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 چکیده

ناتودهند به ویژه وقتی که فرزند  های متفاوتی را به هنگام تولد فرزند نشان می والدین واکنش مقدمه:   انی  متولد شده دارای مشکل یا 

باشد با هدف تعیین  .  خاصی مثل اختالل رفتاری  برنامه ایمن پژوهش حاضر  بر واکنش اثربخشی  افسردگی، اضطراب و  سازی روانی  های 

   انجام شد.استرس در مادران کودکان با اختالل رفتاری شهر تهران  

پژوهش: نیمه   روش  با  این پژوهش، یک مطالعه  بود.    -طرح پیش آزمونآزمایشی  با    مادر  30پس آزمون و گروه کنترل  دارای کودک 

یکی از دو    به طور مساوی در  و پس از انجام پیش آزمون  انتخاب شدنداز مدارس شهر تهران   تصادفیگیری  نمونه به روش  اختالل رفتاری  

  2ای )هفتهسازی روانی جلسه آموزش برنامه ایمن 10ر گروه آزمایشی، د مادر( جایگزین شدند. 15گروه آزمایش و گروه کنترل )هر گروه 

جلسه   هر  آزمودنی(  دقیقه  45جلسه؛  نکرد.  شرکت  جلسات  این  در  کنترل  گروه  که  حالی  در  کردند  مقیاس ها  شرکت  از  استفاده    با 

استرس و  اضطراب  گرفتندافسردگی،  قرار  ارزیابی  مورد  داده ،  چند  .  کوواریانس  تحلیل  از  استفاده  با  نرم ها  کارگیری  به  با  افزار  متغیری 

SPSS    تحلیل شدند.    23نسخه 

 . (>05/0P)تفاوت معناداری دارند    های افسردگی، اضطراب و استرسواکنش گروه آزمایش و کنترل در  نتایج نشان داد که    ها:یافته
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   138-149(: 4) 9؛ 1398، خانواده و بهداشت،  با اختالل رفتاری دارای کودک مادران



 با اختالل رفتاری  دارای کودک در مادران  های افسردگی، اضطراب و استرسواکنش سازی روانی بر اثربخشی برنامه ایمن 

 :  مقدمه

دهند به ویژه وقتی که فرزند متولد شده دارای مشکل یا ناتوانی خاصی مثل  ام تولد فرزند نشان می های متفاوتی را به هنگوالدین واکنش 

باشد   رفتاری  می (1)اختالل  رفتاری  اختالل  با  وجود کودک  واکنش .  کیفیت  و  بر کمیت  و  تواند  اضطراب  افسرگی،  مانند  های هیجانی 

مشکالت   وهای افسردگی، اضطراب و استرس واکنش با معموالً والدین کودکان با اختالل رفتاری . (2)  استرس اعضای خانواده تأثیر بگذارد

شان در  ها و والدین ها و پیامدهای مختلفی را برای آنها در کودکان دارای اختالل رفتاری چالش . وجود این نشانه ای مواجه هستندعمده 

,  3)ای مواجه باشند  والدین به ویژه مادران کودکان با اختالل رفتاری با مشکالت عمده پی خواهد داشت. بنابراین دور از انتظار نیست که  

اختالل   .(4 روانبین  رابطه های  کودک  رفتار  تغییر  و  مادر  نیز  شناختی  مادر  باالی  استرس  اضطراب،  افسردگی،  دارد.  وجود  دوسویه  ای 

اختاللمی از جمله  افسردگی  و  اضطراب  عاطفی در کودکان شود.  و  رفتاری  بروز مشکالت  به  منجر  هایی هستند که همه جوانب  تواند 

   .(6,  5)  آورندند و کیفیت زندگی فرد را پایین میگیرزندگی فرد را در بر می

ها را افزایش دهد و کفایت و کارآیی آنان را باال ببرد ضرورت دارد.  هایی که بتواند توانایی مقابله والدین با چالش بنابراین لزوم ارائه آموزش 

درمان از  وسیعی  گستره  واکنش   شناختیروان های  امروزه  مهار  کاهش  در  مؤثر  که  خانوادگی  مشکالت  از  ناشی  هیجانی  نامناسب  های 

ایمن ایمن .  (7)  هستند روانی همانند  پادتن سازی  تشکیل  منظور  به  پزشکی،  مهارتسازی  یا  روانشناختی  به  های  استرس  با  مقابله  های 

است مؤثر  استرس  با  مرتبط  عالیم  کاهش  و  پیشگیری  در  ویژه  به  که  است  آمده  مر ایمن   .(10-8)  وجود  سه  شامل  روانی  حله  سازی 

با    های مقابله زا و راه ها و عقاید خود درباره رفتارهای استرس کند خودگوییها است و افراد را قادر می مهارت  سازی، اکتساب و تمرینمفهوم 

  ها را تغییر دهند. در مرحله مفهوم سازی، تمرکز اصلی بر کمک به فرد جهت درک بهتر ماهیت مشکل و اثرات آن بر هیجان و عملکرد آن

کند. در ها را بیان میشود و فرد واکنش خود نسبت به این موقعیتزا توسط فرد شناسایی میهای استرس باشد. در این مرحله موقعیتمی

موقعیت و  شده  اصالح  فرد  ادراکی  خطاهای  مرحله  این  استرس جریان  اشتباه  به  فرد  که  میهایی  تلقی  قرار  زا  نظر  تجدید  مورد  کند 

استرس گیرد. در مرحلمی از شناسایی موقعیت  اکتساب، پس  این موقعیته  از  باید راهبردهای عملی زا و تغییرات روانی حاصل  ها، فرد 

شود تا فرد بتواند خود را در  های موقعیتی استفاده می مناسب را یاد بگیرد و به کار بندد. در راستای دستیابی به این هدف از الگوسازی 

های جدید نیز به وی  ای فرد تقویت و مهارت های مقابله راهکار عملی را به کار بندد. در این مرحله مهارت موقعیت مورد نظر تصور کند و  

 .  (11,  8)  شودمیآموزش داده  

شود افراد در مواجهه با  انه، سبب میهای سازگارهای شناختی و با تأکید بر تبیینسازی روانی با تکیه بر آموزش مهارت برنامه ایمن

های خود را  ها، فرد مهارت در مرحله تمرین مهارت .  (13,  12)  های هیجانی منفی کمتری را گزارش کنندرویدادهای ناخوشایند واکنش 

ای برخوردار  گیرد. این مرحله از اهمیت ویژه کار میتر بهساز، قوی برای افزایش توانایی مقابله با هر گونه مشکل و همچنین عوامل مشکل 

یشی میسر نیست. در جریان آموزش مهارت  طور آزمابرانگیز در محیط آموزشی و به های چالش است، چرا که تدوین تمام شرایط و موقعیت

اما در جریان زندگی  سازی روانی سعی میایمن ارائه گردد،  نیز  با هر موقعیت  بازنمایی شود و راهکار عملی متناسب  شود تمام شرایط 

دچار نگرانی و استرس  آید که والدین دارای کودک با اختالل رفتاری  های تحصیلی، شغلی و اجتماعی شرایطی فراهم می روزمره، موقعیت 

های جدید بسیار با اهمّیّت است. به این ترتیب با  کند، در این هنگام گزینش و استفاده درست از راهکارهای آموخته شده در موقعیت می

 . (11,  8)  پردازندها مستقالنه به حل مشکالت خود میپیدایش ظرفیت خودتنظیمی در فرد به عنوان یک مهارت اصلی، آن

های هیجانی نامناسب و ناکارآمد را با استفاده از  ها در زمینه واکنش توان بسیاری از چالش سازی روانی می با تدوین برنامه مناسب ایمن 

وجه، مدیریت زمان و در نهایت  زدایی، بازسازی شناختی، آشنایی با افکار خودآیند منفی، تغییر تدهی و تنشتغییرات ذهنی مثبت، آرامش 

بخشیدخودتنظیمی   کرد  (14)  پورنامانیگسی  .(14)  بهبود  مقابله   پیشنهاد  راهبردهای  آموزش  ایمن که  خودتنظیمی  ای  بر  روانی  سازی 

های مختلف  های خود در موقعیتکند که به کنترل هیجاننقش مثبت و تاثرگذاری داشته و این توانمندی را در فرد ایجاد می  هیجانی

های مختلف در ایران و خارج از کشور انجام  هایی در رابطه با اثربخشی آموزش ایمن سازی روانی در سنین مختلف و حوزهپژوهش   بپردازد.

سازی روانی بر ناگویی هیجانی نوجوانان با آسیب شنوایی  بر اثربخشی آموزش ایمن   (8)  زادهوهش عاشوری و قاسم های پژشده است. یافته
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خودتعیین و  داشته  جهت تاکید  و  آنگری  در  را  زندگی  میگیری  بهبود  همکاران    بخشد.ها  و  آموزش    ( 15)عراقی  اثربخشی  از  حاکی 

 شناختی و تنظیم هیجانی بیماران بود.زی روانی بر کاهش استرس و افزایش ظرفیت روان ساایمن

های هیجانی اعم از افسردگی، اضطراب و استرس مادران دارای کودکان با اختالل رفتاری از نظر گذشت بر  مطالبی که در مورد واکنش

انواع ناراحتییکی از رایجو    (16)د  افسردگی اختاللی رو به رش  افزاید.اهمیت و ضرورت پژوهش حاضر می .  (17)  های روانی استترین 

شود. وقتی از  گر میجلوه  اجتماعیای بدنی، شناختی، عاطفی و ی است چند بعدی و دارای سطوح مختلف که عنوان پدیدهاضطراب مفهوم

بنابراین، اضطراب ممکن است فرد را از مسیر زندگی خارج  .  (18)  گرددگذرد، عامل اغتشاش و فروریختگی سازمان رفتارها میحد می

ها و رفتارهای بیماران افسرده یا مضطرب، نوعاً در یک حالت قابل  افکار، احساس .  (19)  ای که مهار زندگی را از دست بدهدگونه کند؛ به

استرس نوعی رابطه بین شخص و محیط است که توسط شخص فشارزا یا فراتر از حد منابع  د.  بینی در یکدیگر تأثیر متقابل دارنپیش 

های انجام شده، در زمینه آموزش برنامه  با توجه به بررسی.  (20)  افتدآن آسایش و رفاه به خطر می  ه شود و در نتیجشخص ارزیابی می

واکنشساز ایمن بر  آن  اثربخشی  و  روانی  روان ی  می  شناختیهای  مشاهده  رفتاری خالءهایی  اختالل  با  فرزند  دارای  مادران  به   شوددر 

سازی روانی، یک مداخله درمانی رفتاری شناختی کارامد  با وجود اینکه آموزش ایمن.  طوریکه پژوهشی در این زمینه صورت نگرفته است

به طور ویژه به بررسی اثربخشی    پژوهشیبرد که کمتر   توان به این موضوع پیهای انجام شده مین پژوهش با اندکی بررسی در میااست،  

در مادران دارای فرزند با اختالل رفتاری پرداخته باشد. بنابراین هدف از    افسردگی، اضطراب و استرسسازی روانی بر  آموزش برنامه ایمن 

   بود:  پاسخگویی به سؤال زیراین پژوهش،  انجام  

 موثر است؟ سازی روانی بر افسردگی، اضطراب و استرس مادران کودکان با اختالل رفتاری  ایمن آیا آموزش   -

 :روش پژوهش

در مدارس ابتدایی شهر   1396-97ساله دارای فرزند با اختالل رفتاری که در سال تحصیلی  40تا  25  مادران  جامعه آماری این پژوهش را

شد. به این  گیری تصادفی استفاده  ها از روش نمونه در پژوهش حاضر، برای انتخاب آزمودنی   ند، تشکیل دادند. تهران مشغول به تحصیل بود

مدرسه ابتدایی پسرانه    19آموزش و پرورش انتخاب و در بین مدارس منطقه    19ترتیب که از بین مناطق شهر تهران به تصادف منطقه  

مطالع از  بسیاری  در  انتخاب شد.  غفاری  محدودیت شهید  دلیل  به  پژوهشگران  آزمودنی ات،  تعداد  مالی  و  زمانی  را  های  نمونه  های یک 

آزمایشی در هر گروه آزمایش و  های آزمایشی و نیمهسازند، به همین دلیل به منظور تعیین حجم نمونه مورد نیاز برای تحقیقمحدود می

شد که  عالوه بر این، برای تعیین حجم نمونه به میانگین حجم نمونه در سه پژوهش مرتبط توجه    .(21)  نفر پیشنهاد شده است  15کنترل  

مادر دارای کودک با اختالل رفتاری از مدرسه شهید   30ها، کند. بنابراین با توجه به افت آزمودنینفری کفایت می  15بر این اساس، نمونه 

های ورود و خروج پژوهش بودند و به طور تصادفی در یکی از دو ه طوری که واجد مالک شدند بتهران انتخاب    19غفاری واقع در منطقه  

جایگزین   کنترل  و  آزمایش  معیارهای    شدند.گروه  تعیین  برای  پژوهش  این  آزمودنی در  خروج  و  پژوهش  ورود  در  حضور  برای  از  ها 

( میزان تحصیالت دیپلم تا  2سال؛    40تا    25دامنه سنی  (  1ز  معیارهای ورود و خروج پژوهش حاضر عبارت بودند اپرسشنامه استفاده شد.  

معیارهای خروج از این پژوهش عبارت  لیسانس و داشتن فرزند با اختالل رفتاری )تشخیص با استفاده از پرسشنامه اختالل رفتاری راتر(.  

های جسمی یا اختالالت  ( ابتال به بیماری 2وهش؛  شناختی از سایر مراکز در حین اجرای پژ ( استفاده از خدمات مشاوره و روان 1  بودند از

 غیبت بیش از دو جلسه در برنامه درمانی. (  4( عدم تمایل به شرکت در پژوهش و  3روانی؛  

برای ارزیابی افسردگی، اضطراب و استرس از فرم کوتاه مقیاس افسردگی، اضطططراب،  فرم کوتاه مقیاس افسردگی، اضطراب، استرس.  

،  5،  3سوال است که سه خرده مقیططاس افسططردگی )  21دهی شامل  استفاده گردید. این ابزار خود گزارش (22)ویبوند استرس الویبوند و ال

=اصالً« تططا  0( را در یک طیف لیکرت از »18،  14،  12،  11،  8،  6،  1(، استرس )20،  19،  15،  9، 7، 4، 2(، اضطراب )21، 17، 16، 13، 10

هططای  را بططرای خططرده مقیططاس  97/0و    95/0،  92/0ضططریب آلفططای کرونبططا     (23)  کططارانو هم  آنتونیدهد.  =زیاد« مورد ارزیابی قرار می3»

حاکی از ضططریب   (23)هش آنتونی و همکاران اند. نتایج محاسبه همبستگی میان عوامل در پژوافسردگی، اضطراب و استرس گزارش کرده



 با اختالل رفتاری  دارای کودک در مادران  های افسردگی، اضطراب و استرسواکنش سازی روانی بر اثربخشی برنامه ایمن 

قیططاس  بین افسردگی و اضطراب بود. اعتبار و روایی این م  28/0بین اضطراب و استرس و   53/0بین افسردگی و استرس،  48/0همبستگی 

مورد بررسی قرار گرفته است که اعتبار بازآزمایی را برای مقیاس افسردگی، اضطراب و اسططترس بططه   (24) در ایران توسط سامانی و جوکار

  78/0و  74/0، 81/0و آلفای کرونبا  را برای مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس بططه ترتیططب برابططر بططا  77/0و  76/0، 80/0ترتیب برابر 

هططای اصططلی مططورد اسططتفاده قططرار  اند. در بررسی روایی این مقیاس شیوه آماری تحلیل عاملی از نوع تأییدی و به روش مؤلفهگزارش نموده

کططه در    93/3092کرویت بارتلططت برابططر بططا   در آزمون 2Xنیز مقدار عددی شاخص  و    9012/0برابر با    KMOگرفت. مقدار عددی شاخص  

در پژوهش اصغری مقططدم  معنادار بود و حکایت از کفایت نمونه و متغیرهای انتخاب شده برای انجام تحلیلی عاملی داشت.   0001/0سطح 

رونی و ضرایب بازآزمایی تایید شططد. بططه عططالوه، اعتبططار سططازه دو مقیططاس افسططردگی و  از طریق بررسی ضرایب همسانی د (25)و همکاران 

اضطراب با استفاده از روش محاسبه همبستگی بین نمره های دو مقیاس مذکور با نمره های آزمودنی ها در مقیاس های افسردگی بططک و  

مقیاس های افسردگی، اضطراب و استرس از طریق مقایسه نمره  پرسشنامه چهارسامانه ای اضطراب مورد تایید قرار گرفت. اعتبار همزمان

  130نفر( با گروه همتایی از بیماران مبتال به اختالالت روان شناختی )  315های یک نمونه فرعی برگرفته شده از جمعیت عمومی جامعه )

 نفر( مورد تایید قرار گرفت.

سازی روانی، از برنامه  های خارجی و داخلی مربوط به برنامه آموزشی ایمنبا مطالعه پیشینه پژوهش .  سازی روانیآموزش برنامه ایمن 

د سلیمانی  همکاران آموزشی  و  مایکنبام   (26)  ینانی  مدل  از  برگرفته  در    (11)  که  جزئی  تغییرات  پژوهشگران  البته  شد.  استفاده  است 

با اختالل رفتاری بود. این برنامه مداخالتی   های مادران دارای کودکمحتوای برنامه مذکور ایجاد کردند که این تغییرات با توجه به ویژگی

در   گروهی  صورت  به  پژوهشگر  توسط  آزمایش  گروه  هفدقیقه  45جلسه    10برای  پنج  طول  در  هفتهای  و  شد.  ته  اجرا  جلسه  دو  ای 

های گروه کنترل در طول مدت اجرای مداخله، هیچ مداخله درمانی را دریافت نکردند ولی برای آنها یک گارگاه یک روزه پس از  آزمودنی 

 محتوای جلسات آموزشی گروه آزمایش به ترتیبی است که در ادامه آمده است. پایان پژوهش برگزار شد.  

 سازی روانی ایمن موزش برنامه آمحتوای جلسات 

شرایط  معرفی  به  مربی  یا  پژوهشگر  مثبت(:  ذهنی  تصویرسازی  و  آن  پیامدهای  و  عالئم  استرس،  توصیف  و  سازی  )مفهوم  اول  جلسه 

 زا و تغییرات ناشی از آن در افراد پرداخت و شرایط ایجاد تغییرات ذهنی مثبت را آموزش داد. استرس 

 زا را ارائه داد. دهی در شرایط تنشزدایی(: پژوهشگر الگوهای آرامش و تنش  دهیجلسه دوم )آموزش آرامش 

جلسه سوم )آشنایی با مفاهیم بازسازی شناختی، نقش افکار در ایجاد استرس و ارتباط افکار با احساسات و رفتار(: پژوهشگر افراد را به  

 زا هدایت کرد. سمت شناسایی افکار و احساسات موثر در شرایط استرس 

های افکار خودآیند منفی و خطاهای شناختی(: پژوهشگر افراد را به شناسایی افکار منفی که به طور  جلسه چهارم )آشنایی با ویژگی

 شود، هدایت کرد.ناآگاهانه به ذهن وارد می 

 شد.   های مقابله با استرس و چگونگی مقابله با افکار منفی آموزش دادههای مقابله(: مهارتجلسه پنجم )مهارت 

های منفی در ایجاد استرس  شده آموزش داده شد و نقش خودگویی های هدایت شده(: خودگویی های هدایت جلسه ششم )خودگویی

 ذکر شدند. 

 های توجه برگردانی و تمرکز فکر را آموزش داد. های توجه برگردانی(: پژوهشگر تکنیک جلسه هفتم )تمرکز فکر و تکنیک

 ل مساله اجتماعی(: مدیریت زمان در هنگام بروز استرس و حل مساله اجتماعی، آموزش داده شد. جلسه هشتم )مدیریت زمان و ح

های خودتنظیمی در شرایط استرس و نظارت بر خودکارآمدی  های خودتنظیمی و نظارت بر خودکارآمدی(: مهارت جلسه نهم )مهارت 

 جهت مقابله با استرس آموزش داده شد. 
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های  ها در هنگام برخورد با موقعیت های آموخته شده تمرین شدند و لزوم به کارگیری این مهارت : مهارت ها(جلسه دهم )تمرین مهارت

 زا آموزش داده شد. استرس 

نامه برای  ای از دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران غرب مبنی بر انجام پژوهش مربوط به پایان نامه در مرحله اجرا، ابتدا معرفی  روش اجرا. 

 45تصادفی  گیریبه روش نمونه جهت اجرای پژوهش، ابتدا دریافت گردید. تهران  19دایی پسرانه شهید غفاری واقع در منطقه مدرسه ابت

مادر دارای فرزند با اختالل رفتاری )با استفاده از پرسشنامه اختالل رفتاری راتر که توسط مادران تکمیل شد، مشکل رفتاری فرزندشان  

سال، میزان تحصیالت دیپلم   40تا    25های ورود به پژوهش )دامنه سنی  بر اساس مالک ب شدند و از این تعداد  شناسایی شده بود( انتخا

لیسانس(   )تا  از خدمات مشاوره و روان و معیارهای خروج  بیماری استفاده  ابتال به  اجرای پژوهش،  از سایر مراکز در حین  های  شناختی 

مادر دارای فرزند با اختالل    30غیبت بیش از دو جلسه در برنامه درمانی(  رکت در پژوهش و  جسمی یا اختالالت روانی، عدم تمایل به ش

نامه  شد تا رضایتخواسته  ها  آزمودنی ها، ضمن تشریح اهداف پژوهش از  ای توجیهی برای آزمودنی رفتاری انتخاب شدند. سپس در جلسه

ها به صورت تصادفی به گروه آزمایش  در مرحله بعد، آزمودنی ش آزمون، و پس از اجرای پی  هت شرکت در پژوهش را تکمیل کنندکتبی ج

  سازی روانی آموزش ایمن نفر بودند. برنامه درمانی  15های آزمایش و کنترل و کنترل اختصاص یافتند به طوری که اعضای هر یک از گروه 

ه( اجرا شد ولی هیچ درمانی برای گروه کنترل در نظر  جلس  2ای  هفته و هفته  5ای )دقیقه  45جلسه آموزشی    10برای گروه آزمایش در  

گردید. پس از اجرای برنامه   برگزار یک روز مدت  بهسازی روانی  آموزش ایمن  کارگاه گروه کنترل، گرفته نشد. پس از انجام پژوهش برای

آمار توصیفی )میانگین و  های شاخص ش از  های پژوهداده آزمون گرفته شد. به منظور تحلیلمداخله، از هر دو گروه آزمایش و کنترل، پس 

و  انحراف  استنباطی  معیار(  )آمار  متغیری  تک  کوواریانس  ازها  داده   . استفاده شد(  ANCOVAتحلیل  استفاده  افزار    23نسخه    با  نرم 

SPSS   .تحلیل شدند 

 :هایافته

در   1396-97ها در سال تحصیلی  که فرزندان آنساله دارای فرزند با اختالل رفتاری شرکت داشتند    40تا    25مادر    30در این پژوهش  

گیری تصادفی انتخاب و به صورت تصادفی در یکی ها به شیوه نمونهمدرسه ابتدایی شهید غفاری شهر تهران مشغول به تحصیل بودند. آن

گروه آزمایش مدرک تحصیلی  درصد از مادران 27نفر بود.  15از دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. به طوری که اعضای هر گروه 

درصد از مادران مدرک تحصیلی  20درصد لیسانس و باالتر دارند. در گروه کنترل نیز،  7درصد فوق دیپلم و  13درصد دیپلم،  53سیکل، 

  درصد مدرک تحصیلی لیسانس و باالتر دارند. جهت  13درصد مدرک تحصیلی فوق دیپلم و  20درصد مدرک تحصیلی دیپلم،  47سیکل، 

مستقل استفاده شد. نتایج نشان داد بین گروه    t یآمار های آزمایش و کنترل از آزمون  ها در گروه مقایسه میانگین متغیرهای سن آزمودنی

 (.P=56/0آزمایش و کنترل از لحاظ متغیر سن تفاوت معناداری وجود نداشت )

به تحلیل کوواریانس مفروضه از پرداختن  مفروضه همگنی شیب خط  آزمون مورد بررسی قرار گرفتند.    های ایندر پژوهش حاضر قبل 

ها  (؛ یعنی داده=67/2Fو    >21/0P)  بودآزمون معنادار نرگرسیون مورد بررسی قرار گرفت و حاکی از آن بود که تعامل بین شرایط و پیش

کرد رگرسیون حمایت  واریان.  از همگنی شیب  برقراری فرض همگنی  دهنده  نشان  لون  آزمون  بود )س نتایج  (.  =63/0Fو    >04/0Pها 

 برقرار بود.  متغیریآزمون آماری تحلیل کوواریانس تکهای  بنابراین مفروضه

 

 افسردگی نتایج تحلیل کوواریانس تک متغیری برای . 1جدول 

Table 1. Results of univariate analysis of covariance for depression 
مجموع  منبع اثر 

 مجذورات 

درجه  

 آزادی 

یانگین  م

 مجذورات 

مقدار   Fآماره 

 احتمال

مجذور  

 اِتا



 با اختالل رفتاری  دارای کودک در مادران  های افسردگی، اضطراب و استرسواکنش سازی روانی بر اثربخشی برنامه ایمن 

 395/0 <0005/0 271/5 500/79 1 500/79 پیش آزمون 

 710/0 <0005/0 104/29 149/1864 1 149/1864 گروه 

    009/3 28 276/84 واریانس خطا 

     30 691/2443 واریانس کل 

   

افسردگی در مادران کودکان با اختالل رفتاری داشته  بر کاهش  معناداری سازی روانی اثر مثبت ودهد آموزش ایمن نشان می 1جدول 

. مفروضه همگنی شیب خط رگرسیون مورد بررسی قرار گرفت و حاکی از آن بود که تعامل بین شرایط  ( =104/29Fو    >0005/0Pاست )

نتایج آزمون لون نشان دهنده  .  حمایت کردها از همگنی شیب رگرسیون  (؛ یعنی داده =17/2Fو    >23/0P)  نبودآزمون معنادار  و پیش 

 برقرار بود.   متغیریآزمون آماری تحلیل کوواریانس تکهای  بنابراین مفروضه(.  =50/0Fو    >03/0Pها بود )برقراری فرض همگنی واریانس 

 اضطراب نتایج تحلیل کوواریانس تک متغیری برای . 2جدول 

Table 2. Results of univariate analysis of covariance for anxiety 
مجموع  منبع اثر 

 مجذورات 

درجه  

 آزادی 

میانگین  

 مجذورات 

مقدار   Fآماره 

 احتمال

مجذور  

 اِتا

493/84 پیش آزمون   1 493/84  141/5  0005/0> 495/0  

366/1752 گروه   1 366/1752  471/31  0005/0> 620/0  

356/61 واریانس خطا   28 191/2     

510/2341 واریانس کل   29     

     

  کاهش اضطراب مادران دارای کودکان با اختالل رفتاری داشته بر    سازی روانی اثر مثبت و معناداریدهد آموزش ایمن نشان می  2جدول  

مفروضه همگنی شیب خط رگرسیون مورد بررسی قرار گرفت و حاکی از آن بود که تعامل بین شرایط  .  ( =471/31Fو    >0005/0P)  است

نتایج آزمون لون نشان دهنده  .  ها از همگنی شیب رگرسیون حمایت کرد(؛ یعنی داده=16/2Fو    >28/0P)  یستر نآزمون معناداو پیش 

 برقرار بود.   متغیریآزمون آماری تحلیل کوواریانس تکهای  بنابراین مفروضه(.  =66/0Fو    >02/0Pها بود )برقراری فرض همگنی واریانس 

 استرس یری برای نتایج تحلیل کوواریانس تک متغ. 3جدول 

Table 3. Results of univariate analysis of covariance for stress 

مجموع  منبع اثر 

 مجذورات 

درجه  

 آزادی 

میانگین  

 مجذورات 

مقدار   Fآماره 

 احتمال

مجذور  

 اِتا

340/73 پیش آزمون   1 340/73  107/5  0005/0> 421/0  

509/1471 گروه   1 509/1471  450/29  0005/0> 630/0  

388/68 واریانس خطا   28 442/2     

510/2341 واریانس کل   30     

 

داشته  کاهش استرس مادران دارای کودکان با اختالل رفتاری  بر    سازی روانی اثر مثبت و معناداریآموزش ایمن دهد  نشان می  3جدول  

 . (=450/29Fو    >0005/0P)است  

 :  گیریبحث و نتیجه
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این سؤ    به  پاسخ  در  حاضر  پژوهش  آیا در  که  بر  ایمن آموزش    ال  روانی  استرسسازی  و  اضطراب  اختالل    افسردگی،  با  مادران کودکان 

آزمون گروه آزمایش در ناگویی هیجانی در مقایسه با گروه کنترل تفاوت  های پس بین میانگین نمره   نتایج نشان داد  موثر است؟رفتاری  

مشگانی فراهانی    ؛(15)عراقی و همکاران  ؛  (8)  زادهعاشوری و قاسم   هایژوهش داری وجود داشت. این یافته پژوهش حاضر با نتایج پمعنا

سازی روانی به بهزیستی فردی و  برنامه ایمن اند  که اشاره داشته   بود  همراستا  (29)و کاواهاردا و همکاران    (28)؛ کاشانی و همکاران  (27)

رسد که  گذارد؛ بنابراین به نظر میثیر میأاجتماعی ت  های عاطفی شخصی وابسته است و بر فرایندهای شناختی و همچنین روابطتجربه

 .  داشته باشد های هیجانینقش مهمی در بهبود واکنش   آموزش این برنامه 

توان بیان گفت که  سازی روانی بر ناگویی هیجانی مادران کودکان با اختالل رفتاری تأثیر دارد می در تبیین این یافته که آموزش ایمن 

  و   خودآموزی  رفتاری،  و  ذهنی  سازیتجسم  تمرین  آرمیدگی،  آموزش  مسئله،  حل  شناختی،  بازسازی  از  ترکیبی  روانی  سازیایمن   آموزش

-مهارت  مثبت،  انگیزش  استرس،  برابر  در  سازیایمن  آموزش  از  استفاده   با.  است  محیط  تغییر  جهت  در  هاییتالش  همچنین  و  خود  تقویت

  برانگیز  چالش  رویدادهای  با  مقابله  افزایش  و  ناآرامی  و  تنش  کاهش  به  منجر  و  شودمی  یتتقو  اجتماعی  و  شناختی  هیجانی،  رفتاری،  های

پذیرش، تمرکز مجدد مثبت،    تاثیر گذاشته و باعت ایجاد تغییر در  های هیجانیواکنشسازی روانی بر  آموزش برنامه ایمن .  (30)  گرددمی

و تفکرات مربوط به کم اهمیت بودن واقعه یا تاکید بر  های مثبت واقعه یا ارتقاء شخصی  ریزی، تفکر درباره جنبه تمرکز مجدد بر برنامه 

سازی روانی با افزایش دانش، مهارت، اعتماد به نفس و خودکارآمدی در افراد  . برنامه ایمن (8) شودنسبیت آن در مقایسه با سایر وقایع می

ارهای عملی در راستای درک موقعیت و واکنش مناسب را در فرد ایجاد  ها را در افراد باال برده و راهکها و چالش توانایی درک موقعیت 

دهد. دستیابی به کند. این برنامه راهبردهای عملی و مؤثر خودتنظیمی هیجانی، استقالل و قابلیت حل مساله را به افراد آموزش میمی

های افسرده و سالمت روان  جهت کامیابی در موقعیت   آمیز با همساالن و آماده سازی فردها نیز سبب توسعه روابط موفقیتاین مهارت 

ایمن (31)  گرددمی مهارت . هدف  و کسب  منظور گسترش  اشخاص به  به  مقابلهسازی کمک  برای مشکالهای  آتی  ای  و  است  ت کنونی 

هیجانی، آموزش حل مساله و آموزش    -اری، درمان عقالنیرفت  -های آموزش روانی، درمان شناختی متخصصان با پیوند دادن مؤلفه.  (30)

سازی روانی به عنوان یک استراتژی شناختی با در  کنند. بنابراین روش ایمنسازی روانی را معرفی میهای اجتماعی، الگوی ایمن مهارت 

سازی روانی با تاکید بر مراحل  برنامه ایمن افراد ایفا کند.    تواند نقش مؤثری در کاهش ناگویی هیجانیهای ذکر شده، می برگرفتن مؤلفه

می  رفتاری  اختالل  با  کودک  دارای  مادران  در  هیجانی  ناگویی  کاهش  به  افزایش1پردازد:  مقابل   نفس، به اعتماد مهارت، دانش، ( 

( افزایش توانمندی  3ا؛  درک شناختی رویداده الگوپردازی و واسطه به مسأله حل به وسیله راهکار عملی ( ارائه2در افراد؛   خودکارآمدی 

 .  (14)  ت، کاهش تنش و ناآرامی در والدین( تقویت انگیزش مثب4فرد و   برای تعارض حداقل محیطی با رفتاری و ایجاد  -شناختی

   :کاربردهای پژوهش

سازی روانی بر ناگویی هیجانی مادران دارای فرزند با اختالل  آموزش ایمنبندی، بررسی نتایج پژوهش حاضر نشان داد که  در یک جمع

می نظر  به  داشت.  تأثیر  برنامهرفتاری  کردن  عملیاتی  مهم  تاثیر  و  نقش  به  رفتاری  اختالل  با  کودک  دارای  مادران  چنانچه  های  رسد 

سازی روانی در اولویت قرار  ه از برنامه آموزشی ایمن ها و مشکالت شخصی و اجتماعی خویش پی ببرند، استفاد مداخالتی جهت رفع چالش 

با چالش  این صورت مادران متناسب  از راهبردها و تکنیکخواهد گرفت. در  ایمنهای زندگی خویش  برنامه  سازی  های درمانی مختلف 

بنابراین، آگاهی دادن به مادران  های زندگی روزمره را در خویش احساس خواهد کرد.  کنند و آمادگی مقابله با چالش روانی استفاده می

گویی هیجانی و سازی روانی، تأثیر بسزایی در کاهش نادارای کودک با اختالل رفتاری در خصوص نقش و اهمیت فراگیری برنامه ایمن 

 ها خواهد داشت. آن

 : های و پیشنهادات پژوهشیمحدویت

توان به محدودیت زمانی پژوهشگر در پیگیری تداوم برنامه  ها می آن هایی مواجه شد که از جملهدر این پژوهش نیز پژوهشگر با محدودیت

پژوهشایمن تدوین  برای  پژوهشگران  به  این جهت  از  و  کرد  اشاره  روانی  میسازی  پیشنهاد  آتی  دورههای  را  شود  درمان  پیگیری  های 
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پژوهش حاضر   نتایج  براساس  قرار دهند.  آموزش  مدنظر  برنامه  روانیایمنتدوین  آموزه   سازی  بر  و دینی  مبتنی  ارزیابی  های فرهنگی  و 

سازی روانی  های آموزشی ایمن های دیگر کودکان با نیازهای خاص؛ برگزاری دوره اثربخشی آن بر صفات شخصیت، سالمت روان و گروه 

های آموزشی برای  جاد کارگاهها و ایشناسان، مشاوران، مدرسان آموزش خانواده و زوجین در گستره عمر و به روز کردن برنامه برای روان 

 . شودسازی روانی پیشنهاد میمتخصان آموزش و پرورش، معلمان، مربیان، مدرسین آموزش خانواده و دانشجویان در زمینه آموزش ایمن 
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 *** 

 مقیاس افسردگی، اضطراب، استرس

Depression Anxiety Stress Scale 

ره 
ما

ش
 

الً ها بارت ع
ص

ا
 

ط  کم 
وس

مت
 

اد 
زی

 

 3 2 1 0 برایم مشکل است آرام بگیرم.  1

 3 2 1 0 شود. ام دهانم خشک میمتوجه شده  2

 3 2 1 0 کنم بتوانم هیچ احساس خوبی را تجربه کنم. فکر نمی 3

 3 2 1 0 تنفس کردن برایم مشکل است.  4

 3 2 1 0 برایم سخت است در انجام کار پیشقدم شوم.  5

 3 2 1 0 دهم.هایم به طور افراطی واکنش نشان میبه موقعیت 6

 3 2 1 0 کنم.در بدنم احساس لرزش می 7

 3 2 1 0 کنم.کنم انرژی روانی زیادی مصرف میاحساس می 8

 3 2 1 0 ای دست بزنم. ها دچار ترس شوم یا به کار احمقانهنگرانم که مبادا در بعضی موقعیت 9

 3 2 1 0 چیزی ندارم که منتظرش باشم. کنم  احساس می 10

 3 2 1 0 کنم.خودم را پریشان و سردرگم احساس می 11

 3 2 1 0 آرام بودن و درآرامش به سر بردن برایم مشکل است.  12

 3 2 1 0 احساس دل مردگی و دل شکستگی دارم.  13

 3 2 1 0 نسبت به هر چیزی که مرا از کار باز دارد بی تحمل و نابردبارم.  14

 3 2 1 0 کنم که هر لحظه ممکن است دچار ترس و وحشت شوم. احساس می 15

 3 2 1 0 برایم مشکل است آرام بگیرم.  16

 3 2 1 0 شود. ام دهانم خشک میمتوجه شده  17

 3 2 1 0 کنم بتوانم هیچ احساس خوبی را تجربه کنم. فکر نمی 18

 3 2 1 0 تنفس کردن برایم مشکل است.  19

 3 2 1 0 رایم سخت است در انجام کار پیشقدم شوم. ب 20

 3 2 1 0 دهم.هایم به طور افراطی واکنش نشان میبه موقعیت 21

 


