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Original Article
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.
Keywords: Autism, Locus of control, Mothers, Self concept,
Stress
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وابسته به مردم ديگر ،تقدير و يا شانس است .ماهيت موضع

مطالعهي شخصيت به منظور پيشبيني رفتار يا شخصيت

كنترل بيروني هر چه باشد افراد داراي موضع كنترل بيروني

فرد در روانشناسي ،جايگاه ويژهاي دارد .تاريخ بشر شاهد

معتقدند كه آنها در برابر اين نيروهاي بيروني ناتواناند .در

تالشهاي زيادي در جهت طبقهبندي افراد بوده و هست.

نتيجه در كوشش براي بهبود موقعيت خود فايدهاي نميبينند،

انسانها از دورترين ايام در پي شناخت خصوصيات رفتاري،

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

اخالقي و مذهبي افراد ديگر بودهاند و ميكوشيدهاند در اين

باور چنداني ندارند .ميتوان اين طور نتيجهگيري كرد كه

باره اظهار نظر نمايند و جنبههايي از اين امر را مشخص

افراد دروني در تكاليف خود عملكرد بهتري دارند و كمتر

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

تحت نفوذ ديگران قرار ميگيرند ،براي مهارتها و

تالش زيادي انجام دادهاند و بر اين اساس براي ارزيابي

پيشرفتهاي شخصي خود ارزش واالتري قايلاند و نسبت به

شخصيت ،روشهاي مختلفي به وجود آمده است .يكي از

قرينههاي محيطي كه ميتوانند براي هدايت رفتار خود از

جنبههاي شخصيت انسان نوع اسنادهايي است كه در هنگام

آنها استفاده كنند ،هوشيارانهترعمل ميكنند .به عالوه آنها

مواجه شدن با رويدادها به كار ميبرد .نظريهي اسناد كه در

بيشتر از افراد داراي موضع كنترل بيروني براي قبول مسئوليت

روانشناسي اجتماعي مطرح است بر اين فرض استوار است

اعمال خود آمادگي دارند .تحقيقات حاكي از آن است كه

كه انسانها ،موفقيتها و شكستهاي زندگي خويش را يا

افراد داراي مكان كنترل دروني از بهداشت رواني بهتري

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

برخوردارند ( .) ،

كنترل .دستهي اول كساني هستند كه داراي منبع كنترل

در زمينهي خودپنداره ميتوان اين طور بيان كرد كه

دروني هستند و دستهي دوم كساني هستند كه داراي منبع

اساسيترين كليد براي شخصيت و رفتار انسان ،تصويري

كنترل بيروني ميباشند .بنابراين ميتوان شخصيت افراد را از

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

اين حيطه ارزيابي نمود ( ) .افرادي كه داراي منبع كنترل

بزرگي كه انجام ميدهيم بستگي به تصويري دارد كه از

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

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

رفتار ميكنند .پژوهشها نشان دادهاند كه درونيها در

موفقتر ،موثرتر و خالقتر خواهيم بود ( ) .پندار هر فرد از

تكاليف آزمايشگاهي در سطح باالتري عمل ميكنند و

شخصيت خود تا اندازهي زيادي تصور او را درباره محيط

ارزش بيشتري براي مهارتها و پيشرفتهاي خود قايلاند و

خود تعيين ميكند و اين عمل ،نوع رفتارهاي او را طرحريزي

نسبت به نشانههاي محيطي كه براي هدايت رفتار خود به كار

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

ميبرند هوشيارتر هستند .آنها اضطراب كمتر و اعتماد به

داراي سالمت رواني است و اگر برعكس خودپندارهي

نفس بيشتري را گزارش ميدهند ،آمادگي بيشتري براي

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

پذيرفتن مسئوليت اعمالشان دارند و از سالمتي رواني و

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

جسماني بيشتري برخور دارند ( ) و افرادي كه موضع كنترل

فرد با جامعهاش به خصوص در دوران پراهميت كودكي و

بيروني دارند اين طور تصور ميكنند كه تقويتها توسط

نوجواني جستجو كرد ( ).

عوامل بيروني كنترل ميشوند و دريافت تقويت آنها،

استرس در اصطالح فارسي به معني تنش و فشار است و

1

به عنوان يكي از بيماريهاي جسمي و رواني در قرن بيستم

Personality
Social Psychology
3
Inner Locus of Control
4
External Locus of Control
5
Anxiety
6
Self Confidence
7
Reinforcement
2

شناخته شده است .البته تحقيقات نشان دادهاند كه اطالعات
8

Self-Concept
Stress

9
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فرد درباره عامل تنشزا به انطباق و سازگاري فرد با

دانشآموزان پسر ميباشد و همچنين چهار عامل اصلي در

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

پيشبيني ميزان تنش تحصيلي دانشآموزان عبارتند از:

فرصت و وقت كافي دارند تا براي مقابله با عامل تنشزا

اضطراب امتحان  ،ترس از شكست ،نمره  ،انضباط و

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

دانشآموزاني كه والدينشان داراي تحصيالت متوسط

تنشزا مواجه ميشوند ،سازگاري نشان ميدهند .بايد دانست

هستند بيشتر از ساير دانشآموزان احساس تنش ميكنند.

كه يك حادثه يا رويداد به تنهايي باعث فشار رواني

دانشآموزان دختر در اغلب منابع و عوامل تنش تحصيلي

نميشود بلكه ادراک و شناخت فرد در آن موثر خواهد بود

ميانگينهاي باالتري احراز كردهاند ( ).

( ) .تنش ،مسئلهي بزرگي در جامعهي ما محسوب ميشود.
تقريبا

به عقيدهي راتر  ،بيشتر دانشجويان دانشگاهها گرايش
دروني دارند ( ) .در مقياس كنترل دروني-بيروني ()I-E

درصد بيماريهاي بدني به تنش وابستهاند ( ).

اختالل درخودماندگي يكي از اختالالت فراگير رشد

تفاوتهاي نژادي و اجتماعياقتصادي مهمي در عملكرد

دوران كودكي است كه با رفتارهاي كليشهاي ،تحريكپذيري،

مشاهده شده است .در مجموع ،طبقات پايينتر اجتماعي و

رفتارهاي تخريبي و اشكال در ارتباط اجتماعي كودک

اقليتها ،به جز آمريكاييهاي آسيايي تبار ،داراي موضع

مشخص ميشود و معموال قبل از سالگي بروز ميكند ( ).

كنترل بيروني بوده و معتقدند كه كنترل كمي بر وقايع

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

زندگي دارند .در مطالعهاي تاييد شده كه كودكان سياه-

در پسران تا برابر دختران است ( ) .درخودماندگي ،در

پوست طبقهي پايين اجتماع به كودكان سفيد طبقهي پايين و

تمام سطوح فرهنگياقتصادي مشاهده ميشود .كودک

متوسط و يا كودكان سياهپوست طبقهي متوسط ،گرايش

درخودمانده غالبا تنها فرزند خانواده است كه داراي

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

اختالالت وخيم و زودرس رشدي ميباشد .اختالالتي كه

ميباشند احتمال كمتري دارد كه مشكالت هيجاني داشته

به دليل زودرس بودن ميتوانند واكنشهاي انحرافآميزي

باشند و يا به الكل اعتياد پيدا كنند .آنها اضطراب ،نشانههاي

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

مرضي روانپزشكي و افسردگي كمتري را تجربه ميكنند و

اختالالت درخودماندگي تاثيرات شديدي بر زندگي

و در كنار آمدن با ناراحتيهاي رواني ،تواناييهاي بهتري

خانوادگي ميگذارند كه سطوح باالي اضطراب ،تنش ،انزوا

دارند ( ) .تحقيقي در مورد پيشينهي اجتماعي و خانوادگي

و بالتكليفي در مادران و همشيران كودک مبتال از جملهي

در مورد موضع كنترل دروني و بيروني نشان ميدهد كه

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

كساني كه موضع كنترل دروني دارند ،داراي والديني صميمي

ميتوانند به سطحي از استقالل كه الزمهي زندگي تحصيلي

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

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

شد كه نوعي فشار رواني بر آنها وارد ميشود و موشهاي

به مراقبتهاي ويژه و دلسوزانه از جانب خانواده خود به

ناتواني كه نميتوانند ضربههاي برقي را بگيرند در مقابل

خصوص مادر دارند ( ).

موشهايي كه ضربههاي برقي را قبل از اين كه به آنها

تحقيقي تحت عنوان بررسي ميزان و منابع تنش تحصيلي در

اصابت كند ميگرفتند ،دچار زخمهاي گوارشي شدند ( ).

ميان دانشآموزان دبيرستاني و منابع مولد تنش در ميان

در پژوهشي بر روي مسئوالن كنترل پرواز هواپيماها كه در

دانشآموزان نشان ميدهد كه ميزان تنش دانشآموزان دختر
به طور معنيداري (در سطح  )1/11بيشتر از ميزان تنش
Autism
Developmental Disorder

1
2

3

Test Anxiety
Mark
5
Discipline
6
Rotter
7
Internal-External
8
Depression
4
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شرايط فشار رواني شديدي كار ميكردند و بايد در هر

منبع كنترل ،خودپنداره و تنش ادراک شده گزينههاي خوبي

لحظه تصميماتي ميگرفتند كه جان صدها انسان در گرو آن

هستند تا دربارهي عوامل روانشناختي مشكالت اين

بود ،بيشتر از صاحبان ساير شغلها به زخمهاي گوارشي

خانوادهها دانش بيشتري كسب شود.

دچار ميشدند و نسبت به يك انسان ميانسال بيشتر در
معرض بيماريهاي قلبي و فشار خون قرار ميگرفتند ( ).

با توجه به پيشينهي پژوهشهاي موجود ،منبع كنترل و
خودپنداره در مقدار و چگونگي ادراک تنش و نحوهي

در يك مطالعه در مقايسهي بين ميزان تنش در مادران

برخورد و تحمل تنش نقش موثري دارد .پژوهش حاضر نيز

كودكان درخودمانده و مادران كودكان مبتال به سندرم داون،

به دنبال بررسي رابطهي معنيدار بين منبع كنترل و خودپنداره

ميزان تنش در مادران كودكان درخودمانده باالتر بود ( ).

با تنش ادراک شده در مادران كودكان درخودمانده ميباشد

تعيين وضعيت منبع كنترل و خودپنداره و تنش ادراک

( .) ، ، -

شدهي والدين كودكان درخودمانده ،توجه والدين اين

روشکار

كودكان به اهميت كنترل وضعيت تنش ،اهميت موضوع

پژوهش حاضر توصيفي از نوع همبستگي ميباشد.

افزايش خودپندارهي مثبت ،اهميت موضع منبع كنترل

جامعهي آماري پژوهش شامل

نفر از مادران كودكان

وافزايش وضعيت بهداشت رواني از جمله هدفهاي اين

درخودمانده بود كه در مراكز اختالل درخودماندگي نور

پژوهش ميباشند.

هدايت ،آوا و تبسم شهرستان مشهد در سال تحصيلي - 1

فراهم شدن اطالعات علمي در رابطه با نحوهي برخورد با

مشغول تحصيل بودند .به منظور رعايت اخالق

كودكان درخودمانده و چگونگي اعمال حمايت ميتواند

پژوهش ،شركتكنندگان در اين طرح پژوهشي ،در جلسهي

سبب شود تا با بينش و آگاهي كافي و اتخاذ روشهاي

توجيهي شركت و پس از اطمينان از حضور داوطلبانه،

صحيحتر ،با آنها به طرز معقوالنهتري رفتار شود .به اين

پرسشنامههاي پژوهش در اختيارشان قرار داده شد.

ترتيب ميزان آسيبپذيري ايشان در مقابله با مسايل و

نفر از مادران كه عالقهمند به شركت بودند

در نهايت،

مشكالت كاهش مييابد و اين خودآگاهي ،در جهت به

وارد مطالعه شدند كه اين حجم نمونه با استفاده از جدول

حداقل رساندن مشكالت و اختالالت رفتاري والدين

مورگان صحيح ميباشد .سن اكثر شركتكنندگان در

كودكان درخودمانده ميباشد .ماهيت خودپنداره و تصويري

دامنهي

سال قرار داشته و اغلب مادران ،خانهدار و

كه افراد نسبت به خودشان دارند بر زندگي افراد و چگونگي

تكفرزند بودند.

برخورد با ديگران تاثير دارد .همچنين منبع كنترل افراد به
خصوص در والدين كودكان دچار اختالالت رشدي نقش
مهمي در چگونگي كنترل و ادارهي زندگي دارد .تنش به

تا

ابزار مورد استفاده در اين پژوهش شامل سه پرسشنامه
ميباشد:
الف -مقياس كنترل دروني-بيروني ( :)I-Eاين مقياس راتر
سئوالي بوده و داراي

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

به عنوان يك مقياس خودسنجي

بيماري ميگردد .آمارها نشان ميدهند كه تنش ،مهمترين

سئوال به صورت خنثي ميباشد .بنا بر اين نمرات در طيفي از

عامل در ابتال به بيماريها و عوارضي است كه بيشترين

صفر تا

قرار ميگيرند .كل نمرهي فرد ،نشاندهندهي

درصد تلفات مرگ و مير را در انسان تشكيل ميدهد .با

درجه و ميزان كنترل دروني-بيروني فرد است و هر چه نمره

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

به

نزديكتر باشد نمايشگر بيرونيتر بودن كنترل و

در والدين كودكان درخودمانده و به خصوص مادرانشان،

بالعكس هر چه نمره كمتر از

انجام تحقيقي در اين راستا و به منظور پي بردن به مشكالت

بودن كنترل ميباشد .حد متوسط ضرايب اعتبار اين مقياس

روانشناختي آنها ضروري به نظر ميرسد .از اين رو سازههاي

1

باشد نمايشگر درونيتر

Correlation

محبوبه سلیمانی حصار و همکاران
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كه با روشهاي دونيمهسازي يا تصنيف و كودر -ريچارسون

آزمون عبارتند از :توانايي ذهني ،درجهي جذابيت فيزيكي،

محاسبه شده است در حدود  1درصد است .ضريب اعتبار

مسايل اخالقي ،كفايت كاري و روابط اجتماعي است.

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

سئواالت اين آزمون در واقع يك صفت يا خصوصيتي را

در همان سطح بوده است .در تحقيق صورت گرفته ،ضرايب

مطرح ميكند كه آزمودني بايد در اين صفت خودش را با

پايايي اين آزمون با استفاده از روش دونيمهسازي محاسبه

ديگران مقايسه كند .شيوهي نمرهگذاري گزينهها در آزمون-

گرديده است .براي اين منظور اين آزمون روي يك گروه

،

نفره شامل

پسر و

دختر دانشجوي سال دوم رشتهي

هاي شمارهي ، 1 ، ، ، ،
، 1

،

و

،

،

،

،

،

،

به همان ترتيب گزينهها يعني تا نمره

كتابداري اجرا گرديد .ضريب پايايي اين آزمون براي

دارد ولي براي ساير شمارههاي آزمون ،ترتيب گزينهها

درصد و براي

معكوس ميشود در نتيجه به گزينهها نمرههاي از تا داده

).

متغير است .مدت زمان

گروه پسران

درصد و براي گروه دختران

كل دختران و پسران

درصد به دست آمد (به نقل از

ب -مقياس تنش ادراک شده ( : )PSSاين مقياس زماني
به كار ميآيد كه بخواهيم بدانيم موقعيتهاي زندگي يك

ميشود كل نمرات از

تا

پاسخگويي آزمون تقريبا ده دقيقه و نمرات باال نشاندهندهي
خودپندارهي مثبت ميباشد ( ).

فرد تا چه اندازه از نظر خودش تنشزا ميباشد .اين سئواالت

اعتبار مقياس سنجش خودپندارهي بك درتحقيقي تحت

طرح شدهاند تا پاسخدهندگان نظر خود را در مورد غير قابل

عنوان شناسايي و مقايسهي ابعاد خودپنداره در افراد

كنترل بودن ،پيشبينيناپذيري و مشقتبار بودن زندگي

مضطرب بر مبناي ضريب آلفاي كرونباخ

 1/گزارش

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

گرديد كه همبستگي دروني نسبتا خوبي را نشان ميدهد.

مورد ،عناصر اصلي تجربهي تنش را تشكيل ميدهند .اين

روايي آزمون نيز از طريق انجام آزمون تي بين ميانگين

سئوال است .سؤالهاي  PSSدربارهي

نمرات افراد عادي و افسرده در هر سئوال تجزيه و تحليل

احساسات و افكاري طرح شدهاند كه يك فرد در طول ماه

شده كه در تمام موارد ،تفاوت معنيداري به دست آمد

مقياس شامل

گذشته داشته است .سئواالت ، 1 ، ، ، ، ،

برعكس

( ).

نمرهگذاري ميشوند و مجموع آنها با جمع نمرات ساير

پرسشنامههاي ارايه شده به شركتكنندگان به صورت

سئواالت مقياس به حساب ميآيد .بنا بر اين حداقل نمرهي

فردي اجرا گرديد ،قبل از اجرا به شركتكننده اطمينان داده

و حداكثر آن  1ميباشد .اعتبار

شد كه پژوهش حاضر كامال علمي بوده و استفادهي شخصي

مقياس  PSSدر تحقيق انجام شده در خصوص ميزان تنش

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

ادراک شده با استفاده از آلفاي كرونباخ به عنوان شاخصي

صدمهاي نخواهد رسيد .بعد از ارايهي اين مطالب از

تنش ادراک شده ،برابر

از همساني دروني  PSSبرابر

 α=1/به دست آمد ( ).

شركتكنندگان درخواست شد تا با كمال صداقت به

از نظر روايي مقياس ،PSSهمبستگيهاي به دست آمده
بين نمرهي كل مقياس و هر يك از سئواالت ،بين

1-

پرسشنامهها پاسخ دهند .دادههاي حاصل از پرسشنامهها با
استفاده از آمار توصيفي شامل فراواني ،درصد فراواني،
ميانگين و انحراف معيار و آمار استنباطي با استفاده از آزمون

ميباشد كه در حد قابل قبولي است ( ).
ج -مقياس سنجش خپ  -ودپندارهي بك  :اين آزمون

ضريب همبستگي پيرسون ،تحليل شدند .در ابتدا متغيرهاي

سئوال است و هر سئوال گزينه دارد كه فرد بايد

منبع كنترل و خودپنداره تحليل شدند و در گام بعدي متغير

خصايص خودش را با ديگران درجهبندي كند .محورهاي

خودپنداره كه داراي سهم بيشتري در ادراک تنش بود

داراي

مشخص گرديد و با استفاده از نرمافزار SPSSمورد تحليل
Perceived Stress Scale
Beck Self-Concept Scale

1
2

قرار گرفت.
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و اكثر افراد نمرات باالتر از ميانگين يا نقطهي برش را كسب
تا

بيشترين دامنهي سني شركتكنندگان در اين پژوهش

كردهاند.

سال و بيشترين فراواني در سطح تحصيالت مربوط به مدرک

نقطهي برش در مقياس تنش ادراک شده

/

ميباشد و

ديپلم ميباشد .اكثر شركتكنندگان داراي خودپندارهي

اكثر افراد اين پژوهش ،تنش را ادراک ميكنند زيرا نمرات

مثبت ميباشند زيرا نقطهي برش در اين مقياس  /ميباشد

باالتر از ميانگين را كسب كردهاند (جدول ).

جدول -1ميانگين و انحراف معيار نمرات مادران كودكان درخودمانده در متغيرهاي منبع كنترل ،خودپنداره و تنش ادراک شده
نمره

حداقل نمره

فراواني

ميانگين

حداکثر نمره

واریانس

انحراف معيار

منبع كنترل

/

/

/ 1

خودپنداره

/

/

/

تنش ادراک شده

/

/

1/ 11

در اين پژوهش تعداد افراد داراي منبع كنترل دروني بيشتر

تحليل همبستگي پيرسون نشان داد كه به طور كلي بين نمرهي

ميباشند ،همچنين تنشهاي ادراک شده توسط افراد داراي

منبع كنترل و نمرهي خودپنداره با تنش ادراک شده ،رابطهي

منبع كنترل دروني بيشتر بوده است (جدول ).

مستقيم و معنيداري وجود دارد ( ( )P<1/1جدول ).

جدول  -مقايسهي ميانگين و انحراف معيار نمرههاي مادران كودكان درخودمانده در متغيرهاي منبع كنترل دروني و بيروني
نمره

منبع كنترل دروني
خودپنداره
تنش ادراک شده

حداقل نمرهي حداکثر نمرهي ميانگين نمرهي انحراف معيار نمرهي حداقل نمرهي حداکثر نمرهي ميانگين نمرهي انحراف معيار نمرهي
درونيها

درونيها

بيرونيها

بيرونيها

درونيها

/ 1

/

/

/ 1

/

/

/

/

/ 1

/1 1

/

/ 1

بهطوركلي بين تماميمتغيرها درسطح P<1/1رابطهي مستقيم
و معنيداري وجود دارد ،به جز نمرهي همبستگي بين منبع كنترل
بيروني با تنش ادراک شده كه معنيدار نيست (جدول ).

بيرونيها

درونيها

داراي محدوديتهايي هستند كه مردان اين محدوديتها را
ندارند ( ).
جدول  -ضرايب همبستگي نمرات منبع كنترل ،خودپنداره و
تنش ادراک شده در مادران كودكان درخودمانده

بحث
اين پژوهش به دنبال بررسي رابطهي منبع كنترل و

متغير

خودپنداره با تنش ادراک شده بر مادران كودكان درخودمانده

نمرهي منبع كنترل

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

سطح معنيداري

دروني با تنش ادراک شدهي اين مادران ،رابطهي معنيدار و

فراواني نمونه

مستقيم وجود دارد .يافتههاي پژوهش حاضر با نتايج پژوهشهاي
قبلي در اين زمينه و نظريههاي موجود ،همخواني دارد ( .) ، ،
تفاوت ميان منبع كنترل زنان و مردان به اين صورت است

بيرونيها

نمرهي خودپنداره
سطح معنيداري

نمرهي

نمرهي

نمرهي تنش

منبع کنترل

خودپنداره

ادراک شده

1/
1/ 1

1/

- 1/
1/ 1

- 1/
1/ 1

1/ 1

فراواني نمونه
نمرهي تنش ادراک شده

- 1/
1/ 1

- 1/
1/ 1

كه مردان داراي موضع كنترل بيرونيتري از زنان ميباشند و

سطح معنيداري

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

فراواني نمونه

به خاطر تعامل اجتماعي كمتر زنان نسبت به مردان است.

نتايج اين تحقيقات با تحقيق حاضر همخواني دارد زيرا در

زيرا در جامعهي ما زنان نسبت به مردان در تعامل اجتماعي

تحقيق حاضر كه زنان به عنوان آزمودني انتخاب شده بودند،

محبوبه سلیمانی حصار و همکاران
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بيشتر داراي مكان كنترل درونياند و اغلب آنها خانهدار

اضطراب ،نشانهي اختالل روانپزشكي و افسردگي كمتري

ميباشند ،در نتيجه داراي تعامل اجتماعي كمتري هستند.

را تجربه كرده و در كنار آمدن با ناراحتيهاي رواني

افرادي كه از نظر موضع دروني كنترل ،باال ميباشند احتمال

تواناييهاي بهتري دارند ( ).

كمتري دارد كه مشكالت هيجاني داشته باشند .آنها
جدول  -مقايسهي ضرايب همبستگي نمرات منبع كنترل ،خودپنداره و تنش ادراک شده در مادران كودكان درخودمانده
افراد داراي منبع کنترل دروني

متغير

منبع کنترل

نمرهي منبع كنترل

خودپنداره

افراد داراي منبع کنترل بيروني

تنش ادراک شده

منبع کنترل

خودپنداره

تنش ادراک شده

همبستگي پيرسون

1/

- 1/

1/

- 1/

سطح معنيداري

1/11

1/11

1/ 1

1/ 1

تعداد نمونه
نمرهي خودپنداره

همبستگي پيرسون

1/

سطح معنيداري

1/11

- 1/
1/ 1

- 1/

1/

1/ 1

1/ 1

تعداد نمونه
نمرهي تنش ادراک

همبستگي پيرسون

- 1/

شده

سطح معنيداري

1/11

- 1/

- 1/

1/ 1

1/ 1

- 1/
1/ 1

تعداد نمونه

بنابراين چنان چه منابع تنشزا قابلكنترل باشند ،به نظر

شرايط غير قابل كنترل وفق دهند .در نتيجه كمتر تنشها را

ميرسد كه افراد دروني در مقايسه با افراد بيروني ،در تعديل

ادراک مينمايند زيرا بيشتر اتفاقات را به محيط نسبت ميدهند.

اثرات منابع تنشزا از وضعيت بهتري برخوردارند و

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

تهديدهاي قريبالوقوع و تنشها را زودتر از بيرونيها

ميرسد ( ).

ادراک نموده و براي تغيير شرايط تهديدكننده به طور

همچنين اين پژوهش به دنبال بررسي رابطهي بين

فعالتري كوشش مينمايند و اين موضوع نيز با توجه به

خودپنداره و تنش ادراک شدهي مادران كودكان درخودمانده

تحقيقات ارايه شده منطقي به نظر ميرسد ( ).

بود و يافتهها حاكي از آن است كه بين خودپنداره و تنش

همچنين اين پژوهش به دنبال بررسي رابطهي بين منبع

ادراک شدهي اين مادران ،رابطهي مثبت و معنيدار وجود

كنترل بيروني با تنش ادراکشدهي مادران كودكان

دارد .به نظر ميرسد رابطهاي بين مفهوم خود و پيشرفت

درخودمانده بود و يافتههاي پژوهش حاكي از آن است كه

تحصيلي وجود داشته باشد زيرا كودكاني كه نسبت به خود،

بين منبع كنترل بيروني با تنش ادراکشدهي اين مادران،

تصور مثبتي دارند معموال مطالب را راحتتر فرا ميگيرند و

رابطهي معنيدار وجود ندارد .افراد داراي منبع كنترل بيروني

فعاليتهاي دشوار و ناخوشآيند و موقعيتهاي ناآشنا

معتقدند رفتارها و تواناييهايشان تاثيري در تقويتهايي كه

تهديدي براي آنان محسوب نميشود .از سوي ديگر

دريافت ميكنند ،ندارند و اغلب ايشان ارزش كمي براي هر

كودكاني كه خود را دست كم ميگيرند و تصور ضعيفي از

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

خود دارند به دليل ترس از يك ناكامي ديگر از انجام

افراد داراي مكان كنترل بيروني ،فكر ميكنند كه دريافت

تكاليف ميگريزند زيرا آنها متقاعد شدهاند كه نميتوانند

تقويت آنها ،وابسته به مردم ديگر ،تقدير و يا شانس بوده و

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

معتقدند كه آنها در برابر اين نيروهاي بيروني ناتواناند ( ).

خودپندارهي بهتري از خود داشته باشند كمتر دچار تنش

بنابراين چنين افرادي آمادگي بيشتري دارند تا خودشان را با

شده و احساس بهتري خواهند داشت .با توجه به نتايج

رابطهي بین منبع کنترل و خودپنداره با تنش ادراک شده بر مادران کودکان
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تحقيقات پيشين ،وجود منبع كنترل دروني سبب درک بيشتر

بهتر و موثرتري با وقايع زندگي كنار ميآيند و بهتر ميتوانند

تنشها و تالش بيشتر در جهت بهبود شرايط است كه اين

در برابر مشكالت بايستند و تصميمات معقول و منطقي در

مورد در افراد داراي منبع كنترل بيروني صدق نميكند ( -

برابر پيشامدهاي غير قابل انتظار بگيرند .در نتيجه زندگي

.) ، ،

موفقيتآميزتري را سپري خواهند كرد و داراي سالمت

در مطالعهاي در خصوص مقايسهي بين ميزان تنش در

رواني مناسبي خواهند بود و اين در مورد مادران كودكان

مادران كودكان درخودمانده و مادران كودكان مبتال به

عقبماندهي ذهني بيشتر صدق ميكند زيرا در زندگيشان

سندرم داون ،ميزان تنش مادران كودكان درخودمانده بيشتر

وقايع غير قابل پيشبيني و مشكالت بيشتري را تجربه

بود ( ) .مادران كودكان درخودمانده با چالشهاي فراواني

ميكنند بنابراين داشتن خودپندارهي مثبت باعث شادي و

روبهرو هستند و نسبت به مادران ساير كودكان با نيازهاي

استحكام بيشتر خانوادهشان خواهد شد.

ويژه ،تنش باالتري را تجربه ميكنند ( ).
در واقع ،تنشزاترين عاملي كه مادران كودكان
درخودمانده ،تجربه ميكنند پذيرش كم جامعه نسبت به
رفتارهاي درخودماندگي و شكست در گرفتن حمايتهاي
اجتماعي است ( ) .بر اساس برخي پژوهشها تنش از
جمله مسايلي است كه گريبانگير مادران كودكان
درخودمانده است و شواهد قابل توجهي وجود دارد كه
سطح باالي تنش با تكليف مراقبت از كودكان درخودمانده
همراه است ( ).
از جمله محدوديتهاي اين پژوهش عدم امكان كنترل
شركتكنندگان از نظر سطح اقتصادي ،فرهنگي ،سن و
تحصيالت به دليل كمبود تعداد كودكان درخودمانده بود و
همچنين به دليل عدم همكاري پدران  ،پژوهش حاضر را با
همكاري مادران اين كودكان به انجام رسانديم .لذا پيشنهاد
ميشود پژوهشهايي وسيعتر در مورد مقايسهي منبع كنترل،
خودپنداره و ميزان تنش والدين كودكان عادي و
درخودمانده در گسترهي جغرافياي متفاوت انجام گيرد تا
امكان كنترل شركتكنندگان به خصوص از لحاظ سن و
تحصيالت وجود داشته باشد.
نتيجهگيري
طبق نتايج پژوهش حاضر ،خودپنداره نقش بسيار مهمتري
از موضع كنترل در ادراک تنشها دارد ،زيرا اين فكر و
انديشهي ما در مورد خود ماست كه به ما ميگويد دنياي
اطراف خود و محيطمان را چگونه بنگريم و چگونه زندگي
كنيم بنابراين افرادي كه خودپندارهي مثبت دارند به نحو
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