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 چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه هوش معنوی و تاب آوری مادران کودک با اختلال اتیسم و مادران دارای کودک فلج 

مغزی انجام شده است. این پژوهش به لحاظ گرداوری اطلاعات از نوع تحقیقات توصیفی همبستگی و به لحاظ هدف بنیادی 

بی باشد. جامعه آماری، شامل کلیه مادران دانش اموزان مراکز توانبخشی و مدارس ویژه اتیسم و فلج مغزی شهر تهران در م

دانش آموز با  ۰۸دانش آموز با اختلال اتیسم و  ۰۸دانش آموز؛  ۰۸می باشد. از بین کل جامعه هدف تعداد  ۶۹-۶۹سال 

ردسترس انتخاب شدند و از طریق دانش آموزان به مادران آنها برای گرفتن عارضه فلج مغزی از جامعه هدف بصورت نمونه د

اطلاعات دسترسی حاصل شد. برای گردآوری داده ها، از پرسشنامه هوش معنوی آمرام و درایر  و پرسشنامه تاب آوری کانر و 

ن داد، اصل از تحلیل یافته ها نشادیویدسون استفاده شد. برای تحلیل داده از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج ح

مادرانی که دارای هوش معنوی بالایی بودند از قدرت تاب آوری بالتری هم برخوردار بودند. با توجه به نقش قابل توجه هوش 

 معنوی و تاب آوری اهمیت دادن به آن در حیطه های آموزش و درمان می تواند کمک زیادی به بهبود و کیفیت جامعه کند.
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 مقدمه 

 ،انکار ،ضربه  گذارند کهمی یک توالی پنج مرحله ای را پشت سر «پدیده استثنایی»ها در نائل آمدن به واقعیت خانواده اغلب

است که چون توالی ثابتی های این روی آورد این از مزیتشامل می شود.  نظم دوباره و سازش یافتگی ،موازنه ،غم و خشم

اند را به شکلی وادار کرد که به مرحله خشم و سپس توان والدین به ویژه والدینی که در مرحله اضطراب متوقف شدهدارد می

سازش یافتگی دست یابند و از سرمایه گذاری بیش از حد انرژی در یک مرحله خاص اجتناب ورزیده است به جابجایی سرمایه 

سه خصویت اساسی که معمولاً توسط والدین کودکان معلول عنوان  گذار به مرحله سازش یافتگی هموار گردد. بزند تا امکان

بار مراقبتی زیاد: بزرگ کردن یک کودک  کنند عبارتند از: های کودکان عادی جدا میها را از خانوادهشوند و این خانوادهمی

پدران در بیشتر  و همچنین فشارهای مالی بالایی همراه است. 2جسمی ، فشارهای1با فشارهای هیجانی توانیمبتلا به نا

ها پدران نسبت به مادران کمتر درگیر تکالیف مراقبتی خاص کودکان هستند. که البته گروهی از محققین مشخص خانواده

وای انز اند.عهده داشتهاند که در زمانی که کودک معلول مذکر بوده است، پدران در تکالیف مراقبتی سهم بیشتری بر کرده

اغلب یک تخریب در روابط با اعضای  انی( عنوان کرده است که والدین کودکان مبتلا به ناتو1۶۹۹) ۰: مک اندرو3اجتماعی

 اند.خانواده، دوستان و خویشاوندان را که پس از تولد یک کودک مبتلا به ناتوانایی ایجاد شده است را گزارش کرده

 بر خانواده: دک استثناییکوابعاد تأثیر گذار 

گردد که موجب بر هم فشارهایی بر والدین وارد می استثناییبا به دنیا آمدن کودک  الف ـ تأثیر بر روی احساسات والدین:

( خاطرنشان 1۶۹1) ردهد. فابخوردن آرامش و انسجام خانواده شده، در نتیجه سازش یافتگی آنان را تحت تأثیر قرار می

 شود:انواع فشارهای زیر به والدین و سایر اعضاء خانواده تحمیل می  عقب مانده ذهنی اثر وجود کودکسازد که در می

 به تعویق افتادن تحول روانی سایر فرزندان     

 محدود نشدن پیشرفت خانواده    

 هایی مانند مشکلات زناشویی، طلاق، افسردگی والدین         وقوع بحران

 (.1۶۶۸، لو ترنبو لل خشم نا امیدی و احساس گناه )ترنبوبروز احساساتی از قبی

 بر خانواده سن کودک عقب ماندگی ذهنیسازند که یکی از متغیرهای عمده در شدت تأثیر برستیول و شویلر خاطرنشان می

رگ و کمتر است. )رزنب می برد، تری بسرمعلول در سنین پاییندک کو است. از این رو فشار بر خانواده هنگامی که

سازند که هرگاه نمایند. آنها خاطرنشان میبه تأثیر شرایط خانواده بر سازگاری با تولدکودک معلول اشاره می(1۶۶۸رابینسن،

ر شرایط اقتصادی د نظرخانواده فاقد وضعیت آموزش و تربیت، فرهنگ باشد و از امکانات حمایتی برخوردار نباشد و همچنین از

البرزی  (.1۹۰ص۰۸ درآمدی، شوند )شریفیکنند و دچار تندی میزگاری را به خوبی طی نمیوضعیت بدی باشد، فرایند سا

دهد که والدین نشان می عقب ماندهبر والدین و رویاروئی پدر و مادر با کودک  عقب مانده ذهنی( درباره تأثیر کودک 13۹1)

درصد( و پنهان  ۹/32درصد(، احساس گناه ) ۰1شوند که عبارت است از: احساس خجالت )های مختلفی دچار میبه واکنش

                                                             
1 .Emotion strain 

2 .Physical strain 

3 Social Isolation 

4 .Mc Androw 



شود که از آن جمله باید به تحمل میمفشارهایی را  عقب ماندهخانواده در ارتباط با داشتن کودک  درصد(. 1۸کردن فرزند )

اف درصد( و اختل 23درصد(، تأثیر روابط خانواده ) 2/13درصد(، آزردگی عصبی ) ۰۹مواردی از قبیل نگرانی برای فرزند )

 درصد( اشاره نمود. 1۰زناشویی )

اکثر مطالعات بیانگر تأثیر منفی کودک معلول بر خواهران و برادران است  :احساسات خواهران و برادران بر رویب( تأثیر

ای هستند که ها خواهران و برادران سالم، افراد فراموش شده( معتقدند که در این نوع خانواده1۶۰1زی و دیگران )یندرل

 ان نگهداری و مراقبت از برادر یا خواهر معلول خود است. کارش

اغلب دچار افسردگی شدید، عقب ماندگی ذهنی سازد که خواهران و برادران کودکان ( خاطرنشان می1۶۰۰) 1لاوینیوس

به ( 1۶۰۰، ۹سن)اندر. شونداختیاری ادرار، ترس از مدرسه و اضطراب میکابوس، پرخاشگری، مشکلات آموزشگاهی، بی

خود را به عهده  عقب ماندگیاحساسات گناه و یا خشم در خواهران و برادران سالمی که مراقبت و نگهداری خواهر و یا برادر 

پردازند، نمایند وقتی خواهران و برادران سالم به نگهداری و مراقبت از خواهر و یا برادر عقب مانده خود میدارند، اشاره می

سازد که تأثیر کودک ( خاطرنشان می13۹1البرزی ) کنند. تی و احساس رضایت را تجربه میعشق، مهربانی و انسان دوس

شود تا رفتارهای دیگری از قبیل پرخاشگری، بر روی سایر فرزندان بیشتر باعث ایجاد محبت و همکاری می عقب ماندگی

 حسادت و یا رفتارهای کودکانه.

( معتقد است که احساس عطوفت و 13۹1ی )زالبر راد نسبت به خانواده:ج( تأثیر کودک معلول ذهنی بر واکنش سایر اف

ش هایی از قبیل سرزندارند و واکنش عقب مانده ذهنیدلسوزی بیشترین واکنشی است که سایرین نسبت به خانواده کودک 

 (.   1۹1ص 13۰۸درآمدی، گیرد )شریفیتر قرار میکردن، متهم به گناه کردن و یا مستوجب دانستن در سطوح پایین

 های اولیه والدینتأثیر کودک معلول بر واکنش

کند. به خصوص اگر سایر کودکان دارای هوش ها ایجاد میشک مسایل و مشکلاتی را در خانوادهبی عقب ماندهوجود کودک 

ودک، ک ماندگی عقبطبیعی باشند. واکنش پدر و مادر نسبت به کودکان خود یکسان نخواهد بود و غالباً بستگی به میزان 

موقعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خانواده، خصوصیات شخصیتی والدین، وضعیت راهنمایی پزشک، روانشناس و سایر 

 (.13۹۹،می اشکورییعوامل دارد )سل

 کند:کودکشان را به سه نوع تقسیم می عقب ماندگیهای والدین نسبت به لئوکانر، روانپزشک معروف کودک، واکنش

 ول واقعیت و پذیرش کودک معلول.الف( قب

 ب( تغییر شکل دادن واقعیت.

 .عقب ماندگیج( انکار کامل وجود هرگونه 

دهند، را تحت الشعاع قرار می عقب ماندههای مراقبت و اداره کودک ها هم جنبهکند تا زمانی که این نگرشتأکید می ۹کانر

ت. ها استوسط خانوادهعقب مانده ه کودک به منظور پذیرش کودک وظیفه پزشکان شناسایی نگرش موجود در والدین و معاین

                                                             
5 .Lovenews 

6 .Anderson 

7 .Kaner 



تواند ارائه شود از جمله طبیعت و خوی فردی ها را بروز دهند میدلایل مختلفی برای اینکه والدین یکی از این عکس العمل

 (.13۹۹ ،ی. )سلیمی اشکوریهای اجتماعی و فلسفه اساسی آنها برای زندگوالدین، آموزش و فرهنگ والدین، اقتصاد در زمینه

 ت.های اولیه آنان ثابت اسآگاهی والدین از نارسایی و معلولیت فرزندشان ممکن است ناگهانی یا تدریجی باشد اما انواع واکنش

 های نخستین والدینانواع واکنش

  …و فرزند کشی و  از قبیل حسرت، خشم، اضطراب، از کار و فعالیت باز ماندن، انگیزه خودکشی های زودگذر:واکنش

 تحتهای بعدهای پایدار: از قبیل احساس گناه و حمایت افراطی که فضای خانواده و چرخه روابط خانواده را تا سالواکنش

تأثیر خود دارد. دوگانگی عاطفی، ناکامی، اندوه مزمن، تنهایی، از دست دادن امید به زندگی و احساس عدم تداوم نسل )ملک 

 (.13۹1س خجالت، شرمساری و پنهان داشتن فرزند معلول )البرزی، (، احسا13۹3پور، 

 و دهد که مادران این کودکان دارای احساس گناه هستند( گزارش می1۶۶1( به نقل از هاریس )1۶۶1) ۰دمایر احساس گناه:

اند و دچار احساس نکردهکردند کار مؤثری برای فرزند خویش به این دلیل تصور می ها. آنمی دانندصلاحیت آنها خود را بی

( معتقد است که بسیاری از والدین فرزندان را عامل ادامه حیات و بقاء خویش 1۶۶1به نقل از هاریس 1۶۶2، ۶گناه بودند. روز

، هویت خویش را در معرض خطر احساس می شود، این احساس در آنها متزلزل عقب مانده ذهنی دارنددانند و وقتی فرزند می

احساس خشم: خشم واکنشی منطقی است که در کنترل شناخت  شود.به ناراحتی و احساس گناه آنها افزوده میا لذکنند و می

قرار دارد. احساس خشم به اندازه احساس گناه و افسردگی نیست اما خشم به کودک، خشم به همسر، خشم به بد شانس 

 (.1۶۶2بودن، در والدین شایع است )هاریس، 

کودک اینکه به او بیاموزند که خود  تمام امور کودک را خود انجام دهندتا اینترند لاً مادران راحتمعمو حمایت افراطی:

شود تا بین کودک و مادر وابستگی لذت بخش متقابلی برقرار شود و را انجام دهد. از طرفی کندی رشد موجب می کارهایش

سومی که در این ارتباط تأثیر دارد این است که مادران برای تواند دلیلی بر چنین رفتاری نزد مادران باشد. عامل این می

 (.13۹۹کند )ملک پور، سرپوش گذاشتن بر احساس گناه طرد و خشونت نسبت به کودک از او حمایت بیش از اندازه می

 وجود کودک عقب مشکلات بین فردی: رابطه اعضاء خانواده با هم و با بیرون از خانه همچنین رشد و پیشرفت این ارتباطات، از

های درمان، آموزش، رفت و آمد، صرف وقت زیاد، در امر مراقبت و هنهای مالی بالا در زمیپذیرد. هزینهمانده در منزل تأثیر می

دک های کوشود تا والدین نتوانند با دوستان معاشرت داشته باشند همچنین بد رفتاریپرستاری از کودک، احتمالاً موجب می

 (.13۹۹،  رشود )رابینسون و رابینسون، ترجمه فرهاد ماهها می، موجب رنجش و تیرگی روابط با همسایهمعلول در محل

 .رماند و نه انرژی و تدبیه وقت مینوقت و انرژی خود را وقف مراقبت از فرزند ناتوان بکنند برای روابط زناشویی اگر پدر و مادر،

دهد و لذت و خوشی را سی را کاهش میجنسترس مزمن، میل اکل دارند چرا که اینگونه پدر و مادرها در روابط زناشویی مش

به  (.13۹1، نژاداز حسین ، به نقل1۶۶1 رگیرد و لذا روابط زناشویی برای این قبیل افراد لذت بخش نیست )دمایاز آنها می

سی و حیاتی در تداوم زندگی است، مؤلفان عاملی اسا ،این پذیرش وپذیرند معلول بودن فرزندشان را می تدریج والدین واقعیت

 ینب در را فردی تفاوت که اساسی ویژگی یک عنوان به هوش موضوعمختلف فرایند پذیرش و کنار آمدن با مسأله معلولیت 

 1۸امونز. است  بوده توجه مورد انسان زندگی مکتوب تاریخ نظیر آن شناختی جنبه های ابتدا بر از شود می موجب انسان ها

                                                             
8 .Demir 

9 .Roos 

10 Emmons 



مطرح نمود . او این سازه را این گونه معرفی می کند مجموعه ای از توانایی  11( سازه جدیدی را با عنوان هوش معنوی1۶۶۶)

ها برای بهره گیری از منابع دینی و معنوی . در واقع هوش معنوی از روابط فیزیکی و شناختی فرد با محیط پیرامون خود 

( عبارت است از داشتن 2۸۸۹فرد به زندگی می گردد. هوش معنوی از نظر آمرام )فراتر رفته و وارد شهود و متعالی دیدگاه 

به عنوان هوشی که در  IQحس معنا و داشتن ماموریت در زندگی ، درک متعادل از ارزش ماده و اعتقاد به بهتر شدن دنیا. 

به عنوان هوشی  SQاست و  به عنوان هوشی که در جستجوی درک و فهم چگونگی اشیا  EQجستجوی چیستی اشیا است ، 

که در جستجوی درک چرایی اشیا است. ویگلزورث چهار هوش بدنی، شناختی، هیجانی و معنوی را بر اساس ترتیب رشد آنها 

نشان داده شده است . الگوی مورد نظر او بر اساس این دیدگاه  1به شکل هرمی مطرح نموده است. الگوی ویگلزورث در شکل 

( خود را IQکند )هوش بدنی(، سپس مهارتهای زبانی و مفهومی )هوشبر( )دا بر بدن خود کنترل پیدا میاست که کودکان ابت

( برای بسیاری از افراد هنگامی EQگسترش می دهند. این هوش در فعالیتهای مدرسه ای کودک مطرح است. هوش هیجان )

در انتها، هوش معنوی زمانی خودنمایی میکند که فرد به مطرح میگردد که علاقه مند به گسترش روابط خود با دیگران باشند. 

مک هاوی  دنبال معنای مسایل میگردد و سوالاتی مانند )آیا این، همه آن چیزی است که وجود دارد؟( را مطرح می نماید.

رد. کتری دامعتقد است هوش معنوی نسبت به آموزش غیر دینی و دانش واقع بینانه، با شهود، نگرش و خردمندی رابطه نزدی

ماهیت غیر اختصاصی و کل نگر آن ادراک فرد را گسترش میدهد و آن را عمق میبخشد. این امر به غنی سازی روابط و بهبود 

کار روزمره کمک میکند. علاوه بر این، حرکت بهسمت خودشکوفایی و رشد معنوی، بیشتر به هوش معنوی مربوط میشود تا 

و رسوم بودن. به نظر می رسد افرادی که هوش معنوی یکپارچه دارند، ممکن است سبک  نیاز به کنترل خود و پایبند آیین

( معتقد است که ما در اکوسیستمی به سر می بریم که در آن تعادل از 13۹۹(. الهی )2۸۸۰زندگی متفاوتی داشته باشند)نازل،

اوتی و خود خواهی ، از دست دادن برکت ، بین رفته است و علایم این امر عبارت است از ؛ معکوس شدن ارزش ها ، بی تف

 هدف رویکرد ازدیاد جنایت ، سطحی بودن زندگی ها ، خالی شدن مراکز خداپرستی از روح حقیقت و تزاید فرقه ها است . این

 سبب که عواملی رو، این از. دارد دنبال به را انسان شادکامی و بهزیستی که می داند هایی شیوه شناسایی را خود نهایی

 روان از رویکرد این در پژوهش مورد های عامل ترین بنیادی شوند؛ زندگی تهدیدهای و نیازها با آدمی بیشتر چه هر سازگاری

 و خانواده شناسی روان تحول، و رشد شناسی روان های حوزه در ای ویژه جایگاه آوری تاب میان این در. هستند شناسی

ها، خصوصیات و توانمندی هایی تعریف ( تاب آوری را به معنای مهارت2۸۸1ان )و همکار 12است. آلورد یافته روانی بهداشت

می کند که فرد را قادر می سازد با سختی ها و چالش ها سازگار شوند. هر چند ویژگی های مرتبط با تاب آوری به صورت 

(. 13۰۰اد و تقویت کرد )کرد میرزا ، زیستی و ژنتیکی تعیین می شوند، اما مهارت های مربوط به تاب آوری را می توان یاد د

 و بورص منطقی ، آرام ، دیگر برخی و شکنند می هم در سرعت به و کنند می عمل پذیر آسیب بسیار مشکلات برابر در افراد

تاب آوری ، توانمندی تحت شرایط تنش زا و همچنین در طول بحران و  .کنند  می نرم پنجه و دست مشکلات با مطمئن

ف می شود . می توان گفت تاب آوری ، فرآیندی پویاست که دربرگیرنده سازگاری مثبت دریافتی از شرایط مصیبت تعری

آوری، توانایی مقابله و غلبه فرد بر مشکلات هسته مرکزی تاب (.13،2۸۸۰مصیبت بار و ناگوار است ) لوتر ، سی چتی و بکر

                                                             
11- Spiritual Intelligence 

12- Alvord , M.K  

13 .C.chaty & bekre 



کارهایی که »کند: ( مقابله را به این صورت تعریف می2۸۸1ا، ؛ به نقل از ون براد1۶۰2) 11و اسکولر 1۰زندگی است. پیرلین

 دهند.های زندگی انجام میافراد برای اجتناب از آسیب دیدن در برابر حوادث و طوفان

 روش

این پژوهش به لحاظ گرداوری اطلاعات از نوع تحقیقات توصیفی همبستگی و به لحاظ هدف بنیادی مبی باشد. جامعه آماری، 

می باشد. از  ۶۹-۶۹ه مادران دانش اموزان مراکز توانبخشی و مدارس ویژه اتیسم و فلج مغزی شهر تهران در سال شامل کلی

دانش آموز با عارضه فلج مغزی از جامعه  ۰۸دانش آموز با اختلال اتیسم و  ۰۸دانش آموز؛   ۰۸بین کل جامعه هدف تعداد 

دانش آموزان به مادران آنها برای گرفتن اطلاعات دسترسی حاصل هدف بصورت نمونه دردسترس انتخاب شدند و از طریق 

شد. برای گردآوری داده ها، از پرسشنامه هوش معنوی آمرام و درایر  و پرسشنامه تاب آوری کانر و دیویدسون استفاده شد. 

 برای تحلیل داده از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد

 ابزار

 پرسش های از ای مجموعه از است عبارت و است پیمایشی تحقیقات در متداول بسیار هایابزار از یکی عنوان به پرسش نامه

 هب .می دهد  قرار سنجش مورد را پاسخ گو فرد یک بینش و دیدگاه نظر، گوناگون مقیاس های از گیری بهره با که هدف مدار

 محترم اساتید نظرات اعمال و راهنمایی با و شده انجام تحقیق های پیشینه و ادبیات مطالعه با پرسشنامه، طراحی منظور

 ای درجه 1 طیف اساس بر مزبور مدل ابعاد آن در که شد طراحی لیکرت طیف قالب در ای پرسشنامه مشاور، و راهنما

 نامهپرسش می باشد قبلی مطالعات حاصل که است شده تدوین پیش از و استاندارد پرسشنامه سئوالات. شوند می سنجیده

 بطور. تاس شده تأیید قبلی تحقیقات طی در آن روایی و می باشد ، استاندارد تحقیق اهداف به یافتن دست برای شده تدوین

می  پرداخته آن جزئیات توضیح به ادامه در که. است شده تشکیل اصلی بخش 2 و مقدمه یک از شده تدوین پرسشنامه کلی

 اندازه مقیاس و بوده بسته سؤالهای نوع از باشد. سؤالات می وجودم پیوست ها در تحقیق پایان در پرسشنامه کلی شکل. شود 

 سری زا که می باشد لیکرت مقیاس نوع از استفاده مورد مقیاس های پرسشنامه این در. است بوده لیکرت مقیاس نوع از گیری

 گزینه که هستند زینهگ 1 طیف دارای سئوالات. کنیم  می ای فاصله مقیاس به تبدیل را آن که است ترتیبی های مقیاس

 طیف دیگر طرف در کم خیلی گزینه و یافته اختصاص 1 درجه آن به و دارد قرار ای گزینه 1 طیف طرف یک در زیاد خیلی

 و صحیح معنای به روایی و شده گرفته درست و جایز معنی به روا ی واژه از است روایی شده داده 1 درجه آن به و دارد قرار

 .بگیرد اندازه را نظر مورد ویژگی و خصیصه بتواند گیری اندازه ی وسیله که است آن روایی از دمقصو. است بودن درست

. سازد ناروا و بی ارزش را علمی پژوهش هر می تواند ناکافی و نامناسب گیری های اندازه که است جهت آن از روایی اهمیت

 از پرسش نامه روائی تعیین برای (13۰۶ خاکی،)گرددبرمی  محقق اندازه گیری درستی و صحت به اصل در( اعتبار)روایی

 ادهاستف( بود نیاز مورد آن سنجی روایی متفاوت مطالعه دو از استاندارد پرسشنامه آوری جمع به عنایت با)داوران توافق شیوه

 قضاوت خواستیم ها آن از و دادیم قرار محققین و نظران صاحب اختیار در را ها داده گردآوری ابزار که نحو بدین. است شده

 اب پرسشنامه تهیه برای آن بر علاوه خیر، یا می سنجد دارد نظر در محقق که را چیزی همان شده تهیه سئوالات آیا که کنند

 ماداعت قابلیت یا پایایی. است  شده استفاده ایشان راهنمائی های از و گرفت صورت نظر تبادل مشاور استاد و راهنما استاد

 تا سانیک شرایط در گیری اندازه ابزار که دارد سروکار امر این با یادشده مفهوم. است گیری اندازه ابزار فنی هایویژگی  از یکی

 اجرا یکسان های آزمودنی برای نوبت دو در آزمون یک بازآزمایی، روش اساس بر  .می دهد بدست یکسانی نتایج اندازه چه

                                                             
14. Pearlin 

15. Schooler 



 دریافت آزمون دومین در ها آزمودنی از یک هر که ای شده مشاهده رهنم چنانچه. میشوند همبسته نتایج سپس و میشود

 واریانس مقداری آزمودنیها شده مشاهده های نمره در که صورتی در و باشد آزمون اولین در آنها نمره برابر دقیقاً میکنند،

 ( .13۰۶ خاکی،) است کامل پایایی و بوده یک مساوی همبستگی باشد، داشته وجود

 رون داد مرتبط با هوش معنوی مادران دارای کودک اوتیسمب .1جدول 

 مجموع حداکثر حداقل انحراف استاندارد میانگین 

 3۸ ۰3 13 ۹1/۹ 2/۹۰ هوش معنوی مادران دارای کودک اوتیسم

ن هر نشان داده شده است که میزا مادران دارای کودک اوتیسممیزان میانگین و انحراف استاندارد هوش معنوی  1در جدول 

 به دست آمده است. ۹1/۹،  2/۹۰کدام به ترتیب 

 برون داد مرتبط با هوش معنوی مادران دارای کودک فلج مغزی. 2جدول 

 مجموع حداکثر حداقل انحراف استاندارد میانگین 

 3۸ ۶۰ 1۰ ۹1/۹ ۸۹/۹2 مادران دارای کودک فلج مغزیهوش معنوی 

د هوش معنوی مادران دارای کودک فلج مغزی نشان داده شده است که میزان میزان میانگین و انحراف استاندار 1در جدول 

 به دست آمده است.  ۹1/۹،  ۸۹/۹2هر کدام به ترتیب 

 برون داد مرتبط با تاب آوری در مادران دارای کودک اوتیسم. 3جدول 

 مجموع حداکثر حداقل انحراف استاندارد میانگین 

 3۸ 1۸1 ۹1 1۰/۰ 2۸/۹1 مادران دارای کودک اوتیسمتاب آوری 

آوری مادران دارای کودک اوتیسم افراد نشان داده شده است که میزان هر میزان میانگین و انحراف استاندارد تاب 3در جدول 

 به دست آمده است. 1۰/۰،  2۸/۹1کدام به ترتیب 



 برون داد مرتبط با تاب آوری مادران دارای کودک فلج مغزی. ۰جدول 

 مجموع حداکثر حداقل اف استانداردانحر میانگین 

 3۸ ۰1 ۹۰ ۸3/1 1۸/۹2 مادران دارای کودک فلج مغزیتاب آوری 

میزان میانگین و انحراف استاندارد تاب آوری مادران دارای کودک فلج مغزی افراد نشان داده شده است که میزان  ۰در جدول 

 به دست آمده است . ۸3/1،  1۸/۹2هر کدام به ترتیب 

 همبستگی پیرسون میان هوش معنوی و تاب آوری ماداران دارای کودک اوتیسم . 1جدول 

 pارزش ضریب همبستگی پیرسون متغیر تحقیق

 ۸۸۸/۸ ۰۰۰/۸ تاب آوری – میزان هوش معنوی

 نشان می دهدکه بین هوش معنوی و تاب آوری در ماداران دارای کودک اوتیسم رابطه معنادار وجود دارد. 1داده های جدول

(p<۸/۸1) 

 همبستگی پیرسون میان هوش معنوی و تاب آوری ماداران دارای کودک فلج مغزی .۹جدول 

 pارزش ضریب همبستگی پیرسون متغیر تحقیق

 ۸۹۰/۸ 33۹/۸ تاب آوری  – میزان هوش معنوی

ه معنادار وجود نشان می دهدکه بین هوش معنوی و تاب آوری در ماداران دارای کودک فلج مغزی رابط ۹داده های جدول

 (p<۸/۸1. )ندارد

 تفاوت هوش معنوی و تاب آوری در ماداران دارای کودک اوتیسم و فلج مغزی ۹جدول

 T df sig SD 

 2/۹۰ ۸۸۸/۸ 2۶ 33/۰1 هوش معنوی مادران کودک اوتیسمی

 ۰/۹۹ ۸۸۸/۸ 2۶ ۰۹/۰۶ تاب آوری مادران کودک اوتیسمی

 ۸۹/۹2 ۸۸۸/۸ 2۶ ۶۸/1۸ هوش معنوی مادران کودک فلج مغزی

 1۸/۹2 ۸۸۸/۸ 2۶ ۰1/۹۰ تاب آوری مادران کودک فلج مغزی

توان این گونه استنباط نمود میان هوش معنوی و تاب می ۹با توجه به میزان تی به دست آمده و سطح معناداری در جدول 

 آوری در مادران کودک فلج مغزی و اوتیسمی تفاوت معناداری وجود دارد .

 ریبحث و نتیجه گی

بین هوش معنوی و تاب آوری در مادران دارای کودک اوتیسم رابطه معنادار وجود دارد . نشان می دهدکه  1داده های جدول 

(p<۸/۸1 )بین هوش معنوی و تاب آوری در ماداران دارای کودک فلج مغزی رابطه نشان می دهدکه  ۹داده های جدول

می توان این گونه استنباط  ۹ن تی به دست آمده و سطح معناداری در جدول با توجه به میزا( p<۸/۸1)معنادار وجود ندارد. 



نمود یان هوش معنوی و تاب آوری در ماداران آزمودنی ها تفاوت معناداری وجود دارد . در نتیجه فرضیه ی پژوهش تایید می 

 تـاب رابطه زمینه در که هایی سیبرر در اما نشد یافت معنوی هوش با آوری ب تا مسـتقیم رابطـه زمینـه در شود پژوهشی

 کروک، ؛2۸۸۰ رابرتسون،) بودنـد آوری تـاب و معنویـت مثبت رابطه از حاکی ها پژوهش گرفت، صورت معنویت و آوری

 سـال های در کلـی طـور به که دهد می نشان تحقیقات بر مروری (.1۶۶3 فینوئر، و ولنتاین 2۸۸1کاندا، و ناکاشیما ؛2۸۸۰

 سلامت در و اثرگذار مهـم سـازه هـای از یکـی عنـوان به تاب آوری قبیل از متغیرهایی و مثبت بـه روان شناسی توجـه اخیـر

افراد  تاب آوری در اجتماعی و خانوادگی عوامل فردی ، قبیل از مختلفی عوامل. است  یافته افزایش سازگاری و روان

 . تاثیرگذارند 

 تنیـدگی، تاب بـه نسـبت می تواننـد دارند بالایی عاطفی هوش که دانش آموزانی دنددا نیـز نشان( 2۸۸۶) راستوگی و گارگ

 مرا این و دارند خود به مثبتی افـراد نگرش ایـن. مـی کنـد  تعیـین را آنان حرف های و فردی موفقیت امر این که باشند آور

 ـهک داد نشان نتایج همچنین. کنند  پیدا قایصن برای حلی راه و تفسیرکرده خوشبینانه را موقعیت ها تا می شود موجب

 و( 2۸۸۰)رابرتسـون  پـژوهش هـای نتـایج بـا یافته این. دارد  معنی داری و مثبت رابطه بـا تاب آوری معنـوی هـوش

 گـذار رتاثی عوامل از یکی که نمودند عنوان( 2۸۸1)کانـدا  و ناکاشـیما. باشد می همسو( 13۰۹) میرغفوری و جمالی تورانلو،

و  اسـمیت. اسـت( شخصی معناسازی) مرگ و زندگی از دار معنی روایت یک و ساختن معنویـت افـراد، آوری تـاب در

 ضروری زندگی، زای استرس و شرایط دشوار با سازگاری برای زندگی در هدف و معنا داشتن نمودند عنوان( 2۸۸۶) همکاران

 توسط شخصی معنای و هدف انتخاب دار معنی و مثبت کننده بینی گر پیش حمایت افراد وجود میان، این در و باشد می

 شده شناخته عوامـل محافظتی از یکـی زنـدگی در هـدف و معنا داشتن نمودند عنوان( 2۸۸۰) همکاران و پن . باشد می افراد

 و هسـتند خود زندگی در هدف و انسجام نظم ، بـه شناسایی قـادر کـه افرادی دیگر، عبارت به. است افراد آوری تاب در

 از خود زنـدگی، دشـوار شـرایط در بیشتری آوری تاب دارند ، را خود اهداف به یابی و دست پیگیـری توانـایی همچنـین

این پژوهش دارای محدودیت هایی بود از چمله اینکه پژوهش حاضر برروی دانش آموزان یک شهر اجرا  .دهند می نشان

تعداد آزمودنی ها به دلایل محدود بودن باشد ن به سایر دانش آموزان مستلزم پژوهش های دیگر میگردیده تعمیم نتایج آ

و محدود کردن آزمودنی ها به مکان و موقعیت خود زمانی می توان از نتایج یک برای تصمیم نتایج قابل اطمینان نمی باشد.

معه مورد استفاده قرار گیرد و یا به صورتی از ناآگاهی به یک پژوهش حداکثر استفاده را نمود که نتایج آن پژوهش در بستر جا

مسأله را به آگاهی مبدل نماید . در پژوهش های دانشگاهی ، نیز زمانی ما می توانیم بگوئیم که وقت و هزینه صرف شده برای 

ه استفاده نمائیم یک پژوهش کاری درست بوده است که از نتایج آن پژوهش در جهت تحولی مثبت هرچند کوچک در جامع

پژوهش حاضر نیز با اهمیت هوش معنوی و تاب آوری در در گروه دانش آموز صورت گرفته است لذا به دیگر محققین پیشنهاد 

می کنم مطالعات کیفی و کمی در رابطه با سن آزمودنی ها  و شرایط روحی و روانی آن ها در مقایسه با میزان ارتباط هوش 

 م دهند .معنوی و تاب آوری انجا

 منابع 

 ( ، تهران : آزمون یارپویا. 13۰۶( ، پرسشنامه هوش معنوی ، ترجمه مریم حسینی )2۸۸۹آمرام ، جی و درایر ، سی )

 ( . بازنگری ادعاهای هوش معنوی ، دانشگاه پیام نور مرکز بهشهر. 13۰۹ایاسه ، سمیرا )

ابرن و فرزاد یمینی ، مجموعه سخنرانی های دکتر بهرام الهی در ( ، مترجم ملیکا ب13۹۹الهی، بهرام ، مبنانی معنویت فطری )

 ( ، تهران : جیحون .1۶۶۹-1۶۶1دانشگاه سوربن پاریس )



( ، بازنگری تعریف مدل ها و سنجش هوش معنوی ، ترجمه سمیرا ایاسه ، دانشگاه پیام نور مرکز 13۰۰برایان کینگ ، د ، .)

 بهشهر . 

  کشور علمی تحقیقات مرکز نشر.  نویسی نامه پایان رویکرد با تحقیق روش( . 13۰۶) غلامرضا ، خاکی

 .آگاه:ناشر. رفتاری علوم در تحقیق روشهای( . 13۰1[)دیگران] و زهره سرمد،

 (. درآمدی بر هوش معنوی ، فصلنامه معنا ، ویژه نامه روانشناسی دین . 13۰1سهرابی ، فرامرز )

( ، چاپ 13۰۹تاریخ روانشناسی نوین ، ترجمه علی اکبر سیف و حسین پاشا شریفی ) شولتز ، دوان پی و شولتز سیدنی آلن ،

 دهم ، تهران : دوران. 

 . میر انتشارات.  تهران.  مدیریت در اجتماعی علوم تحقیق های روش کاربرد( . 13۹۰) قاسم ، ظهوری

سال شهر ساری،  1۸-1۶در بین افراد  ( . رابطه بین هوش معنوی و صفات شخصیت13۰۹عابدی ، فرشته ، سرخی ، زهرا )

 پایان نامه رشته روانشناسی عمومی دانشگاه پیام نور مرکز بهشهر. 

( ، هوش معنوی ) مفاهیم ، سنجش و کاربرد های آن ( ، چاپ اول ، تهران : مرکز نشر 13۰۰عبدالله زاده ، حسن و دیگران )

 روانسنجی .

( . فصلنامه علمی پژوهشی اندیشه نوین دینی ، 13۰۹انی ، لیلا ، نوری مقدم ، ثنا )غباری بناب ، باقر ، سلیمی ، محمد ، سلیم

 شماره دهم . 

معنوی در افراد وابسته به مواد و تدوین برنامه مداخله  -روانی  -( ، الگویابی زیستی 13۰۰کرد میرزا نیکو زاده ، عزت الله )

روتنشناسی مثبت نگر ، پایان نامه دکترا ، دانشکده روانشناسی و علوم  برای ارتقا تاب آوری مبتنی بر روایت شناسی شناختی و

 تربیتی ، دانشگاه علامه طباطبایی. 

( . هنجاریابی مقدماتی آزمون هوش معنوی در دانشجویان دانشگاه منابع 13۰۹کشمیری ، مهدیه ، عرب احمدی ، فاطمه )

 انشگاه پیام نور مرکز بهشهر . طبیعی شهر گرگان ، پایان نامه رشته روانشناسی عمومی د

سال به بالا ، پایان نامه رشته  11(. رابطه بین هوش معنوی و سلامت روان افراد 13۰۹سیار ، سمیه ) و لطفی، محدثه

 روانشناسی عمومی دانشگاه پیام نور مرکز بهشهر .
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Abstract 

The aim of this study was to investigate the relationship between spiritual intelligence and 

resilience in mothers of children with autism and mothers with cerebral palsy children. This 

research was a descriptive research. The statistical population includes all mothers of 

students in rehabilitation centers and special schools for autism and cerebral palsy in Tehran 

in 2۸۸۶-2۸2۸. ۰۸ students from the total target community; Forty students with autism and 

۰۸ students with cerebral palsy were selected from the target population as a sample 

available, and through their students, their mothers were given access to information. 

Amiram and Dryer spiritual intelligence questionnaire and Connor and Davidson resilience 

questionnaire were used to collect data. Pearson correlation coefficient was used for data 

analysis. The results of the analysis showed that mothers with high spiritual intelligence also 

had higher resilience. Due to the significant role of spiritual intelligence and resilience, 

giving importance to it in the fields of education and treatment can greatly help improve the 

quality of society. 
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