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 محفوظ است. رانیا یپرستار يانجمن علم یحقوق نشر برا يتمام

مقدمه

ملهم از  يرواناز پژوهشگران حوزه سالمت يگروه ر،یاخ یهاسال در

و  نییبت یبرا يمتفاوت يو پژوهش ینظر کردینگر، رومثبت يشناسروان

را معادل کارکرد  يروان. آنان سالمتانددهیروان برگزمطالعه سالمت

ي ستبهزی”و آنرا در قالب اصطالح  يتلق ،يشناختمثبت روان

را  يشناختروان يستیبهز فی. ر(1)اند کرده یسازمفهوم ”يشناختروان

 ي. شواهد پژوهش(2)داند يبالقوه م یهایيتحقق توانا یتالش فرد برا

قادرند  يحوادث نامطبوع زندگ دهنديوجود دارند که نشان م يفراوان

 جادیقرار دهند و مختل کنند و به ا ریتأثرا تحت يشناختروان يستیبهز

. درصورت (8)و اضطراب منجر شود  يافسردگ نندما يمشکالت روان

و کنترل  تیریتوجه به مدوجود کودک معلول در خانواده و عدم 

بر  يمضاعف يو روان یماد یهابیحضور او، خسارت و آس یامدهایپ

خانواده  یگرچه همه اعضا يتیموقع نی. در چنگردديم لیخانواده تحم

 ياما مادران به علت داشتن نقش سنت ند،یبيم بیو کارکرد آن آس

که  درنیگيدر قبال فرزند خود به عهده م یشتریب تیمسئول "مراقب"

نشان  هاي. بررس(0)شوند يمواجه م یشتریب يروانبا مشکالت جه،یدرنت

با مادران  سهیدر مقا ،يذهنوانتفرزند کم یاند که مادران داراداده

، (1, 0) شتریو اضطراب ب ترنییپا يعمومسطح سالمت ،یکودکان عاد

تر نییپا يشناختروانيستی، سطح بهز(8) شتریاحساس شرم و خجالت ب

ف و اهدا ينفس، خودکنترلعزت ،یيزناشوتیرضا ترنیی، سطح پا(7)

اند. بررسي متون و مطالعات روانشناختي نشان اشتهد (3) يزندگ

هیجان، عامل مهمي در تعیین سالمتي و داشتن که تنظیم دهديم

در تعامالت اجتماعي است و نقص در آن با اختالالت  وفقعملکرد م

 چکیده

 يروانيستیبهز تی. با توجه به اهمکنديم جادیمادر ا ژهیخانواده بو یرا در اعضا یاریبس يروانمشکالت يتوان ذهنکودک کم :مقدمه

آموزان مادران دانش يشناختروان يستیبر بهز جانیهمیآموزش تنظ ياثربخش يمادر درخانواده و جامعه، هدف از پژوهش حاضر بررس

 بود. يتوان ذهنکم

 یریگاز روش نمونه یریگنور در شهر اراک با بهره یينفر از مادران مدرسه استثنا 01تعداد  تجربيشبهمطالعه  نیدر ا :روش کار

قرارگرفتند. مادران گروه مداخله به صورت  جانیهمیکنترل وآموزش تنظ ینفر 21در دو گروه  يرتصادفیدردسترس انتخاب و بصورت غ

ننمود. همه  افتیدر ينمودند وگروه کنترل آموزش افتیساعته( را در میو ن کیدو جلسه  یا)هفته جانیهمیآموزش تنظ ،يگروه

 لیو تحل هیتجز ی( را پر کردند. برايسوال 30)فرم  فیر يشناختروان يستیبهز اسیش و پس از آن، مققبل از آغاز آموز هايآزمودن

 استفاده شد. رهیچندمتغ انسیکوارلیها از تحلداده

 گواه گروه به نسبت آزمونپسدر مرحله  شیآن در گروه آزما یهاو مؤلفه يشناختروان يستیبهز رینمرات در متغ نیانگیم ها:یافته

 (.P < 11/1است ) افتهی شافزای

 مادران مؤثر است. يشناختروان يستیبهز یبر ارتقا جانیه مینشان داد که آموزش تنظ جینتا نتیجه گیری:

 يتوان ذهنمادران، دانش آموزان کم ،يشناختروان يستیبهز جان،یه میتنظ واژگان کلیدی:

http://dx.doi.org/10.21859/jpen-0301195
http://www.jpen.ir/


و همکاران کیامرادی  

89 

 

 ریهای اخاساس، در سال نی. بر ا(9)ریز ارتباط دارد ریز و بروندرون

بر بهزیستي جسماني و  يمثبت ریتأث جان،یهمیتنظ يآموزش گروه

و  جانیهمیرساندن به خود، عدم تنظ بی، کاهش آس(11) يروانشناخت

 یهاو با کاهش نشانه (11) یمرز تیخصاختالل ش ژهیو یهانشانه

. آموزش (10-12)اضطراب و استرس مرتبط است  ،يافسردگ

اده و نحوه استف يمنف جاناتیکاهش و کنترل ه یبه معنا جانیهمیتنظ

را  جانیه میتنظ یندی. گروس مدل فرا(12)است  جاناتیمثبت از ه

 شامل جانیه می، تنظ(11)کرده است. برطبق مدل گروس  شنهادیپ

حفظ و  ش،یافزا یکه برا شوديم هانهرآگایآگاهانه و غ یهمه راهبردها

ار به ک يجانیپاسخ ه کی يو شناخت یرفتار ،يجانیه یهاکاهش مؤلفه

های هیجاني، اطالعات مهمي درباره تجربه فرد در . پاسخشوديبرده م

رند گیها یاد ميکند. با این اطالعات، انسانارتباط با دیگران فراهم مي

رفتار کنند، چگونه تجارب هیجاني را  که در مواجهه با هیجانات چگونه

ه ها ببه صورت کالمي بیان کنند، چه راهکارهایي را در پاسخ به هیجان

های خاص، چگونه با دیگران رفتار کنند هیجان نهیکار برند و در زم

 یهاتیدر موقع هاجانیکه توجه و تمرکز بر ه رسدي. به نظر م(9)

توجه متمرکز بر خود،  شیکه با افزا سازديزا، افراد را قادر ماسترس

عمل در نوع  نیدهند که ا شیرا افزا جاناتشانیو ه تیتسلط بر موقع

. (18)است  مرتبط يشناختروان يستیروان و بهزخود با سالمت

شدن با مواجه یتا برا سازديفرد را قادر م هاجانیبه ه يدهنظم

دهنده که کمتر باعث بروز مشکالت وفق یالگو کیاز  يمنف جاناتیه

 يبخش ،يهاشم ،يرامی. در پژوهشي ب(17)استفاده کنند  شوديذهن م

 جانیهمیدریافتند که آموزش تنظ (19, 13) يلو و اقبال يپور، عل

مادران مؤثر واقع شود.  يشناختروان يشانیدر کاهش پر توانديم

بر  يجانیهآموزش هوش ریهمگي حاکي از تأث (21, 21) گریمطالعات د

از تولد فرزندمعلول، کاهش استرس و  يبیشتر ناش يتحمل فشارروان

یادآور شده است فردی که  (22) زیروان است. ساالوی نافزاش سالمت

هیجانات منفي مشکل دارد، در برابر فشارهای محیطي در تنظیم

و  نفسعزتسازگارانه با  جانیهمیتنظ نیپذیرتراست. بنابراآسیب

 يجانیهتجربه يدر فراوان شیمثبت مرتبط است و افزا ياجتماعتعامالت

ها و رفتار يو حت شوديزا ماسترس تیه مؤثر با موقعمثبت باعث مراقب

برد يرا باال م ياجتماع یهاتیمناسب در پاسخ به موقع یهاتیفعال

 درو کارک يروانيستیدر بهز کنندهنییو تع یدیکل يو عامل (28)

و عدم  يموضوع، خأل پژوهش نیا تی(. باتوجه به اهم28اثربخش است )

 يشناختروانيستیبهز یدرزمینه ارتقا يتجرب یهاوجود پژوهش

ي، ذهنتوانبخصوص مادران کودکان کم یيکودک استثنا یدارا نیوالد

بر  جانیهمیاین مطالعه با هدف تعیین اثر آموزش تنظ

ذهني انجام گرفته توانکم آموزانانشمادران د يشناختروانيستیبهز

 است.

کار روش

 آزمونپس -آزمونشیتجربي به روش پمطالعه شبه کیحاضر  پژوهش

مادران دانشآموزان  هیپژوهش، کل ی. جامعه آمارباشديباگروه کنترل م

هر ش یيدر مدارس استثنا لیمشغول به تحص ریآهستهگام آموزشپذ

ها طبق آمار که تعداد آن باشديم 1898-90 يلیاراک در سال تحص

. نمونه باشدينفر م 088 یاستان مرکز یياستثنا رشوپرواداره آموزش

ذهني توانن کمنفر از مادران دانشآموزا 01پژوهش متشکل از  یآمار

نور در  یيمدرسه استثنا یيپنجم ابتدا التیبا حداقل تحص ریآموزشپذ

در دسترس از جامعه انتخاب  یریگ. که با روش نمونهباشديشهر اراک م

نفری کنترل وآموزش  21در دو گروه  يتصادفصورت غیراند و بهشده

روه ورود آزمودنیها به گ یهااند. مالکشده يدهیتنظیمهیجان جا

 انیرا به پا یيمقطع ابتدا التی( مادران ازنظر تحص1عبارت بودند از: 

( 8ذهني بودن فرزندان توانکم صیبودن تشخ ي( قطع2رسانده باشند 

( قول مساعد 0آگاهانه و داوطلبانه بودن شرکت در جلسات  تیرضا

( عدم 1 ها:جلسه و معیارهای ریزش نمونه 3مادران جهت حضور در هر 

 فی( عدم انجام تکال2جلسه  کیاز  شتریر جلسات بحضور د

 از دومرتبه. شیشده بخواسته

استان  یيوپرورش استثنااداره آموزش یمجوز از سو افتیاز در بعد

نفر( با صدور  01از مادران منتخب ) ن،یبا مسئول يو هماهنگ یمرکز

درخواست شد که در زمان مقرر در سالن اجتماعات  یيهانامهدعوت

امکانات الزم شامل سالن  ینور در شهر اراک )که دارا یيمدرسه استثنا

 ن،ی. پس از حضور والدابندیپروژکتور و ...بود( حضور  ویدیجلسات، و

 یاصهخال انیکنندگان، به بارتباط با شرکت یپژوهشگر پس از برقرار

پرداخت. پس  شیگروه آزما یبرا جانیهمیتنظاز اهداف و روش آموزش 

 یهاپرسشنامه لیبه سؤاالت و ابهامات مادران نحوه تکم یياز پاسخگو

 يستیبهز اسیآزمون )مقشیپ یشد. پس از اجرا ادهد حیموردنظر توض

جلسات بعد توافق حاصل شد. مادران گروه  خی( در مورد تاريشناختروان

دو جلسه  یا)هفته جانینظیم همداخله به صورت گروهي، آموزش ت

یک و نیم ساعته( را دریافت نمودند وگروه کنترل آموزشي دریافت 

و همراه با  نتیقالب پاورپو در يجلسات مطالب آموزش نیننمود. درا

بط با هر مرت يخانگ فیکنندگان تکالشرکت یو برا دیارائه گرد ریتصاو

قرار  يمورد بررس فیتکال یو در جلسات بعد شديجلسه ارائه م

 يشناختروان يستیسطح بهز يو پس از اتمام جلسات آموزش گرفتيم

یادآوری است که  هشد. الزم ب یریگاندازه شیهر دو گروه گواه و آزما

برای رعایت اصول اخالقي پژوهش، پس از اینکه از هر دو گروه پس 

جرا هیجان برای گروه کنترل نیز اآزمون به عمل آمد، آموزش تنظیم

 شد.

 ياختشنروان يستیبهز اسیسنجش بهزیستي روانشناختي از مق برای

 ينمود. فرم اصل يریف آنرا طراح 1939ریف استفاده شد که در سال 

 30تر کوتاه یهافرم یبعد یهايدر بررس يپرسش است ول 121 یدارا

 نیشده است. که در ا شنهادیپ زین يسؤال 13و  يسؤال 10 ،يسؤال

 اسیمورداستفاده قرار گرفته است. مق آن يسؤال 30پژوهش فرم 

خود،  رشیپذ اس؛یشش خرده مق یدارا فیر يشناختروان يستیبهز

 و يهدفمند، رشد شخص يزندگ ،یخودمختار گران،یرابطه مثبت با د

 یدارا اسیهر خرده مق اس،یمق نیفرم از ا نیاست. در ا طیتسلط بر مح

را خوانده و  هاشپرس شوديدرخواست م يپرسش است. از آزمودن 10

گانه از کامالً مخالفم تا کامالً شش یهانهیاز گز کی ینظر خود را بر رو

در  شوديداده م 8تا  1 یهاهر پرسش نمره یموافقم نشان دهد. برا

 8انتخاب درجه کامالً مخالفم و نمره  یبرا 1نمره  میمستق یگذارنمره

معکوس بالعکس(  یگذارانتخاب درجه کامالً موافقم )در نمره یبرا

است که نمره  يخودسنج یآزمون ابزار نی. اشودياختصاص داده م

 یبرا (21) فی. ر(20)باالتر است  يشناختروان يستیبهز انگریباالتر ب

ه ک یهااسیآن با مق يابزار سنجش رابطه و همبستگ یيروا يبررس

به  زین يشناختروان يستیو شاخص بهز دندیسنجيرا مصفات مشابه 
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برادبورن  يتعادل عاطف اسیمانند مق یيهااسیاز مق رفتنديم ارشم

(، حرمت خود روزنبرگ 1981) وگارتنین يزندگ تی(، رضا1989)

( 1981زونگ ) ي( و افسردگ1970(، منبع کنترل لونسون )1981)

وق ف یهااسیاز مق کیبا هر فیآزمون ر يهمبستگ جیاستفاده کرد. نتا

در  (21) فی. رشوديروا محسوب م ارابز نیا نیقبول بود بنابراقابل

کرونباخ بهره گرفت.  یابزار از آلفا نیا یيایپا يبررس یبرا يپژوهش

تا  37/1 نیآزمون ب نیا یهااسیخرده مق یآمده برادستبه یآلفا

اهداف  یآزمون برا نیاساس ا نیشده است که بر اگزارش 98/1

رگ و الندب رنتسونب ندفورس،ی. لروديبشمار م يابزار مناسب يپژوهش

 فیر اسیابعاد مختلف مق یرا برا يثبات درون بیدامنه ضر زین (28)

 یيایپا بیضر (20) ي و همکارانانیگزارش نمودند. ب 71/1تا  81/1 نیب

آن را مطلوب گزارش  یيو روا 32/1موردنظر را  اسیمق ينسخه فارس

 کردند.

هیجان در هشت جلسه و هر جلسه به هیجان: تنظیمتنظیم آموزش

یم آموزش داده شد. این روش درماني توسط گراتز مدت یک ساعت و ن

 ارائه شده است. (17)و گاندرسون 

 یسازفهومبه م آزمونشیپ یارتباط و اجرا یجلسه اول پس از برقرار در

 ياجتماع يها بر زندگآن ریو تأث جاناتیو در مورد ه شوديپرداخته م

و  جانیهمیو تنظ جانیاز ه يفیو تعر شوديداده م ياطالعات یو فرد

. رددگيمرتبط ارائه م يو شواهد پژوهش يستینقش آن در سالمت و بهز

عشق و  ،یمثبت )مانند شاد جاناتیو انواع ه فیدوم به تعر جلسهدر 

. در شوديپرداخته م جانات،یه نیا تیو اهم هايژگیعالقه و...( و و

)مانند غم و اندوه، خشم،  يمنف جاناتیو انواع ه فیجلسه سوم تعر

طور مفصل ارائه به جانیهر ه یهايژگیو و شوديم انینفرت و ...( ب

مثبت، شناخت  جاناتیمجدد ه حیچهارم ضمن تشر سه. در جلگردديم

به  نیو همچن ردیگيموردبحث قرار م جاناتیه نیاز وجود ا يو آگاه

در  جاناتیه نیا زانیاز م يو آگاه جاناتیه نیا رشینحوه پذ

. در جلسه پنجم به آموزش شوديمختلف پرداخته م یهاتیموقع

 نی. در اشوديها پرداخته مو لزوم توجه به آن يمنف جاناتیه رشیپذ

ها مطالب و لزوم توجه به آن يمنف جاناتیورد عدم سرکوب هجلسه در م

 جاناتی. جلسه ششم شامل آموزش ابراز هگردديارائه م یيهاکیو تکن

سه . در جلباشديم ندیخوشا یهاتیو تکرار موقع جادیدر ا يمثبت و سع

 نیا رشیپذ زپس ا يمنف جاناتیهفتم به آموزش ابراز مناسب ه

به فرد آموزش داده  یيهاکیو با ارائه تکن شوديپرداخته م جاناتیه

چگونه عمل  يمنف جاناتیه زانندهیبرانگ یهاتیکه در موقع شوديم

 را ابراز کنند. در جاناتیه نیچطور ا جاناتیه نیکنند و پس از تجربه ا

و به سؤاالت پاسخ داده  شوديم انیجلسه هشتم )آخر( خالصه مطالب ب

 یمتناسب با هرجلسه هم برا يگخان فی. ضمناً تکالشوديم

ن . در ایدیگرديها ارائه مکنندگان در نظر گرفته شد که به آنشرکت

 پسآزمون به مدت نیم ساعت انجام شد یجلسه اجرا

تجزیه و تحلیل  SPSS-19 یافزار آماردادهها با استفاده از نرم سرانجام

و انحراف استاندارد و در بخش  نیانگیها از مداده فیشدند. دربخش توص

 يمگنه فرضشیبا پ رهیچند متغ انسیکووار لیاز آزمون تحل ياستنباط

 و ریآزمون شاپ زیو ن نیبا استفاده از آزمون لو يگروهدرون انسیوار

 ها استفاده شده است.داده عینرمال بودن توز يبررس یبرا لکیو

 هایافته

 يدردامنه سن سال 11/81 ± 81/1سن مادران در گروه گواه  نیانگیم

 سني محدوده در سال 91/88 ± 80/1 شیسال و در گروه آزما 07-29

سطوح تحصیالت مادران در گروه گواه به ترتیب شامل سال بود.  00-21

)صفر درصد(،  پلمیددرصد(، فوق 01درصد(، دیپلم ) 01زیردیپلم )

درصد(،  81زیردیپلم ) شیدرصد( و در گروه آزما 11لیسانس و باالتر )

درصد(  11درصد(، لیسانس و باالتر ) 11دیپلم )درصد(، فوق 11دیپلم )

 بود.

( مربوط به اریو انحراف مع نیانگی)م يفیتوص یهاافتهی 1جدول  در

در قبل و بعد از آموزش  شیهانمرات بهزیستي روانشناختي و مولفه

شود ائه شده است. همانطور که مشاهده ميپژوهش ار یگروهها یبرا

اد در افر يشناختروان يستیبهز آزمونشینمرات پ نیانگیم سهیمقا

 آزمونشینمرات پ نیانگیدارد که م نیبر ا داللتنمونه در دو گروه 

 دو گروه قبل از يهمگن يامر به معن نیندارد. ا يتفاوت و فاصله چندان

 يشناختروان يستیبهز شیآزمون افزاپس. در مرحله باشديمداخله م

 .باشديمشهودتر از گروه گواه م شیدر گروه آزما

 يستیبر نمره کل بهز جانیهمیآموزش تنظ ریتأث يبررس برای

 رهیتک متغ انسیکووار لیآموزان، از تحلمادران دانش يشناختروان

 شیباعث افزا جانیهمینشان داد که آموزش تنظ جیاستفاده شد. نتا

توان ذهني آموزان کمدر مادران دانش يشناختروان يستینمره کل بهز

است  02/1برابر با  ری(. شدت تأثP ،27/18  =F < 11/1) شوديم

 (.2جدول )

 يستیبهز یهابر مولفه جانیه میآموزش تنظ ریتأث يبررس یبرا

 رهیچندمتغ انسیکووار لیمادران دانش آموزان، از تحل يشناختروان

شکل از که مت یریچندمتغ يکل ریابتدا متغ لیتحل نیاستفاده شد. در ا

تک  یهاشده و پس از آن آزمون سهیها است در دو گروه مقامولفه

 یالمبدا کردیاز رو یریچندمتغ سهیمقا یشود. برايانجام م یریمتغ

 91/2برابر  F، مقدار 81/1برابر  لکزیو یاستفاده شد. مقدار المبدا لکزیو

است. با توجه به کوچکتر بودن سطح  128/1برابر  یداريو سطح معن

 یهااز مولفه يکیکه حداقل  شوديگرفته م جهینت 11/1از  یداريمعن

و گروه  شیآموزان در گروه آزمامادران دانش يشناختروان يستیبهز

 (.8جدول دارد ) یداريگواه تفاوت معن

 جانیهمیاست که آموزش تنظ يحاک یریمتغتک یهاسهیمقا جینتا

(، = P  ،97/18 F< 11/1در پذیرش خود ) یداريمعن شیباعث افزا

 11/1) ی(، خودمختار= P  ،87/19 F< 11/1) گرانیارتباط مثبت باد

>P  ،88/11 F =طی(، تسلط بر مح (11/1 >P  ،71/11 F = ،)

 11/1) ی( و رشد فرد= P  ،29/12 F< 11/1درزندگي ) یهدفمند

>P  ،08/0 F =شوديتوان ذهني مآموزان کم( در مادران دانش .

در ارتباط  83/1را با اندازه اثر  ریتأث نیشتریب جانیهمیآموزش تنظ

دارد  یدر رشد فرد 12/1را با اندازه اثر  ریتأث نیمثبت با دیگران و کمتر

 (.2جدول )
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 آزمونو پس آزمونشیدر پ شیدر افراد نمونه در گروه گواه و آزما يشناختروان يستیبهز ریمتغ يفیتوص یهاشاخصه: 1 جدول

 هشد لیتعد نیانگیم اریانحراف مع ± نیانگیم، آزمونپس اریانحراف مع ± نیانگیم، آزمونشیپ ریمتغ

    یشناختروان یستیبهز

 028,08 02,91 ± 027,01 09 09,11 ± 882,91 شیآزما

 881,70 80,31 ± 881,31 23,31 ± 872,81 گواه

    خودپذیرش

 19,17 9,22 ± 81,81 11,11 ± 03,31 شیآزما

 03,13 3,11 ± 07,81 3,88 ± 11,31 گواه

    دیگران بامثبتارتباط

 81,11 7,89 ± 82,11 3,73± 11,71 شیآزما

 11,11 8,71 ± 09,11 8,23 ± 11,11 گواه

    یخودمختار

 13,88 8,12 ± 13,01 3,88 ± 03,21 شیآزما

 11,12 7,87± 09,91 7,11 ± 11,91 گواه

    محیط برتسلط

 82,11 9,11 ± 88,01 11,11 ± 18,01 شیآزما

 12,10 3,09 ± 11,81 7,78 ± 10,21 گواه

 118,28   درزندگییهدفمند

  9,11 ± 117,11 9,91± 117,11 شیآزما

 117,10 3,18± 118,81 3,21 ± 119,11 گواه

    یفرد رشد

 81,87 8,10 ± 88,11 3,12 ± 18,71 شیآزما

 17,03 18,81 ± 17,11 0,92 ± 18,71 گواه

 و گواه شیدر گروه آزما شیهاو مولفه يروانشناخت يستیبهز سهیمقا یبرا انسیکووار لیآزمون تحل جینتا :2 جدول

 مجذور اتا یسطح معنادار F مجذورات نیانگیم یدرجات آزاد مجموع مجذورات راتییتغ منبع

       اثرگروه

 .028 .111 27,118 02109,18 1 1137,71 يشناختروان يستیبهز

 .810 .111 18,97 1137,71 1 933,82 خودپذیرش

 .831 .111 19,87 933,82 1 189,12 بادیگرانمثبتارتباط

 .282 .112 11,88 189,12 1 328,80 یخودمختار

 .211 .118 11,71 328,80 1 828,01 تسلط برمحیط

 .277 .111 12,29 828,01 1 112,11 درزندگي یهدفمند

 .122 .108 0,08 112,11 1 17978,80 یرشدفرد

       خطا اثر

 - - - 1188,38 87 2092,03 يشناختروان يستیبهز

 - - - 77,39 82 1817,03 خودپذیرش

 - - - 11,28 82 1818,98 بادیگرانمثبتارتباط

 - - - 11,12 82 2071,31 یخودمختار

 - - - 77,21 82 1881,88 تسلط برمحیط

 - - - 11,93 82 8988,81 درزندگي یهدفمند

 - - - 128,98 82 1137,71 یرشدفرد

 در دو گروه مورد مطالعه يروانشناخت يستیبهز یهامولفه ی( براMANCOVAچند متغیری ) انسینتایج آزمون معناداری تحلیل کووار :3 جدول

 مجذوراتا سطح معناداری dfخطا  dfفرضیه  F مقدار آزمون نام

 1,892 1,128 27 8 2,910 1,813 المبداویلکز
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بحث

بر  جانیمهیآموزش تنظ ياثربخش يپژوهش، بررس نیاز انجام ا هدف

توان ذهني بود. با توجه مادران دانشآموزان کم يشناختروان يستیبهز

ن در آ یهاو مؤلفه يشناختروان يستیمطالعه، نمرات بهز نیا جیبه نتا

که  افتی شیآزمون نسبت به گروه گواه افزادر مرحله پس شیگروه آزما

 یها. در پژوهش(27, 21, 21, 13, 11)مطالعات است  ریبا سا نگهماه

 يستیبهز بر جانیمهیآموزش تنظ يبه اثربخش نیمذکور محقق

 یيافراد و ازجمله مادران کودکان و دانشآموزان استثنا يشناختروان

چون  نیاند. همچن(، اشاره نمودهيتوان ذهن)ازجمله دانشآموزان کم

هیجان با کاهش اند که راهبردهای تنظیممطالعات قبلي نشان داده

و  (81)، سازگاری مثبت (29, 23) جانیهیجانات منفي و مدیریت ه

 (10-12)اضطراب و استرس مرتبط است  ،يافسردگ یهاکاهش نشانه

ها تاییدی بر نتایج آن پژوهش توانديتوان گفت که این نتیجه ممي

ه ک داشتاظهار  نیچن توانيم يپژوهش افتهی نیا نییباشد. در تب

بر افراد داشته باشد. به  يمثبت ریتأث توانديم یانهیآموزش در هر زم

از  يکی يشناختروان يستیسطح بهز یارتقا یمنظور آموزش برا نیهم

از  یریافراد جامعه و جلوگ یسازسالم یها براآموزش نیمؤثرتر

 يتوان ذهنوزان کمآمدر مادران دانش الخصوصيعل يروان یهابیآس

شدن با مواجه یتا برا سازديفرد را قادر م جانیه میاست. تنظ

وفق دهنده که کمتر باعث بروز مشکالت  یالگو کیاز  يمنف یهاجانیه

ر امر کارکرد خود را د نیاستفاده کند که ا شود،يم يستیمربوط به بهز

ان کنندگان نششرکت يشناختروان يستیبهز یهانمرات مؤلفه شیافزا

ا همقابله با تنش يچگونگ جان،یه میآموزش تنظ يط ن. مادرادهديم

و ازجمله تولد و  يحاصل از حوادث نامطبوع زندگ يروان یو فشارها

 رامونیو حوادث پ عیمثبت از وقا يابیارز ،يتوان ذهنحضور کودک کم

و  يمنف جاناتیه یبجا ندیآمثبت و خوش جاناتیتجربه ه یهاراه

لق خ شیافزا قیرا فراگرفتند و ضمن کاهش استرس، از طر ندیناخوشا

 دهیردگ جادیآنان ا يشناختروان يستیدر بهز يمثبت راتییتغ ،يعموم

 است.

بر تمام شش مؤلفه  جانیهمیآموزش تنظ ياثربخش نیبر ا عالوه

ها مولفه نیاز جمله ا د،یهم مشاهده گرد يروانشناخت يستیبهز

 سی. بررسي بارنت و بوباشديم "ارتباط مؤ ثر یخود و برقرار رشیپذ"

خاص فرزند  طیشرا لیکودکان به دل نیکه مادران ا دهدينشان م (81)

علت  توانيدارند و م يروابط اجتماع یبرقرار یبرا یخود وقت کمتر

 تیودرا به محد گرانیخود و ارتباط مثبت با د رشیبودن سطح پذ نییپا

اندک و مشکالت فرزندانشان  يها، ارتباطات اجتماعآن يشبکه اجتماع

 یياهکیاز تکن یبرخوردار لیبه دل جانیهمیجستجو کرد. آموزش تنظ

و ابراز مناسب  يابیبازارز جانات،یه رشیپذ جانات،یاز ه يآگاه رینظ

و به دنبال آن  يمثبت و منف جاناتیه لیموجب تعد توانيم جاناتیه

مثبت و  يتعامالت اجتماع ش،یقضاوت و ادراک مثبت ازخو لیتعد

در مادران شده باشد.  ياجتماع یهاتیدر پاسخ به موقع تیفعال شیافزا

است تا  وانستهپژوهش ت نیدر ا جانیهمیهمچنین، آموزش تنظ

استفاده از  ط،یمح تیریمد یالزم برا یيبه مادران توانا یحدود

ها که از و ارزش ازهایمناسب ن طیشرا جادیها انتخاب و افرصت

 يشناختروان يستیبهز اسیدر مق "طیتسلط بر مح"مؤلفه  یهامالک

 یمادران برا قی)مورداستفاده در پژوهش( هستند، را بدهد و با تشو فیر

 یهاتیمدت و بلندمدت، انجام فعالگرفتن اهداف کوتاه نظردر

احساس گناه،  جهت مقابله با خشم، یيهانیبخش روزانه و تمرلذت

مادران  اریرا در اخت یمؤثر یامقابله یو ...راهبردها یدیو نوم يافسردگ

. در پژوهش (13)باشد قرار داده است که از ویژگیهای افراد هدفمند مي

طرز  به شیمادران گروه آزما جانیهمیتنظ یهاکیتکن یرینیز با فراگ

مختلف  ماتیاند در تصمملکرد مستقل بوده و توانستهقادر به ع یمؤثرتر

 يبایارز يشخص یهاارزش لهیوسبه خود اتکا کنند و خود را به يزندگ

 نشان شیباال را از خو یبا خودمختار یفرد اتیکنند و درواقع خصوص

د به رش توانديم جانیهمیاظهار داشت آموزش تنظ دیت بایدهند. در نها

را در خود تداوم بخشند،  شرفتیمادران کمک کند تا حس پ يشخص

 رشد و يمراحل زندگ يو در تمام رندیرا با آغوش باز بپذ دیتجارب جد

 توانيم يکل یجمع بند کی. دررندیخود در نظر بگ یرا برا شرفتیپ

 واندتيدر خانواده م يذهنتوانکم دکگرفت که حضور کو جهینت نیچن

 يطیشرا نیمادران را کاهش دهد. در چن ياختشنروان يستیسطح بهز

 ياختشنروان يستیبهبود سطح بهز یبرا توانديم جانیهمیآموزش تنظ

پژوهش حاضر استفاده از  یهاتیباشد. از جمله محدود دیمف نیوالد

 یریگیپ یهابرنامه یدر دسترس و عدم امکان اجرا یریگنمونه وهیش

 .باشديدر طول زمان م يبه منظور دنبال کردن اثربخش

گیرینتیجه

ن پیشی یهاآن توسط پژوهش دیپژوهش و تائ نیا جیتوجه به نتا با

 شود،يم شنهادیپ جانیه میانجام گرفته، استفاده از آموزش تنظ

افراد، بخصوص  يستیبهز یبرنامه مؤثر، در جهت ارتقا کیعنوان به

اکز کشور و مر يتسیتوسط سازمان بهز یيکودکان استثنا یمادران دارا

 یبرا یيکودکان استثنا نیو کمک به والد یينمامشاوره با هدف راه

مدنظر  نیوالد يشناختروان يستیبهز شیو افزا ترعیبهتر و سر یسازگار

 .ردیقرارگ نیمسئول

سپاسگزاری

اخذ درجه  یکیا براآقای حامد مرادی نامهانیمقاله حاصل پا نیا

از  یيو آموزش کودکان استثنا يشناسارشد در رشته روان يکارشناس

 لهیسو نیدانشگاه تهران بود. بد يتیو علوم ترب يشناسدانشکده روان

شهر  يتوان ذهنآموزان کمسپاس خود را از همه مادران دانش تینها

.میدارياراک که در مطالعه شرکت کردهاند ابراز م
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Abstract 

Introduction: Mentally-disabled children cause many psychological problems in family members, 

especially in mothers. Due to the importance of psychological well-being of mothers in family and 

society; the aim of this study was to investigate the effect of emotion regulation training on 

psychological well-being of mothers of students with intellectual disability. 

Methods: In this quasi-experimental study, 40 mothers of mentally retarded students, studying in 

Noor Exceptional School in Arak city, Iran were selected through convenience sampling method. 

Then, non-randomly, 20 of them were placed in the experimental group and the other 20 were placed 

in the control group. Mothers in the experimental group received training on emotion regulation and 

the control group did not receive any training. Training was performed in eight sessions for the 

experimental group. The subjects completed psychological well-being scale (an 84-question form) 

prior and after the training. Multivariate analysis of covariance (MANCOVA) was used to analyze 

the data. 

Results: The average scores of psychological well-being variable and components increased in the 

experimental group and in the posttest stage compared with the control group (P < 0.05). 

Conclusions: The results showed that emotion regulation training, improved psychological well-

being of mothers with mentally retarded children. 

Keywords: Emotion Regulation; Psychological Well-Being; Mothers; Students With Intellectual 

Disability 
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