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 52/50/69تاریخ پذیرش:  22/50/69تاریخ دریافت: 

 چکیده

 

عامل مهمی در تعارضات زناشویی است. در این راستا ددف پوودش  تنیدگیاست که  از این شووادد پوودشوی کاکی :زمینه و هدف

 بود. دارای کودک با مشکالت رفتاریوالدینی مادران  تنیدگیبر رضایت زناشویی و  تنیدگیثیرآموزش مدیریت أکاضر بررسی ت

ی مادران دارا تمامیبود. جامعه آماری شوووامل  گواهپیگیری با گروه  –آزمون پس -آزمونتجربی از نوع پیشنیموه پوودشین : اروش

پرسشنامه  با استفاده ازبود که  1960در سال  دبستانی مدارس دولتی ناکیه دو شهر رشترفتاری مقطع پیشمشکالت  مبتالبهکودک پسر 

طور و به هانتخاب شوود گیری در دسووترسمادر با روش نمونه 95، (1930، و یوسووفیشووهی  ) دبسووتانیان پیشکودک رفتاریمشووکالت 

مادران به ترتیب از  تنیدگیند. برای ارزیابی رضوووایت زناشوووویی و اهشووود جوایوددینفری آزموایش و گواه  10بوه دو گروه  تصوووادفی

 65 . گروه آزمایش، در ده جلسهشداستفاده  (1665 ،آبیدین) والدینی تنیدگیو  (1606، اولسون)انریچ  دای رضایت زناشوییپرسوشنامه

 شد. تفادهاسگیری مکرر ز روش تحلیل واریانس با اندازهدا ا. برای تحلیل دادهقرار گرفتند تنیدگیتحت آموزش مدیریت  ایدقیقه

(  P< 51/5والدینی ) تنیدگیزناشووویی و  معناداری بر رضووایت تأثیردای پوودش نشووان داد که آموزش مدیریت تنیدگی یافته: هایافته

 داشت.

که  ورتبه این صووو کرد؛به معناداری بالینی اشووواره  توانمیدر کنار معناداری آماری، دای پوودش کاضووور، بر یافتهبنا: گیرینتیجهه

ت از زندگی را زندگی، رضووای معناشوونا تیانگیزشووی و  ،ی، ارتباطیبر ابعاد دیجانی، شوونا ت تأثیربا د توانمیآموزش مدیریت تنیدگی 

 . دددرا افزایش  رفتاریروان مادران دارای کودک با مشکالت  سالمت درنتیجهافزایش ددد و 
 

 مشکالت رفتاری، والدینی تنیدگی، رضایت زناشویی، تنیدگیمدیریت  :هاکلیدواژه
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 مقدمه
عضوووی از  انواده که بیشووترین تعامل و نزدیکی  عنوانبهمادر 

مشوووکالت در معرض  طر بیشوووتر  تواندمی را با کودک دارد

ناشوووی از مشوووکالت فردی جسووومی، روانی و اجتماعی و بین

 کودکان، رفتاری مشوووکالت .(1) گیردرفتاری کودک قرار 

کودکان،  و  انواده برای که دستند ایکنندهناتوانمشوکالت 

 باعث کادش میزان و کنندمی ایجاد را بسیاری دایدشوواری

 این. شووووندمی هاتحصووویلی آن و فردی عملکرد در کارایی

 افت آنکه نتیجه  شوووندطرد می اطرافیان سوووی از کودکان

میزان شوویوع (.  2)   وادد بود بزدکارانه رفتاردای یا تحصوویلی

 که ایگونهبه در کال افزایش استکودکان مشکالت رفتاری 

 6/11 به 0/9 از رفتاری مشووکالت گذشووته سووال 20 طول در

 رفتاریمیزان شویوع مشکالت  (.9) اسوت یافته افزایش درصود

 و شیکندای فزوندر ا تالل در کودکان دبسوتانیدر ایران نیز 

درصد،  1/9 یافسردگدرصود، اضوطراب و  2/11پر اشوگری 

 9/5ی ضداجتماعرفتار  ،درصد 10/1اجتماعی  نایافتگیسازش

 . (1است )درصد گزارش شده  0/9توجه  ارسایین و ،درصد

ین دمبستگی باالیی بپوودشوگران،  داییافتهبر اسواس 

 (0روانی مادر وجود دارد ) مشکالت رفتاری کودک و ا تالل

تاری رف -مشووکالت دیجانیو زناشووویی والدین  بین دلزدگیو 

ا بکه طوریبه معنواداری وجود دارد؛ کودک ارتبوا  مببوت و

زناشویی، مشکالت دیجانی و رفتاری کودک افزایش دلزدگی

از طرف دیگر، رضوووایت زناشوووویی از  (.9) ابودیوافزایش می

 شنا ته شدهمت روان کودک مه  و اثرگذار بر سال دایمؤلفه

کننده اصووولی طالد عدم بینیپیش یکی از عوامل(. 3اسوووت )

که  داییفرزندان  انوادهکه  ایگونهبهاست رضوایت زناشویی 

 داهسایر  انوادگیرد نسبت به فرزندان در آن طالد صورت می

، روابط رتضعیف ری بیشتر،  ودپنداشتمشوکالت رفتا عموماً

نند کدای تحصووویلی کمتری را تجربه میاجتمواعی و موفقیوت

 فرد نسوووبت به رابطه نگرش به عنوان رضوووایت زناشوووویی (.0)

 عاشقانه رابطه از کلی ارزیابی یک که شودمیبیان  زناشوویی

 از افراد شادی میزان از انعکاسی تواندمی و اسوت فرد کنونی

 موقعیت یک ؛دباشووو بودن  شووونود یا و زناشوووویی روابط

متأثر از  و بوده زوج دو در تالش مسووتلزم که شوونا تیروان

بر این  پوودشوووگرانبر ی . (6)اسوووت الد نیز و ارتبا  کودک

 لیکزمان دچار افت  گذشووت با زناشووویی رضووایتباورند که 

از یک کادش رضووایت در مراکل  بر ی دیگر نیز و شووودمی

ای دهع. ددندمی بر  یابدمیتدریج افزایش اولیوه کوه بعددا به

در ی رضوایت زناشوی زمینه دردیچ تغییر مهمی  که نیز معتقدند

 دامهارتبر ی  در در صووورت. طول زمان ایجاد نخوادد شوود

ند بر افزایش و بهبود رضوووایت زناشوووویی اثر معناداری ناتومی

ای دپوودشگران معتقدند مهارتداشوته باشند. در دمین راستا، 

زوجین دارد. زنوواشوووویی ای بر رضوووایووت عمووده تووأثیرگفتگو 

 شوووانرابطهطورمعمول بوه کف  و نگهداری دوایی کوه بوهزوج

ان شووزناشووویی تر و متعهدتر به رابطهشووادتر، راضووی پردازندمی

بسووویاری از  ددد که ریشوووه(. مطالعات نشوووان می15دسوووتند )

دا در و مشکالت زناشویی، ناتوانایی زوج داسوءتفاد دا، تنش

برقراری ارتبا  سال  و گوش دادن صادقانه به یکدیگر، افتادن 

دای شووونا تی و افکار منفی، ناتوانی در مذاکره در دام تحریف

 زناشویی و درگیر شدن مسائلکل  سازنده برای وگویگفتو 

متقابل است که موجب برانگیخته شدن  ةدر فرایند کمله و کمل

 زناشویی تعارضالبته (. 11شود ) ش  و پر اشگری متقابل می

 و تاسوو ناپذیراجتنابکه نقطه مقابل رضووایت زناشووویی اسووت 

شوووودر  و زن بین عشووو  کف  برای کدودی تا کالدرعین

 دارها درستیبه دای زناشوییتعارض کهدنگامی .است ضروری

 شوونا تیروان دایآسوویب به منجر زنان، در  صووو بهنشووود 

 ،وابی بی ،تنیدگی پر اشووگری، اضووطراب، افسووردگی، مانند

 تردید، و شک و سوءظن موارد بر ی در و  سوتگی، وسواس

 (.12) شووودمی  ودکشوووی کتی وطالد  به قصوودترک  انه 

الدین و و تنیدگیرضایت زناشویی ارتبا  معناداری با  دمچنین

مشووکالت رفتاری کودکان دارد. والدین با رضووایت زناشووویی 

ری را بیشوووتو مشوووکالت رفتوواری  نیوالوودی تنیوودگیتر، پووایین

بووا درجووات  تنیوودگی (.19)کننوود گزارش می شووووانکودکدر

 رد تنیدگی بخشووی از زندگی روزانه ماسووت و سووط  ،مختلف
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 زنان یتنیدگ سط  میان این در و یافته افزایش گذشته دده سوه

دومین  تنیدگی رودوانتظار می (11) اسووت شووده گزارش باالتر

در (. 10) باشوود 2525دای روانی تا سووال علت اصوولی بیماری

منزله یک ممکن اسوووت به تنیدگی، شووونا تیرواناصوووطال  

یوک واکنش در مقوابول محرک محیطی و یا محیطی، محرک 

 یتنیدگدر این میان  .اکنش قلمداد شوووودوتعامل بین محرک 

 تنیدگیادراک  کنندهمشخص که است اصوطالکی والدینی،

 دایویوگی د  موضوووع اسووت. این ککود -والد نظام در

 به والدین دایپاسخ و تنیدگی د  تجربه و کودک آورشتن

مووادر بووه  تنیوودگی(. 19) گیردبرمی در را دوواویووگوی ایون

امر  طلبی بیشوووتر درطلبی و سووولطهگویی کمتر، قدرتپاسوووخ

 والدین تنیدگی(. سط  باالی 13) استپیوند  ورده  والدگری

کودک ناکارآمد در ارتبا  اسوت و مطلوب این  -با رابطه والد

 (.10شود )والدین در محدوده طبیعی کف   تنیدگیاست که 

 هک دوره بحرانی تحول اسووت یک دبسووتانیپیشدوره 

رفتاری  تو مشکال تنیدگیی از یسطو  باال تجربه بادا  انواده

زنوودگی بووا کودک دارای  .گردنوودپووذیر میآسووویووبکودک 

انواده برای   شگرتنعاملی  صورتبهمشوکالت رفتاری، اللب 

 تحت افراد که زمانی پوودشگران از نظر (.13) شودمی درک

 داشوووته را الزم ایمقابله دایمهارت باید دسوووتند، تنیدگی

 ،تنیدگی ددند. چنانچه کادش را تنیدگی اثر بتوانند تا باشند

 فرد شووود،فراد   ای مؤثرمقابله دایمهارت و شووود مدیریت

 به  ود زندگی دایچالش و نیازدا با تا بود  وادد قادر

 (.16کنار آید ) بهتری شیوه

شناسی است ناز روا ایشا هرفتاری  -درمان شنا تی 

پردازان پردازد و نظریهکه به ارتبا  بین افکار و اکسوواسووات می

 ود باعث  ودیکنند که رویداددا بهشووونا تی اسوووتدالل می

شوووند، بلکه این افکار رفتاری نمی دایاکنشو و اکسوواسووات

یوه به شووو تنیدگیمدیریت  کنند.را ایجاد می هاآندسوووتنود که 

 رفتاری از پشوتوانه پوودشی پرباری بر وردار است. -شونا تی

پوودش  ود نشوووان داد کوه آموزش مدیریت در  (25) کبیبی

ریمی و ک .گرددتحصووویلی می تنیدگیتنیدگی موجب کادش 

که  دریافتنددر ( 22فرد )ایسوولطانی و دوکانه( و 21دمکاران )

موجب کادش تعارضات زناشویی و  تنیدگیآموزش مدیریت 

که توسووط  ی. در پوودشووگرددمیافزایش رضووایت زناشووویی 

آموزش مدیریت صوووورت گرفت  (29نواد و دمکاران )مهری

دش در پوو زناشوووویی را افزایش داد. یافتگیشسووواز تنیدگی

 سوووبک به تنیدگی مدیریت آموزش( 21نواظر و دمکاران )

 دارای والدین روان سوووالمت شوووا ص رفتاری -شووونا تی

 و جسووومووانی عالئ  و را افزایش ذدنی توانک  کوودک

 .داد را کادش مادران افسردگی

 المتسووووالدینی  تنیدگیا نظر بوه اینکوه بوا افزایش بو

عنوان شخصی که بار عمده  مادر به رضوایت زناشوییو  یروان

منفی قرار  تووأثیرمراقبووت از کودک بر دوش اوسووووت، تحووت

 یتنیدگآموزش مدیریت  تأثیردمچنین درباره  و (20) گیردمی

 یدای محدودوالدینی پوودش تنیدگیو بر رضوایت زناشویی 

وع افزایش میزان شیدر ایران صوورت گرفته است و با توجه به 

ی و عدم والدین تنیدگیآن با  و رابطهمشکالت رفتاری کودک 

 آموزشددف پوودش کاضوور بررسووی اثر رضووایت زناشووویی 

ناشویی رفتاری بر رضایت ز –به شیوه شنا تی تنیدگیمدیریت 

 مشوووکالت مبتالبهوالودینی موادران دارای کودک  تنیودگیو 

 رفتاری است.

 

 روش
پوودش کاضووور  :کنندگانشههرکتالف( طرح پژوهش و 

و پیگیری بووا  آزمونپس -آزمونپیشآزمووایشوووی از نوع نیمووه

مادران دارای  تمامیشوووامل  یآمار جامعهاسوووت.  گواهگروه 

سوووتانی دبمقطع پیش مشوووکالت رفتاری مبتالبهکودک پسووور 

که  بود 1960در سال مدارس دولتی ناکیه دو شوهرستان رشت 

در  گیرینمونهروش  بوا نفر 95ای بوه کج  نمونوه اآنهواز بین 

به این ترتیب که ابتدا مجوزدای الزم  ؛دسووترس انتخاب شوودند

 مدرسووه ابتدایی 6مراجع به گرفته شوود و با  وپرورشآموزشاز 

ناکیه دو رشوت و با دادن پرسوشونامه مشکالت رفتاری شهی  و 

نتایج  و پس از بررسی دبستانیپیشیوسوفی به مادران کودکان 
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دارای کودک با مشکالت  مادر 95 شدهتکمیلدای پرسوشونامه

و ی دو گروه آزمایشدر  تصادفی صورتبهبه انتخاب و  رفتاری

(. گروه آزمایش طی ده نفر 10 گروهدر ) شوودند جایددی گواه

ی ا، مدا لهگواهو گروه کرد جلسوووه دفتگی مودا له دریافت 

ن آزمودریافت نکرد. پس از اتمام جلسات، از در دو گروه پس

ماه، مرکله پیگیری اجرا شووود.  1بوه عمول آمود و نهوایتاً بعد از 

. بود 95/99 گواه گروه و 9/99 آزمایش گروه سووون میانگین

 درصد 9/99 دیپل ، زیر تحصیالت آزمایش گروه درصد 3/29

 هگوا گروه. داشووتند دانشووگادی تحصوویالت درصوود 15 و دیپل 

  9/09 و دیپل  درصد 9/99 دیپل ، زیر تحصیالت درصود 1/19

 155 آزمایش گروه. داشووتند دانشووگادی تحصوویالت درصوود

 3/29 و دار انه درصووود 9/39 گواه گروه و دار انه درصووود

 مادر عبارت بود از:ورود  دایمالک .بودند شوووالل درصووود

 تحصیلی پایه با رفتاری مشکالت به مبتال( پسور) کودک دارای

 نمره بکسووسووط  تحصوویالت کداقل ابتدایی،  ،دبسووتانیپیش

 دارودای مصوورف عدم زناشووویی، رضووایت در آزمون پایین

دمزمان و  شووونوا تیروان درموانگیری پزشوووکی و عودمروان

 انجام عدم و جلسووه دو از بیش کضووور  روج عدم دایمالک

 تکالیف بود.

 ب( ابزار

این مقیاس شووامل سوون، : شوونا تیاطالعات جمعیت سوویاده. 1

 .استتحصیالت، تعداد فرزندان، شغل و ... 

 پرسشنامه کوتاه: سخهن 1انریچ زناشویی رضایت رسوشنامه. پ2

 (1606) دمکاران و اولسون توسوط انریج زناشوویی رضوایت

 به منظور و گویه 110این ابزار دارای اسوووت.  دهشووو طراکی

 دایزمینه و شوووناسوووایی زامشوووکل بالقوه دایزمینه ارزیابی

 این .رودمی کار به زناشوووویی روابط پربارسوووازی و قدرت

 درونی د. دمسانیقوی دار سنجیروان دایویوگی پرسوشنامه

 (.29) اسووت شووده زده نیتخم 65/5 تا 39/5 از ایدامنه در آن

 طوالنی علت به پرسووشوونامه این سووؤالی 13 نسووخه ایران در

 شووده طراکی( 23)سوولیمانیان  توسووط آن اصوولی نسووخه بودن

                                                            
1 . Enrich Marital Satisfaction Questionnaire 

از طری  و روایی دمزموان آن  60/5 درونی دمسوووانیت. اسووو

 شووده گزارش 61/5ای گویه110 نسووخهمحاسووبه دمبسووتگی با 

 دایزوج انریچ پرسوووشووونامه دایمقیاس ردهتمامی  .اسوووت

 که دددمی نشووان این و کنندمی متمایز را ناراضووی و راضووی

 پاسخ است. بر وردار  وبی مالک روایی از پرسوشونامه این

کامالً موافق  تا کامالً  ایگزینه 0در طیف لیکرت  سووؤاالت به

 .است مخالف 

 : ایندبسووتانیپیش کودکان رفتاری مشووکالت . پرسووشوونامه9

( 1930یوسووفی ) و شووهی  توسووط پوودشووی در که پرسووشوونامه

 1 که اسوووت گویه 21 دارای شوووده دنجاریابی و طراکی

 و رفتووار اجتموواعی ترس، توجووه، ارسووووایینوو مقیوواس رده

 ایدرجه 9 لیکرت طیف سووونجد و دررا می پر واشوووگری

 . شهی شودمی داده ( پاسخبیشتر اوقات ،بعضی اوقات )درگز،

 از پرسشنامه این سازه روایی بررسی به منظور (20) یوسفی و

 را نباخوکر آلفای ند ونمود اسوووتفاده عوامل تحلیل روش

 ساله 1، 02/5 سواله 9: ترتیب به مختلف سونی دایگروه برای

 نشانگر که گزارش کردند 01/5 سواله 9، 05/5 سواله 0، 30/5

 نباخوکر آلفای ضریب .است مطلوب پرسشنامه درونی اعتبار

 نمره درقدرنمودند.  برآورد 05/5 را پرسووشوونامه کل برای نیز

 که است آن معرف باشد، بیشوتر این پرسوشونامه در آزمودنی

 .است بر وردار بیشتری رفتاری مشکالت از

این شووا ص توسووط  :2ینیوالد تنیدگی. پرسووشوونامه شووا ص 1

 ای است که بر اساس آنشوده است و پرسشنامهآبیدین سوا ته

در نظام والدین و کودک را ارزشوویابی  تنیدگیتوان ادمیت می

تواند از والدینی می تنیدگیاصوول مبتنی اسووت که  براینکرد و 

والدین و یا  دای صوویصووهکودک، بر ی  دایویوگی ایپاره

تقی  طور مسووودای متنوعی که با ایفای نقش والدینی بهموقعیت

است  گویه 125مرتبط دسوتند، ناشوی شود. این شا ص شامل 

به  (گویوه 01) ینیالودوو ( گویوه 13) یکودکمرو کوه دو قل

 16) یزندگ تنیدگییک مقیاس ا تیاری تحت عنوان  اضوووافه

ت نیز به روش لیکر گذارینمره. شووویوه گیردبرمیرا در (گویه

2. Parenting Stress Index  
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از کامالً موافق  تا کامالً مخالف   0تا  1دای پواسوووخ برکسوووب

دمسانی درونی از طری  محاسبه آلفای  و اعتبارشوود. انجام می

نفری از مادران  210کرونبواخ برای کول مقیاس در یک گروه 

به دسوت آمد. این ضریب در قلمرو کودک  69/5 یکنگدنگ

 69/5بوده است. اعتبار تفکیکی ابزار  61/5الد وو در قلمر 00/5

ابزار تنیدگی مختلف  0ابزار با  زماندمو دامنوه ضوووریب اعتبار 

 (.26) استبوده  99/5تا  90/5بین  دیگر

درمان، یک الگوی درمانی  طر : ایمهداخلههج( برنهامهه 

که  ( بود25و  95)رفتاری  -با شوویوه شوونا تی تنیدگیمدیریت 

توسوووط  یووک روز ایای دفتوهدقیقوه 65جلسوووه  15در قوالوب 

 ضرتک فردنگی سسهمؤ به وابسته آموزشوی در سوالن درمانگر

 درمانگر شد.اراِئه  رشوت شوهر در( علیها اهللسوالم) زدرا فاطمه

 را بحث مورد موارد ابتدا جلسوووه در )نویسووونده مسووورول( در

 یاندرمووانجو بووه را جوودیوود دووایمهووارت کرد،می مشوووخص

 عینم جلسووات بین فاصووله در اجرا برای تکالیفی و آمو تمی

 ،سهجل دو بین فاصوله در که ندبود موظف یاندرمانجو. کردمی

 و داده انجام عملی طوربه  انه در شوودهتعیین عملی دایتمرین

و  .ندکن بیان را تکلیف آن انجام روند از گزارشی جلسوه در در

 آزمون اجراماه پس از اجرای پس 1پیگیری به فاصوووله  آزمون

   شد.

شووده ارائه  ا تصوواربهات درمانی محتوای جلسووزیر  در جدول

 .است
 خالصه طوربهمحتوای جلسات درمانی  :1دول ج

 محتوای برنامه درمانی جلسه محتوای برنامه درمانی جلسه

1 
 19 دای تنیدگی/ آرمیدگی عضالنی تدریجی برایو پاسخ معرفی برنامه/ تنشگر 

 ایمادیچه گروه
 آموزش  ودزاد برای ضربان قلب، تنفس، شک  و پیشانی/ مقابلة کارآمد 1

 ای مؤثردای مقابلهآموزش  ودزاد دمراه با تصویرسازی و  ودالقایی/ اجرای پاسخ 7 ای / تنیدگی و آگادیگروه مادیچه 0تدریجی برای آرمیدگی عضالنی  2

9 
ای/ ارتبا  گروه مادیچه 1تنفس، تصویرسازی، آرمیدگی عضالنی تدریجی برای 

 داافکار و دیجان
 مانترا / مدیریت  ش  مراقبه 8

4 
ی عضالنی تدریجی منفعل/ تفکر منفی و تحریفات دگیآرم تصویرسازی،تنفس، 

 شنا تی
 شمارش تنفس/ آموزش ابرازگری مراقبه 3

 تصویرسازی و مراقبه/ کمایت اجتماعی و مرور برنامه 11 آموزش  ودزاد برای سنگینی و گرما/ جایگزینی افکار منطقی 5

 

ابتدا مجوزدای الزم  ،انتخاب افراد نمونهجهت : د( روش اجرا

و برای سونجش کودک مبتالبه  گرفته شود وپرورشآموزشاز 

مشوکالت رفتاری پرسوشنامه مشکالت رفتاری شهی  و یوسفی 

س مادرانی پسدبستانی تکمیل شد. توسط مادران کودکان پیش

رکت و به ش دکه دارای کودک مبتالبه مشوکالت رفتاری بودن

 د،رضوووایت داشوووتن دوای آموزش مدیریت تنیدگیدر کالس

نریچ و تنیدگی والدینی رضوووایت زناشوووویی ا دایپرسوووشووونامه

جلسه  15به مدت  و تکمیل شود  توسوط این مادرانز آبیدین نی

 –به شووویوه شووونا تی تنیدگیآموزش مودیریوت  ایدقیقوه 65

 رعایت منظور به .دریافت نمودندگرودی  را به شوویوهرفتاری 

آنها  دایپرسوووشووونامه، داآزمودنیا القی  مالکظوات کردن

 اطالعات ماندن محرمانه و اصول ا القی مانندکدگذاری شد 

 .شد رعایت کامالً رازداری و
 

 هایافته
ت. قرار گرف موردبررسووویابتدا توزیع نرمال متغیردای پوودش 

دمگنی  شوووواموولمکرر  گیریانوودازهآزمون  دووایفرضپیش

 کوواریانس، دایماتریستسوواوی  ،واریانس متغیردای پوودش

 قرار گرفت و سووپس به تحلیل موردبررسوویکرویت ماچلی نیز 

مکرر پردا ته شووود. میانگین و  گیریاندازهواریوانس بوا روش 

در گروه آزمایش به  کنندگانشوورکتانحراف اسووتاندارد سوون 

و میوانگین و انحراف اسوووتاندارد سووون  30/9و  25/99ترتیوب 

بود.  10/0و  95/99به ترتیب  گواه در گروه کنندگانشووورکت
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لموگروف اسووومیرنوف برای بررسوووی نرمووال بودن اآزمون کوو

د. استفاده ش موردمطالعهدر متغیردای  داآزمودنیتوزیع نمرات 

وودش با توجه به این آزمون پ متغیردوای تموامیتوزیع نمرات 

دوا از تحلیول واریوانس به روش تحلیول داده . برایبهنجوار بود

مکرر اسوووتفاده گردید. عامل گروه با دو سوووط   گیریانودازه

 ، عاملگواهبه شووویوه گرودی( و  تنیدگیآزموایش )مودیریت 

و پیگیری  آزمونپس، آزمونپوویشزمووان بووا سووووه سوووطو  

از  آمدهدسووتبهتوصوویفی  داییافتهقرار گرفت.  موردبررسووی

ت.شده اس ارائه 2متغیردای پوودش در جدول 

 والدینی تنیدگیاز رضایت زناشویی و  آمدهدستبهتوصیفی  هاییافته: 2 جدول

آزمونپیش    آزمونپس   پیگیری 

 (SD) نیانگیم (SD) نیانگیم (SD) نیانگیم گروه متغیر

 رضایت زناشویی
 (01/12) 19/196 (99/29) 11/121 (19/11) 01/155 آزمایش

 (52/15) 10/156 (01/15) 00/150 (00/15) 60/159 گواه

 والدینی تنیدگی
 (23/91) 93/219 (91/15) 26/206 (51/90) 39/265 آزمایش

 (30/19) 90/236 (91/90) 30/202 (20/99) 10/203 گواه

، میانگین گواهآزمایش و  در گروه 2بوا توجوه به جدول 

و پیگیری نسوووبت به  آزمونپسرضوووایت زناشوووویی در مرکله 

الدینی در و تنیدگیآزمون افزایش یافته اسوووت و میانگین پیش

 آزمون در گروهو پیگیری نسوووبوت بوه پیش آزمونپسمرکلوه 

دای آزمون فرض، کوادش یافته اسوووت. پیشگواهآزموایش و 

 .(9 جدول) گیری مکرر انجام شدتحلیل واریانس با اندازه
 

 گواههای مشکالت رفتاری در دو گروه آزمایش و لی، همگنی واریانسچنتایج همگنی کوواریانس، کرویت مو: 9جدول 

 (fام باکس ) متغیر
 لیچکرویت مو

 )خی دو(

 لوین

 پیگیری آزمونپس آزمونپیش

 رضایت زناشویی
03/29 (60/9) 62/5(10/2) 96/2 09/1 50/5 

551/5P= 911/5 P= 199/5 P= 599/5 P= 020/5 P= 

 تنیدگی والدینی
20/10 (96/2) 09/5 (69/9) 52/5 55/5 12/9 

519/5= P 190/5= P 069/5= P 669/5=P 500/5= P 

شان رضایت زناشویی نبررسی نتایج آزمون ام باکس متغیر 

( اما با توجه به  p< 551/5) ددد که آزمون معنادار اسوووتمی

توانی  از این مفروضوووه عبور نمایی . برابری تعوداد دو گروه می

 51/5والدینی ) تنیدگیبررسوووی نتوایج آزمون ام بواکس متغیر 

<p دای کوواریانس نیز کاکی از ( در مورد تسووواوی ماتریس

دای کوواریانس برقرار دمگنی ماتریسمفروضووه  آن اسووت که

چلی در دو متغیر وفورض آزموون کرویووت ماسووووت. پویوش

موردبررسوووی قرار گرفت. با توجه به سوووط  معناداری کرویت 

چلی برای در دو ومفروضوووه کرویووت م ( p> 50/5چلی )وم

متغیر برقرار اسووت. نتایج آزمون لوین نشووان داد که مفروضووه 

 تنیدگیت زناشوووویی و رضوووای یدوای  طاواریوانس دمگنی

(،  p>50/5آزمون )والوودیونوی دو گووروه در موورکوولووه پوویش

 ( برقرار است.p> 50/5( و پیگیری ) p> 50/5) آزمونپس
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 (زالمبدای ویلکتعامل )گروهی و گیری مکرر برای اثرات درونآزمون تحلیل واریانس چندمتغیره با اندازه: 4جدول 

 مجذوراتا سطح معناداری F مقدار عامل متغیر

 315/5 551/5 55/99 26/5 زمان رضایت زناشویی

 009/5 551/5 03/10 12/5 تعامل گروه و زمان 

 065/5 551/5 10/16 11/5 زمان تنیدگی والدینی

 120/5 551/5 56/15 03/5 تعامل گروه و زمان 

ابتدا آزمون تحلیل واریانس با دا وتحلیل دادهبرای تجزیه

 گرودی نمره رضایت زناشوییگیری مکرر با عامل دروناندازه

موردی گروه بوار متوالی و عوامل بین 9در  والودینی تنیودگیو 

 و شوود و نتایج آن نشووان داد که نمره رضووایت زناشووویی انجام

آزمون و آزمون، پسدر سووووه زمووان )پیش والوودینی تنیوودگی

دمچنین . (P< 551/5)عنواداری باد  دارند پیگیری( تفواوت م

دا آزمون و پیگیری( و گروهآزمون، پسبین نمرات عامل )پیش

تعامل معناداری  والدینی تنیودگیو  رضوووایوت زنواشووووییدر 

 و رضایت زناشوییبنابراین نمرات  (P < 551/5)مشوادده شود 

ا آزمون و پیگیری در مقایسوووه بدر مرکله پس والدینی تنیدگی

 .طور معناداری تغییر کرده استآزمون بهپیش

 

 

 

 

 
 

 مکرر گیریاندازه با آزمودنیدرون و آزمودنیبین واریانس تحلیل آزمون نتایج: 5 جدول

 عامل متغیر
مجموع 

 مجذورات
 درجه آزادی

میانگین 

 مجذورات
f 

سطح 

 معناداری
 مجذور اتا

 916/5 551/5 11/19 31/1116 1 31/1116 گروه 

 130/5 551/5 26/20 60/9006 2 65/3116 زمان رضایت زناشویی

 911/5 551/5 90/11 29/2593 2 02/1191 زمان * گروه 

 530/5 112/5 20/2 99/3061 1 99/3061 گروه 

 910/5 551/5 03/12 65/0096 2 36/11936 زمان تنیدگی والدینی

 162/5 559/5 99/9 69/9516 2 61/9596 زمان * گروه 

، آزمونپیش)عامل  داینمره، بین 0 جدولبوا توجوه بوه 

و پیگیری( در زمینوه رضوووایوت زنواشوووویی تفاوت  آزمونپس

دو گروه میووان ین دمچن (.p< 551/5معنوواداری وجود دارد )

(. p<551/5) وجود دارد تفاوت معنادارینیز آزمایش و گواه 

ایت رضووو افزایش بر تنیدگیآموزش مدیریت  دیگرعبارتبوه

زناشوویی گروه آزمایش در مقایسه با گروه گواه معنادار است. 

آزمون و پیگیری( در آزمون، پسعوواموول )پیش دوواینمرهبین 

 551/5والودینی تفواوت معناداری وجود دارد ) تنیودگیزمینوه 

>p)اموا بین دو گروه آزمووایش و گواه تفوواوت معنوواداری بووه  ؛

مدیریت  دیگر آموزشعبوارتبوه. (P> 50/5نیوامود )دسوووت 

 والودینی موادران در گروه آزمایش تنیودگیبر میزان  تنیودگی

نتایج مقایسه  9در جدول  معناداری داشت. تأثیرنسوبت به گواه 

ایش و گروه آزم و تنیدگی والدینی میانگین رضوایت زناشویی

زارش گو پیگیری آزمون آزمون، پسکنترل در سه مرکله پیش

 شده است.
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 الدینیو تنیدگیو  رضایت زناشوییآزمون و پیگیری آزمون، پسمیانگین گروه آزمایش و کنترل در مراحل  پیشمقایسه  نتایج  :1جدول

 سطح معناداری خطای استاندارد اهتفاوت میانگین میانگین کنترل میانگین آزمایش مرحله متغیر

رضایت 

 زناشویی

 059/5 91/1 -19/9 60/159 01/155 آزمونپیش

 595/5 90/9 00/10 00/150 11/121 آزمونپس

 551/5 25/1 60/26 10/156 19/196 پیگیری

 تنیدگی

 والدینی

 011/5 03/19 20/9 10/203 39/265 آزمونپیش

 119/5 99/11 -19/29 30/202 26/206 آزمونپس

 510/5 00/19 -99 90/236 93/219 پیگیری

در متغیر رضوووایووت  شوووود،کووه مالکظووه می طوردمووان

 5/ 50) آزمونپسدر مرکله  گواهزناشوووویی گروه آزمایش با 

>p( و پیگیری )551/5 >p )میانگین  درنتیجه. اسووت دارمعنی

یشووتر ب معناداری طوربهو پیگیری  آزمونپسگروه آزمایش در 

یانگین تفاوت م ،والدینی تنیدگیدر متغیر  .استگواه از گروه 

دار ( معنیp< 5/ 50) گواه در مرکله پیگیری وگروه آزمایش 

ور ط. درنوتیجووه میووانگین گروه آزمووایش در پیگیری بووهبوود

نحوه روند تغییر  ،1در نمودار .بودبیشتر از گروه گواه  معناداری

ه مرکلمیانگین نمرات رضووایت زناشووویی در دو گروه طی سووه 

 تغییر روند نحوه ،2 نمودار درو در  گیری ارائه شده استاندازه

 مرکلووه سووووه طی گروه دو در والوودینی تنیوودگی مویووانگین

 است. شده ارائه گیریاندازه
 

 
    گیریسه مرحله اندازهنحوه روند تغییر میانگین نمرات رضایت زناشویی در دو گروه طی  :1نمودار                         

 گیریاندازه مرحله سه طی گروه دو در والدینی تنیدگی میانگین تغییر روند نحوه :2 نمودار 

آزمون و زناشووویی در پسرضووایت ، میزان 1به نمودار  با توجه

گروه آزمایش بهبودی معناداری نشووان داده اسووت که  پیگیری

دمچنین بر  .شوووودمیاین رونوود بهبودی در گروه گواه دیووده ن

آزمون و تنیوودگی والوودینی در پسمیزان  ،2اسوووواس نمودار 

پیگیری گروه آزموایش کادش و تعدیل معناداری نشوووان داده 

 شود.ه گواه دیده نمیدیل در گرواست که این روند تع

 گیریبحث و نتیجه
بر  یتنیدگآموزش مدیریت  تأثیرپوودش کاضر بررسی ددف 

والدینی مادران داری کودک با  تنیدگیرضووایت زناشووویی و 

 -نشووان داد که مدا له شوونا تی دایافتهمشووکالت رفتاری بود. 

 و منجر به افزایش رضووایت زناشووویی تنیدگیرفتاری مدیریت 

دارای کودک با مشوووکالت  مادرانکوادش تنیودگی والدینی 

یووافتووه پوودش کوواضووور بووا نتووایج بر ی  این گردیوود. رفتوواری

(، در پوودش  ود 25کبیبی )اسووت. دای قبلی دمسووو پوودش

که آموزش مدیریت تنیدگی موجب کادش  به این نتیجه رسید

. گرددآموزان دبیرسوووتووانی میتنیوودگی تحصووویلی در دانش

توان می که دنشووان دادن در پوودشووی نواد و دمکاران نیزمهری

ل ا تالدارای زناشوویی را در دمسران جانبازان  یافتگیشسواز

 دادایش افز تنیدگیپس از سووانحه با آموزش مدیریت  تنیدگی

از کاکی  دایوافتوه( 21کریمی و دمکواران ) . در پوودش(29)

 .والدین بودافزایش رضووایت زناشووویی در اثر آموزش در این 
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 تنیدگی مدیریت آموزش( 21در پوودش نواظر و دمکاران )

 والدین روان سووالمت شووا ص رفتاری-شوونا تیسووبک  به

 و جسوومانی عالئ  و را افزایش ذدنی توانک  کودک دارای

 اجتماعی کارکرد و  واب و داد را کادش مادران افسردگی

( با آموزش 22فرد )ایوکانهسوولطانی و د .بخشوود بهبود را هاآن

موجب کادش فرسوووودگی شوووغلی و افزایش  تنیدگیمدیریت 

تعدادی از  شوودند. اکمرداللرضووایت زناشووویی در کارکنان 

انوان ر روی ببکه  تنیدگیی کوه از برنامه مدیریت یدواپوودش

 تأثیر( 91) می و للیتاسوویالکسووی شووامل پوودش صووورت گرفته

تاران پرسووو تنیدگی را بر درک تنیدگییوک برنواموه مدیریت 

 1شوالل در بخش روانی بیمارستان را در سه مرکله قبل، بعد و 

 دگیتنیدفته پس از مدا له بررسووی کردند و کادش تدریجی 

دمکاران و  محمدیشوریرا در پرسوتاران گزارش کردند. دره

رفتاری مدیریت  –آموزش شووونا تی نشوووان دادنود کوه (92)

منجر به ارتقای سوووالمت روان و کادش اضوووطراب  ،تنیودگی

( در 99زاده و دمکوواران )دوسووووت. گرددمیدوران بووارداری 

 انحور نشانگم انواده به دنگامپوودشی نشان دادند که مدا له 

 داینشووانه جسوومی، داینشووانه)آن  دایمقیاس رده و تنیدگی

 هگرو در را( رفتاری داینشووانه و شوونا تی داینشووانه عاطفی،

آموزش دمچنین  ددد.کادش می معناداری  طوربوه آزموایش

 معناداری در تأثیر رفتاری -شنا تیبه شویوه  تنیدگیمدیریت 

افسوردگی زنان سرپرست  انوار  و تنیدگیکادش اضوطراب، 

( نشووان داد که 90پوودش داشوومی و دمکاران ) (.91) داشووت

 رفتاری- شووونا تیروش به تنیدگی مدیریت آموزش برنامه

سفانه متأ د.وشمیزنان نابارور  زیستیمیزان شادافزایش  موجب

پوودشووی در راسووتا با متغیر تنیدگی والدینی پیدا  انپوودشووگر

 نکرد.

دیریت م چنین بیان کرد که توانمین نتایج کاضوور یدر تبی 

ش رفتاری با آموزش فرایند به چال -به شوویوه شوونا تی تنیدگی

بین  ارتقای روابطسووبب دای شوونا تی کشوویدن فعاالنه تحریف

افکووار  درواقعشوووود. می تنیوودگی والوودینی و کووادش زوجین

 ودآینوود منفی، فراینووددووای پردازش اطالعووات نوواکووارآموود و 

که بر  ی دسووتنددایمؤلفه ترینمه شوونا تی منفی از  دایتبیین

رفتاری سبب رفتاردای ناکارآمد و  -شنا تی آورداساس روی

. در مدا له کاضر با آگادی شوندمی اکارآمدفردی نروابط بین

دادن افراد از فراینوددوای پردازش اطالعات منفی و تغییر دادن 

و تبدیل  شنا تی منفی دایتبیینآنها به مببت، آگادی و تعدیل 

ار زان افکمببوت و اثربخش و تعدیل می دوایجوایگزینآنهوا بوا 

افزوده شوود و میزان  شووانزناشووویی ودآیند منفی بر رضووایت 

 نیدگیترضایت زناشویی و  چراکهیل گردید تعد شوانتنیدگی

 -دیجانی -، دارای ابعاد شووونا تینگرجامعبر اسووواس رویکرد 

ر معناشوونا تی دسووتند و با تغیی -اجتماعی-انگیزشووی -رفتاری

، با ابراینبن ،شووووندمیواقع  تأثیریک بُعد، سوووایر ابعاد نیز تحت

تغییر بُعد شوونا تی، سووایر ابعاد آنها در جهت کارآمد شوودن و 

ز کل آموزش اسوووتفاده ا براینعالوه. یابندمیمببت بودن تغییر 

نیز به افزایش رضووایت زناشووویی کمک  داتعارضمسوورله برای 

گوش دادن  شووودهگفتهکرده اسوووت. دمچنین عالوه بر موارد 

دا و ارزیابی و تغییر مؤثر، ابراز اکسووواسوووات و بیوان  واسوووته

 به شووویوه تنیدگیمدیریت  روش درکه  رادبرددوای ناکارآمد

شوووود نیز باعث کادش رفتواری آموزش داده می -شووونوا تی

 از طرفی .(11) گرددمیو افزایش رضوووایت زوجین  داتعارض

ش ها گرایآنشووود که تنیدگی والدین باعث میسووطو  باالی 

ز و ناپذیر، تهدیدآمیدای انعطافبیشووتری به اسووتفاده از شوویوه

درمانی  دایپر اشگرانه والدگری داشته باشند و کمتر از برنامه

بنابراین در  ؛شوووده برای کودکوان بهره ببرنودو  ودموات ارائوه

ی ترین رادبرددای درمانگیری درباره استفاده از مناسبتصمی 

اما پس از  (13)مواجه شوند شوکسوت ممکن اسوت با کودک 

مناسوووبی برای  ش مودیریوت تنیودگی بوه موادر، موقعیوتآموز

 د صحی  با مشکالت رفتاری کودکر ودای برآموزش شیوه

 . دشوبرای مادر فراد  می

توان بووه عوودم وجود پووودوش می دووایموحوودودیووتاز 

کاضر  پوودشوابسته در ارتبا  با متغیردای  دای کافیپوودش

نظیر محدودیت در کنترل عوامل  یدوایمحودودیوتو دمچنین 

مبوول وضوووعیووت اقتصووووادی و تعووداد فرزنوودان(، ) تووأثیرگووذار
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 هدر گرومحدودیت  و( فقط شهر رشت) جغرافیاییمحدودیت 

دبسووتانی، پسوور( را بیان کرد. پیشوونهاد پیش) جنسوویتسوونی و 

 هذکرشد دایمحدودیتشوود که پوودش کاضور بر اساس می

ر تدای سنی دیگر، در د تران، منطقه جغرافیایی متنوعدر گروه

ی بخشاثربرای انجام شود و دمچنین  تأثیرگذارو کنترل عوامل 

 تنیدگیر رفتاری ب -به شوویوه شوونا تی تنیدگیبیشووتر مدیریت 

ال  اص فنونو  والدگریدای شوود سووبکوالدینی پیشونهاد می

بعدی آموزش داده شوووود و  دایپوودشرفتار نیز به مادران در 

به  تنیدگیآموزش مدیریت  زناشویی دایبرای کادش تعارض

 شود.میپیشنهاد مادران نیز 

 

ناسووی نامه کارشووپوودش برگرفته از پایان اینتشههکر و ردردانی: 

د شناسی  دانشگاه گیالن با کارشد  ان  ککیمه  یری در رشته روان

اسووت. دمجنین مجوز اجرای آن بر روی افراد نمونه از سوووی  6129

سووووازمووان آموزش و پرورش اسوووتووان گیالن بووا شوووموواره مجوز  

بدین وسیله از تمامی مادرانی که در صوادر شد.   3952/10111/611

استاد رادنما و مشاور  و دمچنین اجرای این پوودش مشارکت داشتند

 .شودمی قدردانیتشکر و این پوودش 
 

 به منافع ادتض گونه دیچ نویسندگان برای پوودش این: تضاد منافع

 .است نداشته دنبال
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Abstract 

Background and Purpose: Research evidences suggest that stress is a major contributor in marital 

conflicts. The purpose of this study was to investigate the effect of stress management training on 

marital satisfaction and parental stress of mothers with child with behavioral problems. 

Method: This semi-experimental research was a pre-test post-test-follow-up with the control 

group. The statistical population in this research was all mothers with preschool children with 

behavioral problems in Rasht city. Through preschool children's behavioral problems 

questionnaire (Shahim and Yousefy, 1999), 30 mothers were selected using convenient sampling 

method and randomly assigned into two groups of experimental and control (n = 15). Enrich 

marital satisfaction scale (Olson, 1989) and Abidin parental stress scale (Abidin, 1990) had been 

used for data collecting. The experimental group received stress management training in ten 

sessions. For data analysis, repeated measure ANOVA was used. 

Results: Findings showed that stress management training had a significant effect on marital 

satisfaction and parental stress (P <0.01). 

Conclusion: According to the findings of the present study, along with statistical significance, we 

can point to clinical significance. It means that stress management training can increase the life 

satisfaction by affecting the emotional, cognitive, communicative, motivational and semantic 

dimensions of life, and consequently mental health of mothers with children with behavioral 

problems. 
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