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Abstract 
Introduction: Mental hardiness and adaptability have a major role in increasing the ability of Mothers with 
a mentally retarded child. Mothers with special children should have high emotional intelligence to take 
care of these children. The purpose of this study was to investigate the relationship between mental 
hardiness and emotional adjustment with emotional intelligence in mothers of mentally retarded children. 
Methods: This research was a correlational study. The sample consisted of 136 mothers of mentally 
retarded children in Rasht city of Rasht who were selected by available sampling method. The instrument 
used in the research was a questionnaire of 27 items of psychological hardiness Ahwaz, a 32-item 
questionnaire of emotional empowerment Bell and a questionnaire of 33 items of Emotional Intelligence 
Shoot. Data were analyzed using descriptive statistics (mean, standard deviation, frequency and percent), 
and inferential statistics (multiple regression, Pearson correlation coefficient) and analyzed using SPSS 20 
software. 
Results: Multiple regression analysis showed that the correlation between mental hardiness and emotional 
adjustment with emotional intelligence of mothers of exceptional mental retardation children was 
statistically significant (P < 0.01). Also, the results of regression show that psychological hardiness and 
emotional adjustment can explain 33% of the variance of emotional intelligence of mothers of exceptional 
children with mental retardation (criterion variable). The psychological hardiness with a standard B-value 
of 260 and emotional adaptation with the standard B value of 382/0 have been able to directly predict the 
emotional intelligence of mothers of exceptional children with mental retardation (P < 0.01). 
Conclusions: The results of this study indicate that increasing mental hardiness and increasing emotional 
adaptability in mothers of mentally retarded children also increase their emotional intelligence. The results 
of this research can be used in counseling centers for education and well-being centers. 
Keywords: Psychological Hardiness, Emotional Adaptation, Emotional Intelligence, Mothers of 
Exceptional Mentally Retarded Children 
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 است. محفوظ رانیا یپرستار یعلم انجمن یبرا نشر حقوق یتمام

مقدمه

کم توانی ذهنی، کم توانی است با محدودیتهای معنا داردر کارکرد 

ای که رفتار سازشی به صورت مهارتهای هوشی ورفتار سازشی، به گونه

شود. این اختالل قبل از سازشی مفهومی، اجتماعی وعملی بیان می

مادران کودکان با ناتوانی ممکن است . [1]آید هجده سالگی بوجود می

توسط مشکالت کودکشان در هم شکنند و با احساسات منفی نسبت 

هایشان در رسیدن به هدفها و از دست دادن امیدشان دچار به توانایی

. [2]ها تأثیرگذار باشد تواند بر معنای زندگی آننگرانی شوند و این می

، اگر کودکی دارای اختالل در سیر تکاملی و رشدی باشد، مراقبت

شود و استرس تر مینگهداری و پرورش این کودک به مراتب سخت

کند، چرا که کودک دارای زیادی بر والدین و بخصوص مادر اعمال می

ی توانبخشی و حمایت -اختالل در سیر تکاملی، نیازمند خدمات پزشکی

تواند وارد باشد. بعنوان مثال کودک عادی در سن خاصی مینیز می

جامعه شود اما کودک دارای اختالل سیر تکاملی  مهدکودک، مدرسه و

های حرکتی، شناختی، ارتباطی و رفتاری، و رشدی، بدنبال محدودیت

 چکیده

مادران  نیدارد. همچن یانقش عمده یکودک کم توان ذهن یمادران دارا یتوانمند شیدر افزا یو سازگار یروان یسرسخت :مقدمه

رابطه  یکودکان برخوردار باشند. هدف از پژوهش حاضر بررس نیجهت مراقبت از ا ییباال یجانیاز هوش ه دیکودک خاص با یدارا

 است. یدر مادران کودکان کم توان ذهن یجانیبا هوش ه یعاطف یو سازگار یروان یسرسخت نیب

 یمدارس کم توان ذهن ینفر از مادران کودکان کم توان ذهن 101پژوهش شامل  نیو نمونه ا یپژوهش از نوع همبستگ :روش کار

 یاماده 22در دسترس انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در پژوهش پرسشنامه  یریجامعه بودند که به روش نمونه گ نیشهر رشت ا

ها با استفاده شوت بود. داده یجانیهوش ه یاماده 00بل و پرسشنامه  یعاطف یسازگار یاماده 02اهواز، پرسشنامه  یروان یسرسخت

 بیچندگانه، ضر ونی)رگرس یآمار استنباط یهاوهیو درصد( و ش یانحراف استاندارد؛ فراوان ن،یانگی)م یفیآمار توص یهاوهیاز ش

 قرار گرفت. لیو تحل هیمورد تجز SPSS 20( و با استفاده از نرم افزار رسونیپ یهمبستگ

 یجانیبا هوش ه یعاطف یو سازگار یروان یسرسخت نیب یهمبستگ ریچندگانه نشان دادند که مقاد ونیرگرس لیاز تحل ها:یافته

به روش همزمان نشان  ونیرگرس جینتا نی(. همچنP < 31/3دار است ) یمعن یاز نظر آمار ،یکم توان ذهن یمادران کودکان استثنائ

 یکم توان ذهن یمادران کودکان استثنائ یجانیهوش ه انسیدرصد وار 00 اندوانستهت یعاطف یو سازگار یروان یکه سرسخت دهدیم

به طور  082/3استاندارد  Bبا مقدار  یعاطف یو سازگار 213/3استاندارد  Bبا مقدار  یروان یکنند. سرسخت نییمالک( را تب ری)متغ

 (.P < 31/3کنند ) ینیب شیرا پ یکم توان ذهن یمادران کودکان استثنائ یجانیاند هوش هتوانسته میمستق

ان در مادران کودک یعاطف یسازگار شیافزا نیو همچن یروان یسرسخت شیکه افزا دهدیپژوهش حاضر نشان م جینتا نتیجه گیری:

 یستیدر مراکز مشاوره آموزش و پرورش و مراکز بهز توانیپژوهش م نیا جی. از نتاابدییم شیافزا زین شانیجانیهوش ه ،یکم توان ذهن

 استفاده نمود.

 یمادران کودکان کم توان ذهن ،یجانیهوش ه ،یعاطف یسازگار ،یروان یسرسخت واژگان کلیدی:
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معضالت زیادی در استقالل فردی و اجتماعی دارد. براساس مطالعات 

قبلی، مادران این کودکان نسبت به مادران دارای کودک عادی، زمان 

تال نموده و زمان کمتری برای بیشتری را صرف مراقبت از کودک مب

. سرسختی [0]ماند های تفریحی و سرگرم کننده باقی میفعالیت

های دشوار، شهامت، روانشناختی به معنای توانایی تحمل موقعیت

 ویژگی شخصیتی است سخت کوشی و استقامت است. سر سختی، یک

. در [4]که دارای سه مؤلفه اساسی شامل کنترل، تعهد وچالش است 

واقع مدی و کوباسا به این نتیجه رسیدند که سرسختی چیزی فراتر از 

 های مقاومافراد سرسخت به این دلیل انسانجمع این سه مؤلفه است. 

دربرابر مشکالت هستند که این سه مؤلفه در یکدیگر ادغام شده و 

سرسختی روانشناختی از عوامل . [5]آورد ترکیب پویایی را به وجود می

. مطمئناً، سختی روان شناسی [2, 1]ر افراد است مؤثر بر سالمت روان د

به طور مثبت با سالمت جسمی ارتباط دارد و باعث کاهش استرس در 

های انجام شده سرسختی روانی به . در پژوهش[8]شود میان مردم می

عنوان متغیر یا ویژگی شخصیتی میانجی در نظر گرفته شده است که 

تواند اثرات سایر متغیرهای روانشناختی و متغیرهای محیطی را می

تعدیل کند و قادر است که تنش را بر فرد کاهش دهد و باعث افزایش 

های دیگر . همچنین در پژوهش[3]ی و سرسختی روانی شود سازگار

یژگی سرسختی روان شناختی، دارای ارتباط معکوس با مشخص شد و

 .[13]هیجانات منفی، از جمله غمگینی، اضطراب و احساس گناه است 

ظارت بر عواطف و احساسات خود هوش هیجانی را به عنوان توانایی ن 

ها و استفاده از این اطالعات برای و دیگران، تمیز قائل شدن بین آن

. هوش هیجانی از روشهای [11]هدایت تفکر و عمل فرد تعریف کردند 

های مختلف . پژوهش[12]رود هیجانی مقابله با استرس به شمار می

های سالمت روان و هوش هیجانی حاکی از وجود رابطه بین مقیاس

های هیجانی قابل رشد . هوش هیجانی به وسیله رشد مهارت[10]است 

و توسعه است. هوش هیجانی مفهومی قابل یادگیری است. برخالف 

باً ثابت است. هوش بهره هوشی که در طول زندگی سطح آن تقری

های های اجتماعی از راهتوان افزایش داد. آموزش مهارتهیجانی را می

افزایش هوش هیجانی است. این آموزش شامل برنامه کنترل خشم و 

های مردم، حل ها و شباهتعصبانیت، همدلی، پی بردن به تفاوت

ری، یمسائل و مشکالت، برقراری ارتباط مؤثر، ارزیابی خطرات، تصمیم گ

های تقویت روحیه افراد گروه، ابتکار و مدیریت تغییر، استفاده از روش

 .[14]گوناگون برای متقاعد کردن دیگران و ... است 

های المت سالمت روانشناختی است و به جنبهسازگاری مهمترین ع

عاطفی، اجتماعی، آموزشی، خانوادگی و شغلی مربوط است. سازگاری 

ها مهارتی است که باید آموخته شود و کیفیت آن مانند سایر آموخته

بستگی به میزان عالقه و کوشش فرد برای یادگیری آن دارد. محیط 

ر فراهم ساختن امکانات خانواده، مدرسه و وسایل ارتباط جمعی د

یادگیری سازگاری با محیط، نقش و مسئولیت مهمی به عهده دارند، 

های ارگانیزم است. سازگار شدن با محیط مهمترین و غایت همه فعالیت

ها و های تربیتی، ارزشدر شکل گیری سازگاری عواملی چون شیوه

. از سوی دیگر اعتقادات حاکم بر جامعه، همساالن، خانواده و .... موثرند

سازگاری افراد در جامعه تحت تأثیر عوامل فراوانی از جمله فشارها و 

های عاطفی، اجتماعی، فرهنگی، خانوادگی، فردی و ... است استرس

. سازگاری فرآیندی است که در آن فرد در یک دوره زمانی فعاالنه [13]

. کندهای متفاوتی استفاده میشود و برای آن از استراتژیدرگیر می

تواند بر روی کیفیت زندگی یا امید تأثیر مثبت یا انتخاب استراتژی می

. سازگاری و هماهنگ شدن با خود و محیط پیرامون [15]منفی بگذارد 

خود برای هر موجود زنده یک ضرورت حیاتی است. تالش روزمره همه 

آدمیان حول همین سازگاری دور می زند و افراد هشیارانه یا ناهشیارانه 

کوشند تا خود را با جهان پیرامون خود سازگار سازند. در واقع زندگی می

منظور از سازگاری عاطفی . [11]زگاری نیست کردن چیزی جز عمل سا

شناخت احساسات و عواطف مثبت و منفی در خود و کنترل داشتن بر 

. احمد خانی [12]باشد احساسات منفی در ارتباط با خود و دیگران می

تیجه رسید که آموزش مهارتهای ارتباطی باعث در پژوهش خود به این ن

افزایش سازگاری عاطفی، هیجانی، خانوادگی و اجتماعی مادران دارای 

. حسینی در یافت بین والدین [18]شود کودک عقب مانده ذهنی می

دارای فرزند کم توان ذهنی و عادی از حیث سخت رویی و استرس 

. جهان دیده متغیر سخت رویی و [13]تفاوت معنی داری وجود دارد 

ابعاد آن پیش بین معنادار سالمت روان والدین کودکان عقب مانده 

 .[23]ذهنی یافت 

 روش کار

پژوهش حاضر از نوع همبستگی است. جامعه مورد مطالعه پژوهش 

حاضر عبارت است از کلیه مادران کودکان استثنایی کم توان ذهنی که 

در مدارس استثنایی شهر  1034-35ودکان آنها در سال تحصیلی ک

باشند. جهت انتخاب نمونه پژوهشگر در رشت مشغول به تحصیل می

مدارس استثنایی کودکان کم توان ذهنی حضور بهم رسانیده و با توجه 

به اینکه انتخاب اعضای نمونه به صورت مستقیم از اعضای جامعه مورد 

از روش نمونه گیری در دسترس جهت گزینش و نظر ممکن نبود، لذا 

انتخاب اعضای نمونه پژوهش استفاده گردید. تعداد کل این مادران در 

باشد. جهت انجام پژوهش نفر می 223مراکز دولتی مدارس استثنایی 

نفر به عنوان  101بر روی مادران کودکان استثنایی کم توان ذهنی 

گیری در این پژوهش از نوع  نمونه پژوهش انتخاب شدند. روش نمونه

روش نمونه گیری غیر تصادفی در دسترس است. ابزار گردآوری 

اطالعات در این تحقیق پرسشنامه است. جهت پاسخگویی به سؤاالت 

ه پرسشنام تحقیق، محقق از سه پرسشنامه استفاده کرده است شامل

(، Schutteسرسختی اهواز، پرسشنامه هوش هیجانی شوت )

 BAI: Bell Adjustmentاجتماعی بل ) -زگاری عاطفیپرسشنامه سا

Inventory.) 

پرسشنامه سرسختی اهواز یک مقیاس خود گزارشی مداد ـ کاغذی 

ای ماده 22گیری این پرسشنامه باشد. نمرهماده می 22است که دارای 

، «هرگز»ها ها به یکی از چهار گزینهبه این صورت است که آزمودنی

پاسخ گفته و براساس « بیشتر اوقات»، «گاهی اوقات»، «به ندرت»

های شوند، به استثنای مادهگذاری میرهنم 3،1،2،0مقادیر 

ای که دارای بار عاملی منفی هستند و به شیوه 1،2،13،21،12،10

تا  3شوند. دامنه نمره در این پرسشنامه عدد گذاری میمعکوس نمره

است. احراز نمره باال در این پرسشنامه نشان دهندة سرسختی روان  81

یی بازآزمایی به دست آمده بین شناختی باال در فرد است. ضرایب پایا

ها در دو نوبت )آزمون ـ باز آزمون( برای کل های آزمودنینمره

و برای  85/3های مؤنث برابر با ، برای آزمودنی84/3ها برابر با آزمودنی

باشد. همچنین ضرایب آلفای می 84/3های مذکر برابر با آزمودنی

های مؤنث ، برای آزمودنی21/3ها برابر با کرونباخ برای کل آزمودنی
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باشد. با توجه می 21/3های مذکر برابر با و برای آزمودنی 24/3برابر با 

 بخشهای فوق ضرایب پایایی این پرسشنامه نیز رضایتبه یافته

 1338هوش هیجانی شوت توسط در سال  . پرسشنامه[21]باشد می

 Mayerو  Saloveyشوت و همکاران مقیاسی را بر اساس مدل نظری 

ماده مقیاس برای ارزیابی  00از  ( از هوش هیجانی ساخته شد.1333)

برداری از ماده( و بهره 13ماده(، تنظیم هیجان ) 10و ابراز هیجان )

یک پرسشنامه خود  ماده( تنظیم شد. در این مقیاس که 13هیجان )

توصیفی است، آزمودنی حدی از توافق یا مخالفت خود را با هر یک از 

= 5=کامالً مخالف؛ 1ای لیکرت )جمالت، در یک مقیاس پنج گزینه

 00و  28، 5دهد. در ضمن نمره گذاری مواد کامالً موافق( نشان می

س اباشد. ضرایب آلفا اعتباریابی مقیاین مقیاس به صورت معکوس می

بوده و همچنین روایی مالک مقیاس  81/3شوت، هوش هیجانی کل 

، با -25/3توسط همبستگی بین هوش هیجانی و حالت اضطراب 

 .[22]تأیید شده است  -15/3و با الکسیتیمیا  -00/3افسردگی 

توسط بل  1311اجتماعی بل در سال  -پرسشنامه سازگاری عاطفی

های بعد رای خرده مقیاسطراحی شده است که در این پرسشنامه ب

سؤال وجود دارد. آزمودنی به صورت بلی و  02سازگاری عاطفی تعداد 

خیر به سؤاالت پاسخ دهد و برای هر سؤال اگر به صورت صحیح پاسخ 

داده شود نمره یک و اگر غلط پاسخ داده شود نمره صفر در نظر گرفته 

بود.  02تا  3ن شود. به این ترتیب دامنه نمرات هر خرده مقیاس بیمی

هر چه آزمودنی نمرات کمتری در آزمون سازگاری بل کسب کند 

سازگاری بیشتری دارد و بالعکس. در پژوهش پیامی میزان اعتبار و 

 .[20]بدست آمده است  32/3روایی آن 

به منظور دستیابی به اطالعات پژوهش با مراجعه به واحد آمار و بودجه 

اداره آموزش و پرورش استثنائی شهرستان رشت، فهرست کامل مرکز 

استثنائی کودکان با نیازهای ویژه مقطع ابتدائی با توجه به گروه کم 

ه پس از بررسی مادران توان ذهنی که مد نظر بوده دریافت گردید ک

کودکان کم توان ذهنی در مرکز یاد شده؛ نمونه پژوهش حاضر را 

تشکیل دادند. لذا با مراجعه حضوری به مدرسه کودکان کم توان ذهنی 

ها بین مادران با همکاری مشاورین محترم و ارائه و توزیع پرسش نامه

ع آوری توضیحات الزم در خصوص تکمیل آنها اطالعات مورد نیاز جم

ها با توجه به مقیاس به کار رفته برای سنجش گردید.. برای تحلیل داده

های پژوهش، از آزمونهای آماری پارامتریک تحلیل متغیرها و فرضیه

همبستگی و رگرسیون چند متغیره استفاده شد. در ضمن کلیه عملیات 

 تجزیه و تحلیل شد. SPSSآماری با استفاده نرم افزار 

 هایافته

مادر دارای کودک  101های جمعیت شناختی نشان داد از بررسی یافته

نفر معادل  14کم توان ذهنی که در تحقیق حاضر مشارکت داشتند، 

 3/01نفر معادل  43درصد، دارای تحصیالت در حد زیر دیپلم،  1/42

نفر معادل  20درصد، دارای تحصیالت در حد دیپلم و فوق دیپلم و 

حصیالت در حد لیسانس و باالتر بودند. همچنین درصد، دارای ت 3/11

نفر  11درصد، خانه دار و یا دارای شغل آزاد و  2/88نفر معادل  123

درصد، کارمند بودند. در نمودار زیر این تفسیر قابل  8/11معادل 

( با 23/08باشد. به عالوه میانگین سن گروه نمونه تحقیق )مشاهده می

سال  52تا  21باشد که از دامنه سنی بین ( می35/1انحراف استاندارد )

 برخوردار بودند.

 میانگین و انحراف استاندارد سرسختی روانی، سازگاری عاطفی و هوش هیجانی :1جدول 

 انحراف استاندارد میانگین متغیر

 82/10 35/134 . هوش هیجانی1

 32/13 88/53 . سرسختی روانی2

 02/5 31/11 . سازگاری عاطفی3

 

شود میانگین و انحراف استاندارد مشاهده می 1 جدولهمانطور که در 

متغیرهای پژوهش ارائه شده است که هوش هیجانی مادران کودکان 

با  35/134استثنایی کم توان ذهنی شرکت کننده در این پژوهش 

اندارد ( با انحراف است88/53، سرسختی روانی )82/10انحراف استاندارد 

( 02/5( با انحراف استاندارد )31/11( و سازگاری عاطفی )32/13)

اسمیرنوف  –ها نشان داد مقدار آمار آزمون کلموگرف باشد. دادهمی

ز توان ابرای متغیر مالک از نظر آماری معنی دار نیست؛ بنابراین می

 ها استفاده کرد.های پارامتریک در آزمون فرضآزمون
 

 ماتریس همبستگی بین سرسختی روانی و سازگاری عاطفی با هوش هیجانی :2جدول 

 3 2 1 متغیر

 42/3** 28/3** - . هوش هیجانی1

 50/3** -  . سرسختی روانی2

 -   . سازگاری عاطفی3

31/3>P  ** 35/3>P  * 

 

شود مقادیر همبستگی بین مشاهده می 2جدول همانطورکه در 

سرسختی روانی و سازگاری عاطفی با هوش هیجانی در مادران کودکان 

(. P<35/3استثنایی کم توان ذهنی، از نظر آماری معنی دار است )

 F(2،100= ) 12/11مقدار شود دیده می 0جدول  همانطور که در

 33/3(؛ بنابراین با اطمینان P < 31/3بدست آمده معنی دار است )

گیریم که پیش بینی هوش هیجانی مادران کودکان استثنایی نتیجه می

کم توان ذهنی بر اساس سرسختی روانی و سازگاری عاطفی معنی دار 

است و متغیر پیش بین )سرسختی روانی و سازگاری عاطفی( قدرت 

م استثنایی ک پیش بینی متغیر مالک )هوش هیجانی مادران کودکان

توان ذهنی( را دارند؛ بنابراین مجاز به تحلیل و گزارش نتایج رگرسیون 

 باشیم.می

 213/3استاندارد  B، سرسختی روانی با مقدار 4جدول با توجه به نتایج 

به طور مستقیم  082/3استاندارد  Bو سازگاری عاطفی با مقدار 

اند هوش هیجانی مادران کودکان استثنایی کم توان ذهنی را توانسته

توان گفت که با (؛ به عبارتی دیگر میP < 31/3پیش بینی کنند )

تر از سرسختی روانی توجه به ضریب استاندارد، سازگاری عاطفی قوی

یی کم توان ذهنی توانسته است هوش هیجانی مادران کودکان استثنا

 را پیش بینی کند.

 بحث

شود مقادیر مشاهده می با توجه به نتایج حاصل شده از فصل چهارم

همبستگی بین سرسختی روانی و سازگاری عاطفی با هوش هیجانی در 

مادران کودکان استثنایی کم توان ذهنی، از نظر آماری معنی دار است. 

روانی و سازگاری عاطفی دهد که سرسختی نتایج رگرسیون، نشان می

درصد واریانس هوش هیجانی مادران کودکان استثنایی  00اند توانسته

-Chunهای نتایج پژوهش .را تبیین کند( کم توان ذهنی )متغیر مالک

Sheng،احمد خانی، حسینی، جهاندیده ،Dowich ،Jones ،



و همکارانمحمدزاده    

00 

 

Boulter ،Greef ،Cordova  ،و همکارانLioyed  و

و همکاران  Delahahaij و همکاران، Parker ،Bekendamهمکاران،

و  Chun-sheng. [05-12]علی اکبر زاده و اصالنلو همسو است 

 ههمکاران در بررسی رابطه هوش هیجانی و سرسختی روانشناختی ب

این نتیجه رسیدند که بین این دو متغیر رابطه معناداری وجود دارد 

سرسختی »حت عنوان در پژوهش خود ت Jones. تحقیقات [24]

نفر  03بر روی « های شخصیتیروانشناختی با هوش هیجانی و ویژگی

از مادران کودکان عقب مانده با عملکرد فرزندانشان نشان داد که بین 

های شخصیتی مادران سرسختی روانشناختی با هوش هیجانی و ویژگی

دارد کودکان عقب مانده با عملکرد فرزندانشان رابطه معناداری وجود 

[21]. 

 

 آزمون تجزیه و تحلیل واریانس برای پیش بینی هوش هیجانی مادران کودکان کم توان ذهنی بر اساس سرسختی روانی و سازگاری عاطفی :3جدول 

 سطح معنی داری MS F میانگین مجذورات Dfدرجه آزادی  SSمجموع مجذورات  منابع تغییرات

 331/3 12/11 11/2543 2 20/5381 رگرسیون

   11/152 100 41/23385 باقی مانده

    105 14/25321 جمع

 

 خالصه نتایج رگرسیون پیش بینی هوش هیجانی مادران کودکان استثنایی کم توان ذهنی بر اساس سرسختی روانی و سازگاری عاطفی :4جدول 

 سطح معنی داری t آماره ضرایب استاندارد ضرایب غیر استاندارد متغیر

 B S.B B  Sig 

 331/3 40/13  2/1 83/13 مقدار ثابت

 331/3 04/0 213/3 11/3 053/3 سرسختی روانی

 331/3 83/4 082/3 23/3 334/3 سازگاری عاطفی

Boulter  با انجام تحقیقی نشان داد که سخت رویی به عنوان متغیر یا

رات تواند اثویژگی شخصیتی میانجی در نظر گرفته شده است که می

سایر متغیرهای روانشناختی و متغیرهای محیطی تعدیل کند و قادر 

است که تنش را در فرد کاهش دهد و باعث افزایش سازگاری، سالمت 

. [22]مادران کودکان عقب مانده شود روان و سخت رویی در بین 

Greef نفر از مادران عادی در مقایسه با  45، در پژوهش خود بر روی

سرسختی روانی و کیفیت »والدین کودکان استثنایی نیز نشان داد 

تگی همبس« زندگی مادران عادی در مقایسه با والدین کودکان استثنایی

معناداری با سطح عملکرد خوب خانواده دارد که باالترین شاد زیستی 

و همکاران در  Cordova. [28]ی مشاهده گردید در بین افراد عاد

رابطه سخت رویی و سازگاری اجتماعی »پژوهش خود تحت عنوان 

والدین کودکان عقب مانده در مقایسه با والدین کودکان اختالالت 

نشان داد که سخت رویی و کیفیت زندگی والدین کودکان « یادگیری

مانده در مقایسه با والدین کودکان مبتال به اختالالت یادگیری  عقب

نقش مهمی در نگهداری و تثبیت سازگاری والدین در برخورد با کودکان 

 .[23]دارند 

Lioyed  وhasting  رابطه متغیرهای »در پژوهشی تحت عنوان

ج نتای« های هوشیروانشناختی با سازگاری مادران کودکان با ناتوانی

نشان داد که با بررسی متغیرهای روانشناختی )پذیرش، اجتناب، بی 

توجهی و کنار آمدن با اجتناب( و ارتباط این متغیرها با سازگاری 

به وجود همبستگی منفی بین های مقطعی )عرضی(، مادران؛ در تحلیل

متغیر پذیرش با اضطراب، افسردگی و اندوه مادران رسیدند و این که 

مادرانی با توانایی پذیرش بیشتر مسائل و مشکالت روان شناختی کمتر 

دهند. ضمن آنکه مطالعه و سازگاری اجتماعی بهتری از خود نشان می

افسردگی مادر  طولی هم نشان داد، پذیرش، مستقیماً با اضطراب و

نفر  204ن در پژوهش خود بر روی و همکارا Parker. [03]رابطه دارد 

دریافتند که ناتوانی در بیان احساسات بطور معناداری با هوش هیجانی، 

روابط بین فردی، سازگاری، مدیریت استرس و خلق رابطه منفی دارد 

[01]. 

نشان داد افرادی که از هوش هیجانی باالتری  Bekendamمطالعات 

ه کنند و در نتیجه رفتار سازگارانتر تعبیر میبرخوردارند. وقایع را مثبت

و همکاران در  Delahahaij. [02]دهند بیشتری از خود نشان می

ه ای سازگارانهای مقابلهپژوهشی گزارش کردند که سرسختی با شیوه

 ای ناسازگارانه ارتباط منفیهای مقابلهتباط مثبت و معنادار و با سبکار

تأثیر آموزش مدیریت ». اصانلو پژوهشی با عنوان [00]و معنادار دارند 

هوش هیجانی بر کاهش نشانگان استرس مادران کودکان کم توان 

دهد آموزش برنامه ها نشان میانجام گرفت یافته« ذهنی آموزش پذیر

هش نشانگان استرس دارد. از مدیریت هوش هیجانی، تأثیر مهمی بر کا

آنجا که والدین کودکان کم توان ذهنی اکثراً نگران مسائل کودک کم 

های بیشتری نسبت به توان ذهنی خود هستند و مشکالت و دغدغه

والدین کودکان عادی در ارتباط با کودکان دارند و این امر باعث افزایش 

ثیر ناخوشایندی ها تأاسترس آنهاست و بر سالمت جسمی و روانی آن

 دارد.

توان گفت از آنجایی که ناتوانی یک کودک اعم در تبیین این فرضیه می

دهد و به خصوص به از جسمی و ذهنی، خانواده را تحت تأثیر قرار می

عنوان یک منبع اضطراب برای مادر خانواده است. مادران کودکان مبتال 

 تعددی که اینبه کم توانی ذهنی به دلیل ویژگی خاص و مشکالت م

کنند، لذا افزایش مقاومت و کودکان دارند استرس زیادی را تجربه می

ای برخوردار است. شان در برابر مشکالت از اهمیت ویژهسخت رویی

یکی از مباحث مهم در روانشناسی مثبت گرا سخت رویی است که مورد 

توجه زیادی قرار گرفته است. اصطالح سخت رویی در مورد اشخاصی 

عد تر بوده و کمتر مستشود که در برابر فشار روانی مقاومکار برده می به

شوند و طول عمر این افراد به دلیل ایمن شدن در برابر بیماری می

شود. سخت رویی موجب انعطاف پذیری شده، ها بیشتر میبیماری

های فرد را برای ارزیابی تهدید آمیز رویدادها را کاهش و در مقابل تالش

دهد. افراد با سخت رویی باال در مقابل با اری موفق افزایش میسازگ

تر و قابل کنترل تر سخت رویی پایین، رویدادهای تنش زا را مثبت
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کنند و عمیقاً درگیر فعالیتهای زندگی هستند و بر ارزیابی می

 شوند.های زندگی چیره میپیچیدگی

 گیرینتیجه

مشابهت فراوانی با نتایج نتایج حاصل یاد شده در مورد سخت رویی 

حاصل شده در مورد هوش هیجانی دارد. افرادی که از لحاظ هیجانی 

آیند و هیجانات خود های زندگی بهتر کنار میباهوش باشند با چالش

کنند. در نتیجه حاصل اینها سالمت روانی خوب و را بهتر کنترل می

که هوش  مهارت در حل مشکالت است. در آن سوی باید نگران باشیم

هیجانی پایین عامل خطر پذیری برای بیماری روانی و عدم مهارت حل 

ها به آدمی کمک مساله است. امروزه این باور وجود دارد که هیجان

ای بهتر گیرد. و به بیان دیگر هایش بهرهکند تا از توانمندیمی

های شناختی در کنار توانمندیهای هیجانی، دارای کارایی توانمندی

توانند به رفتارهایی با کارکرد بهتر منجر شوند. و از ه هستند و میبهین

آنجایی که هوش هیجانی مادران یکی از عوامل مهم و تعیین کننده 

برای رفتارهای هیجان محور آنها است، لذا مادران باید در تنظیم 

های خود نوعی آگاهی داشته باشند و واکنش و پاسخ دهی هیجان

دهد سخت رویی از ها نشان میاز نمایند. پژوهشهیجانی مناسبی ابر

های طریق فعال سازی راهبردهای هوش هیجانی، استرس، بیماری

دهد. در های رفتاری و عملکردی و اضطراب را کاهش میروانی و ضعف

تحقیق حاضر با توجه به اینکه جنسیت کنترل شد اما امکان کنترل 

تصادی و اجتماعی و کامل متغیرهایی مانند وضعیت فرهنگی، اق

ه های آیندشود در پژوهشتحصیالت آنها وجود نداشت، لذا پیشنهاد می

به این امر پرداخته شود و نتایج آن با نتایج این پژوهش مقایسه شود. 

همچنین انجام پژوهشی در این زمینه با پدران کودکان کم توان ذهنی 

نابینا و ....( و و همچنین در سایر گروههای دیگر استثنائی )ناشنوا، 

 شود.مقایسه آن با نتایج این تحقیق پیشنهاد می

 سپاسگزاری

مادرانی  دانند سپاس و تشکر خود را تقدیم همهپژوهشگران الزم می

کنند که در این پژوهش با حضور مسئوالنه خود ایشان را یاری کردند، 

ر هدر ضمن از همکاری صمیمانه کادر مراکز استثنائی کم توان ذهنی ش

رشت کمال تشکر را داریم. در ضمن تحقیق فوق حاصل پایان نامه 
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