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 چکيده
های فردی و بین فردی به دلیل بیماری تحت تاثیر شود، حوزهزمانی که بیماری مزمن می

ریزی طوالنی مدت فرد به علت اضطراب از آینده نامعلوم به گیرد و عملکرد و برنامهقرار می

ران دارای فرزندپروری ماد استرس مقایسهریزد، لذا هدف از پژوهش حاضر، هم می

نفر از  72فرزندان بود. در این راستا االعالج و سالم در دو سال اول زندگی های صعببیماری

و  االعالجهای صعبمادران دارای بیماریگیری در دسترس از بین کلیه طریق روش نمونه

سال اخیر صاحب فرزند شده بودند، انتخاب شدند و به  2دار که در طی مادران سالم خانه

و رویدادها و تغیر زندگی مک کوبین  (PSI-SF)پروری والدین  های استرس فرزندرسشنامهپ

یک گروهی و تحلیل واریانس  t( پاسخ دادند. نتایج با استفاده از روش آزمون 1991)

دارای چندمتغیری مورد تحلیل قرار گرفتند. بررسی تفاوت میانگین استرس در مادران 

سالم نشان داد که در خرده مقیاس تعامل ناکارآمد والدکودک،  و های صعب االعالجبیماری

های مشکل آفرینی مادران های کودک مشکل آفرین و میزان ویژگیتعامل ناکارآمد، ویژگی

های بیشتر از مادران سالم است. همچنین، در مقیاس های صعب االعالجدارای بیماری

 بارداری، تولد و نگهداری فرزند، استرسناشی از  ، استرسدرون خانوادگی متغیرهای استرس

بیماری، استرس مراقبت و پرستاری، استرسکم شدن و زیاد شدن اعضای خانواده  به مربوط

بیشتر از مادران سالم  های صعب االعالجدارای بیماریو استرس از دست دادن نمرات مادران 

دچار مشکالت  عب االعالجهای صدارای بیماری(. نتایج نشان داد که مادران p > 05/0بود)

-های مشکلهای مربوط به ویژگیکودک و دشواری-و استرس بیشتری را در حوزه تعامل والد

 کنند.آفرین خود کودک تحمل می

.صعب االعالج بیماری، فرزندپروریاسترس، فرزندپروری، سبک  :واژگان کليدي
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 مقدمه

های زندگی با آن دست به گریبان است. هنگامی که مروزی در همة عرصهاسترس و تنیدگی از جمله مشکالتی است که بشر متمدن ا

شوند که به آن استرس و تنیدگی گفته هایی ارائه میهای فردی و اجتماعی افراد است، پاسخالزامات مربوط به فعالیتی فراتر از توانایی

نی، شناختی و رفتاری تأثیرات مخربی بر انسان از خود بجا (. استرس و تنیدگی از لحاظ جسمانی، هیجا1386شود)خدایاری فرد، پرند، می

گذارد. از جمله اثرات رفتاری نامطلوبِ استرس و تنیدگی، ایجاد اختالل در کارکردهای اجتماعی است. از مظاهر کارکردهای اجتماعی می

 (. 2016، 1فرزند اشاره کرد)اورتتوان به تعامالت والد می

؛ 2009، 5کودکان )دانسمور و همکاران 4، تحصیلی3، هیجانی2پروری والدین در سازگاری اجتماعیای فرزندهبا توجه به نقش مهم سبک

های زیادی برای شناسایی متغیرهای اثرگذار روی رفتار (، در مطالعات مختلف تالش2011، 8؛ سین2012 ،7؛ میکلرایت2009،  6لیندز

فرایندهای روانشناختی و فیزیولوژیکی  ای ازاست که شامل مجموعه 9ا، استرس فرزندپروریفرزندپروری، صورت گرفته است. یکی از این متغیره

 (. 2006 ،10های والدینی است )ماتوبه منظور انطباق با خواسته

ای های حرفهها، یعنی استرس ناشی از هویت زیستی و استرس ناشی از مسئولیتدر واقع، زنان در معرض دو گروه بزرگ از استرس

طور که گفته شد، منبع دیگر ایجاد استرس در (. همان2002، 11ر دارند. کنش تولید مثل مبنای نشانگان استرس زنان است )کریک و لوقرا

داری است که در سه طبقه کلی الف( مراقبت از سالمندان، ب( مراقبت از کودکان، ج( مراقبت از کودکان ای و خانههای حرفهزنان مسئولیت

های ( و مهمترین استرس در زندگی زنان، استرس فرزندپروری است که بر مهارت1386گیرند )خدایاری فرد و پرند، ژه جای میبا نیازهای وی

بیشتر، و سبک والدگری  14مادرـ فرزند، حساسیت کم 13(  و موجب همکاری2007، 12گذارد )مولتر و هالترمنای و سالمت روانی تاثیر میمقابله

پذیرتر شدن والدین را تر و تحریکتواند احتمال ایراد گیرترشدن، تنبیه کننده(. استرس همچنین می1990، 16نتا، اگلندشود )پیامی 15مزاحم

(. از 1990، 19؛ وبستر استراتون2005، 18برد )آنتونیدر کودکان را باال می 17افزایش دهد و این امر به نوبه خود احتمال بروز مشکالت سلوک

های زیادی را تحمل زندپروری با فقدان رفتـــارهای مثبت فرزندپروری مرتبط است. برای مثال، مادرانی که استرسطرفی، افزایش استرس فر

کمتری را در فرزندان خود در تعامل با همسن و  20اند، در مقایسه با مادرانی که کمتر دچار استرس شده اند، مهارتهای جامعه پسندکرده

 (.1999، 21؛ باوناگری0052کنند )آنتونی، ساالن تشویق می

شود و ناشی از مقتضیات فرزند پروری است، به طور کلی استرس فرزند پروری نوعی از استرس است که توسط والدین تجربه می

ل در توان نتیجه گرفت که استرس فرزند پروری مفهوم مهمی در فرزند پروری است و در اکثر مواقع رابطه بسیار نزدیکی با اختالبنابراین، می

های کودکان ترین نظریه استرس در پیشینه پژوهشی مربوط به استرس فرزند پروری خانواده(. رایج2016کارکرد والدین دارد )زمانی و حبیبی، 

است. این مدل چهار چوبی کلی است که معتقد است نتایج مقابله خانواده با حوادث  22بی. سی. ایکس دارای اختالل، مدل چند متغیری ای.

گیرد که نتایج این مقابله رس زا ناشی از تعامل عامل استرس زا، شیوه ابراز آن و منابع موجود برای مقابله با آن است. این نظریه نتیجه میاست

داست: (. در زمینه بررسی تأثیر استرس فرزندی پروری به دو نکته باید توجه 1991، 23تواند سازگارانه و ناسازگارانه باشد )اور، کامرون و دیمی

ترس تأثیر استرس بر بهزیستی والدین به ویژه مادر و تأثیر استرس بر توانایی والدین در مراقبت از کودکان. به عبارت دیگر افزایش میزان اس
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لی و گذارد که با پیامد های منفی برای کودک همراه است )بک، هیتینگ، دیفرزند پروری بر توانایی والدین در مراقبت از کودکان تأثیر می

 (. 2004، 24استیونسون

، 28)ردریگز، گرین 27( و ابراز خشم1994، 26)چان 25استرس فرزندپروری در ترکیب با عوامل دیگری مثل حمایت اجتماعی اندک

تری همانند کودک آزاری در فرزندپروری منجر شود، چون کودک آزاری در ناسازگاری اجتماعی کودکان، تواند به مشکالت جدی( می1997

دن از طرف هم سن و ساالن، افزایش پرخاشگری، و کاهش کفایت اجتماعی نقش مهمی دارد بنابراین بررسی و کنترل استرس مادران طرد ش

(. چندین مطالعه ارتباط 1994، 30،  رگوسچ، کیکچتی2001، 29می تواند عواقب منفی استرس فرزند پروری  را کاهش دهد)بولگر، پترسون

؛ 2001، 33را نشان داده اند )کراچ، بل 32، و دامنه وسیعی از رفتارهای فرزندپروری ناسازگار31رفتار کودک بین استرس فرزندپروری و سوء

(. استرس فرزندپروری روی رفتار فرزندپروری والدین و به طور مستقیم یا غیر مستقیم روی 1997 35؛ ردریگوز، گرین،1996 34هلدن، بنز،

؛ 2005، 38؛ لویلن، مک کونل، تامپسون و وایبرو37،1994؛ برینکر، سیفر و سیمروف1990؛  36گذارد )وبستر، استراتونرفتار کودک اثر می

 (.39،2002اکانر

بیماری در کودک یا مادر کودک  ( وجود2015، 40کند)جردناضطراب مولفه دیگری است که به دنبال استرس فرزندپروری بروز می

متحمل  را زیادی استرس های مزمن،اعضای خانواده دچار بیماری و شده انوادهخ بر و روانی روحی و جسمانی استرس اضطراب و ایجاد باعث

 (.2007، 41شوند)اسچیو، بلومبرگ، رایس و ویزرمی

کنند)هدو، می تجربه را خستگی و مختل جسمی عملکرد احساس گناه، و ارزشیبی روانی، حس های مزمن اختاللمادران دچار بیماری

در رابطه با فرزندان  را بیشتری پدران اضطراب و استرس به نسبت مشکل یا بیماری دارای عبارتی دیگر، مادران(. به 2000، 42آنرن و ویکبلد

 تحتو درگیر بوده بیشتر تربیت و بزرگ کردن فرزندان با مادران که است این این امر احتمالی دلیل اند،کرده و سبک فرزندپروری گزارش

اند)فریمن، کرده گزارش نیز را جسمی مشکالت شدید، اختالل جسمی با کودکان (. مادران2003، 43ینگگیرند)هستمی قرار بیشتری فشارهای

 (.2015، 44پری و فکتور

ناامیدی از  -1مادران دچار معلولیتهای جسمی و ذهنی و دارای نیازهای ویژه به سه دلیل زیر تحت فشار و استرس زیادی قرار دارند 

وابستگی  -3های مادرانه و ی در نقش مراقبت و حفاظت الزم از کودک و احساس ناتوانی در قبال مسئولیتناامید -2داشتن بیماری خود، 

های استرس فرزندپروری در مادران دارای کودکان بیماری جسمی و روانی (. نتایج پژوهش2009، 45بیشتر این کودکان به مادر بیمار )ماهونی

؛ داچ و همکاران، 2002، 47؛ بیکر، بالچر، کرنیک و ادلبروک2009، 46ر مادران است )اسشحکایت از سطوح باالی استرس فرزندپروری د

( و نوع بیماری و مشکل در 2004(. در برخی مطالعات نیز استرس فرزند پروری با شدت ناتوانی مادران )کلر و هونیگ،1993، دایسون، 1999
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( 1390؛ دهکردی و همکاران،2013؛  استز و همکاران، 2009، 51؛ استز2007، 50ا؛ گویت49،2000؛ باکستر، کامینز و ییلولیتز48،2002آنها )بوید

 مرتبط دانسته شده است. 

خواهد بود و دو سوم تمام  2020مطابق با پژوهشهای اخیر، بیماری های مزمن اصلی ترین دلیل مرگ و میر و ناتوانی عمومی در سال 

(. که به طور عمده و سریع در حال رشد می باشد 2010، 52ردن، بنگوآ، کاوار و سباتیبیماری ها را به خود اختصاص خواهند داد )اپینگ جو

(، 2006(. طبق پژوهش اصغری مقدم )2004، 53درصد از جمعیت عمومی روی میدهد )روستون، واهل، هانستال و لردال 11-30به طوریکه در 

تا  60درصد ودر جمعیت سالمند ) 14درصد تا  9مزمن مستمر از ماهه درد  6سال( ایرانی، شیوع  65تا  18در جمعیت عمومی بزرگسال )

درصد گزارش شده است که نسبت به سایر کشورها از درصد باالیی برخوردار است و تامین سالمتی اقشار مختلف جامعه  67سال( حدود  90

، 54اجتماعی مورد توجه قرار داد )روبینز یکی از مهمترین مسائل اساسی هر کشوری است که بایستی آنرا از سه دیدگاه جسمی، روانی و

2011.) 

شوند، ده برابر هنگامی است که فرزندی نداشته یا فرزندان بزرگتر کیفیت زندگی بیماران مزمن و صعب االعالج هنگامی که مادران می

روری در آنها و استرس فرزندپ( و پایین آمدن کیفیت زندگی موجب باال رفتن اضطراب 1395سال دارند)زمانی، درویشی و حبیبی،  7از 

ردد. لذا با توجه شود. استرس از آینده مبهمی که در انتظار آنها و در نبود آنها برای فرزندانشان است منجر به عود بیماری در این افراد میگمی

مل مولتیپل شا االعالج عبهای صفرزندپروری مادران دارای بیماری استرسای مقایسه بررسیبه مطالب بیان شده، این پژوهش با هدف  

 ام گرفت.فرزندان انجسالم در دو سال اول زندگی مادران و  های مزمن قلبی و دیابتاسکلروزیس، بیماری

 روش پژوهش

کلیه مادران دارای بیماری  این پژوهش جامعه مورد نظر .ی استامقایسه -های توصیفی با روش علیطرح تحقیق حاضر از نوع طرح

ا زیر دو سال و سالم بودند. نمونه مورد مطالعه خانه دار که فرزندان آن ه سالممادران و  های مزمن قلبی، دیابتزیس، بیماریمولتیپل اسکلرو

مادر  36های مزمن قلبی و دیابت و های مزمن و صعب االعالج مولتیپل اسکلروزیس، بیماریمادر دارای بیماری 36در این پژوهش شامل 

ی قلبی و مولتیپل دو گروه دارای فرزندان سالم و زیر دو سال بودند به صورت در دسترس از انجمن های بیماری هاسالم خانه دار که هر 

 اسکلروزیس و مراکز دیالیز انتخاب شدند.

 روش اجرا

ی الزم هاهنگیپس از معرفی پژوهشگر توسط مسئول انجمن و کلینیک، برای نمونه گیری با مدیریت و اعضای مرتبط با مادران هما

ودن اطالعات و همچنین به عمل آمد و نمونه مورد نظر از درمانگاه ها و انجمن انتخاب شدند، سپس با کسب رضایت از افراد و شرط محرمانه ب

ادها و تغیر زندگی مک کوبین و روید (PSI-SF)پروری با در نظر گرفتن معیار ورود و خروج به پرسشنامه فرم کوتاه شاخص استرس فرزند

 ( پاسخ دادند.1991)

های االعالج مولتیپل اسکلروزیس، بیماری( داشتن تشخیص بیماری های مزمن و صعب1های ورود به پژوهش عبارت بودند از، مالک

ن سال.  ای 2دت باالی م( دارا بودن بیماری مزمن به 4( داشتن فرزند سالم؛ 3( داشتن فرزند زیر دو سال؛ 2مزمن قلبی و دیابت در مادران؛ 

سال در  39تا  25مالک براساس تعریف مزمن و صعب االعالج بودن بیماری در مادران در نظر گرفته شده بود، همچنین سن بیماران بین 

ی بود که  دچار نظر گرفته شده بود چرا که احتمال بیماری قلبی و دیابت مزمن در این سن بیشتر ملموس است. معیارخروج شامل مادران

 سال بود. 2انگاری بودند و فرزند آنها مشکالت روانی و جسمی داشتند و یا سن آنها بیشتر از بیماری خودبیمار

 

 ابزار پژوهش
 (SF-PSI) 55پروريفرم کوتاه شاخص استرس فرزند

برای اندازه گیری استرس در موقعیت رابطه  1995در سال  56گزارش دهی است که توسط آبدین سوالی خود 36 این مقیاس یک ابزار

های کودک و مراقب ها طراحی شده است. منابع عمده استرس یعنی ویژگیشناختی آنوالدین و شناسایی منابع استرس روان-ن کودکبی

                                                           
1 Boyd 
2 Bakster, Kaminz, Blolitez 
3 Goyta 
4 Estez 
5 Epping-Jordan, Bengoa, Kawar,  Sabate 
6 Rustoen, , Wahl, Hanestad, Lerdal  
7 Robins 
1 Parenting Stress Index- Short Form (PSI-SF) 

2 Abidin 
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های شود. شاخص استرس فرزندپروری شامل مقیاس پاسخزای موقعیتی زندگی به واسطه این ابزار اندازه گیری میکودک شامل تجارب استرس

های درصدی مشخص کردن منابع استرس گزارش نشده توسط والدین طراحی شده است. نمرات ابتدا تبدیل به رتبه دفاعی نیز است که برای

شوند. این مقیاس در مطالعات مختلف از اعتبار و روایی قابل دامنه نرمال در نظر گرفته می 80الی  15های درصدی شوند نمرات بین رتبهمی

 .(2002، 57؛ ریتمن، گوریر و استیکل1995قبولی برخوردار بوده است )آبدین، 

حاکی از است که این ابزار از قدرت تفکیک باالیی بین والدین گروه  (2002، 58؛ سیلووسکی و نایس1995نتایج مطالعات )آبدین، 

وری ، نارسا کنش59رس والدینهای استبالینی و عادی برخوردار است. در ایران اعتبار این ابزار با استفاده از آلفای کرونباخ برای خرده مقیاس

به دست آمد و همبستگی نمره  93/0و  89/0، 76/0، 82/0 و نمره کل به ترتیب 61های کودک مشکل آفرین، ویژگی60والدین-تعامل کودک

 63سازی نی( و برو p،40/0=r>01/0) 62سازیهای درونیمادر مراجعه کننده به کلینیک کودک و نوجوان با خرده مقیاس 40کل این ابزار روی 

(01/0<p،56/0=r پرسشنامه مشکالت رفتاری آخنباخ )64 (CBCL)  (.  1387رضایت بخشی بود )فدایی،  65حاکی از روایی همگرا و واگرای 

                          

 (FILE)مقياس رویدادها و تغير زندگی مک کوبين
( 1991)ویلسون. آر النس و کوبین، جوآن ام. پاترسون توسط همیلتون آی. مک (FILE)پرسشنامه رویدادها و تغییرات زندگی 

ناشی از  استرسسوال(،  4) 67زناشویی استرسسوال(،  17) 66درون خانوادگی استرسخرده مقیاس  9گویه و  71 از که است شده ساخته

 ،(سوال 10) 70خانوادگی – و تحوالت شغلی استرسسوال(،  12) 69مالی و شغلی استرسسوال(،  4) 68و تولد و نگهداری فرزندان بارداری

 5) 73کم شدن و زیاد شدن اعضای خانوادهسوال(،  6) 72هافقداناز دست دادن خانواده و سوال(،  8) 71مراقبت و بیماری به مربوط استرس

. ون ودراسترس خانوادگی بکار می و زندگی رویدادهای سنجش منظور به که است شده تشکیل  سوال( 5) 74سوال( و نقض قوانین خانوادگی

گزارش  80/0و پایایی پرسشنامه را به ازمون مجدد  81/0ای پایایی پرسشنامه را برای کل مقیاس ضریب آلفای ( در مطالعه2007) 75ریپز

 کرد.

ه دست آمد. در ب 75/0و روایی آزمون  72/0توسط آقایوسفی به فارسی برگردانده شد و پایایی آزمون  1385این پرسشنامه در سال 

 به دست آمد. 87/0ضر پایایی این پرسشنامه پژوهش حا

 

 روش تحليل داده ها
مستقل و  tزمون یک گروهی و آ tداده های پوهش با استفاده از شاخص های آمار توصیفی )میانگین، انحراف معیار و ...(، آزمون 

 تحلیل واریانس چند متغییره تحلیل شدند.

 

 هایافته
های های مزمن و صعب االعالج مولتیپل اسکلروزیس، بیماریگروه مادران دارای بیماری دو در نفر 72 درمورد پژوهش های اینیافته

 در کننده شرکت افراد سنی بود. دامنه آزمودنی 36شامل  هاگروه از هریک که گردید، مزمن قلبی و دیابت و مادران سالم خانه دار اجرا

مادران سالم خانه دار  و گروه 45/35های مزمن و صعب االعالج دران دارای بیماریگروه ما بود. میانگین سنی سال 39الی  25 بین آزمایش

                                                           
3 Reitman, Currier, Stickle, 
4 Silovsky,  Niec 
5 parental distress 

6 parent-child dysfunctional interaction 

7 difficult child 
8  internalizing 
9 externalizing 
10 Child Behavior Check List (CBCL) 
11 convergent and divergent validity 

12 intra family strains 
13 marital strains) 
14 pregnancy and child-bearing)  
15 finance and business strains  
16 work-family transitions and strains 
17 stress of illness and family care) 
18 losses 
19 transitions ''in and out'' 
20 family legal violations 
21 Van Riper 
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های قلبی نفر دچار بیماری 7بیمار مبتال به ام اس پیشرفته،  21بود. نوع بیماری شامل  ها دیپلمتحصیالت آزمودنی بود. حداقل سال 76/36

 نشد.  کنترل متغیر این و نبود آزمایشگران نظر ماران مبتال موردنفر دچار بیماری دیابت مزمن بودند. شدت بیماری در بی 8و 

 ران سالمهاي مزمن و صعب االعالج و مادگروه مادران داراي بيماري هاي جمعيت شناختی. یافته1جدول 

های گروه مادران دارای بیماری گروه

 مزمن و صعب االعالج

 گروه مادران سالم

 درصد فراوانی درصد فراوانی 

 

 صیالتتح

 25 9 22/22 8 سیکل

 88/38 14 22/47 17 دیپلم

 67/16 6 67/16 6 لیسانس

 45/19 7 62/15 5 لیسانس باالتر از

 

 تعداد

 فرزندان

 55/30 11 12/36 13 فرزند 1

 67/41 15 88/38 14 فرزند 2

 78/27 10 25 9 فرزند و بیشتر 3

سن ابتال به 

 بیماری

 - - 12/36 13 سال 25زیر 

 - - 67/41 15 سال 25-30

30-39 8 22/22 - - 

 - - 33/58 21 مولتیپل اسکلروزیس نوع بیماری

 - - 45/19 7 های قلبیبیماری

 - - 22/22 8 دیابت

 76/36 ±43/6 45/35 ± 62/5  سن مادران

 

 هاي مزمن و صعب االعالج و مادران سالمماريپروري در گروه مادران داراي بي. ميانگين و انحراف معيار نمرات استرس فرزند2جدول 

 متغیرگروه
 گروه مادران سالم مزمن و صعب االعالج مادران دارای بیماری

 میانگین )انحراف معیار( میانگین )انحراف معیار(

 17/24 ± 16/2 16/54 ± 86/2 استرس مادران

 09/50 ± 82/2 13/61 ± 93/3 تعامل ناکارامدکودک با مادر

 14/26 ± 34/2 38/50 ± 03/2 های کودک مشکل آفرینیویژگ

 72/80 ± 03/4 38/122 ± 53/5 استرس کلی مادران

 

نمره باالتر  22مزمن و صعب االعالج  توان گفت میزان استرس کلی فرزند پروری مادران دارای بیماریمی 2طبق نتایج جدول شماره 

های کودک مشکل آفرین نیز میزان رهای استرس مادران، تعامل ناکارامدکودک با مادر و ویژگیباشد. در متغییاز نمرات مادران گروه سالم می

 استرس تجربه شده مادران بیمار باالتر از مادران سالم است.

 ان سالمهاي مزمن و صعب االعالج و مادر. ميانگين و انحراف معيار نمرات رویدادها و تغير زندگی در گروه مادران داراي بيماري3جدول 

 گروه مادران سالم مزمن و صعب االعالج مادران دارای بیماری گروه مادران

 میانگین )انحراف معیار( میانگین )انحراف معیار( هاخرده مقیاس

 91( 63/5) 124( 53/9) امتیاز کلی

 53/16( 43/3) 35/27( 53/2) درون خانوادگی استرس

 ناشی از بارداری، تولد و نگهداری استرس

 فرزند
(01/2 )85/8 (99/0 )10/3 
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 75/21( 32/4) 53/27( 10/5) مالی و شغلی استرس

 34/8( 75/1) 53/11( 13/2) خانوادگی –و تحوالت شغلی  استرس

بیماری، مراقبت و  به مربوط استرس

 پرستاری
(70/3 )76/14 (41/2 )37/7 

 10/6( 56/2) 14/8( 00/2) کم شدن و زیاد شدن اعضای خانواده

 38/7( 04/3) 63/5( 42/2) استرس زناشویی

 73/2( 37/1) 35/6( 1/2) نقض قوانین خانوادگی

 37/7( 76/2) 78/11( 03/3) استرس از دست دادن

 

های مزمن و صعب االعالج نشان داد، امتیاز کلی نمرات رویدادها و تغیر زندگی در گروه مادران دارای بیماری 3نتایج جدول شماره 

ناشی  عناداری باالتر از میانگین نمرات گروه مادران سالم است و بیشترین معناداری در متغیرهای استرس درون خانوادگی، استرسبه طور م

 و استرس از دست دادن است. نقض قوانین خانوادگیبیماری، مراقبت و پرستاری،  به مربوط از بارداری، تولد و نگهداری فرزند، استرس

 

هاي مزمن و پروري و نمرات رویدادها و تغير زندگی در گروه مادران داراي بيماريیک گروهی نمرات استرس فرزند t . نتيجه آزمون4جدول 

 صعب االعالج و مادران سالم

 متغیر

 گروه

 گروه مادران سالم مزمن و صعب االعالج مادران دارای بیماری

 داریمعنیسطح tآماره  درجه آزادی
درجه 

 آزادی
 داریمعنیسطح tآماره 

 پروریمتغیر نمرات استرس فرزند 

 09/0 35 78/10 001/0 35 55/9 استرس مادران

 07/0 35 -65/9 001/0 35 65/14 تعامل ناکارامدکودک با مادر

 04/0 35 983/11 003/0 35 63/8 های کودک مشکل آفرینویژگی

 15/0 35 456/10 001/0 35 782/9 استرس کلی مادران

 نمرات رویدادها و تغیر زندگی

 452/0 35 -12/9 001/0 35 45/14 امتیاز کلی

 321/0 35 20/6 001/0 35 32/9 درون خانوادگی استرس

ناشی از بارداری، تولد و  استرس

 نگهداری فرزند
51/8 35 001/0 16/7 35 025/0 

 001/0 35 11/10 012/0 35 93/9 مالی و شغلی استرس

و تحوالت شغلی  استرس

 خانوادگی
26/10 35 001/0 37/9 35 081/0 

بیماری،  به مربوط استرس

 مراقبت و پرستاری
31/8 35 001/0 19/6 35 061/0 

کم شدن و زیاد شدن اعضای 

 خانواده
74/6 35 005/0 71/8- 35 078/0 

 003/0 35 25/7 001/0 35 37/9 استرس زناشویی

 041/0 35 53/10 001/0 35 36/10 قوانین خانوادگینقض 

 001/0 35 -32/7 001/0 35 13/8 استرس از دست دادن

 

های مقیاس در گروه مادران دارای بیماری 3توان گفت، استرس فرزندپروری در هر می 4با توجه به نتایج ارائه شده در جدول شماره 

باشد. در نمرات کلی متغیر رویدادها و تغیر زندگی و ابعاد رویدادها و تغیر زندگی نیز سالم میمزمن و صعب االعالج باالتر از گروه مادران 

http://www.rassjournal.ir/


 30 -43، ص 1396، تابستان 10ره رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی، شما
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

 
های مزمن و صعب االعالج باالتر از گروه مادران سالم است. در گروه مادران سالم متغیرهای کلی نمرات رویدادها نمرات مادران دارای بیماری

 باشد.اده و استرس از دست دادن پایین تر از سطح خفیف میو تغیر زندگی، کم و زیاد شدن اعضای خانو

پروری و نمرات رویدادها و تغیر زندگی در گروه مادران دارای با استفاده از آزمون تحلیل واریانس چندمتغیری تفاوت استرس فرزند

پروری و نمرات های استرس فرزندخرده مقیاسهای مزمن و صعب االعالج و مادران سالم بررسی شد که نتایج به صورت زیر آمد: بین بیماری

 های مزمن و صعب االعالج و مادران سالم به طور کلی تفاوت معناداری مشاهده شد.رویدادها و تغییر زندگی در گروه مادران دارای بیماری

هاي مزمن و صعب االعالج و پروري در گروه مادران داراي بيمارينتيجه تحليل واریانس چند متغيري نمرات استرس فرزند 5جدول 

 مادران سالم

 خرده مقیاس

 شاخص

 Df  (1,2) F P میانگین )انحراف معیار( گروه ها

 008/0 746/8 (1و  70) (403/0) 452/3 مادران بیمار استرس مادران

 (241/0) 351/2  مادران سالم

 193/0 194/2 (1و  70) (746/0) 215 مادران بیمار تعامل ناکارامدکودک با مادر

 (678/0) 217/0 مادران سالم

 001/0 745/11 (1و  70) (351/0) 472/2 مادران بیمار های کودک مشکل آفرینویژگی

 (163/0) 752/1 مادران سالم

 001/0 745/15 (1و  70) (652/0) 765/0 مادران بیمار استرس کلی مادران

 (540/0) 432/0 مادران سالم

 

های کودک مشکل آفرین و استرس کلی مادران در گروه میتوان گفت، متغیر استرس مادران، ویژگی 6جدول شماره  طبق نتایج

پروری در های مزمن و صعب االعالج و مادران سالم به طور معناداری متفاوت می باشد بدین صورت که استرس فرزندمادران دارای بیماری

ی مزمن و صعب االعالج باالتر از مادران سالم است ولی در متغیر تعامل ناکارامدکودک با مادر تفاوت هااین ابعاد در مادران دارای بیماری

 های مزمن و صعب االعالج و مادران سالم مشاهده نشد.معناداری بین دو گروه مادران دارای بیماری

 ، استرسدرون خانوادگی ، میزان متغیرهای استرسمیتوان گفت، در متغیر نمرات رویدادها و تغییر زندگی 7با توجه به جدول شماره 

بیماری، مراقبت و پرستاری، کم شدن و زیاد شدن اعضای خانواده و استرس از  به مربوط ناشی از بارداری، تولد و نگهداری فرزند، استرس

 ران سالم است.های مزمن و صعب االعالج به طور معناداری متفاوت از ماددست دادن در گروه مادران دارای بیماری

هاي مزمن و صعب نتيجه تحليل واریانس چند متغيري نمرات نمرات رویدادها و تغيير زندگی در گروه مادران داراي بيماري 6جدول 

 االعالج و مادران سالم

 Df  (1,2) F P میانگین )انحراف معیار( گروه ها شاخص خرده مقیاس

 امتیاز کلی
 (352/0) 742/0 مادران بیمار

 001/0 417/9 (1و  70)
 (304/0) 632/0 مادران سالم

 درون خانوادگی استرس
 (412/0) 621/0 مادران بیمار

 001/0 846/13 (1و  70)
 (378/0) 519/0 مادران سالم

ناشی از بارداری، تولد و  استرس

 نگهداری فرزند

 (621/0) 842/0 مادران بیمار
 004/0 214/12 (1و  70)

 (419/0) 637/0 مادران سالم

 مالی و شغلی استرس
 (287/0) 416/0 مادران بیمار

 741/0 632/2 (1و  70)
 (301/0) 497 مادران سالم

و تحوالت شغلی   استرس

 خانوادگی

 (287/0) 394/0 مادران بیمار
 163/0 752/3 (1و  70)

 (634/0) 401/0 مادران سالم

بیماری،  به مربوط استرس

 مراقبت و پرستاری

 (810/0) 624/0 مادران بیمار
 001/0 115/10 (1و  70)

 (764/0) 578/0 مادران سالم
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کم شدن و زیاد شدن اعضای 

 خانواده

 (401/0) 653/0 مادران بیمار
 002/0 635/9 (1و  70)

 (341/0) 644/0 مادران سالم

 استرس زناشویی
 (387/0) 506/0 مادران بیمار

 201/0 667/5 (1و  70)
 (242/0) 617 مادران سالم

 نقض قوانین خانوادگی
 (442/0) 625/0 مادران بیمار

 371/0 897/6 (1و  70)
 (345/0) 562 مادران سالم

 استرس از دست دادن
 (810/0) 624/0 مادران بیمار

 001/0 745/9 (1و  70)
 (764/0) 578/0 مادران سالم
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 گيريبحث و نتيجه
یت و نشان داد، استرس باالی مادران از داشتن آینده نامعلوم برای خود و فرزندان منجر به دیدگاه سختگیرانه در ترب پژوهش نتایج

باط با شود. عالوه براین متغیر رویدادها و تغییر زندگی نشان اد این افراد در یک سال اخیر دچار استرس هایی در ارتاسترس فرزندپروری می

بیماری،  به مربوط توان به استرس از دست دادن، استرس کم شدن و زیاد شدن اعضای خانواده و استرسند که از جمله آنها میافرزندان شده

 مراقبت و پرستاری اشاره کرد.

در حالت کلی، استرس شامل پاسخ عاطفی و رفتاری هر فرد به برخی وقایع ناخواسته و ناخوشایند است. حاالت و سطوح درماندگی 

شود و این آشفتگی به شکل منفی رفتارهای آتی و عملکردهای زا در افراد تجربه میشناختی و آشفتگی به عنوان پاسخ این عوامل استرسنروا

(. در رابطه با مسوولیت مادران، مفهوم استرس فرزندپروری حاکی از 2002، 76دهد )کرنیک و لووتأثیر قرار می مرتبط با آن وقایع را تحت

تواند در طول زای بالقوه یا بالفعل در زندگی والدین است که این وقایع میده و اصلی زندگی به صورت تعدادی از تجارب استرسوقایع عم

 (. 1990زندگی و یا در حوادث روزمره اتفاق بیفتند )کرنیک و لوو، 

کند که دشان و یا فرزندانشان تعریف میشناختی منفی والدین نسبت خوپروری را به صورت پاسخ روان( استرس فرزند1992آبدین )

( از استرس 1992افتد. تعریف آبدین )به واسطه نوع نگاه و ارزیابی هر یک از والدین بسته به میزان تعهد آنها به ایفای نقش والدگری اتفاق می

های مدل، استرس ناشی از ترکیب ویژگی ( است. از دیدگاه این1966، 77فرزندپروری مبتنی بر مدل ارزیابی توصیف شده از موقعیت )الزاروس

هاست. در این دیدگاه، ارزیابی یک تفسیر ذهنی و فردی از یک واقعه بر حسب شدت، خاص کودک، ادراک و نوع نگاه والدین به این ویژگی

زا هر چند که دارای سترسبر اساس این رویکرد، فراوانی وقایع ا (1984، 78چالش زایی و قابلیت مدیریت بودن آن است )الزاروس و فالکمن

زا خواهند بود کافی نیست. در مقابل، مساله مهم و شایان توجه گیری اینکه وقایع زندگی در عمل چقدر استرساهمیت است، اما برای اندازه

یجاد شده در نمره کل های ادر این مساله، چگونگی ادراک والدین از این وضعیت و رویداد است. نتایج  این بررسی نشان داد که عمده تفاوت

-االعالج و مادران سالم ناشی از تفاوت در خرده مقیاس تعامل ناکارآمد والدهای مزمن و صعباسترس فرزندپروری بین مادران دارای بیماری

 آفرین بود و در خرده مقیاس استرس و آشفتگی والدین بین دو گروه تفاوتی دیده نشد. های کودک مشکلکودک و ویژگی

توان در این نتایج رد پای نوع نگاه مادران به مساله ناتوانی خود، ارتباط و برقراری رابطه با فرزند و نوع تعامل با کودک بارتی میبه ع 

طور که در خرده مقیاس استرس پروری مادران را مشاهده کرد و همانهای خاص خود این کودکان را در افزایش میزان استرس فرزندو ویژگی

توان گفت که داشتن بیماری در خود فرد )مادر( با والدین دیده شد بین این دو گروه تفاوتی وجود نداشت. در توجیه این نتایج میو آشفتگی 

ناامیدی و درماندگی  -1زا عبارتند از تواند منجر به استرس فرزندپروری شود. این عوامل استرسزا همراه است که میتعدادی از عوامل استرس

کودکان دارای وابستگی بیشتری به مادر  -3فرسودگی و درماندگی مضاعف ناشی از دشواری مراقبت از خود و کودک ؛  -2یماری؛ ناشی از ب

 بیمار به علت ترس از دست دادن در مقایسه با کودکان عادی در انجام امورات زندگی دارند که این مساله به نوبه خود انتظارات و نیازهای

زا بودن نقش فرزند پروری در والدین در حالت کلی برد. با وجود اینکه بررسی مطالعات قبلی حاکی از استرسرا باال می مراقبتی این کودکان

(، اما مراقبت و نگهداری از فرزندان توسط مادر بیمار، یک موقعیت منحصر به فردی است که سطوح باالیی 1990، 79است )کرنیک و گرینبرگ

 (. 2001، 81؛ هستینگ و جانسون2003، 80کند )بیکر و همکارانرفه بین مادر و فرزند را ایجاد میاز استرس فرزندپروری دو ط

، 82؛ دیسون2003مطالعات مختلف نیز حاکی از ارتباط بین استرس فرزندپروری و کارکردهای ضعیف مراقب است )بیکر و همکاران، 

های پزشکی و بهداشتی کودکان هستند، میزان استرس باالتری را در راقبت(. از طرفی، به دلیل اینکه مادران بیش از پدران درگیر م1996

(. که این خود باعث 1996ای برای فرزندانشان رخ خواهد داد )دیسون، کنند و باور دارند در نبود آنها اتفاق و فاجعهمقایسه با پدران تجربه می

 (. 2010، 83باشد )ماهونیمیزان استرس فرزند پروری مادران بیشتر از پدران  می شود که

مساله اصلی در استرس فرزندپروری مربوط به مشکالت  خاص مراقبین و یا فرزندان و نحوه تعامل مادر با کودک میباشد )هاوسر، 

ند گویند که آنها قادر نیست(. بسیاری از این مادران می1990، 85؛ تریویت، دانست، دیل، هامر و پروپست84،2000کرم، وارفیلد و شونکوف
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های ای مراقبت از این کودکان، فراهم نمودن مراقبتنیازهای فیزیکی مربوط به مراقبت و نگهداری از فرزندانشان، مثل جستجوی اطالعات حرفه

 بهداشتی، پزشکی و آموزشی خاص این کودکان را تأمین کنند. 

هنسون )شدیدتر هستند و با توجه به سطح کارکرد تحولی  ها از برخی دیگردهند که بعضی از ناتوانینشان می هانتایج برخی از پژوهش

( در کودکان با میزان استرس فرزندپروری همبستگی معناداری 2007، 87( یا میزان فراوانی اختالالت و مشکالت رفتاری )گوپا1990، 86و هنلین

 (.2001ینگ و جانسون، باشند )هستمی 88طور مثال اختالالت نافذ تحولی شدیدتر از تأخیر عمومی تحولی دارند به

های مختلف مادران )اختالالت دوقطبی، اختالل شخصیت مرزی، رفتارهای تکانشگرانه با افکار خودکشی های زیادی که در گروهپژوهش

های بیشتر، ها و مراقبتهای غیرعادی، نیازدهد که فرزندان این والدین خود را به دلیل وجود برخی ویژگیو سایکور( انجام شده است نشان می

های زیادی که والدین با آن روبرو هستند، بیشتر در معرض خطر استرس کنند. با توجه به تقاضاها و محدودیتساز ارزیابی میمنفی و مشکل

، 89هاجکول گیرد )اوسبرگ وکودک را در بر می-تعامالت والد روانی والدین تا فرزندپروری و پیامدهای ناگوار آن هستند که از انواع اختالالت

2004 .) 

عه میکنند و دارای این پژوهش تنها به آن دسته از مادرانی قابل تعمیم است که به علت اضطراب فرزندپروری به مراکز مشاوره مراج

ه های صعب االعالج و مزمن هستند و در تعمیم پذیری آن بهتر است احتیاط الزم صورت گیرد. با توجه به اختصاص پژوهش حاضر ببیماری

شود و از آنجاییکه بیماری های مزمن دیگری مانند ایدز وجود دارد پیشنهاد میگردد در این گروه نیز پژوهش گروه نمونه پدران پیشنهاد می

 هایی انجام گیرد.

 تشکر و قدردانی

د و با نهایت اشننویسندگان مقاله وظیفه خود میدانند که از تمامی شرکت کنندگان در پژوهش کمال تشکر و قدردانی را داشته ب

 احترام برای مادران همیشه فداکار که در هر شرایطی در کنار فرزندانشان هستند.
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