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چکيده
زمینه و هدف:

نوع نگرش افراد از رویدادهای مختلف زندگی میتواند سالمت روان را تحت تأثیر قراردهد .داشتن کودکی با نیازهای ویژه

یکی از رویدادهایی است که نگ رش و عملکرد خانواده را تغییر میدهد .مطالعهی کنونی با هدف بررسی نگرش نسبت به خود ،دنیا و آینده با
سالمت روان مادران واجدکودک مبتال به ناتوانی یادگیری انجام شد.

موادّ و

روشها:مطالعهی حاضر از نوع توصیفی -همبستگی است  .دراین پژوهش 39 ،مادر واجد کودک مبتال به ناتوانیهای یادگیری که

در دو مدرسهی دولتی و خصوصی شهر اهواز در سال تحصیلی  39-31مشغول به تحصیل بودند به روش نمونه گیری در دسترس مورد آزمون
قرار گرفتند .دادههای پژوهش با استفاده از پرسشنامهی سالمت روان و سیاهه تریاد شناختی نگرش منفی به خود ،دنیا و آینده به دست آمد و
سپس با استفاده از روش های آماری ضریب همبستگی و تحلیل رگرسیون گام به گام از طریق برنامهی آماری  16 SPSSدر سطح معنی داری
 5/55مورد تحلیل قرار گرفتند.

یافتهها:

میانگین و انحراف معیار نگرش به خود  ،7/21±99/93نگرش به دنیا  3/52±94/23و نگرش به آینده  9/99±97/41و نمرهی کل

سالمت روان  44/33±27/57به دست آمد .بین نگرش منفی بهخود ،دنیا و آینده و سالمت روان رابطه منفی معنی داری وجود داشت.

نتیجه گیری:

تحلیل رگرسیون چند متغیّرهی گام به گام نشان داد که از میان انواع نگرشهای شناختی ،نگرش منفی به خود میتواند 21

درصد واریانس سالمت روان را پیش بینی کند.

واژه های کلیدی :نگرش به خود ،دنیا ،آینده ،سالمت روان ،ناتوانی یادگیری.

سازنده باشد و با دیگران مشارکت و همکاری داشته

مقدمه
سالمت روان حالتی از رفاه است که فرد در آن

باشد( .)1همچنین میتوان سالمت روانی را حالت

تواناییهای خود را باز می شناسد و قادر است با

سازگارانه نسبتاً خوب ،احساس بهزیستی و شکوفایی

فشارهای معمول زندگی مدارا کند ،از نظر شغلی مفید و

استعداد های شخص تعریف کرد( .)2رویداهای منفی
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رابطهی نگرش به خود ،دنیا و آینده با سالمت روان

زندگی و روان رنجورخویی رابطه ای منفی و از سویی

نگرش آنها به رویداد ها رابطه وجود دارد؛ بهطوریکه

دیگر حمایت اجتماعی ،برونگرایی و تابآوری رابطه ای

به دلیل داشتن فرزندی با نیازهای ویژه امید به آینده را از

منفی با سالمت روان دارند( .)3یکی از رویدادهای فشارزا

دست میدهند و به احتمال رخداد شرایط بدتر فکر می

و نگران کننده برای والدین بهویژه مادران وجود کودکی

کنند( .)11نشخوارهای فکری پس از بروز رخداد منفی

با نیازهای ویژه است .یک کودک با نیازهای ویژه تأثیرات

مثل تولد نوزاد نارس یا عقب مانده میتواند یک مکانیزم

معنیداری بر عملکرد و روابط خانواده دارد و ممکن

ثابت در مواجهه با فشار روانی باشد که به ایجاد خلق

است در مسایل روزمرهی خانواده تغییراتی را ایجاد کند.

افسرده و نگرشهای ناکارآمد منجر گردند(.)12

یکی از مهمترین عامل تأثیر گذار بر خانواده ،ایجاد

نگرشهای ناکارآمد با اختالل در سالمت روان افراد

فشارروانی در حیطهی تعامل و آموزش با چنین کودکانی

میتواند یک دور باطل را ایجاد کند که در پی آن

است که انسجام و سازگاری درون خانوادگی را به خطر

اضطراب و افسردگی شکل میگیرد .نگرشهای ناکارآمد

می اندازد و احتمال نارسایی در کارکرد خانواده افزایش

منجر به بروز افسردگی وآشفتگی روانی در فرد میگردند.

میدهد( .)4در خانوادههای کودکان با نیازهای ویژه،

نگرشهای ناکارآمد و منفی ناشی از تجربیات فرد موجب

مادران معموالً مسؤلیّت بیشتری جهت مراقبتهای

تعابیر بیش از حد منفی و ناکارآمد از موقعیّتهای خاص

جسمی ،درمان و آموزش کودک به عهده دارند .بنابراین،

می گردند .نگرشهای ناکارآمد به معیارهای انعطاف

به دلیل ارتباط بیشتر با مسایل و مشکالت کودک،

ناپذیر و کمال گرایانه ای گفته میشود که بر قضاوتهای

فشارروانی بیشتری را متحمل میشوند که میتواند

فرد درباره ی خود و دیگران تأثیر می گذارند(.)13

سالمت روانی آنها را در ابعاد مختلف خواب ،بروز

یافتههای پژوهشی برجیس و همکاران ( ،)14نشان

مشکالت روان تنی و ایجاد اضطراب تهدید کند( .)5فشار

میدهند که نگرشهای منفی ناکارآمد خطر ابتال به

روانی فرآیندی است مشتمل بر رویداد محیطی (عامل

افسردگی را افزایش میدهد؛ بهطوریکه هر چه افراد

فشارزا) ،ارزیابی فرد (دشوار یا تهدید آمیز بودن رویداد)،

دارای باورهای مثبت قوی تری نسبت به دنیا باشند،

پاسخهای ارگانیسم و ارزیابی های مجدد در پی بروز

آشفتگی های روانی کمتری دارند و باورها یا نگرشهای

پاسخها و تغییر در عامل فشارزا که میتواند ارزیابی و

مثبت به دنیا به فرد کمک میکند تا برای مقابله با

نگرش فرد را نسبت به رویدادها تحت تأثیر قرار دهد(.)6

رخدادها و حوادث زندگی از راهبردهای مناسبتری

یافتههای پژوهشی نشان میدهند که نگرش منفی افراد

استفاده کنند(.)15با توجّه به ضرورت پژوهش در این

دربارهی رویدادها و رخدادهای محیطی فشارزا باسازههای

زمینه ،پژوهش کنونی با هدف تعیین رابطهی بین نگرش

روانشناختی هم چون خوش بینی( ،)7مقابله با

نسبت به خود ،دنیا و آینده با سالمت روان در مادران

فشارروانی( )8و افسردگی( )9رابطه دارد .همچنین بین

دارای کودک مبتال به ناتوانی های یادگیری انجام گرفت.

سالمت روان و باورهای دنیای عادالنه یعنی نگرش منفی
افراد نسبت به رویدادهای زندگی رابطهی منفی وجود

مواد و روشها

دارد؛ بهطوری که با کاهش سالمت روان سبک نگرش

مطالعهی حاضر از نوع توصیفی – همبستگی بود.

افراد نسبت به خود و دیگران منفی و بدبینانه می

جامعهی آماری پژوهش حاضر شامل کلیّهی مادرانی

گردد( .)11یافتههای پژوهشی نشان میدهند که بین

بودند که کودکشان با روش سنجش استعداد تحصیلی بدو

سازگاری والدین واجد کودک عقب ماندهی ذهنی و

ورود به مدرسه غربالگری شده و به عنوان کودک ناتوان
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بساک نژاد و همکار

یادگیری در مدارس ویژه ابتدایی دولتی و خصوصی شهر

 1/61 ،1/84و  1/88به دست آمد ( .)18در ایران پایایی

اهواز در سال تحصیلی  93-94مشغول به تحصیل بودند.

این پرسشنامه در مادران واجد کودک ناتوان یادگیری با

مالک ورود برای شرکت در این پژوهش شامل داشتن

استفاده از روش آلفای کرونباخ  1/83به دست آمد (.)19

سواد خواندن و نوشتن ،رضایتمندی فردی برای تکمیل و

پرسشنامهی تریاد شناختی منفی دارای  36گویه است که

درک پرسش نامهها و حضور کودک در مدرسه حداقل به

سه نگرش منفی به خود ،دنیا و آینده را مورد بررسی

مدّت یکسال .روش نمونه گیری در دسترس بود .مادران

قرار میدهد .پرسشنامهی مذکور بر اساس یک مقیاس

پرسشنامهها را تکمیل و به محقّق برمی گرداندند .سپس

لیکرتی  7درجهای از کامالً موافقم ( )1تا کامالً مخالفم

دادهها با استفاده از برنامه موردتجزیه و تحلیل قرار

( )7نمرهگذاری شده و برخی از سؤال ها به صورت

گرفتند .به منظور جمع آوری داده ها ازدو ابزار استفاده

معکوس نمره گذاری میشوند .نمرههای باالتر در این

شد .پرسشنامهی سالمت عمومی  28سؤالی پرسشنامهای

پرسشنامه نشان دهندهی نگرش منفی و نمرههای پایینتر

خودگزارشدهی است که در مجموعهی بالینی با هدف

نشان دهنده ی نگرش مثبت میباشد ( .)21پایایی آن از

ردیابی کسانی که دارای یک اختالل روانی هستند ،مورد

ل مقیاس 1/95و برای
طریق ضریب آلفای کرونباخ برای ک ّ

استفاده قرار میگیرد ( .)16این پرسشنامه شامل چهار زیر

زیر مقیاس نگرش منفی نسبت به خود  ،1/91به دنیا 1/81

مقیاس نشانههای جسمانی ،اضطراب و بی خوابی ،اختالل

و به آینده  1/93به دست آمده است .همچنین روایی

کارکرد اجتماعی و افسردگی میباشد .نمرهی هر آزمودنی

همزمان پرسشنامهی تریاد شناختی ازطریق ضریب

در هر خرده مقیاس از صفر تا  21و در کلّ پرسشنامه از

همبستگی با پرسشنامهی افسردگی بک 1/77به دست

صفر تا  84خواهد بود و نمره بیشتر به معنای سالمت

آمده است( .)21در ایران نیز ضریب آلفای کرونباخ برای

روان کمتر میباشد(.)17تحقیقات مختلف روایی این

کلّ پرسشنامه  1/85وبرای خرده مقیاسهای نگرش نسبت

مقیاس را بین  1/54تا  1/95گزارش کرده اند .در ایران نیز

به خود ،دنیا وآینده بهترتیب ،1/73 ،1/81و  1/81بهدست

روایی این پرسشنامه را از طریق ضریب همبستگی با

آمده است (.)22

مقیاس  91نشانهی مرضی  1/78به دست آوردند (.)17
همچنین ضرایب پایایی این پرسشنامه با استفاده از سه

یافتهها

ل
روش بازآزمایی ،تنصیف و آلفای کرونباخ برای ک ّ

جدول  1یافتههای توصیفی سالمت روان و زیر

پرسشنامه به ترتیب  1/93 ،1/71و  1/91و برای زیر

مقیاسهای آن و نگرش منفی شناختی و زیر مقیاسهای

مقیاس های عالیم جسمانی ،اضطراب و بیخوابی،

آن را نشان میدهد .همان طور که جدول  1نشان میدهد

نارسایی در عملکرد اجتماعی و افسردگی به ترتیب ،1/76

میانگین و انحراف معیار نمرهی کلّ تریاد شناختی منفی

جدول :1يافتههای توصيفی سالمت روان و ترياد شناختی منفی
متغیّرها

میانگین

انحراف معیار

نمرهی کلّ سالمت روان

کمترین
نمره

بیشترین نمره

32/07

11/69

9

96

عالیم جسمانی

9/39

6/70

1

31

عالیم اضطرابی

9/88

6/07

7

10

کارکرد اجتماعی

0/03

3/99

1

16

عالیم افسردگی

3/67

2/20

7

13

نمرهی کلّ تریاد شناختی

06/179

60/18

06

129

نگرش منفی نسبت به خود

28/29

0/36

16

01

نگرش منفی نسبت به دنیا

21/36

9/73

16

63

نگرش منفی نسبت به آینده

20/16

2/28

10

66
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رابطهی نگرش به خود ،دنیا و آینده با سالمت روان

جدول  :2ضرايب همبستگی بين نگرش منفی به خود ،دنيا و آينده با سالمت روان
متغیّر ها

r

p

نمرهی کلّ تریاد شناختی منفی

-7/02

>7/71

نگرش منفی نسبت به خود

-7/66

>7/71

نگرش منفی نسبت به دنیا

-7/36

>7/30

نگرش منفی نسبت به آینده

-7/62

>7/71

جدول  :3نتايج تحليل رگرسيون چند متغيّره به روش گام به گام برای پيشبينی سالمت روان از طريق مثلث شناختی منفی
متغیّر مالک

متغیّر پیش بین

MR

RS

β

t

p

سالمت روان

نگرش به خود

7/66

7/36

7/66

2/08

<7/771

ل
 97/18±79/116ومیانگین و انحراف معیار نمرهی ک ّ

داشتن نگرش منفی نسبت به خود سالمت روان کاهش

سالمت روان  23/17±11/96میباشد .جدول  2ضریب

می یابد .این یافته با نتایج پژوهش های هیمن و برگر ()3

همبستگی بین نمرهی کلّ تریاد منفی شناختی و زیر

و فیسمن و ولف ( )4همسو میباشد .کودک ناتوان برای

مقیاسهای نگرش منفی به خود ،دنیا و آینده را با نمرهی

اعضای خانواده منبع اضطراب و نگرانی است .والدین

کلّ سالمت روان نشان میدهد.

خود را ناتوان میبینند و دربارهی آینده ناامید هستند .

همان طور که جدول  2نشان میدهد متغیّرهای

صرف زمان طوالنی برای درمان ،فراهم کردن مراقبت الزم

نگرش منفی به خود و آینده با سالمت روان همبستگی

در منزل برای کودک ،پرداختن به مشکالت مدرسه و

منفی و معنیدار دارند؛ ولی ،نگرش منفی به دنیا با

رسیدگی به مشکالت رفتاری کودک کم توان منجر به

سالمت روان همبستگی معنی داری از نظر آماری نشان

تبدیل آرزوهای والدین به ناامیدی و آسیب جدّی به

نداد .همچنین نمرهی کلّ تریاد منفی شناختی با سالمت

سالمت روانی خانواده می گردد( 22و  .)21اثرات منفی

روان ضریب همبستگی برابر با  -1/53را نشان میدهد که

داشتن کودک ناتوان یا کمتوان موجب ایجاد تنش در مادر

در سطح  1/11معنی دار بود .جدول 3نتایج حاصل از

میگردد؛ زیرا ،سبب گوشهگیری مادر و عدم عالقه به

تحلیل رگرسیون چند متغیّره به روش گام به گام را نشان

برقراری رابطه با محیط و پایین آمدن عزّت نفس و

میدهد.

احساس خودکمبینی و بیارزشی و غم واندوه در مادر
همان طور که جدول  3نشان میدهد نگرش به

میشود که پیامد آن عزّت نفس پایین ،بروز افسردگی و به

خود بهترین پیشبینی کنندهی سالمت روان محسوب

خطر افتادن سالمت روانی مادر است( .)15مادران دارای

میشود به طوری که نگرش به خود  24درصد سالمت

کودک ناتوان با مشکالت فرزندشان در هم میشکنند و با

روان را در مادران واجد کودک ناتوان یادگیری تبیین

نگرش منفی نسبت به تواناییهایشان در رسیدن به اهداف

میکند.

و از دست دادن امیدشان دچار نگرانی شوند( .)6فکر غیر
منطقی دربارهی دنیا و آینده و ناامیدی از بهدست آوردن
نتایج و پیامدهای مثبت در آینده ،مادران را از تالش و

بحث
نتایج این پژوهش نشان میدهد که بین نگرش

کوشش در جهت دستیابی به اهداف و حلّ مشکالت باز

منفی نسبت به خود ،دنیا و آینده با سالمت روان رابطهی

می دارد .نگرش غیرعادالنه دربارهی دنیا و آینده و نگرش

معنیدار وجود دارد .این شواهد بیانگر آن است که با

منفی نسبت به خود سبب میشود این افراد با حوادث و
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بساک نژاد و همکار

را با محدودیّت همراه میسازد و عدم وجود گروههای

مشکالت زندگی منفعالنه برخورد کنند و گاهی آنها

.مقایسه از جمله محدودیّتهای این پژوهش میباشد

 نگرانی بیش.دست به رفتارهای پرخاشگرانه نیز میزنند

توصیّه میشود در پژوهشهای بعدی گروههای مقایسه از

از حد برای آینده و داشتن نگرش منفی برای کسب نتایج

.سایر طیفهای کودکان استثنایی در نمونه قرار گیرد

 آنها را از زندگی در زمان حال و کوشش در،مثبت

همچنین اجرای طرحهای آزمایشی در جهت بهبود

.جهت کسب پیامدهای مثبت مورد انتظار دور میکند

سالمت روان و تغییر نگرشهای منفی در مادران میتواند

بسیاری از یافتههای پژوهشی بر استفاده از راهکارهای

.مورد استفاده سایر پژوهشگران قرار گیرد

مناسب جهت آموزش مثبتاندیشی به مادران دارای
کودک ناتوان تأکید میورزند؛ به طوری که یافتهها نشان

تشکر و قدردانی
پژوهشگران این تحقیق بر خود الزم می دانند تا از
 کارکنان و مربیان مدارس که در این تحقیق با ما،مادران
.همکاری کردند صمیمانه تشکر نمایند

میدهد آموزش مدیریّت استرس میتواند عالوه بر ایجاد
احساس آرامش در مادران منجر به تغییر نگرش آنها به
.)19(زندگی گردد
 پایین.این پژوهش با محدودیّتهایی همراه بود
 در دسترس بودن نمونه که تعمیم نتایج،بودن حجم نمونه
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Background & Objectives: The attitude toward various events
in life can effect on mental health. Having a child with special
needs is one of the events that change the attitude and function
of family. The current study aimed to evaluate the relationship
between attitude toward the self, the world and the future and
mental health in mothers of children with learning disability.
Materials & Methods: The current study was a descriptive–
correlation study. In this study 98 mothers who had a child with
learning disability enrolled in two state and private schools in
Ahvaz during academic year of 2014-2015 and assessed using
an available sampling method. The survey data were collected
through the general health questionnaire and cognitive triad
inventory and then were analysed by statistical methods including
Pearson correlation coefficient, regression analysis and statistical
program of SPSS-16 in a 0.05 significant level.
Results: The obtained means and standard deviations were
38.36 ± 7.24 for attitude toward the self, 31.29 ± 6.02 for attitude
to the world, 37.14 ± 8.38 for attitude toward the future, and
27.07 ± 11.96 for total score of mental health. There was a
significant negative relationship between the attitude toward the
self, the world and the future with mental health.
Conclusion: Stepwise multiple regression analysis illustrated
that, among the cognitive attitudes, attitude toward the self can
foresee 24 percent of the variance of mental health.
Keywords: Attitude toward self, world and future; Mental health;
Learning disability
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