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مقاله پژوهشی
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چکیده
ند که براي معلمان، خانواده و  هستکنندهو ناتوانشایع، هاي رفتاري کودکاناختاللزمینه و هدف:

. همراه دارندرا بهاجتماعیبسیاري از معضالت هااین اختالل.کنندایجاد میزیادي رامشکالت کودك
هاي عاطفی بر استرس هاي ارتباطی و مهارتبخشی آموزش مهارتاثريحاضر مقایسهوهشپژهدف

. باشدمیدران داراي کودکان طیف اوتیسم والدگري ما
45نیمه آزمایشی با پیش آزمون، پس آزمون و گروه کنترل بود. طرحی ،این مطالعه:کارروشمواد و 

صورت و بهشدند ي هدفمند انتخاببه شیوه،اختالل اوتیسمباهسال12تا 6یکودکاننفر از مادران داراي
قرار گرفتند. در ابتدا والدین از نظر )دو گروه مداخله و یک گروه کنترل(نفري15تصادفی در سه گروه 

هاي اي، آموزش مهارتدقیقه90ي جلسه8هاي مداخله طی گروه؛ سپسشدندارزیابی استرس والدگري
در نظر گرفته گروه کنترل براي آموزشی . در این میان، هاي عاطفی را دریافت کردندرتمهاو ارتباطی

ها با روش تحلیل کواریانس چند متغیري با استفاده از نرم افزاردادهی به عمل آمد وآزموندر پایان،.نشد
SPSS-16.تحلیل گردید

مداخله و گروهمیانداري یعنتفاوت م،اي ارتباطیهپس از انجام آموزش مهارت؛ نتایج نشان دادها:یافته
هاي عاطفی باعث آموزش مهارت).P>01/0کنترل در میزان استرس والدگري مادران وجود داشت (

ها . یافته)P>01/0گروه کنترل گردید (هش میزان استرس والدگري مادران گروه مداخله نسبت بهکا
.بودهاي ارتباطی نسبت به مهارتعاطفی هايآموزش مهارتتاثیر بیشترحاکی از

هاي عاطفی و ارتباطی بر کاهش میزان استرس مادران با توجه به اهمیت آموزش مهارتگیري:هنتیج
یهایکالسبرگزاري طریقازآموزشیهايبرنامهکه اینشودمیپیشنهاد،داراي کودکان مبتال به اوتیسم

.اجرا شودتیکاوتیسکودکانویژه يمراکز درمانیدر
هاي ارتباطیهاي عاطفی، مهارتاوتیسم، استرس والدگري، مهارتکلیدي:هايهواژ
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مقدمه
کنندهو ناتوانشایعکودکان،رفتاريهاياختالل

ت شکالمکودكکه براي معلمان، خانواده ود هستن
ت اجتماعیالبسیاري از معضوکنندمیایجادزیادي را 

،نخستین باراند کهمحققان دریافته.همراه دارندرا به
هاي آغـازین در سالهاي رفتاري معمولاللاخت

اوتیسم یک . )1(دشودایی مشـاهده میابتيدوره
جملهازهاي مختلفدر زمینهنافذ رشد است که اختالل
هاي حرکتی هاي ارتباط اجتماعی، مهارتمهارت

گاهی؛ همچنیندکنایجاد میناتوانی درشت و ظریف
شودز مینیهاي ذهنیمهارتاوقات موجب تضعیف

)2 .(Kanner يهبود که استفاده از واژفردينخستین
، خصوصیت Kannerاوتیسم را متداول کرد. طبق نظر 

ناتوانی فـرد مبـتال در برقـراري ،بارز و اساسـی اوتیسـم
از اوایل کهاستهاارتبـاط بـا دیگـران و موقعیت

). 3شود (زندگی شروع می
شـیوع اوتیسم يهربـارگیرشناسـی دمطالعـات همـه

هـاي مختلـف انتخـاب، نتایج متفاوتی را بر اساس راه
لذابندي بیماران ارائه داده استآوري و طبقهجمـع

-برآوردهـاي متفاوتی از فراوانی اختالل اتیسم وجود
تـا 5/0،آمارهـاي کنـونیدراوتیسمشـیوع.)4(دارد

ماوتیس. گیردمیدر برراعه درصـد جمعیـت هـر جام1
ولـی فراوانی آن در در هر دو جـنس دیـده مـی شـود

-مطالعات نشانبرابـر دختـران اسـت.4تـا 3انپسـر
نـه از لحاظ رشـد اجتمـاعی اولیـه وکه داده است 

ن اشدیدتر از دخترانرفتارهاي قالبی، اتیسم پسر
هاي آمادگیمیانهمچنـین کنش متقابل ؛باشدمی

دیگـر عوامـل زیسـتی و تأثیرات محیطی ارثـی و 
). 5شناسی این اختالل نقش دارند (مناسب در سبب

والدین را نیز تحت ،این کودکاندراختاللوجود 
والدین آنهـادر اغلب اوقات، دهد. قرار میتأثیر 

اسـترس زیـادي را در نقـش والـدگري خـود تجربـه 

2016ال و همکاران در سLester. )6کننـد (مـی

که مادران کودکان مبتال به اوتیسم، ندداد-نشان
هاي مزمن ر بیماريتنیدگی و نگرانی بیشتري از سای

، استرس هاتنیدگییکی از انواع.کنندتجربه می
همخوانی نايدر نتیجهاسترساین .والدگري است

ایجادتقاضاي والدینی و منابع فردي میان،ادراك شده
زندگی که مربوط هایی ازاند در حیطهتوو میگرددمی

معتقد است Abdin). 7تجربه شود (؛به والدگري است
هاي والد و کودك، همراه با متغیرهاي که ویژگی

زاي زندگی، دلیل موقعیتی بیرونی و عوامل تنیدگی
افزایش احتمالی استرس والدگري است. استرس 

؛ودوالدین شروانتواند منجر به کاهش والدگري می
منفی بر رشد هیجانی و رفتاري يتاثیرهمچنین

). 8دارد (آنهابلند مدت بر سالمت یکودکان و اثرات
نتایج تحقیقات نشان داده است که استرس والدگري 

، قلمرو والدگريکودکان اوتیستیک دردارايمادران
استرس والدگري کل به همچنین در وقلمرو کودك

دران کودکان بهنجار است. از مایشترداري بیمعنطور
تواند مربوط به کودك، والد یا جامعه این استرس می

باشد. ماهیت مبهم اختالل اوتیسم، خصوصیات 
کودك، نگرانی راجع به تداوم شرایط، پذیرش کم 
جامعه، واکنش غیر پذیراي سایر اعضاي خانواده نسبت 

شکست همچنینبه رفتارهاي کودك درخودمانده و 
تواند در بروز این مایت اجتماعی، میدر دریافت ح

). سطوح باالي استرس والدین 9استرس موثر باشد (
شود که آنها گرایش بیشتري به استفاده از باعث می

آمیز و پرخاشگرانه ناپذیر، تهدیدهاي انعطافشیوه
هاي درمانی و از برنامهوالدگري داشته باشند و کمتر

براین بنا.مند شوندرهرائه شده براي کودکان بهخدمات ا
ترین استفاده از مناسبيگیري دربارهدر تصمیم

. خورندمیراهبردهاي درمانی براي کودك شکست 
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و گذاردمیمنفیتاثیرات کودك،بر رشداین امر 
). 10شود (میرفتارهاي مخرب بیشتريبهمنجر

کارن اریک فروم، اي چونناسان برجستهنشروا
ن معتقدند که عدم توانایی برقراري سالیواوهورناي

هاي عصبی و ارتباط مؤثر، یکی از مهمترین علل حالت
هاي اختالل در مهارت.اختالالت روانی و رفتاري است

دومین ،ارتباطی به هر دو صورت کالمی و غیر کالمی
اختالل اوتیسم را تشکیل يجنبه از نقایص سه گانه

؛تواندرتباطی میهاي اآسیب در مهارت.)11دهد (می
مشکالت افراد اتیستیک را در تعامل اجتماعی تشدید 

اتیستیک ممکن است انکند. درصد باالیی از کودک
دست پیدا نکنند هاي زبان کاربردي هرگز به مهارت

)12(.
کار استرس بهيدر زمینهههایی کآموزشاز جمله 

باشد.میي زندگی هاآموزش مهارت؛گرفته شده است
ف اصلی سازمان بهداشت جهانی از طرح هد

،ارتقاي بهداشت روانیيهاي زندگی در زمینهمهارت
در سطح جهانی نسبت به این است که جوامع مختلف

آموزش يکارگیري و ارزیابی برنامههگسترش، ب
از طریق اقدام نمایند. این عملهاي زندگیمهارت

له، ئسهاي روانی مانند حل مد تواناییتمرکز بر رش
ی و عها، خودآگاهی، سازگاري اجتماهیجانمقابله با
-انجامکودکان و نوجوانان میاناسترسکنترلمهارت

کر شده و اهمیتبا توجه به مقدمات ذ.)13(پذیردمی
با هدف بررسیمطالعه، این بسیار زیاد موضوع

هاي زندگی و اثر بخشی آموزش مهارتيمقایسه
هش تنش والدگري مادران هاي عاطفی بر کامهارت

.انجام گرفتمبتال به اختالل اوتیسم انداراي کودک

روش کارمواد و 
دو گروه (آزمایشی این پژوهش، یک طرح نیمه

و آزمون همراه با پیش)یک گروه گواهو آزمایش 

يکلیه، شامل مورد مطالعـهيجامعهبود.آزمون پس
ل اتیسـم در مـادران داراي کـودکان مبـتال بـه اخـتال

به 1395تا خرداد ماه ؛ آناناستکرمانشاهشـهر 
نشاه مراجعه انجمن حمایت از کودکان اوتیسم کرما

بهاز مادراننفر45ده بودند.پرونده داتشکیل کرده و 
دو درو به طور تصادفی شدند ي هدفمند انتخابشیوه

. ازقرار گرفتندگروه آزمـایش و یک گروه گواه 
کتبی دریافت ينامهکنندگان رضایتتشرکيهمه
شد. 

ي پرسشنامهشامل،ابزار سنجش در این مطالعه
(Parenting Stress Index)شاخص تنیدگی والدینی

ساخته شده است و 1967در سال باشد کهمیدینیآب
تـوان اهمیـت تنیدگی در نظام والدین براسـاس آن مـی

ي مذکوره. پرسشنامو کـودك را ارزشـیابی کـرد
بـر ایـن اصل است که تنیـدگی والـدین از مبتنی 

هاي هـاي کودك، برخی خصیصهاي ویژگـیپـاره
هـاي متنـوعی که به ایفاي نقشوالدین و یا موقعیت

.شودناشـی می؛والدین به طور مستقیم مـرتبط هسـتند
يهوالدین، بازنگري شدشکل شاخص تنیدگی 

تر و مقـدارصحیح آن آسانهاي پیشین است که تشکل
مدت زمان اجرا را. این تغییراتباشدمیمـواد آن کمتر 

در قلمروها وراهاتر و تعیـین نمرات آزمودنیکوتـاه
تر کرده است. در آخرین ساده،هاي مختلفزیر مقیاس

هـر مقیاس قلمروهـر مـاده و میانهمبسـتگی ،بازنگري
هر میاني حد رابطههااین همبستگی.شدرا محاسبه 

همچنین توانایی مواد را کند؛تعیین میراماده و قلمرو
در متمایز کردن افرادي که داراي مقدار زیادتر یا 

قلمرو اصلی 3در هایی سنجیده شده کمتر از ویژگی
.)14(نمایدمیمشخص رامقیاس بودند

ها نیز به هـاي هـر ماده با زیرمقیاسهمبسـتگی
این بازنگري، مـواد شـاخص تنیدگی دست آمد.

11ماده کـاهش داد و 101ماده به 150والدین را از 
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اس تنیـدگی ـوان مقیـاري نیز به عنـاختیيمـاده
گذاري نیز به روش ي نمرهزنـدگی افـزوده شـد. شـیوه

) تـا 1هـاي کامالً موافقم (برحسـب پاسـخو لیکرت 
زیر ،. در ادامهتگرف) انجـام 5کـامالً مخـالفم (

هاي مربوط به هر قلمرو و نیز مواد هر زیر اسـمقی
47قلمــرو کــودکی (آمده است:بدین شرح مقیاس 

7، پذیرنـدگی ()مــاده11پــذیري (مــاده)، ســازش

مـاده)، 5مـاده)، خلـق (9مـاده)، فـزون طلبـی (
ماده)، 6گري (ماده)، تقویت9کنشی (توجهی/فزونبی

مـاده)، 9مـاده)، افسـردگی (54لمرو والدین (ق
مـاده)، 7هـاي نقـش (مـاده)، محدودیت7دلبسـتگی (

6مـاده)، انزواي اجتماعی (13حـس صـالحیت (

5مـاده)، سـالمت والدین (7ماده)، روابط با همسـر (

ماده). ضریب قابلیـت 19ماده)، تنیدگی زندگی (
ي رونـی از طریـق محاسبهاعتبـار و اعتمـاد همسـانی د

248آلفاي کرونباخ براي کل مقیاس در یک گـروه 

دست آمـد. به93/0نفـري از مادران هنگ کنگی 
و در قلمرو والد 85/0ایـن ضـریب در قلمـرو کودك 

يهو دامن93/0بوده است. اعتبار تفکیکی ابزار91/0
و ابزار تنیدگی مختلف5ضریب اعتبار همزمان ابزار با 

در پژوهش حاضر .بوده است66/0و 38/0دیگر بین 
براي سـنجش همسـانی درونـی از ضریب آلفاي 

ضـریب ،کرونباخ استفاده شد. بر اساس نتایج حاصل
است.79/0آلفا برابر 

- 1: ، عبارتند ازسـؤاالت پرسشـنامهازدو نمونـه
کنم که فرزندم مرا دوست ندارد و میفکرگـاهی

کمتر از آنچه فرزندم ـ 2د.نـزد مـن باشـخواهدنمی
زند.به من لبخند می؛انتظار دارم

آزمون ابتدا پرسشنامه در پیشروش اجرا:
8طـی دگان تکمیل شد. سپسکننتوسط تمام شرکت

يهبرنامـ،نفري15الب دو گروه قدر وهجلس
هاي ارتباطی به صـورت هاي عاطفی و مهارترتمها

)دقیقه90بـه مدت ویـک روز در هفتـه(هفتگـی 
اصول اساسی برنامه بـه ،در این جلسات.اجرا گردید

گروه کنترل اماآموزش داده شدمورد آزمایش،گروه
در این مدت دریافت نکردند. رآموزش خاصی را د

تحلیل کواریانس چند ها به وسیله آزمونپایان داده
تجزیه و SPSS-16متغیري و با استفاده از نرم افزار 

تحلیل گردید.

جلسات در دو روش آموزشی:1جدول
هاي عاطفیمهارتهاي ارتباطیمهارتجلسات

،هاي ارتباطیکلی برنامه و برنامهمعرفی ، آشنایی بااعضاي گروه1
برگزاري جلسات اجرا و زمان ينحوه،اهداف آموزشیبیان 

آموزشی

آشنایی والدین با اختالل کاستی توجه/ بیش فعالی و عوامل به 
ها و الگوهاي رفتاري کودكي آن، ویژگیوجودآورنده

شناسایی و آگاهی یافتن از هیجاناتتعریف و اهمیت ارتباط، موانع برقراري ارتباط مؤثر2
به دیگرانآنچگونگی بیان احساسات به شکل صحیح و ابراز)ی و غیرکالمیشامل ارتباط کالم(انواع ارتباط صحبت در مورد 3
چگونگی و اهمیت نوازش کالمی و اهمیت لمس کودكهاي ارتباطیمهارت ارتباط و شیوهبیان 4
:از جمله؛نکاتی که باید در ارتباط کالمی مدنظرقرارگیردبیان 5

و...نده،آهنگ صداي آرام و مطمئن نگاه کردن به شنو
هاي بهتر کردن ارتباط غیرکالمی فنون و روشمعرفیدر پایان

در هنگام صحبت کردن

ها، نکات اصلی کنندهبررسی تکالیف و دادن باز خورد ، انواع تقویت
هااستفاده از تقویت کننده
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ات خود با استفاده از عبارات اول چگونگی بیان افکار و احساس6
دیگرانشخص مفرد و پذیرش احساسات 

کودك و اینکه چگونه و به چه میزان در با صحیح برخوردچگونگی 
دسترس کودك باشیم و همچنین چگونه بتوانیم با کودك گفتمان 

صحیح همراه با درك و احساس داشته باشیم
تفاوت بین گوش دادن آموزشاهمیت شنونده خوب بودن،بیان 7

دادن فعال و موانع درونی و بیرونی گوش بررسی با شنیدن، 
هاي احتمالی که یک شنونده ممکن است نسبت بهواکنش

گوینده داشته باشد

بررسی تکالیف خانگی، کنترل رفتارهاي کودك در محیط هاي خارج 
از منزل

آموخته شده و نکات مرور و تمرین ،گرفتن بازخورد از مادران8
پاسخ به سواالت

ه شده در برنامهئجمع بندي مباحث ارا

هاافتهی
حاکی مطالعه در این هاآزمودنیتوزیع فراوانی سن 

سن خود را زیر )درصد2/22(نفر 45از آن بود که
8سال، 30تا 20بین )درصد3/53(نفر 24سال، 20

7/6(نفر 3سال و 40تا 31بین )درصد8/17(نفر

سال ذکر کرده 40نیز سن خود را بیشتر از )درصد
، حداقل سن 5/34ن مادران برابر با بودند. میانگین س

سال بود. میانگین و 51سال و حداکثر سن نیز 18
آزمـون در آزمـون و پـسمعیار نمرات پـیشانحراف

.استشدهارائه 2دو گروه گواه و آزمایش در جـدول 

،آزمونپیشيدر مرحله؛شودهمانطور که مشاهده می
ولی در ردداري ندایها تفاوت معنمیانگین گروه

آزمون (بعد از اجراي متغیر مستقل) پسيمرحله
شود. در این پژوهش براي تفاوت زیادي مشاهده می

این نوع ؛ها از تحلیل کواریانس استفاده شدتحلیل داده
همگنی شاملکه استتحلیل داراي مفروضه هایی

آزمون) (پیشهاي رگرسیونی میان متغیر تصادفیشیب
.باشدمیته هاي وابسو متغیر

هاي مورد مطالعههاي توصیفی نمرات استرس والدگري در گروهآماره:2جدول
انحراف معیارمیانگینگروهمتغیر ها

6/2587/16پیش آزمونهاي ارتباطیگروه آموزش مهارت

5/2056/16پس آزمون

8/2506/16پیش آزمونهاي عاطفیگروه آموزش مهارت

3/1918/15پس آزمون

8/2536/17پیش آزمونگروه کنترل

3/2515/18پس آزمون

درانی واریانس خطا ـون لوین براي یکسـایج آزمـنت
باشدنمیداریاز نظر آماري معنوآمده است3جدول 

)34/0=(P این نتیجه حاکی از آن است که مفروضه .
باشد.همگنی واریانس برقرار می
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نتایج آزمون لوین:3جدول
FDf1Df2sig

006/1128344/0

هاي ارتباطینتایج تحلیل کواریانس مقایسه نمرات پس آزمون استرس والدگري در گروه آموزش مهارت:4جدول 

درجه مجموع مجذوراتمنابع تغییراتهازیر مقیاس
آزادي

سطح Fمیانگین مجذورات
داريیمعن

مجذور اتا

لدگرياسترس وا
27/11126127/1112621/72001/057/0پیش آزمون

33/4445133/144566/23001/045/0گروه

---05/30182776/162خطا
----16496229کل

ایج نشان داد که پس ، نت4با توجه به جدول شماره 
تفاوت ،هاي ارتباطیش مهارتزاز انجام آمو

ه مداخله و کنترل در میزان استرس گرومیانداري یمعن
). این تفاوت P>01/0والدگري مادران وجود دارد (

هاي عاطفی دهد که آموزش مهارتدار نشان مییمعن
باعث کاهش میزان استرس والدگري مادران در گروه 

مداخله شده است. 

هاي عاطفیروه آموزش مهارتآزمون استرس والدگري در گنتایج تحلیل کواریانس مقایسه نمرات پس:5جدول 

درجه مجموع مجذوراتمنابع تغییراتهازیر مقیاس
آزادي

سطحFمیانگین مجذورات
ريدایمعن

مجذور اتا

استرس والدگري
27/8266127/826621/45001/065/0آزمونپیش

33/2839133/73966/20001/045/0گروه

---05/23182776/122خطا
----15496229کل

پس از ؛شودمشاهده می5همانطور که در جدول 
میزان استرس والدگري ،هاي عاطفیآموزش مهارت

داري نسبت به یادران در گروه مداخله به طور معنم
). میانگینP>01/0گروه کنترل کاهش داشته است (

آزمون استرس والدگري در گروه آموزش نمرات پس
آزمون کمتر از میانگین نمرات پس،عاطفیهاي مهارت

نشانکهباشدهاي ارتباطی میاز آموزش مهارتبعد
هاي عاطفی نسبتي تاثیر بیشتر آموزش مهارتدهنده

هاي ارتباطی در کاهش میزان استرسبه مهارت
.استوالدگري مادران 

گیريو نتیجهبحث
يمقایسههدف از انجام این پژوهش، بررسی

هاي ارتباطی و شی دو روش آموزش مهارتاثربخ
هاي عاطفی بر استرس  والدگري مادران داراي مهارت

طبق هدف فوق، .کودکان مبتال به اختالل اوتیسم بود
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ي تنیدگی والدینی در سه مرحلهي پرسشنامه
آزمون و پیگیري توسط مادران داراي آزمون، پسپیش

و د گردیکودك مبتال به اختالل اوتیسم تکمیل
شاخص استرس والدینی در این مراحل سنجیده شد. 
نتایج پژوهش نشان داد که هر دو روش بر روي کاهش 

نتایجبوده است. استرس والدگري مادران موثر
) 2004و همکاران (Costinبا نتایج ي حاضرمطالعه

آنها نقش يانگیزهآموزش والدین وکهنشان داد
سخ به درمان کودکاندر موفقیت و پاايکنندهتعیین

هاي پژوهش).14دارد (آنانو والدیناوتیستیک
Barkley) و)5و همکارانGoldsteinو همکاران

باعث کاهش،آموزش والدینکه) نشان دادند15(
شود و در در قلمرو کودك میاسترس والد گري

؛ همچنینروابط والد کودك اثر مثبتی داشته است
-اثر،هاي زیاديپژوهشباشد. همسو میداراي نتایجی

؛اندبررسی کردههاي ارتباطی را بخشی آموزش مهارت
هاي زیر اشاره کرد:توان به پژوهشي آنها میاز جمله

و)16) (2013و همکاران (Hedmanيهامطالعه
Bossaert نشان دادند که17()2011(و همکاران  ،(

افزایشهاي ارتباطی به مادران، موجبآموزش مهارت
سازگاري و کاهش پرخاشگري فرزندان شده است. 

نشان 2013در سال همکاران و Tellegenيمطالعه
هاي ارتباطی در سبک ي آموزش مهارتبرنامهکهد دا
مندي والدین، رآمدي، رضایتکادگی والدین خودزن

سازگاري والدین، روابط والدین و مراقبت از کودك 
دارنداذعان میيمتعددمتخصصان .)18(موثر است 

هاي ارتباطی همچون مهارتیی هاآموزش مهارتکه
شودآموزان میباعث افزایش پیشرفت تحصیلی دانش

اینتوان گفت که بیین این موضوع میدر ت). 19- 21(
اي که در ها به سبب بهبود قابل مالحظهآموزش

به کاهش کند؛میکودك ایجاد -کارکرد والد
؛گردددر قلمرو والدین منجر میتعارضات و تنیدگی

گري کاهش و اعتماد به نفس استرس والدهمچنین 
ي آموزشی موجب ابد. مداخلهیوالدگري افزایش می

هاي مادران که بر تواناییآن دسته از ویژگیتا شد
مؤثرشان ي آنان در مورد فرزندانوالدگري شایسته

گیري مو قابلیت والدین را براي تصمیندتغییر ک؛است
هاکژفهمیاصالحنفس،بهاعتمادبهبود بخشد. افزایش

يهدربارمنفیاسنادهاياختالل، تغییراینيدرباره
هايقالبدر ایجادوالدینبهکمکوکودكرفتار

؛مدیریت کنندآندرراخودهايتجربهکهجدیدي
در دستیابیآموزش.استوالدینآموزشقطعیتأثیر

مؤثر مخربرفتارهايتغییروادارهبرايبهترهايراه
راخودتحمل، هاییتمرینانجامباوالدینوباشدمی
کودكبا ودهند میافزایشهابرابر ناکامیدر

. ي دارندترآرامبرخورد
هاي بخشی آموزش مهارتي فوق اثردر مطالعه

ارتباطی بر استرس والدگري مادران داراي کودکان 
مطالعهایندرآنجا کهازدید. اتیسم مشخص گر

مذاکرهمادر با کودك،مؤثرارتباطبرقراريهايشیوه
ارتباطارتباط،اصلیعناصرمادر،فعالدادنگوشو

هايسبک،مؤثرارتباطموانعغیرکالمی،وکالمی
هیجاناتبامقابلهوارتباطبرقراريدرناسالموسالم
برفوقي برنامهالذشددادهآموزشمادرانبهمنفی

يطهرابکیفیتدر نتیجهومادرانارتباطیهايمهارت
این کیفیتگذاشت. بهبودمثبتتأثیرکودك- مادر

کسب آگاهی و اطالع از اختالل اوتیسم و نیز ،رابطه
هایی براي مراقبت کودك باعث دستیابی به مهارت

هاي کودك را کمتر شده است که مادر ویژگی
بهارتباطیهايمهارتآموزشبنابراین .ندزا بدااسترس
کاهش استرس والدگري در مادران باعثمادران

شود.داراي کودك اوتیسم می
نشان داد که هاي پژوهشیکی دیگر از یافته

هاي عاطفی بر کاهش استرس آموزش مهارت
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-گري مادران داراي کودك اوتیسم اثر بخش بودهوالد
هاي عاطفی بخشی مهارتهاي زیادي اثراست. پژوهش

توان به اند که از میان آنها میرا مورد بررسی قرار داده
-) اشاره22) (1387(پژوهش ترك الدنی و همکاران

-نشان2010در سال نیزو همکارانHahlwegکرد. 
هاي عاطفی بر کاهش آموزش مهارتيبرنامهکهندداد

مؤثرگري و مشکالت رفتاري کودکان استرس والد
در تبیین این موضوع باید گفت که ). 23است (

دران از طریق تغییر در هاي عاطفی به ماآموزش مهارت
دگري در آنها شده باعث کاهش استرس وال،آگاهی

در تشخیص مشکالت رفتاري واست. این آگاهی
کان اتیسم بوجود ي برخورد با کودچگونگی نحوه

لدین واهاي عاطفی در ي مهارتهاآمده است. آموزش
آورد که به مشکالتوجود میاین خودآگاهی را به

کودکان اتیسم و برخورد مناسب با آنها آگاه شوند و 
تی در این رابطه وجود داشته چنانچه در آنها تعارضا

تعارضات را حل نمایند و به کاهش استرس ؛باشد
والدگري بینجامد. بنابراین آموزش مهارت هاي عاطفی 

هاي ي آموزشان اتیسم در ردهادران داراي کودکم
ته می شود. تغییراتی که در مهم والدین در نظر گرف

وجود هاي عاطفی والدین بهي آموزش مهارتنتیجه
شناخت وباعث ایجاد تغییرات مهمی در بیان؛آیدمی

، افزایش خود آگاهی مادران و توانایی تنظیم احساسات
گردد. یجانات میبیشتر ه

هاي داد که آموزش مهارتاین پژوهش نشان
تاثیر بیشتري بر ،هاي ارتباطیعاطفی از آموزش مهارت

برکاهش استرس والدگري مادران داراي کودك 
حاضريمطالعههاي محدودیتازاوتیسم داشته است.

.ها اشاره نمودآزمودنیمحدودتوان به تعدادمی
تعدادبعديدر مطالعاتشودمیپیشنهادبنابراین

محدودیت مورد مطالعه قرار گیرد.بیشتريينمونه
آوري اطالعات به روش جمع،دیگر این مطالعه

عدم صداقتی ماننددهی بود که مشکالتگزارشخود
. شودشامل میدر پاسخگویی به سواالت را 

به نتایج این مطالعه اهمیت آموزشبا توجه
هاي ص مهارتبه خصو،هاي عاطفی و ارتباطیمهارت

عاطفی بر کاهش میزان استرس مادران داراي کودکان 
-میپیشنهادبنابراین .شودمبتال به اوتیسم مشخص می

مراکزدره، شدیادآموزشیهايبرنامهگردد که
اختاللبهمبتالکودکانيویژهدرمانیوآموزشی
به صورتوآموزشیهايطریق کالسازاوتیسم،
شود.ستفادهاحمایتی-درمانی

تشکر و قدردانی
هایی که در این طرح کودکان و خانوادهياز کلیه

مدرسه يهمچنین همکاري صمیمانه؛شرکت نمودند
کودکان مبتال به اوتیسم در شهر کرمانشاه تشکر و قدردانی 
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Abstract
Backgrounds and aim: Behavioral disorders in children are common and disabling disorders
challenging teachers, family and the children; further, they are associated with many social
problems, too. The purpose of the present research is to compare effectiveness of training
communication and emotional skills on parenting stress of mothers with autism children.
Material and Methods: This is a quasi-experimental study with a pre-test/post-test deign
and control group. 45 mothers of autism children from 6-12 years old were selected through
targeted sampling method and were randomly assigned into three 15-individual groups of two
interventions and one control. The parents were initially evaluated in term of parenting stress;
next, intervention groups received eight sessions of 90 minutes training of communication
and emotional skills; whereas, the control group received no treatment. Then, the groups were
tested. Data were analyzed through Multivariate analysis of covariance (MANCOVA)
method using SPSS-16.
Results: The results showed that there is a significant difference between intervention and
control group in term of parenting stress following communication skills treatment (P<0.01).
Moreover, training emotional skills also decreased parenting stress level of mothers in the
intervention group comparing the control group (P<0.01). However, training emotional skills
was more effective that communication skills.
Conclusion: Regarding the significance of training communication and emotional skills in
decreasing stress level of mothers with children suffering from autism, it is recommended
that the aforementioned training programs are used as training courses in Autistic children
health centers.
Keywords: Autism, Parent stress, Emotional skills, Communication skills


