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تأثیر آموزش مدیریت تنیدگی مبتنی بر رویآورد شناختی -رفتاری بر بهبود رابطه
والد -کودک و بهزیستی روانشناختی مادران کودکان کمتوان ذهنی
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تاریخ پذیرش59/10/09 :

تاریخ دریافت59/10/10 :

چکیده
زمینهه و ههد

تولد یدک دود

دمتوان ذهنی ،بهعنوان یک بحران می توان تأثیرات نامطلوبی بر مادران داشدددوه ن انرا را تحت

تنش هدداج میدددوی ،رنانی ،ن اموودداعی درار دهد  .هد ا اپ پهنهش ضدداأدددر تددأثیر اموپش مد یریددت تنید ی م ونی بر رنج انرد
شناخوی -رفوارج بر بر ود رابطه نال  -دود

ن برزییوی رنانشناخوی مادران دوددان دمتوان ذهنی بود.

روش پهنهش ضاأددر اپ نوآ اپمای ددی با پرش پیشاپمون -پساپمون با رنه واه اسددت .مام ه امارج این پهنهش شددامت توامی
مادران دوددان دمتوان ذهنی شررسوان رشت در سال  0959بوده است ده اپ این ت اد نوونهاج به ضجم  82نفر به شیوه نوونه یرج در
دسددورا انوباو ن بهصددورت تصددادفی در دن رنه اپمایش ن واه مای هی شدد ن  .براج مو انرج دادهها اپ مقیاا ارپیابی رابطه
مادر -دود

رابرت ن پرسد ددنامه برزییددوی رنانشددناخوی ری

اسددوفاده ش د  .براج رنه اپمایش ،اموپش م یریت تنی ی م ونی بر

رنجانرد شناخوی -رفوارج در  01ملیه  09ددیقهاج بر زار ش  ،درضالیده رنه واه هیچ ونه م اخلهاج را دریافت نکرد.
یافتهها نوایج تحلیت دوناریانس ن ان داد ده اموپش م یریت تنی ی توانیوه مؤلفههاج ضوایت بیشاپض  ،سرت یرج بیشاپض  ،ن
پرد مربوط به رابطه مادر -دود

را داهش ،ن مؤلفه پذیرش را افزایش ده ن هوچنین برزییددوی رنانشددناخوی را در مادران دوددان

دمتوان ذهنی افزایش ده (.)p >1/110
نتیجهگیری با تومه به نوایج این پهنهش ،اموپش م یریت تنی ی یکی اپ دارام ترین رنشهاج درمانگرج اسدددت ده در داهش
تنی یی ن بر ود برزییوی رنانشناخوی مادران دوددان دمتوان ذهنی مؤثر است.
کلیدواژهها م یریت تنی ی ،رابطه نال  -دود  ،برزییوی رنانشناخوی

* .0نویسنده مسئول دان جوج دارشناسی ارش رنان ناسی عوومی ،دان گاه یالن ،رشت ،ایران ((Fatemeh.Rahbar.Karbasdehi@gmail.com
 .8اسواد ،رنه رنان ناسی ،دان گاه یالن ،رشت ،ایران
 .9دان جوج دارشناسی رنان ناسی عوومی ،دان گاه یالن ،رشت ،ایران
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فاپوه ره ر درباس هی ن هوکاران

تأثیر اموپش م یریت تنی ی م ونی بر رنجانرد شناخوی ن ...

ارت داطهداج ب د ج دود  ،سددداپشیافوگی ،تنریم هیجانی ن

مقدمه
دم توانی ذهنی 0بر م ندداج راهنودداج ت دددبیصدددی ن امددارج

پاسدددخهاج ت ارأدددی دود

اخواللهاج رنانی ،اخواللی عصدد ی -تحولی با من دددأ پییدددوی

برادرانش رابطه دارد ( .)00نمود دود

اسددت ده نارسدداییهایی در تواناییهاج ذهنی ،مانن اسددو ،ل،

تددأخیر تحولی در خددانواده ،نالد ین را موحوددت تنید ی هدداج

ضت میددهله ،برنامهریزج ،تفکر انوزاعی ،دضددانت ن یاد یرج را

میوانی ن رنانی مینوای ( 09ن .)7

با سدددایر هویدددا،ن ن خواهر ن
م دددکتدار ن داراج

شددامت میشددود ( .)0در د ددورهاج درضالتوس د ه  0/0درص د

م ددکتهاج رفوارج دوددان در سددالهاج انلیه پن ی با

افراد پیر  02سدال ن در د دورهاج پی درفوه  1/9 - 8/9درص

رفوار ن ارت اط منفی مادر ن تنی ی ان در ارت اط است ن اپ این

این افراد دچار دم توانی ذهنی هیدددون ( .)8این افراد به لحاظ

پریق رفوار م ددکتسدداپ دود

نیه یهاج خاص خود در برخوردارج اپ تیریالت ن امکانات

مادر میشددود ( .)00در راسددواج توان ب ددی خانواده ن بهمنرور

مدام ده نیاپمن به دوک دیگران هیدددون ( .)9بهع ارتدیگر،

ضت ت ارض ن م کالت به نمود ام ه در بین نال ین ،برزییوی

این ونده دودددان الل

رنان شدددندداخوی،8

اپ نرر ب نی ،عقلی یا رنانشدددناخوی

موم

داهش اعوواد به خود

یکی اپ موغیرهدداج مرم ن مد ی د در ضوپه

ناتوانان  ،ن به مراد ت ،درمان ن اموپش نیههاج نیاپمن ن (.)0

رنان دناسدی اسدت .بررسیها ن ان دادهان ده مادران دوددان

تول این دوددان در خانواده م کالتی را براج اعضاج خانواده

دمتوان ذهنی در مقداییددده بدا مادران دوددان عادج ،سدددط

ردم میپن ن باعث تنی ی در اعضدداج خانواده بهنیهه نال ین

سالمت عوومی پایینتر ن اأطراو بی ور ( ،)07اضیاا شرم ن

می ردد ( 0ن )9ن دیفیدت پن ی اعضددداج خانواده را تحت

خجالت بی دور ( )02ن سدط برزییدوی رنانشناخوی پایینترج
( )05دارن  .ری

تأثیر درار میده (.)7
ضضور دود

برزییدددوی رنانشدددناخوی را تالش فرد براج

تحقق تواناییهاج بالقوه ناد ی خود میدان (به نقت اپ .)81

دمتوان ذهنی با د ادشهاج نیههاج ده

شدددواه پهنه دددی فرانانی نمود دارد ده ن دددان میده

دارد دانون خانواده ن نقشهاج نال ین بهنیهه مادران را تحت
تددأثیر درار می ده د ( )2ن مددادران دوددددان دم توان ذهنی در

ضوادث نامط وآ پن ی هوانن داشون فرپن دمتوان ذهنی ده

مقاییدده با پ ران به دلیت اینکه پمان بی ددورج را براج مراد ت اپ

مدداهدیوی تقری دات ثددابددت ن تنش پا دارد می توان د برزییدددوی

فرپند نداتوان خود اخوصددداص می دهند  ،بده علت شدددرای ن

را تحت تأثیر درار داده ن به ایجاد

رنانشددناخوی مادر -دود

دمتوان ذهنی اپ لحاظ

م دددکالت رنانی مانن افیدددرد ی ن اأدددطراو منجر شدددود

شدددناخوی ،اموواعی ،ن هیجانی دارد ،تنش بی دددورج را موحوت

( ،88 ،80ن  .)89یکی اپ نیه یهاج شدددبصدددیوی ده در برنپ

میدددهولیدتهداج مد انمی دده دود

به برزییددوی رنانشددناخوی مؤثر اسددت ن به نرر

میشون ن در مباپره اسی هاج رنانی بییارج درار می یرن

تنش ن اسددی

( 01ن .)5

میرسد نقش میانجی را در در

شد ت تنش ن ساپش با ان

شواه ج نمود دارد ده ارپنهاج اپدسترفوه براج داشون

ایفا میدن  ،شیوه مقابله فرد با ان تنی ی است ( 80ن  )89ده

فرپن سدددالم منجر به برنپ نادنشهاج رنانشدددناخوی اپ د یت

در این میان مرارتهاج م یریت تنی ی میتوان در این مقابله

شددو  ،انکار ،خ ددم ،ان نه ن اأددطراو در نال ین میشددود

یاریگر فرد باش .

( ،08 ،00ن  .)09در ایدن میددان بر ود رناب
میتوان به پذیرش دود

مددادر–دود

اموپش مد یریت تنی ی م ونی بر رنجانرد شدددناخوی -
رفوارج یک شددیوه چن نمری اسددت ده پی ان تکنیکهایی

اپ سوج خانواده ن بهخصوص مادر

دوددک دن د .دیفیددت ارت دداط هدداج انلیدده مددادر– دود

بددا
2. Psychological Well- Being

1. Intellectual Disability
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دنره  ،9شواره  ،9پاییز 0959

فصلنامه سالمت رنانی دود

براج ارامشاموپج ،0مد یریت خ دددم ن ابراپ رج ،8اموپش

برخوردارند دده این میدددهله ضادی اپ نمود دود

مقدابلده دارام  ،به افراد اموپش داده میشدددود تا افراد بووانن

ذهنی بهعنوان عامت اسی پنن ه به این موغیر است .پهنهشهاج

تنی یهاج خود را مرار ن با م کالت پیش رن م ارپه ن اپ این

انجامش ه در این ضوپه هوگی بر ارتقاه برزییوی رنانشناخوی

راه برزییددوی رنانشددناخوی ن سددالمت میددوانی خود را بر ود

مدادران در مرت افزایش سدددالمت رنانی ای دددان ن اینکه این

دهن (.)80

میددهله منجر به بر ود رابطه مادر– دود

بر ود نأددد یت رنانشدددناخوی فرد به هوان میزان منجر به

دمتوان

میشددود ،اتفاقنرر

دارن (.)09 -92

بر ود رابطدده فرد بددا اعضدددداه خددانواده اش می ردد .ارت دداط

در پهنه ی ده توس ناظر ن هوکاران ( )00با عنوان تأثیر

اپ مرمترین مؤلفههاج پن ی اموواعی بوده ن

اموپش م یریت تنی ی م ونی بر رنجانرد شناخوی -رفوارج

نقش مروی در سدددالمت رنانی نال ین ن فرپن ان ایفا میدن .

بر میزان تنی ی ن سالمت رنانی نال ین داراج فرپن دمتوان

تحقیقددات ن دددان می دهد ددده در بین عوامددت مبولفی ددده در

ذهنی انجام شد  ،نوایج ن دان داد ده این اموپش تأثیر مت وی بر

نالد  -دود

پرنرش شدددبصدددیت سدددالم دوددان مؤثرن  ،ت امت دود

نال ین داراج فرپن دمتوان ذهنی داشددوه ن توانیددوه شدداخ

ن

سالمت رنانی نال ین داراج فرپن دمتوان ذهنی را افزایش ن

نال ین اپ مرمترین عوامت محیوو میشود (.)87

عالئم میددوانی ،تنی ی ادرا شد ه ن افیددرد ی را در انها

پهنهشهداج مو د د انجدامشددد ه در رابطده با بر ود رناب
نال د  -ددود

ضددادی اپ این اسددددت ددده دیفیددت رابطدده

نالد – دود

میتواند پیشبینیدنند ه م دددکدتهاج

ضیدینخانزاده ن هوکاران ( )07در پهنه ی تأثیر اموپش

رفوارج دوددان باشدد  .رنابطی ده م وو،ت هوراه با خصددومت

مد یریدت تنی ی م ونی بر رنجانرد شدددناخوی -رفوارج را بر

موقابت ،ب بینی ،افراط در مرار دردن ،ن خ دددونت هیدددون  ،در

داهش اأددطراو ن افیددرد ی نال ین دوددان دمتوان ذهنی

بیدیارج اپ اسی شناسیهاج دنران دوددی نقش دارن  .الزام

مورد بررسددی درار دادن ده نوایج ن ددان داد ،اموپش م یریت

میتوان بیددیارج اپ اخواللهاج

تنی د ی م ونی بر رنج انرد شدددندداخوی -رفوددارج بدده میزان

اللد

تومه به رناب مادر– دود
دود

داهش ده .

دابتتومری توانیدوه اسدت اأطراو ن افیرد ی را در نال ین

را پیشبینی نوای (.)99 -82

این دوددان داهش ده .

در پهنه ددی ده توسدد دلینو ن هوکاران ( )90با عنوان
مقاییه برزییوی رنانشناخوی مادران دوددان دمتوان ذهنی ن

در پهنه دی ده توسد مناابادج ( )02با موأدوآ بررسی

عادج انجام شد  ،نوایج ن دان داد ده مادران دوددان عادج در

اثددربددب دددی م د یددریددت تددنددی د ددی مد ددوددنددی بددر رنج انرد

مؤلفههاج اسدوقالل ،تیدل بر محی  ،رشد شبصی ن پذیرش

شدددناخوی -رفوارج بر سدددالمت رنانی مادران دوددان م والبه

خود نیدد ت به مادران دوددان دمتوان ذهنی نأدد یت برورج

اخواللهداج تحولی ن اخواللهداج رفوارج مبرو ن فلج مغزج

دارن  ،اما در مؤلفه اضیدداا داشددون ه ا در پن ی ،مادران

انجام ش د  ،نوایج ن ددان داد ده اموپش م یریت تنی ی م ونی

دوددددان دم توان ذهنی در سدددطوش بددا،ترج درار دارند  .در

بر رنجانرد شددناخوی -رفوارج توانیددوه تنی ی ،اأددطراو ن

پهنه دددی ده میکائیلی منی ( )97با عنوان مقاییددده برزییدددوی

افیددرد ی را در مادران این دوددان بهپور م نیدارج داهش

رنانشدددناخوی مادران با ن ب نن دانشاموپان ابو ایی دمتوان

دهد  .دربددانی ن هوکداران ( )05اثربب دددی اموپش مد یریددت

ذهنی انجددام داد ،نوددایج ن ددددان داد ددده مددادران دانش اموپان

تنید ی م ونی بر رنجانرد شدددنداخوی -رفودارج را بر داهش

دم توان ذهنی اپ سدددطوش برزییدددوی رنان شدددندداخوی پددایینی

تنی ی ،اأطراو ن افیرد ی مادران داراج دوددان دمتوان

1. Relaxation

2. Anger management & assertion
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فاپوه ره ر درباس هی ن هوکاران

تأثیر اموپش م یریت تنی ی م ونی بر رنجانرد شناخوی ن ...

ذهنی مورد بررسدددی درار دادهان ده نوایج ن دددان داد اموپش

شد ن ، .پم به ذدر است د ت اپ انوباو افراد نوونه مجوپهاج

م د یریددت تنی د ی م ونی بر رنج انرد شدددندداخوی -رفوددارج،

،پم اپ دویوه اخالدی ن فنی اموپش ن پرنرش اسددوتنایی ش درر

تنید ی ،اأدددطراو ن افیدددرد ی را در مدادران این دوددان

رشدددت اخذ شدد  .اپنرر شدددرای نرند به پهنهش مادران این

بهپور دابتمالضرهاج داهش میده .

دوددان اپلحاظ ع م م لولیت میددوانی ن ع م مصددرا دارن

لی ن هوکدارانش ( )91تدأثیر برندامه اموپشدددی را بر بر ود
رابطده نالد  -دود

مورد بررسددی درار رفوه ن دن رنه هووا ش د ن  .مال

خرن

ن دداهش تنید یهداج نال رج مورد

اپ پهنهش لی ت بیش اپ دن ملیه مادران در ملیات اموپشی

بررسددی درار دادن ده نوایج ن ددان داد ده این اموپش توانیددوه

اسدددت ،ال ودده  8نفر ( 0نفر اپ رنه اپمددایش ن  0نفر اپ رنه

رابطه نال  -دود

را بر ود بب

واه) اپ رنن امراج اپمایش به د،یت شبصی خار ش ن .

ن اپ تنی یهاج نال رج

ب) ابزار

بهپور دابتتومری بکاه .

براج مو انرج دادهها اپ ابزارهاج پیر اسوفاده ش :

بدا تومده مطدال ات انجامشددد ه ،اموپش م یریت تنی ی
م ونی بر رنجانرد شدددنداخوی -رفودارج میتواند تنی یهاج

 .0مقیاا ارپیابی رابطه مادر -دود  :این مقیدداا توسددد

مددادران دوددددان بددا نیدداپهدداج نیهه را ددداهش ن برزییدددوی

رابرت در سدال  0500ساخوهش ه است ن به ارپیابی نرر مادران

رنان شدددنداخوی را افزایش ن بداعدث بر ود مرارتهاج مقابله با

در خصدوص چرار س ک ت امت با دود

م ووت بر پذیرش،0

تنید ی فرد می شدددود .بندابراین بدا تومه به شدددیوآ رنپافزنن

ضودایدت بیشاپضد  ،8سدددرت یرج بیشاپض 9ن پرد -0فرپن

دودددان دمتوان ذهنی ن تدأثیرات بلند م ت ان بر سدددالمت

میپرداپد .هر مقیاا داراج  08ویه اسدددت ده درمجووآ 02
ویه با پنج درمه (دامالت موافقم  ،9موافقم ،0نویتوانم تصویم

رنانی مددادران ن اهویددت تومدده بدده بر ود هرچدده برور رناب
( 90ن  ،)98انجام این پهنهش أدددرنرج به نرر

بگیرم  ،9مبدالفم ،8ددامالت مبدالفم )0نوره ذارج می شدددون .

میرس  .لذا ه ا پهنهش ضاأر ت یین تأثیر اموپش م یریت

براج بده دسدددت انردن نوره خدام هر خرده مقیاا ،نوره توام

تنید ی م ونی بر رنجانرد شدددناخوی -رفوارج بر بر ود رابطه

ویهها با یک یگر مو میشدود .این مقیاا یک ابزار مناس

نال  -دود

نالد –دود

براج تحقیق در ضوپههایی نریر ارت اط بین باپخوردهاج مادرانه

ن برزییدددوی رنان شدددندداخوی مددادران دوددددان

ن رفودار فرپند شدددان ،خود ادرادی ن بداپخوردهدا ،ارت اط بین

دمتوان ذهنی است.

باپخوردهاج مادرانه ن در

روش

اعو ار این مقیاا را بین  1/00تا  1/97ن رنایی ان را بین 1/82

الف) طرح پژوهش و شههرکهتکننهدگان رنش پهنهش

تددا  1/02زارش درده اسدددت .در ایران اعو ددار این مقیدداا اپ

ضداأدددر اپ نوآ اپمای دددی با پرش پیشاپمون– پساپمون با

پریق الفدداج درنن ددا  )99( 1/79ن رنایی ان براج پددذیرش

رنه واه اسددت .مام ه موردمطال ه را توامی مادران دوددان

فرپن  ،ضوایت بیشاپض  ،سددرت یرج بیشاپض ن پرد فرپن

دمتوان ذهنی شررسوان رشت در سال  0959ت کیت دادن ده

به ترتی

اپ ان میدان ضد ند  91نفر اپ مدادران به شدددیوه نوونه یرج در
دسدورا ن برضید

ضضور ن اموپش دود

اپ خود اسدددت ( .)99راا ()90

 1/78 ،1/70 ،1/72 ،1/77زارشش ه است (.)90

 .8پرسدد ددنامه برزییددوی رنانشددناخوی ری

انرا در م رسه

مقیاا را ری

دوددان با نیاپهاج نیهه انوباو ن سپس در دن رنه اپمایش

(فرم دوتاه) :این

در سددال  0525سدداخوه ن در سددال  8118مورد

تج ی نرر درار داده اسددت .این اپمون نوعی ابزار خودسددنجی

(09نفر) ن رنه واه (09نفر) بهصدددورت تصدددادفی مای هی

3. Over indulgence
4. Rejection

1. Acceptance
2. Overprotection
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فصلنامه سالمت رنانی دود

اسدددت دده در یدک پیوسدددوار  0درمهاج اپ «دامالت موافقم» تا

ج) برنامه مداخلهای

«دامالت مبالفم» (یک تاشدددش) پاسدددخ داده میشدددود ن اپ بین

ب د اپ بیدان اهد اا پهنهش ن بدا رعدایت مالضرات اخالدی،

سددؤا،ت 01 ،سددؤال بهصددورت میددوقیم ن  2سددؤال به شددکت

رأایت اپمودنیها مرت شردت در این پهنهش بهپور دامت

م کوا نوره ذارج میشددون  .این مقیاا  0عامت اسددوقالل،0

مل

شددد  .د ت اپ شدددرنآ اموپش هر دن رنه موردمطال ه،

تیددل بر محی  ،8رشدد شددبصددی ،9ارت اط مت ت با دیگران،0

تحدت پیش اپمون درار رفون ن رنه اپمایش تحت م اخله

ه فون ج در پن ی 9ن پذیرش خود 0را میسدددنج  ،أدددون

اموپش م یریت تنی ی م ونی بر رنجانرد شناخوی -رفوارج

اینکه مجووآ نورات این  0عامت بهعنوان نوره دلی برزییدددوی

درار رفت .این پهنهش م ووت بر  01ملیه  09ددیقهاج بود ن

رنانشدددناخوی محاسدد ه میشدددود ( .)97ادین ( )97اعو ار این

بهصورت رنهی ن در هفوه دن بار امرا می ردی ده بر رفوه

مقیداا را به رنش باپاپمایی بین  1/72تا  1/57ن رنایی ان را

اپ اموپش مد یریددت تنید ی م ونی بر رنجانرد شدددندداخوی-

بین  1/27تا  1/50زارش درده است.

رفوارج انوونی ن هوکاران ( )80بود.

در ایران اعو ار این مقیاا به رنش باپاپمایی بین  1/71تا 1/28
بود ن رنایی ان اپ پریق هو یددوگی با پرسدد ددنامه شدداددامی
ادیفورد  1/92زارش ش ه است (.)92
جدول  1برنامه آموزش مدیریت تنیدگی مبتنی بر رویآورد شناختی -رفتاری

جلسات
انل

برنامه مداخلهای
اه اا دنره ،مفرومساپج م کت (ت ری

تنی ی) ،اشنایی با عالئم میوانی ،رنانی ،رفوارج تنی ی ن اأطراو ،تقویت رابطه م ونی
بر هوکارج

دنم

بحث ن بررسی م کالت ناشی اپ تنی ی ن اأطراو در پن ی رنپمره ،اموپش شیوههاج مقابله با تنی ی

سوم

بحث ن بررسی در مورد شیوههاج مقابله با تنی ی ،اموپش ن تورین فن ارام بب ی عضالت

چرارم
پنجم
ش م
هفوم

شناسایی افکار خوداین منفی ،خطاهاج شناخوی ن مرنر تکالی
ب حث ن بررسی در مورد افکار خوداین منفی ن اموپش چگونگی تود

دهم

فکر ن مایگزین دردن افکار خوداین مت ت بهماج افکار

منفی
بحث ن بررسی در مورد فن تود
بحث ن بررسی در مورد مطال

فکر (نلپی) ن به خود دسوور دادن (مایکن ام) ،اموپش باپساپج شناخوی
باپساپج شناخوی ،اموپش م یریت خود ن برنامهریزج ف الیتها

ه وم
نرم

ملیه د ت

اموپش شیوههاج ضت میهله
مرنر اموپشهاج شیوههاج ضت میهله ،اموپش م یریت خ م ن بحث ن نویجه یرج مطال
اموپش مرارت ابراپ نمود ن داپ یت بهصورت نررج ن عولی ن مو بن ج مطال

در پی این ملیددات رنه واه تحت هیچ ونه م اخلهاج

ارائهش ه

مربوط به ملیات اموپشی

مو انرجش ه با رنش اپمون تحلیت دوناریانس چن موغیرج
(مانکوا) مورد تجزیهنتحلیت درار رفون .

درار نگرفت .پس اپ اتوام دنره اموپش اپ رنه تحت درمان
ن رنه واه پس اپمون بده عودت امد ن سدددپس داده هاج

4. Positive relations with others
5. Purpose in life
6. Self-acceptance

1. Autonomy
2. Environmental mastery
3. Personal growth
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تأثیر اموپش م یریت تنی ی م ونی بر رنجانرد شناخوی ن ...
د) روش اجرا

سدال بوده ن شدغت  08/5درص (08نفر) اپ انرا خانهدار99/7 ،
نامه اپ دان دددگاه یالن ن

درصدد (01نفر) دارمن ن  80/0درصدد ( 0نفر) اپاد بوده ن

براج انجام پهنهش ابو ا با دیدد

مرام ه به سددداپمان اموپش نپرنرش ،مجوپ امراج پهنهش

تحصدیالت ان 00/9 ،درص ( 0نفر) پیر دیپلم 07/5 ،درص (9

شد ن پس اپ مرام ه به م رسه ن پی ت املی ده با انرا

نفر) دیپلم 98/0 ،درصد ( 5نفر) لییانس 07/5 ،درص ( 9نفر)

صورت رفت ،رأایت نال ین براج هوکارج در رنن امراج

فوق لییددانس ن  07/5درصدد ( 9نفر) ددورج بودن ن 08/5

ن یک هفوه پس اپ امراج پیشاپمون ،اموپش

درصددد ( 08نفر) اپ این دوددان دمتوان ذهنی فرپن انل،

دید

پهنهش دی

م یریت تنی ی م ونی بر رنجانرد شدددناخوی -رفوارج براج

 99/7درص د ( 01نفر) فرپن دنم 01/7 ،درص د ( 9نفر) فرپن

رنه اپمایش شدرنآ ش ن یک هفوه پس اپ امراج اموپش،

سوم ن  01/7درص ( 9نفر) فرپن چرارم خانواده بودن .

پساپمون براج هر دن رنه (اپمایش ن واه) انجام ش .

میدداندگدین ن انحراا اسدددوددان د ارد نورات پیش اپمون-
پس اپمون موغیرهداج پهنهش دن رنه اپمایش ن واه در

یافتهها
در پهنهش ضاأددر  82مادر دود

م نل  8ارائهش ه است .با تومه به این م نل ،اماره  Zاپمون

دمتوان ذهنی شددردت

دالوو رنا – اسویرنوا براج توامی موغیرها م نیدار نییت.

داشدون ده میانگین (ن انحراا م یار) سنی انرا )0/15( 90/00

لذا توپی این موغیرها نرمال است.

جدول  2شاخصهای توصیفی نمرات پیشآزمون -پسآزمون در دو گروه آزمایش و گواه (تعداد )22

متغیر

وضعیت
پیش اپمون

پذیرش
پس اپمون
پیشاپمون
ضوایت بیشاپض
پساپمون
پیشاپمون
سرت یرج بیشاپض
پساپمون
پیشاپمون
پرد
پساپمون

میانگین
02/91
07/58
99/97
02/08
90/58
99/17
00/91
99/08
99/00
99/82
02
99/97
99/17
99/99
00/70
90/70

گروه
اپمایش
واه
اپمایش
واه
اپمایش
واه
اپمایش
واه
اپمایش
واه
اپمایش
واه
اپمایش
واه
اپمایش
واه

انحرا استاندارد
8/10
0/02
0/70
0/01
0/05
0/05
0/28
0/95
8/00
8/00
0/29
8/00
9/80
8/20
0/57
8/89

K-S Z

p

1/55

1/87

0/92

1/09

1/50

1/99

0/99

1/02

0/01

1/07

0/90

1/05

1/52

1/82

0/99

1/02

پیشاپمون ن پساپمون مؤلفدههداج رابطده نال – دود

براج بررسددی اموپش م یریت تنی ی م ونی بر رنجانرد

رنه اپمایش ن واه ن ددان داد ده مفرنض شددی

شدددنداخوی -رفودارج بر بر ود مؤلفدههداج رابطه نال  -دود

در

ر رسددیون

(ضودایدت بیشاپضد  ،سدددرت یرج بیشاپض ن پرد) مادران

بردرار اسدت .نوایج اپمون لوین براج بررسدی هوگنی ناریانس

دوددددان دم توان ذهنی اپ تحلیددت دوناریددانس چن د موغیرج

موغیرهاج نابیدوه در رنهها ن ان داد ده ناریانس مؤلفهها در

ر رسددیون

رنهها برابر اسدددت .نوایج اپمون بادس براج بررسدددی برابرج

اسددوفاده شدد  .نوایج اپمون بررسددی هوگنی شددی

00
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فصلنامه سالمت رنانی دود

چن د موغیرج ،نوددایج اپمون ن ددددان داد ددده بین دن رنه در

ماتریس دوناریانس موغیرهاج نابیددوه در بین رنه اپمایش ن

مؤلفدههاج رابطه نال – دود

واه نیز ن ددان داد ده ماتریس دواریانس موغیرهاج نابیددوه در

تفانت م نیدارج نمود دارد

دن رنه برابر است (.)Box M= 072/57 ،F=0/20 ،p<1/10

( .)Wilk's Lambda =1/118 ،F=5/90 ،p<1/110بددراج

نوایج اپمون خی دن بارتلت براج بررسی درنیت یا م نیدارج

بررسی اینده رنه اپمایش ن واه در د امیک اپ مؤلفههاج

رابطه بین مؤلفههاج رابطه نال – دود

رابطه نال – دود

ن دددان داد ده رابطه

بدیدن ایدن مدؤلفدده هددا م نی دار اسددددت (،df= 5 ،p<1/110

با یک یگر تفانت دارن در م نل  9نوایج

تحلیت دوناریانس چن موغیرج زارشش ه است.

 .)X2=08/50پس اپ بررسی پیشفرضهاج تحلیت دوناریانس
جدول  .3نتایج آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیری (مانکوا) نمرات رابطه والد -کودک در دو گروه آزمایش و گواه

متغیر وابسته

SS

Df

MS

F

p

Eta

پذیرش

2022/88

0

2022/88

9/90

1/110

1/55

ضوایت بیشاپض

5808/21

0

5808/21

9/20

1/110

1/55

سرت یرج بیشاپض

2199/91

0

2199/91

9/00

1/110

1/55

پرد

2255/98

0

2255/98

8/99

1/110

1/55

در م نل  9نوایج ن ددان میده ده بین دن رنه اپمایش
ن واه در مؤلفدههداج رابطه نال  -دود

نالد  -دود

تفانت نمود دارد

م نیدار اسدددت( ،)p<1/110بددهع ددارتدیگر،

اموپش م یریت تنی ی م ونی بر رنجانرد شناخوی -رفوارج

( .)p<1/110هوچنین نودایج ن دددان داد دده تفاأدددت میانگین

بر بر ود رابطده نالد – دود

ت د یتشددد ه رنههاج اپمایش ن واه براج مؤلفههاج رابطه

تأثیر داشوه است.

مدادران دوددان دمتوان ذهنی

جدول  4شاخصهای توصیفی نمرات پیشآزمون -پسآزمون در دو گروه آزمایش و گواه (تعداد )22

متغیر

وضعیت

گروه

میانگین

اسوقالل

پیشاپمون

اپمایش

0/58

1/50

واه

7/80

1/25

اپمایش

00/99

0/99

واه

9/99

1/09

اپمایش

08/80

1/21

واه

08/82

1/78

اپمایش

00/72

1/25

واه

9/82

0/81

اپمایش

2/29

1/77

واه

2/00

1/70

اپمایش

00/70

0/10

واه

0/20

0/18

اپمایش

00/97

1/90

واه

00/00

1/05

پساپمون
تیل بر محی

پیشاپمون
پساپمون

رش شبصی

پیشاپمون
پساپمون

ارت اط مت ت با دیگران

پیشاپمون
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انحرا

استاندارد

K-S Z

p

0/00

1/87

0/00
0/08
0/97
0/09
0/90
8/17

1/90
1/90
1/00
1/90
1/99
1 /0

تأثیر اموپش م یریت تنی ی م ونی بر رنجانرد شناخوی ن ...
پساپمون
ه فون ج در پن ی

پیشاپمون
پساپمون
پیشاپمون

پذیرش خود

پساپمون
برزییوی رنانشناخوی

پیشاپمون
پساپمون

فاپوه ره ر درباس هی ن هوکاران
اپمایش

07/00

1/77

واه

9/08

0/82

اپمایش

2/91

0/99

واه

2/00

0/00

اپمایش

00/91

1/50

واه

9/80

0/08

اپمایش

7/08

1/90

واه

7/82

1/00

اپمایش

00/29

0/15

واه

0/20

0/01

اپمایش

99/91

1/79

واه

99/80

1/25

اپمایش

011/99

0/97

واه

90

8/19

0/05
0/87
0/92
8/07
0/91
0/20
0/00

1/89
1/72
1/09
1/08
1/00
1 /8
1 /2

مدیددانگین ن انحراا اسدددوددان د ارد نورات پیش اپمون -

ندوددایدج اپمدون بدداددس براج بررسدددی برابرج مدداتریس

پساپمون موغیرهدداج پهنهش دن رنه اپمددایش ن واه در

دوناریانس موغیرهاج نابیددوه در بین رنه اپمایش ن واه نیز

مد نل  0ارائده شددد ه اسدددت .با تومه به این م نل ،اماره Z

ن دان داد ده ماتریس دواریانس موغیرهاج نابیوه در دن رنه

اپمون دالوو رنا – اسویرنوا براج توامی موغیرها م نیدار

برابر اسدددت ( .)Box M= 50/79 ،F=9/97 ،p<1/15نوددایج

نییت .لذا توپی این موغیرها نرمال است.

اپمون خی دن بارتلت براج بررسی درنیت یا م نیدارج رابطه

براج بررسدددی تددأثیر اموپش م د یریددت تنی د ی م ونی بر

بین مؤلفههاج برزییوی رنانشناخوی ن ان داد ده رابطه بین این

رنجانرد شدناخوی -رفوارج بر برزییدوی رنانشناخوی مادران

مؤلفدهها م نیدار اسدددت (.)X2=87/50 ،df =81 ،p<1/110

دوددان دمتوان ذهنی اپ تحلیت دوناریانس یکراهه اسوفاده

پس اپ بررسددی پیشفرضهاج تحلیت دوناریانس چن موغیرج،

ر رسیون پیشاپمون

نوایج اپمون ن دان داد ده بین دن رنه در مؤلفههاج برزییوی

ن پساپمون برزییوی رنانشناخوی در رنه اپمایش ن واه،

رنان شدددندداخوی تفددانت م نی دارج نمود دارد (،p<1/110

ر رسدددیون در هر دن رنه برابر اسدددت

 .)Wilk's Lambda =1/110 ،F=7/80براج بررسدددی اینده

( .)F =0/99 ،p<1/99نوایج اپمون لوین براج بررسی هوگنی

رنه اپمدایش ن واه در دد امیدک اپ مؤلفههاج برزییدددوی

ناریدانس موغیر نابیدددوده در رنه هدا ن دددان داد دده ناریانس

رنانشناخوی با یک یگر تفانت دارن در م نل  9نوایج تحلیت

برزییوی رنانشناخوی در رنهها برابر است (=2/15 ،p<1/15

دوناریانس چن موغیرج زارشش ه است.

شد  .نوایج اپمون بررسدی هوگنی شی
ن دددان داد ده شدددی

.)F
جدول  .1نتایج آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیری (مانکوا) نمرات بهزیستی روانشناختی در دو گروه آزمایش و گواه

متغیر وابسته

SS

Df

MS

F

p

Eta

اسوقالل

702/70

0

702/70

0/05

1/110

1/55

775/92

0

775/92

0/19

1/110

1/52

تیل بر محی
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258/88

0

258/88

0/01

1/110

1/52

ارت اط مت ت با دیگران

280/17

0

280/17

717/71

1/110

1/57

ه فون ج در پن ی

720/02

0

720/02

200/88

1/110

1/57

پذیرش خود

200/87

0

200/87

070/58

1/110

1/57

دت برزییوی رنانشناخوی

98909/50

0

98909/50

8/71

1/110

1/55

در مد نل  9نوایج ن دددان می ده ده بین دن رنه اپمایش ن

امووداعی ،ن هیجدانی این ه را پایه ذارج میدن ( .)01میزان

واه در برزییددوی رنانشددناخوی ن مؤلفههاج ان تفانت نمود

پذیرش ن عالده دنپرفه بین مادر ن دود  ،توانایی ان را براج

دارد ( .)p<1/110هوچنین نوایج ن دان داد ده تفاأت میانگین

م ی افزایش میده  ،درضالیده ب رفوارج

یداد یرج مطال

ن عد م تومده بده نیداپهداج ان میتوان باعث ایجاد

ت د یددت شدددد ه رنههدداج اپمددایش ن واه براج برزییدددوی

بدا دود

رنانشدددنداخوی ن مؤلفدههاج ان م نیدار اسدددت (.)p<1/110

اخواللهاج رنانشددناخوی هوانن پرخاشددگرج در بزر یددالی

بدهع دارتدیگر ،اموپش مد یریت تنی ی م ونی بر رنجانرد

شدددود ( .)00پدهنهدش هدداج انجددام شدددد ه در پمیندده رابطدده

شدناخوی -رفوارج بر برزییوی رنانشناخوی ن مؤلفههاج ان در

نالد  -دود

مادران دوددان دمتوان ذهنی تأثیر داشوه است.

دمتوان ذهنی ،نالد ین نقش مروی دارن ن ضوی ع م ا اهی
نال ین منجر به ت دد ی این ت ارضها میشددود ( .)08مطال ات

بحث و نتیجهگیری

انجامشددد ه ن دددان میده مادران دوددان دمتوان ذهنی بار

ه ا پهنهش ضاأددر تأثیر اموپش م یریت تنی ی م ونی بر
رنجانرد شدددنداخوی -رفوارج بر بر ود رابطه نال – دود

عاپفی منفی بی ددورج نیدد ت به سددایر مادران بر دنش دارن ن

ن

پذیرش فرپن در انرا دوور ن پرد فرپن در انرا بی دددور اتفاق

برزییدددوی رنان شدددناخوی مادران دوددان دمتوان ذهنی بود،

میافو ( .)99بنابراین م اخلههاج م ونی بر م یریت تنی ی در

نودایج ن دددان داد اموپش م یریت تنی ی م ونی بر رنجانرد

مدادران دوددان دمتوان ذهنی ،تأثیر مت وی بر نال رج (،)09

شدددناخوی -رفوارج در مادران دوددان دمتوان ذهنی ،پذیرش

نال رج رأدددایتببشتر ( )09ن بر ود ت امتها ن رفوارهاج

فرپن را در انرا افزایش ن دیگر مؤلفههاج رابطه نال  -دود

انردا بده دن دال دارد ( .)00این شدددرای میتواند بر رفودارهاج

(ضوایت بیشاپض  ،سدددرت یرج بیشاپض ن پرد) را داهش

دود

میده .

امی را در مادران انرا ،به دن ال داشدددوه باشددد  .بنابراین به نرر

خ دددم بر رابطه مادران با فرپن ان دمتوان ذهنی ن دیراموپ را

می رسدد د بر ود نأددد یددت رنانی مددادر (افزایش برزییدددوی

مورد بررسدددی درار دادن د ددده نوددایج ن ددددان داد این چنین
اموپشهایی میتوان منجر به بر ود رابطه نال  -دود

دمتوان ذهنی تدأثیر مت وی دذاشدددودده ( )09ن ددداهش

تفکرها ن رفوارهاج افیددردهنار ،افزایش رأددایت اپ پن ی ن

شدددکوهییکوا ن پمانی ( )95اثربب دددی اموپش م یریت

رنانشدددناخوی) ن بر ود رفوارهاج دود

ردد

دمتوان ذهنی تأثیر

موقابلی بر یک یگر دارن .

ن هوچنین نودایج پهنهش لی ن هوکاران ( )91با نوایج پهنهش

دوددان به تأثیر ذارج موقابت بین نال ین خود نیاپ دارن ،

ضاأددر هویددو اسددت .در ت یین این یافوه میتوان بیان درد ده

اپاینرن بده رفودارهداج انردا تومه میدنن ن اپ پریق ت امت با

یکی اپ مرم ترین عوامددت مؤثر بر تحول رنانی ن اموودداعی
دود  ،رناب نالد ین ن دود

ن دددان میدهد دده در ت ارض نال ن دود

نال ین سددداخوار اموواعی دنیاج اپراا خود را میشدددناسدددن .

اسدددت ،بهپورجده دیفیت

دود

این رناب در سددالهاج انلیه دوددی ،اسدداا تحول شددناخوی،

براج تحول ،نیاپ به فراهم شدد ن محی میددداع دارد،

محیطی ده دلی اصدلی ان مراد ت نال ین است ،مراد ت ی نی
07
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دردن ،پذیرفون ،دنستداشون ن تأمین نیاپهاج دود

در برابر بیودارجهدا ن در یکدالم داشدددون انورار موناسددد
تواناییهاج دود

درنردایدت به افیدددرد ی در سدددطوش مبول
درناد نأد یت خاص دود

با

است (.)09

میانجام (.)07

دمتوان ذهنی موم

میشود

مدادران انردا بیدددیار بی دددور اپ دوددان عادج برای دددان ندت

هوچنین نوایج ن ان داد ده اموپش م یریت تنی ی م ونی

اخوصاص دهن ن به هوین دلیت دوور فرصت پرداخون به عالئق

بر رنجانرد شدددنداخوی -رفودارج در مادران دوددان دمتوان

شددبصددی ،ف الیتهاج اموواعی ن افزایش مرارتها را دارن ،

ذهنی منجر به بر ود ن افزایش برزییددوی رنانشددناخوی مادران

بنابراین نأد یت رنانشددناخوی انرا پایینتر اپ مادران دوددان

این دوددان می ردد.

عادج است ( )97ده این امر بر لزنم امراج برنامههاج م یریت

در پهنه دی ده توسد خ ابب یدالیی ن مقیوی ( )00با

تنی ی م ونی بر رنجانرد شددناخوی -رفوارج تأدی میدن تا

عنوان اثربب ی اموپش م یریت تنی ی بر مرار رج عاپفی

بده دوک این اموپشها نأددد یت رنانشدددناخوی این مادران

ن پری دانی مادران دوددان با ناتوانی انجام ش  ،نوایج ن ان داد

بهپور دابتتومری بر ود یاب .

ددده امدوپش م د یدریددت تدندی د دی مد ددوددنددی بر رنج انرد

اپ مح ندیتهاج پهنهش ضاأر ،نوونه مورد بررسی است

شددناخوی -رفوارج میتوان پری ددانی ،تنی ی ،اأددطراو را در

ده مادران دوددان دمتوان ذهنی بودن ده دابلیت ت ویم نوایج

مادران این دوددان داهش ده ن هوچنین نوایج پهنهشهاج

ان به نال ین دوددان با سایر نیاپهاج نیهه مح ند است .شیوه

دلیندو ن هوکاران ( ،)90میکائیلیمنی ( ،)97ناظر ن هوکاران

نوونه یرج در دسدددورا ن ع م امکان پیگیرج نوایج ،اپ دیگر

( ،)00ضیینخانزاده ن هوکاران ( ،)07مناابادج ( )02ن دربانی

مح نیتهاج پهنهش ضاأددر بوده اسددت .پی ددنراد میشددود

ن هوکاران ( )05با نوایج پهنهش ضاأر هویو است.

پهنهش هددایی در مورد تددأثیر این موغیرهددا در نالد ین سددددایر

در ضقیقددت ضضدددور دود

رنههاج با نیاپهاج نیهه با سایر نیاپهاج نیهه نیز انجام شود.

دمتوان ذهنی در خددانواده،

براج مادران من تنی ی است ده عولکرد رنانشناخوی مت ت

تشههکر و رهدردانی اپ تودامی مادران شدددردتدنن ه در این

انردا را دداهش میدهد ن اپموله عواملی اسدددت ده میتوان

پهنهش به خاپر هوکارج صاددانهشان ت کر می ردد.

ضرمت خود ،اضیاا خودبین ی ن برزییوی رنانشناخوی را
دداهش دهد ن نومی ج ن درمان ی را در انرا ایجاد دن ده

02
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Abstract
Background and Purpose: Birth of a child with intellectual disability could have a negative
impact on mothers, to physical, psychological and social tensions. The purpose of the present
research was to determine the effect of stress management training based on cognitive-behavioral
approach on improving parent- child relationship and psychological well- being in mothers of
children with intellectual disability.
Method: This study is a experimental with pre- test/ post- test and a control group. The population
comprised of all mothers of children with intellectual disability of Rasht city in 2016 that 28
participants were selected by available sampling method and assigned to two experimental and
control groups (14 mothers in each). To collect the data, Robert mother- child relationship
assessment questionnaire (1961) and Ryff‘s scales of psychological well- being (2002) were used.
For experimental group, stress management training based on cognitive- behavioral approach was
executed at 10 weekly sessions in 45 minutes whereas control group did not have any training.
Results: The results of multivariate analysis of covariance (MANCOVA) showed, this training
were improve acceptance and reduce other components of mother- child relationship
(overprotection, overindulgence, rejection) and also were improve the psychological well- being
of mothers of children with intellectual disability (p< 0.001).
Conclusion: According to the findings of the research, stress management training based on
cognitive- behavioral approach is one of the most effective treatments to reduce stress, aggression
and improve psychological well- being in mothers of children with intellectual disability.
Keywords: Stress management, parent- child relationship, psychological well- being
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