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چکیده

آوري در خواهران و برادران نوجوان روانی بر اساس تابهاي سالمتبینی نشانهپیشپژوهش حاضر با هدف 
آن همبستگی دادن انجام شیوةپژوهش کاربردي و روش .صورت گرفتتوانی ذهنی آموزان با کمدانش
نی تواآموزان با کمساله دانش18- 12خواهران و برادران نوجوان ۀکلیدر این پژوهش جامعۀ آماري . است

ساله 18- 12نوجوان 91بودند که از بین آنها نمونه اي به حجم 1390- 91ذهنی شهر شیراز درسال تحصیلی 
از . انتخاب شدندتصادفیاي ، به روش خوشهتوانی ذهنی داشتندکه خواهر و برادر با کم) پسر41دختر و 50(

روانی عمومی براي سالمتپرسشنامۀاز آوري و تاببراي سنجش آوري کانر و دیویدسونتابمقیاس
نشان داد که چندگانهرگرسیونازاستفادهبااههدتحلیل داوتجزیه.استفاده شدروانیسنجش اختالل سالمت

هاي جسمی، اضطرابی، کارکرد اجتماعی و هاي اختاللنشانهمعنادار ومنفیبینی کنندةپیشآوري تاب
روانی خواهران آوري بر سالمتاین یافته نشانگر نقش و اهمیت تاب).p>01/0(روانی استافسردگی سالمت

هاي آموزش شود با طراحی و اجراي برنامهبنابراین پیشنهاد می. توانی ذهنی استآموزان با کمو برادران دانش
ر با روانی نوجوانان داراي خواهر یا برادت افزایش سالمتدرجۀگیري پیشۀآوري به عنوان یک برنامتاب
. ذهنی اقدام شودیتوانکم

.توانی ذهنیآموزان با کمدانشروانی ، خواهران و برادران،آوري، سالمتتاب:هاي کلیديواژه

Email: sbshojaee@ut.ac.irدانشجوي دکتري روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی. 1

دانشیار روانشناسی دانشگاه تهران.2
دانشیار روانشناسی دانشگاه تهران.3
دانشیار روانشناسی دانشگاه تهران.4
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مقدمه

تواند گذارد، بلکه میمیتأثیروجود ناتوانی در یکی از فرزندان خانواده نه تنها بر والدین 
زمانی که یکی از ،زندگی خانواده. اعضاي خانواده ایجاد کندهمۀمسائل گوناگونی را براي 

به همین دلیل . چرخدفرزندان ناتوانی دارد، غالباً حول و حوش نیازهاي آن کودك می
شود که آنوالدین وقت کمتري براي گذراندن با سایر فرزندان دارند و همین امر باعث می

توانی براي والدین حائز اهمیت نیستند و این کودك داراي ناةفکر کنند؛ به اندازفرزندان
آکسوي (شود به نوبه خود منجر به احساس ناخشنودي و مشکالت رفتاري در آنان میمسأله

شوند که میمتوجهاین گروه از کودکان به مرور). 776.،ص1،2008و برسین ییلدریم
که به سؤاالت ندداننمیآنها. شان متفاوت استشان نسبت به زندگی همساالنزندگی

و همکاران، 2هوات زاگر(شان چگونه پاسخ دهند خواهر یا برادر ناتوانةدیگران دربار
هاي گوناگون ها و اختاللبه همین دلیل در معرض خطر ابتال به آسیب). 34.، ص2005
. هستند

توانی دهند که خواهران و برادران کودکان با کمموارد مذکور، تحقیقات نشان میتأییددر 
کنند و نسبت به کسانی که چنین کودکانی را در خانواده میتجربۀذهنی استرس بسیاري را 

ندارند، بیشتر در معرض خطر مشکالت عاطفی، روان شناختی، اجتماعی و رفتاري قرار دارند 
خواهران و برادران ). 705.،ص4،2002؛ شارپ و روسیتر128.،ص1997و همکاران، 3ویلیامز(

ذهنی به ویژه در دوران نوجوانی با مشکالت گوناگونی مواجه هستند که توانیکمکودکان با
هاي رفتاري کودك با توان به فشار ناشی از مسئولیت هاي مراقبتی و اختاللاز جمله می

هاي مذکور، همسو با یافته. اشاره کرد) 523.، ص5،1993کاسکلی و گان(توانی ذهنی کم
اختالل سلوك، پرخاشگري و مشکالت تحصیلی در دهند کهتحقیقات نشان می

1. Aksoy & Bercinyildirim
2. Houtzager
3. Williams
4. Sharpe & Rossiter
5. Cuskelly & Gunn
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آموزانی که داراي خواهر ذهنی نسبت به دانشتوانیآموزان داراي خواهر و برادر با کمدانش
، 2؛ هانا و میدالرسکی1540.،ص1996و همکاران،1فیسمن(و برادر عادي هستند 

دهند که وجود یک میدر مقابل برخی از تحقیقات نیز نشان . بیشتر است) 89.،ص1999
هایی را براي رشد و پختگی، همدلی با توانی ذهنی در خانواده فرصتکودك با کم

پذیري و استقالل ها، افزایش شایستگی اجتماعی، مسئولیتمشکالت دیگران، تحمل تفاوت
).48.،ص3،2004وارن داد(نماید خواهران و برادران فراهم می

توانی ذهنی بر افراد گوناگون، محققان را هر و برادر با کمدر واقع اثرات متفاوت داشتن خوا
توانند با مشکالت داشتن با این سؤال مواجه کرده است که چرا برخی از افراد به راحتی می

ذهنی کنار بیایند؛ اما برخی دیگر همچنان با مسائل و مشکالت یتوانخواهر یا برادر با کم
).563.،ص2007و همکاران،5؛ گرنت116.،ص2001ن،و همکارا4تبز(مختلفی درگیر هستند 

).563.،ص2007همکاران،
وان تاند که این کودکان ازمحققان در پی پاسخگویی به سؤال مذکور به این نتیجه رسیده

ل از علیزاده ،به نق7،2006؛ والش350.،ص6،2002پترسون(ند آوري بیشتري برخوردارابت
ینکه افراد چگونه آوري یعنی اتاب). 4.،ص8،2003گروتبرگ؛ 32.،ص1390وکاوه، 

این .توانند مشکالت زندگی خود را در عین داشتن استرس و فشار  با موفقیت سپري کنندمی
قابلیت افراد در کنار حاکی از بنا نهاده شده و 9قوتنقاطرویکرد مبتنی بر سازه بر اساس 

بر این اساس ). 279.ص،10،2008گیترمن و جرمین(باشدآمدن با مشکالت و خطرات می

1. Fisman
2. Hannah & Midlaresky
3. Warren Dodd
4. Tebes
5. Grant
6. Patterson
7. Walsh
8. Grotberg
9. Strengths-based approaches
10. Gitterman &Germain
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آوري تابتوان ذهنی که توانیآموزان با کمتوان گفت که خواهران و برادران دانشمی
بیشتري دارند، قادرند در مقابله با انواع مشکالت عاطفی، شناختی، رفتاري و اجتماعی ناشی 

روانی باالتري برخوردار از داشتن خواهر یا برادر با ناتوانی عملکرد مناسبی داشته و از سالمت
معتقد است که ) 33.،ص2006(2الودر همین راستا، برید).79- 77.،ص1،2004برك(د باشن

.باشدآوري آنها میروانی افراد میزان تابترین  مبناي سالمتیکی از مهمترین و اساسی

) 53- 52.،ص2008(3امبوري- کنند؛ براي مثال پرینسمیتأییدتحقیقات گوناگونی این موضوع را 
روانی  به آوري و سالمتتابرابطۀدر بررسی ) 291.،ص2006(و همکاران 4و کارلتون) 53

آوري باالتري برخوردارند، سالمت تابتوان اند که نوجوانانی که از این نتیجه رسیده
و ) 285. ،ص2006(و همکاران 5هاي مذکور،کاتولیهمسو با یافته. شان نیز باالتر استروان

آوري روي کودکان و نوجوانان به این نتیجه تابرنامۀ ببا اجراي) 35.،ص2007(6گاتجار
ها و مثبت وجود دارد و آموزش مهارترابطۀروانی آوري و سالمتاند که بین تابرسیده
.شودروانی میآوري و سالمتآورانه باعث بهبود تابهاي تفکر تابسبک

صالحی نژاد و بشارت با موضوع پژوهش در ایران، رابطۀهاي انجام شده در در پژوهش
اند پژوهشی بر روي دانشجویان ورزشکار به این نتیجه رسیدهدادن با انجام)  757.،ص2010(

آوري و درماندگی دار و بین تابمثبت معنیرابطۀآوري و بهزیستی روانشناختی که بین تاب
همچنین در پژوهش آزادي و آزاد . دار وجود داردمنفی معنیرابطۀروانشناختی 

افزون بر . قرار گرفته استتأییدروانی مورد آوري و سالمتبین تابرابطۀ) 48.،ص1390(
سامانی و همکاران و)62.،ص1387(بوگر و اصغرنژادفرید، رحیمیانهاي این در پژوهش

شایان ذکر است .شده استتأییدروانی آوري و سالمتبین تابرابطۀنیز)290.،ص1386(
هاي برنامهتأثیر) 6.،ص1390(و علیزاده و کاوه ) 119.،ص1390(کاوه و همکارانکه

1. Burke
2. Breedlove
3. Prince-Embury
4. Carlton
5. Cutuli
6. Gutjahr
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گیرند بر بهزیستی روانشناختی میآوري را در برهاي تابهایی از مهارتاي که بخشمداخله
آوري باعث اي تابهاي مداخلهاند که برنامهمورد بررسی قرار داده و به این نتیجه رسیده

.دشوشناختی میافزایش بهزیستی روان

شود که تحقیقات هاي انجام شده در این حیطه چنین استنباط میدر مجموع با مرور پژوهش
موجود بیشتر بر روي افراد عادي صورت گرفته و در گروه افراد با نیازهاي ویژه نیز به بررسی 

شناختی آنان پرداخته شده روانی و بهزیستی روانآوري بر سالمتهاي تابمداخلهتأثیر
آوري براي خواهران و برادران روانی و تابواقع با وجود اهمیت سالمتدر. است
بنابراین . استمورد غفلت واقع شدهآناندر مورد مسألهتوان ذهنی، این آموزان کمدانش

روانی خواهران و برادران آوري و سالمتبین تابرابطۀضرورت بررسی الگوي 
با توجه به مطالب فوق هدف اصلی پژوهش . توانی ذهنی روشن استآموزان با کمدانش

روانی در خواهران و هاي سالمتآوري بر نشانهکنندگی تاببینیحاضر بررسی نقش پیش
هدف دیگر این است که آموزان با کم توانی ذهنی است؛ همچنین، برادران نوجوان دانش

هایی که تاب هاي این پژوهش با طراحی و اجراي برنامهمحققان دیگر بتوانند بر اساس یافته
روانی هم براي گیري از مشکالت سالمتدهند گامی در جهت پیشآوري را افزایش می

یر توانی ذهنی و هم براي سایر نوجوانان آسیب پذنوجوانان داراي خواهر یا برادر با کم
:هاي پژوهش حاضر عبارتند ازفرضیۀبنابراین . بردارند

.روانی استهاي جسمی سالمتنشانهةبینی کنندآوري پیشتاب. 1

.روانی استهاي اضطرابی سالمتنشانهةبینی کنندآوري پیشتاب. 2

.روانی استهاي اختالل درکارکرد اجتماعی سالمتنشانهةبینی کنندآوري پیشتاب. 3

.روانی استهاي افسردگی سالمتنشانهةبینی کنندآوري پیشتاب. 4

روش 

. آن همبستگی استگرفتن انجام شیوةپژوهش حاضر از نوع کاربردي و 
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آموزان دانشۀسال18- 12شامل کلیه خواهران و برادران نوجوان جامعۀ آماري:آماريۀجامع
.است91- 1390توانی ذهنی شهر شیراز در سال تحصیلی با کم

. اي تصادفی بودگیري خوشهدر این پژوهش روش نمونه:گیري و حجم نمونهروش نمونه
بدین صورت که ابتدا از میان نواحی چهارگانه آموزش و پرورش شهر شیراز دو ناحیه به 

ذهنی نواحی انتخاب شده، ی توانکمةدایی ویژو در مدارس ابتشد شکل تصادفی انتخاب 
ساله 18تا 12آوري بر روي کلیه خواهران و برادران روانی و تابهاي سالمتپرسشنامۀ

هاي شایان ذکر است که دسترسی به نمونه. ذهنی اجرا شدتوانیآموزان ابتدایی با کمدانش
وضعیت ةتوانی ذهنی و مشاهدکمبا ان آموزاي دانشههداین پژوهش از طریق بررسی پرون

91هاي این پژوهش آزمودنی. شان انجام شده استساله18تا 14سنی خواهران و برادران 
. توانی ذهنی داشتندبودند که خواهر یا برادر با کم) پسر41دختر و 50(ساله 18-12نوجوان 

و ابزارهاي آنهادادهآوري ش جمعرو

:هاي زیر استفاده شده استابزارازهادادهآوري براي جمع

. ه استشدساخته 1978در سال1گلدبرگتوسط پرسشنامۀاین :سالمت روانیپرسشنامۀ
مقیاس خرده 4مذکور که در این پژوهش به کار رفته است؛ دارايپرسشنامۀی سؤال28فرم 
هاي هاي اختالل در کارکرد اجتماعی و نشانهنشانههاي اضطرابی، هاي جسمی،  نشانهنشانه

گزینۀ ، 0=الفۀگزین(یاساس مقیاس لیکرتبرآزمون گذاري نمرةروش . افسردگی است
دهندة اختالل نشانپرسشنامۀدر این نمرة باالاست و )3=دگزینۀ ، و 2=جگزینۀ ، 1=ب

را بر اساس پرسشنامۀاعتبار این ) 381.،ص1381(تقوي .افراد استروانیت مسالدرزیادتر
70/0،93/0ضرائب اعتبار داراي سنجی، تنصیفی و آلفاي کرونباخ به ترتیب سه روش دوباره

پرسشنامۀهاي این آزمونخردهضرایب همبستگی بینهمچنین . گزارش نموده است90/0و 
تحقیقات رضایی و همکاران .است87/0تا 72/0بخش و بین کل در حد رضایتنمرةبا 

1.Goldberg General Health Questionnair (GHQ 28)



27...                آوري در روانی بر اساس تابهاي سالمتبینی نشانهپیش

هاي تقوي همسو است و نیز با یافته) 5،ص1386(و ابراهیمی و همکاران ) 56.،ص1390(
.کنندمیتأییداعتبار و روایی این آزمون را 

سؤال است که توسط کانر و 25داراي پرسشنامۀاین :آوري کانر و دیویدسونمقیاس تاب
گذاري آزمون بر اساس مقیاس نمرةروش . تهیه شده است) 76، ص2003(1دیویدسون

آوري گیري تاباست و براي اندازه) همیشه درست(تا چهار) کامالً نادرست(از صفرلیکرتی
به روش تحلیل عوامل و روایی همگرا و (روایی مقیاس . شودکل محاسبه مینمرةیک 
هاي توسط سازندگان آزمون در گروه) اي کرونباخبه روش بازآزمایی و آلف(و پایایی ) واگرا

جوکار ،در ایران). 2003کانر و دیویدسون،(احراز شده است ) عادي و در مخاطره(مختلف 
در . گزارش کرده است93/0پایایی مقیاس را با استفاده از آلفاي کرونباخ ) 3.،ص1386(

هاي اصلی بیانگر وجود یک لفهؤهمین تحقیق گزارش شده که نتایج تحلیل عاملی به روش م
مالك استخراج عوامل شیب منحنی اسکري و ارزش ویژه باالتر از . عامل کلی در مقیاس بود

و در سطح 2174و ضریب کرویت بارتلت برابر با 91/0برابر KMOشاخص . یک بود
. ها و ماتریس همبستگی بودندگیري سؤالکفایت نمونهةدهندمعنادار بود که نشان0001/0

و محمدي ) 292؛ ص 1386(هاي دیگر مثل سامانی، جوکار و صحراگرد نتایج حاضر با یافته
که روایی و پایایی این مقیاس ) 292.،ص1386، به نقل از سامانی،جوکار و صحراگرد،1384(

.اند، همخوانی داردرا بررسی نموده

1.Conner-Davidson Resilience Scale (CD-RISC)
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یافته ها
هاي  جسمی، نشانه(مقیاسخردهبینی چهار در این بخش نتایج تحلیل رگرسیون براي پیش

از روي ) هاي افسردگیاجتماعی و نشانههاي  اختالل درکارکردهاي  اضطرابی، نشانهنشانه
.شده استارائۀآوري فردي کانر و دیویدسون تاب

.روانی استهاي جسمی سالمتکننده نشانهبینیآوري پیشتاب:اولفرضیۀ

بین و مالكو میزان همبستگی متغیر پیشهاي گرایش مرکزي شاخص: 1جدول 

شاخص 

هامتغیر

انحراف میانگین
استاندارد

ضریب 
همبستگی

سطح 
داريمعنی

هاي نشانه
جسمی

383/1

68/0-

001/0

20/7511/12آوريتاب

هاي جسمی؛ منفی و آوري و نشانهدهد که همبستگی بین تابنشان می1نتایج جدول
).p68/0 -=r>,01/0(دار استمعنی

بینشاخص ضریب همبستگی تعدیل شده متغیر پیش: 2جدول 

شاخص

مدل

مجذور همبستگی
همبستگی

مجذور ضریب همبستگی 
تعدیل شده

استانداردانحراف

برآورد

168/047/046/035/1

درصد از 46آوري تاببین شود متغیر پیشهمانطور که در جدول فوق مشاهده می
)46/0: مجذور ضریب همبستگی تعدیل شده(کند واریانس را توجیه می
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داري کل مدل جهت بررسی معنی(anova)هاي تحلیل واریانس یکراهه شاخص: 3جدول 
رگرسیون

شاخص

مدل
مجموع 
مجذورات

درجۀ
آزادي

مجموع میانگین
داريسطح معنیFمجذورات

142/1421142/14216/78001/0رگرسیون

858/1618982/1باقیمانده

30490کل

هاي جسمینشانه: آوري                                            متغیر مالكتاب: بینی کننده متغیر پیش

و p>01/0(شود کل مدل رگرسیون در سطحمشاهده می3طور که در جدول همان
16/78=89,1F (دار استمعنی.

هاي تحلیل رگرسیونشاخص: 4جدول 

شاخص

مدل

Bضرایب استاندارد نشده 

استانداردانحراف
ضرایب استاندارد شده

ßt

سطح 
داريمعنی

09/12001/0-802/10894/068/0مقدار ثابت

012/084/8001/0-104/0آوريتاب

بین مدل رگرسیون ضریب بتاي استاندارد شده براي ارزیابی سهم متغیر پیش4جدول 
حاکی از این است که )p>01/0(داري و سطح معنیtدهد که مقدار آوري را نشان میتاب

.بین اثر زیادي بر متغیر مالك داردمتغیر پیش

.هاي اضطرابی استنشانهةکنندبینیآوري پیشتاب: دومفرضیۀ
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بین و مالكهاي گرایش مرکزي و میزان همبستگی متغیر پیششاخص: 5جدول 

شاخص 

متغیر 
میانگین

انحراف 
استاندارد

ضریب 
همبستگی

سطح 
داريمعنی

55/389/1هاي اضطرابینشانه

53/0-001/0 20/7511/12آوريتاب

هاي اضطرابی؛ نشانهآوري و دهد که همبستگی بین تابنشان می5نتایج جدول
دار استمنفی و معنی

)01/0,p <53/0 -=r.(
بینمتغیر پیشةشدشاخص ضریب همبستگی تعدیل: 6جدول 

شاخص

مدل

همبستگیضریبمجذورمجذور همبستگیهمبستگی

تعدیل شده

استاندارد برآوردانحراف

153/0283/0275/061/1

هاي اضطرابی نشانه: آوري                         متغیر مالكتاب: بینی کنندهمتغیر پیش

درصد از 27آوري بین تابشود متغیر پیشهمانطور که در جدول فوق مشاهده می
)27/0: شدهمجذور ضریب همبستگی تعدیل(کندواریانس را توجیه می
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داري کل مدل جهت بررسی معنی(anova)هاي تحلیل واریانس یکراهه شاخص: 7جدول 
رگرسیون

شاخص 

مدل

مجموع 
مجذورات

درجۀ
آزادي

میانگین مجموع 
مجذورات

Fداريسطح معنی

621/901621/9008/35001/0رگرسیون

907/22989583/2باقیمانده

527/32090کل

هاي اضطرابینشانه: آوري                             متغیر مالكتاب: بینی کنندهپیشمتغیر 

و p>01/0(آید، کل مدل رگرسیون در سطح طور که از جدول فوق بر میهمان
08/35=89,1F (دار استمعنی.

هاي تحلیل رگرسیونشاخص: 8جدول 

بین جدول فوق مدل رگرسیون، ضریب بتاي استاندارد شده براي ارزیابی سهم متغیر پیش
حاکی از این است که ) p>01/0(داريو سطح معنیtدهد که مقدار آوري را نشان میتاب

.بین اثر زیادي بر متغیر مالك داردمتغیر پیش

شاخص 

مدل

ضرایب استاندارد 
Bنشده 

استاندارد ضرایب استانداردانحراف

ßشده

t سطح
داريمعنی

18/9001/0-779/9065/153/0مقدار ثابت

014/092/5001/0-083/0آوريتاب
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.هاي اختالل در کارکرد اجتماعی استنشانهةکنندبینیآوري پیشتاب: سومفرضیۀ

بین و مالكهاي گرایش مرکزي و میزان همبستگی متغیر پیششاخص: 9جدول 

شاخص 

متغیر 

داريسطح معنیضریب همبستگیانحراف استانداردمیانگین

هاي اختاللنشانه

اجتماعیکارکرد در

23/566/3

66/0-

001/0

20/7511/12آوريتاب

آوري و اختالل در کارکرد دهد که همبستگی بین تابنشان می9نتایج جدول
).p<66/0-=r ,01/0(دار است اجتماعی؛ منفی و معنی

بینشده متغیر پیششاخص ضریب همبستگی تعدیل: 10جدول 

شاخص

مدل

همبستگی مجذورضریبهمبستگیمجذورهمبستگی
شدهتعدیل

انحراف استاندارد 
برآورد

166/043/043/077/2

درصد از 43آوري بین تابشود متغیر پیشهمانطور که در جدول فوق مشاهده می
)43/0: مجذور ضریب همبستگی تعدیل شده(کندمیواریانس را توجیه 
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داري کل مدل جهت بررسی معنی(anova)هاي تحلیل واریانس یکراهه شاخص: 11جدول 
رگرسیون

شاخص 

مدل

مجموع 
مجذورات

مجموع میانگین آزاديدرجۀ
Fمجذورات

سطح 
داريمعنی

690/5241690/52433/68001/0رگرسیون

464/68389679/7باقیمانده

154/120890کل

نشانه هاي اختالل در کارکرد اجتماعی: آوري        متغیر مالكتاب: بینی کننده متغیر پیش

و p>01/0(شود کل مدل رگرسیون در سطح طور که در جدول باال مشاهده میهمان
33/68=89,1F (دار استمعنی.

هاي تحلیل رگرسیونشاخص: 12جدول 

شاخص ها

مدل

ضرایب 
استاندارد نشده

B

انحراف
استاندارد

ضرایب 
استاندارد شده

ß

t
سطح 

داريمعنی

01/11001/0-221/20837/166/0مقدار ثابت

024/0266/8001/0-199/0آوريتاب

بین مدل رگرسیون ضریب بتاي استاندارد شده براي ارزیابی سهم متغیر پیش12جدول 
حاکی از این است که ) p>01/0(داريو سطح معنیtدهد که مقدار آوري را نشان میتاب

.بین اثر زیادي بر متغیر مالك داردمتغیر پیش
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.هاي افسردگی استنشانهکنندةبینیآوري پیشتاب: چهارمفرضیۀ

بین و مالكهاي گرایش مرکزي و میزان همبستگی متغیر پیششاخص: 13جدول 

شاخص 

متغیر 

سطحهمبستگیضریباستانداردانحرافمیانگین
داريمعنی

هاي نشانه
افسردگی

59/244/1

45/0-

001/0

20/7511/12آوريتاب

هاي افسردگی؛ منفی آوري و نشانهدهد که همبستگی بین تابنشان می13نتایج جدول 
).p45/0 -=r,>01/0(. دار است و معنی

متغیر پیش بینةشاخص ضریب همبستگی تعدیل شد: 14جدول 

شاخص

مدل

مجذور ضریب مجذور همبستگیهمبستگی
همبستگی تعدیل شده

ستاندارد اانحراف 
برآورد

145/0205/0196/029/1

درصد از 6/19آوري بین تابشود متغیر پیشهمانطور که در جدول فوق مشاهده می
).196/0: مجذور ضریب همبستگی تعدیل شده(کندواریانس را توجیه می
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داري کل مدل جهت بررسی معنی(anova)هاي تحلیل واریانس یکراهه شاخص: 15جدول 
رگرسیون

اهشاخص

مدل

میانگین مجموع آزاديدرجۀمجموع مجذورات
مجذورات

F سطح
داريمعنی

285/381285/3896/22001/0رگرسیون

44/14889668/1باقیمانده

725/18690کل

هاي افسردگینشانه: متغیر مالكآوري          تاب: بینی کننده متغیر پیش

,p>01/0( شود کل مدل رگرسیون در سطحمشاهده می15طور که در جدول  همان

.دار استمعنی) 1Fو89=96/22

هاي تحلیل رگرسیونشاخص: 16جدول 

ضرایب استانداردشاخص مدل

Bنشده

ضرایب استاندارداستانداردانحراف

ßشده

t سطح
داريمعنی

17/8001/0- 994/6856/045/0مقدار ثابت

011/080/4001/0-054/0آوريتاب

بین مدل رگرسیون ضریب بتاي استاندارد شده براي ارزیابی سهم متغیر پیش16جدول 
حاکی از این است که ) p>01/0(داريو سطح معنیtدهد که مقدار آوري را نشان میتاب

.بین اثر زیادي بر متغیر مالك داردمتغیر پیش
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گیريبحث و نتیجه

هاي آوري بر نشانهبینی کنندگی تابهدف بررسی نقش پیشپژوهش حاضر با
هاي اختالل بینی نشانهآوري قادر به پیشنتایج نشان داد که تاب. روانی انجام شدسالمت
هاي اختالل در کارکرد هاي اضطرابی ، نشانههاي جسمی ، نشانهنشانه(روانیسالمت

دار این پژوهش به طور معنیفرضیۀهار زیرا هر چ. است) هاي افسردگیاجتماعی  و نشانه
، کارلتون و )53- 2008،52(امبوري -پرینسهاي این نتیجه همسو با پژوهش. شدتأیید

،)35.،ص2007(، گاتجار )285.،ص2006(، کاتولی و همکاران )291.،ص2006(همکاران 
کاوه و همکاران ،) 48.،ص1390(، آزادي و آزاد )757.،ص2010(صالحی نژاد و بشارت 

رحیمیان بوگر و اصغرنژادفرید ،)6.،ص1390(، علیزاده و کاوه )119.،ص1390(
هاي این یافتهتأییددر . است)290.،ص1386(سامانی و همکاران و)62.،ص1387(

) 291.،ص2006(و کارلتون و همکاران ) 53-2008،52(امبوري -پژوهش، پرینس
شان نیز بهتر آوري باالتري برخوردارند، سالمت رواناباند که نوجوانانی که از تدریافته

به این نتیجه ) 35.،ص2007(و گاتجار ) 285.،ص2006(همچنین کاتولی و همکاران . است
در همین راستا، . دار وجود داردمعنیرابطۀروان آوري و سالمتاند که بین تابرسیده

آوري و بهزیستی ین تاباند که بدریافته) 757.،ص2010(صالحی نژاد و بشارت 
منفی رابطۀآوري و درماندگی روانشناختی دار و بین تابمثبت معنیرابطۀروانشناختی 

بین رابطۀ) 48.،ص1390(همچنین در پژوهش آزادي و آزاد . دار وجود داردمعنی
هايافزون بر این، در پژوهش. قرار گرفته استتأییدروانی مورد آوري و سالمتتاب

نیز )290.،ص1386(سامانی و همکاران و)62.،ص1387(بوگر و اصغرنژادفریدرحیمیان
هاي یاد همچنین همسو با یافته.شده استتأییدروانی آوري و سالمتبین تابرابطۀ
نیز به این نتیجه ) 6،ص1390(و علیزاده و کاوه) 119.،ص1390(کاوه و همکارانشده،

. شودشناختی میآوري باعث افزایش بهزیستی رواناي تابهاي مداخلهبرنامهاند کهرسیده
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آوري به طور منفی هاي پژوهش حاضر نشان داد که تابطور که مالحظه شد، یافتههمان
روانی خواهران و برادران دانشهاي جسمی سالمتنشانهةکنندبینیدار پیشو معنی

آوري یعنی با افزایش تاب).=p09/12,t=68/0 -ß,>01/0(توان  ذهنی استآموزان کم
روانی هاي جسمی سالمتتوان ذهنی، اختالل در نشانهآموزان کمخواهران و برادران دانش

تر آوري باالتر، تغذیه سالمتوان گفت که افراد با تابدر تفسیر این یافته می. یابدکاهش می
ها و چار بیماريشود که کمتر دو مراقبت جسمی بهتري دارند و همین امر باعث می

به ) 224.،ص2001(و همکاران1این موضوع ساووکاتأییددر . گردندهاي جسمیاختالل
آوري باالتري برخوردار باشند، رفتارهاي اند که هر چه افراد از تاباین نتیجه رسیده

کند که بیان می)43.،ص2008( 2همچنین مسد. گیرندمراقبت جسمی را بیشتر به کار می
توانند بر مناسب و مراقبت از سالمت جسمی میۀبا تغذی،آوري باالبا تابافراد 

آوري باالتر با توان گفت که افراد با تاببر این اساس می. بگذارندتأثیرشان روانیسالمت
کمتر دچار مشکالت ،هاي زندگیتغذیه مناسب و مراقبت جسمی بهتر و غلبه بر استرس

. گردندجسمی می

دار آوري به طور منفی و معنیهاي پژوهش نشان داد که تابفتههمچنین یا
روانی خواهران و برادران هاي اختالل در کارکرد اجتماعی سالمتنشانهةکنندبینیپیش

یعنی با افزایش )=p01/11,t=66/0-ß,>01/0(توان ذهنی استآموزان کمدانش
هاي اختالل در کارکرد توان ذهنی، نشانهآموزان کمآوري خواهران و برادران دانشتاب

توان گفت که افراد با در تفسیر این یافته می. یابدروانی کاهش میاجتماعی سالمت
آوري باال از منابع حمایتی موجود در اجتماع مثل داشتن روابط با دیگران و دریافت تاب
و همین امر ) 54.،ص1390آزادي و آزاد، (گیرند تر بهره میهاي اجتماعی بیشایتحم

در همین راستا، . شود که کارکرد اجتماعی بهتري داشته باشندباعث می

1.Savoca
2.Massad
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یتوانبه این نتیجه رسیده است که خواهران و برادران افراد با کم) 363.،ص2005(1دیکنز
هاي ن برخوردارند و دسترسی بیشتري به حمایتشاهاي حمایتی همساالنذهنی که از گروه

در واقع افراد با . اجتماعی دارند؛ از مشکالت روانشناختی کمتري برخوردار هستند
طیف وسیعی از واندهاي ارتباط با دیگران را خیلی خوب آموختهمهارتآوري باالتاب

گوش دادن، تمندي وأها و راهبردهاي اجتماعی شامل مهارتهاي گفتگو، جرمهارت
آمادگی براي گوش دادن به دیگران واحترام گذاشتن به احساسات و عقاید دیگران که در 

بنابراین .)270.،ص2،2003آلپرستین و رمان(دارا هستند،تعامالت اجتماعی بسیار مهم است
چنین و شبکۀ حمایتی و عاطفی محکمی دارندآورتوان بیان کرد که افراد تابمی

هاي خود با کسی صحبت کند، دربارة نگرانی ها و چالشبه آنها کمک میی هایارتباط
روابط اجتماعی مثبتی برقرار کنند مند شوند، کنند، از مشورت، همدلی و همراهی آنها بهره

همین امر باعث ورا کشف کنندمناسبهاي حلراهو در مواجهه با مسائل اجتماعی 
.ه باشندشود که کارکرد اجتماعی بهتري داشتمی

کنندة بینیپیشدار آوري به طور منفی و معنیهاي پژوهش نشان داد که تابهمچنین یافته
توان ذهنی آموزان کمروانی خواهران و برادران دانشهاي اضطرابی سالمتنشانه
آوري خواهران و برادران یعنی با افزایش تاب)=p18/9,t=53/0-ß,>01/0(است
این یافته با . یابدروانی کاهش میهاي اضطرابی سالمتتوان ذهنی، نشانهآموزان کمدانش
آوري به طور منفی و اند تابکه نشان داده) 1433.،ص2007(و همکاران3هاي بیتیسیکایافته
و همکاران 4همچنین برنس. داضطراب است، همخوانی دارةبینی کننددار پیشمعنی

. بینی کننده اضطراب استآوري پیشاند که تابنیز به این نتیجه رسیده) 240.،ص2011(
پذیرند که، موانع بخشی از میآوري باال توان گفت که افراد با تابدر تفسیر این یافته می

مسئله هاي حلاز مهارت، داراي منبع کنترل درونی هستند، زندگی هر انسان است

1.Dykens
2.Alperstein &  Raman
3.Bitsika
4.Burns
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کند تا کنند که به آنها کمک میاي مطلوب استفاده میو از راهبردهاي مقابلهبرخوردارند
). 325.، ص1،2007تاگد و فردریکسون(مقابله کنند مؤثرزا به طور با شرایط اضطراب
کنند که با افزایش تاب آوري، اضطراب میتأییدنیز ) 284.،ص2004(2ویلیامز و میکلسون

اند که به این نتیجه رسیده) 400.،ص2010(و همکاران3افزون بر این رز. یابدکاهش می
بر این اساس . شودآوري باعث پیشگیري از اضطراب میآموزش شناختی رفتاري تاب

اضطراب را کسب هاي الزم براي مقابله باآور مهارتتوان استنباط کرد که افراد تابمی
کنند که همین عامل ها استفاده میاز این مهارتمؤثرکنند و در مواقع لزوم به طور می

.شودباعث کاهش اضطراب در آنها می

دار آوري به طور منفی و معنیهاي پژوهش نشان داد که تابافزون بر این یافته
توان آموزان کمبرادران دانشروانی خواهران وهاي افسردگی سالمتنشانهکنندة بینیپیش

آوري خواهران و برادران یعنی با افزایش تاب)=p17/8,t=45/0-ß,>01/0(ذهنی است
این یافته با . یابدروانی کاهش میهاي افسردگی سالمتتوان ذهنی، نشانهآموزان کمدانش
آوري به طور منفی و اند تابکه نشان داده) 314.،ص2011(و همکاران 4هاي همدالیافته
همچنین بیتیسیکا و همکاران . باشدبینی کننده افسردگی است، همسو میدار پیشمعنی

ةبینی کننددار پیشآوري به طور منفی و معنیاند که تابنیز نشان داده) 1433.،ص2007(
نیز به ) 240.،ص2011(مذکور، برنس و همکاران هاي هماهنگ با یافته. افسردگی است

و 5همچنین وینگو . افسردگی استةکنندبینیآوري پیشاند که تاباین نتیجه رسیده
آوري، افسردگی کاهش اند که با افزایش تابنمودهتأییدنیز ) 411.،ص2010(همکارانش 

بخشی اثر)9.،ص2007(و همکاران 6گیلهامهاي یاد شده، هماهنگ با پژوهش. یابدمی
در . اندقرار دادهتأییدهاي افسردگی نوجوانان را مورد آوري بر کاهش نشانهآموزش تاب

1.Tugade& Fredrickson
MickelsonWilliams&2.

3.Rose
4.Hjemdal
5.Wingo
6.Gilham
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آور داراي عزت نفس باالیی هستند، توان بیان کرد که نوجوانان تابتفسیر این یافته می
هاي جسمی و اجتماعی بیشتري دارند، در مواجهه با مشکالت از راهبردهاي فعالیت

برند و از هاي اجتماعی بهتر بهره میکنند، از سرمایهاي مطلوب استفاده میلهمقاب
هاي هاي اجتماعی بیشتري برخوردارند که مجموعه این عوامل باعث کاهش نشانهحمایت

در واقع این افراد به ). 343.،ص1،1999دومانت و پروواست(شود افسردگی در آنان می
خود ارتباط ةشینی، با دوستان، همساالن و اعضاي خانوادنگیري و عزلتجاي انزوا و گوشه

هر زمان که ضرورت ایجاب گذارند و شان را با آنها در میان میکنند و مشکالتبرقرار می
و به جاي ) 10.،ص2007و همکاران،2وکرلی(کنندکند، از این منابع درخواست کمک می

کنند و از مثبت بیان میشیوةریزي مسائل و مشکالت، هیجانات خود را به درون
). 312.،ص2007تاگد و فردریکسون،(کنند مناسب استفاده میمسألهراهبردهاي حل 

هایی هستند که آنها را آور داراي مهارتها و توانمنديتوان گفت که افراد تاببنابراین می
یابد، ش میآوري افراد افزایبه همین دلیل هر چه تاب. سازددر برابر افسردگی مقاوم می

. یابدهاي افسردگی در آنها کاهش مینشانه

هاي این پژوهش را فقط هاي پژوهش حاضر این است که آزمودنیاز محدودیت
توانی ذهنی هستند، تشکیل ساله که داراي خواهر یا برادر با کم18تا 12نوجوانان سنین 

ین یا آنهایی که خواهر یا برادر دهد؛ بنابراین تعمیم نتایج به خواهران و برادران سایر سنمی
. هاي دیگر دارند، باید با احتیاط انجام شودبا ناتوانی

:هاحاصل از یافتهپیشنهاد

اي کمک نماید تا با هاي مداخلهتواند به متخصصان طراحی برنامههاي این پژوهش مییافته
ذهنی یتوانیا برادر با کمآوري به افراد داراي خواهرهاي افزایش تابطراحی و اجراي برنامه

روانی مثل افسردگی، اضطراب یا اختالل در کارکرد یاري نمایند تا دچار مشکالت سالمت

1. Dumont&Provost
2.Wekerle
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آوري هاي آموزش تاببا طراحی و اجراي برنامهشودپیشنهاد میهمچنین. نگردنداجتماعی
خواهر یا روانی نوجوانان داراي ت افزایش سالمتدرجۀگیري پیشۀبه عنوان یک برنام

.توان ذهنی اقدام شودبرادر با کم

:محققۀتجربحاصل ازپیشنهاد

هاي دیگري با این موضوع روي خواهران و برادران افراد با پژوهششودپیشنهاد می
همچنین میزان . انجام شود)  کودکی و بزرگسالی(هاي دیگر در سنین مختلف ناتوانی

ادران افراد با انواع ناتوانی با کسانی که خواهر یا روانی خواهران و برآوري و سالمتتاب
. قرار گیردمقایسۀبرادر عادي دارند مورد 
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