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 چکیده

باشد. هدف این پژوهش بررسی رابطه بین سرمایه روانشناختی و تاب آوری در مادران دارای کودکان با اختلال طیف اوتیسم می

اختلال طیف اوتیسم تشکیل روش: پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش را مادران کودکان مبتلا به 

گیری در مشغول تحصیل بودند. با روش نمونه 1391-99دادند که فرزندشان در مدارس استثنایی شهر تهران در سال تحصیلی 

ها از پرسشنامه تاب آوری کانر و آوری دادهمادر این فرزندان به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. جهت جمع 111دسترس 

ها از همبستگی پیرسون ( استفاده شد و نیز برای تحلیل داده2111( و پرسشنامه سرمایه روانشناختی لوتانز )2113دیویدسون )

تحلیل شدند. با توجه به نتایج پژوهش، بین سرمایه روانشناختی و تاب آوری   SPSSافزارها به کمک نرماستفاده شد. همچنین داده

نتیجه گیری: سرمایه روانشناختی با تاب آوری مادان دارای کودکان با اختلال طیف مادران رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. 

 اوتیسم رابطه مثبت و معنادار دارد.

 واژگان کلیدی: سرمایه روانشناختی، تاب آوری، مادران.

 

 

 

 

 

 

 مقدمه

گان بالینی آن را براساس های تکاملی سیستم عصبی است که از جمله نشاندسته ای از اختلال (ASD) 1اختلال طیف اوتیسم

، می توان نقص در ارتباط اجتماعی و تعامل و (DSM-6)ی های روانمعیارهای پنجمین ویرایش راهنمای تشخیصی و آماری اختلال
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نقص در رفتارها و نیز علایق و فعالیت اجتماعی محدود و تکراری نام برد. تظاهر اصلی تر برای نقص اجتماعی در اوتیسم شامل 

ی اهها یا تقابل اجتماعی و نیز نقص در استفاده از رفتارهای غیرزبانی و نداشتن ارتباطچشمی ضعیف و فقدان احساس ارتباط

(. میزان شیوع اختلال 2113انجمن روانپزشکی آمریگا، متناسب با سن است که اثراتی چند وجهی و فراگیر بر کودکان مبتلا دارد )

های شناختی یا انطباقی، توانایی درصد کودکان مبتلا به اوتیسم به سبب محدودیت 61دود تولد است و ح 111اوتیسم، یک در هر 

اندکی برای زندگی مستقل دارند. این مسئله موجب شده است والدین در طول دوره زندگی خود، زمان بسیاری را به رفع نیازهای 

دک، مشکلات رفتاری، خلق و خوی تحریک پذیر، بیش (. اختلال شناختی کو2113ولکمار و پائولز، ) فرزندشان اختصاص دهند

اص، های یادگیری خهای تغذیه ای، ناتوانی در مراقبت از خود، کارکرد انطباقی ضعیف، نقایص زبانی، اختلالفعالی، لجبازی، مشکل

سر عمر، سبب افزایش ها بر زندگی خانوادگی، جداشدن از دوستان و خانواده و همچنین نیاز به مراقبت در سراتحمیل محدودیت

این کودکان، فرزند آسیب دیده خود را  (. برخی از مادران2112هانهک، کارست واضطراب والدین کودکان اوتیستیک می شود )

هایی را برآورده سازند که نشانه ای از شکست خویش تلقی می کنند. به ویژه مادرانی که انتظار داشته اند فرزندان آنها هدف

گی نتوانسته بدان برسند. این مسئله آنان را با افزایش خطرهای مشکلات روانشناختی مانند افسردگی و اضطراب خودشان در زند

 (.2112د )وانو و همکاران، مواجه می کن

آوری مکانیسم یا توانایی (. تاب2116های روزمره است )بروکس، ، ظرفیت مقابله مؤثر با استرس، فشار روانی و چالش2تاب آوری

دی، به جلو رفتن، دوباره توانا شدن و انرژی از دست رفته را دوباره به دست آوردن و به نتیجه دلخواه رسیدن است )توبرت، بهبو

ها قربانی های محیطی افراد نیز هست، لذا انسانهای شخصی است اما تابع تجربهآوری تا حدی تابع ویژگی(. اگرچه تاب2115

ها تغییر داد، به طوری توان واکنش افراد را در مقابل استرس، رویدادهای ناخوشایند و دشواریمطلق محیط یا وراثت نیستند و می

(. از سوی دیگر تاب آوری صرفا مقاومت منفعل 2119هاستینگ، که بتوانند بر مشکلات و تاثیرات منفی محیطی، غلبه کنند )نون و

اب آور مشارکت کننده فعال و سازنده محیط بیرونی خود است )رایت و ها و شرایط تهدید کننده نیست، بلکه فرد تدر برابر آسیب

 (.2113همکاران، 

سرمایه روان هایی که ممکن است با تاب آوری مادران کودکان با اختلال طیف اوتیسم در ارتباط باشد، از طرفی یکی از مولفه

(. سرمایه 2112وانو و همکاران، است ) ایه روان شناختییکی از عوامل مهم و اثرگذار در بهبود عملکرد روانی سرماست.  3شناختی

های مهم روانشناسی مثبت نگر محسوب می شود. در روانشناسی مثبت نگر بر نقاط قوت افراد و بهبود روان شناختی جزو مؤلفه

چهار مؤلفه . سرمایه روان شناختی از (2111)لوتانز و یوسف،  های مختلف زندگی تأکید می شودعملکرد آنها در جنبه

توانایی تحمل مشکلات پیش آمده و ادامه کار ، های فردی برای انجام کارهای چالش انگیز(، تاب آوریخودکارآمدی )باور به توانایی

برای رسیدن به اهداف(، مثبت اندیشی )اسناد اتفاقات مثبت به عوامل دائمی و شخصی( و امیدواری )داشتن انگیزه و هدف در 

نقش مهمی می توانند  ها. هر کدام از این مؤلفه(2111)لوتانز و یوسف،  تشکیل شده است( در راه رسیدن به آنها زندگی و پافشاری

های مهم و اساسی در ها و مهارتهای روان شناختی را می توان جزو ویژگیداشته باشند. در واقع سرمایهافراد در افزایش توانمندی 

دهند و در نتیجه  آسیب پذیری کمتری در برایر رویدادهای استرس آور از خود نشان می اد،افرنظر گرفت که در صورت برخورداری 

که  افرادیهای انجام شده نیز نشانگر آن است، نتایج بررسی (.2112چانگ، -)شی به احتمال کمتری به فرسودگی دچار می شوند
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گر و میلز، کولبرستون، فولایستی بیشتری را تجربه می کنند )شناختی بالاتری برخوردار باشند، رضایت، نشاط و بهزاز سرمایه روان

و، )لیائو و لی های خود برای حل مشکلات و دستیابی به موفقیت استفاده کنند(. و بهتر می توانند از منابع موجود و مهارت2111

2115.) 

نجام دادند مشخص شد که سرمایه روانشناختی در پژوهشی که خیرجو، طاهر، فرشباف و اعلایی بر روی بیماران قلبی و افراد سالم ا

(. همچنین در تحقیقی که قره داغی، زمستانی و محمودی انجام 1396در افراد بیمار کمتر از افراد سالم است )خیرجو و همکاران، 

د )قره داغی و های شخصیتی مادران با سرمایه روانشناختی و خلاّقیت دختران رابطه وجود داربین ویژگیدادند مشخص شد که 

 (. 1395همکاران، 

های اندکی در زمینه نقش سرمایه روانشناختی در پیش بینی تاب آوری در مادران دارای کودکان با با توجه به اینکه پژوهش

ی ااختلال طیف اوتیسم انجام شده است و با توجه به اینکه چنین مطالعاتی می تواند سرآغازی برای انجام مطالعات در مادران دار

دار باشد و با ارائه نتایج آنها می توان در راستای تاب آوری آنها گام مهمی برداشت، این مطالعه ضروری به نظر رسید. فرزند مشکل

بر این اساس با توجه به اهمیت پرداختن به سلامت روانی والدین و به ویژه مادران دارای کودکان با اختلال طیف اوتیسم، هدف 

 رابطه بین سرمایه روانشناختی با تاب آوری در مادران دارای کودکان با اختلال طیف اوتیسم است.پژوهش حاضر بررسی 

 روش

 با دفرزن که ویژه نیازهای با کودک دارای مادران کلیه شامل پژوهش جامعه. بود همبستگی نوع از تحلیلی توصیفی حاضر پژوهش

 شامل نمونه گروه. بودند تحصیل به مشغول 91-91 تحصیلی سال در نجانز شهر استثنایی ابتدایی مدارس در هاآن ویژه نیازهای

برای جمع آوری اطلاعات از ابزارهای زیر  .شدند انتخاب دسترس در گیرینمونه روش به که بودند اوتیسم فرزند دارای مادر 111

 استفاده شد:

 26تهیه کردند. در این پرسشنامه،  2113در سال  6(: این پرسشنامه را کانر و دیویدسونCD-RISC) 2آوری. پرسشنامه تاب1

شود. گذاری میعبارت وجود دارد و هر عبارت بر اساس یک مقیاس لیکرت بین صفر )کاملا نادرست( و چهار )همیشه درست( نمره

دست آمده از هر  های بهاست و نمره هر آزمودنی برابر مجموع نمرات یا کل ارزش 111بنابراین، حداکثر نمره در این پرسشنامه 

است.  111، ضربدر 111آوری هر پاسخگو برابر با نمره خام )نمره به دست آمده( تقسیم بر یک از سوالات است و میزان تاب

آوری بیشتر است. برای محاسبه نشانه تاب 61آوری کمتر و نمره بیشتر از نشانه تاب 61است، نمره کمتر از  61میانگین نمره 

بوده است.  11/1بود و روایی به شیوه تحلیل عاملی برابر  19/1فای کرونباخ استفاده شد که ضریب پایایی برابر پایایی از روش آل

به دست  91/1( مجددا با ضریب آلفای کل برابر با 1311پایایی این پرسشنامه علاوه بر هنجاریابی اولیه توسط کردمیرزا نیکوزاده )

گزارش کردند. مضاف بر اینکه میزان پایایی  11/1اعتبار این مقیاس را به وسیله ضریب آلفا ( 1315امد. سامانی، جوکار و صحراگرد)

گیری شد و مقدار آن پوش اندازهگیری زندگی توسط رزمآوری در جهتاین پرسشنامه در پژوهش تعیین سهم هوش معنوی و تاب

 (.1391پوش، باشد )رزمیبود که نشانگر پایایی بسیار بالای این پرسشنامه م 936/1برابر با 
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( 2111)  لوتانز روانشناختی سرمایۀ پرسشنامۀ از  روانشناختی سرمایۀ سنجش برای( : PCQ) روانشناختی سرمایۀ . پرسشنامۀ2

 هامقیاس خرده(. 12) دارد گویه 5 مقیاس خرده هر آن در که است مقیاسخرده 2 و سوال 22 شامل پرسشنامه این. شد استفاده

 هر هب آزمودنی. است شده تایید نیز هامقیاس خرده این پایایی و اعتبار. امیدواری و خودکارآمدی بینی، خوش آوری،تاب: از عبارتند

 روانشناختی سرمایۀ نمرۀ آوردن دست به برای. دهد می پاسخ( موافقم کاملاً تا مخالفم کاملاً) لیکرت ایدرجه 5 مقیاس در گویه

 شناختی روان سرمایۀ کل نمرۀ عنوانبه هاآن مجموع سپس و آمد دست  به جداگانه صورت به مقیاس خرده هر نمرۀ ابتدا

 کرونباخ آلفای. آمد دستبه 16/1 کرونباخ آلفای اساس بر پرسشنامه این درونی همسانی( 2111) لوتانز پژوهش در. شد محسوب

 آولیو و لوتانز پژوهش در. شد محاسبه 195/1= بینی خوش و ،222/1=آوری تاب ،191/1=امیدواری ،911/1=خودکارآمدی برای

 شاه نریمانی، توسط که پژوهشی در(. 12) آمد دستبه 11/1 و 91/1 ترتیب به پرسشنامه این بازآزمون و کرونباخ آلفای( 2111)

 پایایی نیز حاضر پژوهش در(. 13) گردید گزارش 16/1 مقیاس این کرونباخ آلفای شد انجام( 2112) امیدوار و امیدوار زاده، محمد

 آمد. دستبه 11/1 پرسشنامه،

 مدارس به زنجان وپرورشآموزش کل اداره از لازم مجوز اخذ از بعد گیری،نمونه و پژوهش انجام برای لازم اطلاعات گردآوری جهت

 را لازم توضیحات. شدند دعوت آزمون برای مادران از نفر 111 تعداد دسترس در گیرینمونه صورتبه و کرده مراجعه استثنایی

 هاآزمودنی به اطلاعات بودن محرمانه و هاپرسشنامه تکمیل زمان،مدت طول و همکاری چگونگی درباره وی همکاران و پژوهشگر

 از پس و شده طراحی نام بدون هاپرسشنامه. گرفت قرار آنان اختیار در شدن تکمیل جهت هاپرسشنامه رضایت، اعلام از پس. دادند

 هاداده تحلیل. شد استفاده پیرسون همبستگی ضریب از هاداده وتحلیلتجزیه جهت. شدند آوریجمع هاآزمودنی توسط تکمیل

 .شد انجام 21 ویراست SPSS افزارنرم وسیلهبه

 نتایج

 1/25نفر ) 21دیپلم، درصد(  6/21نفر ) 13بود. میزان تحصیلات   11/5و  22میانگین و انحراف معیار سن مادران به ترتیب 

 درصد( فوق لیسانس بود. میانگین و انحراف معیار سرمایه 6/9نفر ) 11درصد( لیسانس و  9/23نفر ) 23درصد( فوق دیپلم؛ 

  بود. 15/3و  15/31و میانگین و انحراف معیار تاب آوری به ترتیب  13/5و  26/53روانشناختی به ترتیب 

 ارائه شده است. 1آزمون کولموگروف اسمیرنف استفاده شد که نتایج آن در جدول  ها ازبرای بررسی نرمال بودن داده

 

 ها.  آزمون کولموگروف اسمیرنف برای بررسی نرمال بودن داده1جدول 

 تاب آوری سرمایه روانشناختی 

 51/2 25/1 مقدار آزمون

 21/1 12/1 سطح معناداری

های آماری پارامتری های توزیع نرمال دارند و می توان از آزموننشان داد که دادهاسمیرنف  -های حاصل از آزمون کولموگروف داده

ها استفاده کرد. برای تعیین میزان و جهت رابطه بین سرمایه روانشناختی و تاب آوری از آزمون ضریب برای بررسی فرضیه

 گزارش شده است. 2همبستگی پیرسون استفاده شد که نتایج آن در جدول 



 ماتریس ضریب همبستگی به منظور بررسی رابطه بین نمرات سرمایه روانشناختی و تاب آوری .2جدول 

 تاب آوری سرمایه روانشناختی 

  1 سرمایه روانشناختی

 1 13/1 تاب آوری

( رابطه مثبت =13/1rو  =111/1pمشاهده می شود، بین متغیرهای سرمایه روانشناختی با تاب آوری ) 2همان گونه که در جدول 

 و معناداری وجود دارد؛ یعنی هرچه سرمایه روانشناختی مادران بیشتر باشد، تاب آوری آنان بیشتر خواهد بود. 

 بحث و نتیجه گیری

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین  سرمایه روان شناختی و تاب آوری در مادران دارای کودکان با اختلال طیف اوتیسم 

 هک بین سرمایه روان شناختی و تاب آوری این مادران رابطه مثبت و معناداری وجود دارد که داد نشان پژوهش نتایج. گرفت صورت

( هم سو است. در تبیین این نتیجه 2115و لیائو و لیو ) (2111پیشین کولبرستون، فولاگر و میلز ) یهاپژوهش نتایج با یافته این

 شدر به شخصی هایویژگی فهم و شناسایی با اندکوشیده شناختی سرمایۀ پردازان نظریه گذشته، هایسال می توان گفت طی

 را ودخ نگری منفی سطح فرد تا کنندمی ایجاد را ظرفیت این نظریه این در شده مطرح هایایده. کنند کمک افراد زندگی کیفیت

 در ندهکن محافظت سد یک مانندبه کندمی کمک فرد به امر این که دهد قرار تاثیر تحت را خود نشخواری افکار و کشیده چالش به
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 دانندیم ثربخشا و مفید را خود باشند، داشته دنیا و دیگران خود، درباره خوشایندی و نگرانهمثبت روحیه افراد وقتی بیان دیگر،به

 مادران ،شناختیروان سرمایۀ. کنند سپری بیشتری اطمینان با و تربینانهواقع دیدی روشن، ایاندیشه با را خود زندگی توانندمی و

 و عزت نفس خود، به احترام ارتقای و افزایش در را هاآن نقش و بازشناسند را خود خوب و مثبت هایتجربه تا کندمی تشویق را
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Abstract 

Aim: The purpose of this study was to investigate the relationship between psychological 

capital and resiliency in mothers of children with autism spectrum disorder. Method: This study 

was a descriptive correlational study. The statistical population of the study consisted of 

mothers of children with autism spectrum disorder whose children were educated in special 

schools in Tehran during the academic year of 2119-21. 111 mothers of these children were 

selected using available sampling method. Conner and Davidson Resiliency Questionnaire 

(2113) and Lutans Psychological Capital Questionnaire (2111) were used for data collection. 

Pearson correlation was used for data analysis. Data were analyzed by SPSS software. Results: 

According to the results, there is a positive and significant relationship between psychological 

capital and resiliency of mothers. Conclusion: Psychological capital has a positive and significant 

relationship with resilience of mothers in children with autism spectrum disorder. 

Keywords: psychological capital, resiliency, mothers 
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