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  مقاله پژوهشي 

  ؟بخشد يمرا بهبود  ييفرزند استثنا يمادران دارا يستيبهز يدرمانگر مقابلها يآ
 

 ٢يدهستان يدکتر مهد ،١*يوسفيرضا آقايدکتر عل

 

  22/07/90تاریخ  13/06/90: تیافدریخ تار

 

 چکيده
-يجسم يياستثنا آموزان دانشمادران  يا مقابله يارواني و راهبرده يستيدر بهز يمقابله درمانگر ياثر بخش ين مطالعه با هدف بررسيا :پيش زمينه و هدف

  .انجام شد يحرکت

نفر از مـادران در قالـب    ۲۱دختر، ) يحرکت-يجسم( يياستثنا آموزان دانشمادران  يستيبر بهز يمقابله درمانگر ياثربخش يبه منظور بررس :کار روشمواد و 

پژوهش حاضر . داوطلبانه و در دسترس انتخاب شدند صورت بهتهران  آباد سعادتمجتمع  آموزان نشدان مادران ينفر در قابل گروه کنترل از ب ۲۰گروه مداخله و 

 يبعد از اجرا. در آن استفاده شد ساالن بزرگ يشخص يستيمقابله و شاخص بهز يراهبردها هاي ياسمقدرمان از  ياثربخش يبررس يبود و برا ياز نوع شبه تجرب

 مکررهاي  ها پس از گردآوري با روش تحليل واريانس با اندازه داده .آزمون اجرا شد و آن گاه پس مادران اجرا شد يبرا يانگرمقابله درم، هشت جلسه آزمون يشپ

  .تحليل شدند

ر و اصـالح  ييتغبر  يمقابله درمانگربه واسطه تمرکز . نداشته است داري معنيش يمداخله افزا يمادران پس از اجرا يستيج نشان داد که سطح بهزينتا: ها يافته

در . ش دهديرا افزا يگريرو ايروز و اجتناب را کاهش داده و نمره راهبرد يزان استفاده از راهبرد گريم داري معنين مداخله توانست به طور يمقابله، ا يراهبردها

 ين راهبردهاينشان داد که در نمونه مورد مطالعه، ب ين آزمون همبستگيهمچن. نبود دار معني يا مقابله ير راهبردهايبر سا يمقابله درمانگر ريتأثن پژوهش يا

  .رابطه وجود دارد" رواني يستيبهز"با " يريپذ تيمسئول"، و "يدار شتنيخو"، "يت اجتماعيحما يجستجو" يا مقابله

هد بر سبک مقابله فـرد متمرکـز اسـت و در    قرار د ريتأث تحت ماًيمستقمادران را  يستيبهز که آنش از يب يمقابله درمانگرگفت مداخله  توان يم: گيري يجهنت

  .آنان موثر باشد يستيبر بهز تواند يممقابله  يها روشن يبر ا ريتأثمدت با  يطوالن

  )استرس( يدگي، تن)يحرکت-يجسم( يياستثنا آموزان دانشرواني، مادران  يستي، بهزيمقابله درمانگر :ها واژهکليد 
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 )نويسنده مسؤل( نور اميشناسي دانشگاه پ ار روانيدانش ١
 نور اميشناسي دانشگاه پ ار روانياستاد ٢

 مقدمه
ين سازوکارهاي حيـاتي  تر مهمبه عنوان يکي از تالش براي بقا 

در انسان همانند ساير موجودات زنده، از طريق سازگاري مداوم بـا  

زيربنــاي ايـن تــالش بـه طــور خــاص،   . شــود يمـ محـيط حاصــل  

ي فيزيولوژيک است که در برابـر تهديـدهاي   ها پاسخي از ا مجموعه

تنيدگي که خود را . )۱( شوند يمادراک شده از سوي محيط فعال 

مانند افزايش ضربان قلـب و بـاالرفتن فشـار    (ي جسميها خپاسدر 

ي تالش براي بقا و راهي اساسي براي غلبه بـر  جلوهايکي از ) نخو

سـازگارانه   اساساًاگر چه اين نوع پاسخ . تهديدات ادراک شده است

است، اما چنانچه تهديدات تداوم يابد يا به اشکال مختلفي تکـرار  

روانـي در فـرد همـراه     - جسـمي  تواند با آسيب سالمت يمشود، 

  .)۲( شود

بيش از دو دهه است که پديده تنيـدگي توجـه پژوهشـگران    

رجوع  )۳(براي مرور به (حوزه سالمت را به خود جلب کرده است 

 شـمول  جهاناي  يدهپدکنترل و مديريت تنيدگي به عنوان ). شود

   دهيـ گردتبـديل   هـا  پـژوهش به موضوعي محوري در بسـياري از  

 .)۱( است
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 و همکاران دکتر عليرضا آقايوسفي  ... ي بهزيستي مادران داراي فرزند استثناييدرمانگر مقابلهآيا 
 

٤٠٠  

 دهنـده  نشـان طـه  ين حيـ فـراوان در ا  يهـا  پـژوهش به عالوه، 

 يآن بر زنـدگ  زاي يبآسنامطلوب و  ريتأثو  يدگيبودن تن يرگ همه

 يبـرا ( بـوده اسـت   يت زندگيفيکار، بهداشت و ک يور بهرهانسان، 

  ).رجوع شود )۴(به  مرور

در  هـاي  يـت جمع ينتـر  مهـم از  يکيپدران و مادران به عنوان 

 تيمسـئول . )۵( شـوند  يمـ در نظـر گرفتـه    يدگيـ ده تنيمعرض پد

ت نهـاد خـانواده و   يري، مـد يدار خانـه ف يدر کنار وظا يفرزندپرور

مواجهـه  . همراه اسـت  يبا تنش و فشار فراوان يمنابع اقتصاد نيتأم

کودکـان  ن يدر مورد والـد  يا چندگانه هاي يتمسئولن يموثر با چن

 يدگيـ ت بـه وضـوح دشـوارتر بـوده و بـا تن     يـ و معلول يدچار ناتوان

از  يا تـازه کـودک مـوج    ياز نـاتوان  يآگـاه . دوچندان همراه اسـت 

ن بــه ين وارد آورده و چنانچــه والــديوالــد يرا بــه زنــدگ يدگيــتن

ــه يابزارهــا ــر ا يا مقابل ــالزم در براب مجهــز نباشــند،  يدگيــن تني

 را متحمل خواهند شد ياريبس يوانر-يجسم زاي يبآس يامدهايپ

)۶(.  

افراد از زندگي خودشان در حيطـه   درکبهزيستي شخصي به 

سالمت رواني تعريف  رواني و ابعاد يعملکردهارفتارهاي هيجاني و 

لمروهــايي از تحقيقــات دربــاره بهزيســتي شخصــي ق .شــده اســت

اعتمـاد بـه    ،کنترل درک(شناختي  يها و عاملانگيزش  ،شخصيت

همـه ايـن عوامـل در     کـه را نشـان داده اسـت   ) بينـي  نيـک  ،نفس

معتقد اسـت   ۷ کامينز .دارند مشارکترضايتمندي افراد از زندگي 

: شامل موارد کهبهزيستي شخصي داراي هفت قلمرو مهم است  که

ايمنـي   -۴موفقيت در زندگي  -۳مت سال -۲استاندارد زندگي  -۱

 ،باشـد  يمآينده ايمن  -۷تعامالت اجتماعي  -۶نسبت خويشي  -۵

از افراد و شناسايي  فيزيکياين قلمروهاي با ارزش در فهم رواني و 

  .)۳۱(دارند  مشارکتاجزاي بهزيستي شخصي عمومي 

 يهـا  روشو  يدگيـ ان تنيـ ن رابطـه م يـي به تب ياديمطالعات ز

ده يمادران کودکان ناتوان، به انجام رس" يشخص يستيبهز"مقابله و 

 دهنـد  يمـ نشـان   ين مطالعات بـه طـور کلـ   يج اينتا. )۶-۱۰(است 

ــدگيــفيک يا مقابلــه يهــا روش ت از مــادران را يــن جمعيــا يت زن

بـا   مدار جانيه يها حل راهبه عالوه، استفاده از . کنند يم بيني يشپ

. ن مـادران همـراه اسـت   يـ ادراک شـده در ا  يستيکاهش سطح بهز

بـين   کـه مطالعـه   ۵۰از  ليفرا تحل يکدر  )۳۲( ١تر يروسرپ و شا

 کودکان کهاند  انجام شده بود، نشان داده ۲۰۰۰تا  ۱۹۷۶ يها سال

 وري کـنش بيمـاري مـزمن داراي اخـتالالت مربـوط بـه       يکواجد 

بيشـتري نســبت بــه ســاير  ) افســردگي و اضــطراب( يشـناخت  روان

نيز تنيدگي بيشتري نسـبت   کودکانهستند و والدين اين  کودکان

  . کنند ميمبتال به اختالل مزمن را تجربه  کودکانبه والدين فاقد 

                                                
1 Sharpe, Donald & Rossiter, Lucille 

ژه مـادران کودکـان   يـ ن و بـه و يت که والدين واقعيرش ايبا پذ

ش مواجه يدر پرورش فرزند ناتوان خو اي يندهفزا يدگيناتوان، با تن

 يسـت ين انتظار داشت کـه کـاهش سـطح بهز   يچن توان يمهستند، 

ت يـ فيو سـطح ک  يسـت يبر بهز تواند يمن، ين والديادراک شده در ا

الوصف  مع. داشته باشد يو مخرب يمنف ريتأثز ين فرزندانشان يزندگ

مدت از راه اصالح  کوتاهاثر مداخالت  کردنبراي روشن  ها پژوهش

فـراوان و   کـافي ي  اي بر بهزيستي رواني به اندازه راهبردهاي مقابله

مقابلـه   يهـا  روشتـوان احتمـال داد، آمـوزش     مـي . روشن نيستند

ن کاهش دهد يدر والد يدگيآثار مخرب تن تواند يمکارآمد و موثر، 

 يمنـد  بهرهپرورش فرزندان و  يبرا يتر مطلوبط يجه شرايو در نت

ت يش سـطح رضـا  يرشد فراهم آمـده و بـه افـزا    يها فرصتآنان از 

ن اسـاس،  يـ بـر ا . خواهد کـرد  يانيخانواده کمک شا ياعضا يتمام

در  يمقابلـه درمـانگر   ياثر بخشـ  ياضر بررسمطالعه ح يهدف اصل

 آمـوزان  دانـش مـادران   يا مقابلـه  يو راهبردهـا  يشخصـ  يستيبهز

ـ  يمطالعه کنـون . است يحرکت-يجسم يياستثنا  ين در پـ يهمچن

مـادران   يا مقابلـه  يهـا  روشن يا بـ يـ ن سوال است کـه آ يا يبررس

روانـي   يستي، و سطح بهز)يحرکت-يجسم( يياستثنا آموزان دانش

  ن رابطه وجود دارد؟آنا

  
  کار روشمواد و 

) روش مداخلـه (در ايـن پـژوهش متغيـر مسـتقل      کـه از آنجا 

به طور تصـادفي   ها گروهشود و  توسط پژوهشگر تعيين و اعمال مي

ن يـ اوليه داوطلب و در دسترس اسـت، ا  نمونهگيرند ولي  مي شکل

 پس آزمون با -ش آزمونيو طرح آن پ يشيمه آزمايمطالعه از نوع ن

  .گروه کنترل بود

مدرسـه  ) يحرکت-يجسم( يياستثنا آموزان دانشه مادران يکل

و  ييدر منطقه سعادت آباد در سطوح دبستان، راهنما توان خواهان

ن مطالعـه را  يـ ا يجامعه آمـار  ۸۷-۸۸ يليرستان در سال تحصيدب

حاضر به صـورت در   يشينمونه پژوهش شبه آزما. دادند يمل يتشک

ب يـ ن ترتيبه ا يريگ نمونهند يفرا. انتخاب شد دسترس و داوطلبانه

دربـاره   يهيک جلسه تـوج يه مادران دعوت شد در يابتدا از کل: بود

ز نحـوه و زمـان   يـ و اهـداف آن و ن  ها ضرورتنحوه انجام پژوهش و 

ل ياز مادران خواسته شد چنانچه تما. ابنديجلسات حضور  يبرگزار

از گروه داوطلبان تعداد . خود را اعالم کنند يبه شرکت دارند آمادگ

ز در ينفر ن ۲۰ش انتخاب شدند و تعداد ينفر به عنوان گروه آزما ۲۵

انتخاب شـد   آموزان دانشست ياز ل يگروه کنترل به صورت تصادف

در طـول   ياحتمـال  هـاي  يزشرل يش به دلينفر در گروه آزما پنج(

  ). گنجانده شدند تر اضافهپژوهش 

الزاروس و  يا مقابلـه  يراهبردها نامه پرسشن پژوهش از يدر ا

 يريـ انـدازه گ  يبـرا ) )۱۵( يوسـف ي، به نقـل از آقا ۱۹۸۸(فولکمن 
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 ۱۳۹۰، آذر و دی ۵، شماره ۲۲دوره   مجله پزشکي اروميه
  

٤٠١  

ــه يراهبردهــا ــادران يا مقابل ــ يســتيشــاخص بهز"و از  م  يشخص

مـادران   يشخصـ  يسـت يسنجش بهز يبرا) PWI-A١" (ساالن بزرگ

  . )۱۵(استفاده شد  کننده شرکت

دربـاره   يه شناختيمقابله بر اساس نظر يراهبردها هنام پرسش

ـ  اسيـ مق ريز ۸ساخته شده و شامل  يدگيتن  يا مقابلـه ا راهبـرد  ي

، ييجـو  ي، دوريگـر يرو ايرومقابله : عبارتند از ها ياسمقن يا. است

، پـذيري  يتمسـئول ، يت اجتمـاع يـ حما ي، جسـتجو داري يشتنخو

مثبـت؛ فـولکمن و   بـرآورد  ز اجتناب، حل مدبرانه مسئله، بـا -زيگر

 نامه پرسشن يا ييايپا) )۱۵( يوسفي، به نقل از آقا۱۹۸۸(الزاروس 

آن را  هـاي  ياسمقخرده  ييايو پا ۷۵/۰ يدرون يرا به روش همسان

مجدد  يابيارز يبرا ۷۹/۰تا  جويي يدورروش مقابله  يبرا ۶۱/۰از 

 يبا اسـتفاده از روش همسـان   نامه پرسشن يا ييايپا. گزارش کردند

 ۸۰/۰تهـران   يرسـتان يک نمونـه از دانـش آمـوزان دب   يـ بـر   يدرون

 )۱۱( و نمونه پرستاران) )۱۵( يوسفي، به نقل از آقا۱۳۷۹، يواحد(

ن يـ ا يا مـاده  ۶۶د نظـر شـده   يشکل تجد. برآورد شده است ۸۴/۰

ض شده يا تعويکه در ان مواد مبهم و اضافه حذف شده  نامه پرسش

ز از يـ به عـالوه پاسـخنامه ن  . ن مطالعه به کار گرفته شديبودند در ا

تـا  "، "۱نبـردم،   کاربه "کرت چهارگانه يل ياسير به مقيخ-يشکل بل

اد بـه  يـ ز"و " ۳شتر مواقع به کـار بـردم،   يب" ، "۲به کار بردم،  يحد

، ۲۷،۳۲، ۲۴، ۲۳، ۱۹، ۵، ۴، ۳، ۲مـواد  . اصـالح شـد  " ۴کاربردم، 

چ ياضافه بودنـد و در زمـره هـ    ۶۶، ۶۵، ۶۴، ۶۱، ۵۷، ۵۵، ۵۳، ۳۷

کوتـاه   يقـرار نداشـتند بـرا    گانـه  هشت يا مقابله يک از راهبردهاي

 نامـه  پرسـش ن يبنابرا حذف شدند نامه پرسشاس از متن يدن مقش

ن نسـخه بـه روش   يـ ا ييايـ پا. مـاده بـود   ۵۰مورد استفاده شـامل  

  . بود ۸۷/۰ يدرون يهمسان

بخـش  : شـامل دو بخـش اسـت    يشخصـ  يستيبهز نامه پرسش

هـم رفتـه تـا     يدهنده رو که پاسخ پردازد يمن مسئله ينخست به ا

است و بخش دوم شامل هفـت عامـل    يخود راض يچه حد از زندگ

 يطراحـ  يت زنـدگ يـ فيک در رابطه با کياست که هر  يتمنديرضا

 يت فـرد از زنـدگ  يخـاص رضـا   يها حوزهشده است و در بردارنده 

کرت يل يا نقطه ۱۱اس يک مقي ياز سواالت رو کيهر نمره . است

ن يـ ا يـي روا. شده اسـت  يبند درجه يراض کامالًتا  يناراض کامالًاز 

بـرآورد شـده اسـت     ۸۷/۰، يتمندياس در ارتباط با سطح رضايمق

به عـالوه  ). )۲۹-۳۰( و شريف يوسفي، به نقل از آقا۲۰۰۰نز، يکام(

 ييايپا. گزارش شده است ۸۴/۰، يدرون يآن به روش همسان ييايپا

 ينيو حس )۲۹-۳۰( يوسفيران توسط آقاياس در اين مقيو اعتبار ا

و پرسـتاران،   يب در مادران کودکان عقب مانده ذهنـ يبه ترت )۱۱(

                                                
1- Personal Well-Being Index- Adult Form  

ب ين ضـر يـ در پـژوهش حاضـر ا  . گزارش شده است ۸۷/۰و  ۸۶/۰

  .به دست آمد ۷۷/۰

حات کامل درباره موضوع مـورد  يجلسه نخست توض يدر ابتدا

 يز ضرورت حضور در تمام جلسات برايو تعداد جلسات، و ن يبررس

 يبا استفاده از ابزارها" آزمون يشپ"و سپس مرحله . مادران ارائه شد

از مـادران   يا جداگانـه مورد استفاده در پژوهش اجرا شد در جلسه 

دربـاره   يحاتيبه عمل آمد و بعـد از ارائـه توضـ    دعوتگروه کنترل 

" ش آزمـون يپـ "هفتـه   ۸آن در طول دوره  يو نحوه اجرا ها آزمون

افراد گروه تحت مداخله به سـه   آزمون يشپ ياز اجرابعد . اجرا شد

 ۸خواسته شد به مـدت   ها آنم شدند و از ينفره تقس ۹ يال ۸گروه 

جلسه پس آزمون  ۸ان يابند و در پاير حضو ينيهفته در ساعات مع

نفـر از   ۴در طـول انجـام پـژوهش    . هـر دو گـروه اجـرا شـد     يبرا

از جملـه، مشـکل رفـت و     يليگروه مداخله، به دال کنندگان شرکت

مطالعه را پـس   يروزمره زندگ يها برنامهز تداخل جلسات با ين آمد

  .ک تا دو جلسه ترک کردندياز حضور در 

، )يمقابلـه درمـانگر  ( يا مداخلهايي اين روش اجر بستهه يبر پا

بـه نقـل   (فولکمن و الزاروس  يدگيمقابله با تن گانه هشت يها روش

 ها آننادرست و نا به جا  هاي يوهشکه مراجع به ) )۱۵( يوسفياز آقا

 اي يوهشبه  يشناخت درمانگر، در طول جلسات گيرند يمرا به کار 

خـود را بـا    ي مقابلـه  يهـا  راهم شد و مراجع، شناخت و يد تنظيمف

ف مربـوط بـه فاصـله    ينات اجرا شده در جلسات درمان و تکاليتمر

 يدادهايــافتـه بـا رو  يجلسـات اصـالح کـرده و بـه مقابلـه سـازش       

  . پرداختند زا يدگيتن

  يمقابله درمانگر خچهيتار

در آلمان روشي به نام درمـانگري  ) ۱۹۹۴( ٢نخستين بار ويدل

امـا   .)۱۲(کردمعرفي  سکيزوفرنبيماران به  کمکبراي  مقابله مدار

ــانگر ــه درم ــوان روشــي   يمقابل ــه عن ــهب ــاوره و  ک ــد مش در فراين

ــراي   روان ــانگري ب ــاربرددرم ــه ک ــه در هم ــروي   ي گوش ــاي قلم ه

ي  و البته مبتني بر نظريه(داشته باشد  کاربردشناسي سالمت  روان

ــولکمن ــار توســط   )باشــد )۱۳( ۱۹۸۴الزاروس، -ف ــتين ب ، نخس

معرفي شده و سپس اثر آن بر اضـطراب،   )۱۴( )۱۹۹۹(آقايوسفي 

آقايوسـفي،  (رار گرفـت  افسردگي و نمرات شخصيتي مورد وارسي ق

اثر اين روش بر فرسودگي شغلي و بهزيسـتي روانـي   . )۱۵( )۲۰۰۱

ي و تنيـدگي شـغلي   ، فرسـودگ يخـود کارآمـد  پرستاران، باورهاي 

تهران و نيز تنيدگي زنان مبـتال بـه اخـتالالت     کنسرواتورمدرسان 

در حـال حاضـر   . عروقي نيز مورد بررسي قـرار گرفتـه اسـت   -قلبي

توسـط  ) ٣شـناختي  يمقابلـه درمـانگر  (روشي با نامي تقريباً مشابه 

                                                
2- Wiedl, K H  
3- Cognitive Coping Therapy  
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٤٠٢  

شناس باليني شاغل در ايـاالت   روان يک که) ۲۰۰۲( ١شاروف کنث

ي آرون  هاي آن بر نظريه پايه کهاست معرفي شده  اامريکي  متحده

) ۲۰۰۶(البته اين روش از ديدگاه سپري . )۱۶(مبتني است بکتي 
محــدود  کــاربردي ٣د پيچيــده چــون افســردگي عمــدهدر مــوار ٢

  .)۱۷(دارد

  يمقابله درمانگردستور جلسات 

 يا مقابله يها راهها و  شدت تنيدگيو اين فن که بر اساس نوع 

  :شود است به ترتيب زير اجرا مي شدهفرد بنا 

در جلسـات  . تواند فـردي يـا گروهـي باشـد     جلسات درمان مي

را رعايـت   يگروه درمـانگر گروهي بايستي ضوابط عمومي جلسات 

مـدت زمـان هـر    . جلسه اسـت  ۱۵تا  ۸تعداد جلسات معموالً  .کرد

 ۲قه و براي جلسات گروهي دقي ۴۵ي فردي به طور متوسط  جلسه

هـا و   اين تعداد جلسات جدا از جلسـات مصـاحبه  . ساعت است ۳تا 

آزمـون   نخستين و جلسات پـس  يها يآزمون گرها و حتي  مشاهده

  .است

تعريـــف تنيـــدگي و اثـــرات آن بـــر ســـالمتي   :جلســـه اول

و نيـز تعريـف    بـه هنجـار  شناختي و تحـول   شناختي و روان زيست

در پايان جلسه از مـراجعين  . اي ي مقابله گانه تهش يها راهمقابله و 

 داديرو ينتر مهمي بعد  شود تا براي جلسه يا بيماران درخواست مي

و  افکـار زاي هفته يا حتي زندگي خـود همـراه بـا اعمـال،      تنيدگي

و  کـرده انـد را يادداشـت    بـرده  کاريا به  کردهتجربه  کهاحساساتي 

  .ي بعد همراه بياورند براي جلسه

 کـرده از اعضاي گروه تنيدگي خود را بيان  يکهر  :سه دومجل

و  کـرده خـود را بيـان    ي کـرده و احساسات تجربـه   افکارو اعمال، 

 کوشـند  ميدرمانگر  سپس خود و ديگر اعضاي گروه با هدايت روان

فـرد را از   يها واکنشدوباره به ارزيابي نخستين و ثانوي پرداخته و 

گـاهي فـرد بهتـرين    . کننـد ارزيابي يافته بودن  ي سازش نظر درجه

زا  رو در روي عامـل تنيـدگي   کـه اين است  بکندتواند  مي که کاري

را  افکـارش احسـاس و  ) و البته محترمانه(قرار گرفته و پرخاشگرانه 

را  مشـکل خود در به وجـود آمـدن    تيمسئولگاهي بايد . کندبيان 

بيشتر از واقعيت  يا ترکمقبالً  کهدر حالي . کندگرايانه ارزيابي  واقع

زاي خيلي  تنيدگي اي داده يروگاهي نبايد به . است کرده ميارزيابي 

و گاه بايد از روش حل منطقـي  ) جويي دوري( کند فکراهميت  کم

شـامل خوابيـدن، گريسـتن،     کهاجتناب -گريز. کندمسأله استفاده 

 پردازي و اجتناب از قرار ، پناه بردن به دارو و مواد، خيالکردنقهر 

زا اســت معمــوالً تشــويق  هــاي تنيـدگي  گـرفتن در برابــر موقعيــت 

شود تا از آن  مي کمکزا به افراد  شود و به عنوان روشي بيماري نمي

                                                
1- Sharoff, K  
2- Sperry, L  
3- Major Depression  

 يکمانند مرگ ( کنترلغيرقابل  مشکلي کهمگر آن . کننداجتناب 

شود و سپس  مدت تشويق مي کوتاهبراي  کهايجاد شده باشد ) عزيز

  .خود را تغيير دهداي  فرد بايد روش مقابله

شود تا با توجه به نتايج جلسـه، ايـن    سپس از فرد خواسته مي

گرفته و مجـدداً   کاررا به  تر يقدقهاي  جديدتر و ارزيابي يها راهبار 

  .ي بعد همراه بياورد و براي جلسه کردهنتايج را يادداشت 

نتايج ناشي از تغيير  کسدر اين جلسه نخست هر  :جلسه سوم

ي  گرفته شـده  کاراي به  مقابله يها راهزيابي شناختي و ار يها روش

يافتـه بـود، مجـدداً     کـاهش  مشـکل اگر . دهد خويش را گزارش مي

گرفتـه   کمـک اي ديگر هم به  مقابله يها راهادامه يافته و  ها يابيارز

گـاهي از مراجـع درخواسـت    . بـه حـداقل برسـد    مشکلشود تا  مي

ي برخـوردش بـا    نحـوه  ي ارهبـه  ارزيابي اطرافيانش در  کهشود  مي

ي بعد  و در جلسه کردهتنيدگي زا را پرسيده، يادداشت  اي داده يرو

ــه بحــث بگــذارد هــاي ديگــران دقيــق و  اســت ارزيــابي ممکــن. ب

باشند در جهت حفـظ   کردهاست تالش  ممکنباشد و  کننده کمک

مهـم  . ارزيابي غيرواقعي به فرد ارائه داده باشند يکمنافع خودشان 

شناختي  هاي يابيارزمراجع يا بيمار بايستي همواره به  کهست اين ا

فـرد حـل شـده باشـد، آن گـاه بـه        مشـکل اگر . خويش ادامه دهد

شود و بايـد   پرداخته مي کند ميفرد تجربه  کهديگري  هاي يدگيتن

 کـه و در جلسات بعد همراه بياورد تا زماني  کردهرا يادداشت  ها آن

زا را بياموزد و بتواند  تنيدگي يهاداد يرومؤثر با   فرد مهارت مقابله

  .يابد اين فرايند تا پايان جلسات درمان ادامه مي .گيرد کاربه 

انس يل وارين پژوهش تحليمورد استفاده در ا يآمار يها روش

ه يبه منظور تجز. است يب همبستگيمکرر و ضر يها يريگ اندازهبا 

ل استفاده از يدل. ده شداستفا SPSS-15 افزار نرماز  ها دادهل يو تحل

ن اسـت کـه   يمکرر ا هاي يريگ اندازهانس با يل واريتحل يروش آمار

ل وارد يـ ان تحليـ را در جر) شيکنتـرل و آزمـا  (م عامل گروه يبتوان

ـ  ياثر درون آزمودن توانيم يمنکه يب عالوه بر اين ترتيبه ا. ميکن ا ي

 يبخش يمتوان يمم يريرا در نظر بگ) آزمون پسو  آزمون يشپ(زمان 

بـا  . ميقرار دهـ  ياست مورد بررس" ين آزمودنيب" جه را که اثرياز نت

مقابلـه   يعنـ ير مسـتقل  يـ ت اثـر متغ يـ در نها توانيم يمل ين تحليا

و  يســتير وابســته کــه در پــژوهش مــا بهزيــرا بــر متغ يدرمــانگر

  .ميقرار ده يمادران است مورد بررس يا مقابله يها سبک

  
  ها افتهي

بـه لحـاظ    هـا  دادهل سواالت پـژوهش،  يتحلو  يش از بررسيپ

قــرار گرفتنــد و در صــورت  يپــرت مــورد بررســ يهــا دادهوجــود 

ات و سواالت پژوهش به شـرح  يسپس فرض. حذف شدند ييشناسا

  :قرار گرفتند يل مورد بررسيذ
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٤٠٣  

  

  آزمون پس -الزاروس نامه پرسشمشاهدات مربوط  يآمار يها شاخص ):۱(شماره  جدول

  زمان  گروه

  )انحراف استاندارد(نيانگيم

 ایرومقابله 

  يگریرو
  يشتن داریخو  ییجو يدور

 يجستجو
ت یحما

  یاجتماع

ت یمسئول

  يریپذ
  ز و اجتنابیگر

حل مدبرانه 

  مسئله

باز برآورد 

  مسئله

گروه مقابله 

  يدرمانگر

 04/13) 45/4( )31/3( 28/8 )72/3( 00/10 )10/3(57/5 )62/4( 38/10 )27/3( 14/11 )71/4(28/7 )37/3( 19/8  آزمون شیپ

  13/19)86/3(  57/9)20/3(  33/7)28/4(  52/5)01/2(  38/9)78/3( 12)97/3(  09/8)70/2( 23/8)53/3(  آزمون پس

  گروه کنترل
 65/13)24/3( 70/8)67/2( 70/8)16/4( 55/6)58/2( 50/9)61/4( )12/4( 80/11 15/7)43/3( 20)68/2(  آزمون شیپ

  05/13)69/3(  80/8)21/2(  0/10)57/3(  05/6)54/2(  50/9)75/4(  2/12)26/2(  85/7)64/3(  30/6)08/2(  آزمون پس

  

مقابلـه   ياثر بخشـ  يبررس(پژوهش  يه اصليفرض يبررس يبرا

مـادران   يا مقابلـه  يو راهبردهـا  يشخصـ  يسـت يدر بهز يدرمانگر

در  ات يکرودر ابتدا فرض ) يحرکت-يجسم يياستثنا آموزان دانش

و (مقابلـــه  يو راهبردهـــا يشخصـــ يتســـياس بهزيـــمـــورد مق

قرار گرفت و در هر مورد چنانچـه   يمورد بررس) آن يها اسيرمقيز

-هـاوس  ينگـر لون ياپسـ  ياصالح برقرار نبود آماره ات يکروفرض 

  ). ۲جدول (سر گزارش شد يگ

  

  مکرر هاي يريگ اندازهانس با يل واريج آزمون تحلينتا ):۲(جدول شماره 

  اثر زمان  )انحراف استاندارد(ن يانگيم: ها گروه  ها اسيمق

)p( 
  گروه× اثر زمان 

)p( کنترل  يمقابله درمانگر  

          يشخص يستيبهز

  ۷) ۱۵/۲(  ۱۴/۶)۱۰/۲(  آزمون شيپ
)۷۷/۰(۰۸۳/۰  )۴۸/۰(۴۹/۰  

  ۹۰/۶) ۸۰/۱(  ۳۸/۶) ۹۳/۱(  آزمون پس

      گريرو ايرومقابله 
)۷۳/۰ (۱۱/۰  )۰۳/۰ (۹۸/۴  

  ۲۲/۷)۹۶/۱(  ۲۶/۷)۴۴/۲(  آزمون شيپ

      ۲۲/۶)۳۲/۱(  ۰۰/۸)۳۲/۳(  آزمون پس

      ز و اجتنابيمقابله گر
)۰۶/۰(۶۷/۳  )۰۰۰۱/۰ (۹۶/۲۲  

  ۷۰/۸)۱۷/۴(  ۸۵/۹)۷۶/۳(  آزمون شيپ

      ۰۵/۱۰)۵۷/۳(  ۷۰/۶)۲۳/۳(  آزمون پس

          يت اجتماعيحما يراهبرد جستجو

  ۳۸/۹)۶۲/۴(  ۳۸/۱۰)۶۲/۴(  آزمون شيپ
)۳۳/۰(۹۶/۰  )۳۳/۰(۹۶/۰  

  ۵۰/۹)۶۲/۴(  ۵۰/۹)۶۲/۴(  آزمون پس

  

جـدول  (مکرر  هاي يريگ اندازهانس با يل واريج آزمون تحلينتا 

گروه در زمان که به  يز اثر تعامليکه اثر زمان و ن دهد يمنشان ) ۲

ا عدم ارائه يارائه  ريتأثز يرات هر گروه در طول زمان و نييب تغيترت

 اسيمق ريز، در دهد يمنشان  ها هگرون يانگيرات مييدرمان را در تغ

ر يـ ن موضـوع در مـورد ز  يا. نشده است دار معني يشخص يستيبهز

 ريـ زدر . ز صادق بودين يت اجتماعيحما ياس راهبرد جستجويمق

اثر زمـان کـه نشـان دهنـده      يگريرو ايرو يا مقابلهراهبرد  اسيمق

تـا پـس    آزمون يشپاز (در طول زمان  ييرات هر گروه به تنهاييتغ

گروه در  ياثر تعامل يعني، تر مهمنبود اما اثر  دار معنياست، ) آزمون

ن هـر دو  يانگيـ رات مييدهنده اثر نوع مداخله در تغن زمان که نشا

 يبررسـ ). =p=۰,۹۸/ ۴ F /۰۳(بـوده اسـت    دار معنـي گروه اسـت  

ن نـوع مداخلـه در گـروه    يکه استفاده از ا دهد يمنشان  ها يانگينم

ش و در گـروه کنتـرل کـاهش    يافزا يدرمانگرتحت مداخله مقابله 

ز و اجتناب هـم اثـر زمـان    يبه عالوه در مورد مقابله گر. افته استي
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٤٠٤  

)۰۶/ p=۰,۹۸/ ۴ F= ( ک بـود و هـم اثـر    ينزد يآمار داري معنيبه

 يبـه لحـاظ آمـار   ) =p=۰,۹۸/ ۴ F /۰۳(گـروه در زمـان    يتعـامل 

ن يـ ا دهـد  يمـ ز نشـان  يـ ن ها يانگينم يبوده است و بررس دار معني

 کاهش و در گـروه  داري معنيراهبرد در گروه تحت مداخله به طور 

ن دو يانگيرات مييتغ. افته استيش يافزا داري معنيکنترل به طور 

ز و يـ و گر يگـر يرو ايـ رو هـاي  يـاس مقر يگروه در طول زمان در ز

  .ش داده شده استينما ۲و ۱ ياجتناب در نمودارها

  در طول زمان يگريرو ايرو يا مقابلهز راهبرد استفاده ا ):۱(شماره نمودار 
  

  ز و اجتناب در طول زمانيگر يا مقابلهاستفاده از راهبرد  ):۲(نمودار شماره 

  

ـ يـ آ(سـوال مطالعـه    يبه عـالوه جهـت بررسـ     يهـا  روشن يا ب

، و سـطح  )يحرکت-يجسم( يياستثنا آموزان دانشمادران  يا مقابله

اجـرا   يآزمون همبسـتگ ) رد؟آنان رابطه وجود دا يشخص يستيبهز

نشـان داد سـطح    آزمـون  يشپـ  يها دادهن آزمون در يا ياجرا. شد

 ,۰۱/۰( داري يشـتن خو يمـادران بـا راهبردهـا    يشخص يستيبهز

p=۳۷/۰r= ( يت اجتمـاع يـ حما يو جسـتجو )۰۳/۰, p=۳۲/۰r= (

ــه  ــيرابط ــتق دار معن ــ. دارد يميو مس ــيهمچن ــون  ين، بررس آزم

ط بــه پــس آزمــون نشــان داد کــه مربــو يهــا دادهدر  يهمبســتگ

 پـذيري  يتمسـئول  يا مقابلـه مـادران بـا راهبـرد     يشخص يستيبهز

ن معنا که مادران يدارد، به ا) -=p=۳۳/۰r ,۰۳/۰( يمنف يهمبستگ

ت يمسـئول  يا مقابلـه بـاالتر از راهبـرد    يشخصـ  يسـت يبا سطح بهز

  .کنند يماستفاده  ترکم يريپذ

  
  گيري يجهنتبحث و 

ــروزه  ــا"و " يســتيبهز"ام ــفيک يارتق ــدگي ــه " يت زن از  يکــيب

ل يدر سراسـر جهـان تبـد    ياجتمـاع  يهـا  نظـام اهداف  ترين ياصل
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 ۱۳۹۰، آذر و دی ۵، شماره ۲۲دوره   مجله پزشکي اروميه
  

٤٠٥  

 ياجتمـاع  يها سازمانو همه  ها دولتده و از سطح خانواده تا يگرد

شـادتر و   هـا  انسـان فراهم آورنـد کـه در آن    يطيآنند تا مح يدر پ

و  تيش، احسـاس رضـا  يات خـو يـ شکوفاتر به سر برده از تجربه ح

ـ  يجسـم  يسـت يکرده و از بهز يخشنود نـه برخـوردار   يبه يو روان

  . باشند

ــي ــوامل يک ــا بهز  ياز ع ــه آن ب ــه رابط ــتيک ــورد تا يس ــم د يي

" اسـترس "ا ي" يدگيتن"ن قرار گرفته است، مقوله يشيپ يها پژوهش

ـ  يبـر سـالمت جسـم    ياثرات متعدد يدارا يدگيتن. است  يو روان

بـر احسـاس    توانـد  يمـ  روزمـره  يف آن در زنـدگ يـ است و کم و ک

، بـا  يدگيـ همچنـان کـه تن  . اثرگذار باشـد  يفرد از زندگ يخشنود

ز يـ ن" مقابلـه "ا يـ وه برخورد با آن يفرد در ارتباط است، ش يستيبهز

کـه مقابلـه    ييها انسان. فرد دارد يستيبر سطح بهز يمهم راتيتأث

و در  برخوردنـد  يبهتـر  يستياز بهز گزينند يمرا بر  يتر سازگارانه

، گزيننـد  ينمبر  يدگيرا در برابر تن يکه مقابله موثر يقابل، کسانم

آن  بـار  انيزداشته و به آثار  يدگيده تنيدر برابر پد يشتريانفعال ب

 ياجتمـاع  يها گروهاز جمله . دهند يمشتر تن يش، بيخو يبر زندگ

ــاتوان جســم  ــان ن ــادران کودک ــ-يدر معــرض اســترس، م  يحرکت

 يدر نگهـدار  يا مالحظـه قابـل   يدگينکه با مشکالت و ت باشند يم

گفـت،   تـوان  يمـ ن يبنـابرا . ش رو بـه رو هسـتند  يفرزند ناتوان خـو 

مـزمن در   يدگيـ ده تنيپد ريتأثن قشر از مادران تحت يا يستيبهز

مقابله  ها روش يريبا فراگ توانند يمن مادران يا. ب استيمعرض آس

را ارتقا  شيخو يستيند و سطح بهزيبهتر کنار آ يدگيا تنيکارآمد 

در  يمقابله درمانگر ياثر بخش ين پژوهش با هدف بررسيا. بخشند

 آمـوزان  دانـش مـادران   يا مقابلـه  يو راهبردهـا  يشخصـ  يستيبهز

 يها روشان يوجود رابطه م يز بررسيو ن يحرکت-يجسم يياستثنا

، و سـطح  )يحرکت-يجسم( يياستثنا آموزان دانشمادران  يا مقابله

  .جام شدآنان ان يشخص يستيبهز

مقابلـه  مداخله  نشان داده شد، ها يافتهکه در بخش  طور همان

مادران تحت مداخلـه   يستيسطح بهز ياگر چه در ارتقا يدرمانگر

ادراک شـده   يستيش بهزينداشت، اما در روند افزا داري معني ريتأث

با توجه بـه   توان يمافته را ين يا. ن گروه از مادران موثر بوديرا در ا

 يستيبهز. ن نموديين ذکر شده است تبيشيپ يها ژوهشپآنچه در 

در ابعـاد   يت از زنـدگ يسـطح رضـا  " يجـان يه يها واکنش" يشخص

و  )۱۹(اسـت  " يت زنـدگ يفيدرباره ک يمختلف آن و قضاوت عموم

  . فرد را در بردارد يو عاطف ين ابعاد شناختيبنابرا

زم و يســيافـراد، همچــون ابعـاد نوروت   يتيشخصــ هـاي  يژگـي و

ق مستعد کردن فرد يت از طريشخص يها رگه، به عنوان ييگرا برون

 يشخصـ  يستياحساس بهزن، بر يمع يعاطف يها واکنشبروز  يبرا

شامل سه بار به  يشخص يستيبهز يشناخت يبه عالوه اجزا. موثرند

" کنترل ادراک شده"و " ينيخوش ب" ،"عزت نفس" يعنيوسته يهم پ

داشـته و بـه طـور     يت از زندگيبا رضا يعزت نفس رابطه قو. است

فـرد اسـت    يا مقابله يراهبردها ريتأثم تحت يرمستقيم و غيمستق

کـه   يافراد). )۱۵( يوسفي؛ به نقل از آقا۲۰۰۱کو، يستين نز ويکام(

 يخـود کارآمـد  ا يـ و تسـلط   تـر  يقـو  ياز احساس کنتـرل شخصـ  

را  يبـاالتر  يسـت يو بهز يدگيـ ، توان مقابله با تندندبرخور يشتريب

ست که توانمند کردن مـادران  ين يدين ترديبنابرا. کنند يمگزارش 

کـه   يا گونـه بـه   يشـناخت  -يرفتـار  يهـا  مهارتق آموزش ياز طر

 هاي ينهزمت کرده و يريز کودکان خود را مديبتوانند رفتار خود و ن

مـادران   يسـت يسـطح بهز  يرا کاهش دهند در ارتقـا  يدگيبروز تن

  .موثر است

اي اصالح شده در طول درمان  مقابله يگفت، راهبردها توان يم

 يسـت يش بهزي، به افزايستيدر عناصر موثر بر بهز يراتييجاد تغيبا ا

) ۱۳۸۸(آقايوسـفي و زارع   .شـده اسـت   يادراک شده مادران منته

 ادراکمـدت تنيـدگي    کوتـاه در  يمقابله درمانگر کهاند  نشان داده

الزم  .)۲۸(دهد مي کاهشرا  کرونرشده زنان مبتال به اختالل عروق 

 هـاي  يلتحل ذکر شده يا واسطهنشان دادن وجود عوامل  ياست برا

به عـالوه، مـادران    .رديشتر صورت گيو در حجم نمونه ب تر يچيدهپ

 يهـا  روشکودکان ناتوان اگرچه موفق شدند در مدت هشت هفته 

اموزند و آن را در تعامالت خود بـه کـار   يرا ب يدگيبا تن مقابله موثر

و بـه   يا مداخلـه ن بسـته  يـ ا يقطع راتيتأثرند، اما آشکار شدن يگ

جاد يژه در ايروزمره و به و يدر زندگ يشناخت يها هارتم يريکارگ

ازمنـد زمـان   يادراک شـده ن  يسـت يدر سطح بهز دار معنيرات ييتغ

 يريادراک شده متغ يستيد در نظر داشت که بهزيبا. است يشتريب

ه در آن دخالـت دارد  يمتعدد و چند ال يرفتار يها واسطهاست که 

آموزش  ريتأثتحت  يت شناختراييانتظار داشت که با تغ توان ينمو 

. ميفرد باشـ  يستيمحسوس در سطح بهز يکوتاه مدت، شاهد تحول

د در رفتـار فـرد   يابتدا با يدگيمقابله با تن يها مهارت ريتأثدر واقع 

ن يبه ا. او موثر باشد يذهن يستيج بر سطح بهزيابد و به تدريظهور 

 يا گونـه د بـه  يـ با ينات فرديد طول دوره آموزش و تمريمنظور، با

در  ها آنو کاربرد موثر  ها آموختهت يتثب يبرا يباشد که فرصت کاف

مادران شرکت کننـده در   ين نکته از سويا. عمل وجد داشته باشد

از  ياريد قـرار گرفـت و بسـ   يـ ز مورد تاکين يند مقابله درمانگريفرا

. بودنـد  هـا  ينتمـر اسـتمرار جلسـات آمـوزش و     آنان خواهان ادامه

از ايــن تبيــين ) الــف و ب ۲۰۱۰(ســفي و شــريف مطالعــات آقايو

 کهافزايش تنيدگي پس از گذشت مدت زماني  که کنند ميحمايت 

در (الزم است و از راه پيامدهاي منفي خود بر بهزيستي رواني زنان 

تــأثير منفــي ) دو پــژوهش اخيــر همســران جانبــازان و ايثــارگران

 توان يمز يپژوهش حاضر را ن هاي يتمحدود. )۳۰(و )۲۹(گذارد مي

که مـادران پاسـخگو   ا از آنج. ج موثر دانستين نتايا يريگ شکلدر 

را  يت اصـل يکـودک خـود در مدرسـه مسـئول     يازهـا يرفـع ن  يبرا
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٤٠٦  

بـه   يدگيرسـ  ير بودنـد بـرا  يموارد نـاگز  يبودند، در برخ دار عهده

ارکت فعال در فرزند جلسات مداخله را ترک کرده و از مش يازهاين

ت فرزنـد خـود   يمادران نسبت بـه وضـع   ينگران. جلسات باز بمانند

تمرکـز مـادران را در جلسـات سـلب نمـوده و اعتبـار        توانسـت  يم

  . سنجش را با مشکل مواجه سازد

د آمده در حوزه يرات پدييبر تغ يمداخله مقابله درمانگر ريتأث

ز و يـ گر يگـر يرو ايرودر مادران به دو راهبرد  يا مقابله يراهبردها

تعامـل گـروه در    يگريرو ايرودر مورد راهبرد . اجتناب محدود شد

نشان  داري معنيک به يار نزديز بسيبود و اثر زمان ن دار معنيزمان 

دو گـروه، در   هـاي  يـانگين مسـه  يافتـه در کنـار مقا  ين يا. داده شد

کـه مداخلـه ارائـه     دهـد  يم، نشان آزمون پسو  آزمون يشپمرحله 

 يا مقابلـه اسـتفاده مـادران از راهبـرد     شيدر افـزا  يا حدودشده ت

ا عـدم  يداشته است و ارائه  داري معني ريتأث يگريرو ايروسازگارانه 

ن يـ جاد شده در متوسط استفاده از ايرات ايين مداخله بر تغيارائه ا

  .کند يمجاد ين دو گروه تفاوت ايراهبرد ب

اسـت کـه بـر     يپژوهش حاضر مقابلـه درمـانگر   ييروش اجرا 

ن روش از يـ ا. شـده اسـت   يالزاروس طراحـ  يه شناختياساس نظر

سازگار شدن با اهداف درمـانگر برخـوردار    يالزم برا يريپذ انعطاف

، فـرد را  موثر ريغناسازگارانه و  ير راهبردهاييبا تغ تواند يماست و 

 ف الزاروس، مقابلـه يـ بر اسـاس تعر . سوق دهد يبه سمت ناسازگار

بـه   دهد يمرا مدنظر قرار  يجانيه يها پاسخم يکه تنظعالوه بر آن 

ن الگو هر فـرد  يبر اساس ا. ز توجه داردين حل مسئلهو  يبعد کنش

به کـار   محور جانيهو  مسئله محوررا به دو صورت  يا مقابلهروش 

  .)۲( گيرد يم

ن راهبـرد  يکـه بـ   دهنـد  يمـ نشان  )۲۱, ۲۰( ها پژوهشج ينتا

و  يريناپـذ  سـازش ، اضـطراب و  يبا افسردگ محور جانيه يا مقابله

فرد رابطـه وجـود    يو روان يکيزيکاهش بهداشت و سالمت ف تاًينها

که  اند دادهنشان  )۲۲, ۷, ۶, ۱( يگريد يها پژوهشن يهمچن. دارد

. کننـد  يماستفاده  محور جانيهشتر از مقابله يمادران افراد ناتوان ب

بـر   يرگـذار يتأثبـا   يمقابلـه درمـانگر  در نمونه مورد مطالعـه مـا،   

مادران کودکان ناتوان توانسـته اسـت نمـرات     يا مقابله يراهبردها

را  -شـود  يممسئله محور محسوب  يبردهاکه از راه -يگريرو ايرو

  .در آنان ارتقا بخشد

 عمـدتاً ان ذکر است که در نمونـه مـورد مطالعـه، مـادران     يشا

را بـه عنـوان    يفـرد  نيبت ارتباطات يريو مد يدر برقرار يدشوار

نشان  )۲۳(کندال و تاکت . ذکر کردند يدگياز منابع عمده تن يکي

گران رنـج  ياز ارتباط با د يناش هاي يدگيتنشتر زنان از يدادند که ب

از زمـان مشـاوره و آمـوزش صـرف      ين بخش مهميو بنابرا برند يم

ش نمـرات مـادران در   يافـزا . شـود  يمـ مشـکالت   گونـه  نيا يبررس

ن حـوزه در  يـ از اعمـال توجـه بـه ا    تواند يمن راهبرد ياستفاده از ا

  .شود يات مداخله ناشجلس

" ز و اجتنـاب يـ گر"ز اشاره شد در راهبـرد  ين قبالًکه  طور همان

ـ  داري معنيتفاوت  در اسـتفاده از   آزمـون  پـس و  آزمـون  يشپـ ن يب

بـه  . ز و اجتناب در دو گروه مداخله و کنترل وجود دارديراهبرد گر

و در  دار معنين راهبرد در گروه تحت مداخله کاهش يکه ا يا گونه

افته همسو با ين يا. اند دادهرا نشان  داري معنيش يه کنترل افزاگرو

ه مقابلـ اسـت کـه نشـان داد     )۱۵( يوسـف يپـژوهش آقـا    هاي يافته

  .دهد يمان را کاهش يز و اجتناب دانشجوينمره گر يدرمانگر

. شـود  يمـ افتـه محسـوب   يسازش  يها روشاز  يمقابله اجتناب

 يمقابله اجتنـاب ) )۱۵( يوسفي، به نقل از آقا۱۹۹۳(موس و اسکافر 

و  يبـاف  اليـ خ به خصوصو  دانند يم توأم نييپا يافتگيرا با ارزش 

کـه بـا    کننـد  يمـ محسـوب   ييخطر زارا عامل  يجانيه يزير برون

. ارتبــاط دارد يناکارآمــد يهــا شـاخص گــر يشــتر و ديب يافسـردگ 

ــولکمن  ــه شــامل گر  )۱۳(الزاروس و ف ــار را ک ــانک ــز از واقعي ت، ي

. دانند يم موثر ريغمقابله  شود يمو اجتناب  يا فرار ذهني يباف اليخ

در . دارد يافسردگ بيني يشپدر  يا عمدهاجتناب سهم  زيراهبرد گر

اسـت کـه مـادران کودکـان نـاتوان از      نشـان داده شـده    يا مطالعه

ادراک  يسـت يو دچار کـاهش بهز  برند يمرنج  يراب و افسردگاضط

) )۱۵( يوسـف ي، به نقـل از آقا ۱۹۹۲(وال هاگن . )۲۲(شده هستند 

 يهـا  راه نامـه  پرسـش د يکه در شکل جد" ييتفکر آرزو"افت که يدر

با تمام  ييباال يده شده است، همبستگينام" ز و اجتنابيگر"مقابله 

نشـان   )۹(مطالعه اوکا و اودا . داشته است يافتگيسازش  يها اندازه

ز و اجتنـاب در مـادران کودکـان    يـ گر يکه سطوح بـاال  داده است

با توجه . در آنان رابطه داشته است يستين بهزييناتوان با سطوح پا

مقابلـه در مـادران    يهـا  روشگفـت اصـالح    توان يمجه ين نتيبه ا

ز و اجتنـاب  يـ کودکان ناتوان، به کاهش استفاده آنان از راهبـرد گر 

  .آنان را ارتقا بخشد يستيجر شده و سطح بهزمن

در مـادران تحـت مداخلـه     يت اجتماعيحما يراهبرد جستجو

را نسبت به گروه کنتـرل نشـان    داري معنيبهبود  يمقابله درمانگر

مقابله ن که يبر ا يمبن )۱۵( يوسفيآقا هاي يافتهجه با ين نتيا. نداد

در  يت اجتمـاع يـ از راهبرد حما يريگ بهرهش يباعث افزا يدرمانگر

  .ستيهمسو ن شد يمان يدانشجو

و  ياز محبـت، همراهـ   يزان برخـوردار يبه م يت اجتماعيحما

. )۳(ف شده اسـت  ير افراد تعريدوستان و سا خانواده، يتوجه اعضا

و سـالمت   يت اجتمـاع يـ ن حماينشان داده اسـت کـه بـ    ها يبررس

 يت اجتمـاع يکه حما يافراد. دوجود دار داري يمعنارتباط  يجسم

؛ به نقل ۱۹۹۵برکمن، (برخوردارند  يدارند از سالمت بهتر يباالتر

  ).)۲۴(از 
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 ۱۳۹۰، آذر و دی ۵، شماره ۲۲دوره   مجله پزشکي اروميه
  

٤٠٧  

خـانواده   ييو توانا يت اجتماعيمعتقد است حما )۲۵(اولسون 

 يارتباط شخص ها آنکه با  يادافت کمک از افريجستجو و در يبرا

 يا مقابلـه راهبرد  ينوع) گانيمانند بستگان، دوستان و همسا(دارد 

 يبرا(مطالعات مختلف . م دارديرابطه مستق يتمنديرضااست که با 

 بـين  يشپر يمتغ يت اجتماعيحما اند دادهز نشان ين )۲۶, ۹( مثال،

و رابطـه مثبـت بـا     شـود  يمفرد محسوب  يستيبهز يابر يا واسطه

 يبـرا  يت اجتمـاع يـ حما. دارد يبا افسـردگ  يو رابطه منف يسالمت

ن در ارتباط اسـت و  يشتر والديب ين کودکان ناتوان با کارآمديوالد

پـژوهش زوهمنـد   . شود يممحسوب  ها آنقدرت  يبرا يمهم منشأ

س يپـل اسکلروسـ  يماران مبتال به مالتين مسئله را درباره بيا )۲۷(

  .نشان داده است

 هـاي  يـت حماست که مـادران کودکـان نـاتوان، بـه     ين يديترد

ت يـ حما يآنچه از جستجو رسد يم به نظر يازمندند ولين ياجتماع

مـرتبط   يو اجتماع يبه عوامل فرهنگ کند يمن قشر ممانعت يدر ا

 ياز ســو يســتيدر درجــه نخســت با هـا  يــتحما گونــه يــنا. باشـد 

ن حـوزه  يـ ارائه شـوند کـه فقـر در ا    ياجتماع يو نهادها ها سازمان

 هـاي  يـت حمان در جلـب  يمکرر والد هاي يناکامبه تجربه  تواند يم

 يد آمدن نـوع ين امر به نوبه خود باعث پديمنجر شود و ا يماعاجت

. ن قشر جامعـه گـردد  يدر ا يت اجتماعيحما يدر جستجو يبازدار

ز بـه کودکـان نـاتوان در    يـ و پرسش برانگ يگر نگاه منفيد ياز سو

ن ين ايو بستگان کودک، والد ان خانوادهيدر م يسطح جامعه و حت

از طرح  يخوددار يرا به سو ها آنکودکان و به طور خاص مادران 

گان سوق داده يان و همسايل، آشنايخانواده، فام يمشکالت با اعضا

را بـه   يت اجتمـاع يـ حما ير صرف نظر کـردن از جسـتجو  يو ناگز

نشان  يبرا يشتريب يها پژوهشبه هر صورت . همراه خواهد داشت

  .الزم است الذکر فوقل يدادن مسا

 يسـت يکان نـاتوان و سـطح بهز  مادران کود يا مقابله يها روش

ــا  يشخصــ ــان در ارتبــاط ب ــه يکــديآن و  آزمــون يشپــگر در مرحل

 يهــا دادهبــا اســتفاده از . قــرار گرفــت يمــورد بررســ آزمــون پــس

 يمادران با راهبردها يستينشان داده شد که سطح بهز آزمون يشپ

ــحما يو جســتجو داري يشــتنخو ــت و  يت اجتمــاعي ــه مثب رابط

ن يآزمون بمرحله پس  يها دادهالوه در مورد به ع. دارد داري معني

 يرابطـه منفـ   يريت پذيمسئول يا مقابلهمادران و راهبرد  يستيبهز

  .موجود است دار معني

کـه در جامعـه    ياز نوع همبسـتگ  يا مطالعهدر  )۱۱( ينيحس

 يهـا  سـبک ن يپرستاران بوشهر انجام گرفته بـود رابطـه مثبـت بـ    

و حـل   ،پـذيري  يتمسـئول ، يت اجتمـاع يـ حما يمقابل، راهبردهـا 

اجتناب و  يپرستاران و رابطه منف يروان يستيمدبرانه مسئله با بهز

  . را نشان داد ها آن يروان يستيسطح بهز

بـر   يت اجتمـاع يـ حما ريتأث ين چگونگييتب يپژوهشگران برا

را  يدگيـ ه سپر در برابر تنيو فرض يکل ريتأثدو مدل  يسالمت روان

صرف نظر  يت اجتماعيبر اساس مدل نخست، حما. اند کردهمطرح 

فرد از  شد يما نباشد، باعث يباشد  يدگيتن ريتأثنکه فرد تحت ياز ا

 يبر سـالمت  ين رو اثرات سودمندياجتناب کند و از ا يمنفتجارب 

افـراد تحـت    يتنهـا بـرا   يت اجتماعيدوم، حما يه الگويبر پا. دارد

بـر فـرد    يدگيـ مانع نفـوذ تن  يسودمند است و مانند سپر يدگيتن

  شد يم

ت يـ رابطـه مثبـت حما   يتجرب يها پژوهشز يو ن ينظر يمبان

ن رابطـه  يـ و ا کند يمد ييتا را يستيبا سالمت روان و بهز ياجتماع

ز يـ ن )۱۵( يوسفيمطالعه آقا. د شده استييز تايدر پژوهش حاضر ن

در افـراد   پـذيري  يتمسـئول نـاب و  ز و اجتينشان داد دو راهبرد گر

ش را يافراد افسرده سهم خو. شتر استيب داري معني به طورافسرده 

از  کوشند يمو اغلب  کنند يم يابيارز شتريب يدگيتن هاي يدهپددر 

مـادران  . ببرنـد  پنـاه  يـي زند و بـه تفکـر آرزو  يبگر زا يدگيتنعوامل 

، شــرم و از جملــه احســاس گنــاه يجانــاتيز هيــکودکــان نــاتوان ن

و در  دهند يممزمن از خود نشان  هاي يدگيتنرا در برابر  يافسردگ

ش از يت خود را بينقش و مسئول يخانوادگ هاي يدگيتناز  ياريبس

 پذيري يتمسئولن راهبرد يب يو لذا رابطه منف کنند يم يابيحد ارز

با اسـتفاده از مطالـب    توان يممادران کودکان ناتوان را  يستيبا بهز

ن و احتمال بروز ييالبته با توجه به حجم نمونه پا. ن نمودييبفوق ت

 يسـت يبا يج مربوط بـه همبسـتگ  ير نتايدر تفس يريگ اندازه يخطا

  .ت نمودياط را رعايجانب احت

همـراه   يـي و اجرا يشـناخت  روش هاي يتمحدودن مطالعه با يا

ن که از علـل آن  ييحجم نمونه پا: عبارتند از ها آن ينتر مهمبود که 

راه، اشـتغال،   يدور(حضور  يمادران برا هاي يتمحدودبه  توان يم

 هـاي  يژگـي و ريتـأث به عـالوه  . اشاره کرد..) .لزوم مراقبت از فرزند و

و  يسـت يمقابله و سطح بهز يمادران بر انتخاب راهبردها يتيشخص

 يپـژوهش حاضـر رو  . آنان در نظـر گرفتـه نشـد    يت از زندگيرضا

م به مـادران  يان انجام شده و قابل تعمت مادران دختران ناتويجمع

فرزند  ين مادران، دارايبه عالوه ا. باشد ينمفرزند ناتوان پسر  يدارا

فرزنـد   يج به مادران دارايبودند و نتا يحرکت-يجسم يمبتال ناتوان

 يريـ گيسـنجش و پ  يست، اجرايم نيگر قابل تعميد هاي يناتوانبا 

ر ييا هر نوع تغي يم بهبودتداو يبررس يماهه برا ۱۲و  ۶در مقاطع 

 يبـرا  يا هفته هشتره وو د رسيد يمج الزم به نظر يدر نتا يگريد

 هـاي  يتمحـدود از  يبرخ. رات مورد انتظار محدود استييظهور تغ

از  يدر برخـ  يعدم وجـود تمرکـز کـاف   : ز عبارت بودند ازين يياجرا

بت ي، غآزمون پسو  آزمون يشپبه سواالت  يين پاسخگويمادران ح

و حضـور نـامنظم و   ) جلسـه  ۲متوسط  طور به(ر جلسات مداخله د
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 و همکاران دکتر عليرضا آقايوسفي  ... ي بهزيستي مادران داراي فرزند استثناييدرمانگر ابلهمقآيا 
 

٤٠٨  

ت حضور در مدرسـه  يل داشتن مسئوليجلسات به دل موقع يبترک 

  . فرزند

 يها پژوهش ياجرا يرا برا ييرهنمودها توان يمن اساس، يبر ا

به  يتر بزرگبا نمونه  توانند يم يبعد يها پژوهش. نده ارائه نموديآ

 هـاي  يژگـي ون مطالعه بپردازند و يدر ا ات مطرح شدهيفرض يبررس

 يبررسـ  يا مقابلـه  يرا بر انتخاب راهبردها ها آن ريتأثو  يتيشخص

ت و وارد کردن مادران فرزندان پسر مبـتال  يبه مسئله جنس. ندينما

ز در يــن) هــا ينــاتوانر يو ســا يحرکتـ  ياعــم از جســم( يبـه نــاتوان 

 يبررس يه براماه ۱۲و  ۶ هاي يگيريپ. توجه شود يقات بعديتحق

  .رات اجرا شودييتداوم تغ
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