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 چکیده

هدف مقایسه سخت رویی و سلامت عمومی مادران دارای فرزندان با اختلالات طیف اتیسم و عادی مدارس شهرستان ری است. 

جامعه آماری : کلیه والدین دارای فرزندان با  اختلالات طیف اتیسم و عادی سنین دبستان در مراکز اتیسم ومدارس عادی 

نفر والدین دارای فرزندان عادی و  141نفر ) 292باشد. از روش نمونه گیری در دسترس و همتاسازی تعداد هرستان ری میش

نفر والدین دارای فرزندان با اختلالات طیف اتیسم( شهرستان ری انتخاب شدند. این پژوهش از نوع تحقیقات پس  141

(، پرسشنامه سلامت عمومی 1964بررسی دیدگاههای شخصی کوباسا )مقایسه ای( است. ابزار : مقیاس  -رویدادی )علی

GHQ26ها:.آمار توصیفی )نمودار ستونی، میانگین، انحراف استاندار، جداول فراوانی(. استنباطی : ، روش تجزیه و تحلیل یافته

: بین میزان سخت رویی کلیفرضیه ها: برای مقایسه میانگین نمرات، رگرسیون استفاده شد. یافته tهمبستگی پیرسون، 

 نتایج این پژوهش مطابق باآموزان رابطه وجود دارد. روانشناختی )تعهد، کنترل، چالش( و سلامت عمومی والدین دانش

 -نشان داد، بین سلامت عمومی و سخت رویی روانشناختی )تعهد، کنترل، چالش( رابطه مثبت معنادار وجود دارد. 1-1جدول

بین  -آموزان عادی تفاوت معنادار وجود دارد. آموزان دارای اختلالات اتیسم و والدین دانشدانش بین سلامت عمومی والدین

آموزان عادی تفاوت معنادار آموزان دارای اختلالات طیف اتیسم و والدین دانشمیزان تعهد از عوامل سخت رویی والدین دانش

آموزان عادی آموزان دارای اختلالات اتیسم و والدین دانشین دانشبین میزان کنترل از عوامل سخت رویی والد - وجود دارد..

  تفاوت معنادار وجود دارد.

 اختلالات طیف اتیسم. -سلامت عمومی -سخت رویی واژگان کلیدی:

 

 

 

 مقدمه

نیازمند تولد فرزند مانند بسیاری از رویدادهای زندگی در هر سن، موقعیت و زمانی به علت تغییراتی که ایجاد می کند، 

های جدیدی است. این پدیده علی رغم استرس، خشم، ناکامی و تعارضاتی که به طور موقت بر والدین تحمیل می سازگاری

هایی که دارای فرزند با کند، به دلیل طبیعی بودن، با راحتی بیشتری مورد پذیرش قرار می گیرد. ولی در مورد خانواده

های انجام شده نشان می دهد که از ی پیچیده و پر چالش تر است. مروری بر پژوهشاختلالات طیف اتیسم هستند موقعیت بس

بیشتر به تاثیر رفتار والدین بر کودک توجه داشتند، در حالی که در مطالعات دهه  1912های دهه ی نظر تاریخی پژوهش

( سلامت روانی 1982ون و همکارانش )لویتس (1862، اثرات منفی کودکان بر والدین برجسته تر شده است. )احمدپناه، 1982

را این گونه تعریف کرده اند : سلامت روان عبارت است از این که فرد چه احساسی نسبت به خود، دنیای اطراف، محل زندگی، 



اطرافیان مخصوصا با توجه به مسئولیتی که در قبال دیگران دارد، چگونه سازش وی با درآمد خود و شناخت موقعیت مکانی و 

 (.1864انی خویش است. )میلانی فر، زم

والدین دارای فرزند با اختلالات طیف اتیسم  نسبت به والدین فرزندان عادی استرس بیشتری را تجربه می کنند، در پرورش 

های بیشتری مواجهند، سلامت جسمانی درونی پایین تری دارند. احساس فشار بیشتری می کنند و افسردگی فرزند با چالش

دارند. در مقایسه با والدین کودکان عادی، والدین کودکان مشکلات بینایی بهزیستی پایین تری دارند، در معرض خطر  بالاتری

؛ ولنتاین، مک درموت و 1999؛ روچ، آرموند و بارات، 1961مشکلات جسمانی و روانی بیشتری هستند )کوئین و پال، 

 (.1866؛ به نقل از کاوه، 1996اندرسون، 

 های سنگین،هکارهای مناسب در جهت بالا بردن میزان سازگاری و افزایش تحمل شرایط ناگوار و پذیرش مسئولیتاز جمله را

نگهداری این کودکان موثر باشد، سخت رویی است. با در نظر گرفتن مشکلات متعدد و متنوع که والدین به خصوص والدین 

ان با آن رو به رو هستند، وجود سخت رویی به عنوان یک صفت دارای فرزندان با مشکلات بینایی در رابطه با فرزندانش

های زندگی این والدین گره گشا باشد. لذا انجام این پژوهش ضروری به نظر می رسد. شخصیتی می تواند در بن بست

ایط باشد و تداوم شرهای فشارزای زندگی می تواند همواره بر میزان توانایی افراد در کنار آمدن با شرایط گوناگون موثر موقعیت

دشوار به نوبه خود موجب بروز یا تشدید نابسامانی جسمی و روانی می شود. در چنین فضایی انسان ناگزیر است تا برای مقابله 

با پیامدهای ناشی از فشارهای زندگی به جستجوی راهکارهای موثرتری باشد. سخت رویی به عنوان یک صفت شخصیتی می 

 درمقابله علیه برهم خوردن سلامت روانی و شرایط ناگوار ناشی از داشتن فرزند با مشکلات بینایی باشد. تواند راهکار مناسبی 

ه با در رابطبا اختلالات طیف اتیسم  با در نظر گرفتن مشکلات متعدد و متنوعی که والدین به خصوص والدین دارای فرزند

 های زندگی این والدینک صفت شخصیتی می تواند در بن بستفرزندشان با آن روبرو هستند وجود سخت رویی به عنوان ی

 گره گشا باشد لذا انجام پژوهش حاضر ضروری به نظر می رسد. 

های فشارزای زندگی همواره می تواند بر میزان توانایی افراد در کنار آمدن باشرایط گوناگون موثر باشد و تداوم شرایط موقعیت

تشدید نابسامانیهای جسمی و روانی می شود.در چنین فضایی انسان ناگزیر است تا برای  دشوار به نوبه خود موجب بروز یا

های ناشی ازفشارهای زندگی به جستجوی راهکارهای موثرتری باشد.ازاین رو وجود سبکهای شناختی یا کسب مقابله با پیامد

هایی (. یکی از ویژگی1831یابند)شفر،بلورچی،صفاتی که بتواند شدت عوامل فشارزای زندگی را کاهش دهند اهمیت ویژه می 

( سخت رویی را ویژگی شخصیتی پیچیده ای 1939که وجود آن درسازگاری نقش مهمی دارد سخت رویی است. کوباسا)

های (نشان دادند ویژگی1968معرفی می کند که ترکیبی از سه مولفه تعهد، کنترل و چالش است.کوباسا و پوسه تی )

 رویی می تواند برای فرد جهت سازگاری با حوادث استرس زای زندگی مفید باشد.روانشناختی سخت 

( سخت رویی را ترکیبی از باورها در مورد خویشتن و جهان می داند که فرد را در برابر فشارهای درونی و 1939کوباسا )

قاد به اینکه فرد می تواند بر کنترل، اعت -1بیرونی مصون می سازد. او اعتقاد دارد سخت رویی شامل سه ویژگی است: 

ها و تعهد داشتن هدف و مشارکت در رخدادها و فعالیت -2رخدادهای زندگی اش اثر بگذارد یعنی احساس کنترل فردی، 

های روزمره را آغاز کنند و از ارتباط با مردم لذت ارتباط برقرار کردن با مردم. برای نمونه افراد متعهد منتظر آنند تا برنامه

مبارزه طلبی، تمایل به تلقی کردن تغییرات به عنوان محرکها یا موفقیتهایی برای رشد. به جای تصور کردن آنها به  -8ند. ببر

 (.2222صورت تهدیدی برای امنیت )سارافینو، 



ان او انسان موجودی مسئول، آزاد و مختار است که جسم و رو 1سخت رویی ریشه در فلسفه وجود دارد. در این فلسفه کل نگر

زندگی می کند. او نه  2واحدی یکپارچه و منسجم را تشکیل می دهد. به اعتقاد طرفداران این مکتب انسان در اینجا و اکنون

های درونی، بلکه موجودی است که آزادانه انتخاب می کند و تنها مسئول بازیچه محیط است و نه مخلوق غرایز و انگیزه

وجودی چنانچه انسان اراده کند می تواند از محیط مادی یا جسم خود فراتر رفته و در هستی، خود اوست. از دیدگاه فلسفه 

 (.1861)جمهری، « چه بکند »  و«  چه می شود » واقع، این تصمیم اوست که 

هایی که عمداً انسان را همانند یک لوح سفید نظریه سخت رویی از مکتب وجود گرایان سرچشمه گرفته است و با نظریه

ل می بینند، تناقض دارد. کوباسا سه خصلت تعهد، کنترل و چالش که همگی از فلسفه وجودی نشات گرفته اند، تلفیق منفع8

 نموده و خصیصه سخت رویی را به عنوان سپری در مقابل ابتلا به انواع بیماری مطرح کرده است )همان منبع(.

گر این باور است که حوادث استرس زا نه تنها تهدید آمیز نیستند ( تعهد بیان1966( و کوباسا)1962از نظر کوباسا و همکاران )

بلکه جالب و مهم اند و به واسطه کاهش ادراکات تهدید، افراد احتمالاً به فعالیت بیشتری دست می زنند و بر رویدادهای 

چه کسی است و چه  استرس زا غلبه می کنند. شخص که از تعهد بالایی برخوردار است به اهمیت ارزش و معنای این که

هایی انجام می دهد پی برده است و بر همین مبنا قادر است در مورد آن چه انجام می دهد معنایی بیابد و کنجکاوی فعالیت

های زندگی شان همچون شغل، خانواده و روابط بین فردی کاملاً آمیخته می خود را بر انگیزد این اشخاص با بسیاری از جنبه

اره به اعتقاد راسخی دارد مبنی بر این که اشخاص سخت رو می توانند به طور فعال بر رویدادهای زندگی شوند و کنترل، اش

تاثیر بگذارند. در نتیجه اشخاص با کنترل زیاد باور دارند که کوششهای شخصی شان سبب تغییر استرس خواهد شد و بر 

اش آنچه را که در اطرافشان رخ می دهد تحت تاثیر قرار دهند. وظیفه خود نیز کنترل دارند و بر این باورند که قادرند با تل

 می کنند چالش و مبارزه جویی چنین اشخاصی برای حل مشکلات به مسئولیت خود بیش از اهمال یا اشتباهات دیگران تاکید

ی باور مبارزه جوی مربوط به این ادراک است که تغییرات زندگی چیزی است که انتظار می رود و سبب برانگیختگی فرد است و

های بر این امر است که تغییر، نه ثبات و امنیت، جنبه طبیعی زندگی است. اشخاصی که مبارزه جویی بالایی دارند موقعیت

مثبت و یا منفی را که به سازگاری مجدد نیاز دارند، فرصتی جهت یادگیری و رشد و بالندگی می دانند تا تهدیدی بر امنیت و 

 (.2221، 4کوآسایش خویش ) اس

افراد سخت رو قدرت سازگاری بالایی را در برابر  فشارهای روانی از خود نشان می دهند. این ویژگی همانند سپری آنها را 

مقابل فشارهای گوناگون محافظت می کند، عده ای از محققین سخت رویی را به عنوان مقیاس عمومی برای بهداشت روانی 

ان سخت رویی افراد می تواند برآورد کلی از سلامت روانی فرد را ترسیم نماید. در پی آن می دانند. به عبارت دیگر، میز

 بیماریهای جسمانی، اختلالات روانی، پژوهشگران متعددی سعی نمودند ارتباط این ویژگی مثبت رابامتغیرهای مهمی مانند:

 (.1836دگی پیدانمایند)نجاریان و همکاران، های مهم و تاثیرگذار بر زنعملکرد تحصیلی،عملکرد شغلی، و سایر متغیر

                                                             
1- Holistic 

2- Here and now 

3- Tabula Rasa 

4 - Skau 



سخت رویی چیزی فراتر از جمع سه مولفه تعهد، کنترل و مبارزه جویی است. کوباسا و همکارانش اظهار می کنند که انعطاف 

ه ای لپذیری روانشناختی افراد سخت رو، صرفاً از تاثیر انفرادی این سه مولفه سرچشمه نمی گیرد، بلکه ناشی از شیوه مقاب

 (. 1966خاصی است که با ترکیب پویایی این سه مولفه همخوان است )پارکرو و رندال،

پردازد، به عبارت دیگر سخت رویی تمایزهای هایش میدرواقع سخت رویی ساختار واحدی است که به یکپارچه سازی مولفه

 (.1861 به نقل از گودرزی، 1961و همکاران،  کند )کوباسابرد و در آنها یک همگونی ایجاد میهایش را از بین میمولفه

اند. ارائه شده که همگی بر اهمیت تمامیت و یکپارچگی شخصیت تاکید ورزیده« سلامت عمومی»تاکنون تعاریف متعددی از 

نیز سلامت ) 1861، سلامت عمومی را تعادل بین اعضا و محیط در رسیدن به خود شکوفایی می داند.(زینالی،1 گلدشتاین

عمومی را وضعیتی از بلوغ روان شناختی تعبیر می کند که عبارت است از حداکثر اثربخشی و رضایت به دست آمده از تقابل 

های اخیر، انجمن فردی و اجتماعی که شامل احساسات و بازخوردهای مثبت نسبت به خود و دیگران می شود. در سال

 :بخش تعریف کرده استرا در سه « سلامت عمومی»کانادایی بهداشت روانی، 

های خود؛ج. رضایت از های خود؛ب. آگاهی از ضعفلف. تسلط بر هیجانا:شامل« خود»بخش اول: بازخوردهای مربوط به 

 .های خودخوشی

های طولانی و صمیمی؛ب. احساس تعلق به یک گروه؛ج. الف. علاقه به دوستی:بخش دوم: بازخوردهای مربوط به دیگران شامل

 .یت در مقابل محیط انسانی و مادیاحساس مسئول

 :بخش سوم: بازخوردهای مربوط به زندگی شامل

 .های شخصی؛د. ذوق خوب کار کردنها؛ب. ذوق توسعه امکانات و علایق خود؛ج. توانایی اخذ تصمیمالف. پذیرش مسئولیت

 :چاهن به ذکر پنج الگوی رفتاری در ارتباط با سلامت عمومی مبادرت ورزیده است

حس مسئولیت پذیری: کسی که دارای سلامت عمومی است، نسبت به نیازهای دیگران حساس بوده و در جهت ارضای  -1

 .ها و ایجاد آسایش آنان می کوشدخواسته

هایش اعتماد دارد و مشکلات را پدیده ای حس اعتماد به خود: کسی که واجد سلامت عمومی است، به خود و توانایی -2

 .ه حل شدنی است. از این رو، موانع، خدشه ای به روحیه او وارد نمی سازدمقطعی می انگارد ک

های زندگی است و از این رو، تمامی نیرو و خلاقیتش را هدف مداری: به فردی اشاره دارد که واجد مفهوم روشنی از آرمان-8

 .در جهت دست یابی به این اهداف هدایت می کند

دگی خود، از فلسفه ای خاص مبتنی بر اعتقادات، باورها و اهدافی برخوردار است که های شخصی: چنین فردی در زنارزش -4

 .به سعادت و شادکامی خود یا اطرافیانش می انجامد و خواهان افزایش مشارکت اجتماعی است

ازخوردها و فردیت و یگانگی: کسی که دارای سلامت عمومی است، خود را جدا و متمایز از دیگران می شناسد و می کوشد ب-1

ها و تمایلات دیگران دارد و نه الگوهای رفتاری خود را توسعه دهد، به گونه ای که نه همنوایی کور و ناهشیارانه با خواسته

 .توسط دیگران مطرود و متروک می شود

                                                             
5 - Goldstein k 



و نبود  ( در تعریف سلامت آورده است: سلامتی حالتی از رفاه جسمانی، ذهنی و اجتماعی1948سازمان جهانی بهداشت )

ثل شود )وجود یک کیفیت مثبت مبیماری و ناراحتی است. در بخش اول این تعریف، با رویکرد مثبت به سلامتی نگریسته می

 رفاه( و در بخش دوم آن، وجه جسمی مورد نظر است )فقدان بیماری یا ناراحتی( )مارکویسکی و گرین، ترجمه:ملازاده،

1866.) 

( رهایی از 2228فینچام) و نیاز به وحدت بخشیدن به اصول در زندگی، و( سازمان شخصیت 2221جان بست )

 .(1863دانند )ساجدی، های مهم سلامت عمومی میاضطراب،نگرانی و گناه را شاخص

( مدل زیستی ـ روانی ـ اجتماعی را در بحث سلامت عمومی مطرح کرد که در آن، سلامت عمومی به عنوان 1933انگل )

شناختی گیرد. به عبارت دیگر، عوامل زیستشناختی، روانی و اجتماعی مد نظر قرار میعوامل زیستیبرایندی از تعامل 

شناختی )نگرش، باور، رفتار و...( و عوامل اجتماعی )موقعیت اجتماعی، های بافتی و...( در تعامل با عوامل روان)بررسی و آسیب

( سلامت عمومی را در 1862(. گلدشتاین )صادقی، 1863د )باقری، کننشغل، اخلاق و...( سلامت عمومی شخص را تعیین می

 داند.تعادل میان اعضا و محیط در رسیدن به خود شکوفایی می

 کلارک از نقل به1992،وستمن اورو)  دارد دنبال به را سازگاری تداوم و داشته سلامتی در کننده تسریع حالتی رویی سخت

 مردان همچنین، متوسط سنین دانشجویی افراد در  اجتماعی زندگی روی بر ابتدا رویی سخت تحقیقات(، 1998،رتمانهاو

 و رستارانپ، معلمین مثل دیگر گروههای با گروهها این در استرس ارتباط براین علاوه و بالغ گروه به نسبت امریکایی آنگولایی

 تاثرا رویی سخت از بالایی سطح که داد نشان مطالعات این یهایافته. گرفت قرار بررسی مورد آسیایی مهاجرین از تعدادی

 در کوباسا(. 1999، همکاران و  جودی)  باشد می مرتبط افسردگی و بیماری پائین میزان با و داشته استرس بر میانجیگرانه

 بیشتری سلامت از و نشده کمتری بیماری دچار بالا رویی سخت با مدیریت پست با مردان که برد پی ای مطالعه طی

 ختس با افراد که داد نشانها یافته.هستند زا استرس وقایع با مواجه مدیریت با زندگی سراسر در اینکه رغم علی برخوردارند،

 .(1994، کوباسا و مدی)  هستند استرس منفی اثرات تاثیر تحت بیشتر پائین رویی

 است داده نشان نتایج. کردند مقایسه هم با را ایدز به مبتلا بیماران از گروه دو( 1963)  همکاران و  سولومون دیگر تحقیق در

 که رادیاف به نسبت را بالاتری نمرات کوباسا کنترل مقیاس در داری معنی طور به، ماندند زنده تری طولانی مدت که بیمارانی

 از دسته آن» که دادند نشان( 1999، همکاران و  پاتریک از نقل به 1966) همکاران و تنموشک. داشتند، آمدند در پا از زودتر

 صبع اختلالات، داشتند پائین نمرات کنترل مقیاس خصوص به کوباسا رویی سخت پرسشنامه در که ایدز به مبتلا مردان

 تاثیر دمور در تحقیقات. دادند نشان، داشتند رویی سخت در بالاتری نمرات که کسانی با مقایسه در را بیشتری روانشناختی

 عهتوس را رویی سخت مدل مدی. برد می بالا را بدن ایمنی سطح رویی سخت که است آن از حاکی ایدز بیماری بر رویی سخت

 منبع یعنی بادوام«  اجتماعی حمایت»  و«  سخت عقاید»  شامل که نمود سازی مفهوم سخت سازگاری عنوان به آنرا و داده

 رواسکاف ازمس نقل به) برآید دیگران به کمک عهده از فرد شود می باعث که است شدن دیگران برای برای مفیدی تشویق

،1998.) 

 و افسردگی برای مهمی کننده بینی پیش رویی سخت که داد نشان( 1999) همکاران و پاتریک توسط گرفته انجام بررسی

 و سال 19 متوسط سن با، ساله 81 سن وابستگان و مراقبان از نفری 18 نمونه روی بر مطالعه این. است امدادگران در رضایت

 کب پرسشنامه با افسردگی شخصی یهادیدگاه یابی زمینه پرسشنامه با  رویی سخت. گرفت انجام سال 64 تا 88 سنی گروه

، است دگیزن رضایت و افسردگی، روانشناختی سلامت کننده تعیین ارزیابی و رویی سخت که داد نشان نتایج. شد گیری اندازه

 (.1862،ایزکیان از نقل  به) کند نمی بینی پیش را جسمانی سلامت اما



ها در حال نشان دادن این مساله هستند که سخت رویی، اثرات مهمی فراتر از سلامتی و بیماری دارد. وست اخیراً پژوهش

( با بررسی سخت رویی مردان و زنانی که در حال ورود به دانشکده افسری ارتش بودند، 1994به نقل از مدی،1963)  8من

ان داد که سخت رویی بالاتر، موفقیت تحصیلی بیشتری را نیز به همراه دارد. همچنین مطالعه ای که در یک موسسه چاپ نش

( نشان داد هر چه سخت رویی یک کارمند بالاتر باشد، درآمد 1994به نقل از مدی، 1968در شیکاگو انجام شده اشنایدر)

رسی بازیکنان بسکتبال دبیرستان، نشان دادند که آنهایی که از سخت ( در بر1992بیشتری به دست می آورد. مس و مدی )

هایی رویی بالاتری برخوردارند، بر اساس بسیاری از معیارها موفقیت در بازی بسکتبال، بهتر بازی می کردند، چنین یافته

از  زه به عنوان یک جنبه عمومیمتغیرهایی به غیر از سلامتی و بیماری را با سخت رویی مرتبط کرده است و به تثبیت این سا

 (.1994شخصیت صراحت بخشیده است ) مدی، 

به نقل از کلارک 1992سخت رویی حالتی تسریع کننده در سلامتی داشته و تداوم سازگاری را به دنبال دارد ) اورو وستمن،

نین متوسط، همچنین مردان (، تحقیقات سخت رویی ابتدا بر روی زندگی اجتماعی  در افراد دانشجویی س1998هارتمان،و

آنگولایی امریکایی نسبت به گروه بالغ و علاوه براین ارتباط استرس در این گروهها با گروههای دیگر مثل معلمین، پرستاران و 

های این مطالعات نشان داد که سطح بالایی از سخت رویی اثرات تعدادی از مهاجرین آسیایی مورد بررسی قرار گرفت. یافته

(. کوباسا در 1999و همکاران،  3گرانه بر استرس داشته و با میزان پائین بیماری و افسردگی مرتبط می باشد )جودیمیانجی

طی مطالعه ای پی برد که مردان با پست مدیریت با سخت رویی بالا دچار بیماری کمتری نشده و از سلامت بیشتری 

ها نشان داد که افراد با سخت مواجه با وقایع استرس زا هستند.یافتهبرخوردارند، علی رغم اینکه در سراسر زندگی با مدیریت 

 (.1994رویی پائین بیشتر تحت تاثیر اثرات منفی استرس هستند ) مدی و کوباسا، 

( دو گروه از بیماران مبتلا به ایدز را با هم مقایسه کردند. نتایج نشان داده است 1963و همکاران ) 6در تحقیق دیگر سولومون 

مارانی که مدت طولانی تری زنده ماندند، به طور معنی داری در مقیاس کنترل کوباسا نمرات بالاتری را نسبت به افرادی که بی

آن دسته از »( نشان دادند که 1999و همکاران،  9به نقل از پاتریک 1966زودتر از پا در آمدند، داشتند. تنموشک و همکاران )

نامه سخت رویی کوباسا به خصوص مقیاس کنترل نمرات پائین داشتند، اختلالات عصب مردان مبتلا به ایدز که در پرسش

روانشناختی بیشتری را در مقایسه با کسانی که نمرات بالاتری در سخت رویی داشتند، نشان دادند. تحقیقات در مورد تاثیر 

ا می برد. مدی مدل سخت رویی را توسعه سخت رویی بر بیماری ایدز حاکی از آن است که سخت رویی سطح ایمنی بدن را بال

بادوام یعنی منبع « حمایت اجتماعی » و « عقاید سخت » داده و آنرا به عنوان سازگاری سخت مفهوم سازی نمود که شامل 

تشویق مفیدی برای برای دیگران شدن است که باعث می شود فرد از عهده کمک به دیگران برآید )به نقل ازمس 

 (.12،1998واسکافر

( نشان داد که سخت رویی پیش بینی کننده مهمی برای افسردگی و 1999بررسی انجام گرفته توسط پاتریک و همکاران )

سال و  19ساله، با سن متوسط  81نفری از مراقبان و وابستگان سن  18رضایت در امدادگران است. این مطالعه بر روی نمونه 

های شخصی افسردگی با پرسشنامه بک ی  با پرسشنامه زمینه یابی دیدگاهسال انجام گرفت. سخت روی 64تا  88گروه سنی 
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اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که سخت رویی و ارزیابی تعیین کننده سلامت روانشناختی، افسردگی و رضایت زندگی است، 

 (.1862اما سلامت جسمانی را پیش بینی نمی کند )به  نقل از ایزکیان،

ر حال نشان دادن این مساله هستند که سخت رویی، اثرات مهمی فراتر از سلامتی و بیماری دارد. وست ها داخیراً پژوهش

( با بررسی سخت رویی مردان و زنانی که در حال ورود به دانشکده افسری ارتش بودند، 1994به نقل از مدی،1963) 11من

همراه دارد. همچنین مطالعه ای که در یک موسسه چاپ نشان داد که سخت رویی بالاتر، موفقیت تحصیلی بیشتری را نیز به 

( نشان داد هر چه سخت رویی یک کارمند بالاتر باشد، درآمد 1994به نقل از مدی، 1968در شیکاگو انجام شده اشنایدر)

ت سخ( در بررسی بازیکنان بسکتبال دبیرستان، نشان دادند که آنهایی که از 1992بیشتری به دست می آورد. مس و مدی )

هایی رویی بالاتری برخوردارند، بر اساس بسیاری از معیارها موفقیت در بازی بسکتبال، بهتر بازی می کردند، چنین یافته

متغیرهایی به غیر از سلامتی و بیماری را با سخت رویی مرتبط کرده است و به تثبیت این سازه به عنوان یک جنبه عمومی از 

 (.1994 شخصیت صراحت بخشیده است ) مدی،

 روش

جامعه پژوهش شامل کلیه مادران دارای با اختلالات طیف اتیسم و عادی در مقطع ابتدایی مراکز اتیسم و عادی شهرستان ری 

نفر مادران دارای فرزندان  141نفر ) 292است که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای طبقه ای و همتاسازی تعداد 

فرزندان با اختلالات طیف اتیسم( شهرستان ری انتخاب شدند.برای جمع آوری اطلاعات از  نفر والدین دارای 141عادی و 

های های شخصی کوباسا استفاده شد. برای تحلیل دادهو مقیاس بررسی دیدگاه GHQ26های سلامت عمومیپرسشنامه

یانگین، انحراف استاندار، جداول پژوهش از جمله آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده.آمار توصیفی )نمودار ستونی، م

 برای مقایسه میانگین نمرات، رگرسیون استفاده شد. tفراوانی(.استنباطی : همبستگی پیرسون، 

 1964(: مقیاس بررسی دیدگاههای شخصی که اولین نسخه ی آن در سال 1964مقیاس بررسی دیدگاههای شخصی کوباسا )

( توسط قربانی به فارسی ترجمه شده است، سخت 1832شده و در سال ) توسط کوباسا و همکارانش طراحی و هنجاریابی

رویی را در افراد در سه مولفه ی تعهد، کنترل، چالش و سخت رویی کلی میسنجد. کوباسا در تهیه لیست اولیه از مقیاس 

اط با سخت رویی در ( نظر خواهی از متخحصصان و صاحب نظران مختلف در ارتب1مراحل مختلفی را طی کرد که عبارتند از 

)مدی، کوباسا و  12( استفاده از آزمون از خودبیگانگی2سال.  12های مختلف شغلی، سلامت، فرهنگ و... به مدت زمینه

 11( و مقیاس شخصی جکسون1982و همکاران، 14(، مقیاس مکان کنترل راتر1988(، مقیاس امنیت )هان،1939، 18هوور

( تحلیل عاملی نتایج و بدست آوردن 4طبقات اجتماعی متوسط و متوسط به بالا مدیر اجرایی  219( اجرا روی 8(. 1934)

(.پژوهشهای مختلف در مورد 1861های سخت رویی )نقل از جمهری،های تعهد، کنترل و چلش جهت تدوین پرسشنامهمولفه

مدیر اجرایی  22(از 1968تعیین روایی مقیاس دیدگاههای شخصی انجام شده است. در یکی از آنها کوباسا و همکارانش) 

خواستند تا به پرسشنامه پاسخ دهند و سپس بر اساس نمره آزمون آنها را به دو گروه مدیران با سخت رویی بالا و مدیران با 
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سخت رویی پایین تفکیک کردند. سپس مدیران به مدت یک هفته در فواصل زمانی مختلف نوع فعالیت خود و حالت هیجانی 

 (. 1861ردند )نقل از جمهری،همراه آن را ثبت ک

( نیز در جهت تعیین روایی پرسشنامه دیدگاههای شخصی تحقیقی انجام داده اند که در آن رابطه بین 2221اسکار وماریان )

( بررسی شده است که MMPIاین پرسشنامه با مقیاسهای فرعی آسیب شناختی پرسشنامه چند وجهی شخصیتی مینه سوتا )

(. همچنین این دو محقق همبستگی 1861به دست آمده است )نقل از جمهری، 189/2تا  118/2ها ضریب همبستگی بین آن

بدست آورده  69/2پرسشنامه دیدگاههای شخصی را با مقیاسهای مفصل تر سخت رویی از جمله مقیاس تفصیلی سخت رویی 

ایی این ابزار است تحلیل عوامل اند. تحقیقات فوق نشانه قدرت تشخیص مقیاس دیدگاههای شخصی، به عبارت دیگر رو

( روایی و پایایی قابل قبولی را برای آن گزارش مینماید ضرایب پایایی محاسبه 1992مقیاس دیدگاههای شخصی توسط مدی )

گزارش شده است. بر اساس  31/2، 12/2، 32/2های تعهد، کنترل، چالش و سخت رویی کل به ترتیب شده برای مولفه

( ارقام ذکر شده حداقل ضرایبی است که در مطالعات گزارش شده اند. یعنی بیشتر ضرایب 1998وریتاکا )مطالعات کوساکا و م

بوده است و مطالعات انجام شده  62/2پایایی، چه در مورد نمرات فرعی سه مولفه ی سخت رویی و چه در مورد کل آن بالای 

 (.1861تائید کرده اند )نقل از جمهری،( در حوزه سخت رویی فی نفسه، روایی آن را 1992توسط فانک )

 GHQسوالی پرسشنامه بهره گرفته شده است. پرسشنامه  26: در این پژوهش از فرم GHQ26پرسشنامه سلامت عمومی 

های مختلف بوده ، تدوین شد و هدف از طراحی آن کشف و شناسایی اختلال روانی در مراکز و محیط1932توسط گلدبرگ 

 است.

هایی مانند افکار و احساسات پردازد و توسط نشانهنامه که به بررسی سلامت عمومی فرد در ماه اخیر میهای پرسشسؤال

 (.1864باشند )یعقوبی، هایی از رفتار قابل مشاهده مینابهنجار و جنبه

ار ند. دلیل این کشوتر میپزشکی بیش های روانشود و هر چه که جلوتر برویم سؤالپرسشنامه با سؤالات جسمانی شروع می

ه ای که حاضر بهایی را برآشفته کند به گونههایی در ابتدای پرسشنامه ممکن است آزمودنیاین بوده که وجود چنین سؤال

 (.1864ادامه همکاری نشوند )یعقوبی، 

 نتایج

 سرسختی و سلامت عمومیی های پرسشنامههای آماری عاملشاخص .1جدول 

سلامت 

 عمومی

  تعهد کنترل چالش سرسختی

 میانگین 2601988 2901841 2304116 6301429 4802222

ان
در

ما
 

سم
اتی

ف 
طی

ت 
الا

ختل
ا ا

ن ب
کا

ود
ک

 

 میانه 2902222 8102222 2602222 6602222 4802222

 ضریب پراکندگی 310244 810613 880614 1260298 880441

 استاندارد انحراف 6012218 3068343 3096331 22014181 1036239

 حداقل 9022 12022 12022 84022 28022

 حداکثر 43022 49022 41022 183022 19022



 چولکی 268.- 189.- 224. 269.- 183.

 کشیدگی 831.- 412.- 388.- 483.- 833.

 میانگین 8301686 8306382 8308431 11206299 1102992

ان
در

ما
 

ش
دان

ی
اد

ن ع
وزا

آم
 

 میانه 8902222 8602222 8302222 11802222 1202222

 ضریب پراکندگی 810111 820228 420239 2130469 410242

 استاندارد انحراف 1012334 1088913 8012219 18024841 8042164

 حداقل 22022 22022 19022 81022 86022

 حداکثر 49022 49022 49022 142022 86022

 چولکی 112.- 196.- 421.- 832.- 823.

 کشیدگی 213. 116.- 124.- 222.- 818.-

 میانگین 8208212 8102831 8804226 12202688 4602688

راد
 اف

ل
ک

 میانه 8802222 8102222 8802222 12102222 4302222 

 ضریب پراکندگی 830842 810861 330126 1410818 180868

 انحرافاستاندارد 6022829 3061893 6062866 28081648 3082892

 حداقل 9022 12022 12022 84022 28022

 حداکثر 49022 49022 49022 142022 86022

 چولکی 833.- 462.- 811.- 132.- 286.

 کشیدگی 282.- 181.- 814.- 231.- 212.

آموزان عادی دانش مادرانو مادران کودکان اتیسم های آماری برای دو گروه نشان داده شده است، شاخص 1چنان که جدول 

عهد مربوط به عامل ت مادران کودکان اتیسمو همچنین برای کل افراد محاسبه شده است. بیشترین ضریب پراکندگی در گروه 

، مقدار زیادی است که نشان مادران کودکان اتیسم باشد؛ این مقدار در مقایسه با ضریب پراکندگی عوامل دیگر در گروهمی

آموزان عادی و کل افراد متجانس نیست. بیشترین ضریب پراکندگی در گروه والدین دانش ر این مقیاسدهد نمرات افراد دمی

و  آموزان عادیباشد؛ این مقدار در مقایسه با ضریب پراکندگی عوامل دیگر در گروه والدین دانشنیز مربوط به عامل چالش می

متجانس نیست. ضریب پراکندگی نمرات سرسختی  د در این مقیاسدهد نمرات افراکل افراد، مقدار زیادی است که نشان می

 82/141و در کل افراد برابر  49/213آموزان عادی برابر دانش مادرانو در گروه  29/126برابر مادران کودکان اتیسم در گروه 

و در گروه  44/88برابر  مادران کودکان اتیسم  محاسبه شده است، و همچنین ضریب پراکندگی نمرات سلامت عمومی در گروه

 محاسبه شده است. 86/18و در کل افراد برابر  24/41آموزان عادی برابر والدین دانش



مادران کودکان اتیسم آموزان عادی و دانش مادران بین سر سختی روانشناختی )تعهد، کنترل، چالش( و سلامت عمومی ا

 رابطه وجود دارد.

آموزان عادی دانش مادرانسرسختی روانشناختی )تعهد، کنترل، چالش(و سلامت عمومی  هایبه منظور بررسی رابطه نمره    

 ارائه شده است. 1-2از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد که نتایج آن در جدول مادران کودکان اتیسم و 

 رویی و سلامت عمومی مادران کودکان اتیسم و عادی مدارس شهرریی سختمقایسه 2جدول 

 سر سختیعوامل 
  سر سختی

 

 تعهد کنترل چالش 

 ضریب همبستگی 689/2** 382/2** 343/2** 391/2**
 آموزان عادیدانش مادرانسلامت عمومی 

 معناداری 222/2 222/2 222/2 222/2

مادران کودکان با سلامت عمومی  ضریب همبستگی 926/2** 641/2** 688/2** 648/2**

 معناداری 222/2 222/2 222/2 222/2 اختلالات طیف اتیسم

 ضریب همبستگی 922/2** 686/2** 688/2** 682/2**
 سلامت عمومی کل افراد

 معناداری 222/2 222/2 222/2 222/2

 معنادار است. 21/2** در سطح 

چالش( کل نشان داده شده است، بین سلامت عمومی و سرسختی روانشناختی )تعهد، کنترل، 1-2همان طور که در جدول

(، r ،21/2>P( ،)686/2=r ،21/2>P( ،)688/2=r ،21/2>P=922/2آموزان رابطه مثبت معنادار وجود دارد )والدین دانش

(682/2=r ،21/2>P بنابراین سلامت عمومی با با همه عوامل سرسختی روانشناختی و همچنین با خود سرسختی .)

آموزان، توان گفت با بالا رفتن سلامت عمومی در کل والدین دانشمی %99 روانشناختی رابطه معنادار دارد یعنی با اطمینان

 رود.آموزان نیز بالا میسرسختی روانشناختی والدین دانش

آموزان عادی رابطه مثبت معنادار همچنین بین سلامت عمومی و سرسختی روانشناختی )تعهد، کنترل، چالش( والدین دانش 

(. بنابراین سلامت 382/2=r ،21/2>P( ،)343/2=r ،21/2>P( ،)391/2=r ،21/2>P، )(r ،21/2>P=689/2وجود دارد )

آموزان عادی رابطه عمومی با همه عوامل سرسختی روانشناختی و همچنین با خود سرسختی روانشناختی در بین والدین دانش

آموزان عادی، سرسختی الدین دانشتوان گفت با بالا رفتن سلامت عمومی در ومی %99معنادار دارد یعنی با اطمینان 

 رود.روانشناختی آنان نیز بالا می

کودکان  مادران(، سلامت عمومی در بین P<2/21همانطور که در جداول بالا نشان داده شد، با توجه به سطح معناداری )

مادران ، چالش( در بین آموزان عادی تفاوت معنادار وجود دارد، همچنین سخت رویی )تعهد، کنترلو والدین دانش اتیسم 

توان گفت سلامت عمومی و سخت رویی )تعهد، کنترل، چالش( و عادی تفاوت معنادار وجود دارد، بنابراین می کودکان اتیسم 

 تفاوت دارند.با اختلالات طیف اتیسم آموزان عادی و در بین والدین دانش

 بحث و نتیجه گیری



نسبت به والدین فرزندان عادی استرس بیشتری را تجربه مادران دارای فرزندان با اختلالات طیف اتیسم با توجه به اینکه 

های بیشتری مواجهند، سلامت جسمانی و روانی پائین تری دارند و احساس فشار بیشتری کنند و درپرورش فرزند با چالشمی

ی و های جسمزایی میتواند موجب بروز یا تشدید نابسامانی میکنند و افسردگی بالاتری دارند و وجود چنین شرایط استرس

روانی شود در چنین فضایی وجود سبکهای شناختی یا کسب صفاتی که بتواند شدت این شرایط را کاهش دهند اهمیت ویژه 

 را ویژگیهایی که وجود آن در سازگاری نقش مهمی دارد سخت رویی است. کوباسا سخت رویی ایی می یابند. یکی از ویژگی

انند با افراد با داشتن این ویژگی میتو شخصیتی پیچیده ای معرفی میکند که ترکیبی از سه مولفه تعهد، کنترل و چالش است.

مسائل موجود عمیقاً درگیر شوند و باور داشته باشند که میتوانند بر رویدادهای چالش برانگیز زندگی تاثیرات عمیقی بر جای 

 .گذارند

به نقل از کلارک 1992ی تسریع کننده در سلامتی داشته و تداوم سازگاری را به دنبال دارد ) اورو وستمن،سخت رویی حالت

(، تحقیقات سخت رویی ابتدا بر روی زندگی اجتماعی  در افراد دانشجویی سنین متوسط، همچنین مردان 1998هارتمان،و

ط استرس در این گروهها با گروههای دیگر مثل معلمین، پرستاران و آنگولایی امریکایی نسبت به گروه بالغ و علاوه براین ارتبا

های این مطالعات نشان داد که سطح بالایی از سخت رویی اثرات تعدادی از مهاجرین آسیایی مورد بررسی قرار گرفت. یافته

(. کوباسا در 1999مکاران، و ه 18میانجیگرانه بر استرس داشته و با میزان پائین بیماری و افسردگی مرتبط می باشد )جودی

ای پی برد که مردان با پست مدیریت با سخت رویی بالا دچار بیماری کمتری نشده و از سلامت بیشتری طی مطالعه

ها نشان داد که افراد با سخت برخوردارند، علی رغم اینکه در سراسر زندگی با مدیریت مواجه با وقایع استرس زا هستند.یافته

و همکاران 13در تحقیق دیگر سولومون  (.1994ر تحت تاثیر اثرات منفی استرس هستند )مدی و کوباسا، رویی پائین بیشت

( دو گروه از بیماران مبتلا به ایدز را با هم مقایسه کردند. نتایج نشان داده است بیمارانی که مدت طولانی تری زنده 1963)

ت بالاتری را نسبت به افرادی که زودتر از پا در آمدند، داشتند. ماندند، به طور معنی داری در مقیاس کنترل کوباسا نمرا

آن دسته از مردان مبتلا به ایدز که در »( نشان دادند که 1999و همکاران،  16به نقل از پاتریک 1966تنموشک و همکاران )

ا در ختی بیشتری رپرسشنامه سخت رویی کوباسا به خصوص مقیاس کنترل نمرات پائین داشتند، اختلالات عصب روانشنا

مقایسه با کسانی که نمرات بالاتری در سخت رویی داشتند، نشان دادند. تحقیقات در مورد تاثیر سخت رویی بر بیماری ایدز 

حاکی از آن است که سخت رویی سطح ایمنی بدن را بالا می برد. مدی مدل سخت رویی را توسعه داده و آنرا به عنوان 

بادوام یعنی منبع تشویق مفیدی برای « حمایت اجتماعی»و « عقاید سخت»مود که شامل سازگاری سخت مفهوم سازی ن

 (.19،1998برای دیگران شدن است که باعث می شود فرد از عهده کمک به دیگران برآید )به نقل ازمس واسکافر

همی برای افسردگی و ( نشان داد که سخت رویی پیش بینی کننده م1999بررسی انجام گرفته توسط پاتریک و همکاران )

سال و  19ساله، با سن متوسط  81نفری از مراقبان و وابستگان سن  18رضایت در امدادگران است. این مطالعه بر روی نمونه 

های شخصی افسردگی با پرسشنامه بک سال انجام گرفت. سخت رویی  با پرسشنامه زمینه یابی دیدگاه 64تا  88گروه سنی 

ج نشان داد که سخت رویی و ارزیابی تعیین کننده سلامت روانشناختی، افسردگی و رضایت زندگی است، اندازه گیری شد. نتای

 (.1862اما سلامت جسمانی را پیش بینی نمی کند )به  نقل از ایزکیان،

                                                             
16- Juddy 

17- Solomon 

18- Patrice 

19- Moos & schafer 
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Abstract 

The aim was to compare the stubbornness and general health of mothers with autistic 

children and typical development in Rey city. Statistical population: All parents have children 

with autism spectrum disorders and normal primary school age in autism centers and 

normal schools in Rey city. From the available sampling and matching method, 292 people 

(141 parents with normal children and 141 parents with autistic children were selected. This 

research is a post-event (causal-comparative) research. Tools: Cuba Personal Perspectives 

Scale (1964), GHQ26 General Health Questionnaire, Methods of Analysis of Findings: 

Descriptive Statistics (Column Chart, Mean, Standard Deviation, Frequency Tables). 

Conclusion: Pearson correlation, t was used to compare the mean scores, regression. 

Results: General Hypothesis: There is a relationship between psychological hardship 

(commitment, control, challenge) and general health of parents of students. The results of 

this study, in accordance with Table 1-1, show that there is a significant positive relationship 

between general health and psychological hardship (commitment, control, challenge). -

There is a significant difference between the general health of the parents of students with 

autism and the parents of normal students. - There is a significant difference between the 

level of commitment from the stressors of parents of students with autism spectrum 

disorders and the parents of normal students. - The difference between the degree of 

control of the stressors of parents of students with autism and parents of normal students 

There is meaning. 

Keywords: Hardship - General Health - Autism Spectrum Disorders 



 


