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 چکیده

 یشررفتباعث محدود شدن پ نهایتدرو  ینبر والد هاییفشار یلموجب تحم در خانوادهذهنی توانکموجود کودکان  زمینه و هدف:

اجتمراعی و ت رابطره برین حمایر هیجان در شناختی جویینظمراهبردهای  ایواسطهنقش ین تعی پژوهشاین هدف . شودمیکل خانواده 

 بود.ذهنی توانکممبتال به مادران کودکان  والدگری هایسبکوالدینی با تنیدگی

مقطر  ابتردایی در سرا   متوسر  ذهنییتروانآموزان مبتال به کمجامعه آماری تمامی مادران دانشروش پژوهش همبستگی بود.  روش:

          گیری در دسرتر  انتارا بره ورورن نمونرهنفرر  130 ای بره حجرمنمونره که از بین آنها شهر تهران و کرج بودند 1393-94تحصیلی 

 حمایررررت بعرررردیمقیررررا  دند، (2007)گارنفرررسکی هیجررانی شررناخت جررویینظم هایپرسشررنامهاز هررا آوری دادهبرررای جمرر  شرردند.

 بامرینردوالردگری های شریوهو  ،(1995)جرونزبرری و  والردینی تنیردگیمقیرا  ، (1988) زیمرت و همکراران شرردهکادرای اجتمرراع

 .قرار گرفتند مورد تجزیه و تحلیل  تحلیل مسیر از طریقها داده. استفاده شد (1973)

و  ینیوالرد تنیردگی در حالی کره (21/1معنادار نیست ) والدگری هایسبک بر یاجتماع تیحماثیر أتفق   نتایج نشان داد که ها:یافته

 تنیردگیو  یاجتمراع تیرحماهمچنرین  .(>05/0p) دندار والدگری هایسبک بر داریمعنی ریثأت جانیه یشناخت جویینظم یراهبردها

جرویی نظم یای راهبردهراواسرطه نقرش در نهایرت .(>05/0p) دنردار جانیه یشناخت جویینظم یراهبردها بر داریمعنی ریتاث ینیوالد

  پذیرفته شد.های والدگری با سبک ی و تنیدگی والدینیاجتماع یتحما ینرابطه ب در یجانه یشناخت

     رفتارهررای از جلرروگیری و یافتهسررازش رفتررار سررازماندهی در مرکررزی مؤلفرره ،هیجررانشررناختی  جرروییراهبردهررای نظم گیری:نتیجههه

 طرفری از و دهرد کاهش را مادران والدگری هایسبک بر موثر والدینی تنیدگی منفی هایجنبه تواندمی راهاین  و از استنایافته سازش

  .کند تعدیل را اجتماعی حمایت از ناشی اثران

، مرادران کودکران والردگری هایسربکوالردینی،  تنیردگیشناختی هیجران، حمایرت اجتمراعی،  جویینظمراهبردهای : هاواژهکلید
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 مقدمه
هرا از هرا و معلولیتعصر حاضر مشرکالن ناشری از بیماریدر 

 ترین مسائل جوامر  بشرری اسرتدذهنری از حراتوانیکم جمله

ای را کودکرران دروررد جمعیررت هررر جامعرره 2برریش از (. 1)

هررای بسرریاری برره خانواده(. 2د )دهنررتشررکیل می ذهنیتروانکم

دوش  دنرین فرزنردانی برار عاطفی سرنگینی را برر دلیل داشرتن

های سررنگین پزشرررکی، آموزشررری، تربیتررری، هزینرره .کشررندمی

دار شرردن مجرردد، اختالفرران زناشررویی، تررر  از بچرره تشررردید

تنیدگی، انزواطلبی، مشکالن جسمی، عاطفی،  احسا  گناه و

از جمله مسائلی است که والردین برا آنهرا  روانی هایو اختال 

عنوان اولین عامل  در این میان والدین به(. 4 و 3) روبرو هستند

اجتمرراعی کررردن کودکرران نقررش مهمرری در تحررو  روانرری و 

هرای هرر خرانواده روش .(5) اجتماعی کودکان بر عهده دارند

اجتماعی فرزندان خویش به کرار  ای را در تربیت فردی وویژه

 شوده میفتگ والدگریهای کسب هاد که به این روشنگیرمی

داده  ایصذهنی تشریتروانبره کممبتال دکی کو زمانی که .(6)

دهد و انتظاران تأثیر قرار میت را تح والدگری شود تجربهمی

 .(7هررد )داو را تغییررر می دهمررورد کررودک و آینرر والرردین در

ذهنی در خانواده، برا توجره بره توانوجود کودک کمهمچنین 

مراقبتی خاص کودک، برای مادران که نسبت به بقیره  نیازهای

نترایج  .(8) اسرت ترنشکار دارنرد، منبر  وکودک سرر بیشتر با

نیز مؤید این است که یکی از وقای  مهرم بره شردن ها پژوهش

 و 8) ذهنی اسرتتروانیمادران، تولد فرزنرد کم برای آورتنش

ذهنی به عنروان مرراقبین اولیره، بره توانکم مادران کودکان. (9

های کودک بیش از حد ناشی از درخواستتنش ددار  آسانی

برا کودکان  والردین تنیدگی (.10) ندشومی نگهداری از ویو 

موجرررب افرزایش رفتارهررای نامناسررب کررودک  نیازهرای ویررژه

 تنیردگیو رفترار نامناسرب کودک متقابالً به باال رفتن  شودمی

ردد که گمیو یرک درخه معیو  ایجاد  شودمیوالدین منجر 

 ثرررا .رسرراندمیکرررودک آسرریب  -پیوسررته برره تعامررل والررد

 بر ذهنیتوانکم کودک حضور رسانآسیب و کنندگیناتوان

 میرزان از جملره ماتلفری عوامل به مادران، ویژه به و خانواده

 دارد سرتگیبنیز  افراد دیگر و خانواده دستر در هایحمایت

 انجرام اعمرا  به معمو  طور به اغلب اجتماعی حمایت (.11)

 اعضای قبیل از اطرافیان  وسیله به، آشفته نفر یک برای شده

 همسرایگان و خویشراوندان همکراران، دوسرتان، و خرانواده

 ابرزاری، کمرکشرامل  معمروال اعمرا  این و شودمی اطالق

(. 12) دشرومری یاطالعات کمک و ،هیجانی -اجتماعی کمک

 خلرق موجب که است دوجانبه کمک یک حمایت واق  در

 ،عشق احسا  امیدواری، خود، پذیرش خود، از مثبت تصور

 و دهردمی کراهش را اضرطرا  و گررددمی مندیرضایت و

 دهردمی را تحو  و شکوفاییخود فروت فرد به هازمان تمام

(13.) 

ینردهای افررسرد ظرر مریبره ن شردهگفترهبرر مروارد عالوه 

 تنیردگیدر رابطه حمایرت اجتمراعی و نقش مهمی  اشناختی م

      توانررد نقررشدارد و می آنهررا والرردگریوالرردین بررا سرربک 

ممکرن  باورهرا به این وورن کره ،ای داشته باشدکنندهتعدیل

فرزند کاهش یا افرزایش  را در تعامل والدر تنیدگییزان است م

 جرررویینظمهرررای ماتلفررری جهرررت د. افرررراد از روشنرررده

ترین ایررن و یکرری از متررداو  کننرردمیشرران اسررتفاده هایهیجان

است.  1هیجان شناختی دهینظم ها استفاده از راهبردهایروش

فراینرردهای شررناختی  ،دهرری شررناختی هیجررانراهبردهررای نظم

آور و افررراد برررای مرردیریت اطالعرران هیجررانهسررتند کرره 

و برر جنبره شرناختی مقابلره  (14) گیرنردکار می برانگیزاننده به

ها در توانررایی بنررابراین افکررار و شررناخت ؛(15) تأکیررد دارنررد

بعررد از  هرراناها و هیجاحسررا  مهررارو  ،جررویینظممرردیریت، 

جملره ز دارند. ا نقش بسیار مهمی آورتنشتجربه یک رویداد 

 گرشرفاده بعد از تجربه رویداد تنای مورد استراهبردهای مقابله

تمرکرز گری، نشاوار پذیرش، توان به راهبرد مالمت خود،می

ارزیرابی مجردد  ریزی،تمرکرز مجردد برر برنامرهمجدد مثبرت، 

 کردمالمت دیگران اشاره و سازی فاجعه گیری،دیدگاه، مثبت

 .(15)دارند که هر کدام پیامدهای خاص خود را 

                                                           
1. Cognitive emotion regulation strategies 
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 دانشرجو 235 برر روی  (16) زارع و سرلگینتایج پژوهش 

 متنظری ناکارآمرد راهبردهرای همره با تنیدگی بین د کهنشان دا

 علریهمچنرین  .وجرود دارد مثبرت همبسرتگی هیجران شناختی

بره  هراییدر پژوهشری (18) رضرایی و (17) همکاراناکبری و 

نشرران دادنررد کرره مررادران کودکرران زمایشرری بررر روی روش آ

مثبررت نقررش مرروثری در کرراهش تنیرردگی  والرردگریآمرروزش 

( در 19) و همکراران پورعسرگراز سویی دیگر،  والدینی دارد.

سرراله نشرران  17تررا  12نفررر از کودکرران  317پژوهشری بررر روی 

داری تنظریم بره ورورن معنرا والردگریهرای دادند که سربک

ویسررکرمی و همچنررین  کنررد.بینرری میشررناختی هیجرران را پیش

والدگری  نشان دادند که بین سبک در پژوهشی( 20) همکاران

وجرود  داریمعنری تنظیمی رابطرهخود و شناختی راهبردهای با

ه کسرباز نشان داد  1477( در پژوهشی بر روی 21دای ) دارد.

های تنظریم شرناختی اجتماعی نقش میانجی بین راهبردحمایت 

( در 22و همکرراران )خوانی سررما تررنش حرراد دارد. هیجرران و

 ود دنرنشجویان را مورد بررسری قررار دانفر از دا 137پژوهشی 

 والردگری شیوه و والدین اجتماعی حمایت بیننشان دادند که 

 بطرهرا فرزنردان روانی سالمت و یافتهمقیا  هویت با مقتدرانه

 .دارد وجود داریمعنی

( 24( و مردنی و همکراران )23و همکاران ) وادقی عارفی

 حمایت اجتماعی برا سرالمت رواندر پژوهشی نشان دادند که 

همچنرین . ذهنی رابطره معنراداری داردتوانکممادران کودکان 

در پژوهشی به روش آزمایشی برر ( 25)و همکاران کرنهاپادو 

ذهنی نشران دادنرد کره از لحرا  توانروی مادران کودکان کم

ان کودکران دارای فرزنرد مبرتال بره درحمایت اجتماعی بین مرا

ذهنی برا مرادران کودکران بهنجرار تفراون معنراداری توانیکم

نشرران  (26کیررا و همکرراران )مرررادیدر پژوهشرری  وجررود دارد.

هیجان بر ارتقرای شناختی تنظیم های راهبردآموزش د که دندا

ذهنی تروانیکودکان مبتال به کمشناختی مادران بهزیستی روان

داشرتن در پژوهشی نشان دادنرد کره ( 27) وادقیان .مؤثر است

کند ایجاد می تنش حدی به مادران برای ذهنیتوانکودک کم

. همچنرین دهدتأثیر قرار میهای ارتباطی آنها را تحتکه الگو

در پژوهشی به شیوه آزمایشی نشان ( 28ماجومدار و همکاران )

سطوح تنیدگی در گروه والردین کودکران مبرتال بره  ند کهددا

ذهنی برراالتر از گررروه والرردین دارای هرروش بهنجررار ترروانیکم

( در پژوهشی برر روی مرادران 29زاده و همکاران )قطب است.

مقتدرانه  والدگری کسبذهنی نشان داند که توانکودکان کم

 .اسرت کودکران دار رفتار سازشیو معنی مثبتکننده بینیپیش

( در پژوهشی نشان دادند که 30در نهایت خردمند و همکاران )

های والرردگری در وررورن وجررود تنیرردگی والرردینی و سرربک

هرای تنظریم شرناختی هیجرانی ضعیف، اگر افراد دارای مهارن

 والدگری نامناسب را کاهش دهند.تواند اثران منفی باشند می

و  ذهنییترروانکموجررود شررده و مطالررب بیررانبررا توجرره برره 

سؤا   این حاضر پژوهش ،خانوادهمشکالن ناشی از آنها برای 

برا  1شرکل را مورد بررسی قرار خواهد داد که آیا مد  فرضی 

انگاره مفروض درباره  زیرشکل  های تجربی برازش دارد؟داده

 . دهدمیرواب  بین این متغیرها را نشان 

 

 
مادران  والدگری هایسبکوالدینی با  تنیدگیشناختی هیجان در رابطه بین حمایت اجتماعی و  جویینظمراهبردهای  ایواسطهنقش  .1شکل 

 ذهنیتوانکممبتال به کودکان 
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مثبرت و  یرثأتر یاجتماع یتحما. 1شامل  پژوهش هایهفرضی

 ینیوالرد تنیردگی. 2 دارد. والردگری هایسربکبر  داریمعنی

. 3 دارد. والرردگری هایسرربکبررر  داریمعنرریمثبررت و  یرثأترر

 یبررر راهبردهررا داریمعنرریمثبررت و  یرثأترر یاجتمرراع یررتحما

بت مث یرثأت ینیوالد تنیدگی. 4 دارد. یجانه یشناخت جویینظم

 و دارد. یجرانه یشرناخت جویینظم یبر راهبردها داریمعنیو 

مثبرررت و  یرثأترر یجررانه یشرررناخت جررویینظم یراهبردهررا. 5

 است.  دارد والدگری هایسبکبر  داریمعنی

 روش
پرژوهش  طررح: انگکنندو شهرکت پهووهشطهر  الف( 

مراری جامعره آ. همبستگی تحلیل مسریر اسرت از نوعتوویفی، 

ذهنی یترروانکممبررتال برره  آمرروزاندانش مررادران تمررامی شررامل

  1393-94مقطر  تحصریلی ابتردایی در سرا  تحصریلی متوس  

ه بربرا توجره ایرن پرژوهش اولیه . نمونه بودندشهر تهران و کرج 

ذهنی ترروانکررمنفررر از مررادران کودکرران  225فرمررو  کرروکران 

گیری در دسرتر  انتارا  کره بره ورورن نمونرهبود متوس  

  کاهش یافت. نفر 130 که در نهایت پس از ریزش به شدند

  ابزارب( 
جرویی نظمپرسشرنامه  :جویی شناختی هیجراننظمپرسشنامه . 1

یرررک ابرررزار  و همکرررراران گارنفررررسکی  1شرررناختی هیجررران

منظررور شناسررایی  اسررت و برره ایگویرره 36 گزارشررریخرود

ای شررناختی افررراد مررورد اسرررتفاده قررررار راهبردهررای مقابلرره

 شرده سرا  سراخته 12پرسشنامه برای افراد باالی این یرد. گمی

خررویش، پررذیرش،  مقیررا  ماللررتخرررده 9اسررت و دارای 

مجررردد بررر  جرردد مثبررت، تمرکرررزز منشرراوارگری، تمرکرر

 ،سازیپذیری، فاجعهریزی، ارزیابی مجدد مثبت، دیدگاهبرنامه

 5هررر سررؤا  در مقیررا  لیکرررن . و ماللرررت دیگرررران اسرررت

گررذاری تقریبا همیشه( نمره ) 5تقریباً هرگز( تا  1از )ای درجه

قیا  از طریق جمر  کرردن نمرره منمره کل هر خرده. شودمی

مقیا  بیرانگر آیرد. نمران باال در هر خردهدست میها بهگویه

                                                           
1. Cognitive emotion regulation questionnaire (CERQ-P) - 

persian 

منفری  و تنشگردر مقابله با وقای   ،میزان استفاده بیشتر از راهبرد

جررویی شررناختی نظم پرسرررشنامهنرررساه فارسررری (. 31) اسرررت

و  اسرت توس  حسنی مرورد هنجاریررابی قرررار گرفترره هیجان

همسانی درونی )با ضررایب  هایروشاسا  بر پرشسنامهاعتبار 

)با دامنه  ، و بازآزمایی(92/0 تا 76/0آلفرای کرونباخ در دامنه 

پرسشرنامه از طریرق تحلیررل  روایی و (77/0تا  51/0همبستگی 

هرررای اورررلی برررا اسرررتفاده از دررررخش واریمررراکس، مؤلفره

تررا  32/0هررا )بررا دامنرره همبسررتگی مقیا همبسررتگی بررین خرررده

 (.32) مالکری مطلرو  گزارش شده است روایی( و 67/0

 :رررردهشمقیررررا  دندبعرررردی حمایررررت اجتمرررراعی ادراک 2
بررره  2شرردهعرررردی حمایررررت اجتمررراعی ادراکبمقیرررا  دند

. ایررن ه اسرتشردطراحری ( 1988) وسریله زیمرت و همکراران

سرره از بسررندگی حمایرت اجتمرراعی را در  هاکمقیرا  ادرا

سرررنجد. مرری« دیگررران مهررم»و  ،«دوسرتان»، «خرانواده»منبر  

هررر سررؤا  برر دارد.  گویره 12 مقیرا  وخرده 3مقیررا  این 

( تررا کرامالً 1) کرامالً ماررالفای از درجره 7روی یک طیف 

دن امتیراز ردسرت آوه برای برشرود. بندی مری( درجه7) موافق

برا هرم جمر   12ترا  1وعره سرواالن کلی پرسشنامه نمرره مجم

شده مشاص شرود. شوند تا میزان حمایت اجتماعی ادراکمی

خواهد داشت، بدیهی است کره  84تا  12ای از این امتیاز دامنه

دهنده میرزان براالی حمایرت ده این امتیاز باالتر باشد نشان هر

روایری و  .(33)عکسشرده خواهرد برود و بررجتماعی ادراکا

این مقیا  توسر  زیمرت و همکراران در حرد مطلرو   اعتبار

 ضرررایب آلفررای شرررکری ةدر مطالعررر .گررزارش شررده اسررت

شرررده و ابعررراد حمایت اجتمراعی ادراک کلی نباخ عاملوکر

و دوسرتان در نمونره ایرانری  ،مهررم، خررانوادهافراد گانرره سرره

 دست آمرد به 91/0 و ،85/0 ، 84/0 ،89/0بره ترتیرب برابرر برا 

کررل پرسشرنامه از  اعتبرار پژوهش بروئر و همکراران. در (34)

 برره دسررت آمرده اسرت 87/0ضرایب آلفای کرونبرراخ  طریق

ضررریب آلفررای کرونبرراخ سرره بعررد  . سررلیمی و همکرراران(35)

                                                           
2. Multidimensional Scale of Perceived Social Support 

(MSPSS) 
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و  ،شرده از سروی خرانواده، دوسرتانحمایت اجتماعی دریافرت

   بیرران 82/0و ، 86/0، 89/0تیررب افررراد مهررم زنرردگی را برره تر

 .(36) اندکرده
برری و  1مقیا  تنیردگی والردینی: والدینی تنیدگیمقیا   . 3

ه گوی 18و دارای  شودمیتوس  والدین تکمیل  (1995) جونز

ثبررت ويررایف های مها خوشررایند بررودن و جنبررهگویررهاسررت. 

ای منفرری آن را مررورد توجرره قرررار هوالرردینی و همچنررین جنبرره

عردم موافقرت موافقرت یرا  گرددمیدهند. از والدین تقاضا می

ای که به طور معمو  با فرزند اسا  رابطهخود را با هر گویه بر

اررالف، خررود دارنررد در یررک مقیررا  لیکرررن شررامل کررامال م

اعالم کنند. هفت گویره  نظر، موافق و کامال موافقماالف، بی

کرو  و بره ورورن مع 18، 17، 7، 6، 5، 2، 1های گویهیعنی 

 نمرره در کمترینشوند. گذاری میبقیه به وورن مستقیم نمره

، هردرره قرردر نمررره اسررت 90آن  بیشررترینو  18ایررن مقیررا  

بیشتر است.  تنیدگی آزمودنی در این مقیا  باالتر باشد نشانگر

 75/0عتبار براالی معتقدند این مقیا  از ا (1995) بری و جونز

ی اروش آلفراسرتفاده از این مقیرا  برا برخوردار است. اعتبار 

گرزارش  81/0هفتره بعرد آن را  6آزمرایی و باز 83/0کرونباخ 

 نیرررز طررری( 37) ونو برایسررر ،ولیکرران، اسرررمیت. اندکرده

ایرن  مقیا  اسرتفاده و گررزارش کردنررد کررهپژوهشی از این 

 پرسشرنامه درونی باالیی برخوردار اسرت. ایررن مقیا  از ثبان

نیز مورد استفاده قررار  (38) محتشرمی و همکراران پژوهشدر 

و  اعتبراربره منظرور محاسرربه  پژوهشآن گرفته اسرت کره در 

و  پرسشرنامه مزبررور بعررد از ترجمرره روایری نسررراه ایرانرری،

شناسی قرار اختیار دوازده نفر از استادان روان تغییرران الزم در

 هاروایی ووری و محتوایی این پرسشنامه از نظرر آنر گرفت و

گرزارش  برای ایرن پرسرشنامره 84/0تأیید شد و ضریب روایی 

با اسرتفاده از فرمرو   . همچنین ضریب پایایی این پرسشنامهشد

دهرررار هفتررره بعرررد  بازآزمرررراییو  74/0آلفرررای کرونبرررراخ 

 گزارش شده است. 70/0

                                                           
1. Parenting Stress Index (PSI) 

ایرن ابرزار اقتباسری اسرت از : والردگری هایشیوهپرسشنامه . 4

وی از سره الگر« بامریند»نظریه اقتدار والدین که براسا  نظریه 

منطقی والردین جهرت بررسری و اقتدار ،، استبدادیگیریسهل

 نسراهساخته شده اسرت.  والدگریهای شیوه الگوهای نفوذ و

اسررت کرره توسرر  دیانررا  گویرره 30اولیرره ایررن پرسشررنامه دارای 

 پررورو حسررین سرراخته شررده اسررت طراحرری و (1973) بامرینررد

آن به شیوه  گویه 10 .( آن را به فارسی برگردانده است1381)

دیگرر بره  گویه 10و  ،به شیوه استبدادی گویه 10، گیرانهسهل

 شرود.امر پرورش فرزند مربوط می دین دروال شمنوه اقتدارشی

نظرر خرود  گویهها با مطالعه هر در این آزمون مادران آزمودنی

ای مشراص درجره 5برر حسرب یرک مقیرا  × را برا عالمرت 

( 4تا کامال موافقم= 0کامال ماالفم= ) 4که از وفر تا  کنندمی

شود و با جم  نمران، سه نمره مجرزا در مرورد گذاری مینمره

ه رای هرر آزمرودنی برمنطقی بر و اقتدا ،، استبدادیگیرانهسهل

برا اسرتفاده از ر مرو پرژوهشپرسشنامه در  اعتبار آید.دست می

، گیرانهسرهلبرای  81/0آزمایی در بین گروه مادران، روش باز

دست آمده بهمنطقی  اقتداربرای  78/0و  ،برای استبدادی 86/0

، گیرانهسرهلبررای  77/0در بین گروه پردران نیرز  اعتباراست. 

حاورل شرده  منطقیاقتداربرای  88/0و  ،برای استبدادی 85/0

بازآزمایی این پرسشنامه را بررای  اعتباراسفندیاری  .(39) است

 73/0منطقی ، و اقتردار77/0 ی، برای اسرتبداد69/0 یریگسهل

نیررز پزشررکی ایررران در انسررتیتیو روان گررزارش کرررده اسررت.

الزم  اولی پرسشنامه را ترجمره و اورالحان نساه اسفندیاری

توس   نامه شپرس ید و سپس روایی محتوایرا درآن وورن دا

 ییدأپزشکی مورد تشناسی و رواننظران رواننفر از واحب 10

 (.40)قرار گرفت 

پژوهشی، ابتدا منظور رعایت نکان اخالق  به: روش اجراج( 

رضایت والدین جهرت ورود بره فرآینرد پرژوهش بره ورورن 

کنندگان شد و سپس تصریح گردیرد کره شررکت گرفتهکتبی 

این حق و اختیار را دارند که در هر مرحله از پژوهش براسا  

میل و اختیار کامل به همکاری خود با پژوهشگر خاتمه دهنرد. 

وزش و پررورش و از اداره مرکزی آم همچنین مجوزهای الزم
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مدیران مدار  کودکان استثنایی اسرتان تهرران و البررز گرفتره 

 2مدرسه در شهر کرج و  1 گرفتههای وورنشد. با هماهنگی

مدرسه در شهر تهران برای انجام پژوهش در اختیار پژوهشرگر 

والد تمایل به همکراری  130که از بین آن مدار   قرار گرفت

جررویی نظمهای  پرسشررنامهیررل بررا تکمدر پررژوهش را ابررراز و 

مقیررررا  دندبعررردی حمایرررت اجتمرررراعی ، شرناختی هیجران

 تنیدگیو مقیا   والدگریهای پرسشنامه شیوه، شرردهادراک 

 در این پژوهش شرکت کردند. والدینی

 هایافته
 ارائره شرده 1های توویفی متغیرهای پرژوهش در جردو  شاخص

 است. 

  
 های مرکزی، پراکندگی و توزیع متغیرهای پووهششاخص .1جدول

 واریانس چولگی کشیدگی
انحراف 

 استاندارد
 تعداد میانگین

 

انحراف  متغیرها

 استاندارد
 آماره

انحراف 

 استاندارد
 آماره آماره آماره آماره آماره

422/0 

422/0 

422/0 

422/0 

368/0- 

234/0- 

739/0- 

231/0- 

212/0  

212/0  

212/0  

212/0  

407/0- 

183/0- 

041/0- 

429/0- 

796/0 

532/0 

260/0 

494/0 

87869/0 

73461/0 

51027/0 

77823/0 

4189/3 

2143/3 

3683/3 

4212/3 

130 

130 

130 

130 

 جویی شناختی هیجاننظم

 شدهحمایررت اجتمرراعی ادراک

 ینیوالدتنیدگی 

 والدگریهای شیوه

 

می دهد که در بعد نظم جویی شناختی هیجران نشان  1جدو  

( 87869/0( و انحررراف معیرار برابرر بررا )4189/3میرانگین برابرر برا )

مشراص ه از آزمرون درولگی و کشریدکی گونه کهماناست. 

تعیرین  پرس از .اسرتشرده نرمرا  تشرایص داده  متغیرهااست 

 پرژوهشگیری به منظور ارزیابی مد  مفهرومی های اندازهمد 

و همچنین اطمینان یافتن از وجود یرا عردم وجرود رابطره علری 

شرده ی مشاهدههادادهو بررسی تناسب پژوهش میان متغیرهای 

با استفاده از مد   پژوهشهای ، فرضیهپژوهشبا مد  مفهومی 

ها در ز آزمون شدند. نتایج آزمون فرضریهمعادالن ساختاری نی

 اند.منعکس شده 3و  2های شکل

 
 ها در حالت استانداردگیری مدل کلی و نتایج فرضیهاندازه .2شکل 
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 دارمعنی حالت در هاهیفرض جینتا و یکل مدل یریگاندازه .3شکل 

 

برای بررسی رابطه علی بین متغیرهرای مسرتقل و وابسرته و 

 5/8افررزار نرررمدر تاییررد کررل مررد  از روش تحلیررل مسرریر 

LISREL   زیر ضریب معنراداری و استفاده شده است. جدو

 .دهدمیشده را به طور خالوه نشان های مطرحنتایج فرضیه

 ی پووهشهاهنتایج فرضی .3 جدول

 نتیجه ضرایب بتا معناداری هافرضیه

 رد 19/5 21/1 .دارد والدگری هایسبک بر داریمعنی و مثبت ریتاث یاجتماع تیحما

 تایید 21/1 19/5 .دارد والدگری هایسبک بر داریمعنی و مثبت ریتاث ینیوالد تنیدگی

 تایید 00/3 20/7 .دارد جانیه یشناخت جویینظم یراهبردها بر داریمعنی و مثبت ریتاث یاجتماع تیحما

 تایید 20/7 00/3 .دارد جانیه یشناخت جویینظم یراهبردها بر داریمعنی و مثبت ریتاث ینیوالد تنیدگی

 تایید 54/4 54/4 .دارد والدگری هایسبک بر داریمعنی و مثبت ریتاث جانیه یشناخت جویینظم یراهبردها

 

دهد کره نسربت مجرذور کرای بره نشان می 3نتایج جدو  

های برازنردگی است و سرایر شراخص 3درجه آزادی کمتر از 

( اثرران 4در جدو  )دهند. یید قرار میأبرازش مد  را مورد ت

  مستقیم متغیر های پژوهش آمده است.مستقیم و غیر

 
 ی پووهشمتغیرها غیرمستقیم و مستقیم اتاثر.4 جدول

 مسیر اثر مستقیم اثر غیر مستقیم اثر کل

β1 + (β2 × β3) β2 × β3 β1 X       Y 
β3 - β3 Z       Y 

 

 ایواسرطهنقرش  ارتباط برا بررسریدر  4جدو  با توجه به 

 یرتحما ینرابطره بر در یجرانه یشناخت جویینظم یراهبردها

مبرتال بره مرادران کودکران  والردگری هایسربکبرا  یاجتمراع

کره میرزان اثرر کرل از آنجایی توان ادعا کرردمی ذهنیتوانکم

. پرذیرفتاین رابطره را توان می در نتیجه آمدبدست 32/0عدد

 یراهبردهررا ایواسررطهنقررش  ارتبرراط بررا بررسرریهمچنررین در 

برا  ینیوالردتنیدگی ینرابطره بر در یجرانه یشرناخت جویینظم

تروان میذهنی تروانکممرادران کودکران  والدگری هایسبک

 پرس آمددسته ب 49/0 اثر کل عدد که میزاناز آنجایی گفت

 پذیرفت. توان این رابطه رامی

نقررش یعنرری تعیررین  در رابطرره بررا هرردف اوررلی پررژوهش

جویی شناختی هیجان در رابطره برین ای راهبردهای نظمواسطه
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های والردگری والردینی برا سربکحمایت اجتمراعی و تنیدگی

( 2با توجره بره جردو  )ذهنی توانمادران کودکان مبتال به کم

 RMSEA، 036/0مقدار نهایی،می توان گفت که در الگوی 

 و بروده 08/0 اسرتاندارد حرد از تررکودرک کره آمد دسته ب

ه برر 39/1 زیررن یآزاد درجرره برره دو یکررا عرردد میتقسرر مقرردار

 گررید زیرن و اسرت 3اسرتاندارد عردد از کودکتر که آمددست

 و GFI, AGFI, NFI, NNFI :ماننرد بررازش یهاشاخص

CFI مناسرب دهنرده نشران کره آمدبدسرت 90/0 از براالتر زین 

 .استیی نها یالگو برازش بودن

 

 های برازندگی مدل مفهومی پووهش. شاخص2 جدول

IFI NNFI CFI GFI RMR RMSEA X2/df 
91/0 99/0 94/0 97/0 028/0 036/0 39/1 

 

آمده در این دست ه های ببا توجه به تمامی یافته نهایتدر 

 یراهبردهرا ایواسرطهنقش توان مد  زیر را برای پژوهش می

و  یاجتمراع یرتحما ینرابطره بر در یجانه یشناخت جویینظم

مبرتال مادران کودکان  والدگری هایسبکبا  ینیوالد تنیدگی

 ، ارائه داد.ذهنیتوانکمبه 

 
مادران  والدگری هایسبکوالدینی با تنیدگیرابطه بین حمایت اجتماعی و شناختی هیجان در جویینظمراهبردهای  ایواسطه. مدل 4شکل 

 ذهنیتوانکممبتال به کودکان 

 

 گیریبحث و نتیجه
راهبردهررای  ایواسررطهنقررش  تعیررین ،هرردف پررژوهش حاضررر

رابطره برین حمایرت اجتمراعی و  شناختی هیجان در جویینظم

مبرتال مادران کودکان  والدگری هایسبکوالدینی با  تنیدگی

آمده از این پژوهش نشان دست ه بود. نتایج بذهنی یتوانکمبه 

ارتبراط  والردگری هایسربکو  یاجتمراع یتحما بین داد که

همسرو  (22) این یافته با نتیجه پژوهش. وجود ندارد داریمعنی

به دو نکته اشاره کررد؛ ابتردا توان یافته می این تبیین در نیست.

ای ر بره گونرهینه پژوهش مربوط به ایرن دو متغیراین که در پیش

شراید مستقیم پرداختره شرده اسرت و نکتره دیگرر ایرن کره یرغ

اند از پژوهش مورد بررسی قرار گرفتهاین هایی که در خانواده

خرود بره  والردگریتوان و امکانان الزم جهت انجام ويرایف 

 .داننحو مطلو  برخوردار بوده

 تنیرردگیبررین نشرران داد کرره  حاضررر نتررایج دیگررر پررژوهش

. وجرود دارد داریمعنیارتباط  والدگری هایسبکو  ینیوالد

 یرک راسرتا اسرت.در ( 18 و17) هایپژوهشاین یافته با نتیجه 

مثبت مادران  یوالدگر که ر تبیین این فرضیه باید متذکر شدد

ذهنی، موجب تغییر در نگرش، باورها و توانکودک کم یدارا

و  هشرردخررود ذهنی ترروانکم افکررار مررادران نسرربت برره فرزنررد

در نتیجره  ؛کنردمریرا تصرحیح  هراآن یهراو واکنش هاادراک
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 د و زمینرهشرومی میان مرادران و فرزنردان ایجراد بهتریارتباط 

در حقیقرت (. 18کنرد )میرا فرراهم  تنیردگی والردینیکاهش 

شرده اسرت ترا آن  موجرب والدگری مثبرتتوان گفت که می

 هراشایسته آن مراقبت یمادران که بر توانای یهاویژگی دسته از

 وسریله و بره ایرن برروز پیردا کنردشان مرؤثر اسرت، از فرزندان

تروان گفرت می به عبارن دیگر، ؛کاهش یابد تنیدگی والدینی

فعا  درگیرر مشرکالن کرودک خرود  وورن والدین به یوقت

آورنرد و یراد دسرت میبه یبیشتر آگاهیشان شوند، از نقشمی

ماتلف باید ده واکنشی از خود ی هاگیرند که در موقعیتمی

 کره جاییکنند و از آنتجربه می را ینشان دهند، تنیدگی کمتر

والرردین نسرربت برره برراور  یوالرردین برره معنررا یخودکارآمررد

بنررابراین والرردین  ،اسررتنفرروذ در محرری   یهایشران بررراتوانایی

ایرن حالرت  کنند و دررا کسب می یاحسا  والحیت باالتر

 (.17یابد )تنیدگی آنها کاهش می

 در هیجران شرناختی جرویینظم راهبردهای ایواسطه نقش

 هایسربک برا والردینی تنیردگی و اجتماعی حمایت بین رابطه

این  یید شد.أت ذهنیتوانکممبتال به  کودکان مادران والدگری

 همسرو (30و  ،21، 20، 19، 16) هراپژوهش دیگر یافته با نتیجه

 گونرره تبیررین کرررد کررهترروان ایررنایررن یافترره را می اسررت.

منفری یرک عامررل مرررتب  و همچنررین یررک  یپرذیرهیجران

 تنیردگی افرزایش علرت زیربنرایی و یرک عامرل خطررر برررای

تجربرره  یمنفی بره عنروان آمرادگی برررای پرذیر. هیجراناست

 هایمنفرری و فعررا  کررردن دسررتگاه هررایاز هیجان یادامنررره

رسررد کرره انگیزشی دفاعی تعریف شرده اسرت. برره نظررر مری

منفی و تنظیم هیجانی  یپذیرنتیجره ترکیبری از هیجران تنیدگی

شررناخی  جررویینظم یبرخرری از راهبردهررا. باشررردناکارآمررد 

انررد، هیجران کره بره عنروان ناکارآمرد یرا منفری شرناخته شرده

 یهرراتوجره بره محررک یهایی مثل سوگیراز طریرق مکانیسم

قردان آگرراهی و ف یپرذیربینریآمیز، افزایش عردم پیشتهدید

همچنین  .(16) شروندیمر افزایش تنیدگیاحتمرالی، منجرر بره 

 در مرکررزی مؤلفرره شررناختی هیجرران جررویینظمراهبردهررای 

 یهراناهیج برروز از جلوگیری و یافتهسازش رفتار سازماندهی

 توانردمی طریرق ایرن ازو  اسرت یافتهناسازش رفتارهای و منفی

 والردگری هایسربک بر موثر والدینی تنیدگی منفی هایجنبه

 از و دهرد کراهش راذهنی یتروانکرممبتال بره  کودکان مادران

 و یافتررهسررازش رفتررار در والرردین توانررایی افررزایش بررا طرفرری

 اجتماعی حمایت از ناشی اثران منفی یهاناهیج از جلوگیری

 اجتماعی حمایت میان رابطه بتواند به این شیوه وکند  تعدیل را

ذهنی تروانکممبتال بره  کودکان مادران والدگری هایسبک با

 .نماید تعدیل را

هایی هررا محرردودیتایررن پررژوهش همچررون سررایر پژوهش

در  افرت آزمرودنیتروان بره محردودیت داشت از آن جمله می

هرا بره برخری از آزمودنیاشاره کررد کره  پژوهشطو  اجرای 

. از سرویی کردنرددالیل ماتلف از ادامه مشارکت خرودداری 

بره  کره دیگر محدودیت حجم نمونه در پژوهش حاضرر اسرت

 دو مدرسه در پژوهشطرح موجب شد  مشکالن اجرایی دلیل

 یم نتررایج را بررا محرردودیت روبررروکرره تعمرریررد، برره اجرررا در بیا

ین لیه امبنای نتایج اوتوانند برسازد؛ بنابراین پژوهشگران میمی

اقردام ی برا حجرم نمونره بیشرتر هرایپژوهش به اجرای پرژوهش

هوشی و  به ضریب آتیهای در پژوهششود پیشنهاد می. کنند

زندان تعداد کل فرزندان و تعداد فرسطح طبقاتی خانواده آنها، 

اده، در خرانو روانری های اختال سایرذهنی یا توانیمبتال به کم

 مرادر یرا نبرودن همچنین سن مرادر و سرپرسرت خرانوار برودن 

 د.توجه شو

اداره  برردین وسرریله از مسررمولین محترررم  دانی:تشههکر و رههدر

ی تهرران هانااست استثناییپرورش کودکان مرکزی آموزش و 

همچنررین و  هانااسررت ایررن اسررتثناییو مرردیران مرردار  و البرررز 

 ،نرردزانی کره در ایررن پرژوهش شررکت کردآمرومرادران دانش

 آید.دردانی به عمل میتشکر و ق

 بدین وسریله نویسرندگان پرژوهش حاضرر اعرالم  تضاد منافع:

گونه تضراد کنند اثر حاضر یک پژوهش مستقل بوده و هیچمی

 منافعی با سازمان و اشااص دیگر ندارد.
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Abstract 

Background and Purpose: The presence of children with intellectual disability in the family 

will impose pressure on parents and ultimately limit the progress of the whole family. The 

purpose of this study was to determine the mediating role of cognitive-emotional regulation 

strategies in the relationship between social support and paternal stress with parenting styles in 

mothers of mental retarded children. 

Method: The research method was correlation. The statistical population was consisted of all 

mothers with intellectually disabled children of Tehran and Karaj academic year of 2-13-2014 

that a sample of 130 people was selected through convenience sampling. The cognitive emotion 

regulation questionnaire of Garnefski (2007), multidimensional scale of perceived social support 

questionnaires of Zimet et al (1988), parental stress scale of Beri and Jones (1995) and 

parenting styles of Baumrind (1973) were used to collect data. Data were analyzed by path 

analysis. 

Results: The results showed that only the effect of social support on parenting styles was not 

significant (1/21), while parental stress and emotional cognitive regulation strategies have a 

significant effect on parenting styles(p<0/05). Social support and parental stress also have a 

significant effect on cognitive emotion regulation strategies (p<0/05). Finally, the mediating role 

of cognitive emotion regulation strategies in the relationship between social support and paternal 

stress with parenting styles was accepted. 

Conclusion: Emotional cognitive regulation strategies is a central component in organizing 

adapted behavior and preventing maladaptive behaviors that can undermine the negative aspects 

of parental stress affecting parenting styles and on the other, modulate the effects of social 

support. 

Keywords: Cognitive emotion regulation strategies, social support, parenting Stress, parenting 

styles, mothers of children with intellectual disability 
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