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 خالصه 
 تنشمنبع کنترل و خودپنداره با  يپژوهش حاضر به منظور بررسي رابطه :مقدمه

 .، انجام گرفتدرخودماندهکودکان  مادرانادراک شده بر 
 

 مادراننفر از  22بر روي  ،1991اين پژوهش توصيفي همبستگي در سال : کارروش

که به طور داوطلبانه در اين پژوهش شرکت داشتند و در  درخودماندهکودکان 

به  .نور هدايت، آوا و تبسم شهرستان مشهد انجام شد اختالل درخودماندگيمراکز 

-بيروني راتر و براي اندازه-گيري منبع کنترل از مقياس کنترل درونيمنظور اندازه

ادراک شده  تنشگيري راي اندازهب بک و ياز مقياس خودپندارهگيري خودپنداره 

و  SPSSافزار نرمها با استفاده از تحليل داده.ادراک شده استفاده شد تنشاز مقياس 

  .ضريب همبستگي پيرسون انجام شدبا 
 

 درخودمانده،کودکان  مادران يادراک شده تنشبين منبع کنترل دروني با  :هايافته

 تعنش و بين منبعع کنتعرل بيرونعي و     (>10/1P) دار وجود دارد مستقيم و معني يرابطه

 دار وجود ندارد مستقيم و معني يرابطه درخودمانده،کودکان  مادران يادراک شده

(10/1P>)، کودکععان  مععادران يادراک شععده تععنشچنععين ميععان خودپنععداره و  هععم

 .(>10/1P) دار وجود دارد مستقيم و معني ينيز رابطه درخودمانده
 

کودکعان   معادران ي ادراک شعده  تعنش منبع کنتعرل بعا خودپنعداره و     :گیرينتیجه

 .داري داردي مستقيم و معنيرابطه درخودمانده،
 

  مادران منبع کنترل، ،درخودماندگي خودپنداره،تنش،  :هاي کلیديواژه
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 :نوشتپی
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 Relationship between locus of control and self-concept with perceived stress in 

the mothers of autistic children   

Abstract 
Introduction: This research was performed in order to 

investigate the relationship between the source of control and 

self-concept and perceived stress on the mothers of autistic 

children. 

 Materials and Methods: In this descriptive-correlation study 42 

cases were selected voluntarily from mothers of autistic children 

of autism centers Tabasom, Awa and Noor-e-Hedayat in 

Mashhad, the second metropolitan city of Iran during 2011. 

Locus of control was assessed by outer- inner control scale and 

self-concept was assessed by Beck self scale and perceived stress 

was assessed by perceived stress scale.  

Our method of research is descriptive and statistical method used 

in this study is Pierson correlation coefficient.  

Results: There is a direct and significant relationship between the 

locus of inner control and perceived stress of the mothers 

(P<0.05) and there isn't direct and significant relationship 

between the outer locus of control and perceived stress of the 

mothers of autistic children (P>0.05). Direct and significant 

relationship was found between self-concept and perceived stress 

of the mothers of autism children (P<0.05).  

Conclusion: There is a direct and meaningful relationship 

between locus of control with self-concept, perceived stress on 

the mothers of autistic children. 
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 مقدمه
 شخصيت يا رفتار بينيپيش منظور به  شخصيتي مطالعه

 شاهد بشر تاريخ .دارد ايويژه جايگاه، شناسيروان در فرد

 .هست و بوده افراد بنديطبقه جهت در زيادي هايتالش

 رفتاري، خصوصيات شناخت پي در ايام دورترين از هاانسان

 اين در اندكوشيدهمي و اندبوده ديگر افراد مذهبي و اخالقي

 مشخص را امر اين از هاييجنبه و نمايند نظر اظهار باره

 زمينه اين در شناسانروان، اخير سال صد يك در .سازند

 ارزيابي براي اساس اين بر و اندداده انجام زيادي تالش

 از يكي .است آمده وجود به مختلفي هايروش، شخصيت

 هنگام در كه است اسنادهايي نوع انسان شخصيت هايجنبه

 در كه اسنادي نظريه. بردمي كاره ب رويدادها با شدن مواجه

 است استوار فرض اين بر است مطرح  اجتماعي شناسيروان

 يا را خويش زندگي هايشكست و هاموفقيت، هاناانس كه

 قابل غير عوامل به يا و دهندمي نسبت كنترل قابل عوامل به

 كنترل منبع داراي كه هستند كساني اولي دسته .كنترل

 منبع داراي كه هستند كساني دومي دسته و ندهست  دروني

 از را افراد شخصيت توانمي بنابراين .باشندمي  بيروني كنترل

 كنترلنبع م داراي كه افرادي .( ) نمود ارزيابي حيطه اين

 نيز آن طبق و دارند زندگي بر جدي كنترل هستند، دروني

 در ها دروني كه اند داده نشان ها پژوهش .كنند مي رفتار

 و كنند مي عمل باالتري سطح در آزمايشگاهي تكاليف

 و اند قايل خود هاي پيشرفت و ها مهارت براي بيشتري ارزش

 كار به خود رفتار هدايت براي كه محيطي هاي نشانه به نسبت

 به اعتماد و كمتر  اضطراب ها آن .هستند هوشيارتر برند مي

 براي بيشتري آمادگي دهند، مي گزارش را بيشتري  نفس

 و رواني سالمتي از و دارند شاناعمال مسئوليت پذيرفتن

 كنترلموضع  كه افرادي و(  ) دارند برخور بيشتري جسماني

توسط  ها تقويت كه كنند مي تصور طور اين دارند بيروني

 ها، آن  تقويت دريافت و شوند مي كنترل بيروني عوامل

                                                 
1
Personality  

2
Social Psychology 

3
Inner Locus of Control 

4
External Locus of Control 

5
Anxiety 

6
Self Confidence 

7
Reinforcement 

موضع  ماهيت .است شانس يا و تقدير ديگر، مردم به وابسته

 بيروني كنترلموضع  داراي افراد باشد چه هر بيروني كنترل

 در .اند ناتوان بيروني نيروهاي اين برابر در ها آن كه معتقدند

 بينند، نمي اي فايده خود  موقعيت بهبود براي كوشش در نتيجه

 آينده، يا حال زمان در خود زندگي كنترل موضع به آنان

 كه كرد گيري نتيجه طور اين توان مي .ندارند چنداني باور

 كمتر و دارند بهتري عملكرد خود تكاليف در دروني افراد

 و ها مهارت براي گيرند، مي قرار ديگران نفوذ تحت

 به نسبت و اند قايل واالتري ارزش خود شخصي هاي پيشرفت

 از خود رفتار هدايت براي توانند مي كه محيطي هاي قرينه

 ها آن عالوه به .كنندعمل ميترانهشياروه كنند، استفاده ها آن

 مسئوليت قبول براي بيروني كنترل موضع داراي افراد از بيشتر

 كه است آن از حاكي تحقيقات .دارند آمادگي خود اعمال

 بهتري رواني بهداشت از دروني كنترل مكان داراي افراد

  .( ، ) برخوردارند

 كه كرد بيان طور اين توانمي  خودپندارهي زمينه در

 تصويري، انسان رفتار و شخصيت براي كليد ترين اساسي

 كارهاي حتي دارد، خويشتن از خود ذهن در فرد كه است

 از كه دارد تصويري به بستگي دهيم مي انجام كه بزرگي

 باشيم، داشته خود از بهتري تصوير چه هر، داريم خود

 از فرد هر پندار .( ) بود خواهيم تر خالق و ثرتروم تر، موفق

 محيط درباره را او تصور زياديي اندازه تا خود شخصيت

 ريزي طرح را او رفتارهاي نوع ،عمل اين و كند مي تعيين خود

 شخص باشد متعادل نسبتا و مثبت خود، از تصور اگر .كند مي

ي خودپنداره برعكس اگر و است رواني سالمت داراي

 ناسالم رواني لحاظ از او، باشد نامتعادل و منفي شخص،

 رابطه در بايد را خود شناخت اين البته .( ) شود مي شناخته

 و كودكي پراهميت دوران در خصوصه ب اش جامعه با فرد

  .( ) كرد جستجو نوجواني

 و است فشارتنش و  معني به فارسي اصطالح در  استرس

 بيستم قرن در رواني و جسمي هاي بيماري از يكي عنوان به

 اطالعات كه اند داده نشان تحقيقات البته .است شده شناخته

                                                 
8
Self-Concept   

9
Stress 



 انو همکار حصار سلیمانیمحبوبه                                                                        5812 بهار، (5) 51ي اصول بهداشت روانی، سال  جلهم 83

 با فرد سازگاري و انطباق به زا تنش عامل درباره فرد

افرادي كه  يعني (. ، ) كند مي او به زيادي كمك، موقعيت

 زا تنش عامل بابراي مقابله  تافرصت و وقت كافي دارند 

 عامل با ناگهاني طور به كه كساني از بهتر كنند آماده را خود

 دانست بايد .دهند مي نشان سازگاري، شوند مي مواجه زا تنش

 رواني فشار باعث تنهايي به رويداد يا حادثه يك كه

 بود خواهد ثروم آن در فرد شناخت و ادراک بلكه شود نمي

 .شودمحسوب مي ماي جامعه در بزرگيي لهئمستنش،  (. )

 (. ) اند وابستهتنش  به بدني هاي بيماري درصد    تقريبا

يكي از اختالالت فراگير رشد   اختالل درخودماندگي

پذيري، تحريك اي،كليشه رفتارهاي با كه است كودكي دوران

ارتباط اجتماعي كودک رفتارهاي تخريبي و اشكال در 

(.  )كند سالگي بروز مي  شود و معموال قبل از مشخص مي

هزار نفر است و  1 مورد در هر   متوسط شيوع اين اختالل 

 در خودماندگي،رد(.  )برابر دختران است   تا   در پسران 

 كودک .شود مي مشاهده اقتصاديفرهنگي سطوحتمام 

داراي  كه است وادهخان فرزند تنها غالبا درخودمانده

 كه اختالالتي .باشدرشدي مي  زودرسو  وخيم اختالالت

 آميزي انحراف هاي واكنش توانند مي بودن زودرس دليل به

طيف  (.1 ) دنبرانگيزان مادر، خصوص به و اطرافيان در را

اختالالت درخودماندگي تاثيرات شديدي بر زندگي 

اضطراب، تنش، انزوا گذارند كه سطوح باالي خانوادگي مي

ي و بالتكليفي در مادران و همشيران كودک مبتال از جمله

 كودكان اينبه ندرت  كلي طور به (. )اين موارد است 

 تحصيلي زندگيي الزمه كه استقالل از سطحي به توانند مي

 نياز عمر پايان تا نتيجه در يابند  دست  است، اي حرفه سپس و

به  خود خانواده جانب از دلسوزانه و ويژه هاي مراقبت به

 (. ) دارندخصوص مادر 

 در تحصيليتنش  منابع و ميزان بررسي عنوان تحت تحقيقي

 ميان درمولد تنش  منابع و دبيرستاني آموزان دانش ميان

 دختر آموزان دانشتنش  ميزان كهدهد مي نشان آموزان دانش

تنش  ميزان از بيشتر( 1/ 11 سطح در) داري معني طور به

                                                 
1Autism 
2Developmental Disorder 

 در اصلي عامل چهار چنينهم و باشد مي پسر آموزان دانش

 :از عبارتند آموزان دانش لييتحصتنش  ميزان بيني پيش

 و  انضباط ، نمره شكست، از ترس ، امتحان اضطراب

 متوسط تحصيالت داراي شانوالدين كه آموزاني دانش

 .كنند ميتنش  احساس آموزان دانش ساير از بيشتر هستند

 تحصيليتنش  عوامل و منابع اغلب در دختر آموزان دانش

 (.  ) اند كرده احراز باالتري هاي ميانگين

گرايش  هادانشگاه دانشجويان بيشتر ، راتر يبه عقيده

( I-E)  بيروني-كنترل دروني مقياس در (. )دروني دارند 

 عملكرد در مهمي اقتصادييعاجتما و نژادي هاي تفاوت

 و اجتماعي تر پايين طبقات ،مجموع در .است شده مشاهده

موضع  داراي تبار، آسيايي هاي آمريكايي جز به ها، اقليت

 وقايع بر كمي كنترل كه معتقدند و بوده كنترل بيروني

-سياه كودكان كه شده ييدات اي مطالعه در .دارند زندگي

 و پايين يطبقه سفيد كودكان بهاجتماع  پايين يطبقه پوست

 گرايش ،متوسط يطبقه پوستسياه كودكان يا و متوسط

 باال دروني كنترل موضع نظر از كه مردمي (. ) دارند بيروني

 داشته هيجاني مشكالت كه دارد كمتري احتمال باشند مي

 يها نشانه  اضطراب، ها آن .اعتياد پيدا كنند الكلبه  يا و باشند

 و كنند مي تجربه را كمتري  افسردگي و پزشكيروان مرضي

 بهتري هاي توانايي ،رواني هاي ناراحتي با آمدن كنار در و

 خانوادگي و اجتماعي يپيشينه مورد در يتحقيق (.  ) دارند

 كه دهد مي نشان بيروني و دروني كنترل موضع در مورد

 صميمي والديني داراي دارند، دروني كنترل موضع كه كساني

 مشخص گرفت انجام ها موش روي بر كه پژوهشي در (. ) هستند

 هاي موش و شود مي وارد ها آن بر رواني فشار نوعي كه شد

 مقابل در بگيرند را برقي هاي ضربه توانند نمي كهناتواني 

 هاآن به كه اين از قبل را برقي هاي ضربه كه هايي موش

 (. ) شدند گوارشي هاي زخم دچار، گرفتند مي كند اصابت

 در كهها هواپيما پرواز كنترل مسئوالنبر روي  پژوهشي در

                                                 
3Test Anxiety 
4Mark 
5Discipline 
6Rotter 
7Internal-External  
8Depression 
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 هربايد در  و كردند مي كاري شديد رواني فشار شرايط

  آن گرو درانسان  صدها جان كه گرفتند مي تصميماتي لحظه

 گوارشي هاي زخم به ها شغل ساير صاحبان ازتر بيش، بود

 در بيشتر سالميانانسان  يك به نسبت و شدند مي دچار

 (. ) گرفتندمي قرار خون فشاري و قلب هاي بيماري معرض

ي بين ميزان تنش در مادران در يك مطالعه در مقايسه

داون،  سندرم به مبتال كودكان مادران و درخودمانده كودكان

 (.  )ميزان تنش در مادران كودكان درخودمانده باالتر بود 

 ادراک تنش و خودپنداره و كنترل منبع وضعيت تعيين

اين  والدين توجه ،درخودمانده كودكان والدين يشده

 موضوع اهميت ،تنش وضعيت كنترل اهميت به كودكان

 كنترل منبع موضع اهميت مثبت،ي خودپنداره افزايش

 اين هايهدف جمله از رواني بهداشت وضعيت افزايشو

  .باشندمي پژوهش

 با برخورد ينحوه با رابطه در علمي اطالعات شدن فراهم

 تواند مي حمايت اعمال چگونگي و درخودمانده كودكان

 هاي روش اتخاذ و كافي آگاهي و بينش با تا شود سبب

 اين به .شود رفتار يتر معقوالنهبه طرز  ها آن با تر، صحيح

 و ليمسا با مقابله در ايشان  پذيري آسيبميزان  ترتيب

 به جهت در ،خودآگاهي اين ويابد هش ميكا مشكالت

 والدين رفتاري اختالالت و مشكالت رساندن حداقل

 تصويري و خودپنداره ماهيت .باشددرخودمانده مي كودكان

 چگونگي و افراد زندگي بر دارند خودشان به نسبت افراد كه

ه ب افراد كنترل منبع چنينهم .دارد ثيرات ديگران با برخورد

 نقش دچار اختالالت رشدي كودكان والدين در خصوص

 به تنش .دارد زندگي ياداره و كنترل چگونگي در مهمي

 موجب و گذاشته اثر انسان بدن بر مستقيم غير و مستقيم طور

 ترينمهم تنش، كه دنده مي نشان هاآمار .گرددمي بيماري

 بيشترين كهاست  عوارضي و ها بيماري به ابتال در عامل

 با .دهد مي تشكيل انسان در را مير و مرگ تلفات درصد

 (تنش و خودپنداره كنترل، منبع) شده ذكر مورد سه به توجه

 شان،مادران خصوصه ب و درخودمانده كودكان والدين در

 مشكالت به بردن پي منظور به و راستا اين در تحقيقيانجام 

 هايسازه رو اين از .رسد مي نظر به ضروري ها آن شناختي روان

 خوبي هايگزينه شده ادراکتنش  و خودپنداره كنترل، منبع

 اين مشكالت شناختيروان عواملي درباره تاهستند 

  .شود كسب بيشتري دانش هاخانواده

 و كنترل منبع موجود، هايپژوهش يپيشينه به توجه با

 ينحوه و تنش ادراک چگونگي و مقدار در خودپنداره

 نيز حاضر پژوهش .دارد موثري نقش تنش تحمل و برخورد

 خودپنداره و كنترل منبع بين دارمعني يرابطه بررسي دنبال به

 ميباشد درخودمانده كودكان مادران در شده ادراک تنش با

( - ، ، ). 

 کارروش

 .باشدمي  همبستگي نوع از توصيفي حاضرپژوهش 

 كودكان مادراننفر از    پژوهش شامل  آماريي جامعه

اختالل درخودماندگي نور  مراكز در كهدرخودمانده بود 

-1  تحصيلي سال درمشهد  شهرستانآوا و تبسم  هدايت،

به منظور رعايت اخالق . بودند تحصيل مشغول     

ي كنندگان در اين طرح پژوهشي، در جلسهپژوهش، شركت

توجيهي شركت و پس از اطمينان از حضور داوطلبانه، 

 .هاي پژوهش در اختيارشان قرار داده شدنامهپرسش

بودند  شركت به مندعالقهنفر از مادران كه    در نهايت، 

 جدول از استفاده با نمونهوارد مطالعه شدند كه اين حجم 

 دركنندگان شركت اكثر سن .باشدمي صحيح مورگان

 و دارخانهشته و اغلب مادران، دا قرار سال    تا    يدامنه

  .بودند فرزندتك

 نامهپرسش سهشامل  پژوهش اين در استفاده مورد ابزار

  :باشد مي

اين مقياس راتر  (:I-E) بيروني-دروني كنترل مقياس -الف

  بوده و داراي  اليئوس    خودسنجي مقياس يكبه عنوان 

 از طيفي در نمرات اين بر بنا .باشد مي خنثي صورت به الئوس

ي دهنده نشان، فردي نمره كل. گيرند مي قرار    تاصفر 

 نمره چه هرو  استفرد  بيروني-دروني كنترل ميزان و درجه

 و كنترل بودن تر بيروني نمايشگر باشد تر نزديك    به

 تر دروني نمايشگر باشد    از كمتر نمره چه هر بالعكس

 مقياس اين اعتبار ضرايب متوسط حد .باشد مي كنترل بودن

                                                 
1Correlation 
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 ريچارسون -كودر و تصنيف يا سازي دونيمه هاي روش با كه

 اعتبار ضريب .استدرصد  1  حدود در است شده محاسبه

 نيز ماه دو يا يك فواصل در بازآزمايي روش با مقياس اين

 ضرايبصورت گرفته،  تحقيق در .است بوده سطح همان در

 محاسبه سازي دونيمه روش از استفاده با آزمون اين پايايي

 گروه يك روي آزمون اين منظور اين براي .است گرديده

ي رشته دوم سال دانشجوي دختر    و پسر    شامل نفره   

 براي آزمون اين پايايي ضريب .گرديد اجرا داريكتاب

 براي و درصد    دختران گروه براي و درصد    پسران گروه

 (.  به نقل از ) آمد دست بهدرصد     پسران و دختران كل

 زمانياين مقياس  : (PSS) شده ادراک تنش مقياس -ب

 يك زندگي هاي موقعيت بدانيم بخواهيم كه آيد مي كار به

 االتئوس اين .باشد مي زا تنش خودش نظر از اندازه چه تا فرد

 قابل غير مورد در را خود نظر دهندگان پاسخ تا اند شده طرح

 زندگي بودن بار مشقت و ناپذيريبيني پيش بودن، كنترل

 سه اين كه است شده مشخص دفعات به .كنند بيان خويش

اين  .دهند مي تشكيل راي تنش تجربه اصلي عناصر ،وردم

ي درباره PSS هاي سؤال .است الئوس    شامل مقياس

 ماه طول در فرد يك كه اند شده طرح افكاري و احساسات

 برعكس    ،1  ،  ،  ،  ،  ، ئواالت س .است داشته گذشته

 ساير نمرات جمع با ها آن مجموع و شوند مي گذاري نمره

ي نمره حداقل اين بر بنا .آيد مي حساب به مقياسالت ائوس

اعتبار  .باشد مي 1  آن حداكثر و    برابر  شده، ادراکتنش 

انجام شده در خصوص ميزان تنش  تحقيقدر  PSSمقياس 

ي شاخص عنوان به كرونباخ آلفاي ازادراک شده با استفاده 

 (. ) آمد دسته ب α=1/  برابر  PSS دروني همساني از

 آمده دست به هاي همبستگي، PSSمقياس روايياز نظر 

 1 -   بين االت،ئوس از يك هر و مقياس كلي نمره بين

 (. ) است قبولي قابل حد در كه باشدمي

 آزمون اين : بك يودپنداره  - پخ سنجش مقياس -ج

 بايد فرد كه دارد گزينه   سئوال هر و است سئوال    داراي

 محورهاي .كند بنديدرجه ديگران با را خودش خصايص

                                                 
1Perceived Stress Scale 
2Beck Self-Concept Scale 

 فيزيكي، جذابيتي درجه ذهني، توانايي :از عبارتندآزمون 

. است اجتماعي روابط و كاري كفايت اخالقي، ليمسا

 راي خصوصيت يا صفت يك واقع در نزموآ اينسئواالت 

 با را خودش صفت اين در بايد آزمودني كه كندمي مطرح

-آزمون در هاگزينه گذارينمرهي شيوه .كند مقايسه ديگران

 ،   ،   ،   ،   ،   ،   ،   ،1  ،  ،  ،  ، ي شماره هاي

 نمره   تا   يعني هاگزينه ترتيب همان به    و    ،   ،1 

 هاگزينه ترتيب آزمون، هايشمارهساير  براي ولي دارد

 داده   تا   از هاينمره هاگزينه به نتيجه در شودمي معكوس

 زمان مدت. است متغير     تا    از نمرات كل شودمي

ي دهندهنشان باال نمرات و دقيقه ده تقريبا آزمون پاسخگويي

  (.  )باشد مي مثبتي خودپنداره

 تحتي بك درتحقيقي خودپنداره سنجش مقياساعتبار 

 افراد در خودپنداره ابعادي مقايسه و شناسايي عنوان

گزارش  1/   كرونباخ آلفاي ضريببر مبناي  مضطرب

 .دهدمي نشان را خوبي نسبتا دروني همبستگيگرديد كه 

 ميانگين بين تي آزمون انجام طريق ازآزمون نيز  روايي

 تحليل و تجزيه سئوال هر در افسرده و عادي افراد نمرات

 آمدبه دست  داريمعني تفاوت، مواردتمام  در كه شده

(  .) 

 صورت به كنندگانشركت به شده هيارا هاينامهپرسش

 داده اطمينان كنندهشركت به اجرا از قبل گرديد، اجرا فردي

 شخصيي استفاده و بوده علمي كامال حاضر پژوهش كه شد

 مدرسه در فرزندشان موقعيت به ضمن در شد، نخواهد آن از

 از مطالب ايني هيارا از بعد .رسيد نخواهد ايصدمه

 به صداقت كمال باتا  شد درخواستگان كنندشركت

 با هانامهپرسش از حاصل هايداده .دنده پاسخ هانامهپرسش

، فراواني درصد، فراواني شامل توصيفي آمار از استفاده

 آزمون از استفاده با استنباطي آمار و معيار انحراف و ميانگين

 متغيرهاي ابتدا در .شدند تحليل، پيرسون همبستگي ضريب

 متغير بعدي گام در وتحليل شدند  خودپنداره و كنترل منبع

 بودتنش  ادراک در بيشتري سهم داراي كه خودپنداره

مورد تحليل  SPSSافزارنرم از استفاده باو  گرديد مشخص

  .قرار گرفت
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 نتایج

تا    كنندگان در اين پژوهشي سني شركتبيشترين دامنه

مدرک  به مربوط تحصيالت سطح در فراواني بيشترين و سال   

ي كنندگان داراي خودپندارهاكثر شركت. باشدديپلم مي

باشد مي   /   مقياس اين در برش ينقطه زيرا باشندمي مثبت

ي برش را كسب و اكثر افراد نمرات باالتر از ميانگين يا نقطه

 . اندكرده

باشد و مي   /  ي برش در مقياس تنش ادراک شده نقطه

كنند زيرا نمرات تنش را ادراک مي اكثر افراد اين پژوهش،

 (. جدول )اند باالتر از ميانگين را كسب كرده
 

 درخودمانده در متغيرهاي منبع كنترل، خودپنداره و تنش ادراک شدهات مادران كودكان نمر معيار انحراف و ميانگين -1جدول
 واریانس انحراف معيار ميانگين حداکثر نمره حداقل نمره فراواني نمره

   / 1   /      /           منبع كنترل
    /      /      /            خودپنداره

 1  /11    /      /            تنش ادراک شده
 

 بيشتر دروني كنترل منبع داراي افراد تعداددر اين پژوهش 

افراد داراي  توسط شده ادراک هايتنش چنينهم، باشندمي

 (.  جدول ) است بوده بيشتر درونيمنبع كنترل 

ي نمره بين كلي طور به كه داد نشان پيرسون همبستگي تحليل

ي رابطه خودپنداره با تنش ادراک شده،ي منبع كنترل و نمره

 (. جدول ) (>1P/ 1) داري وجود داردمستقيم و معني
 

 بيروني و دروني كنترل منبعمادران كودكان درخودمانده در متغيرهاي  هاينمره معيار انحراف و ميانگيني مقايسه - جدول
 

 نمره
ي حداقل نمره

هادروني  

ي حداکثر نمره

هادروني  

ي ميانگين نمره

هادروني  

ي انحراف معيار نمره

هادروني  

ي حداقل نمره

هابيروني  

ي حداکثر نمره

هابيروني  

ي ميانگين نمره

هابيروني  

ي انحراف معيار نمره

هابيروني  

  / 1    /         /     /1       منبع كنترل دروني
   /      /          /      /         خودپنداره

   / 1    /           /1 1   /1        تنش ادراک شده
 

مستقيم  يرابطه >1P/ 1 سطح در متغيرها تمامي بين كلي طور به

كنترل  منبع بين همبستگي ينمره جز به دارد، وجود داريمعني و

 .(  جدول)دار نيست بيروني با تنش ادراک شده كه معني

 بحث
 و كنترل منبعي رابطه بررسي دنبال به پژوهش اين

درخودمانده  كودكان مادران بر شده ادراک تنش با خودپنداره

 كنترل منبع بين كه بود آن از حاكي پژوهش هاييافته .بود

 و دار معنيي رابطهي اين مادران، شده ادراکتنش  با دروني

 هايپژوهش نتايج با حاضر پژوهش هاي يافته .دارد وجود مستقيم

 (.  ، ، ) دارد يخوانهم ،موجود هاينظريه و زمينه اين در قبلي

است  صورت ينه اب مردان و زنان كنترل منبع ميان  تفاوت

 و باشند مي زنان از تري بيروني كنترل ضعوم داراي مردانكه 

 امر اين علت و دارند دروني كنترل موضع مردان از بيش زنان

 .است مردان به نسبت زنان كمتر اجتماعي تعامل خاطر به

 اجتماعي تعامل در مردان به نسبت زنان ماي جامعه درزيرا 

 را ها محدوديت اين مردان كه هستند هايي محدوديت داراي

  (. ) ندارند

نمرات منبع كنترل، خودپنداره و  همبستگي ضرايب -  جدول

 مادران كودكان درخودمانده درتنش ادراک شده 

 متغير
ي نمره

 منبع کنترل

ي نمره

 خودپنداره

ي تنش نمره

 ادراک شده

 -1/    1/      ي منبع كنترلنمره
 1/ 1 1/ 1  داري سطح معني

          فراواني نمونه
 -1/      1/    ي خودپندارهنمره

 1/ 1  1/ 1 داري سطح معني

          فراواني نمونه
   -1/    -1/    ي تنش ادراک شدهنمره

  1/ 1 1/ 1 داري سطح معني
          فراواني نمونه

 

 در زيرا دارد خوانيهم حاضر تحقيق با تحقيقات اين نتايج

 بودند، شده انتخاب آزمودني عنوان به زنان كه حاضر تحقيق
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 دار خانه ها آناغلب  و انددروني كنترل مكان داراي بيشتر

 .هستند ي كمتر اجتماعي تعامل داراي نتيجه درباشند، مي

 احتمال باشند مي باال، كنترل دروني ضعوم نظر از كه افرادي

 ها آن .باشند داشته هيجاني مشكالت كه دارد كمتري

 كمتري افسردگي و پزشكيروان اختالل ي نشانه اضطراب،

 رواني هاي ناراحتي با آمدن كنار در وكرده  تجربه را

 (.  ) دارند بهتري هاي توانايي

 

 مادران كودكان درخودمانده درنمرات منبع كنترل، خودپنداره و تنش ادراک شده  همبستگي ضرايب يمقايسه -  جدول
 

 افراد داراي منبع کنترل بيروني افراد داراي منبع کنترل دروني متغير
 تنش ادراک شده خودپنداره منبع کنترل ادراک شدهتنش  خودپنداره منبع کنترل

 -1/    1/      -1/    1/      همبستگي پيرسون ي منبع كنترلنمره
 1/  1 1/  1  1/ 11 1/ 11  داري سطح معني

                   تعداد نمونه
 -1/      1/    -1/      1/    همبستگي پيرسون ي خودپندارهنمره

 1/ 1  1/  1 1/ 1  1/ 11 داري معنيسطح 

                   تعداد نمونه
ي تنش ادراک نمره

 شده
   -1/    -1/      -1/    -1/    همبستگي پيرسون

  1/ 1 1/  1  1/ 1 1/ 11 داري سطح معني
                   تعداد نمونه

 

 نظر به، باشند كنترل قابل زاتنش منابع چه چنان بنابراين

 تعديل در بيروني، افراد با مقايسه در نيرود افراد كه رسد مي

ند و برخوردار بهتري وضعيت از زاتنش منابع اثرات

 ها بيروني از زودتر را ها تنش و الوقوع قريبهاي تهديد

 طور به تهديدكننده شرايط تغيير براي و نموده ادراک

 به توجه با نيز موضوع اين و نمايند مي كوشش تري فعال

 (.  ) رسد مي نظر به منطقي شده هيارا تحقيقات

 منبع بيني رابطه بررسي دنبال به پژوهش اين چنينهم

 كودكاني مادران شده ادراکتنش  با بيروني كنترل

 كهاست  آن از حاكي پژوهش هاييافته و بوددرخودمانده 

ي اين مادران، شده ادراکتنش  با بيروني كنترل منبع بين

 بيروني كنترل منبع داراي افراد .داردن وجود دار معنيي رابطه

 كه هايي تقويت در ثيريات شانهاي توانايي و رفتارها معتقدند

 هر براي كمي ارزشايشان  اغلبو  ندارند، كنند مي دريافت

 (. )هستند  ليقا خود شرايط بهبود جهت در تالش گونه

 دريافت كه كنند مي فكر بيروني، كنترل مكان داراي افراد

بوده و  شانس يا و تقدير ديگر، مردم به وابسته ها، آن تقويت

 .( ) اند ناتوان بيروني نيروهاي اين برابر در ها آن كه معتقدند

 با را خودشان تا دارند بيشتري آمادگيچنين افرادي  بنابراين

 را ها تنش كمتر نتيجه در .دهند وفق كنترل  قابل غير شرايط

. دهندمي نسبت محيط به را اتفاقات بيشتر زيرا نمايندمي ادراک

 نظر  به منطقي نيز شده هيارا تحقيقات به توجه با موضوع اين

 (. ) رسد مي

 بيني رابطه بررسي دنبال به پژوهش اين چنينهم

درخودمانده  كودكان مادران ي شده ادراک تنش و خودپنداره

تنش  و خودپنداره بين كهاست  آن از حاكي هايافته و بود

 وجود دار معنيو  مثبتي رابطهاين مادران،  ي شده ادراک

 پيشرفت و خود مفهوم بيناي رابطه رسد مي نظر به .دارد

، خود به نسبت كه كودكانيزيرا  باشد داشته وجود تحصيلي

 و گيرند مي فرا تر راحت را مطالب معموال دارندي مثبت تصور

 ناآشنا هاي موقعيتو  يندآناخوش و دشوار هاي فعاليت

 ديگر سوي از .شود نمي محسوب آنان براي تهديدي

 از ضعيفي تصور و گيرند مي كم دست را خود كه كودكاني

 انجام از ديگر ناكامي يك از ترس دليل به دارند خود

 توانند نمي كه اند شده متقاعد ها آنزيرا  گريزند مي تكاليف

افراد،  چه هر اين بر بنا (.  ) دهند انجام را خود تكاليف

دچار تنش  كمترند باش داشته خود از بهتريي خودپنداره

 نتايج به توجه با .شتدابهتري خواهند  احساس و شده
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، وجود منبع كنترل دروني سبب درک بيشتر پيشينتحقيقات 

است كه اين ها و تالش بيشتر در جهت بهبود شرايط تنش

- )كند مورد در افراد داراي منبع كنترل بيروني صدق نمي

 ،  ،  ).  

ي بين ميزان تنش در اي در خصوص مقايسهدر مطالعه

مادران كودكان درخودمانده و مادران كودكان مبتال به 

سندرم داون، ميزان تنش مادران كودكان درخودمانده بيشتر 

هاي فراواني نده با چالشدرخودما كودكانمادران (.   )بود 

رو هستند و نسبت به مادران ساير كودكان با نيازهاي روبه

 (.  )كنند ويژه، تنش باالتري را تجربه مي

زاترين عاملي كه مادران كودكان در واقع، تنش

كنند پذيرش كم جامعه نسبت به درخودمانده، تجربه مي

ي هارفتارهاي درخودماندگي و شكست در گرفتن حمايت

ها تنش از بر اساس برخي پژوهش(.   )اجتماعي است 

 كودكانگير مادران جمله مسايلي است كه گريبان

درخودمانده است و شواهد قابل توجهي وجود دارد كه 

سطح باالي تنش با تكليف مراقبت از كودكان درخودمانده 

 (.  )همراه است 

 كنترل امكان عدم پژوهش اين هايمحدوديت جمله از

 و سن فرهنگي، اقتصادي، سطح نظر از كنندگانتشرك

و  بوددرخودمانده  كودكان تعداد كمبود دليل بهتحصيالت 

پدران ، پژوهش حاضر را با همچنين به دليل عدم همكاري 

 پيشنهاد لذا .همكاري مادران اين كودكان به انجام رسانديم

 ،كنترل منبع يمقايسه مورد در تروسيع هاييپژوهش شودمي

 و عادي كودكان والدين تنش ميزان و خودپنداره

 تا گيرد انجام متفاوت جغرافياي يگستره دردرخودمانده 

 و سن لحاظ از خصوصه ب كنندگانشركت كنترل امكان

  .باشد داشته وجودتحصيالت 

 گيرينتيجه

 تري مهم بسيار نقش خودپنداره، حاضرپژوهش  تايجنطبق 

 و فكر اين زيرا دارد، ها تنش ادراک در كنترل موضع از

 دنياي گويد مي ما به كه ماست خود مورد در ما يانديشه

 زندگي چگونه و بنگريم چگونه را مان محيط و خود اطراف

 نحو به دارند مثبت يخودپنداره كه افرادي بنابراين كنيم

 توانند مي بهتر و آيند مي كنار زندگي وقايع با يثرتروم و بهتر

 در منطقي و معقول تصميمات و بايستند مشكالت برابر در

 زندگي نتيجه در .بگيرند انتظار قابل غير پيشامدهاي برابر

 سالمت داراي و كرد خواهند سپري را آميزتري موفقيت

بود و اين در مورد مادران كودكان    خواهند مناسبي رواني

شان كند زيرا در زندگيي ذهني بيشتر صدق ميماندهعقب

بيني و مشكالت بيشتري را تجربه        غير قابل پيش وقايع

ي مثبت باعث شادي و كنند بنابراين داشتن خودپندارهمي

  . شان خواهد شداستحكام بيشتر خانواده
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