1386 ،وایالنت
( ،)2000مکانیسمهای دفاعی را فرآیندهای نظم بخش
غیرارادی و درونی تعریف کرده است که فرد را قادر می
سازند ناهماهنگی شناختی نسبت به تغییرات درونی و
بیرونی محیط را کاهش دهد .وی مکانیسمهای دفاعی را
بهعنوان برقرارکننده تعادل روانی و وسیلهای جهت کنار
آمدن با تعارضها و ناهماهنگیهای شناختی تلقی میکند.
وی همچنین بیان میکند که مکانیسمهای دفاعی نقش
مهمی در تابآوری دارند و نشان میدهد که روش شناختی
11
تغییر وقایع ،ساز و کار اساسی تابآوری است .راتر
( ،)1987تابآوری را مکانیسمی دفاعی و حمایتکننده
تعریف کرده است که پاسخ فرد به موقعیت پرمخاطره را
تعدیل میکند .مکانیسمهای دفاعی برای کاهش تعارض
ناشی از تنیدگی در افراد اگر بهصورت بیمارگونهای استفاده
شوند ،به دلیل گریز از واقعیت و به وجود آمدن دنیای
مختص خود فرد باعث میشود که در درازمدت فاصله فرد
با خودش نیز افزایش یابد (حیدری .)1385 ،حال اگر
مادران کودکان آهسته گامی که مستقیماً با سالمت روان،
آموزش و مسائل تربیتی کودکان آهسته گام درگیر هستند
از مکانیسمهای دفاعی مخرب استفاده کنند باعث میگردد
که هم برای خود و هم برای دیگر افراد مرتبط با آنها
مشکالتی را به وجود آورند که از آن جمله میتوان به
کاهش سالمت روانی آنها اشاره کرد .این مسئله درنهایت بر
قشر عظیمی از جامعه تأثیر میگذارد؛ بنابراین با توجه به
اهمیت تابآوری و عوامل مؤثر و تأثیرگذار بر آن در سالمت
روان مادران کودکان آهسته گام و خأل پژوهشی در این
زمینه هدف اصلی این پژوهش بررسی نقش جهتگیری
مذهبی (درونی – بیرونی) و مکانیسمهای دفاعی در پیش-
بینی تابآوری مادران دارای کودکان آهسته گام است و
همچنین فرضیههای پژوهش عبارتاند از:
 -1مادران دارای کودک آهسته گام جهتگیری مذهبی
درونی و تابآوری بیشتری دارند.
 -2مادران دارای کودک آهسته گام جهتگیری مذهبی
بیرونی و تابآوری بیشتری دارند.

 -3مادران دارای کودک آهسته گام مکانیسم دفاعی روان
آزرده و تابآوری بیشتری دارند.
 -4مادران دارای کودک آهسته گام مکانیسم دفاعی رشد
یافته و تابآوری بیشتری دارند.
 -5مادران دارای کودک آهسته گام مکانیسم دفاعی
رشدنیافته و تابآوری بیشتری دارند.
روش و ابزار پژوهش
این پژوهشی ،توصیفی و از نوع همبستگی است.
جامعه آماری این پژوهش را کلیه مادران دارای کودک
آهسته گام شهرستان خرمآباد تشکیل میدهند .نمونه
پژوهش شامل  100نفر از مادران دارای کودک آهسته گام
بود که به روش نمونهگیری تصادفی انتخاب شدند .بدین
ترتیب ابتدا با شناسایی مادران دارای فرزند آهسته گام که
کودک آنها در محدوده سنی  5تا  14سال و سطح عملکرد
ذهنی تربیتپذیر بودند ،بهعنوان نمونه در پژوهش
موردبررسی قرار گرفتند .ابزار مورداستفاده در این پژوهش
عبارت بودند از:
مقیاس تابآوری بزرگساالن:(CD-RISC) 12این
مقیاس که توسط کانر ) (Connerو دیویدسون
) (Davidsonساخته شد دارای  25سؤال میباشد که در
مقیاس لیکرت بین صفر (کامالً نادرست) تا چهار (همیشه
درست) نمرهگذاری میشود .نمره میانگین این مقیاس 52
است و هر چه نمره آزمودنی باالتر از  52باشد ،تابآوری
بیشتر و هر چه به صفر نزدیکتر شود تابآوری کمتر می-
شود .محمدی در سال  1384آن را در ایران هنجاریابی کرد.
سامانی و همکاران ( )1386نیز ضریب آلفای کرونباخ 0/87
را برای پایایی این آزمون به دست آورند .در پژوهش حاضر
بهمنظور تعیین پایایی از روش آلفای کرونباخ استفادهشده
است که ضریب پایایی حاصله برابر با  0/89گزارششده
است.
مقیاس جهتگیری مذهبی (درونی – برونی)
آلپورت :)RQS( 13آلپورت یک مقیاس  20گزینهای ساخت
که  11گزینهی آن به جهتگیری مذهبی برونی و  9گزینه-
ی آن به جهتگیری مذهبی درونی اشاره میکردند .در سال
 1963فگین یک نسخه  21گزینهای از مقیاس  T/Eساخت

10 - Vaillant
11 - Rutter
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12 - Conner-Davidson Resilience Scale
13 - Allport
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که تمام گزینههای آلپورت در آن انتخابشده بودند و عالوه
بر آن ،یک گزینهی دیگر نیز به آن افزود .این گزینه
همبستگی مثبت باالیی ( )0/61با مقیاس  Eداشت و از آن
به بعد این مقیاس بیشتر مورداستفاده قرارگرفته است
(دوناهو .)1985 ،14برای سنجش روایی این آزمون در ایران،
مقیاس جهتگیری مذهبی درونی و بیرونی فگین به فارسی
ترجمه شد و صحت ترجمهی آن با بازخوانی توسط
متخصصین دیگر و ترجمهی دوبارهی آن به انگلیسی
تصحیح گردید و سپس با بازنویسیهای متعدد سعی در
متناسب نمودن آن با بافت فرهنگی و مذهبی ایران گردید و
گزینه ها بر اساس مقیاس لیکرت تنظیم گردید .در این
مقیاس نمرهگذاری برای سؤاالت مقیاس جهتگیری مذهبی
برونی بدینصورت میباشد :کامالً مخالفم  ،5تقریباً مخالفم
 ،4تقریباً موافقم  2و کامالً موافقم  .1برای سؤاالت جهت
گیری مذهبی درونی نمرهگذاری بدینصورت میباشد :کامالً
موافقم  ،1تقریباً موافقم  ،2تقریباً مخالفم  4و کامالً مخالفم
 .5اعتبار این مقیاس توسط جان بزرگی در یک نمونه 235
نفری از دانشجویان تهران با اعتبار  0/737بر اساس آلفای
کرونباخ مورد آزمون قرارگرفته است .در پژوهشی دیگر که
توسط مختاری در یک نمونه  10نفری از دانشجویان
دانشگاه تهران صورت گرفت ،اعتبار این مقیاس به روش
آلفای کرونباخ محاسبه گردید که ضریب آلفای معادل
 0/712و آلفای کرونباخ برای هر یک از جهتگیریهای
مذهبی درونی و بیرونی به ترتیب برابر  0/78و  0/76به
دست آمد.
پرسشنامه سبکهای دفاعی ( :15)DSQپرسشنامه
سبکهای دفاعی ( ،)DSQ-40در ایران توسط حیدری
نسب ( )1385موردبررسی و هنجاریابی قرارگرفته است.
یافتههای مربوط به اعتبار پرسشنامه مشخص کرد که نسخه
ایرانی همانند نسخه اصلی از اعتبار مطلوبی برخوردار است.
اعتبار این پرسشنامه از طریق روش باز آزمایی و محاسبه
آلفای کرونباخ ارزیابیشده است .ضریب آلفا در گروههای
موردمطالعه به تفکیک در دانش آموزان و دانشجویان و
جنس گروه نمونهگیری و نیز مکانیسمهای دفاعی بررسی
شد .باالترین آلفای کل در مردان دانشجو ( )0/81و پایین
ترین آلفای کل در زنان دانشآموز ( )0/69مشاهده شد .در
مکانیسمهای دفاعی ،باالترین آلفا مربوط به سبک رشد
14- Donahu
15 - Questionnaire Defense Styles

نایافته ( )0/72و کمترین مربوط به سبک روانآزردهوار
مربوط میشد (حیدری نسب .)1385 ،بشارت و همکاران
نیز ضریب آلفای کرونباخ را برای هر یک از سبکهای رشد
یافته ،روان آزرده و رشد نایافته به ترتیب برابر 0/73 ،0/75
و  0/74و ضریب اعتبار باز آزمایی را با فاصله  4هفته 0/82
گزارش کردهاند (بشارت ،شریفی و ایروانی.)1380 ،
روش اجرا
پس از هماهنگی با آموزش و پرورش کودکان استثنایی
شهرستان خرمآباد و جلب رضایت آزمودنیها و نیز شناسایی
مادران دارای کودکان آهسته گام ،ابتدا هدف تحقیق برای
آنها بیان شد و پرسشنامهها در اختیار آنها قرار گرفت و از
آنها خواسته شد که بهدقت سؤاالت را بخوانند و پاسخهای
موردنظر را متناسب با ویژگیهای خود انتخاب نمایند و
سؤالی را تا حد امکان بیجواب نگذارند .سرانجام ،دادههای
جمعآوری شده با ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل
رگرسیون گامبهگام به شیوه ورود مورد تجزیه و تحلیل
آماری قرار گرفت .همچنین اطمینان بخشی در مورد
محرمانه ماندن اطالعات و آزادی انتخاب برای شرکت در
پژوهش از نکات اخالقی رعایت شده این پژوهش بود.
یافتهها
در نمونه موردمطالعه سطح تحصیالت مادران به ترتیب 71
درصد زیر دیپلم 22 ،درصد دیپلم 4 ،درصد فوقدیپلم3 ،
درصد لیسانس بودند .وضعیت شغلی مادران کودکان آهسته
گام شرکتکننده به ترتیب  11/36درصد کارمند و 88/64
مادران نیز خانهدار بودند .در این قسمت با استفاده از
همبستگی پیرسون و آزمون معناداری آن به تأیید یا رد
فرضیهها پرداخته شد.
نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان میدهد که بین
جهتگیری مذهبی درونی با ( ،)r=0/68مکانیسم دفاعی
رشد یافته با ( )r=0/66و تابآوری رابطه مثبت و معنیداری
وجود دارد .همچنین بین مکانیسم دفاعی رشدنیافته و
تابآوری با ( )r=-0/49رابطه منفی و بین جهتگیری
بیرونی و مکانیسم دفاعی روان آزرده و تابآوری رابطهای به
دست نیامد؛ بنابراین فرضیه  1و  4تأیید میشود .بر اساس
جدول  1ضریب همبستگی بین مکانیسم دفاعی رشد یافته
با تابآوری معنادار بود و فرضیه تحقیق تأیید شد (0/001
=.(p
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فرضیه اول :بین جهتگیری مذهبی درونی و تابآوری
مادران دارای کودک آهسته گام رابطه وجود دارد .بر اساس
جدول  1ضریب همبستگی بین جهتگیری مذهبی درونی
با تابآوری معنادار بود و فرضیه تحقیق تأیید شد
(.)p=0/001
فرضیه چهارم :بین مکانیسم دفاعی رشد یافته و تاب
آوری مادران دارای کودک آهسته گام رابطه وجود دارد .بر
اساس جدول  1ضریب همبستگی بین مکانیسم دفاعی رشد
یافته با تابآوری معنادار بود و فرضیه تحقیق تأیید شد
(.)p=0/001
چنانکه در جدول  2مالحظه میشود از میان پنج متغیر
پیشبین واردشده در معادله رگرسیون همزمان ،متغیر
جهتگیری مذهبی درونی با ضریب استاندارد بتا  0/541و
متغیر مکانیسم دفاعی رشد یافته با ضریب استاندارد 0 /372
دارای توان پیشبین معناداری برای تابآوری بوده است
( .)-P=0/001بنابراین بین جهتگیری مذهبی درونی و
تابآوری رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد .همچنین
بین مکانیسم دفاعی رشد یافته و تابآوری مادران آهسته
گام رابطه مثبت وجود دارد .نتایج تحلیل رگرسیون چند
متغیری نشان داد که سهم این متغیرها در پیشبینی
تابآوری  46درصد است .به عبارتی  46درصد از واریانس

تابآوری توسط جهتگیری مذهبی درونی و مکانیسم
دفاعی رشد یافته تبیین میشود.
برای تعیین تأثیر هر یک از مؤلفههای ،جهـتگیری مـذهبی
بیرونی ،جهتگیری مذهبی درونـی ،مکانیسـم دفـاعی رشـد
یافته ،مکانیسـم دفـاعی رشـدنیافته ،مکانیسـم دفـاعی روان
آزرده بــهعنوان متغیرهــای پیشبــین و تــابآوری بــهعنوان
متغیر مالک ،با تحلیل رگرسیون چند متغیری به روش ورود
تحلیل شدند .همـانطور کـه در جـدول شـماره  3مشـاهده
میشــود میــزان  Fمشاهدهشــده معنــادار اســت .بــر مبنــای
ضرایب تعیین در گام اول تحلیل ،جهتگیری مذهبی درونی
بهتنهایی  32/5از تغییرات متغیر مالک (تابآوری) را تبیین
میکنــد ( ،)P>0/001امــا در گــام دوم تحلیــل افزودهشــده
متغیر مکانیسم دفاعی رشـد یافتـه قـدرت پیشبینـی را بـه
 46/2افزایش میدهد که ایـن میـزان افـزایش نیـز معنـادار
( )P>0/001بود؛ بنابراین هراندازه مادران کودکـان آهسـته
گام بیشتر از جهتگیری مذهبی درونـی اسـتفاده کننـد بـه
میزان تابآوری آنها نیز افزوده خواهد شد؛ اما این رابطه بـا
حضور متغیر مکانیسم دفاعی رشد یافته قویتر خواهد شـد؛
بنابراین مادران کودکـان آهسـته گـامی کـه از جهـتگیری
مذهبی درونی استفاده میکنند در شـرایط تـابآوری بـاالتر
برخوردار خواهند بود.

جدول  1همبستگی بین جهتگیری مذهبی ،مكانیسمهای دفاعی و تابآوری
متغیرها
جهتگیری مذهبی درونی
جهتگیری مذهبی بیرونی
مکانیسم دفاعی رشد یافته
مکانیسم دفاعی رشدنیافته
مکانیسم دفاعی روان آزرده

الگو

همزمان

تابآوری

شاخص آماری
ضریب همبستگی
0/68
0/24
0/66
-0/49
 0/23ـ

ضریب تعیین

P

0/46
0/05
0/43
0/24
0/05

0/001
0/099
0/001
0/001
0/098

جدول  .2ضرایب استاندارد و غیراستاندارد رگرسیون همزمان برای پیشبینی تابآوری
t
سطح معناداری
ضرایب Beta
ضرایب B
شاخصهای آماری متغیرهای پژوهش
مقدار ثابت
جهتگیری مذهبی درونی
جهتگیری مذهبی بیرونی
مکانیسم دفاعی رشد یافته
مکانیسم دفاعی رشدنیافته
مکانیسم دفاعی روان آزرده

4/221
0/642
-0/209
0/389
0/213
0/2015
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0/541
0/129
0/372
0/153
0/147

8/201
5/801
1/485
3/104
1/412
1/324

0/0001
0/001
0/203
0/001
0/138
0/149
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جدول  .3تحلیل رگرسیون گامبهگام و ضرایب تبیین
متغیرهای پیشبین

R

R2

SE

جهتگیری مذهبی درونی
مکانیسم دفاعی رشدیافته

0/570
0/680

0/325
0/462

0/111
0/056

بحث و نتیجهگیری
هدف از پژوهش حاضر بررسـی نقـش جهـتگیری مـذهبی
(درونـی ـ بیرونـی) و مکانیســمهای دفـاعی در پـیشبینــی
تابآوری مادران دارای کودکـان آهسـته گـام اسـت .نتـایج
بهدستآمده از پژوهش نشـان میدهـد کـه رابطـه مثبـت و
معناداری بین جهتگیری مذهبی درونی و تـابآوری وجـود
دارد .این نتیجه با یافتههای پژوهشی دونـاهو1985 ،؛ ننـان،
2009؛ کال2003 ،؛ رو و ونگ2006 ،؛ مک کالو و الرسـون،
2001؛ کروک2003 ،؛ جوکار و همکـاران 1389 ،همخـوانی
دارد .در تبیین این نتایج میتوان بیان کرد تابآوری ازجمله
عوامـل مـؤثر در ســالمت روانـی و رضــایت از زنـدگی افــراد
مواجهه شده با انـواع ضـربههای روانـی اسـت (اسـتینهارد و
دولبیر .)2008 ،وجود فرزند آهسته گام ضربه روانی بزرگـی
برای خانواده است و والدین دارای کودکان آهسته گام بیشتر
از سایر والـدین اسـترس و فشـار روانـی را تجربـه میکننـد
(احمد پناه .)1380 ،افراد تـاب آور بـا احتمـال بیشـتری در
رویارویی با شـرایط نـاگوار ،در جسـتوجوی معنـا هسـتند.
داشتن ایمان ،تحمل افراد را در برابر سـختیها افـزایش داده
و آنها را برای غلبه بر چالشها و تغییرات در زنـدگی یـاری
میدهد .همچنین ارتباطات فرا معنـوی بـهعنوان تکیـهگاه و
پشــتیبان بــرای ســازگاری بیشــتر فــرد ،عمــل میکننــد.
همینطور معنویت ،عامل کلیـدی بـرای پـرورش تـابآوری
دانسته شده است .در مطالعات مختلف نشان دادهشده اسـت
که معنویت به افراد کمک میکند که هیجانات منفی خود را
کاهش داده و از تنش و اضطراب خود بکاهند و بهتر بتواننـد
مشــکالت زندگیشــان را مــدیریت کننــد و از راهبردهــای
مناسب در جهت کاهش اسـترس و افسردگیشـان اسـتفاده
نمایند و درعینحال ،سالمت روانشان را حفظ نماینـد؛ زیـرا
وجود افسردگی ،تـنش و اضـطراب بـهعنوان عوامـل خطـرزا
میتوانند زمینه بروز بیماریهای جسمی و مشکالت متعـدد
بهداشت و روان و کاهش تابآوری را فراهم کنند .همچنـین
بافــت مــذهبی ،فرهنگــی و قــومی در کشــور مــا و وجــود
ریشههای عمیق معنویت و باورهای مذهبی ،منابع حمـایتی
مهمی به شمار میآیند که تأمینکننده سالمت روان و حفظ

B
0/483
0/213

Beta
0/363
0/176

T
4/345
1/476

P
***0/000
***0/000

آرامش فردی هستند و توانایی افراد را برای مقابله با شـرایط
سخت زندگی افـزایش میدهنـد .بـه اعتقـاد آلپـورت ،تنهـا
دینداری درونی با سالمت روانی ارتباط مثبت دارد (آلپورت
و راس .)1967 ،به اعتقـاد کـروک ( ،)2003بـاور بـه اینکـه
خدایی هست که موقعیتهـا را کنتـرل میکنـد و نـاظر بـر
بندگان است تا حد بسیاری اضطراب مرتبط با موقعیتهـا را
کاهش میدهد؛ بهطوریکه این افراد معتقدنـد میتواننـد بـا
اتکا به خداوند ،موقعیتهای غیرقابلکنترل را تحـت کنتـرل
درآورند .درنهایت باید گفت به دلیل سـبک زنـدگی خاصـی
که افراد با جهتگیری مذهبی درونی دارند ،آنها در مقابـل
رویدادهای ناگوار تابآوری بیشتری دارنـد .بـه بیـانی دیگـر
مادرانی که از جهتگیری مذهبی درونی بیشـتری برخـوردار
بودند ،با کودکان آهسته گام خود بر اساس آموزههای دینـی
و عاقبـت گرایـی و توجـه بـه آخـرت برخـورد میکردنـد ،از
تــابآوری بــاالتر و درنهایــت از ســالمت روانــی بیشــتری
برخوردار بودند .میتوان گفت داشتن اعتقاد مـذهبی درونـی
به افراد این توانایی را میدهد که زندگی را بامعناتر ببینند و
بهتبع آن از سالمت روانی بیشتری برخوردار باشند.
عالوه بر این ،نتایج بهدستآمده در پژوهش کنونی نشان
داد که مادران دارای کودک آهسته گام از بین سه مکانیسـم
دفاعی بیشتر از سبکهای دفاعی روان آزرده (دیگر دوسـتی
و ابطال) و سـبکهای دفـاعی رشـد نایافتـه (دلیلتراشـی و
بدنی سازی) استفاده میکنند کـه اسـتفاده از ایـن سـبکها
میتواند به کاهش تابآوری و درنهایـت منجـر بـه وخامـت
سالمت روان آنها شود ،بهعبارتیدیگر هر چـه ایـن مـادران
بیشــتر از مکانیســمهای دفــاعی روان آزرده و رشــد نایافتــه
استفاده کنند سـالمت عمـومی آنـان نیـز بـارخص در زیـر
مقیاس اضطراب ،بیخوابی و افسردگی در وضـعیت وخیمـی
قرارگرفته ،هیجانات منفـی زیـادتری را تجربـه مـیکننـد و
گزینههای کمتری برای کاهش آشـفتگیهای روانشـناختی
دارند (ابواقاسمی ،محمودی و سلیمانی  .)1388البته اگرچـه
اطالعات توصیفی نشان میدهد که بهطورکلی مادران دارای
کودک آهسته گام کمتر از مکانیسمهای دفاعی رشـد یافتـه
اسـتفاده میکننــد ولــی رابطــه مثبــت معنــاداری بــین ایـن
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مکانیسم با مقیاس تـابآوری ( )P>0/001در همـان تعـداد
مـادرانی کــه از مکانیســمهای دفـاعی رشــد یافتــه اســتفاده
میکردند به دست آمد؛ بنابراین میتوان نتیجـه گرفـت کـه
استفاده از مکانیسم دفاعی رشد نایافتـه و روان آزرده باعـث
افزایش اضطراب ،بیخوابی و افسردگی و استفاده از مکانیسم
دفــاعی رشــد یافتــه باعــث کــاهش اضــطراب ،بیخــوابی و
افســردگی و درنتیجــه بهبــود ســالمت عمــومی و افــزایش
تابآوری مادران کودکان آهسته گام میشود؛ بنابراین چـون
مکانیسمهای دفاعی با پیامدهای جسمانی و روانی در ارتباط
هستند (ابواقاسمی ،محمـودی و سـلیمانی 1388؛ وایالنـت،
 ،)2000زمانی که افراد از مکانیسمهای دفاعی رشد یافته در
برابر اتفاقات بد استفاده میکنند اضطراب آنها بسیار کمتـر
از افرادی میشود که مکانیسمهای دفاعی رشد نایافته را بـه
کار میگیرند (تامپسون )2007 ،و از سطح سـالمت عمـومی
و تــابآوری بیشــتری نیــز برخوردارنــد (محمــدپور یــزدی و
همکاران.)1388 ،
نتیجه حاصله از پژوهش حاضر در خصوص فرضیه دوم
نیز نشان داد که زمانی که متغیر جهتگیری مذهبی درونی
بهتنهایی وارد معادله رگرسیون (جهت پیشبینی تابآوری
مادران دارای کودک آهسته گام) شد ،توانست  32/5درصد
تابآوری را تبیین کند و لی این رابطه با حضور متغیر
مکانیسم دفاعی رشد یافته  13/7درصد دیگر ،قویتر گردید
تا جایی که قدرت پیشبینی را به  46/2درصد افزایش داد،
بنابراین مادران دارای کودک آهسته گام که از جهتگیری
مذهبی درونی و مکانیسم دفاعی رشد یافته استفاده می-
کنند از تابآوری بیشتری برخوردارند و میتوانند
بدینوسیله با استرس ناشی از داشتن کودک آهسته گام
کنار آمده و از سالمت عمومی بیشتری نیز برخوردار گردند.
تحقیقات نیز نشان میدهد که افراد دارای جهتگیری
مذهبی درونی از تابآوری باال برخوردار بوده و از
مکانیسمهای دفاعی رشد یافته و شیوههای کنار آمدن
مستقیم و فعال در برخورد با مشکالت و استرسهای زندگی
استفاده میکنند ،جنبه مخرب و آسیبزای عوامل
استرس زای زندگی (داشتن کودک آهسته گام) کمتر می-
شود؛ چون استفاده از جهتگیری مذهبی درونی و مکانیسم
دفاعی رشد یافته که افراد در مواجهه شدن با رویدادهای
زندگی به کار میبرند باعث افزایش سالمت عمومی بدن،
سالمت روانی ،شادکامی و غیره میشود (افضلی1386 ،؛

دادستان ،پاکدامن ،علی بخشی )1387 ،و بالعکس استفاده
از جهتگیری مذهبی بیرونی و مکانیسمهای دفاعی رشد
نایافته و روان آزرده نهتنها مشکالت را حل نکرده بلکه باعث
مشکالت هیجانی و اثرات منفی بر وضعیت سالمتی فرد
میگردد (ابوالقاسمی و همکاران .)1388 ،بهعبارتدیگر
جهتگیری مذهبی درونی و رشد یافتگی مکانیسمهای
دفاعی و درنتیجه تابآوری باال بر سازگاری کلی روانی و
اجتماعی و متعاقباٌ سالمت بدنی ـ پزشکی مادران دارای
کودک آهسته گام تأثیر چشمگیری دارد (بیگی.)2011 ،
بنابراین با توجه به تأیید فرضیه اول و دوم میتوان به
این نتیجه دستیافت که استفاده از مکانیسمهای درونی
مثبت (جهت گیری مذهبی درونی و مکانیسم دفاعی رشد
یافته) منتهی به افزایش تابآوری (بهعنوان مکانیسم بیرونی
مثبت) که شامل حمایتها ،ارتباطات اجتماعی ـ عاطفی
مثبت ،فرهنگ و ارزشهای فردی و اجتماعی (که میتواند
بر نحوه رویارویی صحیح افراد با مشکالت و نحوه تفکر تأثیر
بگذارد) میشوند (وایالنت )2000 ،و همگی میتوانند بر
ارتقاء سالمت روانی و جسمانی مادران دارای کودک آهسته
گام تأثیرگذار باشند.
درنهایت نتایج این پژوهش نشان داد که استفاده از
مذهب درصورتیکه درونی و همچنین مکانیسمهای دفاعی
درصورتیکه رشد یافته باشند میتوانند تابآوری را در
والدین کودکان آهسته گام پیشبینی کنند و بالعکس
مذهب برونی و مکانیسمهای دفاعی رشدنیافته و روان آزرده
پیشبینی کننده تابآوری در این والدین نیستند؛ بنابراین با
توجه به نتایج این پژوهش پیشنهاد میشود که با فراهم
نمودن تمهیدات الزم (با استفاده از درمانهای
روانشناختی ،ارائه آموزشهای مختلف درزمینهی افزایش
باورهای مذهبی و تابآوری و مقابله صحیح با چالشهای
زندگی) در پیشگیری عالئم و پیامدهای ناشی از داشتن
کودک آهسته گام و نهایتاٌ پذیرش کودک آهستهگام
اقدامات مؤثری انجام داد.
منابع
ابوالقاسمی ،ع؛ محمودی ،ه و سلیمانی ،ا .)1388( .بررسی نقش
سبکهای دلبستگی و مکانیسمهای دفاعی در تمیز دانشجویان
سیگاری و غیر سیگاری .مجله روانشناسی بالینی-141 ،3 ،
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