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 چکیده

 اب فرزند دارای شناختی مادرانروان توانمندی و والدگری بر تنش، استرس مدیریت آموزش اثربخشی بررسی به پژوهش این

که فرزندشان  بود شاهرود شهرستان در ویژه نیازهای با فرزند دارای مادران کلیه پژوهش این آماری جامعه انجام شد. ویژه نیاز

 با آموزدانش عنوانبه نامثبت مجوز دارای، سمنان استان استثنایی وپرورشآموزش مدیریت سوی از 69-69 تحصیلی سال در

 فرادا. بود دسترس گیری درنمونه نوع از پژوهش این در یگیرنمونه روش. بودند تحصیل به مشغول و تشخیص ویژه نیازهای

 19. بودند( کنترل گروه در نفر 19 و آزمایش گروه در نفر 19) ویژه نیاز با فرزندِ دارای مادرانِ از نفر 03 شامل کنندهشرکت

 ابزار دو طریق از ژوهشپ این اطلاعات. شد اجرا هاآن روی بر استرس با مقابله برنامه و انتخاب تصادفی صورتبه نفر

 و توماس) شناختیروان توانمندی استاندارد پرسشنامه و( 1663آبیدین ، ) والدین تنیدگی شاخص شامل شناختیروان

 منظوربه سپس. دادند پاسخ آن به آزمونپس و آزمونپیش مرحله دو در کنندگانشرکت که شد آوریجمع( 1663 ،ولتهوس 

 این نتایج .درآمد اجرا به کوواریانس تحلیل، SPSS آماری افزارنرم به هاداده این واردکردن از پس، حاصله هایداده بررسی

 مادرانِ شناختیِ روان توانمندی افزایش والدگری و تنش کاهش در معناداری اثر استرس مدیریت آموزش که داد نشان پژوهش

 .>P)331/3است ) داشته آزمونپس در ویژه نیاز با فرزند دارای

 ویژه نیاز با فرزند دارای مادران، شناختیروان توانمندی، والدگری تنش، آموزش مدیریت استرس :کلیدی واژگان

 

 

 

 

 

 

 مقدمه

 یا محرك نوع هر استرس(. 2311، نیازی خان و نیازی خان) است روزمره زندگی در طبیعی واقعیتی روانی فشار یا استرس

 ایجاد بیماری خاص شرایط در و شده حیاتی تعادل در اختلال باعث تواندمی که باشدمی خارجی و داخلی محیط در تغییر
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، عروقی قلبی هایبیماری تشدید باعث که دارند ارتباط استرس با جسمی هایبیماری %03 که دهدمی نشان شواهد. کند

 (.2319 ،1همکاران و آنجلا، جنا، مادلین) شودمی... و میگرن، آسم، روماتوئید آرتریت، هاسرطان، معده زخم، فشارخون

 اطلاق خارجی و داخلی نشدهبینیپیش و عوامل ناسازگار به نسبت انسان عمومی هایواکنش مجموع به استرس همچنین

 و جسم سلامت برای مداوم استرس. آیدمی پدید استرس برود میان از خارجی یا داخلی تعادل هرگاه که گونه بدین. گرددمی

 شودمی کفایتیبی احساس و کار از مکرر هایغیبت، منقطع خواب، تفاوتیبی چون عوارضی ایجاد باعث و بوده مضر روان

 (.1060 ،خانی و دامنپاك)

 سخت بیماری. است عوامل این از یکی فقط کار فشار. است متعددی عوامل معلول، آن ناخوشایند جانبی عوارض و استرس

 شمارا توانندمی که هستند حوادثی ازجمله، شرایط تغییر هرگونه یا و مالی مشکل یک با مواجهه یا خانواده اعضاء از یکی

 (.1690، 2پیفر) دهند قرار فشارتحت

 عورباش) است شده تصویر والدین روابط و زندگی در گرم عاطفی ازلحاظ و شاد دوران یک عنوانبه طورکلیبه نوزاد یک تولد

 روانی فشارهای، شود متولد هاآن از ترکیبی یا و رفتاری یا و جسمی یا ذهنی هایعلولیتم با نوزادی اگر حال(. 1063، لشگری

 را روحی ضربه بیشترین مادر معمولاً. گرددمی برابر چندین مادر ویژهبه خانواده اعضای بر فرزندی چنین وجود از حاصل

، نظم خوردن هم بر سبب امر این که کندمی وارد را مضاعفی روانی فشارهای کودك معلولیت از آگاهی. شودمی متحمل

 استثنایی کودکان مادران که اندداده نشان زمینه این در شدهانجام هایپژوهش. شودمی زندگی یافتگی سازش و آرامش

 اییاستثن کودکان فاقد مادران به نسبت هاآن در اضطراب و افسردگی سطح و داشته قرار استرس و روانی فشارتحت شدتبه

، اجتماعی قلمروهای در را فرد وری کنش استرس که دادند نشان مختلف هایپژوهش همچنین(. 1061، کمیجانی) است بالاتر

 (.1661 ،0استورا) نمایدمی اختلال دچار خانوادگی و جسمانی، شناختیروان

 وظیفه که دهندمی نشان طالعاتم از برخی، است والدگری از ناشی استرس، است قرارگرفته موردتوجه امروزه که مسائلی از

، 4ینوننل، ایتالینا، سالویتا) است همراه استرس بالای سطوح با، دارد ناتوانی زندگی مختلف هایجنبه در که کودکی از مراقبت

 چنین و شودمی حاصل فردی منابع و والدینی تقاضاهای بین شدهادراك ناهمخوانی درنتیجه والدگری استرس(. 2330

 (.2332، 9همکاران و چو، کلین، اسکس) شود تجربه، است والدگری به مربوط که زندگی حیطه چندین در تواندمی استرسی

، افسردگی مانند) والدین آشکار و اصلی خصوصیات وری کنش تعاملی اثر حاصل را والدگری استرس( 1663) 9آبیدین

 اب( کردن مادری یا پذیرینقش از ناشی محدودیت، همسر با روابط، کودك با بستگیدل با توأم روابط، سلامت، صلاحیت

 عتقدم همچنین او. داندمی( گری تقویت و کنشی فزون، خلق، طلبیفزون، پذیرندگی، پذیریسازش مانند) کودك خصوصیات
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 مشکلات، اقطل مانند) زندگی زایتنیدگی عوامل و بیرونی موقعیتی متغیرهای با همراه، کودك و والد هایویژگی که است

 (.2339 ،0همکاران و وُرد، کُوشُف، ستینگهی) است والدگری استرس و وری کنش نارسا احتمالی افزایش دلیل...(  و شغلی

 مواجه آن با که مشکلاتی و مسائل بر هاسازمان و هاگروه، افراد آن در که شودمی تعریف فرایندی عنوانبه توانمندسازی

، لبهغ هایشانضعف بر نمایند تلاش تا است ضعیف افراد به کمک توانمندسازی هدف بنابراین کنند؛ پیدا کنترل، هستند

 را آن و داده افزایش زندگی بر عاقلانه کنترل برای را هایشانتوانایی و هامهارت، بخشیده بهبود را شانزندگی مثبت هایجنبه

 (.1664، 8وُرتر مک) نمایند پیاده عمل در

، توانمندسازی دیگر مهم بُعد بلکه، نیست فقر از رهایی درآمد و سطح اقتصادی و افزایش وانمندسازیت فقط توانمندسازی

 رب کنترل، آمدی خودکار، نفساعتمادبه، سازگاری بهبود، روان سلامت ارتقاء دنبال به که است شناختیروان توانمندسازی

 (.1063، کیمیایی) است غیره و زندگی

 تشویق خویش زندگی هایجنبه بر بیشتر کنترل به را زنان که شد مطرح( 1002) لانگه سارا سوی از نزنا توانمندسازی نظریه

 عملی برای لازم توانایی و شده آگاه خود هایخواسته و نیازها از زنان آن طی که است فرایندی زنان توانمندسازی. کندمی

 .(1082، راستابی فرخی و استیخو یزد، کتابی) آورندمی دست به را خود هایخواسته ساختن

 فیتکی ارتقاء به زنان شناختیروان توانمندسازی؛ گفت توانمی نیز زنان اجتماعی - روانی توانمندسازی پیامدهای تعریف در

 به شغلی محیط در زنان فعال مشارکت سرانجام و کاهدمی خانواده شناختیروان هایپریشانی از و انجامیده آنان زندگی

 .(2312، همکاران و احمدی، آبادیشفیع، بخشفرح) شودمی منتهی آنان سیاسی و فردی بین، شخصی اقتدار افزایش

 تحت را آن حالات یهمه در توانندمی افراد از کمی تعداد ولی. است کرده تجربه را استرس خود زندگی طول در هرکس

 خانواده در فرزندبانیازویژه وجود گفت توانمی(. 1060، ورین و اصفهانی راجزی، بزرگی جان) کنند مدیریت و درآورده کنترل

 استرس مدیریت آمورش. اندازدمی خطر به را مادر خصوصبه والدین روانی و جسمی سلامت، استرس منبع یک عنوانبه

 دهد. افزایش را زااسترس عوامل با مقابله در فرد توانایی تواندمی

 پرداخته ویژه نیازهای با فرزند دارای مادران بر استرس مدیریت آموزش اثربخشی سیبرر به حاضر یمطالعه از این رو در

 ؟ دارد هاآن شناختیروان توانمندی و والدگری تنش بر تأثیری استرس مدیریت آیا که شود مشخص تا شودمی

 روش

 با آزمونپس و آزمونپیش طرح با که بود آزمایشی نیمه نوع اهداف موردنظر از توجه به ماهیت موضوع و پژوهش با این روش

 شهرستان در ویژه نیازهای با فرزند دارای مادران کلیه پژوهش این آماری گرفت. جامعه انجام آزمایش و کنترل گروه دو

 نامثبت مجوز دارای سمنان وپرورش استثنایی استانآموزش سوی مدیریت از 69-69تحصیلی  سال در که بود شاهرود

 دسترس در گیرینمونه روش از پژوهش این بودند. در تحصیل به مشغول و تشخیص ویژه نیازهای با موزآدانش عنوانبه

 آموزدانش که انیآموزدانش مادران و اندبوده تحصیل به مشغول ایوب مرکز در که انیآموزدانش مادران از نفر 03.شد استفاده

 جایگزین شدند.( نفر 19 گروه هر) آزمایش و کنترل گروه دو در تصادفی صورتبه بودند مرکز این تلفیقی)فراگیر(
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 از نامثبت مجوز دارای هافرزندان آن که ویژه نیازهای با فرزند دارای اند از: مادرانعبارت پژوهش این به ورود معیارهای

حداقل  بودن دارا، ، بودند مدارس شهرستان شاهرود سمنان در استان دانش آموزان با نیازهای ویژه وپرورشآموزش مدیریت

 آموزشی جلسات در جلسه دو از بیش غیبت همچنین. بود سال 49 تا 29 بین سن بودن دارا(، راهنمایی سوم) سیکل مدرك

 .شد گرفته نظر در خروج معیار عنوانبه استرس مدیریت 

 ابزار

 نظام در تنیدگی اهمیت که تاس دهی گزارش خود بر مبتنی ییک پرسشنامه(: 1663، 6آبیدین) والدین شاخص تنیدگی

 ایهویژگی ایاز پاره تواندمی والدین تنش که است مبتنی اصل این بر پرسشنامه این. کندمی ارزشیابی را کودك - والد

 ناشی ،هستند مرتبط مستقیم طوربه والدگری نقش ایفای با متنوعی که هایموقعیت یا و والدین هایخصیصه برخی، کودك

 14 شامل و است اختیاری ماده 16 و اصلی ماده 131 دارای که باشدمی ایگزینه 9 نوع از سؤال 123 شامل ارابز این. گردد

. است زندگی کلی استرس گیریاندازه برای مقیاس یک و( مقیاس 0) والدینی( مقیاس 9) کودکی قلمرو سه در فردی مقیاس

 و توجهیبی، ماده 9 خلق، ماده 6 طلبیفزون، ماده 0 پذیرندگی، دهما 11 پذیریسازش: از اندعبارت کودکی قلمرو هایمقیاس

، ماده 0 بستگیدل، ماده 6 افسردگی؛ شامل والدین قلمرو هایو مقیاس باشدماده می 9 گری تقویت، ماده 6 کنشی فزون

 سلامت، ماده 0 مسره با روابط، ماده 9 اجتماعی انزوای، ماده 10 صلاحیت احساس، ماده 0 والدینی نقش هایمحدودیت

 فراتر صدم 09 صدك از نمرات وقتی .است ماده 16 دارای که اختیاری مقیاس زندگی استرس نیز و باشد؛می ماده 9 والدین

 .دهدمی نشان را بیشتر مشکلات و شودمی گرفته نظر در بالا نهایتبی افراطی طوربه نمرات رودمی

 قلمرو کلی نمره برای 61/3 مادر 03 از متشکل بالینی نمونه در ماه 0 زمانی صلهفا در والدینی تنیدگی آزمایی باز پایایی

 اخب کرون آلفای طریق از درونی همسانی اعتماد قابلیت ضریب همچنین، بود کودکی قلمرو کلی نمره برای 90/3 و والدینی

 در و 89/3 کودك قلمرو در ضریب این. آمد دست به 60/3 کنگیهنگ مادران از نفری 248 گروه یک در مقیاس کل برای

 بین دیگر مختلف تنیدگی ابزار 9 با ابزار زمانهم روایی ضریب دامنه و 60/3 ابزار تفکیکی اعتبار. است بوده 61/3 والد قلمرو

 یآزمای باز اعتماد ضریب و 88/3 مقیاس کل برای ابزار این درونی همسانی اعتماد قابلیت ضریب مقدار و بوده 99/3 تا 08/3

 (.1-0)پیوست  (.2339، آبادیدادستان، احمدی ازغندی و حسن) است شده گزارش 64/3 روز 13 بافاصله آن

 این در شناختیروان توانمندسازی از منظور : (1663، 13ولتهوس و توماس) شناختیروان توانمندی استاندارد پرسشنامه

 باشدکار می در خودمختاری احساس و اعتماد احساس، دنبو دارمعنی احساس، بودن مؤثر احساس، شایستگی احساس تحقیق

 است . گرفته قرار مورداستفاده سؤال 19 با ایپرسشنامه آن گیریاندازه برای که

 و دانشگاه اساتید از تن چندین اختیار در پرسشنامه، پرسشنامه محتوایی روایی تعیین برای( 1061) مروی پژوهش در

 در مندرج سؤالات توسط موردبررسی متغیرهای سنجش خصوص در شد خواسته هانآ از و گرفت قرار نظرانصاحب

 یمتنظ در، شد پیشنهاد مشاور و راهنما محترم اساتید و نظرانصاحب این توسط که اصطلاحاتی. کنند اظهارنظر، پرسشنامه

 .گردید تائید پرسشنامه روایی و شده لحاظ نهایی پرسشنامه
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 اجرا آزمایش گروه برای هفته در روز یک و ایدقیقه 63، جلسه 8 مدت به استرس با ابلهمق هایمهارت آموزشی مباحث

 بر (1060، همکاران و بزرگی )جان جوانان برای استرس مدیریت درمانیگروه عملی راهنمای کتاب از جلسات محتوی. گردید

 :بود زیر موارد شامل و شد انتخاب نامارا مک سارا عملی برنامه اساس

 و حالات بروز برای امن محیطی شدن اعضا با یکدیگر و ایجاد آشنا و گروه والدین، معرفی درمانگر از دعوتاول: جلسه

ها، تکمیل پرسشنامه برنامه، قوانین کارگاه، ساختار و اهداف بیان و برنامه کلی اعضا، اطلاعات افکار و هیجانات، احساسات

شش ک طریق شکم و زا بوده است، آموزش تنفس ازایی که برای والدین استرسهوالدین و بیان موقعیت تعریف استرس ازنظر

 عضلانی

رایند اعضا، تعریف استرس، منابع استرس، ف تجربیات بیان و خانگی تکالیف تمرین تنفس و کشش عضلانی، بررسیجلسه دوم: 

این خصوص که استرس چگونه  نظر درتبادل استرس، عوامل مؤثر بر فرایند استرس، فواید مقابله مؤثر با استرس، بحث و

 (1609طبق روش بنسون ) زدایی برشود. آموزش تنشاحساس می

 خانگی، شناسایی استرس مثبت و منفی، بحث و گفتگو در مورد تکالیف تمرین تنفس و کشش عضلانی، بررسیجلسه سوم:

زدایی بر طبق روش راحل استرس، تمرین تنشهای استرس )فیزیکی، افکار، احساس، رفتار(، مزا، نشانهسایر منابع استرس

 بنسون،

های ذهنی مقابله با استرس و نحوه کنترل افکار، خانگی، روش تکالیف تمرین تنفس و کشش عضلانی، بررسیجلسه چهارم: 

 نآموزش و تمری، منفی افکار شناسایی تمرین ،رفتارها و منفی افکار، شناختی تحریفات و منفی گویی منفی، تفکر خود

 شده،تصویرسازی هدایت

های ذهنی مقابله با استرس و نحوه کنترل خانگی، مرور روش تکالیف تمرین تنفس و کشش عضلانی، بررسیجلسه پنجم: 

ای، مقابله های مقابلهمهارت، منطقی افکار جایگزینی تمرین ،منطقی افکار جایگزینی هایآموزش تکنیک توقف فکر، گام افکار،

 شده،باشد، تصویرسازی هدایتزا میهایی که استرسموقعیت یفای نقش درمؤثر با استرس، ا

های جسمی مقابله با استرس، اصول تغذیه سالم، خانگی، روش تکالیف تمرین تنفس و کشش عضلانی، بررسی جلسه ششم:

 و ثبت افکار زدایی تدریجی عضلانی وتمرین تنش های بهبود بخشیدن کیفیت خواب،کاهش استرس، روش نقش ورزش در

 احساس

خانگی، مدیریت زمان و نقش آن در کاهش استرس، تمرین  تکالیف تمرین تنفس و کشش عضلانی، بررسی جلسه هفتم:

 زدایی تدریجی عضلانیهای اجتماعی و روابط بین فردی، تنشمدیریت زمان، مراقبت از زمان حال، مهارت

نفس و خود به شایستگی رفتار کنید، ارتقاء اعتمادبه خانگی، با یفتکال تمرین تنفس و کشش عضلانی، بررسیجلسه هشتم: 

 ،تکمیل برای پرسشنامه ارائه، سؤالات به پاسخگویی ،بندیی مؤثر با افسردگی و اضطراب، جمعحرمت خود، پیشگیری و مقابله

 قدردانی و بیان احساس، سپاس

 نتایج

 وپنجسی) سال 00/09 سنی میانگین با( کنترل گروه نفر 19 و یشآزما گروه نفر 19) آزمودنی 03در این پژوهش درمجموع 

 .کردند شرکت پژوهش این در 398/4 سنی استاندارد انحراف و( هشت ماه و سال

 .تاس منعکس شده گروه تفکیک به متغیرهای پژوهش هایزیرمقیاس نمرات استاندارد انحراف و میانگین تفاوت 1 جدول در



 گروه دو تفکیک منغیرهای پژوهش به هایزیرمقیاس تغییر تفاوت یتوصیف هایویژگی: 1 جدول

 گروه کنترل گروه آزمایش متغیر

 آزمونپس آزمونپیش آزمونپس  آزمونپیش 

 M SD M SD M SD M SD 

 414/2 4/44 21414 43/44 990/4 42 468/2 00/44 روابط همسری

 994/4 2/18 894/2 19 342/2 8/14 462/2 20/19 افسردگی

 311/9 4/20 894/2 03 890/4 80/29 89/2 80/26 محدودیت نقش والدینی

 314/1 8/28 999/1 8/26 602/2 80/29 98/1 30/03 احساس صلاحیت

 328/0 2/21 069/2 8/21 224/4 80/23 2/2 40/21 انزوای اجتماعی

 820/2 4/22 820/2 4/22 449/2 10/22 90/2 30/22 پذیریسازش

 368/0 8/20 266/0 2/28 889/1 40/24 38/0 8/20 طلبیفزون

 860/1 8/24 101/2 9/24 262/0 80/21 429/2 8/20 خلق

 301/9 20 991/2 8/20 049/0 23/21 229/2 90/20 توجهیبی

 242/1 4/0 629/3 0 989/1 10/8 1/1 20/0 تقویت گری

 299/2 024/2 90/13 9/13 696/1 40/11 988/2 40/13 شایستگی

 92/2 2/13 086/2 60/6 839/2 4/11 998/2 00/6 ثر بودنمؤ

 866/1 6/13 414/2 4/11 62/2 20/12 260/2 9/13 دار بودنمعنی

 996/2 90/13 946/2 00/13 414/2 9/11 269/2 90/13 اعتماد

 121/2 1/11 434/2 20/11 409/2 10/11 396/1 12 خودمختاری

 

های گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل در هر دو متغیر استرس نمرات آزمودنیگونه که از جدول فوق مشخص است همان

 والدگری و توانمندی روانشناختی بهبودیافته است.

 

 متغیرهای پژوهش هایزیرمقیاس در کوواریانس تحلیل آزمون: 2 جدول



درجه  F مربع میانگین مجموع مربعات متغیر

آزاد

 ی

 2µ سطح معناداری

/130 382/3 1 202/0 206/42 206/42 روابط همسری

3 

/004 331/3 1 942/10 900/68 900/68 افسردگی

3 

/330 00/3 1 380/3 682/3 682/3 محدودیت نقش والدینی

3 

/180 321/3 1 30/9 839/26 839/26 احساس صلاحیت

3 

/331 60/3 1 338/3 349/3 349/3 انزوای اجتماعی

3 

/331 694/3 1 332/3 334/3 334/3 پذیریسازش

3 

/448 331/3 1 626/21 099/01 099/01 طلبیفزون

3 

 41/3 331/3 1 229/16 100/02 100/02 خلق

/092 331/3 1 949/14 890/242 890/242 توجهیبی

3 

/019 331/3 1 99/12 809/44 809/44 تقویت گری

3 

/192 30/3 1 209/9 349/9 349/9 شایستگی

3 

/299 339/3 1 286/6 641/18 641/18 مؤثر بودن

3 

/042 331/3 1 320/14 011/10 011/10 دار بودنمعنی

3 



/111 308/3 1 092/0 308/11 308/11 اعتماد

3 

/129 396/3 1 884/0 609/4 609/4 خودمختاری

3 

 

دیت به جز )محدو هامؤلفههمه  در دهد کهیمنشان استرس والدگری های زیرمقیاس از یک هر برای کوواریانس تحلیل نتایج

آزمون، پس از حذف اثر پس و آزمونپیش در کنترل و آزمایش گروه دو پذیری( بیننقش والدینی، انزوای اجتماعی و سازش

های زیرمقیاس از یک هر برای کوواریانس تحلیل . همچنین نتایج(=3331/3P)دارد  وجود معناداری آزمون تفاوتپیش

 در کنترل و آزمایش گروه دو به جز )اعتماد و خودمختاری( بین هامؤلفه همه در دهد کهیمنشان توانمندی روانشناختی 

 .(=3331/3P)دارد  وجود معناداری آزمون تفاوتآزمون، پس از حذف اثر پیشپس و آزمونپیش

 گیریبحث و نتیجه

 ایهآزمودنی لدگریوا تنش نمرات معنادار کاهش باعث استرس مدیریت آموزش که داد نشان کوواریانس تحلیل آزمون نتایج

 منظومه(، 1069) غنایی و نژاد گل(، 1060) دامنپاك(، 1062) کردستانی نتایج با هایافته این. است شده آزمایش گروه

 نتایج این تبیین در. باشدمی همسو( 2338) 10هامرسن جانستون و و( 2330) 12هانگ(، 2339) 11فورد دان(، 1064)

 با كکود حضور رسانآسیب و کنندگیناتوان اثر اما است تنیدگی منبع خود ناتوان کودك داشتن اگرچه، کرد عنوان توانمی

 میزان، کودك جنسیت، ناتوانی یا مشکل شدت و نوع مانند مختلفی عوامل به، مادر ویژهبه و خانواده بر ویژه نیازهای

 برای که منابعی و مشکل از هاآن ارزیابی نوع همچنین و درگیر افراد شخصیتی هایویژگی، خانواده دسترس در هایحمایت

 هایمهارت از متأثر تنیدگی برابر در فرد هر پذیریآسیب میزان و دارد بستگی، دارند دسترس در آن با مقابله و آمدن کنار

 .است اجتماعی هایحمایت و ایمقابله

 چون یطرف از. کنندمی گناه احساس گاهی ای و مسئولیت احساس بیشتر، خود شخصیتی ساختار به توجه با مادران بنابراین

 رد و دارند ارتباط فامیل و اطرافیان، همسایگان با پدران از بیشتر، نمایندمی کودك صرف را خود انرژی و وقت بیشتر هاآن

 و یجسم تسلام بر علاوه، استمرار دلیل به مادران این بر وارد روانی فشار و گیرندمی قرار کودك وضعیت دادن توضیح معرض

 انیرو بهداشت و سلامت تروسیع سطحی در و ناتوانشان فرزند نیز و سالم فرزندان، همسران آسایش و سلامت، خودشان روحی

 .است عادی مادران از بیشتر مادران این استرس و تنش لذا. نمایدمی متأثر را جامعه کل

 رساست .دارد عکس رابطه روان سلامت با که کنندمی استفاده ناکارآمد راهبردهای از بیشتر ویژه نیازهای با کودکان والدین

 یاد نوالدی این به که ایمداخله نوع هر لذا، باشد داشته کودك با والدین بین رابطه و کودك بر منفی تأثیر تواندمی والدین

 این در والدگری ــــترساس کاهش. نماید شایانی کمک والدین این به تواندمی، کنند مقابله خود استرس با چگونه دهد
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 قبال در والدین کارآمدی احساس است توانسته آموزشــی برنامه محتویات که اســت موضــوع این دهندهنشان مقیاس

 .دهد افزایش را زاتنش هایموقعیت مناسـب مدیریت همچنین و کودکشان رفتاری مشکلات با برخورد

 بروز را هاتنش از سطوح بالایی داریمعنی صورتبه، عادی کودکان والدین با مقایسه در ویژه نیازهای با کودکان والدین

 بر نشد چیره توانایی و کرده ترسهل را زندگی دشوار شرایط با مقابله، والدین به استرس مدیریت هایشیوه آموزش. دهندمی

 اب نیز تریمثبت تعامل تا کندمی کمک مادران به و دهد کاهش را استرس تواندمی عامل این که دهدمی افزایش را مشکلات

 اصلی هاینشانه از که) موقعیت روی کنترل عدم و استرس و تنش احساس از، کودکان این مادران. باشند داشته خود کودك

 بـه، شـده مـادران در جمعی همدلی ایجاد باعث «استرس مدیریت» آموزشی کارگاه در حضور. برنـدمـی رنج( است اضطراب

 شود.می کمتر هـاآن در اضطراب احسـاس درنتیجه؛ نیست هاآن مختص تنها مشکل این شوند متوجه تا کندمی کمک هاآن

توانمندی  نمرات معنادار افزایش باعث استرس مدیریت آموزش که داد نشان کوواریانس تحلیل آزمون همچنین نتایج

 .است شده آزمایش گروه هایروانشناختی آزمودنی

(، 2311) 19آموری و هامایده(، 2333) 19مکی هلای و(، 2313) 14ورین جان کریج و، هوپر هایپژوهش با پژوهش این نتایج

 .باشدمی همسو( 1061) صمدی و( 1069) باغی کوچه، احمدی

 به تنسب فرزندانی چنین داشتن دلیل به ویژه نیازهای با کودکان دارای مادران که کرد عنوان توانمی نتایج این تبیین در

 ثراک. دارند کمتری...  و زندگی معناداری، زندگی و فرزند تربیت بر بودن مؤثر، شایستگی احساس، عادی فرزند دارای مادران

 و است مشکل دارای ابعاد همه در و شده یکنواخت هاآن برای زندگی که کردندمی عنوان خود هایصحبت در مادران این

 هک کردندمی اظهار هاآن. نیستند راضی خود توانمندی و کارایی از همچنین و خود زندگی از که نمودندمی اعلام صریح طوربه

 پرجمعیت هایمکان در حضور از و باشند نداشته اطرافیان با مطلوبی رابطه که شودمی باعث ویژه نیازهای با کودك داشتن

 ورد یک در گرفتن قرار احساس مادران این .شودمی رتضعیف روزروزبه هاآن نفساعتمادبه دلیل همین به و کشندمی خجالت

 و ضعف احساس، دارند کارها در کمتری پیشرفت عادی کودکان به نسبت هاآن کودکان اینکه دلیل به و دارند را باطل

 .شد خواهند استرس و اضطراب دچار بیشتر درنتیجه. کنندمی کفایتیبی

 و هداد تغییر را خود زندگی سبک تا کندمی کمک هاآن به اضطراب و تنش شکاه بر علاوه استرس مدیریت هایشیوه آموزش

 تنها و دارد وجود انسانی هر زندگی در مشکلات که آموزندمی را هاآموزش این در هاآن. کنند پیدا زندگی در جدیدی معنای

. افتی خواهد کاهش تدریجبه نبودن مفید و نبودن مؤثر، ناشایستگی احساس این درنتیجه. بود خواهد متفاوت مشکل صورت

 اندتوانسته کردن زندگی سبک تغییر و سازیآرام هایشیوه آموزش با که کردندمی اظهار مادران آموزشی جلسات پایان در

 .بنگرند( ویژه نیازهای با فرزند داشتن) موضوع این به ایتازه دریچه از و کرده متمرکز را خود افکار

 دارای مادران شناختیروان توانمندی داریمعنی و بودن مؤثر، شایستگی حوزه سه بر استرس مدیریت آموزش پژوهش این در

 یتمدیر هایمهارت یادگیری با مادران که کرد عنوان توانمی شایستگی حوزه در .است بوده تأثیرگذار ویژه نیازهای با کودك

 دارند را کاری انجام توان که کنندمی پیدا را احساس این و ندکنمی بیشتری توجه خود هایتوانایی به تنش کاهش و استرس

 برای هاآن وجود که برندمی پی مادران بودن، مؤثر حوزه در. کنندمی فکر آن به راجع حتی سختیبه عادی کودکان مادران که
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 بودن دارمعنی حوزه در. دش خواهد کودك دیدن آسیب باعث هاآن غفلت لحظهیک حتی اینکه و بوده مفید چقدر کودکانشان

 که آورند وجود به را دیدگاه این و کنند نگاه ایتازه دریچه از مشکلاتشان به که آموزندمی هاآن شد ذکر قبلاً که طورهمان

 دارد. وجود انسانی هر برای که است مشکلاتی از دیگری صورت ویژه نیازهای با فرزند داشتن

 منابع

 روانی فشارهای و استرس میزان در شناختیروان توانمندسازی تأثیر بررسی(. 1069) .پیمان باغی،کوچه عباس.، احمدی،

 یننو هایپارادایم المللیبین کنفرانس نخستین تهران، استان جنوب مالیاتی امور اداره: موردمطالعه کارکنان کار از ناشی

 سازمان و تجاری هوشمندی مدیریت

 دارای مادران و افسردگی اضطراب کاهش بر استرس مدیریت آموزش اثربخشی (،1060) خانی، زهرا.، مجید.، دامن،پاك

 ویژه. نیازهای با افراد اجتماعی فردی توانمندسازی ملی همایش نخستین ذهنی، توانکم کودکان

 برای ترساس مدیریت درمانیگروه عملی (، راهنمای1060اصفهانی، سپیده.، نوری، ناهید.، ) بزرگی، مسعود.، راجزی جان

 فردا. نسل و جوانان، تهران، ارجمند

 زن مجله، توسعه در مشارکت برای زنان توانمندسازی(، 1082.، )زهرا، راستابی فرخی.، بهجت، خواستی یزد.، محمود، کتابی

 .03-9(، 0)1(. زنان پژوهش) سیاست و توسعه در

های (، اثربخشی آموزش روش1062رین.، فرهودی، فرزاد.، )نیا، نس حسین، رضا.، امیری، محسن.، ایزد کردستانی، داوود.، پور

 سال ،99 شناسیروان ماندگی ذهنی، مجلةتنیدگی والدگری مادران کودکان با عقب مقابله با تنیدگی بر سلامت روانی و

 .142 - 199ص  ،2شماره  هفدهم،

 .08-44 ص ،113 شماره استثنایی، تربیت و تعلیم مادران، یهاچالش و استثنایی (، کودکان1061مهرناز.، ) کمیجانی،

درمان  طریق از ویژه نیازهای با کودکان مادران در زندگی کیفیت و اضطراب مدیریت (،1069عباس.، غنایی، علی.، ) نژاد، گل

 یرا.و تختپای پرداز ایده مدیران موسسه ترکیه، کشور -استانبول انسانی، علوم و مدیریت المللیبین کنفرانس دومین مثبت،

 شناختیروان بهزیستی بر استرس مدیریت آموزش تأثیر (،1064ایرج.، ) نیا، شاکری خانزاده، عباسعلی.، حسین شیوا.، منظومه،

 علمی موسسه مازندران، اجتماعی، و تربیتی علوم روانشناسی ملی کنفرانس خون، سرطان به مبتلا فرزند دارای مادران
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Abstract 

The purpose of this study was to investigate Effectiveness of Stress Management Training 

on Parenting Stress and Psychological Ability of Mothers with Children Special Needs. The 

statistical population of this study was all mothers of children with special needs in 

Shahrood city whose children were enrolled in Semnan province by special education 

administration in the school year 69-69 and were diagnosed and studying with special needs 

students. Sampling method was available in this study. Participants included 03 mothers 

with special needs children (19 in the experimental group and 19 in the control group). 19 

subjects were selected randomly and a stress management program was administered to 

them. Data were collected through two psychological tools including Parenting Stress Index 

(Abidin, 1663) and Standard Psychological Ability Questionnaire (Thomas & Voltheus, 1663) 

that participants answered in both pre-test and post-test stages. Then, in order to evaluate 

the data, covariance analysis was performed after entering the data into SPSS statistical 

software. The results of this study showed that stress management training had a significant 

effect on reducing parental stress and increasing the psychological ability of mothers with 

special needs children in post-test (P <31331). 

Keywords: Stress Management Training, Parenting Stress, Psychological Ability, Mothers 

with special needs children 

 


