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چکیده
هدف :پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش مهارتهای
تابآوری بر ميزان تابآوری خواهران و برادرانِ کودکان دارای نشانگان
داون انجام شد .روش :پژوهش مذکور از نوع نيمه آزمایشی با طرح
پيشآزمون -پس آزمون و پيگيری بود .برای ارزیابی متغيرها از مقياس
تابآوری کانر و دیویدسون ( )2002و تابآوری کودکان و نوجوانان
پرینس-امبوری ( )2002استفاده شد 20 .نفر از خواهران و برادران
کودکان دارای نشانگان داون از کليۀ مناطق شهر شيراز با انتساب
تصادفی در دو گروه آزمایشی و کنترل در پژوهش حاضر مشارکت
کردند .يافتهها :تحليل دادهها با استفاده از روش تحليل واریانس
مختلط به همراه اندازهگيری مکرر نشان داد که اجرای برنامۀ
مداخلهای بر ميزان تابآوری و مؤلفههای آن در خواهران و برادران
کودکان دارای نشانگان داون گروه آزمایشی در مرحلۀ پسآزمون به
طور معنا داری موثر بوده و اثرات مشاهده شده در مرحلۀ پيگيری
پایدار مانده بود( .)p≤5/51نتیجهگیری :یافتههای پژوهش نشان داد
که آموزش مهارتهای تابآوری میتواند ميزان تابآوری خواهران و
برادران کودکان دارای نشانگان داون را افزایش دهد.

Abstract
Objective: The aim of this study was investigating
the effects of resilience training on resilience in
siblings of children with Down syndrome. Method:
In this study a semi-experimental design with
pretest-posttest and follow up design was applied.
Conner-Davidson Resilience Scale (2003) and
Prince-Embury Resilience Scale (2007) were used
for measuring of adolescents’ resilience. The
)sample size includes 30 adolescents (14- 18ys
having sibling with Down syndrome that assigned
for experimental and control groups randomly.
Results: Analyzing of data is performed by using
Mix Anova with repeated measure design. Results
reveal that resilience and its component in siblings
of children with Down syndrome in experimental
group significantly improved and their Emotional
vulnerability significantly decreased. Also, these
results were permanent in the follow up step
(p≤0/05). Conclusion: According to the findings of
the study it can be concluded that resiliency skills
training enhance the resilience in siblings of
children with Down syndrome.

کلید واژهها :خواهران و برادران کودکان دارای نشانگان داون ،آموزش
تابآوری ،مهارتهای تابآوری
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رودز)2002 ،؛ زیرا احتمال دارد که این گروه از
خواهران و برادران مجبور باشند که به جای وقت
گذرانی با سایر همساالن و دوستان؛ عالوه بر
مسئوليتهای مراقبتی ،اکثر وقتشان را به عنوان
دوستان و همراهان اصلی خواهر یا برادر ناتوانی صرف
کنند ،به طوری که حتی الزم باشد در هنگام بيرون
رفتن از منزل به خواهر یا برادر ناتوان خود در مورد
نحوۀ برقراری رابطه با دیگران در خارج از منزل نيز
کمک کنند (فلوید و همکاران .)2009 ،از سوی دیگر
با افزایش طول عمر افراد دارای نشانگان داون نسبت
به قبل ،زمانی که والدین برای آیندۀ فرزندان دارای
نشانگان داون خود برنامهریزی میکنند؛ اغلب از سایر
فرزندان خود انتظار دارند که بعد از فوت یا از
کارافتادگی والدین ،از خواهر یا برادر دارای نشانگان
داون خود مراقبت کنند (کاسکلی و گان.)2002 ،
در واقع ،اثرات متفاوت داشتن خواهر یا برادر
ناتوان موجب شده است که خواهران یا برادران عادی
آنها به عنوان یکی از گروههای در مخاطره محسوب و
در نتيجه برای مقابله با این خطرات از انواع برنامههای
مداخلهای با تاکيد بر جنبههای خاصی از مشکالت این
افراد استفاده شود (سليگمن و دارلينگ .)2002 ،از
جملۀ رایجترین برنامههای مداخلهای ،برنامۀ سيب
شاپ 1است که برای اولين بار در سال  1921توسط
مير و همکارانش ،تهيه شده بر آموزش مهارتهایی به
منظور بهبود رابطه بين خواهران و برادران عادی و
دارای نيازهای ویژه تمرکز دارد (مير.)2011 ،
شایان ذکر است که در سالهای اخير یکی از
برنامههای مداخلهای موثر برای افراد در معرض خطر،
برنامههای مداخلهای مربوط به تابآوری هستند .التر
و زالزو ( )2002بر این باورند که تابآوری فرایند
پویای انطباق مثبت با رویدادهای ناگوار در یک بافت
است .تابآوری یعنی این که چگونه یک فرد بر محيط
خود تأثير میگذارد به گونهای که بتواند با تهدیدها و
اتفاقات ناگوار مقابله کرده یا سازگار شود و پيامدهای
خوب را تجربه کند .این درگيری فعاالنه برای اثر

مقدمه
سالهای بسياری متخصصان خانوادههای افراد
دارای نيازهای ویژه ،تنها به والدین و به طور خاص به
مادران توجه میکردند (گاالگر ،پاول و رودز.)2002 ،
از نظر لوباتو ( )1990تفکر بسياری از والدین این است
که ناتوانی کودکشان تأثير زیانبخشی بر سایر فرزندان
ندارد؛ در حالی که نتایج پژوهشها ،این واقعيت را
برخالف نظر والدین نشان داده است .تقریباً هيچ
مطلبی را نمیتوان دربارۀ والدین یک کودک دارای
نيازهای ویژه بيان کرد که در مورد خواهران و برادران
او صدق نکند .در واقع خواهران و برادران در ارتباط با
کودک دارای نيازهای ویژه ،بسياری از مشکالت مشابه
با والدین خود را دارند و عالوه بر آن نيازهای منحصر
به شرایط و سن خود را نيز دارا هستند (مير و ودسی،
 .)2002در این ميان خواهران و برادران افراد دارای
نشانگان داون نيز مشکالت بسياری را گزارش میکنند
که میتوان به تخصيص زمان و توجه محدود والدین
نسبت به آنها ،نگرانی دربارۀ آوردن دوستان به خانه،
موقعيتهای استرسزا در منزل ،محدودیت
فعاليتهای افراد خانواده ،احساس گناه در مورد این
که چرا از ناتوانی خواهر یا برادر عصبانی هستند،
شرمندگی به خاطر حضور خواهر و برادر در مجامع
عمومی ،بدرفتاری و اذیت کردن خواهر یا برادر ،رفتار
حمایتی با خواهر یا برادر و نگرانی دربارۀ آینده اشاره
کرد (لوباتو و کائو .)2002 ،پژوهشهای مروری نشان
میدهند که در صورت نبود امکانات کافی و خدمات
حمایتی برای کودکان دارای ناتوانی و خانوادههایشان
(الموری )1999 ،و عدم توجه کافی از سوی جامعه به
فرد دارای ناتوانی و خانوادهاش ،این مشکالت میتواند
منجر به مشکالت سازگاری در آنها شود (شاپيرو و
همکاران.)1992 ،
نکتۀ مهم این است که خواهران و برادران افراد
دارای نشانگان داون با افزایش سن و رسيدن به سن
نوجوانی ،در مقایسه با سایر خواهران و برادران
مشکالت بيشتری را تجربه میکنند (گاالگر ،پاول و
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با وجود این ،در مورد آموزش تابآوری یا انجام
مداخله در حوزۀ تاب آوری در ایران ،پژوهشهای
اندکی انجام شده است که میتوان به تحقيقات کاوه و
همکاران ( )1290با موضوع طراحی برنامۀ تابآوری
برای والدین دانشآموزان کمتوان ذهنی و عليزاده
( )1290با موضوع تدوین و اجرای برنامۀ تابآوری
برای نوجوانان دارای اختالل درون نمود و برون نمود،
اشاره کرد .از طرف دیگر ،بررسی پژوهشها نشان داده
است که در ایران تنها مطالعههای معدودی بر روی
خواهران و برادران افراد دارای نيازهای ویژه انجام شده
که از جمله پژوهش آرمان و فيروزکوهی مقدم
( )1222با موضوع آموزش مادران و تأثير آن بر
اختالل رفتاری خواهران و برادران افراد با کمتوانی
ذهنی ،مقالۀ مروری پورمحمدی تجریشی ( )1229با
عنوان مداخلههای خواهر و برادر محور افراد دارای
نشانگان داون و پژوهش همبستگی شجاعی و
همکاران ( )1291با عنوان پيشبينی نشانههای
سالمت روانی بر اساس تابآوری در خواهران و
برادران دانشآموزان با کمتوانی ذهنی قابل ذکر است.
در واقع در سالهای اخير بيشتر پژوهشهای انجام
شده در مورد تابآوری ،با طرحهای همبستگی و با
هدف شناسایی رابطۀ متغيرهای مرتبط با تابآوری
انجام شدهاند.
بنابراین پژوهش حاضر میتواند ضمن پر کردن
خالءهای پژوهشی در این زمينه ،راهگشایی برای
پژوهشگران و متخصصان جهت انجام فعاليتهای
پژوهشی و بالينی در ارتباط با خواهران و برادران
کودکان دارای نشانگان داون باشد .چه بسا توجه به
نيازها و احساسات این کودکان بتواند ظرفيتها و
توانمندیهای آنها را به نحو احسن شکوفا سازد ،از
فشار مضاعف بر آنها کاسته و تابآوری و
سازگاریشان را برای مواجهه با مشکالت فعلی و
مسائلی که ممکن است در آینده به دليل حضور
خواهر یا برادر دارای نشانگان داون به وجود آید،
افزایش دهد.بنابراین با توجه به شواهدموجود ،پژوهش

میشود.

گذاردن بر محيط از اجزای شناختی تشکيل
اجزای شناختی درک گزینههای مختلف برای عمل
کردن (فرایندهای دانستن ،تصميم گيری و انجام
دادن) و داشتن نگرشها و ارزشهایی را است که در
شخص این باور و اعتقاد را ایجاد میکند که میتواند
به وسيلۀ برخی روشها بر محيطش تأثير بگذارد .در
این دیدگاه ،به تابآوری به عنوان یک ظرفيت برای
انطباق درنظر گرفته میشود که بدون توجه به سن یا
مرحلۀ تحولی که فرد در آن قرار دارد ،قابل حمایت و
پرورش میباشد (التر و سيچتی2000 ،؛ التر.)2002 ،
لذا به نظر میرسد ،برای اینکه سازگاری با مشکالت
خواهران و برادران نوجوان دانشآموزان دارای نشانگان
داون افزایش یابد ،یکی از بهترین راهبردها ،آموزش
مهارتهای تابآوری به آنها است.
در این راستا ،برخی از تحقيقات اثربخشی
برنامههای آموزش تابآوری را تأیيد کردهاند .برای
مثال ،نتایج پژوهشهای مربوط به آموزش تابآوری
به کودکان و نوجوانان سن مدرسه (مکگراث،
 ،)2000برنامۀ تابآوری پن 2که توسط گيلهام و
همکاران ( )2002تدوین شده و اثربخشی آن در
کاهش اختاللهای گوناگونی مانند ،اضطراب،
افسردگی ،پرخاشگری و رفتارهای اخاللگرانه در
مهارتهای مختلف کودکان و نوجوانان دارای نيازهای
ویژه و عادی مشاهده شده است .هيمدال و همکاران
( )2002معتقدند ،مداخلههایی که هدفشان پرورش
تابآوری و افزایش سازگاری مثبت با شرایط ناگوار
است ،برای کودکان و نوجوانان آسيبپذیر بسيار
سودمند هستند .از این رو ،این گونه مداخلهها برای
خواهران و برادران کودکان دارای نشانگان داون که به
دليل شرایط جسمی ،ذهنی ،مشخصات بالينی و
مشکالت رفتاری و گفتاری خواهر یا برادر دارای
نشانگان داونشان از یک طرف و نگرش و فرهنگ
حاکم بر جامعه در مورد افراد دارای نشانگان داون از
طرف دیگر در معرض آسيبهای روانشناختی قرار
دارند؛ میتواند باعث افزایش ميزان تابآوری آنها شود.
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آزمودنیها و غيبت برخی از آنها در جلسات گروه
آزمایشی ،در نهایت اطالعات مربوط به دو گروه 11
نفره ( 2دختر و  2پسر) مورد استفاده قرار گرفتند.

حاضر به دنبال بررسی فرضيههای زیر است:
 -1آموزش مهارتهای تابآوری ،ميزان تابآوری
خواهران و برادرانِ کودکان دارای نشانگان داون را
افزایش میدهد و این اثر پایدار است.
 -2آموزش مهارتهای تابآوری ،ميزان احساس
تسلط خواهران و برادرانِ کودکان دارای نشانگان داون
را افزایش میدهد و این اثر پایدار است.
 -2آموزش مهارتهای تابآوری ،ميزان احساس
صميميت خواهران و برادرانِ کودکان دارای نشانگان
داون را افزایش میدهد و این اثر پایدار است.
 -4آموزش مهارتهای تابآوری ،ميزان
واکنشهای هيجانی خواهران و برادرانِ کودکان دارای
نشانگان داون را کاهش میدهد و این اثر پایدار است.

ابزار پژوهش
برای اندازهگيری سازۀ تابآوری و بررسی
فرضيهها ،از مقياس تابآوری کانر و دیویدسون
( )2002استفاده شد .از آنجایی که مقياس مذکور تنها
یک نمرۀ کل از تابآوری بدست میدهد؛ بنابراین
برای بررسی دقيقتر این سازۀ روانشناختی و برای
اینکه بتوان با اطمينان بيشتری اثر برنامۀ مداخلهای را
اندازهگيری کرد ،مقياس تابآوری پرینس-امبوری
( )2002نيز اجرا شد و مورد استفاده قرار گرفت .ابزار
مذکور عالوه بر نمرۀ کل تابآوری ،خردهعاملهای آن
را نيز اندازهگيری میکند.

روش
پژوهش حاضر از نوع نيمهآزمایشی با طرح
پيشآزمون -پسآزمون و پيگيری بود .جامعۀ آماری
آن تمامی خواهران و برادران  12-14ساله کودکان
دارای نشانگانداون شهر شيراز بودند که با مراجعه به
مدارس و مراکز دولتی و غيردولتی تحت پوشش
سازمانهای آموزش و پرورش استثنایی و بهزیستی
شهر شيراز در سال تحصيلی  1290-91شناسایی و
برای شرکت در پژوهش دعوت شدند .این روش زمانی
استفاده میشود که افراد مورد مطالعه ،ویژگی خاصی
دارند و تعدادشان اندک است (هومن .)1222 ،دليل
تعداد کم آزمودنیها در پژوهش حاضر از یک سو
فرزند آخر بودن کودکان دارای نشانگان داون در اکثر
موارد و در نتيجه سن باالتر از  12سال خواهران و
برادرانشان بود .از دیگر سو ،در مواردی هم کودک
دارای نشانگان داون ،خواهر و برادر نداشت .بنابراین با
وجود شناسایی  122کودک و نوجوان دارای نشانگان
داون ،چهل و یک خواهر و برادر  12-14سال
شناسایی و همگی برای شرکت در پژوهش دعوت
شدند .با رعایت حجم نمونۀ حداقل پانزده نفر در
پژوهشهای آزمایشی (گال ،بورگ و گال،1992 ،
ترجمۀ نصر و همکاران )1224 ،به دليل افت

الف :مقیاس تابآوری کانر و ديويدسون :این
مقياس توسط کانر و دیویدسون ( )2002با مرور منابع
پژوهشی در حوزۀ تابآوری به منظور اندازهگيری
قدرت مقابله با فشار و تهدید تهيه شده است.
ویژگیهای روانسنجی این مقياس در شش گروه:
جمعيت عمومی ،مراجعهکنندگان به بخش مراقبت
اوليه ،بيماران سرپایی روانپزشکی ،افراد دارای اختالل
فراگير و دو گروه از بيماران دارای اختالل استرس
پس از ضربه بررسی شده است .کانر و دیویدسون
( )2002بر این باورند که این مقياس به خوبی قادر
است افراد تابآور و غيرتابآور را در گروههای بالينی
و غيربالينی تفکيک کند .در این مقياس 21 ،گویه با
طيف پنج درجهای ليکرت (کامالً نادرست تا هميشه
درست) در نظر گرفته شده که از صفر (کامالً نادرست)
تا چهار (هميشه درست) نمرهگذاری میشود و یک
نمرۀ کل از تابآوری بدست میدهد .روایی (به روش
تحليل عوامل و روایی همگرا و واگرا) و پایایی (به
روش بازآزمایی و آلفای کرونباخ) مقياس توسط
سازندگان آزمون در گروههای مختلف (عادی و در
خطر) احراز شده است (کانر و دیویدسون .)2002 ،در
ایران ،پایایی مقياس با استفاده از آلفای کرونباخ 0/92
1
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(ویرایش دوم)  2محاسبه شده که همبستگی بين آنها
 -0/41تا  -0/21گزارش شده است .همچنين بين
خرده مقياس واکنش هيجانی با خردهمقياس مفهوم
خود مثبت بک ،همبستگی  -0/12و با مقياس مفهوم
خود کودکان پيرز-هریس ، 9همبستگی  -0/49بدست
آمده است .در بررسی روایی همگرا ،همبستگی بين
نمرات احساس تسلط و احساس صميميت با مفهوم
خود مثبت بک و مقياس مفهوم خود کودکان پيرز-
هریس ،محاسبه و ضریب  0/20تا  0/20برای مقياس
بک و ضریب  0/11تا  0/20برای مقياس پيرز-هریس
بدست آمد و همبستگی مثبت ( 0/21تا  )0/24بين
نمرات مقياس عواطف و رفتارهای منفی بک با واکنش
هيجانی بدست آمده است .از طرف دیگر مقایسۀ
نمرات افراد دارای اختاللهای اضطرابی ،سلوک و
افسردگی دو قطبی با افراد عادی نشان داده است که
این افراد نسبت به گروه عادی نمرات باالتری در
واکنش هيجانی و نمرات پایينتری در احساس تسلط
و صميميت بدست آوردند که نشان دهندۀ روایی
مالکی ابزار مذکور است (پرینس-امبوری.)2002 ،
از آنجا که مقياس پرینس-امبوری برای نخستين
بار است که در ایران مورد استفاده قرار میگيرد؛
بنابراین پژوهشگر بعد از ترجمۀ آن به فارسی ،آن را
در اختيار یکی از متخصصان روانشناسی مسلط به
زبان انگليسی قرار داد تا با برگردان متن ترجمه
فارسی به انگليسی از صحت ترجمۀ آن اطمينان
حاصل شود .سپس با توجه به نظرات ایشان ،اصالحات
نهایی اعمال گردید .آنگاه پرسشنامه روی  11نفر از
خواهران و برادران  12تا  12ساله دانشآموزان دارای
کمتوانی ذهنی شهر شيراز اجرا و ضریب پایایی آن از
طریق آلفای کرونباخ برای نمرۀ تابآوری کل0/21
بدست آمد که نشاندهندۀ پایایی قابل قبول آن است.
همچنين روایی سازه آن بر اساس روش همبستگی
بين کل آزمون و خردهآزمونهای آن محاسبه و برای
خردهمقياسهای احساس تسلط و صميميت به ترتيب
 0/12و 0/22و برای خرده مقياس واکنش هيجانی

گزارش شده است (جوکار .)1222 ،در تحقيق حاضر
شاخص  KMOبرابر  0/91و ضریب کرویت بارتلت برابر
با  2124و در سطح  0/0001معنادار بود که
نشاندهندۀ کفایت نمونهگيری سؤالها و ماتریس
همبستگی بودند .البته این مقياس قبل از استفاده در
پژوهش حاضر ،روی  11نفر از خواهران و برادران
نوجوان  12-12سال دانشآموزان دارای کمتوانی
ذهنی مدارس شيراز اجرا و ضریب پایایی آن 0/91
بدست آمد که نشان از همسانی درونی باالی آزمون
میباشد.
ب :مقیاس تابآوری کودکان و نوجوانان
پرينس-امبوری ( )2002به شکل پرسشنامۀ
2

خودگزارشی برای اندازهگيری تابآوری فردی
کودکان و نوجوانان  12-9ساله تهيه شده است که
دارای سه خرده مقياس شامل احساس تسلط( 4بيست
گویه ،مانند من میتوانم چيزهای مورد نيازم را بدست
آورم) ،احساس صميميت( 1بيست و چهار گویه ،مانند
میتوانم به دیگران اجازه دهم که احساس واقعی مرا
بدانند) و واکنش هيجانی( 2بيست گویه ،مانند اگر
مردم مرا دوست نداشته باشند ،بسيار ناراحت میشوم)
است .نمرهگذاری پاسخها در مقياس ليکرت از هرگز
(نمره صفر) تا اکثر وقتها (نمره  )4صورت میگيرد.
گفتنی است که بُعد واکنش هيجانی به شکل معکوس
نمرهگذاری میشود .این آزمون بعد از ساخت در سال
 2002در پژوهشها و کشورهای مختلف استفاده شده
و از ویژگیهای روانسنجی باالیی برخوردار است .نمرۀ
همسانی درونی آزمون از  0/29تا  0/91برای ابعاد
مختلف آن گزارش شده است .نمرات پایایی بازآزمایی
آن از  0/29تا 0/22و نمرات آلفا برای سه خرده
مقياس از  0/92تا  0/91بدست آمده است (پرینس-
امبوری 2002 ،و .)2002
برای ارزیابی روایی سازه و همگرا و واگرای خرده
مقياسها ،ابتدا همبستگی بين نمرات خردهمقياس
احساس تسلط و احساس صميميت با نمرات مقياس
رفتارها و عواطف منفی 2پرسشنامۀ نوجوانان بک
9
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مهارتهای زندگی میباشد .با توجه به این باور سروف
( ،)1992تابآوری خصلت 11مجزایی نيست که صرفاً
به کودکان نسبت داده شود ،بلکه فرایند پویایی است
که از زمانی به زمان دیگر و بسته به فرصتهایی که
در زندگی برای فرد پيش میآید ،تغيير میکند.
بنابراین در هر نقطه و مرحلهای در گسترۀ زندگی
میتواند به وجود آید (راتر2002 ،؛ تایس2002 ،؛
گيلسپيت .)2002 ،از این رو ،به نظر میرسد که
تابآوری یک فرایند باشد نه یک خصلت (والر2000،؛
التر و سيچتی .)2000 ،در واقع ،مهمترین نتيجۀ
کاربردی حاصل از پژوهشهای تابآوری ،این است که
تابآوری فرایندی پویا ،کيفيتی قابل تغيير و
انعطافپذیر است که در آن تأثيرات محيطی و
شخصيتی در تعاملی متقابل بر یکدیگر اثر میگذارند.
تابآوری قابل یادگيری و تغيير است و میتوان آن را
در افراد ایجاد کرد یا افزایش داد .به طور کلی اکثر
شواهد و دیدگاههای موجود گویای این مطلب است
که میتوانيم توانمندی افراد را ارتقا دهيم؛ به گونهای
که به احساس هویت ،کارآمدی ،توانایی تصميمگيری،
هدفگذاری و باور به آینده دست یابند .از این رو،
برنامۀ مداخلهای پژوهش حاضر بر اساس مطالعۀ
پيشينه مربوط به تاب آوری ،مصاحبه و نيازسنجی در
دوازده جلسه (هر جلسه حدود  20-20دقيقه) با
رویکرد شناختی -رفتاری توسط شجاعی در سال
 1291طراحی و اثربخشی آن به شکل مقدماتی مورد
تایيد قرار گرفته است (شجاعی .)1291 ،فهرست
کلی جلسات و هدفهای آن به طور خالصه در جدول
 1آورده شده است.

ضریب  0/11بدست آمد که نشاندهندۀ روایی سازهای
باالی این مقياس است .در مورد روایی همزمان ،نتایج
ضرایب همبستگی نشان داد که بين نمرۀ کلی
تابآوری آزمودنیها در مقياس پرینس-امبوری با
نمرۀ تابآوری مقياس کانر و دیویدسون همبستگی
معنادار 0/21وجود دارد.
معرفی برنامه مداخلهای
بر اساس مطالعۀ پيشينه تا زمانی که افراد از
تجارب زندگی خود به منظور رشد اجتماعی و
روانشناختی استفاده میکنند ،به عنوان یک فرد
بزرگسال میتوانند تابآوری را یاد بگيرند .تحقيقات
مربوط به سخترویی 10نشان داده است که نوجوانان
نيز میتوانند تابآوری را بياموزند (مدی و خوشابا،
 .)2001همچنين التر و سيچتی ( )2000گزارش
کردهاند که برای رشد مثبت ،تابآوری و سازگاری
ظاهراً محدودیت سنی وجود نداشته باشد .تابآوری
بسته به موقعيتهایی که در زندگی برای افراد پيش
میآید شکل میگيرد و به وسيلۀ برخی از راهبردهای
مداخلهای در افراد تغيير میکند .همين طور لوتانز
( )2002و استورت ،رید و مانگهام ( )1992بر این
باورند که تابآوری در طول زمان تغيير میکند و
میتوان آن را در افراد ایجاد کرد و آن را از طریق
عوامل حفاظتی افزایش داد.
برای ایجاد تابآوری در کودکان و نوجوانان باید
عوامل گوناگونی را در نظر گرفت که از جملۀ آنها ارائه
حمایت و مراقبت ،طراحی و ارتباطسازی برای افزایش
اميدواری ،فرصتسازی برای مشارکت معنادار،
پيشاهنگی در برقراری پيوندهای اجتماعی و آموزش

جدول  -5برنامۀ جلسههای آموزش مهارتهای تابآوری برای خواهران و برادران افراد دارای نشانگان داون
.1آشنایی و ارائه اطالعات

هدف :معرفی افراد ،معرفی برنامه ،توضيح هدفهای برنامه و دعوت از نوجوانان برای مطرح کردن انتظارات خود از برنامه ،دانشافزایی از
طریق ارائه اطالعات کلی در مورد نشانگان داون و پاسخ به سؤالهای خواهران و برادران .در این جلسه به آزمودنیها بروشور اطالعات داده
شد .کتابها و سایتهای اطالعاتی معرفی و نمایش داده شد

.2ارتباط

هدف :آشنایی با فرایند ارتباط ،تمرین عملی رفتارهای مناسب ارتباطی به همراه آموختن شيوۀ صحيح تفکر برای برقراری ارتباط مناسب.
آزمودنیها روشهایی را که هر یک میتوانستند متناسب با ویژگیهای خود در برقراری ارتباط به کار گيرند با روش بحث گروهی مورد
ارزیابی و تمرین قرار دادند

.2مقابله
مشکلآفرین

با

رفتارهای

هدف :مرور مهارتهای یاد گرفته شده قبلی ،شناخت رفتار مشکلآفرین ،آشنایی با شيوههای برخورد با رفتار مشکلآفرین .منظور از
رفتارهای مشکل آفرین ،عادتها و رفتارهای مشکل آفرین خواهر یا برادر دارای نشانگان داون بود .عالوه بر اینکه مربی برخی از شيوههای
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اصالح رفتار را به زبان ساده توضيح داد و با ارائه بروشور ،اطالعات کاملتر را در اختيار آزمودنیها قرار داد ،خود نوجوانان نيز تجربههای
موفق خود را در مورد رفتارهای مشکل آفرین یکسان در اختيار یکدیگر قرار میدادند
.4مدیریت
احساسها

هيجانات

و

هدف :شناخت احساس های خود ،آگاهی نسبت به عملکرد بروز آنها ،کسب توانایی تغيير احساسها از طریق تغيير دادن باورها.
با استفاده از تمرینهای عملی به آزمودنیها آموزش داده شد که چگونه افکار و باورهای ایجاد کننده احساسها را شناسایی کند و با
تمرین تغيير باورها به صورت عملی و با کمک اعضای گروه ،اثر آن را بر تغيير احساسها مشاهده نمایند

 .1مقابله با استرس

هدف :آشنای ی با مفهوم مقابله ،دانستن روش مقابلهای که خود نوجوان به کار میبرد ،کسب اطالعات درباره روشهای مقابله با استرس و
تمرین عملی آنها.

.2مدیریت خشم

هدف :شناخت احساس خشم در خود ،آگاهی از ميزان آن ،کسب اطالع با روشهای کاهش و کنترل خشم ،تمرین بازی نقش

 .2حل مسئله

هدف :آشنایی با مراحل حل مسئله ،تمرین نحوۀ اجرا و کاربرد روش حل مسئله در مثالها و اتفاقهای واقعی که خود نوجوانان مطرح
میکنند .برای مثال نوجوانان از طریق بيان خاطرات مربوط به رفتارهای نادرست خواهر یا برادر دارای نشانگان داون تشویق میشدند که
از روش حل مسئله برای کاهش احساس ناخوشایند و از برخورد منطقیتر برای حل مشکالتشان استفاده نمایند

.2هدفگذاری
برنامهریزی

و

 .9خوشبينی ()1

هدف :آموزش و تمرین عملی نحوۀ هدفگذاری و برنامهریزی صحيح ،دانستن اهميت هدفگذاری و برنامهریزی برای موفقيت در زندگی.
در این جلسه ،نوجوانان تکليف خانگی دریافت میکردند تا برای یک روز یا یک هفته هدفگذاری کنند و در مورد هدفهای بلندمدتشان
در طول جلسه با یکدیگر صحبت میکردند.
هدف :آشنایی با مفهوم خوشبينی و واقعبينی و تأثير آن بر عزت نفس ،یادگيری و تمرین عملی چگونگی اصالح سبک تبيين در برخورد
با موفقيتها و شکستها برای یادگيری خوشبينی در زندگی روزمره.

 .10خوشبينی ()2

هدف :یادگيری نحوۀ تغيير سبک تبيين برای موفقيتها و شکستها ،مزایای خوشبينی در زندگی ،تمرین عملی خوشبينی برای
اتفاقهای واقعی زندگی.

.11خودآگاهی (من و برادر
یا خواهرم)

فردی ،آشنایی با رابطه عزت نفس و خودآگاهی و روشهای افزایش اعتماد به نفس

 .12مرور و جمع بندی

هدف :نوجوانان برای تداوم ارتباط با یکدیگر ،برنامهریزی کنند .از مزایای با هم بودن و کسب تجربههای مشترک بيشتر صحبت نمایند.

هدف :کسب شناخت بهتر از توانمندیها و انواع ویژگیهای خود و خواهر یا برادر دارای نشانگان داون ،توجه به شباهتها و تفاوتهای

معرفی منابع و مراکز حمایتی و افراد دارای نشانگان داون موفق.

از اجرای پس آزمون) ،پرسشنامههای هر دو گروه
آزمایشی و کنترل به درب منزل آنان برده شد و بعد از
تکميل جمعآوری گردید.

برنامۀ مداخلهای ،به شکل گروهی آموزش داده
شد .محل اجرای برنامه ،کلينيک روانشناسی کودکان
دارای نيازهای ویژه دانشگاه شيراز بود که به مدت
شش هفته طول کشيد .آزمودنیها از نقاط مختلف
شهر شيراز بودند که در جلسات حضور مییافتند.
پيش از اجرای برنامۀ مداخلهای از هر دو گروه
آزمایشی و کنترل پيش آزمون به عمل آمد .بدین
شکل که از گروه آزمایشی در مکان اجرای برنامه ،قبل
از شروع برنامه و بعد از اتمام آن خواسته شد که
پرسشنامه را کامل نمایند .در مورد گروه کنترل،
پرسشنامهها درون پاکت گذاشته شده و با تماس
تلفنی و با هماهنگی قبلی به درب منازل
شرکتکنندگان برده شده و بعد از تکميل جمعآوری
گردید .الزم به ذکر است که نشانی منزل و تلفن
تماس فرد مورد مطالعه یا خانوادهاش قبل از اجرای
برنامه و در هنگام گرفتن رضایت از والدین تهيه شده
بود .در مرحلۀ اجرای پيگيری (حدود  40-21روز بعد

يافتهها
در پژوهش حاضر ،شرکتکنندگان هر دو گروه
آزمایشی و کنترل از نظر متغيرهایی مانند سن،
جنسيت ،شغل و تحصيالت والدین و وضعيت اقتصادی
خانواده همتاسازی شده بودند .برای بررسی تأثير
برنامۀ مداخلهای بر تابآوری و مؤلفههای آن ،با توجه
به انتخاب تصادفی آزمودنیها ،استفاده از ابزارهای
اندازهگيری استاندارد و فرضيههای مطرح شده در این
پژوهش ،از روش تحليل واریانس آميخته همراه با
اندازهگيری مکرر استفاده شد (عامل بينگروهی:
گروههای آزمایشی و کنترل و عامل درونگروهی:
پيشآزمون ،پسآزمون و پيگيری) .با توجه به اینکه در
این پژوهش فرضيه اثربخشی برنامه مداخلهای بر
تابآوری و مؤلفههای آن مطرح شده است ،ابتدا
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شده است.

ميانگين نمرات آزمودنیها در این متغيرها گزارش

جدول  -7میانگین و انحراف استاندارد نمرۀ شرکتکنندگان در تابآوری و مؤلفههای آن بهتفکیک عامل گروه ،زمان و مقیاس اندازهگیری
متغیر
مرحله

گروه

تابآوری کانر و

تابآوری پرينس-

ديويدسون

امبوری

احساس تسلط

احساس صمیمیت

واکنش هیجانی

پيشآزمون

آزمایشی
کنترل

M
14
42

)(SD
()12
()14

M
42
42

)(SD
()9/2
()10/2

M
49/2
41/1

)(SD
()10/2
()12

M
21/2
12/1

)(SD
10/2
()14/2

M
41
29

)(SD
()10/2
()9/2

پسآزمون

آزمایشی
کنترل

29/1
11/02

()11/4
()11/1

21/1
49/2

() 2
()10/2

19/9
44

() 2
()11/2

21/4
14

()9/4
()14

24/4
40

()10/2
()10/1

آزمایشی

22/2

()12/2

22/4

()2/2

19/2

()2/2

22

()2/2

21/1

()10

49

()10/2

42/4

()9/2

42/2

()10/1

49/4

()12/2

40/2

()9/2

پيگيری

کنترل

تابآوری و مؤلفههای آن در گروه کنترل هم در
پسآزمون و هم در پيگيری باالتر از پيشآزمون
میباشد .بنابراین در ادامه جهت آزمون فرض
معناداری از تحليل واریانس آميخته همراه با
اندازهگيری مکرر استفاده شده است.

همانطور که در جدول  1مشاهده میشود،
ميانگينهای نمرههای تابآوری (بر اساس هر دو
مقياس) و مؤلفههای آن (احساس تسلط ،صميميت و
واکنش هيجانی) در گروه آزمایشی نسبت به نمرههای

جدول -9نتايج تحلیل واريانس آمیخته برای بررسی تأثیر زمان و گروه بر نمرات تابآوری و مؤلفههای آن به تفکیک مقیاس اندازهگیری
P
F
MS
Df
منبع تغييرات SS
متغير
η2
نمرۀ کل
تابآوری کانر
نمره کل
تابآوری
پرینس-امبوری

1

242/21

1/22

0/02

0/12

بينگروهی

1

120/4

2/92

0/01

0/12

درونگروهی

گروه

4222/4

1

4222/4

12/

0/002

0/29

بينگروهی

زمان

242

1

242

21/2

0/0001

0/44

1

440/1

22/04

0/0001

0/10

درونگروهی

گروه

1121/22

1

1121/22

22/22

0/0001

0/44

بينگروهی

زمان

142

زمان *گروه 120/4

زمان *گروه 440/1

1

142

12/22

00/000

0/22

1

220/4

2/21

0/02

0/19

درونگروهی

گروه

4120/9

1

4120/9

11/42

0/001

0/21

بينگروهی

زمان

224/2

1

224/2

9/22

0/001

0/21

زمان *گروه 944/02

1

944/02

29/1

0/0000

0/12

درونگروهی

گروه

1222/1

1

1222/1

12/22

0/001

0/21

درونگروهی

زمان

214/02

1

214/02

44/2

0000

0/21

1

1112/02

21/2

0000

0/22

1

2120/9

2/2

0/009

0/22

احساس تسلط

احساس
صميميت

زمان

242/21

زمان *گروه 220/4

زمان *گروه 1112/02

واکنش هيجانی
بينگروهی

گروه

2120/9

چنانچه در جدول  2مشاهده میشود ،تأثير زمان
اندازهگيری بر نمرات تابآوری (بر اساس مقياس

پرینس-امبوری [ 2 =0/44

P<0/0001،

بيان کرد که بين ميانگين نمرات تابآوری در
پيشآزمون ،پسآزمون و پيگيری تفاوت معناداری
وجود دارد .همچنين اثر تعامل بين زمان و گروه نيز
معنادار میباشد که نشان میدهد ،ميانگين نمرات
تابآوری در زمانهای مختلف با توجه به سطوح

=21/2،

( ]F)1،22و کانر و دیویدسون [ 2 =0/12

P<0/02،

 ]F)1،22( =1/2،معنادار میباشد .بنابراین میتوان
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معناداری وجـود دارد و از طـرف دیگـر بـين ميـانگين
تاب آوری (بـر اسـاس مقيـاس هـای پـرینس-امبـوری
( )Mdiff=2/0،P>0/001و کــــــانر و دیویدســــــون
( ))Mdiff=1/9،P>0/001و مؤلفــههــای آن (احســاس
تســلط ( ،)Mdiff=0/9،P>0/001احســاس صــميميت
( )Mdiff=1/2،P>0/01و واکــــــــنش هيجــــــــانی

متغير گروه متفاوت است .معنادار بودن عامل گروه بر
نمرات مولفهها نشان میدهد که صرف نظر از زمان
اندازهگيری ،بين ميانگين نمرات تابآوری گروههای
آزمایشی و کنترل تفاوت قابلمالحظه وجود دارد.
همچنين تأثير زمان اندازه گيری بر نمرات مؤلفـه هـای
تــابآوری پــرینس-امبــوری (یعنــی احســاس تســلط
[ ،]F)1،22( =12/22، P<0/001، 2 =0/22احســاس
صميميت []F)1،22( =9/22، P<0/0001، 2 =0/21

( ))Mdiff= -0/2،P>0/01گــروه آزمایشــی در مرحلــۀ
پسآزمون و پيگيری تفاوت معنا داری وجود ندارد کـه
شاهدی بر پایداری نتایج میباشد .شایان ذکر است که
بــين ميــانگين نمــرات گــروه کنتــرل در تــابآوری و
مؤلفــههــای آن در ســه مرحلــۀ انــدازهگيــری تفــاوت
معناداری مشاهده نشد.

و واکــنش هيجــانی [=44/2، P<0/0001، 2 =0/21
( ]F)1،22معنا دار می باشد کـه نشـان دهنـدۀ تفـاوت
معنا دار بين ميانگين نمرات در پيشآزمون ،پسآزمون
و پيگيــری اســت .معنــاداری تــأثير گــروه بــر نمــرات
مؤلفــههــا نشــان مــیدهــد کــه صــرفنظــر از زمــان
اندازهگيری ،بين ميانگين نمرات مؤلفههـای تـابآوری
گروههای آزمایشی و کنتـرل تفـاوت معنـاداری وجـود
دارد .از طرف دیگر معنادار بودن اثر تعامل بين زمان و
گروه در هر سه مؤلفه بيان میکند که تفاوت ميـانگين
نمرات در زمان های مختلف با توجه به سـطوح متغيـر
گروه ،متفاوت است .بنابراین برای بررسی نحوۀ تعامـل
از آزمون تعقيبی بانفرنی استفاده شـد و نتـایج نشـان
داد که بين ميانگين نمرات پيشآزمون گروه آزمایشـی
با نمرات پسآزمون در تابآوری (بر اساس مقياسهای
پـــرینس-امبـــوری ( )Mdiff=9/4،P<0/001و کـــانر و
دیویدســون ( ))Mdiff=11/2،P<0/001و مؤلفــههــای
تابآوری [احساس تسـلط (،)Mdiff= 10/02،P<0/001
احســاس صــميميت ( )Mdiff=9/9،P<0/001و واکــنش
هيجــانی ( )Mdiff=12/2،P<0/001تفــاوت معنــاداری
وجود دارد که نشاندهندۀ اثربخشی برنامۀ مداخلـه ای
می باشد .همچنين بين ميانگين نمره های پيشآزمـون
و پيگيری تاب آوری (بر اساس مقيـاس هـای پـرینس-
امبوری ( )Mdiff=10/2،P<0/001و کـانر و دیویدسـون
( ))Mdiff=12/2،P<0/001و مؤلفــههــای آن (احســاس
تســلط ( ،)Mdiff=9/2،P<0/001احســاس صــميميت
( )Mdiff=11/2،P<0/001و واکــــــنش هيجــــــانی
( ))Mdiff=12،P<0/001در گـــروه آزمایشـــی ،تفـــاوت

بحث و نتیجهگیری
نتایج به دست آمده نشان داد که ميانگين نمرات
تابآوری شرکتکنندگان در برنامۀ آموزش
مهارتهای تابآوری در پسآزمون به طور معناداری
از افراد گروه کنترل باالتر است و این یافته بر اساس
دادههای هر دو مقياس تابآوری پرینس-امبوری و
کانر و دیویدسون مشاهده شده است .همچنين بين
ميانگين نمرات تابآوری پسآزمون و پيگيری در
گروه آزمایشی بر اساس هر دو مقياس ،تفاوت
معناداری وجود ندارد که نشاندهندۀ پایداری
اثربخشی برنامه است.
پژوهشهای متعدد به نتيجهای مشابه دست
یافتهاند که میتوان به پژوهشهای کاوه و همکاران
()1290؛ عليزاده ()1290؛ مکگراث ()2000؛ وتر و
همکاران ()2010؛ بورتون و همکاران ()2010؛ ویس
()2000؛ شکور و فيستر ()2000؛ آرمان و فيروزکوهی
مقدم ( )1222و دیویدسون و همکاران ( )2001اشاره
کرد .پژوهشهای مذکور به رغم تفاوت روششناسی با
پژوهش حاضر (مانند تعداد نمونه و ویژگیهای گروه
نمونه) ،از تأیيد فرضيه اول در زمينه افزایش تابآوری
حمایت میکنند .در این پژوهش مشاهده شد که
تابآوری قابل تغيير و افزایش است .از دالیل این
افزایش میتوان به این نکته اشاره کرد که در برنامۀ
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در مــورد ارتبــاط خــوشبينــی بــا تــابآوری،
پژوهشهای موجود از یافتـۀ پژوهشـی مـا بـه شـدت
حمایت میکنند .به نظر میرسد خوشبينی ،تابآوری
را در حوادث اسـترس زای زنـدگی همراهـی مـیکنـد
(کارور ،شییر و سيجراستروم.)2010 ،
کمک گرفتن از دیگران و منابع مختلف یکی از
تواناییهایی است که میتواند احساس تسلط را در این
افراد افزایش داده و در نهایت موجب افزایش
تابآوریشان گردد .این موضوع را برخی از پژوهشها،
مورد تأیيد قرار دادهاند (مانند،کينسال ،اندرسون و
اندرسون1992 ،؛ تامپسون.)1991 ،
پایداری اثربخشی برنامۀ مداخلهای بر احساس
تسلط با یافتههای بورتون ( )2010و دایسون ()1992
همسو است.
اثربخشی برنامۀ مداخلهای بر احساس صميميت در
حد باالیی میباشد .در همين راستا ،حجازی و
سليمانی ( )1229در پژوهش خود به این نتيجه
رسيدهاند که مؤلفههای صميميت ،اعتماد و وفاداری
در دوستی با دیگران جزء قویترین پيشبينی
کنندههای تابآوری محسوب میگردند .همچنين
اشتينهاردت و دالبير ( ،)2002برقراری ارتباط
صميمی با دیگران و مکگراث ( ،)2000مهارت
دریافت حمایتهای اجتماعی را در برنامههای آموزش
تابآوریشان آموزش داده و به این نتيجه رسيدهاند
که آموزش این مهارتها باعث افزایش تابآوری
میشود .افزون بر موارد مذکور ،برگمن ( )1992و
متزگر ( )2004در پژوهش خود دریافتهاند که آموزش
مهارتهای برقراری ارتباط به خواهران و برادران افراد
با کم توانی ذهنی میتواند احساس صميميت آنها را
به طور قابل مالحظهای افزایش دهد.
شایان ذکر است که برنامۀ آموزش مهارتهای
تابآوری توانست واکنش هيجانی خواهران و برادران
نوجوان دانشآموزان دارای نشانگان داون را به طور
معناداری کاهش دهد و با توجه به اندازۀ اثر مشاهده
شده در این بخش از دادهها میتوان گفت که برنامۀ

مداخلهای پژوهش حاضر ،مهارتها و موضوعهایی
آموزش داده شده است که با تابآوری ارتباط
داشتهاند و پژوهشهای پيشين این ارتباط را بيان
کردهاند .از جمله آموزش خوشبينی (سليگمن و
همکاران ،1991 ،ترجمۀ داورپناه ،)1222 ،حل مسئله
(بورتون2010 ،؛ کاتولی و همکاران2002 ،؛ مکگراث،
 ،)2000مهارتهای ارتباطی مناسب با همساالن،
والدین و سایر بزرگساالن (اسکودول2010 ،؛ فراسر و
پاکنهام ،)2009 ،خودادراکی ،شناخت کافی از خود و
توجه به نقاط قوت و ضعف خود (ریچ ،زاترا و هال،
2010؛؛لوباتو و کائو 2002؛ بلوم1992 ،؛ کينسال،
اندرسون و اندرسون ،)1992 ،منبع کنترل درونی و
جهتگيری مثبت به آینده (بلوم1992 ،؛ گيلهام و
همکاران)2002 ،؛ خودکارآمدی که به منظور آموزش
آن؛ مهارتهای حل مسئله ،شناخت نقاط قوت و
ضعف و مهارتهای هدفگذاری و برنامهریزی در
جلسات مختلف آموزش داده شدهاند (ریچ ،زاترا و
هال2010 ،؛ گيلهام و همکاران ،)2002 ،مهارت
دریافت حمایت و کمک طلبيدن از دیگران به ویژه
والدین و متخصصان (مير و ودسی 2002 ،؛ پاول،
گاالگر و رودز.)2002 ،
دليل اصلی پایداری نتایج ،این است که برخی از
سازههای روانشناختی مثل تابآوری به شکل
فرایندی در گذر زمان تغيير میکنند و تغيير در آنها
در کنار اجرای برنامههای مداخلهای نياز به گذر زمان
نيز دارد .در راستای تأیيد این مطلب میتوان به
پژوهش وتر و همکاران ( )2010و گاتجار ()2002
اشاره کرد.
بسياری از پژوهشهای پيشين ارتباط بين
تابآوری ،خودکارآمدی ،خوشبينی و انطباق را تأیيد
کردهاند .برای مثال ،دال و ليون ( .)1992احساس
خودکارآمدی را میتوان با افزایش اطالعات و آگاهی
نوجوانان از شرایط خاص و ویژگیهای خواهر یا برادر
دارای نشانگان داونشان نيز افزایش داد (لوباتو و کائو،
2002؛ ویس.)2000،
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رسيدهاند که افزایش تابآوری منجر به کاهش واکنش
هيجانی میشود.
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کاوه ،منيژه؛ عليزاده ،حميد؛ احدی ،حسن؛ دالور ،علی و اسکندری،
حسين ( .)1290تدوین برنامه آموزش تابآوری در برابر استرس و
تأثير آموزش آن بر مؤلفههای کيفيت زندگی والدین دارای کودک
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