
Journal of North Khorasan 
Medical Sciences 

No 39, Volume 10, Issue 4 

 Analyzing the Path between Positive Psychological Functions among Mothers
 of  Children Cerebral Palsy

Mohammad Khorrami 1, , Seyed Hamid Atashpour 2,*, , Mozhgan Arefi 3

1 PhD Student of General Psychology, Islamic Azad University, Isfahan (Khorasgan) Branch, Isfahan, Iran 
2 Associate Professor, Department of Psychology, Islamic Azad University, Isfahan (Khorasgan) Branch, Isfahan, Iran 
3 Assistant Professor, Department of Psychology, Islamic Azad University, Isfahan (Khorasgan) Branch, Isfahan, Iran 
* Corresponding author: Seyed Hamid Atashpour, Associate Professor, Department of Psychology, Islamic Azad 

University, Isfahan (Khorasgan) Branch, Isfahan, Iran. E-mail: hamidatashpour@gmail.com

DOI: 10.21859/nkjmd-10045 
How to Cite this Article: 
Khorrami M, Atashpour SH, Arefi M. Analyzing the Path between Positive Psychological Functions among Mothers of Cerebral 
Palsy. J North Khorasan Univ Med Sci. 2019;10(4):28-40. DOI: 10.21859/nkjmd-10045 

Received: 18 Jun 2018 
Accepted: 29 Oct 2018

Abstract 
Introduction: The purpose of this study was to determine the relationships of positive 
psychological functions using structural equations modeling. The statistical population of this 
study included all mothers of children with cerebral palsy in North Khorasan Province in 2017 
and 2018. 
Methods: The samples were selected by sampling method [105 persons]. Data were collected 
using eight questionnaires of life expectancy test, psychological well-being, mental well-being, life 
satisfaction, self-efficacy, spirituality, resilience, forgiveness And through partial least squares 
approach have been analyzed. 
Results: The results of the model showed that spirituality first entered the model in order to 
explain forgiveness, mental vitality and life expectancy. Then, the variables of mental vitality, life 
expectancy and forgiveness as mediators and predictors of life satisfaction, resilience, self-efficacy 
and psychological well-being were entered into the model. So it is clear that the variables mental 
vitality, life expectancy and forgiveness can adjust the relationship between spirituality and life 
satisfaction, resilience, self-efficacy and psychological well-being. In the meantime, the variable 
path of psychological well-being with self-efficacy was directly and with life satisfaction through 
self-efficacy mediation. 
Conclusions: According to the findings, in order to increase the level of life satisfaction, 
resilience, self-efficacy and psychological well-being of mothers of cerebral palsy, attention should 
be paid to spirituality, mental vitality, life expectancy and forgiveness. 
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 چکیده

آماری این  پژوهش حاضر با هدف تعیین روابط کارکردهای مثبت روانشناختی با استفاده از تحلیل مسیر انجام شد. جامعه :مقدمه

 .باشدیم 21و  29کلیه مادران کودکان فلج مغزی استان خراسان شمالی در سال  شامل پژوهش

پژوهش با استفاده از هشت پرسشنامه  یهانفر[. داده 131دردسترس انتخاب شد ]به تعداد نمونه گیری  شیوه به هانمونه روش کار:

 وریزندگی، بهزیستی روانشناختی، نشاط ذهنی، رضایت از زندگی، خودکارآمدی، معنویت، تاب آوری، بخشش، گردآ به امید آزمون

 .اندگرفته قرار تحلیل و تجزیه مورد جزئی مربعات کمترین رویکرد از طریق شده و

نتایج بدست آمده از مدل نشان داد، ابتدا معنویت به منظور تبیین بخشش، نشاط ذهنی و امید به زندگی وارد الگو شد.  ها:یافته

میانجی و پیش بینی کننده رضایت از زندگی، تاب  یهاسپس متغیرهای نشاط ذهنی، امید به زندگی و بخشودگی به عنوان سازه

متغیرهای نشاط ذهنی، امید به زندگی و  آوری، خودکارآمدی و بهزیستی روانشناختی وارد مدل شدند. بنابراین مشخص است که

در این  .باشد تیبا رضایت از زندگی، تاب آوری، خودکارآمدی و بهزیستی روانشناخ معنویتبین  رابطة تعدیل کننده تواندیم بخشش

میان، مسیر متغیر بهزیستی روانشناختی با خودکارآمدی به طور مستقیم و با رضایت از زندگی با میانجی گری خودکارآمدی معنادار 

 گری این متغیر بر متغیر میانجی طریق از غیرمستقیمی بهزیستی روانشناختی اثرات بر مستقیم شد. تاب آوری عالوه بر تأثیر

 دارد. درحالی که، معنویت قدرت پیش بینی نشاط ذهنی را با میانجی گری امید به زندگی دارد. خودکارآمدی

افزایش سطح رضایت از زندگی، تاب آوری، خودکارآمدی و بهزیستی روانشناختی  منظور به حاصله، یهاافتهیبا توجه به  گیری:نتیجه

 توجه بیشتری مبذول گردد. امید به زندگی و بخششنشاط ذهنی، معنویت، مادران کودکان فلج مغزی باید به 

 :کلیدی واژگان

 مادران

 کودکان فلج مغزی

 کارکردهای مثبت روانشناختی

 مدل سازی
 ومعل دانشگاه برای نشر حقوق تمامی

 محفوظ شمالی خراسان پزشکی

 .است

مقدمه

عصب  عارضه حرکتی و ناتوانی ترینشایع (Cerebral palsyمغزی ) فلج

تواند تمام اعضای خانواده به . و می[9, 1]در کودکان است  شناختی

روانی  سالمت به مربوط مشکالت ابتال به خطر معرض در راویژه مادر 

(Mental Healthقرار )  هاییخانواده چنین . در[4, 3]دهد 

 شدن، بستری به نیاز واسطه به والدین برای جدیدی هایدرخواست

 کودک توانبخشی و آموزش نیازهای مراقبتی، و پزشکی هایمراقبت

 و سازگاری فرایند تواندمی خود نوبه به عوامل این و شودمی ایجاد

باشد  داشته بدنبال را تنیدگی و دهد قرار تأثیر تحت والدین را بهزیستی

گیری، عدم عالقه به برقراری تواند سبب گوشهچنین شرایطی می. [1]

ارزشی در مادر شود و بینی و بیرابطه با محیط، احساس خودکم

, 13]افسردگی  ،[2-9]ایین چون کیفیت زندگی پپیامدهای منفی هم

، میزان قابل [14]سطح شادکامی کمتر ، [13, 19]اضطراب، و [11

و امید به زندگی [19]فرسودگی شدید ، [11, 13]توجهی استرس 

 مراقبت داد نشان هابررسیرا در آنها به دنبال داشته باشد. [11]پایین 

 اغلب روانی و فیزیکی سالمت بر بهزیستی و تواندمغزی می فلج کودک از

بنابراین مادران کودکان معلول  ،[12, 12]بگذارد  منفی مادرها تأثیر

ای هستند، و این مساله کمکی به کودک نیازمند حمایت و توجه ویژه

نار آید و زندگی را با خانواده معلول است تا با بیماری خویش بهتر ک

ده ای شناخته شها در توانبخشی به طور گستردهبگذراند. نقش خانواده

 انجام و نیاز مبرم به توجه کودکان فلج مغزی والدین .[93]است 

فشار روانی و ارتقاء سالمت  سطح کاهش موجب که مطالعاتی دارند

 .[91]روانی آنها شود 

 در [99]است  حاضر قرن روانشناسی اهداف از روان، یکی سالمت ارتقاء

های روان، روانشناسان بر جنبه سالمت حوزه بر حاکم سنتی رویکرد

های مثبت تا اند و از ویژگیمرضی کارکردی و رفتاری انسان پرداخته

های اخیر نظامی در این زمینه به وجود حدودی غافل بودند، اما در سال

هدف رشد و  های مثبت روانشناختی باآمده است که در آن بر مؤلفه

که به نام روانشناسی  [93]توسعه فردی، سازمانی و اجتماعی توجه دارد 

 در نگر مثبت شناسی روان اوج گیری و شود. ظهورمثبت شناخته می

 روان کارکرد مثبت ابعاد به توجه و که عالقه شده موجب اخیر، هایسال

 مقاله پژوهشی
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 همکارانو ی خرم

 شناختی روان های سالمتپژوهش در نوین رویکردی مثابه به شناختی

 پذیرش بر مثبت شناسی روان اساس [94]کند  پیدا چشمگیری افزایش

 تواندکه می است شایسته و توانمند موجودی جایگاه در انسان

 مطالعه رویکرد، این هدف بنابراین، سازد؛ شکوفا را خود هایتوانایی

روان را  این رویکرد، سالمت [91]است  هاانسان و شادمانی هانیرومندی

اصطالح  قالب در را آن و تلقی شناختی روان مثبت کارکرد معادل

 بهزیستی منظر این از است؛ کرده سازی مفهوم روانشناختی بهزیستی

. این [99]است  بهینه شناختی روان معنی کارکرد به ختیشنا روان

هایی مانند: معنویت، خوشحالی، تاب آوری، امید، تواند مؤلفهحالت می

 نوع همدلی، دلسوزی، بخشندگی، بهزیستی، احساس کارآمدی، رضایت،

 را در بر گیرد. [91] ... دوستی و

مهم روانشناسی مثبت نگر میان، معنویت یکی از کارکردهای  از این

 میان پیوند توانمی را مثبت شود. به طوری که، روانشناسیمحسوب می

 پاسخی و مستند هشداردهنده بسیار یک و امروزی روانشناسی و دین

دانست و آن را بازگشت به  بیستم قرن دین گریزانه رویکرد به علمی

 های مهمی کرد. در این رویکرد معنویت یکی از مالکمعنویت نام گذار

که در قلب اسالم کلید فهم  [92]سنجش متغیرهای سالمت روان است 

. ظهور مفهوم معنا [92]شود های مختلف آن در نظر گرفته میجنبه

کل های فراندر زندگی به عنوان یک سازه بالینی در پس زمینه نوشته

ها محقق شد. از آن زمان ش در یک اردوگاه اجباری نازیدر مورد تجارب

های به بعد بسیاری از روانشناسان به تبیین معنای فردی در نظریه

یک جنبه مهم و . این بعد، [33]اند کارکردی روانشناختی پرداخته

ود شوب میهای مربوط به سالمت کلی انسان محسبرجسته در نظریه

های سالمتی نیز لحاظ و در گستره وسیعی از سایر شاخص [31]

وان تاس معنا را می. بامیستر بر این باور است که احس[39]گردیده است 

هایی همچون ارزشمندی، عزت نفس و در وهله نخست با سازه

. در خلق معنا، سایرین به اهمیت [33]خودکارآمدی بدست آورد 

ها و اقدامات روزمره، خودتعالی بخشی و بهزیستی اشاره گیری تصمیم

های بی شماری نقش معنویت در بهزیستی پژوهش .[34]اند کرده

و از شیوع باالی مشکالت  [31-31, 92]اند کرده روانشناختی را تأیید

. [32]اند مربوط به حوزه معنویت و مذهب در بیماران گزارش داده

وجود معنای زیاد در زندگی با لذت بردن، رضایت از زندگی و شادمانی 

. رابطه نشان داده است. همچنین [32]و برخی کارکردهای سالمتی 

ور باشد و تصمعنویت یکی از متغیرهایی است که با تحول مرتبط می

گردد فراهم کننده زمینه الزم برای حصول شادکامی و نشاط باشد می

( به اهمیت معنا در زندگی و متغیرهای 9333دی و همکاران ). [43]

های جدید پژوهش .[41]اند مرتبط با آن در شخصیت سالم اشاره نموده

همیت سه جهت گیری مجزا نسبت به شادی بوده است: لذت، ناظر بر ا

ری های نیرومندتدرگیری و معنویت که دو مورد اخیر پیش بینی کننده

. در نتیجه معنویت با [49, 34]اند برای رضایت از زندگی بوده

ستند در ارتباط برآیندهای با ارزش زندگی که مثبت و شادی بخش ه

. امید به آینده از [43]کند را در فرد تقویت می"امید به آینده"است و

پسایندهای زندگی با معنا است که فرد با معنویت به معنای واالتر، 

 .[49-44]یابد تری دست میبهزیستی و شکوفایی غنی

ابعاد معنویتِ سالم عشق، ایمان و امید است که با بهزیستی انسان در 

توان ارتباط است. فرانکل بر این باور است که با جنبه روحانی عشق می

، با ایمان، به [41]های اصلی خداوند را مشاهده نمود صفات و ویژگی

و با امید، به صورت اعتماد، لطف،  [42]او اعتماد کرد و وابسته شد 

اسنایدر . [42]مهربانی، عدالت، مودت و حکمت خداوند را درک نمود 

ای شناختی مبتنی بر احساس موفقیت و همکاران، امید را مجموعه

. شواهد تحقیقاتی [13]دانند ا میناشی از منابع گوناگون و مسیره

زیادی وجود دارند که بین باال بودن میزان امید افراد و موفقیت آنها در 

های ورزشی، باال بودن میزان پیشرفت تحصیلی، بهزیستی فعالیت

از  .[19, 11, 41]دهند جسمی و روانی بهتر و بیشتر ارتباط نشان می

 از باالست، رضایت بهزیستی روانشناختی دارای فرد طرف دیگر، زمانی

 مانند نامطلوب هیجانات نادر طور به و کندمی تجربه وفور به را زندگی

موجود،  مطالعات و تحقیقات به توجه کند. بامیتجربه  را و اضطراب خشم

 اهمیت بهزیستی روانشناختی و نقش آن در رضایت از زندگی افراد به

 .[13]است  شده داده نشان وضوح

 توان به خودکارآمدی اشاره کرد. بندوراهای مثبت نگر میاز دیگر مؤلفه

فرآیندهای  و از گوناگون هایشیوه به خودکارآمدی که بود معتقد

 گذارد. بندورامی شگرف افراد تأثیر روانشناختی کارکرد و رشد با مختلف

در  مهم منابع از یکی عنوان به را هیجانی و برانگیختگی فیزیولوژیکی

 بیانگر کند. این مطلبمی معرفی آمدی خودکار باورهای گیری شکل

 خودکارآمدی شکل گیری باورهای در روانشناختی متغیرهای نقش

 و هیجانی فیزیولوژیکی سطح برانگیختگی چه هر بود معتقد است. وی

 این است. بر ترپایین ما خودکارآمدی و باشد، احساس کارایی باالتر ما

 باشد، احساس باالتر افراد جسمانی و روانی بهزیستی سطح هر چه اساس

 هایپژوهش. در برخی [14]داشت  خواهند تریبیش خودکارآمدی

معنوی  مشخص شد خودکارآمدی با سالمت روان و سالمت پیشین

 .[19]و سبک زندگی ارتقاء دهنده سالمت ارتباط دارد  [11]

های مثبت روانی از بعد مفهومی و عالوه براین، ارتباط بخشش با مؤلفه

 هیجاناتی جابجایی پژوهشی کاویده شده است. بخشش در واقع نوعی

 به متمایل هیجانات با ترس و خشم کینه، دشمنی، تلخی، تنفر، نظیر

 به . گرایش[11]است  همدردی یا شفقت همدلی، عشق، مثبت نظیر

 زندگی رضایت و ترپایین و اضطراب خشم افسردگی، بیشتر، بخشش

تواند خود، دیگران و کند. بخشش میمی پیش بینی در افراد را باالتر

 و اضطراب عامل افسردگی، سه خود، بخشش موقعیت را در برگیرد.

در  تنها نیز دیگران بخشش و کندمی بینی را پیش زندگی از رضایت

 موقعیت بخشش و دهدمی نشان را فردی به منحصر واریانس خشم عامل

 موقعیت و خود بخشش بنابراین کند؛پیش بینی می را جنبه چهار هر

 و سالمت روان با معنی داری قوی رابطه دیگران به بخشش نسبت

. مرور شواهد پژوهشی نشان می هد [12]دارد  روانشناختی بهزیستی

ارتباط  [93, 12]که بخشش با رضایتمندی و بهزیستی روانشناختی 

 دارد.

سازه دیگر روانشناسی مثبت نگر که احساس بهزیستی را در افراد تحت 

 هایحوزه در تاب آوری . امروزه[91]دهد، تاب آوری است تأثیر قرار می

 کسب خود برای ایویژه جایگاه تحولی، روان شناسی و روانی بهداشت

 در سازه مهم یک عنوان به که است دهه دو از بیشتر و کرده است

( 9332(ویس  [99]مطرح است  بهزیستی هایپژوهش و هاتئوری

 برای توانایی افراد و ظرفیت حقیقت، در که معتقد است، تاب آوری

 بهزیستی و روانی حفظ سالمت با است، دشوار شرایط برابر در استقامت

دهد های مختلف نشان میهش. پژو[93]رابطه دارد  آن ارتقای و افراد

 .[99-94]تاب آوری با بهزیستی روانشناختی رابطه دارد 
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 0317 زمستان ،4 شماره ،01 دوره ،علوم پزشکی خراسان شمالی مجله

 در راستای ارتباط دو به دوی کارکردهای مثبت روانشناختی تحقیقات

 هاییاست و همبسته شده انجام متنوعی در بین مادران کودکان معلول

؛ امید با بهزیستی [92, 91, 31]مانند معنویت با بهزیستی روانشناختی 

فرزند  -ادررابطه م ؛ کیفیت[11, 13]، تاب آوری [92]ختی روانشنا

 کیفیت زندگی، ؛[13] ؛ رضایت از زندگی با وضعیت روانشناختی[19]

 نشاط با روانی بهزیستی و شرایط با سازگاری توانایی زندگی، مهارت

؛ [19] شناختی روان بهزیستیو  [11]تاب آوری با سالمت ؛ [14]ذهنی 

 [12]خودکارآمدی  با؛ بهزیستی [11]سالمت روان با تغییرات مثبت 

همچنین در این زمینه  .اندشده گوناگون بررسی هایپژوهش در

مطالعات متناقضی صورت گرفته است، برای مثال لوییس، مالتبی و دی 

 .اندبر عدم رابطه میان باورهای مذهبی و شادکامی تاکید داشته [12]

که در چهارچوب کارکردهای  داد شانن دست این از هایییافته مرور

 نتایج و شده انجام ایدامنه پر های متعدد ومثبت روانشناختی پژوهش

 است، اما در هیچ کدام از آمده دست به نیز ایمتنوع، پراکنده گسترده،

 قالب توأم هر هشت کارکرد مثبت روانشناختی در ها رابطهپژوهش این

فلج مغزی، این جامعه دارای مدل منسجم در بین مادران کودکان 

 است متخصصان است و ممکن نگرفته شرایط خاص، در کنار هم قرار

 که روابط خطی اندکی در اطالعات که حالتی یعنی اکتشافی، به صورت

 ها استفاده کنند. درصورتی که، روابطدارد، از یافته وجود متغیرها بین

چند  نیست، بلکه خطی و ساده ایرابطه متغیرهای روانشناختی، میان

 هایپژوهش نیازمند این روابط بررسی دقیق باشد ومتغیری می

 ادبیات مجموعه از این رو، براساسمدلسازی و تحلیل مسیر است. 

 طراحی کارکردهای مثبت روانشناختی از فوق، مدلی پژوهشی و نظری

نظریه  یک از لزوماً هامدل .شد بررسی مسیر روش تحلیل از استفاده با و

 ها،نظریه منبع یعنی سه اساس بر هامدل .شوندنمی استنتاج خاص

 .بگیرند شکل تواندمی پژوهشگر و استدالل منطق شده، انجام تحقیقات

 قرار استفاده مورد نظریه آزمایی برای عمدتاً هامدل تحلیل اگرچه

روابط  با هاییفرضیه بررسی صدد در چنانچه پژوهشگر ولی اند،گرفته

 چند ترکیب با تواندیا می کند تدوین مدل تواندمی نیز باشد میانجی

کند  آزمون را آن و تدوین را جدید مدلی قبل موجود، از نظریه یا فرضیه

شود که آیا مدل پیشنهادی اساس این سؤال مطرح می. براین [23]

]بخشش، تاب آوری، نشاط مربوط به کارکردهای مثبت روانشناختی 

معنویت و ذهنی، امید به زندگی، بهزیستی روانشناختی، رضایت، 

 ها است؟خودکارآمدی[ برازنده داده

 روش کار

تدوین الگوی کارکردهای  هدف با حاضر همبستگی -توصیفی مطالعه

استان خراسان  مغزی فلج کودکان مادران مثبت روانشناختی در بین

کلیه مادران کودکان فلج مغزی این  هدف، عهجام .گرفت شمالی صورت

 در اساس جامعه بر گیری نمونه روش .بودند 21و  29استان در سال 

مراجعه  و توانبخشی مهر شیروان مرکز مراجعین بین از که بود دسترس

مغزی  فلج تشخیص شامل ورود هایمالک .شدند انتخاب خانه به خانه

 -93و سن مادران بین  کودکان اعصاب و مغز متخصص پزشک توسط

 علیرغم خانواده تمایل نیز عدم مطالعه از خروج معیار .بود سال 11

 این به نظر شد. درنظر گرفته در پژوهش، همکاری جهت اولیه موافقت

 -933مجموع  در پذیرد،می انجام همبستگی اساس بر تحلیل مسیر که

براین اساس، تعداد  .[21]نماید می کفایت منظور این برای نمونه 133

وارد شدند. تجزیه و تحلیل  در مطالعه مغزی فلج مادر کودک 131

 از رضایت کسب از پس .انجام پذیرفت PLSها توسط نرم افزار هداد

اخالقی برای بررسی کارکردهای مثبت  مادران و با رعایت مسائل

 های زیر استفاده شد:روانشناختی از پرسشنامه

 است سؤال 42 : این آزمون شامل(MHSمیلر ) زندگی به امید آزمون

 موافقم کامالً تا مخالفم کامالً از ایپنج درجه لیکرت که در یک طیف

 حداکثر 943 نمره و کامل درماندگی 42 نمره و شودمی گذاری نمره

نامه، در پژوهش  این پرسش روایی میزان .دهدمی نشان را امیدواری

 و شد محاسبه تنصیف و آلفای کرونباخ شیوه دو به [29]عبادی راد 

 نیز پرسشنامه روایی برای محاسبه .آمد به دست 21/3و  21/3مقادیر 

 توسط همزمان به طور مالک که سؤال نمره با پرسشنامه کل نمره

و  94/3اعتبار  و ضریب گردید همبسته بود، شده کسب هاآزمودنی

 کل نمره نیز، روایی پرسشنامه محاسبه برای .آمد به دست 331/3

 شد کسب هاآزمودنی همزمان از به طور مالک سؤال نمره با پرسشنامه

 داد. نشان معنی داری و مثبت رابطه که

(: این مقیاس را ریف RSPWBپرسشنامه بهزیستی روانشناختی )

گویه دارد، اما در  193( طراحی کرد. نسخه اصلی آن 1223)

سوالی تهیه شده  12سوالی و  24تر های کوتاههای بعدی نسخهبررسی

شش  لیکرت طیف یک در های کهگوی 12است. در این پژوهش نسخه 

شود، به کار می گذاری نمره موافقم کامالً تا مخالفم کامالً از ایدرجه

ی شناختگر سطح باالی بهزیستی روانخواهد رفت و نمره باالتر بیان

است. همبستگی نسخه کوتاه مقیاس بهزیستی روانشناختی ریف با 

در نوسان بوده است. در پژوهش ریف  22/3تا  1/3مقیاس اصلی از 

های روایی عاملی و روایی همگرای این مقیاس با دیگر مقیاس [23]

(. در پژوهش خانجانی، P< 331/3سالمت روانی تأیید شده است )

همسانی درونی این  [24]شهیدی، فتح آبادی، مظاهری و شکری 

بدست آمد  11/3رای کل مقیاس مقیاس با استفاده از آلفای کرونباخ ب

 همسو است. [21]که با یافته ریف و سینگر 

فریدریک  و ریان موقعیتی ذهنی نشاط مقیاس نشاط ذهنی: مقیاس

 گیری اندازه را کنونی فرد نشاط و انرژی که شد استفاده (1221)

 1تا  1 از نمراتی گویه هر به باشدمی گویه 1دارای  مقیاس این نماید.می

 کرونباخ آلفای اعتبار .گیردمی مخالفم( تعلق بسیار تا موافقم )بسیار

 به ای آنسازه و روایی است شده گزارش 24/3 ذهنی نشاط مقیاس

 تعیین . برای[29]است  گرفته قرار تأیید مورد عاملی تحلیل یلهسو

 جهت و آمد دست به 22/3 ضریب که شد استفاده کرانباخ آلفای از پایایی

 دامنه که شد استفاده کل نمره با گویه هر همبستگی از روایی بررسی

 .[21]بودند  معنادار 331/3بود که در سطح  29/3تا  11/3از  ضرایب

 SwIS: Satisfaction with Lifeپرسشنامه رضایت از زندگی )

Scaleگریفتن  و الرسون و امونز، داینر توسط زندگی از رضایت (: مقیاس

 شده ( تجدیدنظر1223داینر ) و پاوت توسط و شده ( ساخته1221)

سؤال بود که بعد از تحلیل عاملی  42این مقیاس در ابتدا شامل  .است

سؤال نسخه  13سؤال کاهش یافت. بخاطر شباهت معنایی بین  13به 

سؤال کاهش پیدا کرد. مقیاس پاسخگویی به سؤاالت  1نهایی آن به 

= کامالً موافقم( است. 1= کامالً مخالفم تا 1ای )درجه 1مقیاس لیکرت 

ی خصوصیات روانسنجی این مقیاس ضرایب هماهنگی محققان در بررس

اند. داینر گزارش کرده 22/3تا  12/3درونی را بطور هماهنگی بین 

( پایایی بازآزمایی مقیاس را به ترتیب 9332( و داینر و پاوت )1221)
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 همکارانو ی خرم

. در فاصله [22]گزارش کردند  24/3در فاصله زمانی دو ماه و یک ماه 

( پایایی آن را 1229زمانی دو هفته نیز آلفونسو، الیسن، رادر و گارمن )

( با فاصله 1221اندازه گیری کردند. همچنین یاردلی و رایس ) 23/3

( 1223) 9؛ مگاس، داینر، فیوجی تا و پاوت 13/3هفته آن را  13زمانی 

. در ایران نیز [22]گزارش کردند  14/3ل آن را سا 4با فاصله زمانی 

خصوصیات روانسنجی این  [22]شیخی، هومن، احدی و سپاه منصور، 

 مقیاس را بر روی دانشجویان ایرانی انجام دادند.

مقیاس خودکارآمدی: مقیاس خودکارآمدی توسط شرر و همکاران 

گیری خودکارآمدی ساخته شد. نسخه اصلی ( با هدف اندازه1229)

 11های انجام شده به سؤال بود که براساس تحلیل 39آزمون شامل 

ای لیکرت ازدامنه کامالً ها درمقیاس پنج درجهافت. پاسخسؤال کاهش ی

گذاری مقیاس به این مخالفم تا کامالً موافقم تنظیم شده است. نمره

، 1های گیرد. سؤالامتیازتعلق می 1تا  1صورت است که به هر ماده از 

ها به صورت معکوس از راست به چپ و بقیه سؤال 11و  13، 2، 2، 3

شوند. این مقیاس توسط براتی گذاری میاست نمرهیعنی ازچپ به ر

. ضریب پایایی گزارش [23]( ترجمه و اعتباریابی شده است 1311)

بخش نسبتاً باال و رضایت [21]( 1229شده توسط شرر و همکاران )

 است. 29/3وآلفای کرونباخ به دست آمده برابر با 

میزان معنویت از مقیاس پارسیان و پرسشنامه معنویت: برای سنجش 

عبارت  92نامه متشکل از ( استفاده شد. این پرسش9332دونینگ )

 4ها میزان توافق خود را با هر عبارت در یک مقیاس است. آزمودنی

همسانی درونی  [29]دارند. پارسیان و دونینگ ای لیکرت ابراز میدرجه

های خودآگاهی، اهمیت باورهای را برای کل آزمون و خرده مقیاس

های معنوی و نیازهای معنوی به ترتیب معنوی در زندگی، فعالیت

اند. نتایج حاصل از گزارش کرده 22/3و  23/3، 21/3، 21/3، 24/3

ای هیچ تفاوت معناداری را هفته 13روش بازآزمایی نیز در یک فاصله 

بین نمرات مرتبه اول و دوم نشان نداد، که این امر حاکی از پایایی 

همکاران  و مطلق پیراسته پژوهش نامه معنویت است. درمطلوب پرسش

 بدست آوردند. 23/3 کرونباخ آلفای از استفاده با ابزار پایایی این [23]

-C-DRS: Conner( )1333دیویدسون ) -مقیاس تاب آوری کونر

Davidson Resilience Scale:)  این پرسشنامه را کانر و دیویدسون

حوزه تاب آوری، تهیه کردند. طیف  1221-1212ر منابع با مرو [24]

( تا 1ای بوده که از کامالً غلط )درجه 1پاسخگویی به آن از نوع لیکرت 

 میزان بیانگر باشد، باالتر امتیاز این چه باشد. هر( می1کامالً درست )

 91برعکس. این پرسشنامه  و خواهد دهنده پاسخ فرد بیشتر تاب آوری

بـرای تعیین روایی، ابتدا همبستگی هر گویه با نمره کل گویه دارد. 

 روایی مقوله محاسبه و سپس از روش تحلیـل عامل استفاده شد. ضریب

 آلفای از روش حاصله اعتبار باشد. ضریبمی 21/3برابر  شده گزارش

 اعتبار ضریب خود پژوهش در [21]بود. جوکار  22/3برابر با  کرونباخ

 گزارش 13/3 با برابر کرونباخ آلفای روش از با استفاده را مذکور مقیاس

 29/3 [29]رسولی  مطالعه در آمده دست به آلفای ضریب کرده است.

 بود.
 HFS: Heartland Forgivenessپرسشنامه بخشش هرتلند )

Scale ساخته شده است و برای [12](: توسط تامپسون و همکاران ،

رود. یک مقیاس گویه به کار می 12اندازه گیری سطح بخشودگی فرد با 

)تقریباً  1)تقریباً همیشه غلط( تا  1ای از از نوع طیف لیکرت هفت درجه

، 2، 1، 9، 4، 9گویه ) 2همیشه صحیح( است و سه زیرمقیاس دارد. 

 آلفای شود.گویه معکوس نمره گذاری می 12( از این 11و  11، 13، 11

 در کلی بخششبه  گرایش مقیاس برای اولیه تحقیقات در کرونباخ

 و دیگران خود، هایمقیاس و برای خرده 21/3تا  24/3بین  ایدامنه

 به دست آمد. 23/3تا  11/3ای بین دامنهدر  موقعیت

 هایاز لحاظ اعتبار و روایی این مقیاس همبستگی مثبتی با اندازه

های نشخوار ذهنی با اندازه رضایت از زندگی داشته و برعکس

شبانی و همکاران  هاشمی شیخ پژوهش . در[21]همبستگی منفی دارد 

کلی  بخشش مقیاس برای کرونباخ روش آلفای به مقیاس این پایایی

به  موقعیت و دیگران خود، بخشش هایمقیاس و برای خرده 23/3

 .[92]شد  محاسبه 19/3و  24/3، 12/3با  برابر ترتیب

 مدل پیشنهادی

های رویکرد فرضیه بر مبتنی پژوهش این در بررسی مورد مدل مفهومی

ارائه  هدف با ودر این زمینه پژوهشی  هاییافته و روانشناسی مثبت

ارائه  1تصویر  و در تنظیم و تشریح ترپیشرفته و کارآمدتر هایتبیین

 تشخیص و پژوهش مفهومی و ترسیم مدل تدوین دنبال است. به شده

الزم تهیه  جمع آوری اطالعات برای مناسب ابزارهای اساسی، متغیرهای

 شد.

 هایافته

 دهد.همبستگی میان متغیرهای پژوهش را نشان می 1جدول 
تحقیق  متغیرهای بین همبستگی ضریب از آمده دست به نتایج به توجه با

کارکردهای مثبت  بین درصد 22 اطمینان سطح در که گفت توانمی

 وجود معناداری رابطه مادران کودکان فلج مغزی در بین روانشناختی

 تحلیل هایشود، مفروضه پرداخته الگو برازش به که این از دارد. قبل

 با متغیرها منحنی برآورد به توجه شود، با بررسی است الزم مسیر

 و علی خطی متغیرها بین ارتباط که شد شخص SPSSبرنامه  از استفاده

زاد )امید به زندگی، بهزیستی  درون متغیرهای به مربوط خطاهای و است

 روانشناختی، نشاط ذهنی، رضایت از زندگی، خودکارآمدی، تاب آوری(

 از .همبستگی ندارد کندمی بینی پیش را هاآن که متغیر معنویت با

 از استفاده با نیز هاداده نرمال بودن و هستند ایفاصله متغیرها طرفی

 .شدند تأیید اسمیرنف کولموگروف آزمون

 برآورد مدل تحقیق

 نمونه حجم انتخاب به مربوط جهت برآورد مدل پژوهش، مالحظالت

جزئی  دوم توان کمترین آماری تخمین و از روش قرار گرفت توجه مورد

 )پی آل اس( استفاده شد.

 توانمی آن به وسیله که است این کارگیری روش پی آل اس به علت

 پاسخ، متغیر توزیع بودن نامعلوم مانند هامحدودیت رغم برخی علی

 متغیرهای بین جدی خودهمبستگی وجود و یا کم حجم نمونه وجود

 چندین قبال در همزمان طور را به پاسخ متغیر چند یا یک توضیحی؛

 مدل یابی (1222هاالند ) پیشنهاد طبق .کرد الگوسازی توضیحی متغیر

 گیری اندازه مدل اولین مرحله، .شودمی انجام مرحله دو در پی آل اس

 تائیدی بررسی عاملی تحلیل و پایایی و روایی هایتحلیل طریق از

 بین مسیر برآورد وسیله به ساختاری مدل مرحله، دومین در و شودمی

 . در[22]شود می بررسی مدل برازش هایشاخص و تعیین متغیرها

 پی آل اس نرم افزار در موجود برازندگی هایاز شاخص برخی ادامه،

 .است ارائه گردیده فوق مفهومی مدل برای
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 مدل مفهومی کارکردهای مثبت روانشناختی در بین مادران کودکان فلج مغزی :0تصویر 

 

 ضرایب همبستگی بین متغیرهای پژوهش :0جدول 

 بخشش تاب آوری خودکارآمدی رضایت از زندگی نشاط ذهنی بهزیستی روانشناختی امید به زندگی معنویت 

        1 معنویت

       1 319/3** امید به زندگی

      1 141/3** 414/3** بهزیستی روانشناختی

     1 411/3** 429/3** 414/3** نشاط ذهنی

    1 121/3** 149/3** 129/3** 132/3** رضایت از زندگی

   1 323/3** 399/3** 319/3** 431/3** 322/3** خودکارآمدی

  1 393/3** 139/3** 319/3** 391/3** 922/3** 322/3** تاب آوری

 1 199/3** 429/3** 993/3** 199/3** 913/3** 991/3** 913/3** بخشش

 **31/3 > P 

گیریارزیابی مدل اندازه

 پایایی آزمونهای همبستگی، میزان و همگرا اعتبار به دستیابی منظور به

از  باالتر مرکب پایایی .شد ارزیابی شده اقتباس واریانس مرکب میانگین

 اعتبار برای الزم شرط دو 1/3حداقل  میانگین وایانس با همراه 2/3از 

 .[22]باشند می سازه یک همبستگی و همگرا

 و میانگین مرکب پایایی است، شده داده نشان 3 جدول در که همانطور

نشان  را باالیی همگرایی اعتبار که داشتند قرار قبول مورد بازه در واریانس

 بیان کننده گویه ها آیا اینکه شدن مشخص برای حال .دهندمی

 .است شده استفاده تأییدی عاملی تحلیل از نظر هستند مورد هایسازه

 آزمون از استفاده با تا تأییدی الزمست عاملی تحلیل انجام از قبل اما

 حاصله هاینبودن داده یا بودن مناسب ارزیابی به کایزر معیار و بارتلت

 .است آمده 9جدول  در آن نتایج که شود پرداخته تحقیق آماری جامعه از

 و آزمون 1/3از  بزرگتر باید کایزر معیار مقدار باشد مناسب نمونه اگر

 باشد. معنادار باید نیز بارتلت

بارتلت  آزمون معناداری ( و1/3تر از )بزرگ KMOمقدار  به توجه با

(31/3sig<می )عاملی، تحلیل انجام برای هاداده که گرفت نتیجه توان 

 تأییدی عاملی تحلیل از استفاده ترتیب جواز بدین و هستند مناسب

، پایایی ترکیبی )پایایی سازه(، الفای AVEشد. در ادامه شاخص  کسب

ر ب کرونباخ )پایایی( و ضریب تبیین برای پرسشنامه پژوهش آمده است.

ها دارای برای تمامی سازه AVEمقادیر محاسبه شده  9جدول اساس 

ها هستند، لذا گویه 1/3مقادیر میانگین واریانس استخراج شده باالتر از 

کنند. های مربوط به خود را تبیین میاز واریانس سازه %13بیش از 

مطلوب بودن مقادیر این شاخص نشان از وجود اعتبار همگرا در 

ی ترکیبی و پایایی با های بکار رفته دارد. همچنین مقدار پایایآزمون

 باشد.می 1/3استفاده از الفای کرونباخ باالتر از مقدار قابل قبول 
 

 KMOآزمون بارتلت و  :2جدول 

 911/3 کیزر مالک

  آزمون بارتلت

 443/932 چرخش آزمون آماره

 333/3 معناداری
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 تعیین و آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی، ضریب AVEشاخص  :3جدول 

 آلفای کرونباخ ضریب تعیین پایایی ترکیبی میانگین واریانس تبیین شده 

 (5/1 < AVE) (7/1 < CR) 2R (7/1 < Alfa) 

 249233/3 219291/3 213431/3 132311/3 بخشش

 241129/3 133942/3 213111/3 132411/3 بهزیستی ذهنی

 243314/3 411191/3 249931/3 111494/3 خودکارآمدی

 292314/3  211124/3 141113/3 معنویت

 213432/3 243329/3 222111/3 139331/3 نشاط ذهنی

 229343/3 293412/3 223311/3 193119/3 امید

 213949/3 332212/3 231319/3 991241/3 رضایت از زندگی

 219342/3 294113/3 293429/3 133214/3 تاب آوری

منظمی  یهامدل ساختاری )مدل درونی(: برای ارزیابی مدل از شاخص

، ضرایب مسیر و ضرایب R2شود که شامل جهت آزمون استفاده می

بحرانی هستند. به منظور بررسی معنی داری ضریب مسیر یا همان بتا 

 ی در سهاز روش سرگیری استفاده شد که برای این منظور از سرگیر

دهد در نمونه استفاده شد که نتایج نشان می 133و  333، 133حالت 

هر سه حالت در معنی دار بودن یا نبودن پارامترها تغییری ایجاد نشده 

توان در قالب مدل و نتایج از اعتبار محکمی برخور دار هستند. لذا می

ر د رگرسیونی فرضیات تحقیق را آزمون نمود. برای بررسی برازش مدل

حداقل مربعات جزئی، از معیار کیفیت جهانی که توسط آماتو و 

 .میکنیمطرح شد، استفاده م 9334همکاران در سال 

𝐺𝑂𝐹 =  √𝑐𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑎𝑙𝑖𝑡𝑦̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ∗ 𝑅2̅̅̅̅ شاخص 

میانگین اشتراک هر متغیر است و کیفیت مدل  

میانگین ضرایب تعیین مربوط به هر متغیر  سنجد. بیرونی را می

سنجد و برای هر باشد و کیفیت مدل درونی را میپنهان درونزا می

دهند، متغیر درونزا بر طبق متغیرهای پنهانی که آنرا توضیح می

را به عنوان مقادیر  39/3و  91/3، 31/3شود. سه مقدار محاسبه می

. در ادامه [133]است معرفی شده  GoFضعیف، متوسط و قوی برای 

یی بدست آمده ارائه محاسبه جدول برازش مدل درونی و مدل نها

 گردد:می
 

 
 مدل نهایی بدست آمده: 2تصویر 

نمایید، مقدار شاخص نیکویی مشاهده می 4جدول همانطور که در 

است که نشان از برازش کلی باالی متوسط برای  931/3برازش معادل 

مدلسازی است. یعنی مدل درونی قدرت کافی برای آزمون فرضیات را 

توان به لحاظ آماری صد در صد قابل اتکا دارد و نتایج آزمون را می

نشان از تاثیری دارد که  یا ضریب تعیین 2Rدانست. همچنین معیار 

 متغیرهای برونزا بر یک متغیر درونزا دارند.

شود و در مورد های درونزا محاسبه میاین معیار فقط برای سازه

های برونزا مقدار آن برابر صفر است. هرچه مقدار ضریب تعیین سازه

، 12/3یک مدل بیشتر باشد، نشان از برازش بهتر مدل دارد. سه مقدار 

به عنوان مالک برای مقادیر ضعیف، متوسط و قوی  91/3و  33/3

 .[131]معرفی شده است 

ycommunalit

2R
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 محاسبه برازش مدل درونی :4جدول 

 ضریب تعیین Communality 2R متغیر

 219291/3 132311/3 بخشش

 133942/3 132411/3 بهزیستی ذهنی

 411191/3 111494/3 خودکارآمدی

  141132/3 معنویت

 243329/3 139331/3 بازنشاط ذهنی

 293412/3 193119/3 امید

 332212/3 991244/3 رضایت از زندگی

 292239/3 133292/3 تاب آوری

 GoF=  931/3 شاخص نیکویی برازش

بحث

الگویابی کارکردهای مثبت روانشناختی در بین  باهدف حاضر پژوهش

 اولیه مادران کودکان فلج مغزی استان خراسان شمالی انجام شد. نتایج

متغیرهای  تمامی که داد نشان همبستگی طریق آزمون از تحقیق

، ذهنی، بخششپژوهش از جمله معنویت، بهزیستی روانشناختی، نشاط 

تاب آوری، امید به زندگی، خودکارآمدی و رضایت از زندگی ارتباط 

 معناداری دارند. در ادامه، نتایج حاصل از مدل برازش شده در سطح

ساده نشان داد ابتدا معنویت به عنوان متغیر برونزا و عنصر مهم  روابط

ران ددر تبیین مستقیم و غیر مستقیم کارکردهای مثبت روانشناختی ما

کودکان فلج مغزی وارد مدل شد. این یافته مطابق مدل مفهومی این 

بود که  [32, 39, 31 ,92]های قبلی تحقیق و همچنین همسو با یافته

 های دینداریروش از گذشته معنویت، ماهیت درک از یک طرف موید

خداوند  به اتکاء بودن ساز دیگر سالمت طرف از و است، مختلف جوامع در

است  نموده توصیه مذهب قالب در که او است هاییروش و در امور

ون چشم داشت مادران کودکان فلج های بد. بخصوص فعالیت[139]

مغزی که خود زیربنای معنوی و یاری رسان دارد و رضایت خداوند از 

به طور جزیی تر، همانطور که  باشد.می هاهای این فعالیتاهم انگیزه

شود معنویت به منظور تبیین بخشودگی، امید مشاهده می 9تصویر در 

به زندگی و نشاط ذهنی مادران کودکان فلج مغزی وارد الگو شد 

ش در . بنابراین افزایتر بودبطوریکه این پیش بینی برای بخشش قوی

میزان معنویت با افزایش سطح هریک از این کارکردهای مثبت 

این یافته در حالی که با نتایج  روانشناختی در مادران همراه است و

, 49-44, 13, 2] باشدهای متعدد در این زمینه همخوان میپژوهش

 را تفاوتاین ناهمخوان بود.  [12]با مطالعه مالتبی و دی  ،[133-131

 ابزارهای یا گزارشی خود مختلف هایپرسشنامه از استفاده با توانمی

اطمینان و همچنین و  قابلیت حساسیت یا مختلف هایدرجه با ارزیابی

سپس، امید به  .داد توضیح مغزیشرایط خاص مادران کودکان فلج 

زندگی پیش بینی کننده تاب آوری، نشاط ذهنی و بهزیستی 

روانشناختی مادران کودکان فلج مغزی مشخص شد که با نتایج 

باشد. به هم راستا می [11-92, 43]های مختلف در این زمینه پژوهش

عنوان پیش بینی کننده خودکارآمدی و رضایت  عالوه، نشاط ذهنی به

های قبلی از زندگی وارد معادله شد که این نتیجه با نتایج پژوهش

. در همین سطح از مدل، مشاهده شد [132-139]همخوان است 

ران کودکان فلج مغزی بخشش پیش بینی کننده تاب آوری ماد

. در [113, 132]باشد. این نتیجه همسو با تحقیقات پیشین است می

ادامه مدل مشاهده شد بهزیستی روانشناختی اثر مستقیمی بر 

خودکارآمدی مادران را دارد که این یافته نیز منطبق با پیشینه پژوهشی 

؛ آخرین مسیر مدل نشان داد که خودکارآمدی بر متغیر [11]بود 

رضایت از زندگی مادران کودکان فلج مغزی اثر معنی دار دارد. این 

روابط  [111]باشد های قبلی میهای پژوهشیافته نتیجه در راستای

 بر توانمی را کارکردهای مثبت روانشناختی با یکدیگر بین بدست آمده

 .تبیین نمود هاسازه محتوایی همسویی رویکرد اساس

روابط  از فراتر که اهمیت و متمایز کننده این پژوهش حائز نکته بسیار

مادران کودکان فلج  های مثبت روانشناختیمؤلفه جداگانه ساده و

رابطه بین  ایزنجیره و یکپارچه الگوی شود، توجه به آن است الزم مغزی

 ها است. الگوی یکپارچه ارائه شده حاکی از آن است کهاین مؤلفه

 رابطة میانجی تواندمی متغیرهای نشاط ذهنی، امید به زندگی و بخشش

با رضایت از زندگی، تاب آوری، خودکارآمدی و بهزیستی  معنویتبین 

مسیر متغیر بهزیستی روانشناختی با  .باشد روانشناختی مادران

خودکارآمدی به طور مستقیم و با رضایت از زندگی با میانجی گری 

 بر مستقیم باشد. تاب آوری عالوه بر تأثیرخودکارآمدی معنادار می

گری  متغیر میانجی طریق از غیرمستقیمی انشناختی اثراتبهزیستی رو

دارد. درحالی که، معنویت قدرت پیش بینی  خودکارآمدی این متغیر بر

 به آلفای نشاط ذهنی را با میانجی گری امید به زندگی دارد. ضرایب

 هاییآزمون برای که است 13/3از  ها باالترمؤلفه برای تمام آمده دست

باشد. شاخص برازندگی می مناسب روندمی کار به هاپژوهش که در

(931/3  =GoF)  در پژوهش حاضر نشان داد که مدل ارائه شده از

 های مثبتبرای تبیین روابط مؤلفه برازش مطلوبی برخوردار است و

با غلبه بر  باشد. مدل برازش شدهروانشناختی مناسب و کارآمد می

ای از شبکه به ی، دستیابیهای سنتهای روشها و محدودیتدشواری

را در قالب یک  روابط بین متغیرهای پژوهش و شمای کلی این روابط

ساخت که از اهمیت بالینی و پژوهشی زیادی برخوردار  مدل برآورده

 مادری دارد است. به عنوان نمونه با توجه به مدل برازش شده، احتمال

مطلوبیت  این علت حالاین  با ولی بوده باال شناختی روان دارای بهزیستی

متغیر خودکارآمدی، تاب آوری و امید به زندگی به تنهایی نباشد  حضور

 نقش بتوانند داشته تا حضور باید همزمان طور به متغیرها این بلکه

 بر بیان عالوه .باشند داشته روانشناختی وی بهزیستی ارتقاء بر مؤثری

نیز  متغیرها دیگر بر اثرگذاری طریق از یا اثرات غیرمستقیم مستقیم، آثار

از این جهت نتایج پژوهش حاضر احتماالً  اند.شده در مدل مشخص

 زاهای حاصل از مطالعات پیشین را ندارد. قابلیت مقایسه شدن با یافته

حاضر که مخدوش کننده اطالعات دقیق،  مطالعه هایمحدودیت جمله
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از  برخی مقاومت به وانتباشد میمعتیر و قابل اعتماد در این زمینه می

بودن  طوالنی دلیل پرسشنامه به تکمیل جهت همکاری عدم و هاخانواده

به  نسبت اعتماد عدم دلیل به یا هاتکمیل این پرسشنامه فرآیند

 نمونه از استفاده محدودیت همچنین مهمترین .کرد اشاره پرسشگران

 امرکه این  مؤنث است تنها مشارکت کنندگان وجود در دسترس، و نیز

 .کندمی محدود را هایافته پذیری تعمیم

 گیرینتیجه

 مادران سالمتی رابطه این در و دارد بسیاری اهمیت جامعه افراد سالمتی

 . بدین[19] باشدمی فراوانی اهمیت دارای ویژه نیازهای با کودک دارای

 مغزی انجام گرفت و فلج کودکان جمعیت مادران در مطالعه این منظور

ای مثبت روانشناختی از روابط کارکرده الگویی منسجم برای اولین بار

ر هایی که با سایدر این میان طی مقایسه تدوین شد.در بین این مادران 

مطالعات انجام شده در داخل یا خارج از ایران انجام پذیرفت، مشاهده 

سطح و میزان روابط بدست آمده در این مطالعه تا حدودی با شد 

ابل ی و قمطالعات قبلی متفاوت است ولی به نسبت روابط بسیار قو

در عین حال  باشد وهای این پژوهش حاکم میتوجهی بین سازه

مسیرها و روابط هر کدام از این متغیرها با نتایج حاصل از برخی از 

مطالعات هم خوانی دارد. لذا در جمع بندی نهایی این تحقیق مطرح 

های تجربی با مدل پیشنهادی مدل بدست آمده با دادهشود که می

قابل  منظر دو از ناهمخوانی نسبی ویی نسبی دارد. اینپژوهشگر همس

شاید بتوان نتیجه گرفت که در بین مادران کودکان  است: اول بررسی

-13, 2, 1]فلج مغزی که داری میزان استرس اضطراب و افسردگی باال 

باشند و میانگین کلی سالمت می [9]؛ سطح کیفیت زندگی پایین [13

باشد و همچنین از نظر عالیم تر از افراد عادی میروانی در آنها کم

سالمت روانی یعنی افسردگی، اضطراب، روان پریشی، پرخاشگری و ... 

، عوامل و [119]تری نسبت به افراد عادی هستند در سطح پایین

روابطی وجود دارند که مهمتر از روابط و متغیرهای پیشنهادی مدل 

 آداب و شعائر نوع و و مذهبی فرهنگی هایتفاوت لحاظ به دوم و هستند؛

 را هاییتفاوت چنین توانمی اسالمی مدر نظا مذهبی خاص مناسک و

 پژوهش از حاصل نتیجه در مشاهده شده لذا تفاوت .محتمل دانست

 مطالعات این در فوق هایزمینه مقایسه باید با مطالعات سایر با حاضر

های این مطالعه به در پایان باید گفت یافته .گیرد قرار بررسی مورد

 درک به کند تامحققین، مشاوران و متخصصین این حوزه کمک می

روابط کارکردهای مثبت روانشناختی در مادران  از ترو جامع ترکامل

 ایمطالعه ایران در زمینه این در نائل آیند. قبالً کودکان فلج مغزی

بعدی  مطالعات برای ایپایه و آغاز واندتمی نتایج این نگرفته، و صورت

کارکردهای مثبت  بتوانند مدل این استناد به باشد تا پژوهشگران

 ایپیوند زنجیره یکدیگر با را در مادران کودکان فلج مغزی روانشناختی

دهند و با توجه به قاعده هم افزایی، اثرات بیش از پیش و فراتر از توان 

 است الزم که ای دیگریبدست آورند. نکتهتقویت کنندگی روابط ساده 

 توجه آن به حاضر های پژوهشیافته به توجه با آینده در پژوهشگران

به طور مستقیم، غیر  کارکردهای مثبت روانشناختی که است این کنند

مادران کودکان فلج  معنویت در تقویت از توانندمی جدی مستقیم و

 شود درپژوهشگران پیشنهاد می دلیل به همین شوند. به تغذیه مغزی

تقویت معنویت را در قالب  نقش بعدی هایپژوهش در تمایل صورت

های آزمایشی بر کارکردهای مثبت روانشناختی مادران کودکان طرح

 قلج مغزی مورد بررسی قرار دهند.

 سپاسگزاری

مرکز توانبخشی مهر شیروان و تمامی  از تا دانندمی الزم پژوهشی گروه

محترمی که صمیمانه محققین را در انجام این پژوهش یاری  مادران

رساندند، کمال تشکر و قدردانی را به عمل آورند. این مطالعه برگرفته 

( دانشگاه 93293131219391از رساله دکتری )با کد شناسایی: 

باشد و با هزینه شخصی نویسندگان انجام شده خوراسگان اصفهان می

 است.
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