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 چکیده 

 لیتمعلو دارای نوجوانان در خودانتقادی و تکانشوری کاهش بر استرس مدیریت برنامه بررسی اثربخشی هدفپژوهش حاضر با

انجام شد. روش پژوهش آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش شامل جسمانی 

که از بین  بودند 1932رت اداره بهزیستی( در نیمه دوم سال نوجوانان معلول عضو انجمن معلولین شهر اردبیل )تحت نظا کلیه

 13نفر( به صورت تصادفی جایگزین شد. گروه آزمایش  11نفر( و کنترل) 11نفر انتخاب و در دو گروه آزمایش ) 93آنان تعداد 

ون و پس آزمون از گردآوری داده دها در پیش آزم استرس دریافت کرد. برایدقیقه ای برنامه آموزشی مدیریت  33جلسه 

استفاده شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات با آزمون تحلیل کواریانس تکانشگری بارات و مقیاس سطوح خود انتقادی  پرسشنامه

بهره گرفته شد. نتایج نشان داد  23نسخه  SPSS( انجام شد که برای این منظور از نرم افزار آماری MANCOVAچندمتغیره )

جسمانی  معلولیت دارای نوجوانان در خودانتقادی و تکانشوری کاهش تأثیر معناداری برترس برنامه آموزشی مدیریت اس

برنامه مذکور از سوی روانشناسان انجمن پیشنهاد می گردد که داشت. با توجه به آموزش آسان این برنامه مدیریت استرس، 

 .قرار گیرد استفادهلیت مورد معلولین به منظور کاهش تکانشگری و سطوح خودانتقادی افراد دارای معلو

 یجسمان یتمعلول ی،خودانتقاد ی،استرس، تکانشور یریتبرنامه مد واژگان کلیدی:

 

 

 



 مقدمه 

ه فرد را از ادامه کذهنی است  یا جسمانی مجموعه ای از اختلالات 2تی، معلول1گاه سازمان جهانی بهداشتدید براساس دیدگاه

 عهیکه بر اثر ضا شودیگفته م یفرد معلول به کس(. 1931)کریمی درمنی،  داردیزندگی مستقل فردی و اجتماعی باز م

که  یگردد، به طور جادیا یو یعموم یدر سلامت و کارآمد یتوأم، اختلال مستمر و قابل توجه ای یروان ،یذهن ،یجسم

و  نایناشنوا و ناب دمانن رینظ یگروه، شامل حس نیا شود. یو اقتصاد یاجتماع یهانهیموجب کاهش استقلال فرد در زم

( در نتایج مطالعه خود 2311و همکاران) 9(. اّولدیپ1922)شفیع آبادی،  هستند یو معلول ذهن یمعلول جسم نیهمچن

 رانیکشور ا یبرا یجامعه جهان یاز سو تیمعلول درصد 13حدود به علاوه  گزارش کردند. 2/12شیوع معلولیت جسمانی را 

نفر معلول در  ونیلیم 2 یبیطور تقر نمود به انیب توانیم یآمار عموم یونیلیم 23 تیتساب جمعاح با شده که زده نیتخم

نیا و )فرهانی وجود دارند یینایناب ویی ناشنوا نیو همچن یاجتماع ،یروان ،یذهن ،یجسم یهاتیمعلول انواع مختلف اعم از

 (. 2312همکاران، 

ص کارکردهای جسمانی دارند، ممکن است عوارضی مانند زود رنجی، ناراحتی و افراد معلول به سبب ناتوانی های که در خصو

آن ها را بوجود آورد. در یک  4یتکانشگرتواند با تاثیرگذاری بر بعد روانی آنان، موجبات غیره داشته باشند که این عوامل می

 نافتینو،  یها حس یجستجو ،ییجراجوبه ما لیتما ،یفور یپاداشها حیصورت ترج به توانی را می جامع، تکانشگرتعریف 

 (. بطور کلی تکانشگری2319و همکاران،  1)پارکنمودتعریف  یبه پاداش و زمان واکنش کوتاه فرد یابیدست ساده یهاراه

 بهترین که است پایه افکاری بر کردن عمل یا آینده های رفتار به نسبت تفکر با کمترین نمودن عمل معنی به است ممکن

و افراد معلول به دلیل فشارهای روانی که از بابت معلویت خود دارند،  شود گرفته نظر در نمی باشد، یا دیگران ردف گزینه ی

( در نتایج بررسی 2316و همکاران) 7(. در این خصوص لوکیا2334، 6همواره تحت انواع فشار روانی می باشند)داو و لوکستون

جسمانی دارای نشاط ذهنی پایین و تکانشگری بالاتری در مقایسه با نوجوانان خود نشان دادند که نوجوانان دارای معلولیت 

 بدون معلولیت جسمانی بودند. 

تواند موجب پیدایش دیدی منفی و به طبع آن خودانتقادی در نوجوانان گردد. علاوه براین وجود معلولیت جسمانی می

در  یگناه و نگران احساس از خود، یمنفی ابیشود، که با ارزیر مخود تصو فیتعر یشکل نابهنجار برا کیبه عنوان خودانتقادی 

(. 2313و همکاران،  2)بلات شودیکردن بر اساس استانداردها شناخته م یزندگ یبرا ییاز عدم توانا تیمورد کاهش رضا
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و  13گیلبرت. ی شدهای و درونمقایسهخودانتقادی خودانتقادی دارای دو وجه است؛ ( 2334)3تامپسون و زوروفبراساس نظر 

 شود و خودانتقادیکفایتی می( بیان کردند که خودانتقادی بیرونی باعث ایجاد ناامیدی، احساس حقارت و بی2336همکاران)

درونی باعث ایجاد انزجار و تنفر از خود می شود. هر دو شکل خودانتقادی به صورت مثبت باهم همبسته هستند. وجود 

و  11را برای آسیب به خود در این نوجوانان فراهم کند. به طوری که در این خصوص ربیکا تواند زمینهخودانتقادی می

( در نتایج بررسی خود گزارش کردند که افراد دارای خودزنی میزان خودانتقادی بیشتر و عزت نفس پایینی 2317) همکاران

اشی از وجود معلولیت در این افراد بسیار مهم داشتند. براین اساس انجام مداخلات روانشناختی به منظور کاهش آسیب های ن

 می باشد.  12استرس تیریمد های آموزش مهارتو قابل اهمیت می باشد. در این راستا یکی از 

فرد برای  ییتوانا شیاز همه آنها افزا هدف شود که یبه مجموعه فنون کاربردی گفته م استرس تیریمد های آموزش مهارت

 استرس است که در تیریآموزش مد کاربردی های وهیاز ش یکیکاهش استرس ادراک شده است.  جهینت در مقابله با استرس و

ی موارد آموزش داده م ریو سا یهای بدن حس رفتار و جان،یاسترس بر الگوهای تفکر، حالات ه ریتأث همچونیی آن مهارت ها

افراد شاغل به خصوص در  به رفتاری یشناخت های کیاسترس و تکن تیریآموزش مد نیهمچن(. 2316، 19)الکساندرشود

 تیریدهند و با مد انجام خود ار های تیمسئول شترییکه با مهارت و توانمندی ب کندی م کاری پر تنش کمک های طیمح

(در 2312)14(. وارل اسیم2311)سلطانی و دادیانیفر، و نشانگان آن شوند یشغل یفرسودگ ریاسترس، به احتمال کمتری درگ

 11داشت. همچنین بایباضطراب / استرس  دادند که آموزش برنامه مدیریت استرس تاثیر معناداری بر کاهشی نشان پژوهش

( در نتایج مطالعه ای تحت عنوان بررسی تاثیر آموزش مهارت های مدیریت استرس بر کاهش تکانشگری، 2311و همکاران)

 ندنشان داد( نیز در تحقیقی 1937د. فروتن و همکاران)گزارش کرند که این برنامه تاثیر معناداری بر کاهش تکانشگری دار

کاهش  نیآشکار و همچن بنمره اضطرا نیانگی، کاهش میآورمعنادار نمره تاب شیاسترس موجب افزا تیریآموزش مد

 شد. نمره اضطراب پنهان  نیانگیم

وانی، انجام مداخلات روانشناختی به در نهایت با توجه به آسیب های روانشناختی ناشی از معلولیت به ویژه در دوران نوج

منظور کاهش مشکلات این افارد بسیار مهم می باشد. به ویژه اینکه مطالعات بسیار اندکی در این خصوص صورت گرفته است. 

 در ادیخودانتق و تکانشوری کاهش بر استرس مدیریت برنامه با توجه به آنچه بیان شد این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی

 جسمانی صورت گرفت. معلولیت دارای ناننوجوا

 روش 

پس آزمون با گروه کنترل می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر  -روش پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون

بودند. نمونه  1932کلیه نوجوانان معلول عضو انجمن معلولین شهر اردبیل )تحت نظارت اداره بهزیستی( در نیمه دوم سال 
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نفر از جامعه آماری مذکور بودند که به روش نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند. به این صورت که  93پژوهش شامل  آماری

حرکتی( حائز /جسمی نفر )نوجوانان دارای معلولیت 93از بین دانش آموزان معلول عضو انجمن معلولین شهر اردبیل تعداد 

نفری )آزمایش و کنترل( به صورت تصادفی  11ر انتخاب و در دو گروه شرایط عدم ابتلاء به معلولیت ذهنی و بیماری دیگ

جایگزین شدند. به منظور گردآوری اطلاعات بعد از انتخاب نمونه آماری و توضیح اهداف پژوهشی برای آنان برای گروه آزمایش 

؛ ترجمه آل 2337اران)دقیقه ای براساس پکیج آموزشی آنتونی و همک 33جلسه  13در نامه آموزشی مدیریت استرس بر

( صورت گرفت و گروه کنترل بدون مداخله باقی ماندند. در نهایت بعد از انجام جلسات آموزشی از هر 1922محمد و همکاران، 

گیری از نرم افزار ( و با بهرهMANCOVAدو گروه پس آزمون دریافت شد و اطلاعات با آزمون تحلیل کواریانس چندمتغیره )

 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. ابزار گردآوری اطلاعات شامل موراد ذیل بود: 23نسخه  SPSSآماری 

آیتم دارد.  93( ساخته شده است. این مقیاس 1334پرسشنامه تکانشوری توسط بارات)الف( پرسشنامه تکانشگری بارات: 

دهی ( نمره4تا تقریباً همیشه )با امتیاز  (1ای از بندرت/هرگز )با امتیاز گزینه 4های این ابزار براساس مقیاس لیکرت گزینه

گیرد. حداقل نمره در این عبارت منفی وجود دارد که امتیازبندی آن به صورت معکوس انجام می 11شود. در این ابزار می

را برای نمره کل بدست آورده است. پاتون،  21/3( پایایی حدود 1334باشد. بارات )می 123و حداکثر نمره  93مقیاس 

ثبات درونی این مقیاس را برای کل نمرات که  ( ضریب1927؛ نقل از اختیاری، اسماعیلی و جاوید، 1331ستنفورد و بارات )ا

بصورت جداگانه برای دانشجویان کارشناسی، بیماران دارای سوء مصرف مواد، بیماران روانپزشکی کلی و زندانیان بطور متوسط 

( این پرسشنامه را در دو گروه افراد سالم و مصرف 1927طالعه اختیاری و همکاران )گزارش نمودند. در م 29/3تا  73/3از 

های را به ترتیب برای خرده مقیاس 29/3و  73/3، 69/3کننده مواد اجرا کردند و در گروه افراد سالم آلفای کرونباخ 

 برنامگی، تکانشوری حرکتی و تکانشوری شناختی گزارش دادند.بی

مقیاس سطوح خودانتقادی به عنوان مفهوم خودانتقادی دو بعدی به وسیله  (:LOSCود انتقادی )ب( مقیاس سطوح خ

( تهیه شده است. این مقیاس دو سطح خود انتقادی، خودانتقادی مقایسه ای و خودانتقادی درونی 2334تامپسون و زوروف )

به شدت ) 1، از دامنه گزینه 7ر روی یک مقیاس آیتم است که ب 22کند. مقیاس خودانتقادی شامل شده را اندازه گیری می

( اندازه گیری می شود. نمرات بالاتر در این مقیاس نشان دهنده سطح بالاتر خودانتقادی در فرد )به شدت موافقم 7( تا مخالفم

همسانی  ( در مطالعه خود2319) 16در نظر گرفته شده است. یاماگوجی و کیم 66باشد. نمره برش برای این مقیاس می

-(. آلفای کرونباخ دو خرده مقیاس خودانتقادی مقایسه33/3درونی مناسبی را برای این مقیاس گزارش کردند )آلفای کرونباخ=

و  -66/3گزارش شده است. همبستگی این دوخرده مقیاس با ارزش خود به ترتیب  22/3و  24/3ای و درونی شده به ترتیب 

به دست آمده است. همچنین در ایران  14/3و  63/3به ترتیب  (NEO)هیجانی تست نئو و با خرده مقیاس ناپایداری  -12/3

و برای خرده مقیاس خودانتقادی مقایسه ای و درونی  22/3( آلفای کرونباخ این پرسشنامه را برای کل مقیاس 2311قربانی )

 گزراش کرده است. 23/3و  73/3شده به ترتیب 

دقیقه ای براساس پکیج  33جلسه  13در نامه آموزشی مدیریت استرس این پژوهش بر در: آموزشی مدیریت استرس برنامه

( صورت گرفت که در جدول ذیل خلاصه این جلسات 1922؛ ترجمه آل محمد و همکاران، 2337آموزشی آنتونی و همکاران)

 ارائه شده است:
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 استرس خلاصه برنامه آموزشی مدیریت -1جدول

 محتوای جلسه ها جلسه ها

 لسه اولج
سطوح  آزمون و درک اهمیت آگاهی از تاثیر تجسمی و روانی استرس و اهمیت مدیریت و نظارت بر پیش

 ی(.تمرینات آرمیدگ)استرس و ایجاد فهرستی از استرسزاها

 ارتباط بین افکار واحساسات و یادگیری فرایند ارزیابی )تمرینات آرمیدگی با تنفس دیافراگمی(. جلسه دوم

 جلسه سوم
ورت ص تمرین شناسایی انواع مختلف افکارمنفی، درک تأثیر تفکر منفی بر رفتار )تمرینات آرمیدگی به

 تصویرسازی(.

 جلسه چهارم
ه مرینات آرمیدگی ب)تشناسایی خودگویی منطقی و غیرمنطقی، آموختن گامهای جایگزینی افکار منطقی 

 (.صورت تصویرسازی همراه با تنفس دیافراگمی

 مجلسه پنج
ورت آرمیدگی به ص تمرینات)آموختن انواع مقابله، شناسایی سبکهای مقابلهای خود و مقابله موثر و کارآمد 

 (.تصویرسازی همراه با تنفس دیافراگمی

 مجلسه شش
 تمرینات)ای موثر، تمرین نرم کردن برای استرسزاهای طاقت فرسا  آموختن وتمرین گامهای مقابله

 (.خودزادها همراه خود القایی مثبت، تمرین مراقبه نور خورشید همراه باصورت تصویرسازی  آرمیدگی به

 (.انجام تمرینات مراقبه مانترا)آموختن مدیریت خشی  مجلسه هفت

 مجلسه هشت
راقبه م انجام تمرینات)یادگیری سبکهای بین فردی، تمرین ارتباطات موثر و استفاده ازمهارت حل مسئله 

 (.مراقبه نورخورشیدشمارش تنفس، ادامه تمرین 

 مجلسه نه
مدیرت استرس  درک فواید حمایت اجتماعی، شناسایی موانع حفظ حمایت اجتماعی، آموختن تکنیکهای

 (.تنفس دیافراگمی تمرینات آرمیدگی بصورت تصویرسازی همراه با)برای حفظ حمایت اجتماعی 

 مجلسه ده
ی آرمیدگ کل برنامه، برنامه ریزی برای تمرین انجام تمرینات برنامه مدیریت استرس شخصی شامل: مرور

 (.مراقبه مانترا انجام تمرینات)آزمون  برنامه مدیریت استرس شخصی، اجرای پس خانگی، ایجاد یک

 نتایج

( بود. 12/1و ) 12/16( و گروه کنترل 33/1و ) 97/16 های پژوهش میانگین و )انحراف معیار( سن گروه آزمایشطبق یافته

هر دو گروه بیشترین فراوانی پسر و کمترین فراوانی دختر بودند. از لحاظ تحصیلات نیز در هر دو گروه کمترین همچنین در 

 فراونی دانش آموز پایه اول متوسطه دوره دوم و بیشترین فراوانی پایه سوم بودند.

 میانگین و انحراف تکانشگری و خودانتقادی در بین گروه های مورد مطالعه -2جدول 

 گروه رمتغی

 پس آزمون پیش آزمون

 میانگین
انحراف 

 معیار
 میانگین

انحراف 

 معیار



 تکانشگری
 47/2 34/63 94/2 43/63 کنترل

 91/1 37/12 62/2 13/73 آزمایش

 درونی خودانتقادی
 62/1 13/44 16/1 31/49 کنترل

 62/7 12/92 44/1 17/44 آزمایش

 خودانتقادی مقایسه ای
 37/3 23/11 71/2 62/11 کنترل

 93/7 76/47 26/2 13/12 آزمایش

 

 میانگین و انحراف تکانشگری و خودانتقادی در بین گروه های مورد مطالعه ارائه شده است. 2در جدول 

 اسمیرنوف جهت بررسی نرمال بودن توزیع داده ها در متغیرهای پژوهش –نتایج آزمون کالموگروف  -9جدول 

 شاخص های آماری متغیر
پیش 

 زمونآ

پس 

 آزمون

 تکانشگری
 763/3 134/3 اسمیرنوف –مقدار کالموگروف 

 921/3 464/3 سطح معنی داری

 خودانتقادی

 درونی

 696/3 372/3 اسمیرنوف –مقدار کالموگروف 

 262/3 221/3 سطح معنی داری

خودانتقادی 

 مقایسه ای

 311/3 313/1 اسمیرنوف –مقدار کالموگروف 

 239/3 124/3 سطح معنی داری

درصد بیشتر باشد فرض نرمال بودن آن پذیرفته می شود،  1با توجه به نتیجه آزمون هر متغیری که سطح معنی داری آن از 

. نتایج آزمون نرمال بودن درصد باشد فرض صفر یعنی ادعای نرمال بودن توزیع متغیر پذیرفته نمی شود 1ولی اگر کمتر از 

در احتمال آماره در متغیرها نشان دهنده  31/3داری بالای شان داده شده است. سطح معنیاسمیرنوف در جدول ن-کولموگروف

 نرمال بودن متغیرها و استفاده از آزمون پارامتریک برای آزمون فرض است. 

 نتیجه آزمون لون جهت بررسی همسانی واریانس ها -4جدول

مقدار  متغیر

F 

درجه آزادی 

1 

درجه آزادی 

2 

سطح معنی 

 داری

 372/3 96 9 121/2 تکانشگری

 273/3 96 9 397/1 درونی خودانتقادی



مقایسه  خودانتقادی

 ای

113/1 9 96 191/3 

برقرار  31/3در سطح  آگاهی ذهن بر مبتنی دهد که تجانس واریانس های دو گروه کنترل و مداخلهنشان می 4نتایج جدول 

نس، می توان تحلیل کوواریانس برای فرضیه ها استفاده کرد. همچنین است. با توجه به برقراری مفروضه های تحلیل کوواریا

کواریانس آورده شده است. براساس نتایج -های واریانسی همسانی ماتریسی آزمون باکس جهت بررسی مفروضهنتیجه

کواریانس برقرار -یانسهای واری همسانی ماتریسباشد. بنابراین، مفروضهمی 31/3(، بزرگتر از 133/3مندرج، سطح معناداری )

 باشد.می

 نتایج تحلیل کواریانس پس آزمون نمرات متغیرهای وابسته پس از تعدیل پیش آزمون-1جدول 

منبع 

 تغییرات
 متغیر

مجموعه 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
 Fمقدار 

سطح 

 معنی داری

مجذور 

 اتا

 گروه

 313/3 333/3 416/111 914/2967 1 914/2967 تکانشگری

 342/3 333/3 493/119 933/7122 1 933/7122 درونی خودانتقادی

مقایسه  خودانتقادی

 ای
422/6213 1 422/6213 721/193 333/3 391/3 

توان  یاست، م 31/3کمتر از  ینانسطح اطم یآزمون برا یخطا یدار یسطح معن ینکهو با توجه به ا 1جدول  یجطبق نتا

عناداری تاثیر م جسمانی معلولیت دارای نوجوانان در خودانتقادی و تکانشوری بر استرس تیریمد یبرنامه آموزشارائه گفت که 

گروه ازمایش شده است  جسمانی معلولیت دارای نوجوانان در خودانتقادیسطوح  و تکانشوریدارد. به طوری که موجب 

(31/3p<.) 

 گیریبحث و نتیجه

 یتمعلول دارای نوجوانان در خودانتقادی و تکانشوری کاهش بر استرس یریتمد برنامه اثربخشیاین پژوهش با هدف بررسی 

 تکانشوری کاهش برتأثیر معناداری  استرس مدیریت برنامهانجام شد. نتایج به دست آمده نشان داد که آزموش  جسمانی

(، 1939دهقان و همکاران)نتیجه به دست آمده به یافته های مطالعات  (.>p 31/3)دارد جسمانی معلولیت دارای نوجوانان

همسویی داشت. در این راستا مطالعه دهقان و  (2312( و وارل اسیم )1937(، فروتن و همکاران)2311بایب و همکاران)

تأثیر معناداری دارد. بعلاوه  پرخاشگری میزان کاهش بر استرس مدیریت های مهارت آموزش( نشان داد که 1939همکاران)

اضطراب / استرس  ی نشان دادند که آموزش برنامه مدیریت استرس تاثیر معناداری بر کاهششپژوه(در 2312وارل اسیم )

( در نتایج مطالعه ای تحت عنوان بررسی تاثیر آموزش مهارت های مدیریت استرس بر 2311داشت. همچنین بایب و همکاران)

( نیز در 1937گری دارد. فروتن و همکاران )کاهش تکانشگری، گزارش کرند که این برنامه تاثیر معناداری بر کاهش تکانش

آشکار و  بنمره اضطرا نیانگی، کاهش میآورمعنادار نمره تاب شیاسترس موجب افزا تیریآموزش مد ندنشان دادتحقیقی 

 شد.نمره اضطراب پنهان  نیانگیکاهش م نیهمچن

و از دست دادن تسلط بر شناخت و رفتار که برنامگی عبارت است از بی یتکانشگردر تبیین این یافته می توان بیان کرد 

به افراد براین اساس ارائه برنامه آموزش مدیریت استرس  (.2334اندازد)داو و لوکستون، سلامت و موفقیت فرد را به تأخیر می

ای ه های درونی، تفکرات و احساساتشان تغییر دهند و بدین صورت سبب کاهش نشانه کمک می کند تا روابطشان را با حالت



، آموزش تکنیک های آرمیدگی عضلانی، تمرکز عمیق، (. بعلاوه اینکه2313، 17سمپل و کوهن ساویر)می شودتنش  درونی

می شود.  تنش ماهیچه ای همراه با آرامسازی فکری باعث عادی شدن جریان تنفس و کاهش نشانه های بیرونی آرمیدگی

 است ارگانیسم بدن در اکسیژن سوختن در ه ی اضطراب، اختلال( مطرح می کند، اولین مشخص1334همچنان که سلیگمن )

 به بدن در اکسیژن سوزاندن جریان شود، می استفاده عضلانی آرمیدگی یا یوگا مراقبه،مثل ی های تکنیک از که هنگامی و

 ر گذار است. د که این عامل به تبع در کاهش تکانشگری تاثییاب می کاهش تنش بیرونی های نشانه و برگشته عادی حالت

 رایدا نوجوانان سطوح خودانتقادی کاهش برتأثیر معناداری  استرس مدیریت برنامهیافته دیگر پژوهش این بود که آزموش 

صورت مستقیم صورت نگرفته است، به ای بهبا توجه به اینکه در این خصوص مطالعه (.>31/3p)دارد جسمانی معلولیت

 و روش خوش، (1939)همکاران و زارعیهای این اساس نتیجه حاصله با یافتهگردد. برمطالعات مشابه استناد می

( در تحقیقی ارائه برنامه مدیریت 1939ی و همکاران)زارعهمپوشانی داشت.  (1931)همکاران و ناظرو ( 1934)همکاران

یز به دست آمد. بعلاوه مطالعه ( ن1931و همکاران) ظراسترس تاثیر معناداری بر بهبود سلامت روان دارد. نتیجه مشابهی در نا

 یسازگار تاثیر معناداری بر افزایش استرس تیریآموزش مد ( در تحقیقی نشان داد که1934) و همکاران خوش روش

 . داشت یاجتماع

در تبیین این یافته می توان بیان کرد که وجود برنامه مدیریت استرس با آموزش صحیح راهبردهای مقابله ای موجب می شود 

فرد احساس کنترل درونی بالایی داشته باشد. به عبارتی، حس کارامدی و کفایت بالا در این افراد، آن ها را به سوی که 

مناسب سوق می دهد. به بیانی دیگر این افراد با دریافت آموزش های کنترل استرس و با  و دوری از خودسرزنشی خودکنترلی

 خویش را افزایشو خودباوری ل موقعیت های استرس زا، میزان خودکنترلی تکیه براحساس کارآمدی و کفایت کافی در کنتر

بعلاوه  ( که این عامل موجب کاهش خودسرزنشی و خودانتقادی در آنان می گردد.2337و همکاران،  12می دهند)استانتن

عیت های الزام های موق اینکه احساس کنترل شخصی باعث بیشتر شدن اعتقاد به کفایت منبع درونی و بیرونی برای مقابله با

کاهش زندگی می شود. کفایت های منابع به نوبه خود موجب حس خود قوی و توانمند و خودهدایت گر و به تبع آن 

  (.2332، 13بیشتر می شود)اسکئور و اسکئور خودانتقادی

وه مورد مطالعه و اجتماعی گر -از جمله محدودیت های این پژوهش می توان بر عدم کنترل وضعیت تحصیلی و اقتصادی

شود در مطالعات آتی وضعیت تحصیلی و وضعیت استفاده از روش نمونه گیری دردسترس اشاره کرد. براین اساس پیشنهاد می

 بعلاوه پیشنهاد میاجتماعی این گروه ها کنترل شود. همچنین از روش های نمونه گیری احتمالی بهره گرفته شود.  -اقتصادی

آسان این برنامه مدیریت استرس، برنامه مذکور از سوی روانشناسان انجمن معلولین به منظور کاهش  گردد با توجه به آموزش

 تکانشگری و سطوح خودانتقادی افراد دارای معلولیت مورد استفاده قرار گیرد.
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Abstract 

The aim of this study was to investigate the effectiveness of stress management program on 

reducing Impulsivity and self-criticism in adolescents with physical disabilities. The research 

method was experimental with pre-test and post-test design with control group. The 

statistical population of the study included all disabled adolescents who were members of 

Ardabil Disabled People's Association (under the supervision of the Welfare Department) in 

the second half of 1932, of which 93 were selected and randomly divided into two 

experimental groups (11) and control (11 people). Was replaced. The experimental group 

received 13 33-minute sessions of the Stress Management Training Program. To collect the 

data in the pre-test and post-test, Barat's vibration questionnaire and self-critical scale were 

used. Data analysis was performed by multivariate analysis of covariance (MANCOVA), for 

which SPSS statistical software version 23 was used. The results showed that the stress 

management training program had a significant effect on the reduction of impulsivity and 

self-criticism in adolescents with physical disabilities. Due to the easy training of this stress 

management program, it is recommended that the program be used by psychologists of the 

Association of the Disabled to reduce impulsivity and self-criticism levels of people with 

disabilities. 
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