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 هاي مقابله با استرس در مادران با كودكان سندرم داون آوري و سبكرابطه بين تاب

 
 ∗تقي هادي زاد

 ** سعيد عباسي

 *** زهرا عيني ميركوهي

 

تولد كودك با معلوليت     .  بيل استرس برداشتند  هاي بسياري در جهت بهبود عالئمي از ق          روانشناسان گام  :هدف
شناسي  با اين حال، پس از ظهور جنبش روان          .   آوردهاي زيادي به خانواده مخصوصا مادران بوجود مي          استرس
هايي چون   پردازان و محققان به جاي توجه صرف به تجارب يا ادراك منفي به بررسي سازه                      نگر، نظريه  مثبت

ها بيشتر از    آوري پرداختند از طرفي در جوامع مرسوم است كه به كاستي               ، تاب داري، معنويت، شادي   خويشتن
بنابراين هدف پژوهش حاضر بررسي ارتباط بين ميزان         .  آوري آن روي سكه است     توانمندي ها توجه شود اما تاب      

 .باشد هاي مقابله با استرس در مادران با كودكان سندرم داون مي آوري و سبك تاب

آوري كانر و ديويدسون     ها از طريق پرسشنامه تاب     همبستگي بود و داده    -پژوهش از نوع توصيفي     روش اين   :  روش
جامعه آماري پژوهش حاضر را      .  آوري شد  جمع)  1981(هاي مقابله با استرس بلينگز و موس        و پرسشنامه سبك  

 1392تان بابل در سال     كليه مادران داراي كودك سندرم داون كه براي دريافت خدمات به اداره بهزيستي شهرس               
 .گيري در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند مادر به روش نمونه30كردند، تشكيل دادند و تعداد مراجعه مي

هاي سبك(هاي مقابله با استرس       هاي سبك آوري با مولفه    نتايج تحليل همبستگي نشان داد كه تاب           :نتايج
آوري و  همچنين نتايج پژوهش نشان داد كه تاب       .  و معناداري دارد  رابطه مثبت   )  مداريشناختي، رفتاري و مسئله   

 .تواند از بروز استرس جلوگيري كنداي ميهاي مقابلهسبك

آوري توان نتيجه گرفت، اگر مادران داراي فرزند سندرم داون بتوانند تاب            با توجه به نتايج بدست آمده مي        :بحث
ي شناختي خود را در مورد معلوليت فرزند خود تغيير دهند و سوء                هاتوانند طرحواره خود را افزايش دهند، مي     

اي رايج درباره معلوليت فرزند را تصحيح كنند و همچنين تغييراتي در نگرش،              تفاهمات، خرافات و تصورات كليشه    
 را  هاي فرزند خود پي ببرند تا شرايط ناتواني كودك خود            هاي خود ايجاد كنند تا به توانمندي        رفتار و مهارت  

 .هاي ناشي از داشتن فرزند خود را كاهش دهندبپذيرند و استرس

 .آوري، سبك هاي مقابله، استرس، سندرم دوان  تاب:هاكليدواژه
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