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 چکیده
 افزایش و استرس کاهش بر چندگانه ویژه هایمهارت آموزش اثربخشی هدف پژوهش حاضر تعیین

 -زمونآآزمایشی و از نوع پیشپسر بوده است. طرح پژوهش حاضر شبه اتیسم آموزاندانش مادران شادکامی

آموزان اتیسم پسر پژوهش حاضر شامل کلیه مادران دانش آماریآزمون با گروه کنترل بود. جامعه پس

گیری داوطلبانه نفر با روش نمونه 14از این میان تعداد  بود که 4۹6۵تهران در سال  ۵مدارس استثنایی منطقه 

نفر در گروه کنترل قرار گرفتند.  44و  آزمایشنفر در گروه  44تصادفی  صورتبهدر دسترس انتخاب شدند و 

و  آزمایشدو گروه  چندگانه را کسب کردند. ویژه هایمهارت، آموزش جلسه 8به مدت  آزمایشگروه 

، سلندآرجیل، مارتین و کروآکسفورد ) شادکامی نامهبه پرسش آزمونپسو  آزمونپیشکنترل در دو مرحله 

 تحلیل با شدهآوریجمع هایداده( پاسخ دادند. 468۹)کوهن،  شدهادراک استرس ( و مقیاس4686

امی گروه استرس و شادکهای پژوهش نشان داد که بین یافته .گرفتند قرار وتحلیلتجزیه مورد کوواریانس

 هاییافته(. با توجه به p =444/4تفاوت معناداری وجود داشت ) آزمونپسو کنترل در مرحله  آزمایش

 کامیشاد افزایش و استرس کاهش بر چندگانه ویژه هایمهارت نتیجه گرفت که آموزش توانمیپژوهش 

 داشته است. تأثیرپسر  اتیسم آموزاندانش مادران

 چندگانه ژهیو هایمهارتاتیسم، استرس، شادکامی، : کلیدی واژگان
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 مقدمه

ایش ویر. شودمیاولیه کودکی نمایان  هایسالاست که در  شناختیعصباختاللی  1اتیسم

را  اتیسم( اختالالت طیف DSM-۵) 4روانی هایاختالل آماریپنجم راهنمای تشخیصی و 

ر به همه اختالالت د اتیسمدر طبقه عصبی تحولی آورده است. اصطالح اختالالت طیف 

، گیرندبرمیاز شدت و نقایص کارکردی را در  ایگستردهمقوله فراگیر تحولی که دامنه 

اختالالت روانی از مجموعه وسیع  آماریاشاره دارد. ویرایش پنجم راهنمای تشخیصی و 

، سه خصوصیت کلیدی را مشخص کرده است: شودمیدیده  اتیسمل رفتارهایی که در اختال

( الگوهای رفتاری ۹( نقص شدید در برقراری ارتباط؛ 4( نقص کیفی در روابط اجتماعی؛ 4

؛ ترجمه سید محمدی، 444۹، ۹آمریکا پزشکیروان)انجمن  ایکلیشهمحدود، تکراری و 

4۹6۹.) 

خود دارد و والدین  به همراهالت فراوانی را وجود اختالل اتیسم در خانواده، همواره مشک

کند. در این رابطه والدین باید با این واقعیت که گسترده درگیر این اختالل می طوربهرا 

کند، کنار آیند. برخی از شرایط خاصی دارد که تا پایان عمر درگیر می کودکانشان

اتی  به اختالل اتیسم احساسها نشان از آن دارد که ممکن است والدین کودکان مبتالپژوهش

 (.4446، 1مانند استرس، اضطراب و انزوا را داشته باشند )مارتینز و کارتر

 صرف را یبیشتر باید زمان عادی، کودکان والدین به نسبت استثنایی کودکان والدین

 دخو هایفعالیت انجام برای والدین این درنتیجه کنند، خود کودک آموزش و مراقبت

 وادهخان اعضای زندگی کودک، گردد. ناتوانیمی محدود هاآن اجتماعی زندگی و اندناتوان

 در صنق خواب، در اختالل مانند مسائلی بروز با و داده قرار تأثیر تحت نیز را مراقبین و

 هب رسیدگی برای زمانی محدودیت مالی، فشارهای زناشویی، مسائل اجتماعی، تعامالت

ردد گمی مراقبتی مزمن هایاسترس معرض در مدتطوالنی گرفتن قرار و سالمتی مسائل

 تغییر یا محرک نوع هر استرس(. 4۹61، آزاد)کریمی، عابدینی، ملک پور، صادقی و اصلی 
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 رایطش در و حیاتی شده تعادل در اختالل باعث تواندمی که است و خارجی داخلی محیط در

 که وندش ایجاد استرس باعث توانندمی گوناگونی منابع و عوامل .کند ایجاد بیماری خاص

خانوادگی، داشتن فرزندی با نیازهای ویژه و استثنایی است  زندگی در عوامل این از یکی

 (.4۹6۵، زادهابراهیم)الماسی، حاتمی، شریفی، احمدی، کاویان نژاد و 

قرار  رتأثیهمچنین یکی دیگر از متغیرهایی که در والدین دارای فرزند اتیسم تحت 

ی زندگی است. شادی بر . شادی یکی از نیازهای انسان و الزمهاستگیرد، شادکامی می

 شأتنهای مثبت و رضایت از زندگی و از تجربه استشخصی مبتنی  ادراکها و دیدگاه

 طورهبشده است؛ چه اینکه معنی شادکامی  ارائهگیرد. برای شادکامی معانی گوناگونی می

گوناگونی چون ساختارها و تعامالت اجتماعی و باورهای افراد عوامل  تأثیرای تحت گسترده

( 4444) 4(. استوارت، واتسون، کالرک، ابمییر و دیری4441، 4زاییدی-است )دراوین و پاشا

فراد گذاشته موجب افزایش عمر ا تأثیری ایمنی ما تواند بر سامانهدارند که شادی میبیان می

تواند عمیقاً با بهزیستی ( و می4۹88همکاران، ؛ ترجمه گوهری و 3شاد شود )آرگایل

 (.4446، 1مرتبط باشد )لیومان، نکا، شونبرودت و هوکلی شناختیروان

در رابطه با میزان نسبتاً باالی استرس و کاهش شادکامی در  شدهانیببا توجه به موارد 

گران و مادران دارای کودک با نیازهای ویژه همچون اختالل اتیسم، پژوهش

اند که بتواند وضعیت قرار داده موردبررسیهایی را ها و آموزشواره درمانهمآندرمانگر

انی فراو هایپژوهشرغم اینکه این مادران را بهبود بخشد. در این رابطه علی شناختیروان

ان والدین دارای کودک شناختیروانبر وضعیت  شناختیروانهای درمان تأثیردر رابطه با 

؛ 4441، 6؛ جی، سان، یی و تانگ444۵، ۵ورت گرفته است )اسکورزاک و لیاستثنایی ص
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معدودی والدین کودکان اتیسم را در  هایپژوهش(، اما 4444، 4و بیجنبرگ ، بوگلزآورد

 (.4۹6۵کانون مداخالت روانی قرار داده است )خانجانی و رضایی، 

الدین دارای کودکان در جهت آموزش و مورداستفادهاز سویی دیگر، یکی از مداخالت 

زندگی صورت  هایمهارتتعاریف متعددی از . استزندگی  هایمهارتاستثنایی، آموزش 

ن داشت که بیا گونهاینتوان می هاآنگرفته است که با به رعایت گرفتن فصل مشترک 

اجتماعی هستند که فرد را برای مقابله مؤثر و  -های روانیزندگی توانایی هایمهارت

طه سازد تا در رابزندگی یاری داده و فرد را قادر می هایموقعیتها و به کشمکش پرداختن

ها، جامعه، فرهنگ و محیط، مثبت و سازگارانه عمل کرده و بدون صدمه زدن با سایر انسان

رو شده و انتخاب و رفتارهای سالمی به خود و دیگران، با چالش و مشکالت زندگی روبه

ب نموده، موج نیتأمباشند؛ تا از این طریق سالمت روانی خود را در سراسر زندگی داشته 

 (.4۹61و آتشک،  زادهحاجیارتقای رشد شخصی و اجتماعی خود شوند )

 طرواب سالم، رفتارهای ایجاد در که دهندمی آموزش را هاییدر مهارت چندگانه توانایی

-هارتم بهداشت، جهانی سازمان ازنظر. دارند مهمی نقش روانی سالمت و ترمثبت فردیبین

 هاآن که شودیم داده آموزش افراد به اجتماعی روانی هایتوانایی افزایش برای زندگی های

 شوند )سپهریان و روروبهزندگی  مشکالت و مقتضیات با مؤثر طوربه تا سازد قادر را

مربوط به توانند اعمال شخصی و اعمال ویژه زندگی می هایمهارت(. 4۹61سعادتمند، 

دیگران و نیز اعمال مربوط به محیط اطراف را طوری هدایت کنند که به سالمت بیشتر منجر 

ور، پروانی و اجتماعی )ساجدی، آتش -شود و سالمت بیشتر، یعنی آسایش بیشتر جسمانی

 (.4۹88کامکار و صمصام، 

واند نقش تویژه چندگانه زندگی می هایمهارتها نشان از آن دارد که مرور پژوهش

مثال  رطوبهداشته باشد؛  شناختیروانمهمی در ارتقاء و بهبود طیف وسیعی از متغیرهای 

( در پژوهش خود نشان دادند که دوره آموزشی 4441و همکاران ) 4کاالفل -رأس

های منفی، سایکوپاتولوژی، اضطراب و ناراحتی اجتماعی، تلفیقی بر بهبود نشانه هایمهارت
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تواند بر میزان زندگی می هایمهارتدارد. همچنین  تأثیرد شناختی اجتناب و عملکر

اشته باشد د تأثیرشادکامی و استرس والدین دارای کودکان استثنایی و دارای نیازهای ویژه 

 (.4۹61)شیرکوند، غالمی، عرب و عاشوری، 

رایط ش والدین کودکان با اختالل اتیسم، با مشکالت متعدد وکه عنوان گردید،  طورهمان

 عنوانهببه دنبال دانش، مهارت و یادگیری مسائلی  هاآنرو هستند. بسیاری از دشواری روبه

راهکارهای مناسب برای رویارویی با پیامدهای این اختالل در زندگی خود هستند )الهورانی، 

 دتشبهتازگی اتیسم به از طرفی شیوع (.4446، 2؛ لو، پترسون و آتوود444۹، 4حاسان و باتینه

یک  به اکنونهم ،469۵ سال در هزار تولد ۵ در یک از کهطوریبه است، یافته افزایش

(. 4۹6۵است )اسکندری، پوراعتماد، حبیبی و مظاهری،  رسیده تولد 444 هر در کودک

 مون و رشد اختالل علت سومین مغزی فلج و ذهنی ماندگیعقب از پس اتیسمطور همین

 رانای در است. اگرچه افزایش حال در مختلفی دالیل به آن شیوع و میزان است کودکان

اما در  ،نگرفته انجام طیف اختالالت شیوع میزان برآورد منظورگیرشناسی بههمه پژوهش

ایران نیز شیوع این اختالل روند رو به رشدی داشته است )طباطبایی، شهبازی و باقرزاده، 

4۹6۵.) 

سمی و های جساز بروز بیماریتواند زمینهاسترس میشود که مالحظه می بدین ترتیب

عنوان ( و شادکامی نیز به444۵، ۹روانی در این والدین گردد )مادلین، جینا، آنجیال و باربارا

ها عمل نموده و سطح سالمت عمومی را بهبود بخشد )هیلز یک سپر دفاعی در مقابل استرس

سان شایسته است ( که بدین4446 کلی،هو و شونبرودت نیکا، ؛ لومان،4444و آرجیل، 

کاهش استرس و افزایش شادکامی در مادران دارای کودکان اتیسم که از استرس باالیی در 

 وزافزونردر رابطه با شیوع  شدهانیبروی با توجه به موارد بدینقرار گیرد.  موردتوجهاند، رنج

ویژه مادران این بیماران و بههای این این بیماری در کودکان و مشکالت فراوان خانواده

رسد که کودکان، لزوم آموزش این مادران و تجهیز روانی ایشان امری مهم به نظر می
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باشد که به این والدین تواند یکی از موارد آموزشی ویژه چندگانه می هایمهارتآموزش 

نشان از ها مرور پژوهش حالباایندر جهت کاهش استرس و ارتقاء شادکامی یاری نماید. 

ر طوویژه چندگانه بر روی مادران دارای فرزند اتیسم که به هایمهارتآن دارد که آموزش 

و سالمت روان ایشان مورد تهدید  هستند شناختیروانهای گسترده در معرض خطر بیماری

در  شدهانیببا توجه به موارد  بدین ترتیب قرار گرفته است؛ موردبررسیشود، کمتر واقع می

ویژه چندگانه، بر کاهش  هایمهارتشود که آیا آموزش این پژوهش به این مهم پرداخته می

 دارد؟ تأثیران اتیسم پسر آموزدانشاسترس و افزایش شادکامی مادران 

 پژوهش روش

ل آزمون با گروه کنترپس -آزمونآزمایشی و از نوع پیشاین پژوهش از نوع مطالعات شبه

آموزان اتیسم پسر مدارس پژوهش حاضر شامل کلیه مادران دانش آماری. جامعه است

مدرسه استثنایی  از در دسترسصورت که به است 4۹6۵تهران در سال  ۵استثنایی منطقه 

گیری نفر بود که با روش نمونه 14نمونه پژوهش شامل . پیامبر اعظم )اتیسم( انتخاب شدند

گمارش تصادفی در دو  صورتبهانتخاب و در پس از  شدهانتخابداوطلبانه در دسترس 

ه استثنایی مدرسکه با حضور در  بدین ترتیبو کنترل قرار گرفتند.  آزمایشنفره  44گروه 

 که مایل به شرکت در دوره آموزشیآموزان اتیسم مادران دانش، از بین پیامبر اعظم )اتیسم(

انحراف استاندارد باالتر از میانگین( و نمرات  4بودند و نمره استرس ایشان باالتر از میانگین )

نامه شادکامی آکسفورد( بر اساس پرسش 44از  ترنییپاشادکامی ایشان در سطح پایین )نمره 

 و کنترل قرار آزمایشگروه  تصادفی در دو صورتبهنفر انتخاب شدند و  14بود، تعداد 

 8به مدت نفره آزمایشی که  44گروه حضور داشت. یک گروه  4گرفتند. در این پژوهش 

 ویژه هایمهارت، آموزش جلسه 8 درمجموعدقیقه و  64جلسه، هر جلسه  4هفته هر هفته 

گونه نفره کنترل بوده که هیچ 44چندگانه را کسب کردند. گروه دیگر، یک گروه 

گر در است که، در تمام مراحل اجرایی، پژوهش ذکرشایانهای دریافت نکردند. مداخل

عایت داد. برای راحتمالی پاسخ  اشکالکنندگان بود، به ابهام و تعامل نزدیک با شرکت

کنندگان، پیش از اجرای آزمون اطالعاتی منظور جلب همکاری شرکتاصول اخالقی و به
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نجا که در نتایج پژوهش تأثیرگذار نباشد به درباره موضوع و هدف پژوهش تا آ

 کنندگان، در مورد اینکه اطالعاتکنندگان داده شد؛ و پس از جلب اطمینان شرکتشرکت

ار مخت هاآنقرار نخواهد گرفت و  وتحلیلتجزیهفردی مورد  صورتبه عنوانهیچبه هاآن

توانند از پژوهش خارج یکنند و هر زمان که خواستند م خواهند بود که در پژوهش شرکت

برای همه اعضای گروه کنترل پس از پایان  طورهمینگردند، وارد نمونه پژوهش شدند. 

 زندگی ارائه گشت. هایمهارت، آموزش آزمونپسو ارزیابی  آزمایشآموزش گروه 

مهارت مقابله با هیجان و مقابله با استرس آموزش  مهارت خودآگاهی، پژوهشدر این 

جلسه،  8شوند. گفتنی است که دوره آموزشی در طول توضیح داده می به ترتیبکه  داده شد

های آموزش داده شد و بر اساس کتاب آزمایشای به گروه دقیقه 64جلسه  4هر هفته 

از سوی سازمان بهزیستی کشور و بسته آموزشی  شدهتدوینزندگی  هایمهارتآموزشی 

 موزشآ بر تمرکز با سالمت )ارتقای« زندانیان دانفرزن اجتماعی در –روانی توانمندسازی»

( اقتباس 4۹86، توسط امامی، شهبازی و علیزاده )(هازندان مشاوران زندگی؛ ویژه هایمهارت

 شده است.

 ویژه چندگانه هایمهارتخالصه برنامه آموزش  .1جدول 
جلسه و 

 مهارت
 تکالیف محتوا هدف

ت
هار

: م
ول

ه ا
لس

ج
 

هی
گا

دآ
خو

 

ر گمعرفی پژوهش خوشامدگویی،

به اعضا، بیان هدف از تشکیل 

گروه و قواعد حاکم در جلسات 

 گروهی

 آموزش مهارت خودآگاهی

تمرین گروهی: از مادران خواسته شد تا  خود هایویژگیآموزش شناخت 

بر  و برشمارندطور دقیق خود به هایویژگی

 روی کاغذ یادداشت نمایند.

 یدفهرست بنو  ادداشتیتکلیف خانگی: 

 خود و تکمیل آن هایویژگی

ت
هار

: م
وم

ه د
لس

ج
 

هی
گا

دآ
خو

 

آموزش شناخت استعدادها و 

 هاتوانایی

 و هاآموزش شناخت موفقیت

 هاپیشرفت

ا هبندی استعدادها و تواناییلیست

 های مختلفدر زمینه

آموزش شناخت استعدادها و 

 هاتوانایی

 و هاآموزش شناخت موفقیت

 هاپیشرفت

ا هاستعدادها و تواناییبندی لیست

 های مختلفدر زمینه

تمرین گروهی: از مادران خواسته شد تا 

طور های خود را بهاستعدادها و توانایی

و بر روی کاغذ یادداشت  برشمارنددقیق 

 نمایند.

ندی بو فهرست یادداشتتکلیف خانگی: 

 ها و تکمیل آناستعدادها و توانایی
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جلسه و 

 مهارت
 تکالیف محتوا هدف

ت
هار

: م
وم

 س
سه

جل
 

هی
گا

دآ
خو

 

بحث در مورد تکلیف خانگی و 

استعدادها و  شدهلیتکمفهرست 

 ها هر یک اعضای گروهتوانایی

 آموزش مهارت خودآگاهی

 هامندیآموزش شناخت عالقه

 آموزش شناخت نقاط ضعف

 هاآموزش شناخت شکست

 تدوین یک تعریف جامع از خود

تمرین گروهی: از مادران خواسته شد تا 

های شکست ها وها، ضعفمندیعالقه

و بر روی  برشمارندطور دقیق خود را به

 کاغذ یادداشت نمایند.

ندی بو فهرست یادداشتتکلیف خانگی: 

و  هاها، نقاط ضعف و شکستمندیعالقه

 تکمیل تعریفی جامع از خود

م: 
هار

 چ
سه

جل
بله

مقا
ت 

هار
م

 
ان

یج
ا ه

ب
 

بحث در مورد تکلیف خانگی و 

 و فواید شدهلیتکمفهرست 

 هایسبک از یک هر مضرات

 رفتارکارگیری ارتباطی و به

 فردی وتمندانه در روابط بینجرأ

پیامدهای آن در هر یک اعضای 

 گروه

 هیجان با مقابله آموزش مهارت

 معالئ و عصبانیت آموزش شناخت

 آن دالیل و

 یپرخاشگر و آموزش عصبانیت

 هب عصبانیت تبدیل آموزش مراحل

 پرخاشگری

 عصبانیت آموزش عالئم

مخرب  فکری آموزش الگوهای

 مرتبط با عصبانیت

 عصبانیت با آموزش مقابله

ای از نمونه یادداشتتمرین گروهی 

و شناسایی  عصبانیت خود، پیامدهای آن

 الگوهای فکری مخرب مرتبط با عصبانیت

تمرین گروهی: ایفای نقش کنترل و 

 مدیریت عصبانیت در جلسه آموزشی

بانیت صو ثبت ع یادداشتتکلیف خانگی: 

و شناسایی الگوهای  خود، پیامدهای آن

فکری مخرب مرتبط با عصبانیت و 

 چگونگی مقابله با آن

م: 
نج

ه پ
لس

ج
بله

مقا
ت 

هار
م

 
ان

یج
ا ه

ب
 

بحث در مورد تکلیف خانگی و 

 ثبت عصبانیت خود، پیامدهای آن

و شناسایی الگوهای فکری مخرب 

مرتبط با عصبانیت و چگونگی 

اعضای مقابله با آن در هر یک 

 گروه

 هیجان با مقابله آموزش مهارت

 عالئم غمگینی و آموزش شناخت

 آن دالیل و

 گفتگوهای و افکار آموزش نقش

 و گیریشکل در منفی درونی

 غمگینی احساس تداوم

 مخرب فکری آموزش الگوهای

 غمگینی با آموزش مقابله

ای از نمونه یادداشتتمرین گروهی 

شناسایی و  غمگینی خود، پیامدهای آن

 الگوهای فکری مخرب مرتبط با غمگینی

یک مورد از  یادداشتتمرین گروهی: 

غمگینی اخیر و ثبت الگوهای فکری و 

 چالش با آن در جلسه آموزشی

 ینیو ثبت غمگ یادداشتتکلیف خانگی: 

و شناسایی الگوهای فکری مخرب مرتبط 

 با غمگینی و چگونگی مقابله با آن
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جلسه و 

 مهارت
 تکالیف محتوا هدف

م: 
شش

سه 
جل

بله
مقا

ت 
هار

م
 

ان
یج

ا ه
ب

 

بحث در مورد تکلیف خانگی و 

ی و شناسایی الگوها ثبت غمگینی

فکری مخرب مرتبط با غمگینی و 

چگونگی مقابله با آن در هر یک 

 اعضای گروه

 هیجان با مقابله آموزش مهارت

 و نگرانی آموزش شناخت

 آن دالیل و عالئم اضطراب و

 گفتگوهای و افکار آموزش نقش

 اضطراببروز  در منفی درونی

 اضطراب با آموزش مقابله

ای از نمونه یادداشتتمرین گروهی 

و شناسایی  اضطراب خود، پیامدهای آن

 الگوهای فکری مخرب مرتبط با اضطراب

یک مورد از  یادداشتتمرین گروهی: 

اضطراب اخیر و ثبت الگوهای فکری و 

 چالش با آن در جلسه آموزشی

 رابو ثبت اضط یادداشتتکلیف خانگی: 

شناسایی الگوهای فکری مخرب مرتبط  و

 با اضطراب و چگونگی مقابله با آن

م: 
هفت

سه 
جل

بله
مقا

ت 
هار

م
 

س
ستر

با ا
 

بحث در مورد تکلیف خانگی و 

 و شناسایی الگوهای ثبت اضطراب

 و فکری مخرب مرتبط با اضطراب

چگونگی مقابله با آن در هر یک 

 اعضای گروه

 استرس با مقابله آموزش مهارت

 و استرس بین رابطهآموزش 

 استرس عملکرد عالئم

 روانی فشار منابع و عللآموزش 

 مخرب فکری الگوهایآموزش 

 منطقی تفکر الگوهایآموزش 

ای از نمونه یادداشتتمرین گروهی: 

و شناسایی  خود، پیامدهای آن استرس

 الگوهای فکری مخرب مرتبط با استرس

و  سو ثبت استر یادداشتتکلیف خانگی: 

الگوهای فکری مخرب مرتبط با  شناسایی

 استرس

م: 
شت

ه ه
لس

ج
بله

مقا
ت 

هار
م

 
س

ستر
با ا

 

بحث در مورد تکلیف خانگی و 

و شناسایی الگوهای  ثبت استرس

فکری مخرب مرتبط با استرس در 

 هر یک اعضای گروه

 استرس با مقابله آموزش مهارت

س استر با مقابله یهاوهیشآموزش 

 مدار،هیجان ایمقابله یهاروش)

 مدار و اجتنابی(مسأله

 با مقابله آموزش راهکارهای

 استرس

و تمرین  هامهارتآموزش 

گروهی ایفای نقش در مواجهه با 

 کارگیری راهکارهایاسترس و به

 استرس با مقابله

 مقاوم افراد هایویژگیآموزش 

ای از نمونه یادداشتتمرین گروهی 

و شناسایی  خود، پیامدهای آن استرس

فکری مخرب مرتبط با استرس، الگوهای 

 نحوه مقابله و پیامدهای آن

در جلسات  شدهانیببندی مباحث جمع

پیشین و ایجاد یک ساختار جدید از 

 شدهآموخته هایمهارت

 استفاده شده است. نامهپرسشدر این پژوهش از دو 

لند کروسنامه که توسط آرجیل، مارتین و این پرسش نامه شادکامی آکسفورد:پرسش

 نامه شادکامی آکسفورد دارایساخته شده است پرسش یشادکامگیری ( برای اندازه4686)

شود و نمره گذاری مینمره ۹از صفر تا  به ترتیبهای آن ای که گزینهماده چهارگزینه 46

و در هر پرسش فرد درباره خود از احساس ناشادی  گیردمیقرار  89هر آزمودنی بین صفر و 
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( پایایی این پرسشنامه 4686کند. آرجیل و همکاران )اس شادی بسیار زیاد قضاوت میتا احس

 98/4و پایایی بازآزمایی آن را طی هفت هفته  64/4را به کمک ضریب آلفای کرونباخ 

؛ به نقل از رئیسی، 4۹98نامه توسط علی پور و نورباال )اند. در ایران این پرسشگزارش کرده

( ترجمه شده و درستی برگردان آن توسط 4۹6۹ابدینی و بطحایی، احمری، جعفربگلو، ع

دانشجوی  444نامه با شده است. بررسی پایایی و روایی پرسش دییتأهشت متخصص 

و  68/4کارشناسی دانشگاه عالمه طباطبایی و شاهد تهران آزمون شدند. آلفای کرونباخ 

 به دست 96/4هفته  ۹زآزمایی پس از چنین پایایی به روش بابوده و هم 64/4پایایی تنصیفی 

 آمد.

 (468۹)همکاران  کوهن و توسط شدهادراک استرس مقیاس :4شدهادراک استرس مقیاس

 عمومی سنجش استرس ای است که برایماده 41 و 44 ،1 نسخه سه دارای و شدههیته

 زا،استرس و احساسات درباره حوادث افکار و رودمی کار به گذشته ماه یک در شده درک

 قرار موردسنجش را شدهتجربه هایاسترس و روانی فشار با آمدن کنار غلبه، کنترل،

فرایند  و بررسی کرده را رفتاری اختالالت در خطرزا عوامل مقیاس، این دهد. همچنینمی

آن استفاده شده است.  یسؤال 41دهد. در این پژوهش از نسخه نشان می را زاتنش روابط

دهنده نشان باالتر . نمرهاستای درجه ۵لیکرت  صورتبهنامه گویی این پرسشطیف پاسخ

 برای را کرونباخ آلفای ضریب (4446) همکاران و دوران. است بیشتر شدهادراک استرس

مالک این  اعتبار محاسبه برای (468۹) همکاران و کوهن. اندکرده محاسبه 91/4مقیاس  این

محاسبه  96/4تا  ۵4/4نشانه شناختی بین  هایاندازه با را آن همبستگی مقیاس، ضریب

 هنامپرسش پایایی محاسبه برای (4۹64بهروزی، شهنی ییالق و پورسید ) پژوهش اند. درکرده

مقادیر  یبترت به که شد استفاده تنصیف و آلفای کرونباخ ضرایب از شدهادراک استرس

 .به دست آمد 91/4و  9۹/4

  

                                                           

2. Perceived Stress Scale 
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 ی پژوهشهاافتهی

 طورنهمیمیانگین و انحراف استاندارد و  یهاشاخصتوصیفی پژوهش در قالب  یهاافتهی

 ارائه شده است. 4هر گروه، در جدول  آزمونپس -آزمونپیشاختالف میانگین 

 (n=04) موردمطالعههای در گروه استرسمتغیر  های توصیفیمحاسبه شاخص .2جدول 

 اختالف میانگین آماریهای شاخص تعداد مرحله گروه متغیرها
M SD 

 استرس

 آزمایش
 8۹/9 6۵/1۹ 44 پیش از آزمون

۹/9 
 ۵1/9 6۵/۹6 44 پس از آزمون

 کنترل
 48/9 ۹4/1۹ 44 پیش از آزمون

4۵/4 
 48/9 4۵/14 44 پس از آزمون

 یشادکام

 آزمایش
 ۵4/۹ 4۵/46 4۵ پیش از آزمون

۵4/1 
 4۵/1 6۵/44 4۵ پس از آزمون

 کنترل
 9۵/۹ 9۵/4۵ 4۵ پیش از آزمون

۵/4 
 ۹۹/۹ 84/4۵ 4۵ پس از آزمون

رل و کنت آزمایشدر گروه  آزمونپسمیانگین استرس در مرحله  دهدیم، نشان 4جدول 

و کنترل به ترتیب  آزمایشو اختالف میانگین در گروه  4۵/14و  6۵/۹6به ترتیب برابر با 

 آزمایشدر گروه  آزمونپس. همچنین میانگین شادکامی در مرحله است 4۵/4و  ۹/9برابر با 

و کنترل به  آزمایشو اختالف میانگین در گروه  84/4۵و  6۵/44و کنترل به ترتیب برابر با 

 .است ۵/4و  ۵4/1ترتیب برابر با 

در ادامه نتایج مربوط به تحلیل کوواریانس چند متغیره )مانکووآ( برای مقایسه استرس و 

 و کنترل ارائه شده است. آزمایش یهاگروهکامی در شاد

 (n=04نتایج آزمون باکس برای بررسی مفروضه همگنی ماتریس پراکندگی ) .3جدول 

 سطح معناداری 4زادی آدرجه  4درجه آزادی  Fآماره  آماره باکس آماریشاخص 

 1۹8/4 ۵6/4 ۹ 641/4 89/4 هاگروه
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های ، آزمون همگنی ماتریس(F( ۹و  ۵6/4= )p ،641/4= 1۹8/4) با توجه به مقدار

رقرار فرض همگنی ماتریس پراکندگی ب بدین ترتیب؛ ستینمعنادار  کوواریانس -واریانس

 هاست.مربوط به آزمون فرض همگنی شیب 1های جدول داده. است

  آزمایشهای در گروه یاسترس و شادکام تحلیل کوواریانس نتایج .0جدول 

 (n=04) برای آزمون اثر متقابلو کنترل 

 F مجذورات میانگین درجه آزادی مجموع مجذورات منبع
 سطح 

 داریمعنی

 آزمونپیش
 464/4 98/۹ 94/41 4 94/41 شادکامی

 666/4 486/4 9۹۵/4 4 9۹۵/4 استرس

 هاگروه نیب
 ۹66/4 61۵/4 69/۹ 4 ۹۵/9 شادکامی

 41۹/4 4۵/4 91/48 4 18/۹9 استرس

 خطا
   88/۹ ۹1 44/4۹4 شادکامی

   44/6 ۹1 64/۹46 استرس

 کل
    14 41499 شادکامی

    14 61466 استرس

و شادکامی و گروه  آزمون استرس، اثر متقابل بین پیش1های جدول با توجه به داده

های بها از فرضیه همگنی شیدهد که دادهدار نبودن اثر متقابل نشان میدار نیست، معنیمعنی

بنابراین اجرا کوواریانس صرفاً برای آزمون اثرات متغیرهای ؛ کندرگرسیون پشتیبانی می

 گیرد.و شادکامی و گروه صورت می استرس آزمونپساصلی 

 (n=04نتایج آزمون تحلیل کوواریانس )مانکوا( برای فرضیه اصلی ) .5جدول 

 سطح معناداری درجه آزادی خطا درجه آزادی گروه Fآماره  مقدار آزمون

 444/4 ۹۵ 4 19/1۹ 489/4 آزمون المبدای ویلکز

، سطح =%4۵گیری و خطای اندازه %6۵در سطح اطمینان ، چون ۵مطابق جدول 

= P ،19/1۹<444/4محاسبه شده است ) 4۵/4از  ترکوچکالمبدای ویلکز  معناداری آزمون

روه گردد؛ یعنی بین دو گمی دییتأ(، بنابراین فرض صفر رد و فرضیه پژوهش F( 4و  ۹۵)

 حداقل در یکی از متغیرهای مورد آزمون تفاوت معناداری وجود دارد.
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 و  آزمایشهای در گروه یاسترس و شادکام متغیره کوواریانس چندخالصه تحلیل  .6جدول 

 (n=04) متقابل کنترل با حذف اثر

 منبع
مجموع 

 راتمجذو

درجه 

 آزادی

 میانگین

 مجذورات
F 

 سطح 

 داریمعنی

مجذور 

 اتا

 نیب

 هاگروه

 ۵86/4 444/4 16/۵4 6۵/466 4 6۵/466 شادکامی

 ۵44/4 444/4 44/۹6 46/۹19 4 46/۹19 استرس

 خطا
    89/۹ ۹6 ۵9/4۹6 شادکامی

    61/6 ۹6 46/۹19 استرس

 کل
     14 41499 شادکامی

     14 61466 استرس

ه ب رهیتک متغشود نتایج تحلیل کوواریانس مالحظه می 6که در جدول  طوریهمان

 p ،44/۹6( =۹6/.=444) ( و استرسF( 4و  ۹6= )p ،16/۵4/.=444) ترتیب برای شادکامی

آزمون دو گروه پس از حذف اثر متغیر تصادفی های پسدهد بین میانگین( نشان میF( 4و 

 زمایشآ گروه و استرس شادکامی بین گریدعبارتبهکمکی اختالف معناداری وجود دارد؛ 

 ی وجود دارد.با گروه کنترل تفاوت معنادار

 گیریو نتیجه بحث

ترل در و کن آزمایشنتایج حاصل از پژوهش نشان داد که بین استرس و شادکامی دو گروه 

 هایمهارت که آموزش یمعن نیبدتفاوت معناداری وجود داشته است؛  آزمونپسحله مر

 أثیرت پسر اتیسم آموزاندانش مادران شادکامی افزایش و استرس کاهش بر چندگانه ویژه

(، شیرکوند و همکاران 4۹6۵الماسی و همکاران ) هایپژوهشداشته است. این یافته با نتایج 

( و 4۹86(، جعفری )4۹6۹(، رباط جزی و غفوری )4۹61(، الوندی و نوری )4۹61)

ویژه  هایمهارتخود دریافتند آموزش  هایپژوهش( که در 4444) 1کالیجیس و ستیاستوتی

 .استشادکامی اثرگذار است، همسو  افزایش و استرس کاهش بر چندگانه

 بسیار یاضربه کودک بودن متفاوت یا رشدی ریتأخ مشکل، هرگونه وجود از شدن اهآگ

 شوندیم فرزندشان ناتوانی متوجه که زمانی والدین بنابراین،؛ کندوارد می به والدین سخت

                                                           

2. Kaligis & Setiastuti 
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 و تولد در شانویژه نقش خاطر به معموالً مادران .گردندمی روروبه هیجانات شدیدی با

 کنند و طیفمی تجربه پدران به نسبت را بیشتری روانی فشار معلولیک کودک  از مراقبت

(. 4۹6۵دهند )قربانی، نشان می را سوگ و گریه غمگینی، خشم، مانند هیجانات از ایگسترده

های منفی همچون غمگینی و اضطراب سان مادران با آموزش مهارت کنترل هیجانبدین

بهبود  هایی در جهتاز باورها و افکار مرتبط با این هیجانات و تکنیک آگاهیتوانند با می

سان غم و اندوه و اضطراب کمتری را تجربه نموده و این هیجانات بکار گیرند و بدین

 رضایت از زندگی و شادکامی بیشتری را نشان دهند. تیدرنها

 نای و ترس نیتعصبا غم، خشم، احساساتی همچون کردن مهار در قدم از طرفی اولین

 شناخت ،خود احساسات به یافتن منظور آگاهیبه. کنیم پیدا آگاهی حالت آن به که است

 شناخت باورها، و افکار شناخت ناخوشایند، هایموقعیت با رویارویی هنگام عواطف

 تاس ضروری خود انتظارات و هااز خواسته یافتن آگاهی رویدادها، تفسیر چگونگی

در این  شدهآموخته هایمهارتدر این راستا یکی از  (.4446همکاران، و  1موریگوچی)

 هک توان عنوان داشت که مادرانی. در تبیین این یافته میاستپژوهش، مهارت خودآگاهی 

 و نددار دیگران هایدرک خواسته جهت بیشتری توانایی هستند، خودآگاهی دارای مهارت

 گیریچشم اتتغییر مهارت این اکتساب با. دریابند را فشار محیط بیرونی توانندمی یخوببه

 نانهیبواقع ادراک به هاآن کهینحوبه ایجاد شد، این مادران فردیبین و فردی هایشاخص در

 شدند، ندتوانم رفتارها احساسات و کنترل در یافتند و دست پیرامون جهان و به خود نسبت

. آوردند ه دستب بیشتری توفیق دیگران با صادقانه و عمیق مؤثر و روابط برقراری در همچنین

توان عنوان داشت این مادران که تحت آموزش مهارت خودآگاهی قرار می بدین ترتیب

توانند هم در بعد درونی یعنی کنترل احساسات و تنظیم هیجانات و بهبود اند میگرفته

رتقاء ، خود را امؤثرابط فردی و رونفس و هم در بعد بیرونی یعنی بهبود روابط بینعزت

شرایط بهتری را نسبت به قبل برای خود رقم زده و بدین نحو رضایت  نحو نیبدبخشند و می

 دهند.از زندگی باالتری داشته و شادی و نشاط بیشتری را نشان می

                                                           

2. Muriguchiy 
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 تاررف برای اجتماعی -روانی صورت تواناییبه توانمی را زندگی هایمهارت طورهمین

 و مسائل مقتضیات با مؤثری طوربه گیرندمی یاد افراد که نظر گرفت در مؤثر و انطباقی

 هاموقعیت اب مؤثر مقابله برای را فرد هااین توانایی کهیطوربه. کنند مقابله روزمره زندگی

 المتس و سازش یافته، مثبت رفتارهای با تواندمی هامهارت این اتخاذ کمک با کرده و آماده

 با آمیزیتموفق یافتگیسازش بخشد.  ارتقاء را خود شناختیروان سالمت ویژهبه و جسمانی

 هب نظم بخشیدن مانند ایمقابله راهبردهای از وسیعی دامنۀ از مستلزم استفاده استرس،

 کاهش منبع منظوربه محیط روی عمل رفتار و هدایت و تنظیم سازنده، تفکر ها،هیجان

اتی، دارند )صابون ای قرارمقابله راهبردهای سازه درون در فرایندها این است. تمامی تنیدگی

 مقابله با استرس و مقابله با هایمهارت کهییازآنجاتوان عنوان داشت سان میبدین (.4۹64

هایی بوده است که در این پژوهش به مادران آموزش داده شده مهارت ازجملهها هیجان

دارانه، مو سبک مقابله مسئله مؤثرهای استفاده از مقابله اند بااست، این مادران توانسته

ترس اس درنتیجهتری مدیریت و کنترل نموده و مناسب به نحوهای زندگی خود را استرس

 کمتری را تجربه نمایند.

 و آگاهی سطح تواندمی زندگی هایمهارت آموزش هایکالس از طرفی برگزاری

 ندتوامی دهد، افزایش فرزندشان خصوصیات و به مشکالت نسبت را والدین پذیرش

 ،سازد روشن آنان برای دهند،می بروز خود از والدین اغلب که هایی راواکنش و احساسات

 هبهین تعامل بکاهد، خانواده بین اعضای موجود از تنش حل مسئله، هایمهارت آموزش با

باشد  اشتهد خانواده سالمت بر بسزاییتأثیر  و داده افزایش را فرزند همسران و والدین با بین

تواند احساس کنترل بیشتری بر وضعیت و شرایط در چنین بستری مادران می نحو نیبدو 

شکالت ، مسائل و مفشار آورزا و دشوار ناشی از فرزند بیمار، داشته و بتوانند رویدادهای تنش

و  استرس و فشار کمتری را تجربه تیدرنها نحو نیبدحل نمایند و  یمؤثرتر به نحوخود را 

 ادراک نمایند.

های ییابو انجام ارزش یشیدوراندای مانند توانایی حل مسئله، مقابله هایمهارتهمچنین 

 بانند. آمیزی با مشکالت مقابله کطور موفقیتکند تا بهمنطقی و درست به افراد کمک می

 روزمره، در زندگی هاآنبردن  به کار جهیرنتدو ها مقابله با هیجاناسترس و  با مقابله آموزش
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میزان  نمایند، حل ایسازنده به نحو محیط با را خود هایضرتعا تا شوندقادر می مادران

کنند و بتوانند با شناخت باورهای  غلبه منفی هیجانات بر و افزایش یافته هاآن در تکانه کنترل

 افکار، در جهت کاهش استرس خود گام بردارند.مرتبط با اضطراب و استرس و چالش با این 

 قداناست. ف خود پذیرش و شناخت نیز روان بهداشت در مهم ارکان از یکیاز دیگر سو 

های کلیدی در برخی از نشانه احساسات، مدیریت در ناتوانی و احساسات از آگاهی

 یجسم هایبیماری و افسردگی و از اضطراب باالتری نرخ وهای روانی همراه است آسیب

 یها ارزیابموقعیت از ندارند خود از صحیح شناخت که دارد. افرادی به همراه نوجوانان در را

(. در این راستا یکی از 4444، 1شوند )جین و سودهیرمی اضطراب دچار بیشتر و دارند منفی

هایی که در این پژوهش به مادران آموزش داده شد، مهارت خودآگاهی بوده است. مهارت

های بالقوه و ها، احساسات و تواناییباورها، ارزش انهیگراواقعخودآگاهی یعنی بررسی 

ه ای که به نفع خودمان باشد و بگونهها، بهگیریدر تصمیم هاآنبالفعل خود و استفاده از 

یندهای شناختی و هیجانی منجر گردد )امامی، شهبازی و علیزاده، خودتنظیمی بهتر فرا

 درنتیجهرسد مادرانی که این آموزش را دریافت نموده و (. در این راستا به نظر می4۹64

توانند اهداف زندگی خود را مشخص تری از خود دارند، بهتر میشناخت گسترده و عمیق

اف را تنظیم نموده، فرایندهای شناختی و هیجانی نموده، راهکارها و راهبردهای منتج به اهد

 توانند بهمی تیدرنهایابی به اهداف خود تنظیم و تعدیل نموده و خود را در جهت دست

ند که یابی به اهداف گام بردارهای بیشتری در زندگی دست یابند و در مسیر دستموفقیت

ز زندگی و رضایت ا شناختیوانرتواند به بهبود بهزیستی به وجود آمدن چنین شرایطی می

شادکامی باالتر منجر شود. همچنین آموزش مهارت خودآگاهی در مادران  درنتیجهبیشتر و 

اند، با خودآگاهی باالتر دارای فرزند اتیسم که این دوره آموزشی را دریافت نموده

رست د خودپذیری بیشتری را منجر گردد و مادرانی که خودپذیری بیشتری دارند و در درک

و کاملی از توانایی و ضعف خود دارند، به رضایت بیشتر از خود منجر شده و زمینه بروز 

 شادکامی بیشتر را فراهم نماید.

                                                           

2. Jain & Suldhir 
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ز عدم پیگیری پس ا به توانیمروبرو بوده است که  ییهاتیمحدودپژوهش حاضر با 

اتیسم پسر مدارس آموزان تنها به مادران دانشو محدود بودن جامعه پژوهش  درمانمرحله 

 اشاره نمود. تهران ۵استثنایی منطقه 

ویژه چندگانه بر کاهش استرس و  هایمهارت آموزشنتایج نشان داد  کهنیابا توجه به 

 رمانگراندگردد که دارد، پیشنهاد می تأثیرآموزان اتیسم پسر افزایش شادکامی مادران دانش

قرار داده و  موردتوجهحوزه کودک، در مراحل درمانی، والدین این کودکان را نیز 

ویژه چندگانه را در جهت بهبود استرس و شادکامی ایشان مدنظر  هایمهارتهای آموزش

والدین کودکان  کهییازآنجادرمانگران در مراکز نگهداری اتیسم،  طورهمینقرار دهند. 

، عالوه بر دکننیمویژه با استرس زیادی دسته و پنجه نرم  طوربه و مادران یطورکلبهاتیسم 

و آموزش قرار دهند و  درمانآموزش کودکان اتیسم، مادران این کودکان را نیز در کانون 

ویژه چندگانه در جهت بهبود استرس و شادکامی این  هایمهارتاز  توانیمدر این راستا 

 مادران بهره گرفت.

 منابع

 ی،تهران مظاهری مجتبی؛ عسگرآباد، حبیبی حمیدرضا؛ پوراعتماد، بهاره؛ اسکندری،

 افزایش بر حسی پردازش هایسبک مداخله اثربخشی (.4۹6۵) .محمدعلی

. ماتیس طیف اختالل با کودکان در کودک-والد رابطه و والدگری خودکارآمدی

 44-41 ،(4۹8)4 ،استثنایی تربیت و تعلیم

الماسی، افشین؛ حاتمی، فوزیه؛ شریفی، اعظم؛ احمدی جویباری، تورج؛ کاویان نژاد، 

 رب استرس با مقابله هایمهارت آموزش (. اثربخشی4۹6۵، فرزاد. )زادهابراهیمرسول؛ 

 ان،کردست پزشکی علوم دانشگاه علمی مجلهمعلول.  فرزند دارای مادران یآورتاب

44 (4 ،)14-۹1. 

گروهی  هایمهارتآموزش فردی و  تأثیرمقایسه (. 4۹61الوندی، حمیرا؛ نوری، ابوالقاسم. )

 شناسیرواندانش و پژوهش در . فرزندپروری بر رضایت از زندگی مادران

 .1۵-۵4(، 1) 46، کاربردی
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 -توانمندسازی روانی(. 4۹86علیزاده، سپیده. ) ؛شهبازی، محمد ؛امامی نائینی، نسرین

 انجمن حمایت از زندانیان مرکز. در فرزندان زندانیان.اجتماعی 

-DSM) یروان اختالالت آماری و تشخیصی راهنمای(. 444۹) .آمریکا پزشکیروان انجمن

 .روان: تهران(. 4۹6۹) محمدی سید یحیی ترجمه (.۵

 ،ییگراکمال (. رابطه4۹64بهروزی، ناصر؛ شهنی ییالق، منیجه؛ پورسید، سید مهدی. )

، 44 ،راهبرد فرهنگتحصیلی.  فرسودگی اجتماعی با حمایت و شدهادراکاسترس 

444-8۹. 

 روان سالمت بر زندگی هایمهارت آموزش تأثیر(. 4۹86، آرزو. )یآبادسلطانجعفری 

گاه ، دانشمنتشرنشدهکارشناسی ارشد،  نامهانیپا. داون سندرم کودکان دارای مادران

 اصفهان.

هایی تحلیل محتوای کتاب آموزش مهارت(. 4۹61محمد. )، فرشته؛ آتشک، زادهحاجی

برای زندگی بر اساس اصول انتخاب محتوا و ارائه راهکارهای اصالحی از منظر 
 .44۹-4۹1، 11درسی،  یزیربرنامهپژوهش در . ریزی درسینظران برنامهصاحب

 ایشافز بر نگر مثبت درمانیروان برنامه (. اثربخشی4۹6۵خانجانی، مهدی؛ رضایی، سعید. )

 دککو دارای مادران منفی عواطف کاهش و مثبت عواطف ،شناختیروان بهزیستی

 .۹9-۵4(، 49)9 ،توانمندسازی کودکان استثنایی اتیسم. اختالل با

زندگی بر  هایمهارتآموزش  تأثیر(. 4۹6۹رباط جزی، عفت سادات؛ غفوری، اعظم. )
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