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چكيده
چكيده  :هدف از این مطالعه بررسي ميزان اثر بخشي راهبردهای مقابله ای مسئله مدار مادران دارای کودکان ناتوان یادگيری بر ميزان استرس آنها مي
باشد .مطالعه حاضر از نوع شبه آزمایشي (پيش آزمون -پس آزمون همراه با گروه کنترل) است .جامعه آماری شامل کليه مادران دارای کودکان ناتوان
یادگيری است که در سال تحصيلي  53-52به مرکز اختالالت یادگيری شهر شاهرود مراجعه کرده اند .حجم نمونه  33نفراز مادران به روش نمونه
گيری تصادفي ساده انتخاب و در دو گروه آزمایش و کنترل ( به صورت دو گروه  19نفره) تقسيم شدند ،گروه آزمایش تحت آموزش گروهي مهارت
مقابله های مسئله مدار با استرس در  8جلسه قرار گرفتند .بعد از گذشت  3هفته از هر دو گروه پس آزمون از طریق از تکميل کردن پرسشنامه
راهبردهای مقابله ی استرس الزاروس به عمل آمد .برای تحليل داده ها از نرم افزار  SPSS20در دو سطح آمار توصيفي ،آزمون  Tو تحليل کوواریانس
تک متغيره (  )ANCOVAاستفاده شد .نتایج نشان داد که آموزش مهارت مقابله ای مسئله مدار با استرس  ،باعث بهبود مولفه های راهبردهای مقابله
ای استرس مادران با کودکان ناتوان یادگيری در گروه آزمایش شده است .مي توان از برنامه آموزش گروهي مهارت مقابله با استرس بر بهبود راهبردهای
مقابله ای استرس والدین با کودکان دارای مشکالت خاص از جمله ناتواني یادگيری استفاده کرد.
کليد واژگان :مهارت های مسئله مدار مقابله با استرس ،ناتوان یادگيری ،مادران.

مقدمه

والدین به همراه دارد .به طور طبيعي هر زوجي اميدوار

اولين و مهم ترین کانون پرورش صحيح ،احيا و شکوفایي

است که کودکي سالم داشته باشد و تولد یک کودك ناتوان

فرزندان ،خانواده است (حاجيغالمي یزدی ،عالقهبند،

در یادگيری تأثير نامساعدی بر زندگي ،هيجانات ،افکار و

 .)1353هنگامي که والدین با شرایط و موقعيتهایي فراتر

رفتار اعضای خانواده ميگذارد (تبسم ،محسين.)2313 ،1

از منابع اجتماعي و شخصي مواجه مي گردند ،دچار

تولد کودك ناتوان ،حادثهای است که مي تواند والدین را

استرس مي شوند (علياکبری دهکردی ،کاکوجویباری،

دچار استرس نماید (قاسمي ،حسيني ،علویمجد،

محتشمي ،یکتاخواه .)1352 ،تولد نوزاد ،سبب تغيير

منوچهری ،نوروزی .)1353 ،احساساتي مثل گناه و تقصير

ساختار خانواده ميشود و مسؤوليتهای تازهای را برای

و ناکامي و محروميت ناشي از عادی نبودن کودك مي

1 Tabassum, Mohsin
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تواند سبب گوشه گيری مادر و عدم عالقه به برقراری

مناسب از سوی والدین ،به ویژه مادران است .والدیني که

رابطه با محيط و همچنين پایين آمدن عزت نفس و

دارای استرس هستند اغلب استراتژی های مقابله ای را

احساس خود کم بيني و بي ارزشي و غم و اندوه در مادر

جهت در دست گرفتن و کنترل شرایط استرس زا اتخاذ

شود که پيامد آن عزت نفس پایين ،بروز افسردگي و به

مي کنند .مقابله 1به مجموعه روش هائي اطالق مي شود

خطر افتادن سالمت رواني مادر است (برجيس ،حکيم-

که جهت رویارویي با شرایط استرس زا اتخاذ مي گردد

جوادی ،طاهر ،لواساني ،حسينخانزاده .)1352 ،والدین

(کلينتي .)2312 ،2بنا به تعریفي دیگر ،مقابله مجموعهای

کودکان ناتوان در یادگيری درخواستهای مراقبتي قابل

از فعاليتها و فرآیندهای رفتاری و شناختي برای ممانعت،

مالحظه و زندگي تنشزایي را تجربه ميکنند و این شرایط

مدیریت یا کاهش استرس است (الزاروس ،فولکمن،

سالمت رواني این افراد را به خطر مياندازد (گيالئو،

 1584به نقل از عليلو ،ارجي ،بخشيپور ،شاهجویي،

سيمور ،متيو ،گاویدیا پينه ،هادسون ،کامرون.)4314 ،1

 .)1388مقابله مسأله مدار مهارتي است که بر پرداختن به

ناتواني های یادگيری کودکان ضربه های مخربي بر

خود مسأله یا موقعيت تمرکز ميکند (همان منبع) .یک

سازگاری و بهزیستي رواني خانوادههای آنها مي گذارد.

اصل مهم برای درك تفاوت های فردی در آسيب پذیری

مطالعات مختلف نشان داده است که خانوادههایي که

به مشکالت جسمي و ذهني ،مهارت مقابله فرد در برابر

فرزندان آن ها به اختالل ناتواني یادگيری دچارند دارای

مشکالت است .مهارت مقابله با استرس شيوه ای چند

مشکالت سازشي 2بيشتری نسبت به والدین عادی هستند.

مرحلهای است که فرد را قادر مي سازد با به کار بردن آن

همچنين پدر و مادر کودکان دارای مشکالت یادگيری،

مراحل ،مدیریت موقعيت تنش زا را بر عهده بگيرد .نتایج

سطوح باالیي از استرس و افسردگي را نسبت به والدین

بدست آمده از پژوهش های متعدد ،حاکي از آن است که

کودکان عادی تجربه مي کنند (ميکائيلي .)1351 ،اوزبورن

متعاقب یک رویداد فشار زا ،استرس به وقوع مي پيوندد.

و رید 3معتقدند که والدین کودکان ناتوان در معرض

بنابراین زماني که فرد تحت استرس قرار مي گيرد ،باید

فشارهای رواني و اضطراب ناشي از داشتن کودك ناتوان

مهارت های مقابله ای الزم را داشته باشد تا بدین وسيله

قرار دارند (اوزبورن ،رید .)2313 ،چارنسيل ،باتيا و

بتواند اثرات استرس را بر جسم و روان کاهش دهد.

دوگان 4نشان داده اند که خانواده هایي که کودکان ناتوان

چنانچه استرس مدیریت 8شود و مهارت مقابله ای موثر

دارند با مشکالت عاطفي مواجهند .استرس بيشتری دارند،

موجود باشد ،قطعاً فرد بهتر قادر خواهد بود تا با نيازها و

از افسردگي رنج مي برند و بار مالي بسياری را تحمل مي

چالش های زندگي مقابله کند و اثرات مخرب استرس را

کنند و کمتر وارد مشارکت های اجتماعي مي شوند

بر جسم و روان خویش مهار سازد (ميلر ،لينباخ ،برودی،5

(چانسيل ،باتيا2313 ،؛ دوگان .)2313 ،کودکان با ناتواني-

.)2312

های مختلف ،سطوح متفاوتي از استرس و اضطراب را در

از آنجایي که ناتواني یادگيری کودك باعث افزایش

مادرانشان ایجاد ميکنند (اوسکان ،گوندوگار.)2313 ،9

تنيدگي 13والدین به ویژه مادر و افزایش احتمال بروز

وجود کودك ناتوان در یادگيری در خانواده ،مولد استرسي

مشکالت رواني در مادر مي گردد .آموزش مهارت مقابله

است که نيازمند رشد و توسعۀ پاسخ های مقابله ای

با استرس مي تواند سبب کاهش هزینه درمان کودك و

1 Giallo, Seymour, Matthews, Gavidia-Payne,
Hudson, Cameron
2 Adjustmental problems
3 Osborne, Reed
4 Charnsil, Bathia, Dogan
5 Uskun, Gundogar

6 Coping
7 Kleanthi
8 Stress management
9 Miller, Leinbach, Brody
10 Tension
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مادر شود .ضرورت و اهميت این پژوهش زماني روشن

دارای هشت خرده مقياس کنار آمدن رویارویانه ( 1ماده)،

مي شود که پيشگيری و درمان استرس والدین خصوصا

دوری جویي ( 1ماده) ،گریز -اجتناب ( 8ماده) ،خویشتن

مادر مي تواند به افزایش توانمندی های کودك ناتوان

داری ( 2ماده) که این چهار مقياس اول جزء راهبرد

یادگيری گردد.

هيجان مدار و جستجوی حمایت اجتماعي ( 1ماده)،
مسئوليت پذیری ( 4ماده) ،حل مدیرانه مساله ( 1ماده)،

روش

ارزیابي مجدد مثبت ( 2ماده) جزء راهبرد مساله مدار مي

روش تحقيق این مطالعه آزمایشي (از نوع طرح پيش

باشد .پاسخها در دامنهای از صفرنشانگر (به کار نبردم) ،

آزمون و پس آزمون با گروه کنترل) مي باشد .جامعه

 1نشانگر (تا حدی به کار بردم)  2،نشانگر (بيشتر مواقع

آماری این مطالعه تحقيق شامل کليه مادران دارای کودك

به کار بردم) و  3نيز نشانگر (زیاد به کار بردهام) است قرار

مبتال به ناتواني یادگيری که به مرکز ( )LDاختالالت

ميگيرند ،از این ابزار مي توان با اهداف غربالگری و

یادگيری شهر شاهرود در سال  1353مراجعه و از خدمات

مقایسه کارایي مداخالت درماني مختلف بهره برد.

مشاوره و روانشناختي این مرکز استفاده کردند ،بود که به

الزاروس اعتبار  3/25تا  3/11برای هر یک از روش های

شيوه تصادفي تعداد  33نفر انتخاب و به دو گروه گواه و

رویارویي گزارش کرده است .خدایاری فرد و پرند

آزمایش تقسيم شدند که به گروه آزمایش ،مهارت مقابله

( )1381طي پژوهشي اعتبار  3/83را برای هر یک از روش

با استرس به مدت  8ساعت در طي  8جلسه (دو روز در

های رویارویي گزارش کردند (خدایاری فرد ،پرند،

هفته) آموزش داده شد و گروه گواه هيچ مهارتي کسب

 . )1381خالصه جلسات آموزش (مهارت های مقابله با

ننمود .ابزار پژوهش حاضر ،پرسشنامه راهبرد های مقابله

استرس) که بر طبقه برنامه آموزشي ( الزاروس و فولکمن)

ای الزاروس ( )WOCQاست .این پرسشنامه یک نسخه

طراحي شده است به ترتيب ذیل ارائه مي شود:

 11مادهای خودگزارشي است که توسط الزاروس با هدف
یافته ها

ارزیابي افکار و اعمال افراد برای کنار آمدن با وقایع
فشارزای زندگي طراحي شده است .پرسشنامه الزاروس

جدول .5محتوای جلسات آموزشي
محتوای آموزشي

جلسات
جلسه اول

معارفه وآشنائي اعضای گروه با همدیگر.معرفي اختالل یادگيری وعوامل موثربرآن.

جلسه دوم

آشنائي با مفاهيم استرس،تعریف،دالیل،انواع وپيامدهای استرس

جلسه سوم

نقش ارزیابي شناختي در استرس،ارتباط ميان استرس و واکنشهای هيجاني طبق دیدگاه الزاروس

جلسه چهارم

استرس های مرتبط باکودك  LDومداخالت روانشناختي در اختالالت یادگيری

جلسه پنجم

آموزش تفکر مثبت

جلسه ششم

آموزش حل مساله متمرکزبرحل مساله

جلسه هفتم

آموزش مقابله از طریق ایجاد موقعيتهای خوشایند

جلسه هشتم

جمع بندی وخاتمه
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جدول  .7شاخص های توصيفي گروه های آزمایش و کنترل در راهبردهای مقابله مسئله مدار با استرس
مراحل

ميانگين

انحراف معيار

کجي

کشيدگي

گروه ها

پيش آزمون مسووليت

2/51

7/50

5/500

-5/135

پس آزمون مسووليت

53/35

5/052

-5/339

5/757

پيش آزمون مسووليت

2/70

7/31

5/975

-5/113

پس آزمون مسووليت

2/59

9/73

5/509

-5/159

پيش آزمون گریز و اجتناب

57/02

1/33

5/253

-5/520

پس آزمون گریز و اجتناب

71/02

9/53

-5/375

-5/921

پيش آزمون گریز و اجتناب

53/53

7/29

-5/723

-5/153

پس آزمون گریز و اجتناب

51/35

7/30

-5/353

-5/751

پيش آزمون حل مدبرانه مساله

59/13

9/32

-5/550

-5/105

پس آزمون حل مدبرانه مساله

75/13

7/52

-5/212

-5/505

پيش آزمون حل مدبرانه مساله

2/59

9/17

-5/525

-5/391

پس آزمون حل مدبرانه مساله

2/59

9/97

5/555

-5/009

پيش آزمون ارزیابي مجدد

57/33

9/33

5/351

-5/150

پس آزمون ارزیابي مجدد

77/30

7/25

5/233

5/005

پيش آزمون ارزیابي مجدد

3/75

3/92

-5/123

-5/135

پس آزمون ارزیابي مجدد

3/33

3/50

-5/301

5/951

آزمایش
کنترل
آزمایش
کنترل
آزمایش
کنترل
آزمایش
کنترل

جدول  .9نتایج آزمون لوین مبني بر پيش فرض تساوی واریانس ها (راهبردهای مسئله مدار)
F

Df1

Df2

سطح معناداری

1/85

1

28

3/421

جدول  .3نتایج تحليل کوواریانس برای بررسي اثر عامل مداخله بر متغير راهبردهای مسئله مدار
منبع تغييرات

مجموع مجذورات

درجه آزادی

ميانگين مجذورات

ميزان F

سطح معني داری

گروه

43458/332

1

43458/332

331/321

3/333

پيش آزمون

2141/415

1

2141/415

19/598

3/333

خطا

3131/258

22

134/911

کل

441418
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p= 3/39

بر اساس اطالعات جدول  2؛ در خصوص توزیع نمره

فرضيه اصلي این مطالعه این است که آموزش مهارت

های مراحل پيش آزمون و پس آزمون شرکت کنندگان

مقابله با استرس باعث به کارگيری راهبرد مسئله مدار

گروه های آزمایش و کنترل در  4مولفه مهارت های مقابله

والدین دارای کودك ناتوان یادگيری ميشود .برای آزمون

ای مسئله مدار با استرس یعني؛ مسئوليت ،گریز و

فرض این مطالعه از آزمون لوین مبني بر پيش فرض

اجتناب ،حل مدبرانه مسئله و ارزیابي مجدد ،شاخص های

تساوی واریانس ها و تحليل کوواریانس برای بررسي اثر

مختلف گرایش مرکزی و پراکندگي و شاخص های توزیع

عامل مداخله بر متغير راهبردهای مسئله مدار استفاده

نشان داده شده که توزیع نمره های شرکت کنندگان در

شده است.

متغيرهای اندازه گيری شده به توزیع نرمال نزدیک است.
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جدول  3نشان مي دهد که تفاوت معني داری بين واریانس

در تبيين نتيجه بدست آمده در مورد این فرضيه مي توان

های آنها وجود ندارد ،چرا که سطح معني داری آماره لوین

گفت برنامه آموزش مهارت مقابله با استرس با آموزش

از  3/39بيشتر است.

روش های تصميم گيری صحيح و چگونگي حل مساله

جدول  4نشان مي دهد اثر عامل مداخله مهارت مقابله با

باعث کاهش تردید در تصميم گيری و کاهش ناتواني فرد

استرس از لحاظ آماری معنادار است (.)p = 3/39

در مقابله با مشکالت مي شود و تفکر خالق و انتقادی را
که الزمه دستيابي به راه حل مناسب برای بسياری از مسائل

بحث و نتيجه گيری

استرس زاست ،در فرد پرورش مي دهد .در نتيجهی این

این مطالعه با هدف اثر بخشي آموزش مهارت مقابله با

آموزش ها و تمرین و بکارگيری آن ها ،مهارت حل

استرس بر بهبود راهبردهای مقابله ای استرس والدین با

مدبرانه مساله در مقابله با استرس در افراد افزایش و بهبود

کودکان ناتوان یادگيری ( )LDصورت گرفته است .در این

مي یابد .برخي از شيوه های راهبرد مسئله مدار عبارتند

مطالعه  33نفراز مادران دارای کودك با ناتواني یادگيری با

از( :جستجوی حمایت اجتماعي ،مسئوليت پذیری ،حل

روش نمونه گيری تصادفي ساده انتخاب و در دو گروه

مساله وارزیابي مجدد مثبت) طي برنامه آموزش مهارت

آزمایش (  )n=19و گروه کنترل (  )n=19تقسيم شدند،

مقابله با استرس ،این مهارت ها به فرد آموزش داده مي

گروه آزمایش تحت آموزش گروهي مهارت مقابله با

شود و در نتيجه فرد به منظور کاهش یا حذف پيامدهای

استرس در  8جلسه قرار گرفتند ،در پایان از هر دو گروه

ناخوشایند استرس ،سعي مي کند بر عامل های استرس زا

پس آزمون به عمل آمد .آموزش مهارت مقابله با استرس

تسلط یافته و در موقعيت های استرس زا از شيوه مقابله

باعث به کارگيری راهبرد مسئله مدار والدین دارای کودك

مسئله مدار بيش تر استفاده کند .در پژوهش گودرزی و

ناتوان یادگيری ميشود .بنابراین؛ آموزش مهارت مقابله

رودباری کاربرد بيشتر سبک مقابله مساله مدار ،افسردگي

با استرس در به کارگيری راهبرد مسئله مدار والدین دارای

و ناکارآمدی اجتماعي را کاهش مي دهد.

کودك ناتوان یادگيری تاثير دارد .یافته ها حاکي از آن

در بررسي یک مدل از راهبردهای مقابله با استرس ،راهبرد

است که بين راهبرد مسئله مدار قبل و بعد از مداخله

مساله مدار بر فرسودگي هيجاني و کاهش استرس موثر

اختالف معنادار مي باشد  .زیرا با توجه به نتایج آزمون

است (بوید و همکاران )2335 ،کارآیي راهبرد مقابله ای

لوین چنين استنباط مي شود که گروه های مورد مطالعه از

مساله مدار از آن جهت است که فرد با هدف حل مساله

واریانس های همگن برخوردارند .نتایج کوواریانس هم

بر آن متمرکز مي شود و جوانب آنرا در نظر مي گيرد و

نشان مي دهد که که متغير مداخله باعث ایجاد تفاوت در

به جمع آوری اطالعات مربوط به حادثه فشار زا مي

متغير راهبرد مسئله مدار بين دو گروه آزمایش و کنترل

پردازد ،درباره آن مي اندیشد ،و به ارزیابي منابعي که در

شده است .در نتيجه مي توان گفت که عامل مداخله باعث

اختيار دارد مي پردازد ،سپس طرح و برنامه ای آماده کرده

ایجاد تفاوت در راهبرد مسئله مدار در بين دو گروه

و با استفاده از آن با موقعيت فشارزا روبرو مي شود

آزمایش و کنترل شده است که با یافته های موسوی چيناوه

(چيناوه .)1352 ،به عبارتي در راهبرد مقابله مساله مدار

(( )1352چيناوه ،)1352 ،جنابادی ( )1353(1جنابادی،

مهارت های شناختي مورد استفاده قرار مي گيرند و کاربرد

 )1353و سرابي و حجابي (( )1351سرابي حجابي،

این سبک سبب نظم و انسجام فکری و کاهش آشفتگي

 )1351همسو مي باشد.

هيجاني مي شود بنابراین منبع استرس بهتر شناسایي شده
و قابل کنترل ارزیابي مي شود و در کل بهبود سالمت
1 Jenaabadi
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تأثير راهبردهای مقابله ای مسئله مدار بر ميزان استرس مادران دارای کودکان با اختالالت يادگيری  /يارمحمدی و همکاران

رواني را در پي خواهد داشت .مثالً در تحقيقي که توسط

استفاده از شيوه های کارآمدتر و مناسب تر روی آورد و

تامسون و همکاران  )2313(1انجام شد ،در گروه زنان

در نتيجه استرس خود را کاهش دهد.از سوی دیگر،

بدون دوره افسردگي و استرس سبک مقابله ناسازگارانه

آموزش گروهي مي تواند تاثير مثبت در کاهش فشار

در مقابل سبک مقابله سازگارانه ،با نشانه های افسردگي و

رواني داشته باشد،زیرا جمع کردن افراد در گروه و این که

استرس ارتباط قوی تری دارد .عدم کارآیي راهبرد هيجان

تک تک افراد احساس کنند دیگران نيز مشکالتي مشابه

مدار از آن جهت است که فرد با هدف حل مساله به جای

آن ها دارند و در گروه از تجارب یکدیگر برای مقابله با

تمرکز بر آن ،بگونه ای هيجاني برخورد مي کند و با نشان

استرس استفاده مي کنند بنابراین این عوامل مي تواند

دادن واکنشهای عاطفي همچون گریه کردن ،عصبانيت و

باعث کاهش استرس و بهبود راهبردهای مقابله با افراد

پرخاشگری ،بي تابي و فریاد زدن سعي در روبرو شدن با

شرکت کننده در برنامه های آموزش مهارت مقابله با

موقعيت فشارزا و حل مساله دارد .به عبارتي فرد به جای

استرس شود.

تمرکز بر مساله بر هيجانات پيرامون مساله پرداخته و از

بنابراین؛ مي توان از برنامه آموزش گروهي مهارت مقابله

درگيری مستقيم و موثر بر مساله باز مي ماند و توانمندی

با استرس بر بهبود راهبردهای مقابله ای استرس والدین با

او برای حل مساله کاهش یافته ،اختالل در انسجام فکری

کودکان دارای مشکالت خاص از جمله ناتواني یادگيری

و آشفتگي هيجاني بروز مي کند که خود سبب عدم

استفاده کرد .مراکز اختالل یادگيری با تهيه بروشورهایي

شناخت منبع استرس شده و سالمت رواني را به صورت

برای آگاهي مادران دارای کودکان ناتوان یادگيری عالوه

منفي تحت تاثير قرار مي دهد (تامسون ،ماتاجگي،

بر کاهش نگراني مادران ،مي توانند اثربخشي آموزشي

بوسکوهل ،جونيدز ،گتليب .)2313 ،یافته های بدست

خود را تسریع کنند.

آمده از مطالعات محمود وقار عظيم 2و همکاران ( )15نيز
مشاهدات فوق را مورد تأیيد قرار مي دهد .نتایج نشان مي
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Abstract
The purpose of this study was to determine the efficacy and coping skills training to improve stress problem based coping strategies in all of mothers with children who are learning – disabled . This study is quasi experimental (pre – test – post - test with control group) . The population includes mothers with learning
disabilities children in Shahrood city in primary school , in the 2013 – 2014 that they reffered to learning
- disabled center in shahrood city . Sample size of 30 randomly selected mothers in the two groups ( in
each group 15 mothers ) . experimental group participated in eight sessions , Finally , after 3 weeks , both
groups were assessed with Lazarus stress and coping strategies efficacy and they answere to coping skills
training questionnaire . Data were analyzed with Spss 20 software for as descriptive statistics , t - tests and
covariate analysis ( ANCOVA ). The results showed that the problem - based coping skills training ,
improved the stress coping strategies of mothers with learning disabled children . The findings shows that it
can improve problem-based coping skills with training program for mothers with learning disabilities and
other problems can be used.
Key words: Coping skills stress , coping strategies stress, learning disabilities, mothers.
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