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و دانش  حرکتی -سبک اسنادو تاب آوری در بین دانش آموزان معلول حسی ی مقایسه

 آموزان عادی

 

Comparison attributional style and resilience in Students with 

disabilities in sensory and motor and  Students normal. 
 

 2، ناهید فالحی1سارا آصفی

 چکیده
مقایسه سبک اسنادی و تاب آوری در بین دانش آموزان معلول حسی حرکتی و دانش آموزان عادی می باشد.  هدف پژوهش حاضر بررسی

در این پژوهش شرکت کرده بودند. از شرکت  زاهداندانش آموز عادی( از مدارس  60دانش آموز معلول حسی حرکتی و  60دانش آموز ) 120

را تکمیل کنند. داده ها به  CD-RTS9)مقیاس تاب آوری کونرو و دیوید سون)و  (ASQ،)پرسشنامۀ سبک اسنادکنندگان خواسته شد که 

  وسیله آمار توصیفی و استنباطی شامل میانگین، انحراف معیار و تحلیل واریانس چند متغیره  تحلیل شدند. خالصه ی نتایج تحلیل واریانس

 -اسنادکلی پایدار ناخوشایند، -بیرونی ناخوشایند، اسنادموقت -اسناد درونی نشان داد که دانش آموزان معلول )نابینا و حرکتی( در مولفه های

 .که نشان دهنده سبک اسناد بدبینانه تری هستند اختصاصی ناخوشایند، و تاب آوری با دانش آموزان عادی با هم تفاوت معنی دار داشتند،

حرکتی از نظر مسائل شخصیتی شرایط نگران کننده تری نسبت به  -های پژوهش نشان می دهد که دانش آموزان معلول حسیدرمجموع یافته

 و نیازمند توجه بیشتر و خدمات روانشناختی می باشند.  دانش اموزان عادی دارا می باشند

 سبک اسنادی، تاب آوری، دانش آموزان معلول حسی حرکتی کلمات کلیدی:

abstract 
The aim of this study was to examine Comparison attributional style and resilience in Students in Students with 

disabilities in sensory and motor and Students normal. 120 Students (60 Students with disabilities in sensory and 

motor, 60 Students  normal) from the School of zahedan participated in the study. All participants were asked to 

complete the attributional style questionnaire and resilience questionnaire. Analysis of the data involved both 

descriptive and inferential statistics including means, standard deviations, multivariate analysis of variance. 

Summary of the results analysis of variance showed that students with disabilities (blind, and mobility) in 

Components of attributional Inner – outer unpleasant, attributional Temporary - stable unpleasant, attributional Total 

- Special an unpleasant, and resiliency  With normal students had significant differences, indicating a more 

pessimistic attributional style are. Total research findings indicate that students with disabilities, sensory - motor 

have personality issues of disturbing than the normal students  

Keywords: attributional style,resilience,Girl Students with disabilities 
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 مقدمه

نژاد و طیقه اجتماعی ممکن است افراد را مبتال  مذهب، ملیت، جنس، مرزی نمی شناسد و بدون در نظر گرفتن سن، معلولیت   

وان به خوبی ثابت شده است. در بررسی های زیادی گزارش شده که رابطه بین رخدادهای استرس زای زندگی با سالمت  ر سازد.

تامپسون و  به نقل از بیسلی، ؛1971زای زندگی، بیماری و اختالالت روانی را تسریع می کند)تئورل و راهه،سرخدادهای استر

ند و به این ترتیب از بعضی (. بسیاری از عوامل می تواند تأثیرات منفی استرس را تغییر دهد یا کامال محو ک2003دیویسون،

و اجتماعی  -در بهزیستی روانی ی کهاز جمله عوامل پیشگیری کنند. تأثیرات استرس که می تواند سالمت را به خطر اندازد،

را از خطرات ناشی از تهدیدات درونی و بیرونی موثر  می باشد وآنها حرکتی -معلولین حسی ارتباطی پویا در ارتباط با دیگران ، در

  .می تواند می باشد و تاب آوری فظ کند سبک های اسنادیح

سبک اسناد عبارتند از شیوه خاصی که افراد رویدادهای . اسناد چگونگی تبیینات و توجیهات برای درک موفقیت و شکست است

ای است که افراد ه (. به بیان دیگر سبک اسناد  شیوه1979) با و ون سیمل )سلیگمن، آبرامسون،زندگی خود را تبیین می کنند

(. طبق تئوری اسناد 1985 ،) اندرسون و آرنولت پیامد های مثبت  و منفی یا موفقیت وشکست زندگی خود را تبیین می کنند

 فرایند واکنش فرد نسبت به موفقیت یا شکست بستگی به این دارد که او آن موفقیت یا شکست را به چه عواملی نسبت می دهد.

(. استرس همراه با سبک 1984 )پیتر سون و سلیگمن، بک تبیین خوشبینانه و سبک تبیین بدبینانه استاسناد شامل دو نوع س

اسناد های علی نقش با اهمیتی در رفتار همچنین خطر هستند به بیماری منجر می شود. اسناد بدبینانه در افرادی که در معرض 

مطالعه نریمانی  .(1981،سلیگمن )پیترسون و بهداشتی و غیره دارد رفتار های ،دیتعارض بین فر ،روابط بین فردی هایی مانند،

( حاکی از آن است که سبک اسنادی در دانش آموزان نابینا و بینا تفاوت معنی داری دارد و سبک اسنادی دانش 1387وسلیمانی )

 .آموزان نابینا بیشتر به صورت بیرونی،پایداروکلی است

یا پیامد سازگازی موفقیت  ،د تواناییتاب آوری را یک فراین (1991) گارمزی و ماستن.است یآور تاب مورد مطالعه متغیر دومین

)آسیب ها  تاب آوری را سازگاری مثبت فرد در واکنش به شرایط ناگوار (2001) والر آمیز با شرایط تهدید کننده تعریف نموده اند.

عالی در رویارویی با بر آسیب ها یا شرایط تهدید کننده نیست و حالتی انفتنها پایداری در براتاب آوری، البته  و تهدیدات( می داند.

تاب آوری یکی از عوامل محفاظت کننده در محیط  پیرامونی خود است. ی باشد بلکه شرکت فعال و سازنده خطر ناک نمشرایط 

تاب آوری فقط  دن از شرایط ناگوار دارد.ظت کننده است که نقش مهمی در موفقیت افراد و جان به در برفهمراه با سایر عوامل محا

با این توصیف لزوم پرداختن به مولفه سبک فهرستی از ویژگی ها نیست بلکه یک فرایند است که در زندگی واقعی شکل می گیرد. 

 تابمی توان گفت حرکتی و عادی مهم می نماید.  -های اسنادی و تاب آوری وتأثیر شگرف آن در دانش آموزان معلول حسی

. افزون بر این اکثر (2003 ؛سون روانی، در شرایط خطرناک است )کانرو دیوید -توانمندی فرد در برقرا ری تعادل زیستی آوری ، 

 شناختی می باشد وعاطفی پژوهشگران بر این باورند که تاب آوری نوعی ترمیم خود با پیامد های مثبت هیجانی ، 

انجام داده بودند به  (2005) یسنیواالندر و فرد با کسون،جانیکه انا الر یدر پژوهش (.1999راتر، ،2001، ماستن،1991)گارمزی،

 دهد. یم شیافزا یحرکت تیرا در نوجوانان با معلول یزندگ تیفیتواند ک یاست که م یریمتغ یکه تاب آور افتندیدست  افتهی نیا

ی از موقعیت های زندگی همه دست اندر کاران و برنامه با توجه به این یافته ها و اهمیت شناخت ویژگی های شخصیتی در بسیار

ریزان تعلیم و تربیت و والدین برای اینکه بتوانند روش و برنامه مناسب و هماهنگ با نیاز ها و ویژگی های شخصیتی دانش آموزان 
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باشند.زیرا کارایی افراد در  حرکتی را پایه ریزی نمایند،بایستی شناخت کاملی ار آنان داشته-به ویژه دانش آموزان معلول حسی

 آموختن و داشتن سازگاری و تعامل روانی در تمامی موقعیت های زندگی با خصایص شخصیتی رابطه دارد.

 اصلی مطالعه حاضر این است که  فرضیاتبا توجه به سوابق پژوهش ارائه شده 

 عادی تفاوت وجود دارد؟ بیرونی سبک های اسنادی دانش آموزان معلول حسی،حرکتی و -بین مولفه درونی -1

 ناپایدار سبک های اسنادی دانش آموزان معلول حسی،حرکتی و عادی تفاوت وجود دارد؟ -بین مولفه پایدار -2

 جزئی سبک های اسنادی دانش آموزان معلول حسی،حرکتی و عادی تفاوت وجود دارد؟ -بین مولفه کلی -3

 وت وجود دارد؟بین تاب آوری دانش آموزان معلول حسی، حرکتی و عادی تفا -4

 روش 

موضوع آن که مقایسه سبک های اسنادی و تاب آوری در دانش آموزان معلول  ماهیت روش تحقیق در پژوهش حاضر با توجه به

جامعه مقایسه ایی می باشد. -مقایسه ایی از نوع مقطعی -حسی و حرکتی و عادی در مقطع راهنمایی و دبیرستان می باشد، علّی 

 می شد ساله 15-19شامل کلیه  دانش  آموزان معلول حسی و حرکتی و عادی پسر و دختر در دامنه سنی   آماری  پژوهش حاضر

نمونه آماری پژوهش  هستند. زاهدانمشغول به تحصیل در مدارس راهنمایی و دبیرستان شهر  1400-1401که در سال تحصیلی 

دانش آموز  15)( )نابینا نفر دانش آموز معلول حسی 30این تعداد از ند که نفر دانش آموز  راهنمایی و دبیرستان بود 120حاضر  

به عنوان   دانش آموز پسر( 15دانش آموز دختر و  15)جسمی( ) نفر دانش آموز معلول حرکتی 30دانش آموز پسر(،  15دختر و 

)از  وه مقایسه با روش همتا سازیدانش آموز پسر(، به عنوان گر 30دانش آموز دختر و  30نفر دانش آموز عادی ) 60گروه اصلی و 

برای تجزیه و تحلیل   محل سکونت( انتخاب خواهند شد. تحصیالت والدین و سطح تحصیالت، جنس، لحاظ ویژگی های نظیر سن،

تحلیل واریانس چند  آمار توصیفی  که شامل میانگین و انحراف استاندارد و آمار استنباطی که شامل در دو بخشفرضیه ها 

مقیاس تاب آوری کونرو و  (ASQ) پرسشنامۀ سبک اسنادو برای گرداوری دادها از  .به کار برده شد است (MONOVA)متغیری

 استفاده شده است. CD-RTS9)) و دیوید سون

: این پرسشنامه محتوای اسنادهای علّی افراد برای پیامدهای مثبت و منفی را در ابعاد کانون (ASQ،)پرسشنامۀ سبک اسناد

ات و کلی بودن ارزیابی می کند . شکل اصلی این پرسشنامه که به دنبال الگوی تجدیدنظر شدة درماندگی آموخته شده علیت، ثب

( تهیه شده ، شامل ده  1378، به نقل از تقی پور ،  1998برای اندازه گیری اسنادهای دانشجویان به وسیلۀ سلیگمن و همکاران ) 

برای ارزیابی اسنادهای علّی فرد مورد پیامدهای مثبت )موفقیت( و پنج موقعیت نیز موقعیت فرضی است که شامل پنج موقعیت 

   ی شهر بابکیبرای ارزیابی اسنادهای علّی وی در مورد پیامدهای منفی )شکست( می باشد. این پرسشنامه توسط قاسمی و اسالم

ررسی پایایی درونی این پرسشنامه، ضریب آلفای گرو ( اقتباس و تدوین شده است. آنها در ب 1378، به نقل از تقی پور،  1369)

 43/0پیامد بد با ثبات ،74/0پایمد خوب درونی  ،75/0:پیامد بد درونینموده و به این نتایج دست یافتندههای فرعی را محاسبه 

 گزارش کرد. 76/0پیامد خوب کلی73/0پیامد بد کلی  56/0 پیامد خوب باثبات

برای سنجش تاب آوری، مقیاس تاب آوری کانرو و   :(CD-RTS9)ید سون،مقیاس تاب آوری کونرو و دیو

-1991به کار برده خواهد شد. کونرو و دیوید سون این پرسشنامه را با بازبینی منابع پژوهشی  (CD-RTS9) )2003(دیویدسون
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مراجعه  ه جمعیت عمومی،در زمینه تاب آوری تهیه نمو ده اند. بررسی ویژگی های روانسنجی این مقیاس در شش گرو 1979

بیماران با مشکالت اختالل اضطراب فراگیر و بیماران مبتال به  بیماران سر پایی رواپزشکی، کنندگانبه بخش مراقبت های اولیه،

سازندگان این مقیاس بر این باورند که این پرسشنامه به خوبی می تواند افراد تاب  اختالل استرس پس از ضربه انجام شده است.

و در موقعیت های پژوهشی و بالینی به کار برده  را از افراد غیر تاب آور در گروه های بالینی و غیر بالینی جدا کند آور

گویه دارد که در یک مقیاس لیکرتی بین صفر )کامال نادرست( تا  25(. مقیاس تاب آوری کونرو و دیویدسون 1384شود)محمدی

(،هنجار یابی شده است.برای تعیین روایی 1384این مقیاس در ایران توسط محمدی)چهار )همیشه درست(، نمره گذاری می شود. 

را نشان داد. سپس گویه های مقیاس به 64/0تا41/0ضرایبی بین3این مقیاس نخست همبستگی هر گویه با نمره کل به جز گویه 

یه ماتریس همبسگی گویه ها، دو روش مولفه های اصلی مورد تحلیل عاملی قرار گرفتند. پیش از استخراج عوامل بر پا

 28/5556و مقدار خی دو در آزمون بار تلت برابر  87/0برابر با  kmoو آزمون کرویت بارتلت محاسبه شدند. .مقدار  kmoشاخص

بود که هر دو شاخص کفایت شواهد برای انجام تحلیل عاملی را نشان دادند..برای تعیین پایایی مقیاس تاب آوری کانرو و دیوید 

 (. 1384بدست آمد ) 89/0،ارزش آلفای کرونباخ بهره گرفته شد و ضریب پایایی(CD-RTS9)سون،

 

 نتایج
ها بر حسب نمره های سبک اسنادی و تاب آوری به تفکیک در مورد دانش آموزان معلول)نابینا و مشخصه های آماری آزمودنی

بیرونی باالتر نشان دهنده این است که فرد علت آن رویداد  -رونینمره اسنادد ، ارایه شده است.1حرکتی( و عادی در جدول شماره 

پایدار باالتر نشان دهنده این است که فرد نتیجه رفتار را پایدارتر در نظر می -را به عوامل بیرونی نسبت می دهد و نمره اسنادموقت

 فتار بر همه شئون زندگی اثر گذار است. اختصاصی باالتر نشان دهنده این است که فرد اثر نتیجه ر -گیرد و نمره اسنادکلی

 میانگین و انحراف معیار نمره های دانش آموزان بر حسب سبک اسنادی و نارسایی هیجانی. -1جدول 
 نابینا دانش آموزان متغیرها

  )دختر(

 انحراف         میانگین

 معیار

 دانش آموزان نابینا

  )پسر(

 انحراف         میانگین

 معیار

معلول  دانش آموزان

( دختر)  

 انحراف         میانگین

 معیار

دانش آموزان معلول 

( پسر)  

          میانگین
 انحراف معیار

دانش آموزان عادی 

        میانگین)دختر( 
انحراف معیار    

دانش آموزان 

 )پسر(عادی

ف میانگین         انحرا

 معیار

بیرونی خوشایند اسناددرونی/  17.70 1.96 16.37 84.2  .8017  1.89 17.71 1.89 16.71 2.66 16.84 2.30 

پایدار خوشایند اسنادموقت/  18.00 1.90 17.07 2.58 19.20 2.39 18.71 2.09 19.57 2.31 17.80 2.74 

اختصاصی خوشایند اسنادکلی/  16.47 2.32 16.14 2.44 17.20 3.48 17.57 2.02 16.42 1.88 15.68 2.21 

ندبیرونی نا خوشای اسناددرونی/  15.70 2.11 15.64 2.95 15.80 1.37 16.57 3.79 18.08 2.48 17.56 2.84 

پایدار نا خوشایند اسنادموقت/  17.90 1.64 18.14 2.28 18.40 3.88 18.50 2.24 16.66 3.24 15.04 2.65 

داختصاصی نا خوشاین اسنادکلی/  14.88 2.26 14.14 2.44 14.33 2.02 14.07 2.33 .3313  2.35 .3213  2.51 

 8.78 79.20 6.87 79.57 7.34 68.64 9.90 71.46 8.07 74.85 8.17 71.94 تاب آوری

  

 معنادار است . (p=0/001)در سطح  معلول و عادینشان می دهد که تفاوت بین دو گروه دانش آموزان  2نتایج جدول 

 یر های وابستهبرای اثر اصلی متغیر گروه بر متغ MANOVAنتایج آزمونهای معناداری : 2جدول 
 سطح معنی داری F ارزش آزمون متغیر

بارتلت -اثر پیالیی          998.  6.22 .000 
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 گروه

.002 النبدای ویلکز  6.22 .000 

الی  –اثر هتلینگ   463.40 6.22 .000 

 000. 6.22 463.40 بزرگترین ریشه روی

 

ی دانش آموزان واریانس چند متغیره برای مقایسه یج آزمون تحلیلآزمودن فرضیه های پژوهش،ابتدا نتا برای تحلیل داده ها و

. خالصه ی نتایج تحلیل تاب آوری محاسبه شدعادی در مورد نمره های سبک اسنادی و معلول )نابینا و حرکتی( و دانش آموزان 

 ،ناخوشایندبیرونی  -در مولفه های اسناد درونی (معلول )نابینا و حرکتینشان داد که دانش آموزان  3 در جدول شماره  واریانس

با هم تفاوت معنی دار داشتند،  و تاب آوری با دانش آموزان عادی، ناخوشاینداختصاصی  -اسنادکلیپایدار ناخوشایند، -اسناد موقت

پایدار ناخوشایند، -موقت بیرونی ناخوشایند علت رویداد ها را به خودشان نسبت می دهند، اسناد -مولفه های اسناد درونییعنی در 

اختصاصی ناخوشایند، به این معنی که نتیجه یک  -یعنی  در موقعیت های منفی نتیجه آن رویداد را پایدار می دانند و اسنادکلی

در مولفه های اسناد رویداد منفی در همه شئون زندگی اثر می گذارد و در برابر رویداد های زندگی تاب آوری آنها کمتر است. 

 ی بین گروه ها وجوددار اختصاصی خوشایند تفاوت معنا -پایدار خوشایند و اسنادکلی-بیرونی خوشایند، اسناد موقت -نیدرو

 .نداشتند
 تاب آورینمره های سبک های اسنادی و  نتایج آزمون تحلیل واریانس برای مقایسۀ آزمودنی ها برحسب  -3جدول

مجذورات میانگین متغیرها  F داری معنی سطح  

سناددرونی/بیرونی خوشایندا  6.24 1.17 329/0 

030/0 2.59 14.78 اسنادموقت/پایدار خوشایند  

204/0 1.47 8.42 اسنادکلی/اختصاصی خوشایند  

001/0 4.28 30.68 اسناددرونی/بیرونی نا خوشایند  

000/0 4.91 37.70 اسنادموقت/پایدار نا خوشایند  

80.3 20.94 اسنادکلی/اختصاصی نا خوشایند  003/0  

000/0 5.68 358.40 تاب آوری  

 

 نتیجه گیری
دانش آموزان معلول )نابینا و حرکتی( و دانش آموزان عادی مورد مقایسه در بین در پژوهش حاضر سبک های اسنادی و تاب آوری 

 قرار گرفت.

بیرونی  -در مولفه های اسناد درونی ینسبت به دانش آموزان عاد نشان داد که دانش آموزان معلول )نابینا و حرکتی( نتایج پژوهش

که اختصاصی ناخوشایند نمرات باالتر دارند  -پایدار ناخوشایند نمرات باالتری و اسنادکلی-ائین تر، اسناد موقتپناخوشایند نمرات 

مطالعه نریمانی د که با یافته های سبک اسناد بدبینانه تری نسبت به دانش آموزان عادی در موقعیت های منفی دارن نشان می دهد

 ( مطابق است که نشان دادند سبک اسنادی در دانش آموزان نابینا بیشتر به صورت بیرونی، پایدار و کلی است.1387و سلیمانی )

( در برسی که با عنوان مقایسه سبک های اسنادی  دانش آموزان عادی با دانش آموزان عقب مانده ذهنی 1383شاهبایی کوتئایی )

دریافت که اسناد دانش آموزان  عادی در مقایسه  با دانش آموزان  عقب مانده  ذهنی برای حوادث مثبت کلی  انجام داده بود
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تراست و اسناد دانش آموزان عقب مانده ی ذهنی در مقایسه با دانش آموزان عادی  برای حوادث منفی پایدار تر است.نتایج 

ی از آن است که دانش آموزان نابینا در مقایسه با دانش آموزان بینا از حاک( 1388)به نقل از سلیمانی، (1385پژوهش محمودی )

(،در زمینه مقایسه ویژگی های شخصیتی نوجوانان نابینا،در 1370مطالعات خجسته مهر،) منبع کنترل بیرونی تری بر خور دارند.

ی تفاوت معنی داری وجود دارد و به این پی این پرسش که آیا بین نوجوانان نابینا و بینا از لحاظ سازش های شخصی و اجتماع

نتیجه رسیدند که بین نوجوانان نابینا و بینا تفاوت معنی داری وجود دارد و افراد نابینا  با مشکالت  سازشی به مراتب بیشتری 

( که بر 1382)به نقل از مستعلمی و همکاران،( 1971) ( و میهان 1987) ، پاسون(1979) نتایج مطالعه جرویس. مواجه می شوند

 نشان می دهد که نابینایان نسبت به آینده بیمناک تر اند، ،آموزان نابینا انجام شده استروی خود پنداره و عزت نفس دانش 

نوری و همکاران،  رای نگرش منفی نسبت به خود هستند.احساس توانایی کمتری در فرو نشاندن خشم و پرخاشگری خود دارند،دا

که داشتن یا نداشتن سرپرست در شکل گیری سبک اسناد در فرزندان تاثیر دارد به طوری که نوجوانان (، نشان داده اند 1379)

 پرورشگاهی از نظر نوع سبک اسناد بیرونی تر از نوجوانان  غیر پرورشگاهی شناخته شد.

اختصاصی به  -اپایدار و کلین -بیرونی، پایدار -همانطور که گفته شد سبک اسناد شیوه ای است که فرد بر پایه سه بعد،درونی

افرادی که وقایع ناگوار را بیشتر  ( نشان داد،1990) مطالعات متعدد سلیگمن(. 1999رویدادهای خوب و بد می نگرد،)کرسینی،

به طور معنی دار، بیش از آنهایی که دالیل را ناپایدار، برونی و اختصاصی ارایه می دهند  پایدار و درونی و کلی تفسیر می کنند به

  افسردگی دچار می شوند.

( بر این باور است که اسناد رفتارهای ناخوشایند و ناپسند به عوامل بیرونی ، سبب کاهش احساس گناه نسبت 1984)گودجانسون 

به آن عمل در فرد می شود. هم چنین، هنگامی که علت رفتار به عواملی خارج از کنترل فرد نسبت داده می شود حس مسئولیت 

به نظر می رسد. دانش آموزان معلول رضایت کمتری از زندگی عادی خود و فعالیت  ر برابر آن رفتار کاهش می یابد.پذیری د

)رضایت(،احساس مثبت کمتری درباره زندگی و تعامالت اجتماعی دارند)بهزیستی(و نسبت همتایان سالم احساس مربوط به مدرسه

بنابراین معلولیت ( 1385می دهند،)نصری ، شریفی درآمدی و میر مهدی،داخل و شامل بودن )تعلق اجتماعی( کمتری نشان 

دانش آموزان معلول )نابینا و حرکتی( ضربه مخربی بر شخصیت و تصور فرد از وجودش می گذارد. یافته دیگر پژوهش این بود که 

در پژوهشی که انا الریکسون، جان د. آوری کمتری دارنزای زندگی تابنسبت به دانش آموزان عادی در برابر رویداد های استرس

( انجام داده بودند به این یافته دست یافتند که تاب آوری متغیری است که می تواند کیفیت زندگی را 2005واالندر و فرد بایسنی )

انتظارات  ( در پژوهشی تاب آوری، چیره شدن بر مشکالت و2002تالی هیمانی ) در نوجوانان با معلولیت حرکتی افزایش می دهد.

آینده در خانواده های با کودکان نانوانایی یادگیری و معلولیت جسمی انجام داده بودند نتیجه گرفتند که والدین این کودکان نیاز به 

الگو های سازگاری و حمایتی دارند زیرا پدر و مادر ها مجبور به ایجاد تغییراتی در زندگی خود می شوند و در زدگی اجتماعی خود  

(، تاب 2001والر  ) سطوح باالیی از سرخوردگی و نارضایتی  و تالش زیادی برای حفظ زندگی عادی و قبلی خود می کنندنیز 

آوری را سازگاری مثبت فرد در واکنش به شرایط ناگوار)آسیب ها و تهدیدات(، می داند. البته تاب آوری، تنها پایداری در برابر 

و حالتی انفعالی در رویارویی با شرایط  خطر ناک نمی باشد بلکه شرکت فعال و سازنده  در  آسیب ها یا شرایط تهدید کننده نیست

روانی، در شرایط خطرناک است  -محیط  پیرامونی خود است. می توان گفت تاب آوری ، توانمندی فرد در برقرا ری تعادل زیستی 

باورند که تاب آوری نوعی ترمیم خود با پیامد های مثبت هیجانی (. افزون بر این اکثر پژوهشگران بر این 2003)کانرو دیویدسون؛ 

(، بر روی 1387پژوهشی که رحیمیان بوگر و اصغر نژاد،) (.1999،راتر،2001، ماستن،1991، عاطفی وشناختی می باشد،)گارمزی،
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تاب آوری وسالمت روان رابطه مثبت و  تاب آوری د ر میان جوانان و بزرگساالن بازمانده زلزله شهرستان بم انجام داده اند دریافتند

 .معنی دار دارد و تاب آوری بهترین پیش بینی کننده  سالمت روان می باشد

دانش آموزان معلول )نابینا و آوری در همچنین یافته دیگر پژوهش این بود که سبک خوش بینانه بدبینانه توان پیش بینی تاب

سبب می شود که درجات مختلف تاب آوری از طریق تاثیرگذاری بر حرمت بینانه به نظر می رسد که سبک خوش ( را دارد.حرکتی

خود، شایستگی و استحکام شخصی، تحمل عواطف منفی، مهارگری و معنویت و کاهش آسیب پذیری روانشناختی شود. و در افراد 

شناختی خود را حفظ می نمایند و در برابر در شرایط استرس زا و موقعیت های ناگوار، سالمت رواندارای سبک بدبینانه نمی توانند 

 زا تاب آور باشند.رویداد های آسیب

حرکتی از نظر مسائل روحی شخصیتی شرایط نگران  -درمجموع یافته های پژوهش نشان می دهد که دانش آموزان معلول حسی

 کننده تری نسبت به دانش اموزان عادی دارا می باشند.

می  آنها در آشفتگی های هیجانی و اضطراب ان معلول با آنها دست به گریبان هستند سبب برمشکالتی که دانش آموز و مسائل

 سالم و قوی ارتباط برای بیشتری فرصت و کاسته آنها استرس از تواند می افراد این برای اجتماعی حمایت های شبکه شود. ایجاد

دانش   روانی سالمت ارتقاء موجب تواند میندی های سرسختی فراشناختی و ایجاد توانمدادن آموزش های . دیگران مهیا سازد با

 یافته تعمیم پژوهش، های محدودیت برخی و نمونه حجم کمی آماری، جامعه نوع به توجه با. شود حرکتی -آموزان معلول حسی

 .گیرد احتیاط صورت با باید تحقیق این های
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