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   چكيده

کم توان های زندگی در زندگی روزمره و تربیت کودکان  آموزش مهارتهای اخیر نسبت به  ای که در سالبا توجه ویژهمقدمه: 

بر بهزیستی روانشناختی،    های زندگی مهارتمقاله حاضر با هدف اثربخشی آموزش  شود  در حوزه های خانوادگی مشاهده میذهنی  

-آزمونآزمایشی با طرح پیشپژوهش نیمهتوان ذهنی انجام شد. روش  های ارتباطی و استرس والدگری مادران کودکان کممهارت

 آزمون با گروه کنترل است.  پس

- 400جامعه آماری، کلیه مادرانِ دانش آموزانِ کم توان ذهنی مدارس استثنایی شهر ارومیه در سالتحصیلیروش پژوهش:  

اجرای پژوهش انتخاب شدند و  به  نفر به عنوان نمونه جهت    40گیری در دسترسبودند که با استفاده از روش نمونه  1399

نفر( گمارده شدند. جهت سنجش بهزیستی روانشناختی از پرسشنامه ریف، جهت  20نفر( وکنترل) 20صورت دو گروه آزمایش)

های ارتباطی از پرسشنامه ماتسون و جهت سنجش استرس والدگری مادران از پرسشنامه آبیدین استفاده شد.  سنجش مهارت

(. قبل از اجرای α>7/0باخ سنجش و مورد تایید واقع شدند)سط متخصصان تایید شد و پایایی ابزار با آلفای کرونروایی ابزارها تو

از هر دو گروه پیش روانشناختی، مهارتمداخله  استرس والدگری مادران به عمل آمد. گروه  آزمون بهزیستی  ارتباطی و  های 

جلسه دریافت کرد و گروه کنترل هیچگونه مداخله آموزشی دریافت    10در  را از طریق پکیج آموزشی  های زندگیمهارتآزمایش  

ها با استفاده  آزمون را پاسخ دادند. داده آزمون، هر دوگروه مجدا ابزارهای مرحله پیشنکرد. پس از اجرای مداخله در مرحله پس

 و کواریانس چندمتغیره تجزیه و تحلیل شدند.   متغیرهاز آزمون کواریانس تک

داد آموزش  ن:  یافته ها روانشناختی و    های زندگیمهارتتایج نشان  بهزیستی  افزایش  های  مقیاس آن و مهارتخرده  پنج در 

 (.p <05/0های آن اثربخش بوده است)مقیاسوالدگری و خردهارتباطی و همچنین کاهش استرس 

شود مدیریت مدارس استثنایی به برقراری  در پژوهش حاضر؛ پیشنهاد میهای زندگی  مهارتبا توجه به اثربخشی    نتيجه گيری:

های زندگی و مشاوره   مهارتجلسات آموزشِبرگزاری  ذهنی از طریق  توانکودکِ کمدارای  ارتباط بین مسئولین مدرسه با مادرانِ

های ارتباطی و کاهش استرس والدگری اینگونه مادران اهتمام  نشناختی، مهارتروابهبود وضعیت بهزیستیراستای  در    به آنها

 ورزند.
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 : مقدمه

های جدید و نقشی متفاوت را ترین اتفاقات زندگی هر پدر و مادری است، اما والد بودن مسئولیتبخشتولد یک نوزاد از لذت

زاست و گاهی ممکن است در ایفای  های جدید به خودی خود برای والدین استرسآورد. این مسئولیتبرای فرد به ارمغان می

کنند که قادر به کنترل شرایط نیستند و  ن احساس می خویش احساس ناکارآمدی کنند. در چنین مواقعی والدی  نقش والدگریِ

آنها به همراه می برای  بیشتری  استرس  )این احساس عدم کنترل،  یا رشدی1آورد  روانشناختی  با مشکالت  تولد کودکی    ؛(. 

بروز معلولیت در فرزند  تر است؛ زیرا  بر خانواده عمیق( و اثرات آن  2شود )زا برای والدین محسوب میتکلیفی به مراتب استرس

در حقیقت؛ نماید.  الت عاطفی و اقتصادی زیادی را در خانواده ایجاد میالکند، اختارتباط مادر کودک را تهدید می  وه بر اینکهالع 

در خانواده، با توجه به نیازهای مراقبتی خاص کودک، برای مادران که نسبت به بقیه، بیشتر با   1توان ذهنیکموجود کودک  

   (.3) مت روان و سازگاری آنها نیز تأثیر میگذاردالکودک سروکار دارند، منبع استرس است و بر س

در   ها از جمله عقب ماندگی ذهنی از حادترین مسائل جوامع بشری است.ها و معلولیتدر عصر حاضر مشکالت ناشی از بیماری

ذهنی در کشورهای    توانیِمیزان شیوع کم(.  4)  نفر برآورد شده است  211000نفر در    2توانی ذهنی  مطالعات اخیر میزان شیوع کم

درصد کل جمعیت تخمین    3تا   1کودک و شیوع آن در جوامع غربی، بین    15تا    10کودک بین    1000درحال توسعه، در هر  

درصد،    10ذهنی متوسط، حدود  توانی  درصد، کم  85  توانی ذهنی خفیف، تقریباًدر اکثر برآوردها، شیوع کم(.  5)  شودزده می

 (.  6)  دهندتوان ذهنی را تشکیل میدرصد افراد کم  2تا   1توانی ذهنی عمیق، حدود درصد و کم 4توانی ذهنی شدید، کم

بلکه یک ناتوانی پیچیده است که با نقصان رشد در ابعاد مختلف جسمانی، روانی، تکاملی،    ،نیست  یذهنی مرض یا بیمارتوان  کم

تربیتی همراه است و  داشتن کودک کم(.  7)  اجتماعی و  نگرانی  بر  اثر گذاشته و عالوه  بر بهداشت روانی خانواده  توان ذهنی 

سازد  آگاهی از مسائل سایر اعضای خانواده را با مشکل روبرو میها و فرآیندهای ارتباطی صریح و  مشکالت روانی، تقسیم نقش 

ترین و دشوارترین مشکالت در کودکان و نوجوانان است  ترین مسائل جوامع بشری و از پیچیدهتوانی ذهنی، یکی از عمدهکم  (.8)

برای خانواده   با ایجاد مشکالت مراقبتی  توان ذهنیحضور کودک کم(.  9)  گذاردکه اثرات فراوانی را بر خانواده و جامعه بر جای می 

شود که خانواده بتواند کارکردهای متعارف  زا برای والدین همراه است. چنین وضعیتی مانع از آن میویژه تجربیات استرس  و به

 (.  10) خود نظیر تربیت فرزندان، روابط اجتماعی، اشتغال، اوقات فراغت و روابط زناشویی را به نحو مطلوبی ایفا کند 

های مختلف اجتماعی، تربیتی، تکاملی، جسمی و روانی  وه بر شیوع قابل توجه، با نقصان در رشد در جنبهالتوانی ذهنی، ع کم

تواند تاثیر نامطلوبی بر پیکره و عملکرد یک خانواده داشته باشد، همچنین باعث شده تا پدر و مادر به طرق  همراه می شود و می

های بسیار زیادی برای خانواده و جامعه در زمینه مراقبت و  گین را متحمل شده و در نتیجه دشواریگوناگونی این نقش سن

، فشار روانی زیادی را  توان ذهنیکمخش قابل توجهی از مادران کودکان  ب(.  11د )نگهداری افراد با نیازهای ویژه ،تحمیل کن

،  توان ذهنی کممادران کودکان  (.  12)  مت روانی برخوردارندال پایینی از ساسترس و سطح   یی ازاالکنند و از سطح ب تحمل می
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 سرهنگی

برنامه بیشتر  و  دارند  فرزندشان  از  را  شناخت  و  تعامل  بیشترین  که  هستند  انجام کسانی  و  مراقبت  صرف  آنها  روزمره  های 

  (. 13)شود  مت آنها میالو تهدید ساسترس    الیشود که منجر به مواجهه با سطوح باهای مربوط به کودک ناتوانشان میمسؤولیت

ویژه  واده بهنتوان ذهنی و دارای تأخیر رشدی در خانواده، همه اعضای خاوجود کودکان کماند که  طالعات مختلف نشان دادهم

(. در حقیقت تولد  14د )کنوالدین را متحمل احساس گناه، استرس، اضطراب، ترس، افسردگی، انکار، پرخاشگری و خجالت می 

دهد که والدین در  تواند باعث ایجاد تنیدگی، سرخوردگی و نومیدی در خانواده گردد. شواهد نشان میتوان ذهنی میکودک کم

هایی بیشتر با مشکالت اجتماعی، اقتصادی و هیجانی که ماهیت محدود کننده، مخرب و فراگیر دارند، مواجه چنین خانواده

، کاهش  1کنند، افزایش استرس والدینای که والدین در آن زندگی می هنگ و جامعههستند که نتیجه آن صرف نظر از نوع فر

روانشناختی  و چالش2بهزیستی  افزایش مشکالت  و  ارتباطات  راستا،  های مختلف در خانواده می، کاهش  در  باشند. در همین 

  کند. با حضور کودکِگهداری کودک تجربه میمادر بیشترین دشواری و فشار را در ن   توان ذهنی؛ کم  کودکانِدارای  های  خانواده

زمانی را که صرف افراد و    را به خوبی انجام دهد   روتینمادر دیگر قادر نیست مانند قبل کارهایی    ،در خانواده  دارای اختالل ذهنی

همچنین  شود.  می  توانکم  یابد. زیرا بیشتر وقت او صرف مواظبت و تامین احتیاجات کودکِ کرد، کاهش می دیگر خانواده می

در مواجهه با اطرافیان در خصوص توضیح درباره وضعیت فرزند   با توجه به ارتباط تنگاتنگی که با اینگونه کودکان دارند؛  مادران

از خانواده واکنش  رفتار کرده، در  برحسب مسائل هیجانیتوانِ ذهنیِ خود بیشتر  کم نشان    نامربوط  روابط خانوادگی و خارج 

های فراوانی  توان ذهنی با تنیدگی توان گفت مادرانِ کودکانِ کمرو می(. از این15شوند )و دچار تنیدگی و استرس می  دهندمی

استرس والدین را ترکیب پیچیده از سه فاکتور به هم    4است. آبیدین  3ها استرس والدگری مادرانیکی از این تنیدگی  است.روبرو  

استرس والدگری به عنوان واکنش روانشناختی (.  16کودک تعریف کرده است )-امالت والد ی فرزند، والدین و تع مرتبط شده

از خواسته از (.  17های والدین تعریف شده است )ناشی  از عدم هماهنگی و تعادل بین درک والدین  استرس والدگری، ناشی 

نیازها و تقاضا هاست. در واقع لزوم تعادل و هماهنگی  های این نقش و دسترسی به منابع موجود برای تامین  تقاضاها و مسئولیت

شود. این استرس، زمانی ایجاد  بین تقاضا ها، نیازها و منابع موجود، هسته مرکزی اکثر نظریه های استرس والدگری را شامل می

ندگی آنها تحت تاثیر قرار ها و تقاضاهای فرزند خود را برآورده کرده و در نتیجه کیفیت زشود که والدین نتوانند مسئولیتمی

زای  های والد وکودک، همراه با متغیرهای موقعیتی بیرونی و عوامل استرس ( معتقد است که ویژگی18آبیدین )  (.12)بگیرد.  

ورزی و استرس والدگری است. در حقیقت اینگونه مادران دچار آسیب در زندگی  زندگی، دلیل افزایش احتمالی نارسایی کنش

شوند. اما میزان آسیب پذیربودن اینگونه مادران در برابر فشارهای روانی متفاوت است و به عوامل مختلف مانند جنسیت می

کنند،  افراد نه تنها به لحاظ رویدادهایی که در زندگی تجربه می  . (19کودک، نوع و شدت مشکل یا ناتوانی کودک بستگی دارد )

های  پذیری هرکس در برابر فشارهای روانی متاثر از مهارتویدادها نیز متفاوتند. آسیببلکه از لحاظ آسیب پذیری در برابر ر

زاهای جسمانی از قبیل بیماری در افراد بستگی  های اجتماعی موجود است. توانایی غلبه بر استرسرویارویی با مشکل و حمایت

-از سالمتی برخورداراست. توانایی مقابله و غلبه بر استرسزا چه میزان  به این دارد که فرد در زمان مواجه شدن با عامل استرس

(. در همین زمینه و همراستا با 20زا دارد )زاهای روانی بستگی به خصوصیات شخصیتی فرد هنگام تجربه رویدادهای استرس

توان د، مادران فرزند کم( نشان دا21بیابانی )توانِ ذهنی؛  والدگری مادرانِ دارای کودکان کمبحث مربوط به باال بودن استرس 

 
1 - Parenting Stress 
2 - Psychological Well-being 
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4  - Abidin 

http://journals.iau-astara.ac.ir/
https://dorl.net/dor/20.1001.1.23223065.1400.11.2.11.6


 ... های ارتباطی و استرس والدگریِ مادرانِ های زندگی بر بهزیستی روانشناختی، مهارتاثربخشی آموزش مهارت

(  22)  1کنند. همچنین الهوزیمیاسترس والدگری بیشتری را تحمل می  %70ذهنی نسبت به مادران دارای فرزند عادی به میزان  

اثرات منفی زیادی در رفتار کودکان دارای اختالل اوتیسم برجای گذاشته   19گیری کرونا دریافت؛ ویروس کووید  در دوره همه

نیز دریافتند؛ استرس والدگری مادران  2رفتار مخرب، میزان استرس والدین را افزایش داده است. سرمنتسلی و کوکالریکه این 

های انطباقی فرزندان در یک سطح بود و هر دو نوع مشکل  دارای فرزندان اختالل اوتیسم و فرزندان ناتوان ذهنی با سن و مهارت

ی برای مادرانشان شده است. در نتیجه وجود استرس والدگری در والدین، باالخص مادران در فرزندانِ آنها موجب استرس والدگر

 شود. های قبلی به وضوح مشاهده میذهنی در پژوهش تواندارای فرزند کم

شود. اینگونه مادران برای کاهش استرس توانِ ذهنی میاسترس والدگری باعث کاهش سالمت روان والدین دارای کودکانِ کم

نیازمندخ این کمک  کمک هستند  ویش  بکارگیری روشکه  با  این روشپذیر است.  امکان  ارتباطیهای  ها  از  به یکی  ها توجه 

تر شدن فرآیند زندگی، اهمیت ارتباطات بیشتر شده به مادران است. در جوامع امروزی با پیچیده 3های ارتباطی گسترش مهارت

 (.  23رود )ارتباطی یکی از مهمترین عوامل توسعه و تعالی موفقیت انسان به شمار میهای است. در چنین جوامعی مهارت

های  توانند درگیر تعاملداند که به واسطه آنها افراد میهایی میهای ارتباطی را به منزله آن دسته از مهارتمهارت  «4هارجی»

های خود را از طریق مبادله  افکار و احساس  عات، الآن، اطبین فردی و فرآیند ارتباط شوند، یعنی فرآیندی که افراد در طی  

از جمله مشکالتی که مادران دارای کودک کم24)  گذارنددر میان می می با یکدیگرالمی و غیر کالهای کپیام توان ذهنی  (. 

را مقصر دانسته  و فرزند    باشد. این مادران با توجه به وجود نقص در فرزندشان به نوعی خودهای ارتباطی میدارند، ضعف مهارت

می پایینی  بنفس  اعتماد  دارای  و  نموده  پنهان  دیگران  از  را  نقیصه،  خویش  این  رفع  جهت  بهزیستی باشند.  از  که  مادرانی 

باشند، می  5روانشناختی  روانشناختی تحت عنوان  خوبی برخوردار  برقرار کنند. بهزیستی  فرزندان خود  با  توانند تعامل مثبتی 

ها، تعامل مناسب با دنیا و انسجام اجتماعی و پیشرفت مثبت  های شخصی مناسب و موفقیتهای عاطفی به ادراک ویژگیواکنش

 (.  25شود )تلقی می در طی زمان

توان ذهنی قرار تواند به صورت منفی تحت تاثیر کودکان کمبهزیستی روانشناختی والدین نیز ازجمله متغیرهایی است که می

( بهزیستی روانشناختی را تالش فرد برای 26)  6گی فردی و اجتماعی  و زناشویی والدین را تحت تاثیر قرار دهد. ریف گرفته و زند

 7های مختلف رشد فردی مانند نظریه خود شکوفایی مازلوداند. این مدل از طریق ادغام نظریه های بالقوه خود می تحقق توانایی

 (.27نه خود و نظریه سالمت روانی مثبت جاهودا شکل گرفته و گسترش یافته است )، عملکرد سازگارا8و شخص کامل راجرز 

توانِ ذهنی هستند، تحت تاثیر مشکالت موجود قرار گرفته و از نظر سالمت و بهزیستی روانشناختی مادرانی که دارای فرزندِ کم

ی نیز در قبال دیگر اعضاء خانواده دارد، با بروز مشکل  شوند. از سویی؛ با توجه به اینکه مادر مسئولیتای میدچار مشکالت عدیده

شوند. لذا رسیدگی به وضعیت والدین دارای برای وی؛ دیگر اعضای  خانواده نیز از این امر متاثر گشته و دچار مشکالتی می

های متقابل  ه بدلیل نقش توان ذهنی بخصوص مادر خانواده نه تنها برای بهبود سالمت روانی والدین ضرورت دارد، بلک کودکان کم

ای دارد. در راستای مباحث ذکر  اعضاء خانواده در قبال یکدیگر، برای حفظ سالمت روان نهاد خانواده نیز ضرورت و اهمیت ویژه

حاکی از    نتایج بدست آمده الهوزیمیتوانِ ذهنی؛  روانشناختیِ مادرانِ درای اختالل و کم شده در خصوص پایین بودن بهزیستی
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گیری کرونا برجای  داری بر میزان استرس و بهزیستی عاطفی والدین به ویژه در دوره همهآن بود که اختالل اوتیسم تأثیر معنی

  تری پایین  روانشناختی  بهزیستی  از  ذهنی  توان  کم  فرزندان  دارای  گویای این است که مادران  فر و قیاسیمطالعه تمناییگذارد.  می

میانگین نمرات ند؛  نشان داد(  1395همسو با این نتیجه؛ دستخوش و حافظی )  .برخوردارند  فرزندان عادی  دارای  مادران  به  نسبت

تر از مادران عادی است. همچنین به مراتب پایینبهزیستی روانشناختی و امید به زندگی در مادران کودکان کم توان ذهنی  

 نسبت  تریپایین  روانشناختی  بهزیستی  از  یادگیری  اختالل  به   مبتال  کودک  دارای  ( دریافتند، مادران28کشمیرشکن و مجدیان )

 .برخوردارند کودک عادی دارای مادران به

چنانچه فشارهای روانی    ،ای است که تمامی افراد آن در ارتباط دائمی با یکدیگرندی پیوستهی بشری، جامعهاز آنجایی که جامعه

بلکه سایر    ،نماید دچار مشکل می  ادنیا آوردن کودک کم توان ذهنی نه تنها والدین رو استرس ناشی از مشکلی خاص مانند به  

(. لذا  29نماید )تر کل جامعه را دستخوش مشکل و تنش می اعضای خانواده و در سطح باالترآشنایان، همکاران و در سطح کلی

برای بهبود وضعیت آنها اهمیت و ضرورت مضاعفی  توان ذهنی و تالش  بررسی تمام جوانب مشکل موجود در مادران کودکان کم

 دارد.

  آموزشی های  توانِ ذهنی در زندگی ؛ روشی مادرانِ دارای فرزندِ کمبا توجه به مسائل و مشکالت مطروح در خصوص مواجهه

ی و همچنین های ارتباطگری، بهبود مهارتمختلفی برای درمان این مشکالت رفتاری مادران باالخص جهت کاهش استرس والد

( است  پیشنهاد شده  روانشناختی  روشهای    .(30بهزیستی  مهمترین  از  رفتاری  آموزشییکی  حوزه  مادر  در  روابط  ؛  کودک-و 

  نامد می  سازگارانه و مثبت  های زندگی را توانایی انجام رفتارمهارت  2سازمان بهداشت جهانی   (. 31)باشدمی  1های زندگی مهارت

 ایزندگی عبارتند از مجموعه  ی هامهارت(.  32ها و ضروریات زندگی روزمره خود کنار بیاید )بتواند با چالش ای که فرد  به گونه

نقش  های سازند مسئولیتها، فرد را قادر می آورند. این تواناییو رفتار مثبت و مفید را فراهم می یها که زمینه سازگاراز توانایی

بین   طت روزانه به ویژه در روابالها، انتظارات و مشکزدن به خود و دیگران، با خواستماعی خود را بپذیرد و بدون لطمه  جتا

های الزم برای کامیابی  نیاز، مجموعه مهارت  های مورددر این روش از طریق عرضۀ آموزش(.  33د )به شکل مؤثر روبرو شو ،یفرد

های الزم برای زندگی  ها و مهارتها، اطالعات، گرایشتواناییشود و به او کمک می شود تا  در زندگی به فرد آموزش داده می 

زاده،  نژاد و ابراهیم)الماسی، حاتمی، شریفی، احمدی جویباری، کاویان  موفق، سالم و بدون استرس زیاد را در خود پرورش دهد

 برای  آموزشی  رویکردهای  درمیان  وکارآمد  موثر  هایروش  از  یکی  زندگی  هایمهارت  آموزش(  34)  3طبق نظر هامیش  (.  1395

این رویکرد آموزشی هم به لحاظ رشد شخصی و هم توانمند سازی افراد    . باشدمی  والدینی   استرس  و   کودک  مادرو  روابط  بهبود

افزایش ای در  های مداخلهتواند یکی از روشهای زندگی میمهارت  باشد.می  زا موثرهای تنشدر نحوه عمل و رفتار در موقعیت

 های ارتباطی و کاهش استرس والدگری باشد. بهزیستی روانشناختی و مهارت

دهنده  توانِ ذهنی نشاندر خصوص آمار باالی استرس والدگری در بین مادرانِ دارای فرزندِ کم پیشیننتایج حاصل از تحقیقات 

  های مهارتباشد که با وجود تحقیقات مرتبط با اثربخشی  رفتاری جهت کاهش این مشکل در بین آنها می  آموزشنیاز به ارائه  

  توان این مشکل رفتاری را در بین مادرانِ مورد نظر کاهش داد. در این رابطه نتایج پژوهش گری میدر کاهش استرس والد  زندگی

و طیبی   اصفهانی خالقی  )تنیدگی    دهدمینشان  (  35) مفرد،  والدگری  استرس  بر  والدین  به  زندگی  مهارت های  آموزش  که 
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 ... های ارتباطی و استرس والدگریِ مادرانِ های زندگی بر بهزیستی روانشناختی، مهارتاثربخشی آموزش مهارت

-مهارت  دریافتند؛ آموزش  نیز  (36)زاده، ارجمندنیا و خادمی ، حسنمغربی سینکی  .داری داردفرزندان و تنیدگی والدین( اثر معنی

  و  تعارض  هایمولفه  کاهش  موجب  داشته و  کننده  شرکت  مادران  بین  کودک- والد  تعامل  ارتقای  بر  معنادار  تاثیر  ارتباطی  ایه

   . است شده  وابستگی

دهنده  توانِ ذهنی نشاندر کمک به مادرانِ دارای فرزندِ کم  زندگی های  نتایج حاصل از تحقیقات محدود در خصوص تاثیر مهارت

افزایش مهارت از پژوهشباشد.  ارتباطی در بین آنها مینیاز به روشهای  آبادی، موسوی و  قاسمی، فتحهای  نتایج بدست آمده 

  دانش   مادران  ارتباطی  مهارت  بهبود  منظور  به  موثر  مداخله  روش   یک  عنوان  به  زندگی   هایدهد؛ مهارت( نشان  می37)زادهرضا

مادران های ارتباطی  در افزایش مهارت  های زندگیمهارت  در نتیجه آموزش  مورد استفاده قرار گرفت.  اتیسم  اختالل  با  آموزان

   .اثربخشی الزم را نشان داد

دهنده نیاز به ارائه توانِ ذهنی نشاننتایج تحقیقات مختلفی در خصوص اهمیت بهزیستی روانشناختی مادرانِ دارای فرزندِ کم

  دگیهای زنمهارتباشد که با وجود تحقیقات مرتبط با اثربخشی  درمان رفتاری جهت افزایش بیش از پیش آن در بین مادران می

روانشناختی می بهزیستی  افزایش  متغیردر  این  نتایج    رفتاری  توان  زمینه  این  در  بهبود بخشید.  نظر  مورد  مادرانِ  بین  در  را 

 بهبود  موجب( شناسیروان   و   اسالم  منظر از)زندگی    های مهارت   آموزش  دهد کهنشان می(  38فوالدچنگ و مرحمتی ) تحقیقات  

 مادران  روان  سالمت  ارتقاء  در  را  آموزش  ( نیز تاثیر39اصحابی )  مطالعه  شد.  دختر  دانشجویان  در  شناختیروان   بهزیستی  وضعیت

های ارتباطی موجب نشان داد که آموزش مهارت(  40تحقیقات طاهرخانی )  نتایجهمچنین  .  داد  نشان  ذهنی  توان  کم  فرزند  دارای

 .شودکودکان با ناتوانی ذهنی می شناختی مادران افزایش بهزیستی روان

هاری ارتباطی و کاهش استرس والدگری مادرانِ های زندگی در بهبود بهزیستی روانشناختی، مهارتدر خصوص تاثیر مهارت

های مختلف در داخل و خارج شماری انجام شده است و در این زمینه انجام پژوهش توانِ ذهنی تحقیقات انگشتدارای فرزندِ کم

با توجه به  کند.  مادران را  بیش از پیش نمایان می  کشور ضرورت دارد و اهمیت انجام این درمان در بهبود وضعیت رفتاریِاز  

اشان در زندگی شخصی، خانوادگی و  ای که برای مادرانها و مشغلهتوان ذهنی و درگیریموارد و مشکالت ذکرشده کودکان کم

رواب یادگیری،  آموزش،  پیش میباالخص در بحث  ابتدایی  رفتاری کودکان در دوره  و  اجتماعی  بخاطر ط  مادران  اینگونه  آید، 

همراهی همیشگی با این کودکان دچار تعامل ناکارآمد با فرزند خویش شده و به آشفتگی و نهایتا استرس والدگری دچار شده و  

در پی این عوامل، از رشد فردی و خودمختاری و   شوند.در پی آن، ارتباط خویش را با دیگران کاهش داده و به نوعی منزوی می

توانند  پذیرش خود غافل مانده و تسلط بر محیط را از دست داده و نتیجتا بهزیستی روانشناختی آنها دچار افول شده و نمی 

 ذهنیِ خویش  توانِدر تربیتِ کودکانِ کم مدیریت و نقش مادری و همسری را در زندگی خانوادگی به خوبی ایفا کنند. در نهایت  

هایی برای بنابراین نیاز است تا برنامه ریزیای تا سنین باالتر در فرزندانِ آنها باقی خواهد ماند.  ناتوان مانده و مشکالت عدیده

های زندگی به  آموزشی باالخص آموزش مهارتهای مختلف  رفع مشکالت این مادران صورت گیرد. بنابراین با تخصیص روش

توان به کاهش مشکالت رفتاری آنها اهتمام ورزیده و با کمک به آنها در نحوه رسیدگی به کودکانِ دارای اختالالت می  ایشان

های  توانایی در انجامِ مهارترسد که  ذهنی باالخص در امر تدریس کمک نمود. با توجه به نتایج تحقیقات مشابه مطروح؛ به نظر می

های ارتباطی و بهزیستی روانشناختی مادران دارای کودکِ کم توانِ ذهنی  یش مهارتبر کاهش استرس والدگری و افزا  زندگی

  توانِ کم  آموزانِبر متغیرهای ذکر شده در مادرانِ دانشرفتاری  -روش آموزشیموثر باشد. از این رو، نادیده گرفتن اثربخشی این 

ب آورد که هدف پژوهش حاضر پر کردن بخشی از ذهنی را میتوان یک خالء جّدی در مدارس استثنائی شهر ارومیه به حسا

بر بهزیستی روانشناختی، مهارتهای    های زندگی آموزش مهارتخالءآن است؛ لذا در همین راستا مقاله حاضر با هدف اثربخشی  

به اهمیت آموزانِ کم توان ذهنی در مدارس استثنائی شهر ارومیه انجام شد. با توجه  ارتباطی و استرس والدگری مادرانِ دانش

کم توان ذهنی را مورد    آموزانِهای موثر بر بهبود ویژگیهای رفتاری مادرانِ دانشهایی که روشموضوع کاربردی و کمبود پژوهش 
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های زندگی در زندگی روزمره و  آموزش مهارتهای اخیر نسبت به  که در سال  ایتوجه ویژهبررسی قرار دهند؛ به خصوص با  

ای که در بین مادرانِ شود، این پژوهش برای بررسی و حل مشکالت عدیدهدر حوزه های خانوادگی مشاهده می  تربیت کودکان

آموزشِ  آیا    که  آموزان کم توان ذهنی در مدارس استثنائی شهر ارومیه وجود دارد، انجام و در پی پاسخ به این سوال استدانش

توان ذهنی اثربخش آموزانِ کمای ارتباطی و استرس والدگری مادرانِ دانشبر بهزیستی روانشناختی، مهارته  های زندگیمهارت

 است؟ 

 

 : پژوهش  روش

پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد.   –باشد که در آن از طرح پیش آزمون های نیمه آزمایشی میروش پژوهش بر پایه طرح

- 1400توان ذهنیِ دوره ابتدایی مدارس استثنایی شهر ارومیه در سال تحصیلی  جامعه آماری شامل کلیه مادرانِ دانش آموزانِ کم

ان ذهنی  تونفر از دانش آموز کم 40گیری در دسترس؛ بود که جهت تعیین نمونه مورد مطالعه؛ با استفاده از روش نمونه 1399

ای که به صورت تصادفی در  دوره ابتدایی مدارس استثنایی شهر ارومیه انتخاب و مادرانِ آنها مورد مطالعه قرار گرفتند. به گونه

ورود به پژوهش و با جایگزینی تصادفی    و گروه کنترل( با رعایت مالکهای زندگی  مهارتنفره )گروه آزمایش    20دو گروه مجزای  

ورود به مطالعه شامل: حضور هر دو والد در خانه، داشتن سالمت روانپزشکی مادران، داشتن سواد حداقل   قرار گرفتند. مالک

برای مادران، شرکت نداشتن در جلسات مداخالت روانشناختی دیگر در طی شش ماه اخیر، عالقه مادران به شرکت در پژوهش  

رضایت آگاهانه مادران برای شرکت در پژوهش بود. مالک خروج از مطالعه نیز شامل: غیبت بیش از دو جلسه ، عدم تمایل به   و

 همکاری در ادامه تحقیق و شرکت همزمان در برنامه های مداخالتی دیگر بود. 

دانش مادرانِ  از  تحقیق؛  انجام  از  اخذ  قبل  کتبی  نامه  رضایت  مطالعه،  مورد  انجمن  آموزان  اخالقی  کدهای  برآن،  عالوه  شد. 

ارائه اطالعات کافی در مورد  روانشناسی آمریکا که شامل احترام به اصل رازداری نتایج، امکان انصراف آزمودنی از تحقیق،  ها 

آموزان  انشگونه ضرر جسمی در برندارد، رعایت گردید. در ادامه مادرانِ دچگونگی آموزش و پژوهش، و نیز اینکه این مداخله هیچ

های ارتباطی و استرس والدگری را تکمیل نمودند. سپس به صورت  های بهزیستی روانشناختی، مهارتکننده پرسشنامهشرکت

«  های زندگیمهارتآزمایش تحت مداخله »آموزش    های گروهبندی شدند. سپس آزمودنی نفره طبقه  20تصادفی ساده به دو گروه  

های گروه کنترل هیچگونه مداخله آموزشی دریافت نکردند. پس از اتمام جلسات  قرارگرفتند. آزمودنی  ایدقیقه  60جلسه    10در  

های ارتباطی و استرس والدگری را تکمیل نمودند. های بهزیستی روانشناختی، مهارتمداخله؛ هر دو گروه مجدا همان پرسشنامه

در این پژوهش از ابزارهای زیر   ام تحقیق، جلسات آموزشی برگزار شد.به منظور رعایت اصول اخالقی؛ به گروه کنترل بعد از اتم

 استفاده شد:  

توان ذهنی از فرم کوتاه  جهت سنجش میزان بهزیستی روانشناختی مادران کودکان کم  پرسشنامه بهزیستی روانشناختی:

مقیاس    84 روانشناختی ریف در  از  گزینه  6سوالی مقیاس بهزیستی  لیکرت  برابر  ای طیف  برابر  1کامالً مخالفم  ،  2، مخالفم 

مقیاس شامل: مولفه دارای شش خرده 6و کامالً موافقم برابر   5، موافقم برابر 4، تاحدودی موافقم برابر 3تاحدودی مخالفم برابر 

-ه( ، روابط مثبت با دیگران در گوی6-12-18-24-30-36- 42-48-54-60-66-72-78-84های)های پذیرش خود  در گویه

گویه1-7-13-19-25-31-37-43-49-55-61-67- 73-79ای)ه در  - 38-44-50-56-62-68- 74-80های)(،خودمختاری 

گویه32-26-20-14-8-2 در  برمحیط  تسلط  زندگی  3-9-15-21-27-33-39-45-51-57-63-69- 75-81های)(،   ،)

- 64-70-76-82های)گویه  ( و رشدفردی در5-11-17-29-23-35-41-47-53-59-65-71-77-83های)هدفمند در گویه

http://journals.iau-astara.ac.ir/
https://dorl.net/dor/20.1001.1.23223065.1400.11.2.11.6


 ... های ارتباطی و استرس والدگریِ مادرانِ های زندگی بر بهزیستی روانشناختی، مهارتاثربخشی آموزش مهارت

شناختی مقیاس به عنوان نمره بهزیستی روانخرده  6( استفاده شد. مجموع نمرات این  58-52-46-40-34-28-22-16-10-4

محاسبه شد. نمره باالتر نشان دهنده بهزیستی روان شناختی بهتر است. برخی از گویه به علت بار منفی دوباره نامگذاری و به  

 گذاری شدند.صورت معکوس نمره

ریف در پژوهشی برای بررسی پایایی مقیاس اصلی، از آلفای کرونباخ بهره گرفت. آلفای کرونباخ به دست آمده برای پذیرش خود 

( گزارش شده است که بر این اساس  %87( و رشد شخصی )%90(، هدفمندی درزندگی )%90(، ارتباط مستقیم با دیگران )93%)

نی ابزار مناسبی به شمار می رود. همبستگی نسخه کوتاه مقیاس بهزیستی روان شناختی ریف با  برای اهداف پژوهشی و بالی

( در  1388(. این مقیاس در ایران توسط سفیدی و فرزاد )2006در نوسان بوده است )ریف و سینگر،  %89تا    %7مقیاس اصلی از  

ویان دانشگاه قزوین هنجاریابی گردیده است و آلفای  پژوهشی با عنوان رواسازی آزمون بهزیستی روان شناختی ریف در دانشج

گزارش شده است. در پژوهش حاضر نیز با استفاده از اعتبار محتوایی ابزار مورد نظر مورد تایید    %73کرونباخ به دست آمده برابر  

های  مقیاستی و خردهچند تن از متخصصان قرارگرفت. همچنین نتایج آلفای کرون باخ،  پایایی پرسشنامه بهزیستی روانشناخ

 (. α>7/0آن را تایید نمود )

 5ای ماتسون در مقیاس  گویه  19های ارتباطی از پرسشنامه  جهت سنجش میزان مهارت  های ارتباطی:پرسشنامه مهارت

انتخاب   5و بسیار خوب با    4، خوب با  3، رضایتبخش با نمره  2، پایین با نمره  1ای طیف لیکرت از بسیار پایین با نمرهگزینه

  95تا    19های ارتباطی محاسبه شد. دامنه نمره این پرسشنامه بین  گویه به عنوان نمره مهارت  19استفاده شد. مجموع نمرات  

بگیرند، دارای مشکل ارتباطی؛    65تا    46بگیرند، دارای مشکل حاد ارتباطی؛ افرادی که نمره بین    45باشد. افرادی که نمره زیر  می

 باشند. بگیرند، فردی توانمند در برقراری ارتباط می 95تا   66ین  و افرادی که نمره ب

های ارتباطی با پرسشنامه توانایی برقراری ارتباط؛ رابطه همبستگی ( جهت روایی همزمان پرسشنامه مهارت41منجمی زاده )

( و در نتیجه روایی همزمان آن مورد تایید قرار گرفت. همچنین پایایی پرسشنامه یا قابلیت اعتماد آن r=  69/0موثر بدست آورد)

شان دهنده پایایی مناسب این پرسشنامه  بدست آمد که ن  73/0باخ محاسبه و برابر  گیری آلفای کرونبا استفاده از روش اندازه

باشد. در پژوهش حاضر نیز با استفاده از اعتبار محتوایی ابزار مورد نظر مورد تایید چند تن از متخصصان قرارگرفت. همچنین می

 (. α>7/0های ارتباطی را تایید نمود )نتایج آلفای کرون باخ، پایایی پرسشنامه مهارت

توان ذهنی، از نسخه کوتاه پرسشنامه مادران کودکان کمجهت سنجش میزان استرس والدگری    پرسشنامه استرس والدگری:  

و کامالً    4، موافقم برابر  3نظرم برابر  ، بی2، مخالفم برابر  1( در مقیاس لیکرت از کامالً مخالفم برابر  42تنیدگی والدین آبیدین )

گویه    12کودک)-گویه اول(، تعامل ناکارآمد والد  12مقیاس آشفتگی والدین)گویه در قالب سه خرده    36شامل    5موافقم برابر  

عنوان نمره استرس والدگریِ مادران گویه به    36مجموع نمرات  گویه سوم( استفاده شد.  12آفرین)های فرزند مشکلدوم( و ویژگی

 شد. محاسبه

  هایویژگی برای و  86/0 کودک-والد ناکارآمد  تعامل  ، 83/0 والدینی آشفتگی  برای و آبیدین  توسط پرسشنامه این  آلفای ضریب

  پژوهش   در(.  43)  است  شده  گزارش  90/0  آلفا  اساس  بر  ایران  در  مقیاس  این  کل  اعتبار  همچنین  و  80/0  مشکل آفرین  فرزند

در پژوهش حاضر گردید.    محاسبه  87/0  کرانباخ  آلفای  اساس  بر  کل  اعتبار  ، غباری بناب، افروز و فرامرزی نیزپردنجانیرحیمی  

نیز با استفاده از اعتبار محتوایی ابزار مورد نظر مورد تایید چند تن از متخصصان قرارگرفت. همچنین نتایج آلفای کرون باخ،  

 (. α>7/0پایایی پرسشنامه استرس والدگری را تایید نمود )

های زندگی  ( و مهارت44بسته آموزشی سیدآبادی)به افراد گروه آزمایش ؛ از    های زندگی مهارتجهت آموزش جلسات مداخله  

( از طریق دفتر برنامه ریزی فرهنگی و مشاوره وزارت آموزش و پرورش به چاپ رسیده است،  45که توسط محمدخانی و نوری )
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 سرهنگی

تدوین شده است. محتوای جلسات   دقیقه ای  60جلسه آموزشی  10برای جلسات اول تا دهم استفاده شد. این بسته آموزشی در  

 های گروه آزمایش ، توسط محقق که سابقه چنین تحقیقاتی را دارد؛ انجام پذیرفت.  ( به نمونه1مندرج در جدول )

 

 به گروه آزمایش   های زندگیمهارتپروتكل آموزش    (: محتوای1)  جدول

 شرح جلسات  جلسه 

 تعیین اهداف و قوانین گروه با مشاور و یکدیگر و  آشنایی گروه  جلسه اول 

 جلسه دوم
ویژگی شناخت  و  خود  خویشتن شناخت  پذیرفتن  در  خود  های 

 )خودآگاهی( 

 مرور تکلیف جلسه قبل و دادن بازخورد و آشنایی با مهارت همدلی  وم سجلسه 

 جلسه چهارم 
مرور تکلیف جلسه قبل و دادن بازخورد، شناخت در مورد پدیده ارتباط  

 مؤثر

 آشنایی با مهارت کنترل و مدیریت خشم پنجمجلسه 

 مهارت حل مسأله جلسه ششم 

 مهارت مدیریت و مقابله با استرس  جلسه هفتم

 گیریمهارت تصمیم جلسه هشتم

 مهارت تفکر انتقادی جلسه نهم

 آشنایی با مهارت مدیریت هیجان جلسه دهم

استفاده شد. نتایج در دو بخش تحلیل شدند. بخش اول آمار    24نسخه    spssها از نرم افزار  جهت تجزیه و تحلیل داده

کوریانس  تحلیل  های  ها و آزمون فرضیهفرضاستاندارد و بخش دوم آمار استنباطی شامل پیش میانگین و انحراف  توصیفی شامل  

 استفاده شد.  2چند متغیره  کوواریانسو تحلیل 1متغیرهتک

 :هایافته

 ها ارائه شده اند. های توصیفی متغیرهای مطالعه شده به تفکیک نوع آزمون و گروه، آماره 2در جدول شماره 

 

کودکان    های ارتباطی، استرس والدگری مادرانِهای توصيفی بهزیستی روانشناختی، مهارت. آماره2جدول شماره  

 های آنها  مقیاستوان ذهنی و خردهکم

 ها گروه متغیر

 پس آزمون پیش آزمون

 میانگین 
انحراف 

 معیار
 میانگین 

انحراف 

 معیار

ی 
ست

زی
به

ت 
اخ

شن
وان

ر

 ی

 پذیرش خود
های آموزش مهارت

 زندگی 

3/50 79/5 2/54 62/5 

 
1 - Ancova 
2 - Mancova 
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 01/6 8/52 13/5 25/50 کنترل 

 روابط مثبت با دیگران

های آموزش مهارت

 زندگی 
51 59/4 

05/57 67/5 

 59/4 5/50 98/3 5/50 کنترل 

 خودمختاری 

های آموزش مهارت

 زندگی 
55/49 76/4 

9/55 58/6 

 57/4 45/48 97/3 1/51 کنترل 

 تسلط بر محیط

های آموزش مهارت

 زندگی 
7/52 99/6 

75/60 9/7 

 12/7 8/52 58/6 2/53 کنترل 

 زندگی هدفمند 

های آموزش مهارت

 زندگی 
9/53 59/4 

2/60 18/6 

 91/6 75/52 76/5 85/51 کنترل 

 رشد فردی

های آموزش مهارت

 زندگی 
85/54 09/7 

55/62 38/6 

 57/5 65/55 99/6 55/54 کنترل 

 بهزیستی روانشناختی 

های آموزش مهارت

 زندگی 
3/312 005/25 

65/350 88/27 

 93/26 95/312 35/25 45/311 کنترل 

 های ارتباطی مهارت

های آموزش مهارت

 زندگی 
7/55 58/12 

95/75 05/7 

 62/4 95/70 51/10 25/65 کنترل 

ی 
گر

لد
 وا

س
تر

اس
 

 آشفتگی والدین 

های آموزش مهارت

 زندگی 

5/38 82/4 6/22 54/4 

 28/5 1/39 24/5 39 کنترل 

 تعامل ناکارآمد  

 کودک -والد

های آموزش مهارت

 زندگی 
15/38 45/6 

95/21 5/2 

 74/4 3/38 69/6 75/38 کنترل 

های فرزند مشکل  ویژگی

 آفرین

های آموزش مهارت

 زندگی 

45/39 03/5 75/21 58/3 

 14/4 8/38 5/5 75/38 کنترل 

 استرس والدگری 
های آموزش مهارت

 زندگی 

1/116 77/14 3/66 04/10 
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 سرهنگی

 62/12 2/116 72/15 5/116 کنترل

 

توان ذهنی از تحلیل کواریانس  بر بهزیستی روانشناختی مادران کودکان کم  های زندگی مهارتبرای بررسی اثربخشی آموزش  

. پیش فرض نرمال بودن در دو گروه به شرح زیر (3)جدول  های این آزمون انجام شدچند متغیره استفاده شد. ابتدا پیش فرض

(، در روابط  p>05/0،  8/0؛ کنترل، آماره= p>05/0،  96/0آماره =    های زندگیمهارتبررسی شد. در پذیرش خود )گروه آموزش  

تاری (، در خودمخp>05/0،  64/0؛ کنترل، آماره=    p>05/0،  82/0آماره =    های زندگیمهارتمثبت با دیگران )گروه آموزش  

(، در تسلط بر محیط )گروه آموزش p>05/0،  52/0؛ کنترل، آماره=    p>05/0،  76/0آماره =    های زندگیمهارت)گروه آموزش  

های  مهارت(، در زندگی هدفمند )گروه آموزش  p>05/0،  77/0؛ کنترل، آماره=    p>05/0  ، 07/1آماره =    های زندگیمهارت

،  79/0آماره =    های زندگیمهارت(، در رشد فردی )گروه آموزش  p>05/0،  54/0کنترل، آماره=  ؛  p>05/0،  29/1آماره =    زندگی

05/0<p    =05/0،  19/1؛ کنترل، آماره<p  05/0،  01/1آماره =    های زندگیمهارت(، در بهزیستی روانشناختی )گروه آموزش<p  ؛

را نشان نداد. پیش فرض دیگر جهت همسانی واریانس  گونه تخطی از این مفروضه  (، نتایج هیچp>05/0،  49/0کنترل، آماره=  

(؛  p>01/0= واریانس، 22/0های بهزیستی روانشناختی شامل پذیرش خود )مقیاساست که تست لوین نشان داد در همه خرده

واریانس،  =  39/0(؛ تسلط بر محیط )p>01/0= واریانس،  98/2(؛ خودمختاری )p>01/0= واریانس،  03/0روابط مثبت با دیگران )

01/0<p( ؛ زندگی هدفمند)01/0= واریانس،  15/0<p( و رشد فردی )01/0= واریانس،  14/0<p ؛ از این مفروضه نیز تخطی)

نشان داد از این مفروضه نیز M.BOX کواریانس است که نتایج  -مفروضه دیگر این آزمون، یکسانی ماتریس واریانسنکردیم.  

 (.  P>001/0= واریانس،  86/1= ام باکس، 12/47ایم )تخطی نکرده

 ام. باکس   و  اسميرنف، تست لون- های کولموگروففرض. نتایج پيش3جدول  

 گروه متغیر

 باکس M لون  اسمیرنف -کولموگروف

 آماره
 سطح

 داریمعنی
 آماره

 سطح

 داریمعنی
 آماره

سطح 

-معنی

 داری 

 پذیرش خود

های آموزش مهارت

 زندگی 

96/0 31/0 

22/0 64/0 

86/1 01/0 

 54/0 8/0 کنترل 

روابط مثبت با  

 دیگران

های آموزش مهارت

 زندگی 

82/0 5/0 

03/0 85/0 

 8/0 64/0 کنترل 

 خودمختاری 

های آموزش مهارت

 زندگی 

76/0 59/0 

98/2 09/0 

 94/0 52/0 کنترل 

 تسلط بر محیط
های آموزش مهارت

 زندگی 

07/1 19/0 
39/0 53/0 
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 58/0 77/0 کنترل 

 زندگی هدفمند 

های آموزش مهارت

 زندگی 

29/1 07/0 

15/0 69/0 

 92/0 54/0 کنترل 

 رشد فردی

های آموزش مهارت

 زندگی 

79/0 55/0 

14/0 7/0 

 11/0 19/1 کنترل 

 بهزیستی روانشناختی 

های آموزش مهارت

 زندگی 

01/1 25/0 

- 

 96/0 49/0 کنترل 

 05/0<P 01/0<P 001/0<P 

نشان داد: تفاوت   4ها؛ تحلیل کواریانس چند متغیری انجام شد و نتایج جدول در نتیجه پس از تأیید و برقراری تمامی مفروضه

 = اندازه اثر(. 58/0= المبدای ویلکز، P ،41/0<05/0= واریانس،  42/6داری در ترکیب خطی متغیرها وجود دارد )معنی

 

های گروهکودکان دو  ناختی مادرانِ شهای نمره بهزیستی روانآزمون چند متغيری تفاوت ميانگين. 4جدول  

 آزمایش و کنترل  

 واریانس  مقدار 
سطح معنی  

 داری 
 اندازه اثر

 58/0 000/0 41/0 42/6 المبدای ویلکز 

 

های آزمایش و کنترل در تک تک متغیرهای وابسته از آزمون کواریانس تک متغیره استفاده شد. در جدول  به منظور مقایسه گروه

های آزمایش  های بهزیستی روانشناختی در پس آزمون به تفکیک گروهمقیاس، نتایج تحلیل کواریانس تک متغیره برای خرده5

 و کنترل ارائه شدند. 

های بهزیستی روانشناختی در پس آزمون به تفكيک مقياسخرده غيره برای. نتایج تحليل کواریانس تک مت5جدول  

 های آزمایش و کنترل  گروه

 
مجموع 

 مجذورات

درجه  

 آزادی 

میانگین  

 مجذورات

آماره  

F 

سطح 

معنی  

 داری 

 اندازه اثر

 003/0 75/0 09/0 83/2 1 83/2 پذیرش خود

 29/0 001/0 38/13 98/312 1 98/312 روابط مثبت با دیگران

 36/0 000/0 35/18 82/601 1 82/601 خودمختاری 

 20/0 007/0 37/8 91/420 1 91/420 تسلط بر محیط

 23/0 004/0 88/9 86/428 1 86/428 زندگی هدفمند 
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 24/0 003/0 29/10 82/327 1 82/327 رشد فردی

، زندگی  های روابط مثبت با دیگران، خودمختاری، تسلط بر محیط  ، نتایج نشان دادند در خرده مقیاس 5با توجه به جدول  

(. به عالوه بخشی از واریانس تغییرات در روابط مثبت  P<008/0داری وجود دارد )ها تفاوت معنیرشد فردی بین گروه  هدفمند و

( در  24/0و در رشد فردی )  (23/0، در زندگی هدفمند)(20/0(، در تسلط بر محیط )36/0(، در خودمختاری )29/0با دیگران )

داری  ها تفاوت معنیپذیرش خود بین گرو  مقیاسشود. اما در خردهمربوط می  های زندگیمهارتآموزش  آزمون به تأثیر  پس

 (.  P>008/0مشاهده نشد )

کواریانس تک متغیره  های ارتباطی مادران کودکان از تحلیل  بر مهارت  های زندگیمهارتبرای بررسی اثربخشی روش آموزش  

های این آزمون انجام شد. پیش فرض نرمال بودن در دو گروه به شرح زیر بررسی شد  . ابتدا پیش فرض(6)جدول    استفاده شد 

گونه تخطی از این مفروضه (، نتایج هیچp>05/0،  16/1؛ کنترل، آماره=  p>05/0،  73/0آماره =    های زندگیمهارت)گروه آموزش  

=  35/6ایم )یش فرض دیگر جهت همسانی واریانس است که تست لوین نشان داد از این مفروضه نیز تخطی نکردهرا نشان نداد. پ 

نیز تخطی  (.  p>01/0واریانس،   این مفروضه  از  نتایج نشان داد،  آزمون، همگنی شیب رگرسیون است که  این  مفروضه دیگر 

 (.  P>05/0= واریانس،602/0ایم )نکرده

 اسميرنف، تست لون و شيب رگرسيونی- های کولموگروففرضپيش. نتایج  6جدول  

 گروه متغیر

 شیب رگرسیونی لون  اسمیرنف -کولموگروف

 آماره

 سطح

-معنی

 داری 

 آماره

 سطح

-معنی

 داری 

 آماره
 سطح

 داریمعنی

 های ارتباطی مهارت

های آموزش مهارت

 زندگی 

73/0 65/0 

35/6 016/0 602/0 44/0 

 13/0 16/1 کنترل 

 05/0<P 01/0<P 001/0<P 

، نتایج تحلیل کواریانس  7ها؛ تحلیل کواریانس تک متغیره انجام شد. در جدول در نتیجه پس از تایید و برقراری تمامی مفروضه

 ارائه شدند. های آزمایش و کنترل های ارتباطی مادران کودکان در پس آزمون به تفکیک گروهتک متغیره برای متغیر مهارت

 

کودکان در پس آزمون به تفكيک   های ارتباطی مادرانِمهارت . نتایج تحليل کواریانس تک متغيره برای7جدول  

 های آزمایش و کنترل  گروه

 
مجموع 

 مجذورات

درجه  

 آزادی 

میانگین  

 مجذورات

مقدار 

 واریانس 

سطح معنی  

 داری 
 اندازه اثر

 002/0 79/0 06/0 49/2 1 49/2 پیش آزمون

 14/0 01/0 3/6 42/230 1 42/230 ها گروه

    52/36 37 4/1351 خطا
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جدول   به  توجه  مهارت7با  در  دادند  نشان  نتایج  گروه،  بین  کودکان،  مادران  ارتباطی  معنیهای  تفاوت  دارد  ها  وجود  داری 

(05/0>Pبه عالوه بخشی از واریانس تغییرات در مهارت .)  آزمون به تأثیر آموزش ( در پس14/0کودکان )های ارتباطی مادران  

 شود. مربوط می  های زندگیمهارت

اثربخشی روش آموزش   از تحلیل کواریانس چند متغیره    های زندگیمهارتبرای بررسی  بر استرس والدگری مادران کودکان 

های این آزمون انجام شد. پیش فرض نرمال بودن در دو گروه به شرح زیر بررسی شد.  . ابتدا پیش فرض(8)جدول  استفاده شد 

آموزش )گروه  والدین  آشفتگی  زندگی مهارت  در  =    های  آماره=    p>05/0،  35/1آماره  تعامل  p>05/0،  62/0؛ کنترل،  در   ،)

های  ژگیی(، در وp>05/0،  007/1؛ کنترل، آماره=  p>05/0،  08/1آماره =    های زندگیمهارتکودک )گروه آموزش  -ناکارآمد والد 

(، در استرس p>05/0،  59/0؛ کنترل، آماره=    p>05/0،  04/1آماره =    های زندگی مهارتآفرین )گروه آموزش  فرزند مشکل

گونه تخطی از (، نتایج هیچp>05/0،  7/0؛ کنترل، آماره=    p>05/0،  12/1آماره =    های زندگی مهارتوالدگری )گروه آموزش  

های  مقیاساین مفروضه را نشان نداد. پیش فرض دیگر جهت همسانی واریانس است که تست لوین نشان داد در همه خرده

( و  p>01/0= واریانس،  17/4کودک )-(؛ تعامل ناکارآمد والد p>01/0= واریانس،  37/0ین )استرس والدگری شامل آشفتگی والد

مفروضه دیگر این آزمون، یکسانی  (؛ از این مفروضه نیز تخطی نکردیم.  p>01/0= واریانس،  15/0آفرین )های فرزند مشکلویژگی

=    87/3=ام باکس،    46/25ایم )نشان داد از این مفروضه نیز تخطی نکردهM.BOX کواریانس است که نتایج  -ماتریس واریانس

 (.  P>001/0واریانس، 

 اسميرنف، تست لون و ام. باکس - های کولموگروففرض. نتایج پيش8جدول  

 گروه متغیر

 باکس M لون  اسمیرنف -کولموگروف

 آماره

 سطح

-معنی

 داری 

 آماره
 سطح

 داریمعنی
 آماره

 سطح

 داریمعنی

 آشفتگی والدین 

های آموزش مهارت

 زندگی 

35/1 051/0 

37/0 54/0 

87/3 0014/0 

 82/0 62/0 کنترل 

- ناکارآمد والدتعامل  

 کودک

های آموزش مهارت

 زندگی 

08/1 19/0 

17/4 04/0 

 26/0 007/1 کنترل 

های فرزند  ویژگی

 آفرینمشکل

های آموزش مهارت

 زندگی 

04/1 22/0 

15/0 69/0 

 87/0 59/0 کنترل 

 استرس والدگری 

های آموزش مهارت

 زندگی 

12/1 15/0 

- 

 7/0 7/0 کنترل 

 05/0<P 01/0<P 001/0<P 
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نشان داد: تفاوت    9ها؛ تحلیل کواریانس چند متغیری انجام شد و نتایج جدول  در نتیجه پس از تأیید و برقراری تمامی مفروضه 

 = اندازه اثر(.89/0= المبدای ویلکز،  P ،109/0<05/0واریانس،  56/89داری در ترکیب خطی متغیرها وجود دارد )معنی

 

های آزمایش و گروهکودکان دو    های نمره استرس والدگری مادرانِآزمون چند متغيری تفاوت ميانگين.  9جدول  

 کنترل  

 اندازه اثر سطح معنی داری واریانس  مقدار 

 89/0 000/0 56/89 109/0 المبدای ویلکز 

های آزمایش و کنترل در تک تک متغیرهای وابسته از آزمون کواریانس تک متغیره استفاده شد. در جدول  به منظور مقایسه گروه

های آزمایش و  های استرس والدگری در پس آزمون به تفکیک گروهمقیاس، نتایج تحلیل کواریانس تک متغیره برای خرده10

 کنترل ارائه شدند. 

های استرس والدگری در پس آزمون به تفكيک مقياسخرده متغيره برای. نتایج تحليل کواریانس تک 10جدول  

 های آزمایش و کنترل  گروه

 
مجموع 

 مجذورات

درجه  

 آزادی 

میانگین  

 مجذورات
 Fآماره 

سطح معنی  

 داری 

اندازه 

 اثر 

 76/0 000/0 03/115 46/2676 1 46/2676 آشفتگی والدین 

 84/0 000/0 08/197 18/2618 1 18/2618 کودک -تعامل ناکارآمد والد

-های فرزند مشکلویژگی

 آفرین
54/2850 1 54/2850 19/195 000/0 84/0 

 

های  کودک و ویژگی -های آشفتگی والدین، تعامل ناکارآمد والد، نتایج نشان دادند در تمامی خرده مقیاس 10با توجه به جدول  

(،  76/0(. به عالوه بخشی از واریانس آشفتگی والدین )P<0/ 016وجود دارد )داری  ها تفاوت معنیآفرین بین گروهفرزند مشکل

های آموزش مهارتآزمون به تأثیر  ( در پس84/0آفرین )های فرزند مشکل( و در ویژگی84/0کودک )-در تعامل ناکارآمد والد 

 شود.  مربوط می  زندگی

 :گيریبحث و نتيجه

های زندگی بر بهزیستی روانشناختی، مهارتهای ارتباطی و استرس والدگری مادران مهارتمقاله حاضر با هدف اثربخشی آموزش  

های زندگی در  انجام پذیرفت. یکی از نتایج تحقیق نشان داد که مهارت  1399-400توان ذهنی درسال تحصیلی  کودکان کم

،  (%20(، تسلط بر محیط)%36(، خودمختاری)%29مقیاس روابط مثبت با دیگران)( و پنج خرده%58بهبود بهزیستی روانشناختی)

مقیاس پذیرش خود اثربخشی معناداری مشاهده نشد.  ( اثربخش بوده است. اما در خرده%24و رشد فردی)  (%23زندگی هدفمند)

 باشد. می( 40طاهرخانی ) (، 39(، اصحابی )38فوالدچنگ و مرحمتی )های نتایج این تحقیق همسو با نتایج پژوهش

 وضالالالعیت بهبود موجب( شالالالناسالالالیروان  و اسالالالالم منظر از)زندگی    هایمهارت آموزش  ( دریافتند؛38فوالدچنگ و مرحمتی )

 مادران  روان  سالالمت ارتقاء در را  آموزش  ( نیز تاثیر39اصالحابی )  مطالعه  .گردید  دختر دانشالجویان در  شالناختیروان بهزیسالتی

نشالان داد که ( 40تحقیقات طاهرخانی ) نتایج  همچنین    .دارد معناداری  و مثبت تاثیر  که داد نشالان  ذهنی توان  کم  فرزند  دارای
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یکی از اصالالول    .شالالودشالالناختی مادران کودکان با ناتوانی ذهنی میهای ارتباطی موجب افزایش بهزیسالالتی روانآموزش مهارت

فردی و خانوادگی؛ توانایی روبرو شدن با مشکالت های زندگی این است که برای افرادِ دارای مشکل در زندگی اساسی در مهارت

و بهبود وضالعیت خودآگاهی از طریق حل مسالاله، مدیریت مقابله با اسالترس و کنترل هیجانات زندگی از طریق کنترل و مدیریت  

ادر همراه توانِ ذهنی که همیشاله و در همه حال این فرزندان با مدهد. در خصالوص مادرانِ دارای فرزند کمخشالم  را آموزش می

تواند در توانِ مواجهه و مدارای مادر با فرزندِ دارای مشالالالکل را کمک نموده تا از  هسالالالتند؛ آموزشِ ویژگیهای مهارت زندگی می

اهمیالت تلقی کنالد و بجالای سالالالرزنش کردن خود و قطع رابطاله بالا دیگران؛ از  طریق تفکر انتقالادی باله نوعی، مشالالالکالل موجود را بی

رقراری ارتباط با دیگران و عدم خجالت کشالیدن از وجود نقص در فرزند با حضالور در گروه همسالاالن طریق رشالد فردی؛ به توانِ ب

های صالحیح در گیریتوانایی ایجاد همدلی یافته و با تساللط بر محیط و همچنین با تصالمیم  ،و تعامل با کودکانِ هم سالن و سالال

های زندگی با توجه  مهارت.  ر اعضای خانواده تالش کنندسالاختن زندگی هدفمند و در مجموع بهزیسالتی روانشالناختی خود و سالای

رغم دارا  توانِ ذهنی علیباشالالد؛ لذا مادرانِ دارای کودکِ کمبه اینکه بیشالالتر رفتاری بوده و در زندگی روزمره مادران اثرگذار می

مقابله با اسالترس، مدیریت هیجان، های مهارت زندگی نظیر مدیریت خشالم، مدیریت  بودن فرزند دارای اختالل، با آموزش مولفه

توان برقراری ارتبالاط بالا دیگران بالا ایجالاد همالدلی باله آنهالا در دارا بودن یالک زنالدگی هالدفمنالد کمالک می کنالد. در حقیقالت آموزش  

های زندگی در بعد رفتاری نظیر خودآگاهی، همدلی، نحوه برقراری ارتباطات، روبرو شالدن با مشالکالت، مدیریت مقابله با  مهارت

اما در خصالوص مولفه پذیرش خود در   رس و خشالم و هیجان موجب افزایش مهارت ارتباطی در مادران مورد مطالعه گشالت.اسالت

تواند ناشالی از این باشالد که مادرانِ های زندگی اثربخشالی الزم را برجای نگذاشالت. علت این امر میاین پژوهش؛ آموزش مهارت

دارای همین یک فرزند بودند و تجربه اول در تحصالالیل فرزند دارای اختالل ذهنی   توان ذهنی با توجه به اینکه اکثراکودکانِ کم

را داشتند؛ در نحوه تعامل با چنین فرزندانی و همچنین در خصوص توانِ تحمل بازخورد دیگران از مشاهده فرزندِ دارای اختالل  

نین فرزندی، هنوز توانایی پذیرش خود را  خویش؛ به نوعی سالرخورده شالده و با مقصالر دانسالتن خود به علت به وجود آوردن چ

های زندگی کسالب نکردند. در نتیجه رضالایت از زندگی، اعتماد و اطمینان به خود و رغم گذراندن جلسالات آموزشالی مهارتعلی

با وجود آینده   فکر کردن به ، چونبودندبر زمان حال شالدن تمایل متمرکز رضالایت از موفقیت در وجود خود نداشالته و بیشالتر  

های  رسالالد در صالالورت تداومِ جلسالالات مهارتودکِ دارای اختالل برای آنها هیجانات منفی به دنبال داشالالته اسالالت. به نظر میک

زنالدگی؛ احتمالال اینکاله »پالذیرش خود« نیز در وجودِ مالادران افزایش یالابالد، وجود دارد. زیرا اینگوناله مالادران پس از اینکاله سالالالایر 

ارتباط با دیگران را تجربه و آموزش ببینند، بر محیط مسلط گشته و به صورت مستقل ویژگیها نظیر رشد فردی و توان برقراری  

 توان انتظارِ پذیرش خود در آنها را شاهد بود.  دهند و با تکرار این موارد، میهای مهم را خود انجام میگیریو خودمختار تصمیم

( %14توانِ ذهنی )های ارتباطی مادرانِ دارای کودک کممهارتهای زندگی در بهبود  نتیجاله دیگر تحقیق نشالالالان داد که مهارت

 باشد.  ( می23های قاسمی و همکاران)اثربخش بوده است. نتایج این تحقیق همسو با نتایج پژوهش

 مادران ارتباطی مهارت بهبود  منظور به موثر مداخله روش یک  عنوان به  زندگی  هایمهارتاز    دریافتند؛( 23قاسمی و همکاران)

توانِ ذهنی  کم  توان چنین گفت که مادرانِ دارای کودکِکرد. در تبیین این یافته می اسالالتفاده اتیسالالم  اختالل  با  آموزان  دانش

تری دارند؛ همچنین احسالاس خجالت باشالند و نسالبت به کودکان عادی توانایی ذهنی پایینچون دارای کودکِ دارای اختالل می

د ؛ موجب انزوای خود و فرزندشالان از دیگران شالده و ارتباطات اشالان با دیگران به حداقل رسالیده و شالرمی که در وجود خود دارن

اسالالت. بنابراین جهت حل این مشالالکل، ابتدا مادر باید توجیه گردد که این مشالالکل فرزندش گناه وی نیسالالت و  باید تعامالت و 

اهمیت نشالان دادن مشالکل خویش؛ یش مدارا نموده و با بیروابط ارتباطی خود با دیگران را اصالالح نموده و با وضالعیت کودکِ خو

مدیریت مقابله هیجان و خشالالم را در خود تقویت نموده و با ایجاد تعامل و همدلی موجب گسالالترس ارتباط خود و فرزندش با  

و از طریق   هالای زنالدگی این کمالک را باله مالادر نموده تالا بتوانالد بالا مقالابلاله بالا این وضالالالعیالت فرزنالدشدیگران گردد. آموزش مهالارت
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های صالحیح در خصالوص این مسالاله با برقراری ارتباط با دیگران در توانِ تطبیق خود به این گیریتوانایی حل مسالاله و تصالمیم

هالای زنالدگی در تحقیق حالاضالالالر، بهبود آموزش مهالارت  %14رونالد کمالک کنالد. امالا همالانگوناله کاله نتیجاله تحقیق نشالالالان داد فقط  

تواند ناشی از کوچک بودن شهر ارومیه و ویژگیهای شخصیتی  باعث شد که این کم بودن تاثیر میهای ارتباطی مادران را  مهارت

برخی از مادران و همچنین افرادِ در ارتباط با آنها و از همه مهمتر عدم شناخت مادران از ویژگیهای روانشناختی و رفتاری نظیر 

های آموزشالالی و انگیزشالالی به اینگونه  ها و برگزاری کالسویژگی های زندگی بوده باشالالد که با شالالناسالالایی اینهای مهارتمولفه

 توان اثربخشی حاصله را افزایش داد.مادران توسط آموزش و پرورش و مدارس استثنایی شهر ارومیه می

  (، %76های آشفتگی والدین)مقیاس( و خرده%89در کاهش استرس والدگری)  های زندگی مهارتنتیجه دیگر تحقیق نشان داد که  

توانِ ذهنی اثربخش  ( در بین مادرانِ دارای کودک کم %84آفرین) ( و ویژگیهای فرزند مشکل%84کودک)- تعامل ناکارآمد والد

 باشد. مفرد و همکاران، مغربی سینکی و همکارانش می  هایبوده است. نتایج این تحقیق همسو با نتایج پژوهش

که آموزش مهارت های زندگی به والدین بر استرس والدگری )تنیدگی فرزندان و تنیدگی    ندنشان داد (  35مفرد و همکاران )

اثر معنی   ارتقای   بر  معنادار  تاثیر  ارتباطی  های مهارت  ( دریافتند؛ آموزش36مغربی سینکی و همکارانش )  . داری داردوالدین( 

با  .  است  شده  نزدیکی  مولفه  افزایش  و  وابستگی  و  تعارض  هایمولفه  کاهش  موجب  کننده  شرکت  مادران  بین  کودک-والد   تعامل

توان چنین برداشت کرد که مادرانِ دارای فرزند توجه به نتایج بدست آمده از نتایج تحقیقات داخلی و خارجی در این زمینه؛ می

ی، چنین تفکر  نتیجه بادر    دانند.توانِ ذهنی همیشه با خوددرگیری و سرزنش خود؛ خود را مقصر اصلی تولد چنین کودکی میکم

شوند. در نتیجه توانایی برقراری ارتباط و تعامل  کنند و با مقصر دانستن خودشان دچار استرس و آشفتگی میمی احساس گناه  

شوند. در نتیجه از طریق  زای فرزندشان دچار استرس والدگری میبا فرزند خویش را نداشته و همچنین بخاطر رفتارهای مشکل

دچار در نتیجه کمتر    های زندگی به آنها توانِ برقراری ارتباط و تعامل با فرزندِ دارای مشکل خویش را حل کرده وآموزش مهارت

-های زندگی با تاکید بر رفتار؛ مدیریت مقابله با استرس، مدیریت هیجان، مهارت در تصمیممهارتدر واقع،    شوند.آشفتگی می

آموزش دهد.  و توانایی ایجاد همدلی و تعامل با دیگران را در مادران آموزش میگیری، مهارت خودآگاهی و توانِ حل مساله  

های زندگی با باال بردن خودآگاهی مادران از طریق ایجاد روشهای همدلی و بی اهمیت جلوه دادن مشکل فرزندان؛ به  مهارت

  پرداخته و تنیدگی و استرس خود را کاهش دادند.مدیریت هیجان و مدیریت خشم و از همه مهمتر به مدیریت مقابله با استرس  

نتایج برخی پژوهشها نشان میدهند که مادرانِ های زندگی توانست مادران را به زندگی هدفمند ترغیب نماید.  در حقیقت مهارت

از مداخله مهارتدارای کودکِ کم یی نسبت به  های زندگی یا هر درمانِ دیگری؛ استرس والدگری بسیار باالتوانِ ذهنی قبل 

والدگری مادرانِ دارای مادرانِ دارای کودکان عادی دارا بودند. در همین زمینه و همراستا با بحث مربوط به باال بودن استرس

 %70توان ذهنی نسبت به مادران دارای فرزند عادی به میزان  ( نشان داد، مادران فرزند کم21توانِ ذهنی؛ بیابانی )کودکان کم

نیز دریافتند؛ استرس والدگری مادران دارای فرزندان   (46) کنند. سرمنتسلی و کوکالریی بیشتری را تحمل میاسترس والدگر

های انطباقی فرزندان در یک سطح بود و هر دو نوع مشکل در فرزندانِ  اختالل اوتیسم و فرزندان ناتوان ذهنی با سن و مهارت

ست. در نتیجه وجود استرس والدگری در والدین، باالخص مادران دارای آنها موجب استرس والدگری برای مادرانشان شده ا

 شود.  ذهنی در پژوهشهای قبلی به وضوح مشاهده می توانفرزند کم 

های زندگی از قبیل خودآگاهی، روشهای ایجاد همدلی، نحوه برقراری ارتباط با دیگران، کنترل و مدیریت  های مهارتویژگی

های صحیح تواما گیرییابی در تصمیمگیری از تفکر انتقادی و مهارتمقابله با استرس و مدیریت هیجان، بهرهخشم، مدیریت  

توانِ ذهنی توانند در بهبود ارتباط با دیگران، کاهش استرس والدگری و نتیجتا بهزیستی روانشناختی مادرانِ دارای کودک کممی

های  تواند در افزایش بهزیستی و مهارتزندگی به عنوان یک توانایی رفتاری مثبت میهای  تاثیر گذارند. در نتیجه آموزش مهارت
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 ... های ارتباطی و استرس والدگریِ مادرانِ های زندگی بر بهزیستی روانشناختی، مهارتاثربخشی آموزش مهارت

های زندگی مادران را از متمرکز شدن بر بیماری آموزش مهارت  ارتباطی و همچنین کاهش استرس مادران نقش مهمی ایفا کند.

تعامل و ارتباط با دیگران؛ نوع برخورد مادر با  های صحیح برای زندگی مناسب به مادران در  فرزند خود رها کرده و با آموزش

دهد. مادران در این نوعِ آموزش به چگونگی برخورد فرزند دارای مشکل، سایر فرزندان و اعضای خانواده را به آنها آموزش می

م و آشنایان را  مناسب با فرزند کم توان ذهنی و همچنین چگونگی حضور فرزند خود در بین خانواده، دوستان و همساالن، اقوا

مشاهده آثار و پیامدهای مثبت  با توجه به  در نتیجه    .پردازندآموزش دیده و بدون خجالت کشیدن از این امر؛ به زندگی عادی می 

در زندگی مادرانِ دارای کودکِ کم توانِ ذهنی؛ پریشانی و آشفتگی در زندگی آنها کاهش یافته و موجب   های زندگیمهارت

سازگاری با مشکالت موجود فرزندشان شده که این امر باید در توسعه سالمت روان و روابط اجتماعی آنها مورد استفاده سازنده  

به طور گسترده در راستای آموزش مشاوران و روانشناسان پیشنهاد  ندگی  های زمهارتهای  برگزاری کارگاهقرار گیرد. همچنین 

سازی والدین جهت برقراری روابط بهتر با فرزندان و  های آمادهگردد؛ دورهمی  مدارس استثنائی نیز توصیه  مربیان   به   .گرددمی

  این روشمت از  الران و متخصصان سگشود که درمانمی  همچنین توصیه  روی ایشان برگزار گردد.های پیشمقابله با چالش 

و    آفرینکودک و همچنین مقابله با ویژگیهای فرزند مشکل  - والدین، کاهش تعامل ناکارآمد والد  برای افزایش تحمل آشفتگی 

های منظم و هدفمند از طریق این روش، میتوان شاهد  . چرا که با آموزشد ندگی استفاده کنرکاهش سرگردانی ذهنی و افس

پیشنهاد می توان ذهنی در کوتاهوالدگری مادرانِ کودکانِ کماسترسکاهش   شود نتایج این تحقیق در مدت و بلند مدت بود. 

مهارت اثربخشی  با  تا  گیرد  قرار  ارومیه  استثنایی شهرستان  پرورش  و  آموزش  در  امر  سازمان  افزایش  اختیار  در  زندگی  های 

ارتباطی وبهزیستی روانشناختی و مهارت کاهش استرس والدگری آشنا گشته و با برگزاری جلسات مشاوره با مادران ؛    های 

توانِ ذهنی را شناسایی و به ارائه راهکارهای مناسبی جهت حل و رفع    های دارای کودکانِ کم کمبودهای موجود در خانواده

بپردازند.   به  مشکالت موجود  استثنایی همچنین  برقرار  شودتوصیه می  مدیریت مدارس  با  به  بین مسئولین مدرسه  ارتباط  ی 

های  روانشناختی، مهارتای در بهبود وضعیت بهزیستیذهنی از طریق جلسات آموزشی و مشاورهتواندارای کودکِ کم  مادرانِ

نگران  های زندگی؛ مشاوران، درمابا توجه به تاثیر مهارتدر نهایت  ارتباطی و کاهش استرس والدگری اینگونه مادران اهتمام ورزند.  

های ارتباطی  از روش مذکور برای افزایش بهزیستی روانشناختی، مهارت  شودنیز پیشنهاد می  و روانشناسان بالینی مراکز مشاوره 

 و کاهش استرس والدگری مادرانِ دانش آموزانِ کم توانِ ذهنی دوره ابتدایی بهره جویند.  
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