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Abstract 
The purpose of this study was to predict the 
psychological well-being of mothers of mentally 

retarded children based on perceived social support, 
defense styles, and self-compassion. The research 

design was a descriptive-correlational study and the 

methodology is basic in purpose. The statistical 
population included mothers of mentally retarded 

elementary school students in exceptional schools in 

the northern cities of Khuzestan province (Shoush, 
Andimeshk and Dezful) in the school year 2020-2021, 

among whom 120 mothers were selected through 

purposive sampling. The instruments were: 
Psychological Well-Being (RSPWB), 

Multidimensional Perceived Social Support Scale 

(MSPSS), Defense Styles Questionnaire (DSQ), and 
Self-Compassion Scale (SCS). Data analysis was 

performed using Pearson correlation and multiple 

regression analysis with the method of simultaneous 
entry in SPSS-24 software. The results showed that 

there was a positive and significant relationship 

between psychological well-being and perceived 
social support, mature defense styles, and self-

compassion, and a negative and significant 

relationship with neurotic and immature defense 
styles. The results of multiple regression analysis 

showed that 81% of the changes in psychological well-

being were predicted by perceived social support, 
defense styles, and self-compassion. Based on the 

knowledge of the main factors affecting psychological 

well-being, planning and intervention measures can be 
taken to increase it and reduce problems.

Keywords: Mothers of Intellectually Disabled 

Children, Psychological Well-being, Perceived Social 
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دهیچک
م ارران   یش نات   روان یس   یبهز ین  یب شیهدف از پژوهش حاضر، پ  

ش  د ،  ارراک یاج    ا  تی  براس  اح ح ا یذهن    ت  وان کورک  ان ک   
-یقیتوص   ق،ی  ب ور  ر رت ت ت   یورز و تورش قتت  یرفا  یها سبک

 یآم ار  ۀبور  جامع   یاریو روش پژوهش به ل اظ هدف، بن یه بس گ
م دارح   ییاب  دا  تط   م یذهن   ت وان   آم وزان ک     شامل مارران رانش

  ش ک یاس ان توزس ان )شوش، اند یش ال یها رر شهرس ان ییاس ثنا
 120ه ا   آن انی  بور که از م 1398-1399 یلیو رزفول( رر سال ت ص

هدف ن د ان ا اش ش دند  اب زار پ ژوهش،       یری  گ مارر به روش ن ون ه 
 تی  ح ا یچندبع  د احی  ، مت(RSPWB) یش  نات  روان یس   یبهز

 یرف  ا  یه  ا س  بک ۀ، پرسش  نام(MSPSS)ش  د   اکارر یاج    ا 
(DSQ) یورز تورش  قتت احی  و مت (SCS) لی  و ت ل هی  ب  ور  ت ز 

چندگانه ب ا روش   ونیو رگرس رسونیپ یه بس گ یریکارگ ها با به رار 
 رهد ینشان م ها اف هیان ام شد   SPSS-24افزار  زمان رر نرم ورور ه 

 تی  و ح ا یذهن    نت وا  ک مارران کورکان  یشنات  روان یس یبهز نیب
 ،یورز و تورش قتت  اف هیرش د  یرفا  یها شد ، سبک ارراک یاج  ا 

 اف هیآزرر  و رش دنا  روان یرف ا   یه ا  مثبت و معنارار و با سبک ۀرابط
چندگان ه   ونیرگرس لیت ل جیو معنارار وجور رارر  ن ا یمنق یه بس گ
 قی  از رر یش نات   روان یس   یبهز راتییررصد از تغ 81 رهد ینشان م

آزرر  و  روان اف ه،ی)رشد یرفا  یها شد ، سبک ارراک  یاج  ا  تیح ا
براساح شناتت  نیشد؛ بنابرا ینیب شیپ یورز ( و تورشقتتاف هیرشدنا

 شیاف زا  یب را  ت وان  یم یشنات  روان یس یمؤثر رر بهز ی وامل اصل
و  یزی  ر و کاهش مشکالت، رس ت ب ه برنام ه    یشنات  روان یس یبهز

 زر  یا و مداتله یت   لاقداما
 یس   یبهز ،یذهن   ت  وان  م  ارران کورک ان ک     :یدیا کل یهاا  واژه
 ،یرف  ا  یه  ا ش  د ، س  بک ارراک یاج    ا  تی  ح ا ،یش  نات  روان

 یورز تورشقتت
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 مقدمه
مانند  شوند و رر سراسر   ر با فرر می ع میات الالتی که رر اوایل زندگی شرو به 1رشدی- صبی تات الال

شاصی، اج  ا ی،  یها حوز رر  های   لکرری آسیباز آن به نتایص رشدی حاصل شور   ارالق می
توان به  رشدی، می-های  صبی ترین ات الل ترین و وتی  از شای   ان امد ت صیلی و شغلی رر افرار مب ال می

 ذهنی نو ی ناتوانی است که مشاصۀ  توانی ک  اشار  کرر  3(هوشی )ات الل رشد 2ذهنی توانی  ک ات الل 
)مقهومی، اج  ا ی و کاربرری( است که  یهای سازش آن، م دوریت معنارار رر کارکرر هوشی و انواع مهارت

  این (2010 ،های هوشی و رشدی آمریکا ان  ن ناتوانی) سالگی( ظاهر شور 18از  پیشرر سنین رشد ) باید
 ها تولد کورک با تانوار  بیش ررر (  2013ای نیاز رارند )پارک،  ه مراقبت، ررمان و آموزش ویژ کورکان ب

های جس ی یا  با این حال اگر معلولیت .ه را  است یبا شاری فراوان ،با وظایف جدید سازگارینیاز به  وجور
گیرند  ی به تور می قاوتم کامالًمعنای  یذهنی رر ا ضای جدید تانوار  شناسایی شور، وظایف والدین

(؛ 2016سوس ن،  و است )فراری مشکل والدین برای ویژ  نیازهای با پذیرش کورکان ( و2013)جناآباری، 
بر کارکرر بافت پیرامونی کورک فراوانی  های فرری به شکل بر آسیب ذهنی کورک  الو   توانی ک بنابراین 

 است  مؤثر
بیش از است که ( مارر رور مع ول به) طوف بر مراقب اصلی کورکمع، ها رر بافت تانوار  بیش رین آسیب

که تأثیرات رهند  به اتقاق گواهی می بسیاریهای  پژوهش  ریگران ت ت تأثیر اثرات منقی ات الل است
 مثال احساح شرم و گنا  برای ،های نوروتیک از واکنشمارران ایشان  ذهنی رر  توان ک کورک مشکالت 

( تا ات الالت بالینی 2016(، انکار م دور واقعیت )کرگریا، آلوز و آگویار، 1395، توا  و مصبات )ح ت
؛ 2018لونسکی،  و اضطراش و افسررگی )رابینسون، هس ینگ، ویس، پاگاواس ینگ مانند ،شنات ی روان

  شور ( مشاهد  می2018، شا  و کاماث، امیجیسوال، سابرامان
بهزیس ی نۀ یذهنی رر زم  توان رران کورکان ک گوا  مشکالت   دۀ مام عدری  های پژوهش

؛ مدنی، 1394منصور،  پور و سپا  ؛ شبانی، م  وری، غباری بناش، امامی2015)نف و فاسو، است  شنات ی روان
 (1995شنات ی ریف ) توان به مدل بهزیس ی روان برای فه  گس ررگی این ساز  می ( 1395ای،  لواسانی و اژ 

باشیدن به  ت تقبرای شنات ی تالش برای رشد و پیشرفت  بر آن بهزیس ی رواناشار  کرر که منطبق 
 ،6، هدف ندی رر زندگی5، رشد شاصی4تورما اری مانند واملی  ،فرر است  رر این مدل ۀهای بالتو توانایی

شنات ی  های مه  بهزیس ی روان مؤلقه 1و پذیرش تور 8راش ن ارتباط مثبت با ریگران ،7تسلط بر م یط

                                                 
1. neurodevelopmental 

2. intellectual disability 

3. intellectual developmental disorder 

4. autonomy 

5. personal growth 

6. purpose in life 

7. environmental mastery 

8. positive relations with others 
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تأثیرپذیری   سمکانی ه چنان زمینهن یهای ما لف رر ا پژوهش   با وجور(1995 ،)ریف شوند لتی میت
شاصی ی  -ذهنی و تعامل این  وامل با تصائص هی انی  توانی شنات ی از مسائل ک  بهزیس ی روان
ای مرور اربیات بر مبن ترسی  کنند زمینه اند الگویی کارآمد رر این  ن وانس هنیز ها  پژوهش  مشاص نیست

های رفا ی و  شد ، سبک رسد رر این میان  واملی مانند ح ایت اج  ا ی ارراک نظر می پژوهش به
 شنات ی مارران این کورکان هس ند  های مؤثر بر بهزیس ی روان ترین ویژگی ورزی از ج له مه  تورشقتت
 سورمند و مقید فرر برای که است شبکۀ اج  ا ی ا ضای میان رر فرری بین تبارالت اج  ا ی ح ایت

، هرناندز، لئوشور ) می سالمت با مرتبط و رف ارهای زندگی از زندگی، رضایت بهبور کیقیت سبب است و
 تویش، پذیرش و تور از مثبت تصور تلق موجب ح ایت اج  ا ی (  ررواق 2017تروت، کلی ان و بوزای، 

 فرر فرصت به ها این ت ام که رهد می کاهش را اضطراش و شور می مندی رضایت و  شق امیدواری، احساح
شنات ی رارند  (؛ بنابراین نتشی مؤثر بر بهزیس ی روان2004)یو، لی و وو،  رهند می رشد و تورشکوفایی

است )کی و  اج  ا ی ح ایت به راش ن مشروط سالم ی راش ن رلیل (؛ بدین2010)هدی، جی ز و آرون، 
پذیری به  های فرر از میزان رس رسی شد ، به ارزیابی یت اج  ا ی ارراکح ا(  رر متام تعریف، 2018جانگ، 

تانوار ، روس ان و سایر افرار رر مواق  ضروری و مورر نیاز اشار  رارر  یم بت، مسا دت و توجه ا ضا
تر از میزان  مه وی به این متوله ش  د  و نگرش  ح ایت رریافت ازاساح ررک فرر  (  براین1997)چنگ، 

 ( 2013کانگ، شد  به فرر است ) ت ارائهح ای
های ناشی از  های متابله با اس رح های اج  ا ی یکی از روش گیری از ح ایت رور مشاص بهر  به

افزایش  بر ها ش  امل راهبررهایی اس  ت که  الو  ناتوانی است  ح ایت مؤثر از تانوار رارای  راش   ن فرزند
افزای  ش حس کن رل اتقاقات ناگ  وار زندگی و تتویت حس  سببن  ی،  لل ناتوابارۀ ش  ناتت تانوار  رر

حاکی از  ها (  پژوهش2006سکی و برامس ون، ن)ال شور با ناتوانی می راش ن فرزند نۀنقس رر زمی ا   اربه
شد  با سطوت باالی سالمت روان رر افرار  ح ایت اج  ا ی ارراک سطوت باالی میانارتبارات م تابل وجور 

رول و  ؛ مک2017نسب و نایری،  )هرندی، تتیاست  ذهنی  توان ج له مارران کورکان ک  از پذیر  بآسی
شد   رسد ارزیابی ح ایت اج  ا ی ارراک نظر می بهها  با توجه به این یاف ه ( 2010اسلید، ؛ 2007سرویچ، 

ها  پژوهش اماذهنی باشد،   نتوا شنات ی مارران کورکان ک  مناسبی برای بهزیس ی روان کنندۀ ب واند تبیین
  اند پررات هموضوع  ک  ر به این

بینی بهزیس ی  های رفا ی رر پیش از سوی ریگر رر مطالعات پیشین مشاص شد  است سبک
ی اه  سفراوانی اس قار  از مکانی(  1397شنات ی افرار نتش رارر )جوکار، فرهاری و رلقان بیرانوند،  روان

به نتل از  1976، 2)فرویدد کن های رفا ی هر فرر را مشاص می ر ررواق  سبکرفا ی رر متایسه با یکدیگ
 رفا ی های شوند  سبک می تنظی  یاف گی سازش از مراتبی سلسله ها برحسب این مکانیس (  1384بشارت، 

 و جس انی سالمت پیامدهای با و شوند می م سوش کارآمد و بهن ار انطباقی نیزمواجهۀ  های رشدیاف ۀ شیو 

                                                                                                                                 
1. self- acceptance 

2. Freud 
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و  روانی جس ی، سالمت ماری، یت الو  بر امن یشنات  روان بهزیس ی که  آن ا از  ندهس  مرتبط روانی
شنات ی  بینی بهزیس ی روان های رفا ی رر پیش توان گقت سبک یم گیرر، رربرمی را اس تالل به رس یابی

 رشدنایاف ه، و آزرر  روان رفا ی های (  سبک1397افرار نتش رارند )جوکار، فرهاری و رلقان بیرانوند، 
ارتباط  شنات ی روان ات الالت های شاتص از بسیاری با و هس ند و ناکارآمد مواجهۀ غیرانطباقی های شیو 

زیارنی، جاسینسکی، ) کنند شنات ی افرار ایقا می ها نتش مه ی رر سالمت و بهزیس ی روان رفاعرارند  
مس عد  ،فراوانزای  اس رح وامل شدن  رلیل م   ل ایی به(  مارران کورکان اس ثن2017، لبوویف و لوملی
های رفا ی ناکارآمد رر این گرو  از افرار فراوانی  شنات ی ما لقی هس ند و اس قار  از سبک مااررات روان

های رفا ی ما ص مارران  سبک(، اما ارال ات اندکی رربارۀ 2018جیسوال و ه کاران، ) توجهی رارر قابل
 آنان وجور رارر شنات ی  ذهنی و تبیین نتش آن رر بهزیس ی روان نتوا کورکان ک 

شنات ی مرتبط است )الیوت،  ی با بهزیس ی روانورز تورشقتتبراساح مبانی نظری و مطالعات گذش ه، 
جای  )ررک تور به 2برابر تورقضاوتی رر 1از سه مؤلقۀ تورمهربانی (  این ساز 2004کائوت و گرانت، 
رر  3حس مش رک انسانیها(،  های تور و ح ایت از آن کقای ی ها و بی هرورزی به کاس یقضاوت یا نو ی م

م عارل  5آگاهی ذهنو شوند(  ها ه ه نتایصی رارند و مرتکب اش با  می )ا  راف به اینکه انسان 4برابر تنهایی
شور  که سبب می )آگاهی م ناسب از ت ارت زمان حال 6افراری یهای شاصی رر برابر ه انندساز نااز هی 
  برتی (2009شد  است )نف،   های رررناک یک ت ربه نارید  گرف ه شوند( هنگام ت ربه رنج تشکیل جنبه

ذهنی ت ایل بیش ری برای پذیرش نتش و مسئولیت تور رر  توان والدین کورکان ک  اند گزارش کرر مطالعات 
یا نتصان  نبور( و ررواق  رر این افرار 2018ران، ؛ رابینسون و ه کا2015منقی رارند )نف و فاسو،  رویدارهای

ذهنی به بهبور شرایط بین امد رید   توان ناشی از فرزند ک  زای اس رح وامل هایی که ب واند با کاهش  متابله
ورزی را نشان  افراری که سطوت باالیی از تورشقتترهد  نشان می ها برتی پژوهشرر نتطه متابل شور   می
تری به وقای  ناتوشایند پاسخ  رور مناسب های منقی را مدیریت کنند و به توانند موقعیت تر می رهند، راحت می

 ( 2018و فراری،  نووری)ا بدهند
شنات ی  مه  رر بهزیس ی روان یها شرط شیمدیریت مناسب شرایط منقی یکی از پترتیب  به ه ین

تر تسلط بر  رور گس رر  ب شرایط منقی و به( اظهار راش ند مدیریت مناس2002)، ش وتکین و ریف کیز است 
با توجه به شرت مذکور نتش  شنات ی است  ترین کلیدهای رسیدن به بهزیس ی روان یکی از مه  ،م یط

ها ک  ر این مورر را رر  پژوهش امااست،  ناپذیرانکار شنات ی  تبیین بهزیس ی روان ورزی رر تورشقتت
 این هایی از اند و تأل پژوهش ذهنی بررسی کرر  توان کورکان ک پذیر چون مارران  های تاص آسیب گرو 

                                                 
1. self-kindness 

2. self-judgment 

3. sense of common humanity 

4. isolation 

5. mindfulness 

6. over-identification 
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 شور  رر سطح کشور احساح میویژ   رست به 
های رلبس گی ررم  وع  ورزی و سبک م غیرهای تورشقتترر ج عیت مارران  اری مشاص شد  است 

نف و   ه چنین (1394 و ه کاران، شبانیکنند ) بینی می را پیششنات ی  از تغییرات بهزیس ی روان ررصد 32
 رر بیش ر مواررهای رشدی  اگرچه شدت  الئ  و ات الل کورک با ات الل، ( گزارش کررند2015فاسو )

ورزی، بهزیس ی  تورشقتت یرورکل ، به  استسازگاری نامناسب برای والدین بور ۀکنند بینی ترین پیش قوی
( حاکی 2017تاتی )براین ن ایج پژوهش     الو ندک بینی می والدین را بیش از اثرات شدت  الئ  کورک پیش

و راهبرر  1ای م  رکز بر حل مسئله راهبرر متابله میانکنند   تعدیل یورزی م غیر که تورشقتت استاز آن 
والدین رارای کورکان  شنات ی روانتأثیر معنارار بر بهزیس ی  است که 2ای م  رکز بر هی ان متابله

کورکان با رر بررسی ج عیت مارران رارای ( 2018گرفیث و هاس ینگس ) ،هالس یدرارر   ذهنی توان ک 
بر  یمعنارار م افظ ی است که تأثیرات یشد   امل ح ایت اج  ا ی ارراکبیان کررند که ات الالت رشدی 

رضایت از زندگی و بروز  وارف مثبت و نیز افزایش   ارقی کورک، افسررگی مارر-یمشکالت رف ارکاهش 
  رارر

موارر زیر پررات ن به این موضوع رر اولویت بررسی قرار گرفت: مرور مطالعات پیشین و نتش توجه به با 
ذهنی، ضرورت  توان شنات ی مارران کورکان رارای ک  اح  الی م غیرهای مورر ب ث رر بهزیس ی روان

ه از مارران، اه یت ی رر این رس پژوهشارال ات تأل  رر بهزیس ی این مارران، مؤثرشناسایی سازوکارهای 
ها و مداتالت ح ای ی الزم رر این ج عیت تاص؛ بنابراین  ریزی ارتتای شناتت و تولید موار اولیه برای برنامه

ذهنی و  توان شنات ی رر مارران کورکان ک  این م غیرها با بهزیس ی روانرابطۀ پژوهش حاضر با هدف ت لیل 
اح این م غیرها ان ام گرف ه است  با توجه به این هدف، شنات ی براس بینی بهزیس ی روان میزان پیش

 اند از: های پژوهش  بارت فرضیه
بینی  ی را پیشذهن توان مارران کورکان ک شنات ی  سطوت بهزیس ی روان ،شد  ارراک یاج  ا  تیح ا  1

 کند  می
بینی  را پیش یذهن توان مارران کورکان ک شنات ی  سطوت بهزیس ی روان ی رشدیاف ه،رفا  یها سبک  2

 کند  می
بینی  را پیش یذهن توان مارران کورکان ک شنات ی  سطوت بهزیس ی روان آزرر ، ی روانرفا  یها سبک  3

 کند  می
بینی  را پیش یذهن توان مارران کورکان ک شنات ی  سطوت بهزیس ی روان ی رشدنایاف ه،رفا  یها سبک  4

 کند  می
 کند  بینی می را پیش یذهن توان مارران کورکان ک شنات ی  روان ، سطوت بهزیس یورزی تورشقتت  5
، ورزی تورشقتت آزرر  و رشدنایاف ه( و ی )رشدیاف ه، روانرفا  یها سبک ،شد  ارراک یاج  ا  تیح ا  6

                                                 
1. problem focus coping 

2. emotional focus coping 
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 کند  بینی می ذهنی را پیش توان  ک  شنات ی مارران کورکان  سطوت بهزیس ی روان

 روش
 ش اجرای پژوهشجامعۀ آماری، نمونه و رو

  ه بس گی استاز نوع  یک پژوهش توصیقی از نظر ررت ت تیق، ونوع پژوهش بنیاری  ازپژوهش حاضر 
 رر ییرر مدارح اس ثنا اب داییرر متط   یذهن توان آموزان ک  پژوهش حاضر را مارران رانش یآمار ۀجامع

 لیتشک 1398-1399 یلیت ص رر سال ی ش ال اس ان توزس ان )شوش، اندی شک و رزفول(ها ناشهرس 
گیری  روش ن ونهگیرند   پذیر قرار می آموزشربتۀ توانی ذهنی رر  آموزان از نظر شدت ک  این رانش  دنره یم

 بلوک رر مس تل حداکثر هقت م غیر برای ن ونه ح   تعیین منظور به  استرر پژوهش حاضر هدف ند 
)جنسیت، سطح  ه پراش چهار م غیر سیون( ومتیاح رر بیش رین حالت ت لیل رگرریسه زبین ) پیش

برنامۀ  3.1.9.2 نساۀ از F آزمونتانوارۀ به  با توجه بورن(، ها و م أهل ت صیالت، رامنۀ سنی آزمورنی
این با توجه به  وجور   با (2009 فائول، اررفلدر، بوچنر و النگ،)شد  اس قار  G*Power افزاری نرم

 95/0سطح  رر 1(آلقا) اول نوع تطای ای تعیین ح   ن ونه، اح  الم دوریت رس رسی به این مارران بر
ررنظر گرف ه شد که  f2=15/0 م وسط 3اثر اندازۀ و 95/0با  برابر 2آزمون توان ،(ررصد 95ار ینان  سطح)

 رور میانگین از هر شد که به ان ااشمدرسه  8ن ونه از  آمد  رست به نقر 120معارل  ن ونه رر این حالت ح  
را  ررت مذکورشرایط ورور به  بور،سال  6-17ها  آنسن تتوی ی فرزندان آموز که  رانش 17مدرسه، مارر 

 به پژوهش ورور عیارهایم پرسشنامه باقی ماند  120های پرت،  های ناقص و رار  راش ند  با حذف پرسشنامه
رر آموزشگا  کورکان پروندۀ رس ی  ناین ماررا فرزندانورند، افرار ن ونه مارر تنی کورک ب بارت بورند از: 

کنندگان  و شرکت بورسال  6-17سن تتوی ی فرزندان  ،رهندۀ ات الل مدنظر است که نشانراش ند  اس ثنایی
معیارهای تروج شامل   ندبور  رضایت شقاهی و ک بی تور را برای شرکت رر ررت ا الم کرر 

شد و ه چنین  می من ر پژوهش ن ایج شدن وشماد به که شنات ی روان حار نکررن، ات الالت ه کاری
ای از رانشگا  برای ارار   نامه معرفی ،نامه رر اب دا برای ان ام پایاناز معیارهای ورور بور   هرکدامنیاف ن  ت تق
ه چنین ن، شد و با مراجعه به ارار  مربوط و توجیه مسئوالرریافت وپرورش اس ان توزس ان  آموزشکل 

ها رر میان  بورن توزی  پرسشنامه ها و ا الم نظر مدیریت حراست مبنی بر بالمان  نامهپرسش سؤاالتبررسی 
های  ای به مدیریت آموزش و پرورش اس ثنائی اس ان برای تعیین مدارح هدف رر شهرس ان ها، نامه آزمورنی

 ورور به هشتررنهایت م وز   ارسال شدهای اس ثنایی  م وز ورور به آموزشگا ش ال اس ان برای رریافت 
 رریافت شد  ذهنی توان مدرسۀ اب دایی کورکان ک 

                                                 
1. type I error (alpha) 
2. power 

3. effect size 
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 ابزار سنجش
1ریف یشناخت روان یستیبهز یاسمق

 (RSPWB) 
شد )ریف و  دییتأشش زیرمتیاح آن م در  2006رراحی کرر و رر سال  1989رر سال  ریف را این متیاح

 3 مؤلقهمؤلقه رارر و هر  6( 1989)شنات ی ریف  متیاح بهزیس ی روانسؤالی  18نساۀ (  2006سینگر، 
این آیند   ش ار می بهشنات ی   امل ن رۀ کلی بهزیس ی روان 6م  وع ن رات این  ن رۀ کل رارر  1و  سؤال

« کامالً ماالق »تا « کامالً موافت »ای از  ررجه شش ینو ی ابزار تورسن ی است که رر پیوس ار متیاح
، 13، 10، 9، 5، 4، 3 سؤاالت) سؤال 8صورت مس تی  و  سؤال به 10، از بین کل سؤاالت  شور پاسخ رار  می

رر پژوهش تور ا  بار آزمون مذکور را  (2006  ریف و سینگر )اند شد گذاری  به شکل معکوح ن ر  (17، 16
گزارش کررند   93/0تا  86/0 مناسب و بین با روش ه سانی ررونی آلقای کرونباخ برای هریک از  وامل

ن رات نساۀ کوتا  متیاح بهزیس ی  میان( 89/0تا  7/0)متاریر  یتوجه قابل ه بس گی ه چنین
مناسب ابزار  2مالکی یی( که گوا  روا2006شنات ی ریف با متیاح اصلی برقرار بور )ریف و سینگر،  روان
جام  از ای  ( با بررسی ن ونه1393) آباری، مظاهری و شکری رر سطح کشور تان انی، شهیدی، ف ح است 

با ت لیل  ورست آوررند  به 71/0ا  بار آزمون را با اس قار  از آلقای کرونباخ برای کل متیاح  ،رانش ویان
 05/0سطح  رر  املی گیری شش الگوی انداز   املی بارهای ت امینشان رارند  یگروه  املی تأییدی تک

 شاتص(، CFI) 3برازش تطبیتی شاتص که آن ا از (،1999بن لر ) و هو ریدگا  براساح معنارار است 
 و 90/0از  تر بزرگ یا ( مساویAGFI) 5یاف ه برازش تعدیل-( و شاتص نیکوییGFI) 4برازش-نیکویی

 رو متاریر تی و 08/0 از تر کوچک گرو  رو ( ررRMSEA) 6متدار ریشۀ میانگین م ذور تطای برآورر
(χ2/dfکوچک )  ریف برازش شنات ی بهزیس ی روان  املی ت ار ششسا جنس، رو رر آمد ، رست به 2تر از 

 شور مناسب ارزیابی می ۀابزار مذکور به ل اظ شواهد روایی ساز؛ بنابراین رار  است نشان ها رار  با توبی
 خنباوکر یبا روش آلقا ییایپارر پژوهش حاضر   (1393آباری، مظاهری و شکری،  )تان انی، شهیدی، ف ح

 رست آمد  به 86/0شنات ی  روانمتیاح بهزیس ی  کل یبرا

7شدهادراک یاجتماع یتحما یچندبعد یاسمق
 (MSPSS) 

 شد  متیاح چندبعدی ح ایت اج  ا ی ارراک با اس قار  ازسن ش ح ایت اج  ا ی رر پژوهش حاضر 
گویه است که هر گویه روی یک  12این متیاح شامل   (1988، زی ت، راهل ، زی ت و فارلی) صورت گرفت

                                                 
1. Ryff Scale Psychological Wellbeing (RSPWB) 

2. criterion validity 

3. comparative fit. index 
4. goodness-of-fit index 

5. adjusted goodness-of-fit index 
6 root mean square error of approximation 
7. Multidimensional Scale Of Perceived Social Support (MSPSS) 
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رر این متیاح، هر چهار   بندی شد  است ( ررجه1 تا کامالً ماالق = 5 ای )کامالً موافت = ررجه پنج ریف
های  املی تانوار ، روس ان و ریگران مه  من سب  گویه براساح مناب  ح ایت اج  ا ی، به یکی از گرو 

 ه  با ها گویه ه ۀ  رۀن متیاح، این کل ن رۀ آوررن رست به برای ( 1988، و ه کاران شد  است )زی ت
 به های مربوط گویه ن رات ج   حاصل از نیز زیرمتیاح ن رۀ هر  شوند می تتسی  (12) ها آن تعدار بر و ج  
ضریب  (،1988) و ه کاران مطالعۀ زی ترر   آید می رست به (4) متیاح زیر آن های گویه تعدار بر تتسی  آن

زی ت رست آمد   به 85/0ماهه  ای سه رر باز  نبازآزمایی آ ا  باره چنین و  88/0 متیاح ایننباخ وآلقای کر
 های اضطراش و افسررگی روایی سازۀ ابزار را مناسب ارزیابی کررند  ( با اس قار  از متیاح1988و ه کاران )

ضرایب آلقای  منظور ا  بار پرسشنامۀ به( 1394) تشاش سلی انی و زار  مراری، رهتانیرر سطح کشور نیز 
بورن روایی را نیز با گزارش    مطلوشرست آوررند به 92/0 را شد  رونباخ  امل کلی ح ایت اج  ا ی ارراکک

 001/0و  187/2564را  2، متدار آزمون کرویت بارتلت86/0(، KMO) 1اولکین-یر مه-ن ایج آزمون کایزر
P<  متیاح ح ایت اج  ا ی  کل یبرا خنباوکر یبا روش آلقا ییایپانشان رارند  رر پژوهش حاضر

 رست آمد  به 89/0 شد  ارراک

3یدفاع یها سبک ۀپرسشنام
 (DSQ) 

مار  را رر بر  88که  کررندتدوین  (1983، گاررنر، کریس ین و سیگال )ناس ین بار باندرا این پرسشنامه 
 اس قار  شد  این DSQهای رفا ی از نساۀ جدید  گرفت  رر پژوهش حاضر برای سن ش سبک می

کاغذی بور و -سؤال از نوع مدار 40که شامل  کررندتدوین  1993آندروز سینگ و باند رر سال  راپرسشنامه 
، سینگ و )اندروز کرر میارزیابی  6و رشدنایاف ه 5آزرر  ، روان4  رفا ی را رر سه سطح رشدیاف هسمکانی 20

تا کامالً  1 )کامالً ماالف= یا هررج 9گذاری روی یک متیاح لیکرتی  (  رر این متیاح ن ر 1993باند، 
های م عدری را برای  ( برای اصالت پرسشنامه قبلی مالک1993) ، سینگ و باند  آندروزاست( 9 موافق=

ارزیابی روایی ساز  و روایی مالک و ا  بار هر مار  ررنظر گرف ند  رر این پژوهش میزان ا  بار بازآزمایی 
این فرم  9/0ه بس گی باالی  ها از ریدگا  آنگزارش شد  ه چنین  8/0تا  38/0ای مناسب و بین  هق هچهار

بررسی روایی  برای( 1385نسب ) حیدریرر سطح کشور، با فرم اصلی گوا  روایی ه گرای ابزار است  
های شاصی ی  ها با ویژگی  سهای رفا ی، ه بس گی مکانی پرسشنامۀ سبک یسؤال چهلزمان نساۀ  ه 

آمد ،  رست ههای ب بر یاف ه   بناکررمطالعه  را( NEO-FFI) 7 املی شاصی ی نئو جپنبراساح پرسشنامۀ 
چنین  (  ه1385نسب،  مشاص شد پرسشنامه مانند نساۀ اصلی از روایی مطلوبی برتوررار است )حیدری

                                                 
1. kaiser-meyer-olkin test 

2. bartlett's test of sphericity 

3. Defense Style Questionnaire (DSQ) 

4. mature 

5. meurotic 

6. immature 

7. Neuroticism-Extraversion-Openness Five-Factor Inventory (NEO-FFI) 
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نیز آموزان و رانش ویان و جنسیت گرو  ن ونه و  های مطالعه به تقکیک رر رانش ضریب ا  بار آلقا رر گرو 
ترین آلقای کل رر  ( و پایین81/0های رفا ی نشان رار  شد  باالترین آلقای کلی رر مرران رانش و ) سبک

( 72/0های رفا ی، باالترین آلقا مربوط به سبک رشدنایاف ه ) ( مشاهد  شد  رر سبک69/0آموز ) رت ران رانش
(  رر 1386منصور، آزار فالت و شعیری،  نسب، ( بور )حیدری50/0آزرر  ) و ک  رین مربوط به سبک روان

رشدنایاف ه  و آزرر  های رفا ی رشدیاف ه، روان پژوهش حاضر پایایی با روش آلقای کرونباخ برای سبک
 رست آمد  به 83/0و  81/0، 88/0ترتیب  به

1ورزی مقیاس خودشفقت
 (SCS) 

منظور سن ش میزان  بهن را آ( 2003است که نف ) یاهیگو 26رهی  این متیاح یک ابزار تورگزارش
تا  1ای )کامالً ماالق =  ررجه گذاری روی یک متیاح پنج رر این متیاح، ن ر   سات ه است یورز تورشقتت

ی معکوح گذار ن ر  25و  24، 21، 20، 18، 16، 13، 11، 8، 6، 4، 2، 1ی ها هیگو( است  5کامالً موافت = 
رر پژوهش  (2003) نف  دیآ یرست م هرر سؤاالت ب او ۀج   ن رپرسشنامه از حاصل  نیفرر رر ا ۀن ر رارند 

زمانی رو  ۀبراین، پایایی بازآزمایی به فاصل  الو   گزارش کرر 92/0 را نباخ برای کل متیاحوتور آلقای کر
 (2003)   ه چنین نفتأیید شدشرت مذکور ا  بار مناسب ابزار  اساحگزارش شد  بور که بر 93/0هق ه نیز 

اک شافی و ه چنین ه سویی ن ایج متیاح با  وتأییدی ت لیل  وامل  ک ک بهسازۀ آزمون را  روایی
گوا  روایی سازۀ مناسب  ،که ن ایج به اتقاق کررندافسررگی بررسی  های رضایت از زندگی، اضطراش و متیاح

 زن و مرر 300 ات با بررسی ارال (1392)مؤمنی، شهیدی، موتابی و حیدری ابزار بورند  رر سطح کشور نیز 
بازآزمایی به  پایاییو ضریب  7/0متیاح مذکور را برحسب ضریب آلقای کرونباخ  ،ه چنین ه سانی ررونی و

ت لیل  وامل و اس قار  از شواهد ه گرا و  ک ک بهروایی سازۀ آزمون را و برآورر کررند  89/0فاصلۀ ر  روز 
متیاح  کل یبرا خنباوکر یبا روش آلقا ییایپارر پژوهش حاضر  د واگرا مناسب ارزیابی کررن

 رست آمد  به 84/0ی ورز تورشقتت

 روش تجزیه و تحلیل اطالعات
ی و اس نباری ت لیل شد  رر باش آمار توصیقی ق یآمار توص رر رو باشرر پژوهش  شد  یگررآور یها رار 

آمار  رر باش وراف معیار های ما لف گرایش مرکزی )ن ا، میانه و میانگین( و ان  ها، شاتص فراوانی
 24نساۀ  با اس قار  از 2های آماری، از ت لیل رگرسیون چندگانه فرض ی پس از بررسی کامل پیشاس نبار

 اس قار  شد  SPSS افزار آماری نرم

                                                 
1. Self-Compassion Scale (SCS) 

2. multiple regression analysis 
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 ها یافته
 شناختی جمعیت توصیف

صد مارران و رر 8/65توان ذهنی رر این پژوهش مشارکت کررند که  مارر رارای کورک ک  120ررم  وع 
ذهنی پسر بورند   توان ررصد مارران رارای فرزند ک  5/57سال راش ند   33-44 ها آنررصد از ه سران  8/70
 2/54رار و  ررصد مارران تانه 65ررصد پدران مدرک ت صیلی ریپل  راش ند   2/44ررصد مارران و  2/39

میلیون تومان بور   2تا  1ررصد پدران  4/47ررصد مارران و  2/49ررصد پدران شغل آزار راش ند  ررآمد 
ارال ات توصیقی م غیرهای اصلی  1جدول  ای راش ند  های پژوهش منزل اجار  ررصد آزمورنی 5/52

 رهد  پژوهش را نشان می

 (=120n) پژوهشی رهایمتغ نهیشیپ و نهیکم ار،یمع انحراف ن،یانگیم .1 جدول

های چولگی و کشیدگی اس قار  شد  با توجه به اینکه  بورن توزی  م غیرها از شاتص برای بررسی نرمال
ی پارام ریک ه چون ضریب ه بس گی ها آزمونتوزی  م غیرها نرمال است، یکی از شروط اس قار  از 

های مربوط به ت لیل ه بس گی بین  یاف ه 2گش اوری پیرسون و رگرسیون چندگانه احراز شد  است  جدول 
 رهد  م غیرهای پژوهش را نشان می

ی دفاعی ها سبک شده، ادراکی اجتماع تیحما ،یشناخت روانی ستیبهزۀ رابطی همبستگ سیماتر .2 جدول

 یورز خودشفقت و افتهیرشدنا، آزرده روان افته،یرشد

** 001/0 p< 
*05/0 P< 

 کشیدگی چولگی هبیشین کمینه انحراف معیار میانگین متغیرها

 -42/1 190/0 115 38 35/23 44/72 یشنات  روانبهزیس ی 

 -56/1 -319/0 59 20 25/14 71/42 شد  ارراکح ایت اج  ا ی 

 -58/1 -134/0 64 21 15/15 24/43 ی رفا ی رشدیاف هها سبک

 -44/1 -026/0 66 20 59/13 10/39 آزرر  روان ی رفا یها سبک

 -66/0 -043/0 162 52 75/26 31/105 ی رفا ی رشدنایاف هها سبک

 -29/1 -638/0 107 34 63/23 39/76 یورز شقتتتور

 6 5 4 3 2 1 متغیر شماره

      1 شد  ح ایت اج  ا ی ارراک 1

     1 451/0** ی رفا ی رشدیاف هها سبک 2

    1 -410/0** -354/0** آزرر  روانی رفا ی ها سبک 3

   1 377/0** -538/0** -564/0** ی رفا ی رشدنایاف هها سبک 4

  1 -508/0** -404/0** 572/0** 568/0** یورز شقتترتو 5

 1 736/0** -665/0** -559/0** 652/0** 779/0** یشنات  روانبهزیس ی  6
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راری رر سطح  بین و مالک رابطۀ معنا رهد بین م غیرهای پیش های ه بس گی نشان می ن ایج ت لیل
آزرر  و رشدنایاف ه با بهزیس ی روانی رابطۀ  های رفا ی روان این میان، بین سبکوجور رارر  رر  001/0

شنات ی رابطۀ مس تی  راش ند  پیش از ان ام ت لیل رگرسیون  معکوح و با سایر م غیرها با بهزیس ی روان
ی شنات ی از رو فرض بهن اربورن م غیر مالک رر ت لیل رگرسیون ن رۀ کل بهزیس ی روان اب دا پیش

ها اس اندارر شد و بررسی تطبیق آن با من نی نرمال  ماند  ک ک ن ورار هیس وگرام باقی بین به م غیرهای پیش
رگرسیون ن رات بهزیس ی اس انداررشدۀ ی ها ماند  یباقرار  نشانصورت گرفت  ن ورار هیس وگرام 

( DW) 1واتسون -مون روربینبرآن براساح ن ایج آز کند   الو  شنات ی از توزی  نرمال تبعیت می روان
بین  شنات ی از روی م غیرهای پیش بورن تطاها برای اجرای ت لیل رگرسیون بهزیس ی روان مس تلمقروضۀ 

(93/1DW= ) (  رر ارامه 2009قرار رارر )کواکس و اس ید،  50/2تا  50/1قبول  رامنۀ قابلبرقرار است و رر
  رهد یمشنات ی را نشان  بهزیس ی روانن ایج تالصۀ ت لیل رگرسیون چندگانۀ  3جدول 

 یشناخت روان یستیبهز راتییتغ منابع از انسیوار لیتحل جینتا وی نیب شیپ مدل برازش .3 جدول

بین  شنات ی از روی م غیرهای پیش بینی بهزیس ی روانمدل پیش R2، ضریب 3براساح ن ایج جدول 
ک ک  شنات ی به ررصد از تغییرات بهزیس ی روان 81( و حدور =001/0P< ،61/102Fمعنارار است )

شنات ی را از روی  بهزیس ی روانچندگانۀ ن ایج ت لیل رگرسیون  4پذیر است  جدول  تبیین م غیرهای مس تل
 رهد  نشان می ررصد 95بین با ررنظرگرف ن حداقل سطح ار ینان  م غیرهای پیش

 تیحمای رهایمتغ براساسی شناخت روانی ستیبهز نمراتی نیب شیپی برا چندگانه ونیرگرس لیتحل .4 جدول

 یورز خودشفقت و افتهیرشدنا، آزرده روان افته،یرشدی دفاعی ها سبک شده، اکادری اجتماع

                                                 
1. durbin–watson test 

 مدل
مجموع 
 مجذورات

درجۀ 
 آزادی

میانگین 
 مجذورات

F Sig R R2 SE DW-T 

 93/1 17/10 818/0 905/0 001/0 61/102 38/10617 5 89/53086 رگرسیون
       48/103 114 69/11796 ماندۀ باقی

        119 59/64883 کل

 ها ینب پیش
ضریب 

 غیراستاندارد
 

ضریب 
 استاندارد

t P 
سطح 
 تحمل

VIF 

 ß SE      
 --- --- 001/0 13/4 --- 35/9 62/38 متدار ثابت

 75/1 569/0 001/0 75/7 411/0 087/0 672/0 شد  ح ایت اج  ا ی ارراک
 76/1 571/0 002/0 10/3 164/0 079/0 246/0 ی رفا ی رشدیاف هها سبک

 31/1 767/0 001/0 -11/4 -187/0 075/0 -310/0 آزرر  روانی رفا ی رشد ها سبک

 77/1 564/0 008/0 -68/2 -143/0 046/0 -124/0 ی رفا ی رشد نایاف هها سبک
 88/1 531/0 001/0 75/4 261/0 054/0 257/0 یورز شقتتتور
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و رشدنایاف ه  (=001/0P< ،310/0- βآزرر  ) های رفا ی روان ، م غیرهای سبک4با توجه به جدول 
(001/0P< ،124/0-β=نتش معکوح و معنا ) شنات ی رارند؛ یعنی با یک  بینی بهزیس ی روان راری رر پیش

ان راف اس اندارر کاهش رر ن رات  12/0و  31/0ترتیب  برر ، به واحد افزایش رر ن رات م غیرهای نام
شد   شور  ه چنین مشاص شد م غیرهای ح ایت اج  ا ی ارراک شنات ی ای ار می بهزیس ی روان

(001/0P< ،672/0β=( سبک رفا ی رشدیاف ه ،)001/0P< ،246/0β=و تورشقتت ) ( 001/0ورزیP< ،
257/0β=شنات ی رارند؛ بدین مقهوم که با یک واحد  روانبینی بهزیس ی  راری رر پیش ( نتش مس تی  و معنا

ان راف اس اندارر افزایش رر ن رات  26/0و  25/0، 67/0ترتیب  برر ، به افزایش رر ن رات م غیرهای نام
 شور  شنات ی ای ار می بهزیس ی روان

 گیری بحث و نتیجه
ی و رفا  یها کسب، شد  ارراک یاج  ا  تیح ام غیرهای رابطۀ این پژوهش با هدف ت لیل 

ذهنی ان ام شد  اولین یاف ه نشان  توان شنات ی رر مارران کورکان ک  ی با بهزیس ی روانورز تورشقتت
شد  رابطۀ مثبت  ی ارراکاج  ا  تیح او ذهنی  توان مارران کورکان ک شنات ی  بهزیس ی روانبین رهد  می

 (،1395شاررلو ) و (، م اور2018یث و هاس ینگز )و معناراری وجور رارر  این یاف ه با پژوهش هالس ید، گریق
( ه سویی رارر  براساح یاف ۀ روم 2006کِرنس ) و ( و سیکلوح2010هدا، جی ز و آرون ) (،1392م  دی )
ی رفا ی رشدیاف ه رابطۀ مثبت ها سبکو ذهنی  توان مارران کورکان ک شنات ی  بهزیس ی روانبین پژوهش، 

ها با ن ایج  و رشدنایاف ه رابطۀ منقی و معنارار وجور رارر  این یاف ه آزرر  روانا ی ی رفها سبکو معنارار و با 
، بیرشک، ف ی و رژکام یزری م  دپور(، 1395(، زار ی و حتایق )1397جوکار، فرهاری و رلقان بیرانوند )

وم پژوهش نشان ( ه سویی رارر  یاف ۀ س2010( و سارنو، ماررو و گراتز )2012(، بروری و کارسون )1388)
ورزی رابطۀ مثبت و معناراری  و تورشقتتذهنی  توان مارران کورکان ک شنات ی  بهزیس ی روانبین رهد  می

( ه سویی 2017( و تاتی )2015(، نف و فاسو )1394های شبانی و ه کاران ) وجور رارر  این یاف ه با پژوهش
ی شنات  روانررصد از تغییرات بهزیس ی  81  وع رهد این م غیرها ررم رارر  یاف ۀ چهارم پژوهش نشان می

 کنند  ی مینیب شیپرا 
گونه گقت برای  توان این شنات ی می شد  و بهزیس ی روان رر تبیین رابطۀ بین ح ایت اج  ا ی ارراک

گیرند، ح ایت اج  ا ی مانند یک منب  قدرت ند بیرونی  والدینی که رر معرض اتقاقات منقی زندگی قرار می
(  هاری، برتون، بروملی و 2010و نتشی مؤثر بر بهزیس ی روانی والدین رارر )هدا، جی ز و آرون، است 

کررن نیازهای والدین سبب  ( رر پژوهش تور نشان رارند، افزایش ح ایت اج  ا ی و برررف2004امرسون )
ن ایج  .کاهش یابد ها افزایش پیدا کند و سطح اس رح و اضطراش آنان شنات ی آن شد  است بهزیس ی روان

شدند،  رهد ماررانی که از سوی تانوار ، روس ان و سایر افرار مه  ح ایت می پژوهش حاضر نیز نشان می
 ذهنی توان ک  شنات ی باالتری راش ند  اح  االً وجور کورک رنبال آن بهزیس ی روان رضایت از زندگی و به

 تغییرنکررن م عدر و های ررمان از پس مارران آن عاقبو م  کند می ای ار والدین رر که حالت شوکی رلیل به
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 که کنند می پناهی بی و سرتوررگی، تنهایی احساح کورک، حل مشکالت رر ناتوانی رلیل و به کورکشان
 رارند  کورک با تری نزریک ارتباط کند که مارران وارر می بر وبژ  به والدین بر را روانی و اج  ا ی ضربات

 و اج  ا ی ح ایت به م دوریت فرزندشان از ناشی مشکالت با رویارویی برای  ثناییاس کورکان مارران
های ح ای ی نیاز  روس ان و ریگران از ج له نهارها و سازمان بس گان، و تانوار  افرار ریگر ک ک و ه راهی

موقعیت  توانند رهند  ه چنین می وفق کورکشان به ر با شرایط را تور مارران شور می که موجب رارند
 و بهزیس ی روانی سالمت  مشکالت و افزایش کنند و این امر کاهش فراه  ت صیل فرزندشان برای مطلوبی

 تواهد راشت  رنبال مارران را به شنات ی روان
بیان کرر،  توان شنات ی می های رفا ی و بهزیس ی روان های مربوط به رابطۀ بین سبک با توجه به یاف ه

 رفا ی های و مکانیس  ها سبک از زندگی رر زا تنش و برانگیز چالش های موقعیت با ییرویارو رر اشااصی که
 کنار توبی به روانی فشار با تور ررآورند، کن رل ت ت را شرایط توانند می به ر برند، می سور اف هی سازش
 بهزیس ی به موضوع ها بدهند که این تعارض به رست پیدا کنند و پاسخ سازگارانه مناسب سازگاری به بیایند،
 با سازگاری و شاصیت رشد رفا ی رر های (  مکانیس 2015رساند )میراندا و لوزا،  یاری می فرر شنات ی روان

تولد  با رویارویی رر (؛ بنابراین والدین2014رارند )بالیکچی، اررم، بولو، اوزنور و سلیک،  م یط نتش پررنگی
 م کن وری کنش نوع کنند  برحسب می اس قار  م قاوتی رفا ی یها سبک از ذهنی رر تانوار  توان کورک ک 

 ( 2004باشند )باند و پری،  ناکارآمد یا کارآمد و نابهن ار یا بهن ار است
گقت  توان شنات ی می ورزی و بهزیس ی روان های مربوط به رابطۀ تورشقتت با توجه به یاف ه

های روانی ک  ر، بهزیس ی  ورزی با ات الل شقتتاند باالبورن سطح تور های بسیاری نشان رار  پژوهش
 (  هرچه2011آوری بیش ر رر برابر اس رح ه بس گی رارر )فلدمن و کایکن،  شنات ی بیش ر و تاش روان

آیند )نف،  می به ر کنار رارند، تورشان از که هایی نارضای ی و مشکالت افرار با باشد، ورزی بیش ر تورشقتت
 و با (2009رارند )نف،  تور های ت ربه از روشنی و ررست آگاهی ورزی باال، تتبا تورشق افرار  (2003

که  رر متایسه با کسانیها  آن(  2010 گی، مک و کنند )نف می قضاوت تورشان را ک  ری سا گیری
 ذهنی کنار بیایند و توان توانند با اس رح ناشی از تولد کورک ک  به ر می رارند، تری پایین ورزی تورشقتت

ورزی  تورشقتت که افراری رهند؛ به  بارت ریگر می نشان تور از کورکشان رر برابر ک  ری نگرانی ررواق 
ذهنی(  توان های تور )مانند راش ن کورک ک  نگرانی و ناسازگار الگوهای به مهربان نگا  با رارند، باالیی

رانند )نف و ونک،  می تور  و حرمت برای تورارزش ندی ریگران و تور نزر معیاری را آن ک  ر و نگرند می
 فرر شنات ی بهزیس ی روان کاهش و بر فرر نامالی ات و ها نگرانی فراوان اثرگذاری بنابراین اح  ال (؛2009

 ( 2013نف،  و یابد )یارنل می افزایش
ی رفا ی ها سبکشد ،  رهد ح ایت اج  ا ی ارراک ی این پژوهش نشان میها اف هررم  وع ن ایج ی

توان  ک  کورکان مارران یشنات  روان ی ه بس گی مثبت و معناراری با بهزیس یورز شقتتاف ه و تور رشدی
ی رفا ی رشدیاف ه ها سبک، شد  ارراک یاج  ا  تیح ا زانیهرچه قدر م، ها اف هی رارند  براساح این یذهن
 کورکان مارران یشنات  وانر یس یبهز زانیباشد، م باالتر یذهن توان ک  کورکان مارران یورز تورشقتتو 
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ی رفا ی ها سبکی این مطالعه حاکی از این واقعیت است که ها اف هشور  ررمتابل، ی می ش ریب یذهن توان ک 
ی ه بس گی توان ذهن ک  کورکان مارران یشنات  روان ی رفا ی رشدنایاف ه با بهزیس یها سبکو  آزرر  روان

ی رفا ی ها سبکو  آزرر  روانی رفا ی ها سبکمیزان  تدرهرچمنقی معنارار رارند؛ به  بارت ریگر، 
 توان ک ی مارران کورکان شنات  روانذهنی باال باشد، میزان بهزیس ی  توان ک رشدنایاف ۀ مارران کورکان 

شور و تأثیری که  ذهنی به مارران وارر می توان   با توجه به تنشی که با تولد کورک ک شور یمذهنی ک  
 شنات ی مت و بهداشت روان سایر ا ضای تانوار  رارند، پررات ن به وضعیت بهزیس ی روانمارران رر سال

ی ذهن توان ک ی مارران کورکان شنات  روانمارر بسیار مه  است؛ بنابراین باید برای افزایش بهزیس ی 
ی آنان زور تورشقتتی رفا ی رشدیاف ه و ها سبکشد ،  ی ارارکاج  ا  تیح اهایی برای بهبور  اندیشه

و رشدنایاف ه، اقداماتی برای  آزرر  روانی رفا ی ها سبکررپیش گرفت  ه چنین الزم است با شناسایی 
شد  از  ی مارش صورت بگیرر  رر این پژوهش براساح شناتت حاصلها  یسمکانکن رل و کاهش این 

ن رر راس ای کاهش توا ذهنی می توان شنات ی مارران کورکان ک   وامل اصلی مؤثر رر بهزیس ی روان
 ای اقدام کرر  ریزی و اقدامات   لی و مداتله مشکالت، برای برنامه

 هایی وجور رارر؛ از ج له اینکه ن ونۀ مورر مطالعه شامل ها م دوریت رر این پژوهش مانند ریگر پژوهش
ؤثر مانند پدران، بور؛ بنابراین بایست رر تع ی  ن ایج به سایر افرار مذهنی  توان آموزان ک  مارران رانش

شد  ه چنین  وامل  های کورکان با نیاز ویژ  اح یاط می تواهران، برارران، معل ان، روس ان و ریگر گرو 
اند و م کن است ن ایج مورر مشاهد  ت ت تأثیر  وامل ریگری  مؤثر ریگری وجور رارند که کن رل نشد 

 گرایی باشند  مانند سن والدین، باورهای مذهبی و معنویت
شهرها و روس اها،  ریگر رر شور می پیشنهار جام  ریزی منظور برنامه با توجه به ن ایج این پژوهش به

 تانوار  تر و ه چنین رربارۀ سایر ا ضای منطته و رر ح   ن ونۀ بزرگ آن فرهنگ با م ناسب حاضر پژوهش
گری  مداتله شوند  ه چنین  وامل اجرا شور و ن ایج متایسه اس ثنایی یها گرو ذهنی و سایر  توان ک  کورکان

براین با توجه به شناتت  شوند   الو  گرایی بررسی می سن والدین، باورهای مذهبی و معنویت مانند
ح ای ی، مراکز بهزیس ی  شور نهارهای شنات ی و  وامل مؤثر بر آن پیشنهار می شد  از بهزیس ی روان حاصل

 های روش گروهی های ای ت تق اهداف پیشگیرانه رر رسانهو سازمان آموزش و پرورش اس ثنایی رر راس 
رهند و سبب  آموزش جامعه به افرار را ذهنی رر تانوار  توان زایی مانند وجور کورک ک  شرایط تنش با متابله

 شنات ی این جامعۀ آماری مه  شوند  ارتتای بهزیس ی روان

 منابع
ش نات ی    ه ای روان  های رفا ی  م لۀ پژوهش و منقی و مکانیزم گرایی مثبت ک الرابطۀ (  بررسی 1384بشارت، م  )

15 ،21-7  
 تنظ ی  ش نات ی   راهبرره ای  براساح بهزیس ی ذهنی بینی (  پیش1397جوکار، ف ، فرهاری، م ، و رلقان بیرانوند، آ  )

-74(، 2)14 ش نات ی   شنات ی  فصلنامۀ مطالعات روان روان نیازهای اساسی و صداقت رفا ی، های سبک هی ان،
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57  
شد   یررون(  اثرباشی ررمان گروهی مب نی بر پذیرش و تعهد بر احساح شرم 1395توا ، ح  م ، و مصبات، ا  ) ح ت

  153-180، (6)24شناسی افرار اس ثنایی   ذهنی  فصلنامۀ روان توان و سازگاری اج  ا ی مارران رارای کورک ک 
های  های بالینی و غیربالینی براساح هن اریابی و یاف ه ای رفا ی رر ن ونهه مکانیزمسۀ یمتا(  1385نسب، ل  ) حیدری

شناس ی  رانش گا  تربی ت    رک  ری روان رسالۀ (  DSQ) یرفا های  ایرانی سبکپرسشنامۀ سن ی  مب نی بر روان
 مدرح 

ه ای رف ا ی رر    ۀ سبک(  روایی و ا  بار پرسشنام1386نسب، ل ، منصور، م ، آزار فالت، پ ، و شعیری، م  ر  ) حیدری
  11-26، (22)6های ایرانی  روماهنامۀ رانشور رف ار   ن ونه

ه ای   (  س ات ار   املی و ویژگ ی   1393و ش کری، ا  )   ،ع ،مظ اهری، م   ،آب اری، ج  ف  ح   ،شهیدی، ش  ،تان انی، م
و رف ار  یشهر  اندشنات ی ریف رر رانش ویان رت ر و پس سؤالی( متیاح بهزیس ی روان 18سن ی فرم کوتا  ) روان

  27-36(، 32)9 ینی بال یشناسرر روان
 راهبرره ای  و رف ا ی  های براساح مکانیزم شنات ی روان بهزیس ی بینی (  پیش1395ح  ع  ) حتایق، ع  ر ، و زار ی،

  22-31(، 20)4سالمت   شناسی نشریۀ روان اک سابی  ای نی نتص سندرم به مب ال بی اران رر انطباقی
بین ی بهزیس  ی    (  پ یش 1394و س پا  منص ور، م  )    ،پ ور، ح  ام امی   ،غب اری بن اش، ش    ،ر  م  وری، غ  ،شبانی، ر
اب  دایی ش هر ارومی ه      ۀآم وزان رور  های رلبس گی و شقتت به تور رر مارران ران ش  شنات ی براساح سبک روان

  73-94(، 27)8  زن و مطالعات تانوار فصلنامۀ 
 کورک  ان م  ارران رر ش  نات ی روان بهزیس   ی و اج    ا ی ح ای  ت ب  ینرابط  ۀ (  1395)ع   ش  اررلو، ش ، و م   اور،
 اج  ا ی  بابل، ایران  و تربی ی  لوم شناسی روان ملی کنقرانس ذهنی  رومین توان ک 

های رف ا ی و اض طراش    (  مطالعۀ مورر شاهدی سبک1388)م  دپور یزری، ا  ر ، بیرشک، ش ، ف ی، ل ، و رژکام، م 
، (1)11روانی   بهداشت اصول پژوهشی- ل ی ۀم لقت رر رانش ویان مب ال به ات الل اضطراش من شر  حالت ص

7-1  
 راون س ندرم   به مب ال کورکان مارران اس رح با متابله های سبک و والدگری های شیو سۀ یمتا ( 1392) پ  م  دی،

  ل وم  تربی ی  رانش گا    لوم و شناسی نشکدۀ روانشناسی بالینی  را ارشد روان کارشناسی ۀنام انیپاشاهد   و گرو 
 توانباشی  و بهزیس ی

شنات ی  آوری و ح ایت اج  ا ی با بهزیس ی روان تاش ۀ(  بررسی رابط1395ای، ج  ) و اژ   ،ع  غ  لواسانی، م ز ،مدنی، 
  27-42(، 3)1  شناسی و  لوم تربی ی مطالعات روانم لۀ گام و  اری   آموزان آهس ه رر مارران با رانش

ش د  و س رزندگی ت ص یلی:     (  ح ایت اج   ا ی ارراک 1394ع  )  تشاش، ع و سلی انی   ت ،زار ، م مراری، م ، رهتانی
  1-24(، 1)7  مطالعات آموزش و یارگیری ۀای باورهای تورکارآمدی ت صیلی  م ل نتش واسطه

فارس ی متی اح    ۀس ن ی نس ا   ه ای روان  گ ی (  ویژ1392و حی دری، م  )   ،مؤمنی، ف ، ش هیدی، ش ، موت ابی، ف  
  27-40 (،2)8  روان شناسی معاصرم لۀ ورزی   تورشقتت
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