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Background and Objective: 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 

compare the effectiveness of emotion regulation and resilience training on 

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

Methods: In this quasi-experimental study (pre-test and post-test), mothers of 30 

mentally retarded students were selected in Arak, they were non-randomly divided into 

two experimental groups (15 people). The exertion training and resilience training 

were received for the first group (weekly two sessions one and a half hours) and the 

second group (weekly two sessions per hour), respectively. Prior and after the training, 

the subjects completed psychological well-being scale (an 84-question form). 

Univariate and multivariate analysis of covariance (ANCOVA & MANCOVA) was 

used to analyze the data.  

Results: The results showed that the mean scores of psychological well-being 

variable and components increased in the resilience training group (post-stage) in 

comparison to the emotion regulation training group (P < 0.05).,  Theeffect amount of 

68/0  and 26/0 were reported as the maximum and the minimum difference in the two 

groups in the Autonomous component .  

Conclusion: The results indicated that resilience and emotion regulation training, 

improved psychological well-being of mothers with mentally retarded children.  
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Mothers, Students With Intellectual Disability 
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 شناختی مادرانروانزیستی به آوری برهیجان و تاب های تنظیماثربخشی آموزش ۀمقایس

 توان ذهنیآموزان کمدانش 
 

 3 انیامامقل ، سونیا2 یرانقیاستارپور  بایفر ،1 ایکیمراد حامد
 

  ایران تهران، ،تهران دانشگاه علوم تربیتی، و روانشناسی ۀدانشکد استثنایی، کودکان آموزش و شناسیروان گروه .1

  ایران تبریز، اسالمی، آزاد دانشگاه تبریز، واحد نخبگان، و جوان پژوهشگران باشگاه .3

 ایران آمل، ی،اسالم آزاد دانشگاه ی،آمل ...ا تیآ واحد تربیتی، و یانسان علوم ۀدانشکد ی،شناسروان گروه .2
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 با. کندمی ایجاد مادر ویژهبه خانواده اعضای در را بسیاری روانی مشکالت ذهنی توانکم کودکزمینه و هدف: 

 تنظیم هایآموزش شیاثربخ مقایسۀ حاضر پژوهش از هدف جامعه، و خانواده در مادر روانی زیستیبه اهمیت به توجه

 .بود ذهنی توانکم آموزاندانش مادران شناختیروان زیستیبه بر آوریهیجان و تاب

 توانکم آموزاندانش مادران از نفر 23 (آزمونپس ـ آزمونشیپ) یتجرب شبه ۀمطالع نیا درها: مواد و روش   

 گروه دو در یرتصادفیغ صورتبه و انتخاب دسترس در ۀویش به اراک شهر استثنایی مدارس در تحصیل به شاغل ذهنی

ی گروه براو  (ساعتهمین و کی ۀجلس 3 یاهفته) جانیه میتنظ ی گروه اول آموزشبرا. گرفتند قرار ی(نفر 11) شیآزما

، آن از پس و آموزش آغاز از پیش هاآزمودنی ۀ( اعمال شد. همساعتهکی ۀجلس 3ی اهفته) یآورتابدوم آموزش 

 انسیکوار لیتحل از هاداده لیوتحلهیتجز یبرا. کردند پر را( یسؤال 42 فرم) ریف شناختیروان زیستیبه مقیاس

 .شد استفاده چندمتغیره و رهیمتغتک

آموزش  گروه در آن هایمؤلفه و شناختیروان زیستیبه متغیر در نمرات میانگیننتایج نشان داد که  ها:یافته   

 مقدار . بیشترین(P<31/3) یافته است هیجان افزایش آموزش تنظیم گروه به نسبت آزمونپس ۀمرحل در آوریتاب

 در گروه دو در جادشدهیا تفاوت مقدار کمترین و 84/3 اثر ۀانداز با خودمختاری ۀمؤلف در گروه دو در جادشدهیا تفاوت

 .است 38/3 اثر ۀانداز با خود رشیپذ ۀمؤلف

 مادران شناختیروان زیستیبه ارتقای بر هیجان تنظیم و یآورتاب یهاآموزش که نشان داد جینتا: گیرینتیجه   

 .است مؤثر

 یذهن توانکمآموزان ، مادران، دانششناختیروان زیستیبهی، آورتاب، جانیه میتنظکلمات کلیدی: 

 

 محفوظ است. تقای سالمت ایرانآموزش بهداشت و ار ۀبرای مجلاین مقاله  علمی از ۀو استفاد نشر حق چاپ، :© رایتکپی

 :مسئول ۀنویسند
 ایکیمراد حامد

 استثنایی، کودکان آموزش و شناسیروان گروه

 دانشگاه علوم تربیتی، و شناسیروان ۀدانشکد

 ایران تهران، تهران،

 394-9148318919 تلفن:
 

:پست الکترونیک
hmoradikia21@gmail.com 

 

 

 مهمقد 
 سالمت حوزۀ پژوهشگران از گروهی اخیر هایسال در

 معادل را روانی سالمت نگر،مثبت شناسیروان از الهام با روانی

 اصطالح قالب در را آن و تلقی شناختیروان مثبت کارکرد

 Ryff .(1) نداکرده سازیمفهوم "شناختیروان زیستیبه"

 تحقق راستای در کمال برای تالش را شناختیروان زیستیبه

 را زیستیبه احساس و داندمی فرد واقعی بالقوه هایتوانایی

 زندگی از عمومی رضایتمندی احساس و مثبت احساس عنوانبه

 زیستیبه .(2) داندمی... و شغل خانواده، مختلف هایحوزه در

 که است شده تشکیل مؤلفه 8 ازRyff  مدل در شناختیروان

 با مثبت ۀرابط خود، پذیرش قبیل از معیارهایی ۀدربار محققان

 بر تسلط شخصی، رشد هدفمند، زندگی خودمختاری، دیگران،

 دارند وجود فراوانی پژوهشی . شواهد(3) دارند نظرمحیط اتفاق

 زیستیبه توانندمی زندگی نامطبوع حوادث دهندمی نشان که

 ایجاد به و کنند مختل و دهند قرار تأثیرتحت را شناختیروان

در  .(4) شود منجر اضطراب و افسردگی مانند روانی مشکالت

 مدیریت نکردن به توجه و خانواده در معلول کودک وجود صورت

 روانی و یماد هایآسیب و خسارت او، حضور پیامدهای کنترل و

 والدین شرایطی چنین در. دشومی تحمیل خانواده بر مضاعفی

 و شده شوک دچار فرزندانی چنین داشتن از است ممکن

 ترس، پرخاشگری، اضطراب، افسردگی، همچون پیامدهایی

 .(0) باشد داشته پی در آنها برای گناه احساس و انکار خجالت،

 وهشیژپ علمیفصلنامۀ  
 

 9316پاییز 
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سالمت  یآموزش بهداشت و ارتقا ۀ پژوهشیمقال
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 فرزند از تمراقب به مربوط مشکالت که است این بر فرض

 به ابتال خطر معرض در را مادر ویژهبه والدین، دار،مشکل

 هابررسی .(0) دهدمی قرار روانی سالمت به مربوط مشکالت

 با مقایسه در ذهنی،توانکم با فرزند مادران که اندداده نشان

 اضطراب و ترپایین عمومی سالمت سطح عادی، کودکان مادران

 سطح ،(2) بیشتر خجالت و مشر ، احساس(0،7) بیشتر

 رضایت ترپایین سطح ،(3) ترپایین شناختیروان زیستیبه

 . اندداشته (15) زندگی اهداف و خودکنترلی نفس،عزت زناشویی،

 توانکم کودکان هایخانواده در مشکالتی چنین وجود با

 از لذت و روانی بهداشت افزایش به نسبت است الزم ذهنی،

. برداشت هاییگام مادران این شناختیروان یزیستبه و زندگی

 جمله از آوریتاب و هیجان تنظیم درمانی هایآموزش

 تأثیر شناختیروان زیستیبه بر توانندمی که هستند هاییدرمان

 آگاهانه راهبردهای همۀ شامل هیجان تنظیم .باشند داشته مثبت

 هایلفهمؤ کاهش و حفظ افزایش، برای که شودمی غیرآگاهانه و

 .کاربرد دارد هیجانی پاسخ یک شناختی و رفتاری هیجانی،

 منفی هیجانات کنترل و کاهش معنای به هیجان تنظیم آموزش

 اخیر هایسال در .(11) است هیجانات از مثبت استفادۀ نحوۀ و

 جسمانی زیستیبه بر مثبتی تأثیر تنظیم هیجان، گروهی آموزش

تنظیم  خود، به رساندن آسیب کاهش ،(12) شناختیو روان

 با و (13) مرزی شخصیت اختالل ویژۀ هایو نشانه نکردن هیجان

 است مرتبط استرس و اضطراب افسردگی،  هاینشانه کاهش

 هیجان تنظیم راهبردهای که دهدمی نشان نتایج .(11، 14، 10)

 بر تمرکز و رابطه دارد عاطفی حوادث و منفی هیجانات کاهش با

 را هیجان مدیریت از افراد فهم هیجان، تنظیم مثبت راهبردهای

 Moradikiaمطالعاتی که همچنین برمبنای  .(10) بخشدمی ارتقا

اند، انجام داده (12)همکاران  و Beyrami و (17) همکارانو 

 شناختیروان پریشانی کاهش در تواندمی تنظیم هیجان آموزش

 فردی است شده نیز یادآور Salove (13).  شود واقع مؤثر مادران

 فشارهای برابر در دارد، مشکل منفی تنظیم هیجانات که در

 با سازگارانه هیجان تنظیم بنابراین. پذیرتر استمحیطی آسیب

 در افزایش و است مرتبط مثبت و تعامالت اجتماعی نفسعزت

 موقعیت با مؤثر ۀمراقب باعث هیجانی مثبت ۀتجرب فراوانی

 پاسخ در مناسب هایو فعالیت رهارفتا حتی و شودمی زااسترس

 و کلیدی عاملی برد ومی باال را اجتماعی هایموقعیت به

  .(25) است کارکرد اثربخش و روانی زیستیبه در کنندهتعیین

شناسی مثبت که های رواناز طرفی، یکی دیگر از سازه

آوری دهد، تابتأثیر قرار میرا در افراد تحت زیستیبهاحساس 

توانمندی فرد در آوری را ، تابBehzadpoor (3312) . (21) است

کنند. خطرناک بیان میروانی در شرایط ـ ی برقراری تعادل زیست

آوری را فقط پایداری در برابر شرایط تهدیدکننده قلمداد تاب آنها

بلکه شرکت فعال و مؤثر فرد در محیط را هم مهم  ،کنندنمی

ت ظرفیت و توانایی افراد برای آوری در حقیق. تاب(22) دانندمی

 زیستیبهاستقامت در برابر شرایط ناگوار با حفظ سالمت روانی و 

آور توانایی برگشتن . افراد تاب(23) افراد و ارتقای آن رابطه دارد

نفس مناسب، توانایی پذیری، عزتو بهبود پیدا کردن، انعطاف

رأی، توانایی  دسترس و واقعی، توانایی استقاللتعیین اهداف قابل

برقراری ارتباط مناسب با دیگران، توانایی رفتار کردن توأم با خود 

اینکه  وجود . با(24) دارند و دیگران و توانایی حل مشکالت را

های آوری تا حدی یک ویژگی شخصی و حاصل تجربهتاب

 آوری افراد را افزایش دادتوان ظرفیت تابمحیطی است، می

(20) .Reeve (3331 )آوری با ر پژوهشی نشان داد که تابد

هیجانات مثبت، همبستگی مثبت و با هیجانات منفی مثل غم و 

 وMomeni های . پژوهش(20) خشم، همبستگی منفی دارد

Shahbazirad (1291،) Besharat (1244) و همکاران 

آوری با نشان دادند که تاب Mancini (1291) و  Bonannoو

. (27-23) ابطۀ مثبت و معنادار داردشناختی رروان زیستیبه

شناختی نیز روان زیستیبهآوری بدین ترتیب که با افزایش تاب

عنوان یک فرآیند پویای آوری بهیابد. بنابراین تابافزایش می

های مختلف زندگی های افراد را در موقعیتشناختی، پاسخروان

ترل عواطف، تأثیر قرار داده و با کنمواقع بحرانی تحت ویژهبه

را در این  آنهاهیجانات و احساسات موجبات عملکرد بهتر 

 .(35) ها فراهم کرده استموقعیت

 نبود   و پژوهشی خأل موضوع، این اهمیت به توجه با

شناختی، روان زیستیبه ارتقای زمینۀ در تجربی هایپژوهش

توان کم کودکان  مادران  ویژهبه استثنایی کودک دارای والدین

تنظیم  هایآموزش مقایسۀ اثربخشی هدف با مطالعه نی، اینذه

 آموزاندانش مادران شناختیروان زیستیبهآوری بر و تاب هیجان

 .گرفته است انجام توان ذهنیکم

 وش بررسیر

آزمون ـ پیش روش   به یتجربشبه ۀمطالع یک حاضر پژوهش

 وزانآمدانش مادران کلیۀ آن، آماری است که جامعۀ آزمونپس

 استثنایی مدارس در تحصیل به مشغول یر  پذآموزش یذهنتوانکم

 بر طبق نفر 228بود ) 1292-91 تحصیلی سال در اراک شهر

 آماری نمونۀ. مرکزی( استان استثناییوپرورش آموزش ادارۀ آمار

 پذیرآموزش یذهنتوانکم آموزاندانش مادران از نفر 23 پژوهش

 شهر در نور استثنایی ۀمدرس تداییاب پنجم تحصیالت حداقل با

 انتخاب جامعه از دسترس در گیرینمونه روش با که .اراک بودند
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 یمتنظ آموزش ینفر 11 گروه دو در یرتصادفیغ صورتبه و شده

های ورود مالک .اندجایگزین شده یآورتاب هیجان و آموزش

یالت نظر تحص از مادران .1 ها به گروه عبارت بودند از:آزمودنی

بودن تشخیص  . قطعی3 مقطع ابتدایی را به پایان رسانده باشند؛

آگاهانه و داوطلبانه بودن  رضایت .2 ذهنی بودن فرزندان؛توانکم

 4مساعد مادران برای حضور در هر  قول .2 شرکت در جلسات؛

در  غیبتبیشتر از یک جلسه  .1 ها:جلسه. معیارهای ریزش نمونه

 .بار 3شده بیش از تکالیف خواسته. انجام ندادن 3جلسات 

 استثنایی پرورشوادارۀ آموزش سوی از مجوز دریافت از بعد

 23) منتخب مادران از مسئولین، با هماهنگی مرکزی و استان

 در مقرر زمان در که شد درخواست هایینامهدعوت صدور( با نفر

 امکانات که) اراک شهر استثنایی نور در مدرسه اجتماعات سالن

 حضور( را داشت ... و پروژکتور ویدیو جلسات، سالن شامل الزم

 با ارتباط برقراری از پس پژوهشگر والدین، حضور از پس. یابند

 یهاآموزش روش و اهداف از ایخالصه بیان به کنندگان،شرکت

 از پس .پرداخت آزمایش یهاگروه برای یآورهیجان و تابتنظیم

 تکمیل نحوۀ مادران، تابهاما و سؤاالت به پاسخگویی

 آزمونپیش اجرای از پس. شد داده توضیح مدنظر هاینامهپرسش

 توافق بعد جلسات تاریخ دربارۀ شناختی(روان زیستیبه مقیاس)

 آموزش ی،گروه صورتبه ،1 یشآزماگروه  مادران .شد حاصل

 و مادران گروه( ساعتهیمن و یک ۀجلس 3 یا)هفته یجانه یمتنظ

ساعته( را یک ۀجلس 3ی ا)هفته یآورآموزش تاب، 3یش آزما

 قالب در آموزشی مطالب جلسات این در. یافت کردنددر

کنندگان شرکت برای و شد ارائه تصاویر با همراه و پاورپوینت

 در شد.می ارائه جلسه هر با مرتبط خانگی تکالیف یجانهیم تنظ

 جلسات اتمام از شد و پسمی بررسی تکالیف بعدی جلسات

 آزمایش گروه دو هر شناختیروان زیستیبه سطح آموزشی

 .شد گیریاندازه

 زیستیبهمقیاس شناختی از روان زیستیبهبرای سنجش 

طراحی  1949استفاده شد که او در سال  Ryffشناختی روان

های بعدی ولی در بررسی ؛پرسش دارد 133کرده بود. فرم اصلی 

سؤالی نیز پیشنهاد  14الی و سؤ 12سؤالی،  42تر های کوتاهفرم

. مقیاس کار رفتبهسؤالی آن  42شد که در این پژوهش فرم 

مقیاس دارد: پذیرش خود؛ خرده Ryff 8شناختی روان زیستیبه

مثبت با دیگران؛ خودمختاری؛ زندگی هدفمند؛ رشد  ۀرابط

در این فرم از این مقیاس، هر  تسلط بر محیط. ؛شخصی

شود رد. از آزمودنی درخواست میپرسش دا 12مقیاس خرده

های ها را خوانده و نظر خود را بر مبنای یکی از گزینهپرسش

گانه از کاماًل مخالفم تا کامالً موافقم نشان دهد. برای هر شش

گذاری مستقیم در نمره .شودداده می 8تا  1های پرسش نمره

تخاب برای ان 8برای انتخاب درجۀ کاماًل مخالفم و نمرۀ  1نمرۀ 

گذاری معکوس بالعکس( اختصاص )در نمره درجۀ کامالً موافقم

شود. این آزمون ابزاری خودسنجی است که نمرۀ باالتر، داده می

( برای 1949) Ryff شناختی بیشتر است.روان زیستیبهبیانگر 

 یهایبررسی روایی ابزار سنجش رابطه و همبستگی آن با مقیاس

شناختی روان زیستیبهد و شاخص سنجیدنکه صفات مشابه را می

هایی مثل مقیاس تعادل عاطفی رفتند، از مقیاسشمار مینیز به

Bradburn (1989 رضایت زندگی ،)Neugarten (1981 حرمت ،)

( و 1992)Levenson  (، منبع کنترل1981) Rosenbergخود 

بستگی آزمون ( استفاده کرد. نتایج هم1981)Zung  افسردگی

بنابراین این ابزار  ؛های فوق پذیرفتنی بوداز مقیاس ریف با هریک

( در پژوهشی برای بررسی 1949) Ryffشود. روا محسوب می

آمده دستپایایی این ابزار از آلفای کرونباخ بهره گرفت. آلفای به

شده گزارش 92/3تا  49/3های این آزمون بین مقیاسبرای خرده

اهداف پژوهشی ابزار است که بر این اساس این آزمون برای 

نیز  (3318) و همکاران Moradikia رود.شمار میمناسبی به

دامنۀ ضریب ثبات درونی را برای ابعاد مختلف مقیاس ریف بین 

( ضریب 3312) Beyrami. (17) گزارش کردند 93/3تا  81/3

و روایی آن را مطلوب  43/3پایایی نسخه فارسی مقیاس مدنظر را 

 .(12) گزارش کردند

 مداخله یهاروش

جلسه و هر  4در  جانیه می: تنظجانیه میآموزش تنظ

روش  نیآموزش داده شد. ا میساعت و ن کیمدت جلسه به

 .نداکردهارائه  Gunderson  (13) و Gratz را  یدرمان

 آزمونپیش اجرای و ارتباط برقراری از پس اول جلسۀ در

 بر آنها تأثیر و هیجانات دربارۀ و شده پرداخته سازیمفهوم به

 از سپس تعریفی شود.می داده اطالعاتی فردی و اجتماعی زندگی

 و زیستیبه و سالمت در آن نقش و هیجان تنظیم و هیجان

 و تعریف به دوم جلسۀ در. شودمی ارائه مرتبط پژوهشی شواهد

 هاویژگی و...( و عالقه و عشق شادی، مانند) مثبت هیجانات انواع

 تعریف سوم جلسۀ در. شودمی پرداخته یجانات،ه این اهمیت و

 بیان...(  و نفرت خشم، اندوه، و غم مانند) یمنف هیجانات انواع و

 در. شودمی ارائه مفصل طوربه هیجان هر هایویژگی و شودمی

دربارۀ  مثبت، هیجانات مجدد تشریح ضمن چهارم جلسۀ

 ۀحون به شده و بحث هیجانات این وجود از آگاهی و شناخت

 هایموقعیت در آنها میزان از آگاهی و هیجانات این پذیرش

 پذیرش آموزش به پنجم جلسۀ در. شودمی هم پرداخته مختلف

 این در. شودمی پرداخته آنها به توجه لزوم و منفی هیجانات

 آنها به توجه لزوم و منفی هیجانات دربارۀ سرکوب نکردن جلسه
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 آموزش شامل ششم جلسۀ. کنندمی ارائه هاییتکنیک و مطالب

 هایموقعیت تکرار و ایجاد در سعی و مثبت هیجانات ابراز

 هیجانات مناسب ابراز آموزش به هفتم جلسۀ در. است خوشایند

 ارائه با و شودمی پرداخته هیجانات این پذیرش از پس منفی

 هایموقعیت در که دهندمی آموزش فرد به هاییتکنیک

 این ۀتجرب از پس و کند عمل چگونه نفیم برانگیزانندۀ هیجانات

 آخر() هشتم جلسۀ در. کند ابراز را آنها چطور هیجانات

 ضمناً. دهندمی را پاسخ سؤاالت یادآوری شده و مطالب خالصۀ

 در کنندگانشرکت برای هم جلسه هر با متناسب خانگی تکالیف

 هب آزمونپس جلسه نیا در .شدیم داده آنها به که شد گرفته نظر

 شد. اجرا ساعت مین مدت

 آموزشی برنامۀ که است ذکر به : الزمیآورتابآموزش 

 مفهوم با آشنایی :بعد سه در آوریتاب با رابطه در شده تنظیم

 و داخلی حمایتی آور، عواملتاب افراد یهایژگیو و آوریتاب

 مدت در و شده خالصه آوریتاب ایجاد یهاراه با خارجی، آشنایی

گروه ) 3 شیآزما گروه به ساعت یک مدت به جلسه ره جلسه، 9

 .(31) شد داده آموزش آور(آموزش تاب

 انجام جلسات، موضوع با و هم با اعضا اول: آشنایی جلسۀ

 مشارکت برای ، رهنمودهاییاعضای پژوهشگر و معرف آزمون،پیش

ی جلسات کلخطوط  حیتوضکار،  انجام چگونگی تشریح و اعضا

 فیتعربحث:  کلی چهارچوب با دوم: آشنایی ۀ. جلساعضای برا

 (3 ی( شاد1 آور:تاب افراد خصوصیات یمعرف آوری،تاب

 یهاتیکفا (1 ی( همدل2 طبعی شوخ (2 بینش و خردمندی

 قدم. شناخت ثبات (9 زندگی در ی( هدفمند8 عقالنی

 در تحمل و سازگاری افزایش و زندگی ناخوشایند یهاتیموقع

 بر کیدأت و عالیق و استعدادها : شناختسوم ۀجلس حیطۀ فردی.

ی تیحمایی با عوامل آشناآنها با هدف  از استفاده به تمایل و آنها

 . جلسۀکنترل( منبع 2نفس ( عزت3 ینیبخوش ( مفهوم1ی داخل

 مشارکت به تمایل و بودن ارزش با و داشتن تعلق چهارم: احساس

 ستمی( س1 یخارج حمایتی عوامل با کردن با هدف آشنایی

 یهانقش پذیرش و فردی پذیریتی( مسئول3 یاجتماع حمایتی

 (1 ی:آورتاب ایجاد هایراه با ییآشنا پنجم: جلسۀ دار.معنی

 به دادن( چهارچوب 3دیگران  با ارتباط حفظ و یبرقرار

 ایجاد هایراه ۀادام: جلسۀ ششم تغییر. ( پذیرفتن2 هااسترس

( عمل 3آینده  به نسبت داشتن امید و ی( هدفمند1آوری: تاب

 قیطرآوری از تاب ایجاد هایراه ۀادام هفتم: جلسۀ. کردن

 هایراه هشتم: ادامۀ نفس. جلسۀبهاعتماد خودآگاهی، پرورش

 و بندیجمع نهم: جلسۀ خودمراقبتی. قیطرآوری از تاب ایجاد

 آزمون.پس اجرای و گیرینتیجه

 SPSS- 19ی آمار افزارنرم از استفاده با هاسرانجام داده

(IBM Corp. Released 2010. IBM SPSS Statistics for 

Windows, Version 19.0. Armonk, NY: IBM Corp. )

 و میانگین از هاداده توصیف در بخش یل شدند.تحلویهتجز

 یانسکوار تحلیل آزمون از استنباطی بخش در و استاندارد انحراف

از طریق  نمرات یعتوز ودنب های نرمالفرضیشپیره با متغ تک

 با هارگرسیون شیب همگنی مفروضه ویلک، شاپیرو آزمون

 یبرا باکس m آزمون و آزمونپیش* گروه متقابل اثر از استفاده

 ها استفاده شده است و درگروه در وابسته متغیر واریانس همگنی

 ی همگنیبرا ینلو آزمون از چندمتغیره، یانسکوارتحلیل 

 ـ کواریانس استفاده شد. واریانس ماتریس

 هایافته
 3/29 ± 12/1 هیجان تنظیم گروه در مادران سن میانگین

 22/1 آوریتاب گروه در و سال 29 تا 39 سنی محدودۀ در سال

 سطوح. بود سال 22 تا 39 سنی محدودۀ در سال 83/28 ±

 زیردیپلم شامل ترتیبدر گروه تنظیم هیجان به مادران تحصیالت

 ،(درصد 2/12) دیپلمفوق ،(درصد 2/22) دیپلم ،(درصد 9/38)

 آوری زیردیپلمو در گروه تاب (درصد 9/38) و باالتر لیسانس

 ،(درصد 9/38) دیپلمفوق ،(درصد 33) دیپلم ،(درصد 2/22)

 بود.( درصد 33) و باالتر لیسانس

( معیارانحراف و میانگین) توصیفی هاییافته 1 جدول در

 و پیشهایش، لفهؤو م شناختیروان ستیزیبه نمرات به مربوط

 است. شده ارائه پژوهش هایگروه برای آموزش از پس

 بر آوریهیجان و تاب تنظیم آموزش تأثیر یبررسی برا

 از یذهنتوان کم آموزاندانش مادران شناختیروان زیستیبه

 تنظیم آموزش تأثیر یبررس متغیره و برایکوواریانس تک تحلیل

 تحلیل از شناختیروان زیستیبه هایلفهؤم بر آوریو تاب هیجان

 از قبل که است ذکر به الزم. شد کوواریانس چندمتغیره استفاده

 یۀ پژوهش،فرض تحلیل به مربوط هایآزمون نتایج بررسی و ارائه

های تحلیل کواریانس انجام گرفت. فرضپیش آزمون ابتدا

ل بودن توزیع نرماهای مهم تحلیل کواریانس شامل فرضپیش

ها و همگنی واریانس متغیر متغیر وابسته، همگنی شیب رگرسیون

 همگنیدر تحلیل کواریانس چندمتغیره،  ها است.وابسته در گروه

 شود.کواریانس نیز اضافه میـماتریس واریانس

 شاپیرو یع نمرات از آزمونتوزی نرمال بودن بررسی برا

تمام متغیرها هم در  شد. نتایج نشان داد که ویلک استفاده

شده از توزیع آزمون در دو گروه مطالعهآزمون و هم در پسپیش

 (.3جدول ( )p>31/3) کنندنرمال پیروی می
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با استفاده از اثر متقابل ها شیب رگرسیون همگنی مفروضۀ

شیب  همگنی آزمون بررسی شد. نشان داد که مفروضهپیش گروه

 هایشمؤلفهاختی و تمام شنروان زیستیبهبرای ها رگرسیون

 (.2( )جدول p>31/3) برقرار است

 همگنی باکس حاکی است که مفروضۀ mنتایج آزمون 

 شناختی نیزروان زیستیبه هایمؤلفهماتریس واریانس ـ کواریانس 

همگنی  (. همچنین مفروضۀ2)جدول  (p>31/3) برقرار است

 بررسی لوین مونآز از استفاده با هاواریانس متغیر وابسته در گروه

 زیستیبهواریانس  (. نتایج نشانگر آن است که1)جدول  شد

تفاوت  مطالعهتحت در دو گروه هایش مؤلفه و شناختیروان

 های تحلیلبنابراین تمام مفروضه ؛(p>31/3) داری نداردمعنی

 کوواریانس چندمتغیره برقرار است. متغیره و تحلیلکوواریانس تک

نمرۀ  آوری برو تاب هیجان تنظیم زشآمو بررسی تأثیر در

 از تحلیل آموزان،دانش مادران شناختیروان زیستیبهکل 

 متغیره استفاده شد. نتایج نشان داد که آموزشکوواریانس تک

افزایش بیشتری را در  هیجان تنظیم آوری نسبت به آموزشتاب

 توانکم آموزاندانش شناختی مادرانروان زیستیبهنمرۀ کل 

(. شدت تأثیر برابر با p ،14/41=F=331/3) کندنی ایجاد میذه

 (.8جدول ) است 91/3

 آوری برو تاب هیجان تنظیم آموزش برای بررسی تأثیر

 از تحلیل آموزان،دانش مادران شناختیروان زیستیبههای مؤلفه

در این تحلیل ابتدا متغیر کلی کوواریانس چندمتغیره استفاده شد. 

ها است، در دو گروه مقایسه شده مؤلفهمتشکل از  چندمتغیری که

شود. برای مقایسۀ متغیری انجام میهای تکو پس از آن آزمون

 مورد رویکرد 2 از یکی) چندمتغیری از رویکرد المبدای ویلکز

 پیالیی، اثر شامل: است چندمتغیری هایتحلیل در استفاده

ه شد. مقدار استفاد (روی ریشه و هتلینگ اثر ویلکز، المبدای

داری و سطح معنی 29/39برابر  F، مقدار 39/3المبدای ویلکز برابر 

داری از است. با توجه به کوچکتر بودن سطح معنی 331/3برابر 

 زیستیبههای مؤلفهشود که حداقل یکی از نتیجه گرفته می 31/3

ی و گروه تنظیم آورتابدر گروه  آموزاندانش مادران شناختیروان

 (.9جدول ) داری داردتفاوت معنی هیجان

 آموزشهای تک متغیری حاکی است که نتایج مقایسه

در  افزایش بیشتری را هیجان تنظیم به آموزش نسبت آوریتاب

 گرانید با مثبت ارتباط (،p ، 12/9=F=313/3) خودرشیپذ

(331/3=p  ،33/29=F،) خودمختاری (331/3=p  ،88/29=F،) 

 یزندگ درهدفمندی  (،p  ،41/12=F=331/3) طیمحتسلط بر 

(331/3=p  ،82/21=Fو ) رشد فردی (339/3=p  ،93/4=F )

کند. بیشترین مقدار ذهنی ایجاد می توانکم آموزاندانش مادران

اثر  ۀبا انداز خودمختاری ۀدر مؤلف ،تفاوت ایجادشده در دو گروه

 ۀمقدار تفاوت ایجادشده در دو گروه در مؤلف و کمترین 84/3

(.8)جدول  است 38/3اثر  ۀبا انداز خود رشیپذ

 
 آزمونآزمون و پسدر پیش آوریتابو  تنظیم هیجانشناختی در افراد نمونه در گروه روان زیستیبهی توصیفی متغیر  هاشاخصه . 1جدول

 گروه متغیر
 آزمونپس آزمونشیپ

 شدهمیانگین تعدیل
 معیارانحراف میانگین معیارانحراف میانگین

 348/238 19/23 49/232 93/22 39/389 تنظیم هیجان شناختیروان زیستیبه

 941/224 39/19 33/211 13/14 392 آوریتاب 

 خودپذیرش
 111/11 92/11 39/13 91/11 33/21 تنظیم هیجان

 211/11 83/8 22/18 32/9 12/22 آوریتاب

 با دیگران مثبت ارتباط
 929/12 33/4 92/12 18/4 43/22 تنظیم هیجان

 249/19 38/9 83/19 83/8 33/21 آوریتاب

 یخودمختار
 894/13 29/9 92/29 41/9 39/21 تنظیم هیجان

 321/11 14/9 18 24/9 43/23 آوریتاب

 بر محیط تسلط
 313/18 22/11 83/11 83/11 22/28 تنظیم هیجان

 318/19 43/9 49/19 34/4 49/29 آوریتاب

 زندگی در یهدفمند
 233/19 41/2 33/19 48/2 39/24 تنظیم هیجان

 333/81 39/2 23/81 23/2 89/24 آوریتاب

 رشد فردی
 291/11 39/9 12/18 43/4 83/29 تنظیم هیجان

 823/14 99/9 14 12/4 22/28 آوریتاب

 

 

 

 

 [
 D

O
I:

 1
0.

30
69

9/
ac

ad
pu

b.
ijh

eh
p.

5.
3.

21
3 

] 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 jo
ur

na
l.i

he
ps

a.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             6 / 11

http://dx.doi.org/10.30699/acadpub.ijhehp.5.3.213
http://journal.ihepsa.ir/article-1-740-en.html


 1298پاییز ▐ 2 شماره 1دوره▐ فصلنامۀ علمی پژوهشی آموزش بهداشت و ارتقای سالمت

319 

 

 ی پژوهش با استفاده از آزمون شاپیرو ویلکرهایمتغی هادادهبررسی نرمال بودن توزیع  .2جدول 

 گروه متغیر
 آزمونپس آزمونپیش

 سطح معناداری آزادی ۀدرج مقدار شاپیرو ویلک سطح معناداری آزادی ۀدرج مقدار شاپیرو ویلک

زیستی به

 شناختیروان

 312/3 11 442/3 83/3 11 444/3 هیجان تنظیم

 282/3 11 924/3 243/3 11 992/3 آوریتاب

 خود رشیپذ
 499/3 11 992/3 939/3 11 992/3 هیجان تنظیم

 912/3 11 992/3 933/3 11 983/3 آوریتاب

ارتباط مثبت با 

 گرانید

 233/3 11 923/3 318/3 11 441/3 هیجان تنظیم

 229/3 11 922/3 299/3 11 921/3 آوریتاب

 یخودمختار
 884/3 11 919/3 993/3 11 988/3 هیجان تنظیم

 989/3 11 982/3 443/3 11 993/3 آوریتاب

 طیمحتسلط بر 
 199/3 11 914/3 318/3 11 934/3 هیجان تنظیم

 812/3 11 914/3 241/3 11 929/3 آوریتاب

 یزندگی در هدفمند
 943/3 11 943/3 121/3 11 921/3 هیجان تنظیم

 984/3 11 982/3 988/3 11 943/3 آوریتاب

 رشد فردی
 349/3 11 493/3 311/3 11 443/3 هیجان تنظیم

 392/3 11 499/3 124/3 11 913/3 آوریتاب

 

 هایشمؤلفهشناختی و روان زیستیبهها برای فرض همگنی شیب رگرسیوننتایج  .3جدول 
 دارییسطح معن F میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات منبع تغییر

 212/3 318/1 1919/13 1 919/13 شناختیروان زیستیبهآزمون اثر گروه *پیش

 932/3 311/3 232/3 1 232/3 خودرشیپذآزمون اثر گروه *پیش

 291/3 249/3 339/33 1 339/3 گرانید با مثبتآزمون ارتباط اثر گروه *پیش

 441/3 333/3 399/3 1 399/3 آزمون خودمختاریاثر گروه *پیش

 184/3 221/3 221/1 1 221/1 طیمح برآزمون تسلط اثر گروه *پیش

 223/3 833/3 232/3 1 232/3 یزندگ در یهدفمندآزمون اثر گروه *پیش

 942/3 333/3 332/3 1 332/3 آزمون رشد فردیاثر گروه *پیش

   341/24 38 139/1313 شناختیروان زیستیبهخطای 

   994/19 18 989/218 خودرشیپذخطای 

   181/2 18 824/88 گرانید با مثبتخطای ارتباط 

   818/2 18 414/19 خطای خودمختاری

   339/2 18 882/89 طیمح بر تسلطخطای 

   912/2 18 212/19 یزندگ در یهدفمندخطای 

   213/4 18 919/123 خطای رشد فردی

 
 

 شناختیروان زیستیبههای مؤلفهکوواریانس ـباکس برای بررسی همگنی ماتریس واریانس آزموننتایج  .4جدول 
 داریمعنی سطح 2 آزادی درجه 1 آزادی درجه Fمقدار  باکس Mمقدر 

922/39 314/1 31 111/3442 228/3 
 
 

 شده مطالعههایش در دو گروه مؤلفهشناختی و روان زیستیبهیانس وارنتایج آزمون لوین برای بررسی همگنی  .0جدول 
 .F df1 df2 Sig متغیر

 139/3 34 1 438/1 ناختیشروان زیستیبه

 333/3 34 1 933/1 خودرشیپذ

 323/3 34 1 239/1 گرانید با مثبت ارتباط

 393/3 34 1 312/1 خودمختاری

 248/3 34 1 294/3 طیمح بر تسلط

 222/3 34 1 988/3 یزندگ در یهدفمند

 293/3 34 1 123/3 فردی رشد
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 آوریتابو  تنظیم هیجانهایش در گروه مؤلفهشناختی و روان زیستیبه ۀی مقایسبرا انسیکووارنتایج آزمون تحلیل  .0جدول 

منبع 

 تغییرات
 مجذور اتا سطح معناداری F میانگین مجذورات درجات آزادی مجموع مجذورات متغیر وابسته

 گروه اثر

 913/3 331/3 199/41 322/2911 1 322/2911 یشناختروان زیستیبه

 311/3 313/3 139/9 193/134 1 193/134 خودپذیرش

 829/3 331/3 319/29 881/129 1 881/129 دیگران با مثبت ارتباط

 842/3 331/3 883/29 923/122 1 923/122 خودمختاری

 248/3 331/3 438/12 221/81 1 221/81 محیط تسلط بر

 193/3 331/3 821/21 422/133 1 422/133 زندگی هدفمندی در

 342/3 339/3 932/4 288/89 1 288/89 یفرد رشد

 اثر خطا

    143/24 39 488/1233 یشناختروان زیستیبه

    341/19 33 993/291 پذیرش خود

    134/2 33 832/99 دیگران ارتباط مثبت با

    18/23 33 229/88 خودمختاری

    213/2 33 493/99 محیط تسلط بر

    144/2 33 139/93 هدفمندی درزندگی

    989/9 33 233/191 فردی رشد

 
 شدهمطالعهشناختی در دو گروه روان زیستیبههای مؤلفهبرای  (MANCOVA) چندمتغیری انسیکووارنتایج آزمون معناداری تحلیل  .7جدول 

 مجذوراتا سطح معناداری df خطا df فرضیه F مقدار نام آزمون

 938/3 331/3 19 8 289/39 392/3 المبداویلکز

 

 حث ب
های آموزش اثربخشی مقایسۀ از انجام این پژوهش هدف

 مادران شناختیروان زیستیبه بر آوریهیجان و تاب تنظیم

بود، که نتایج تحلیل کواریانس  ذهنیتوانکم آموزاندانش

 آموزش به نسبت آوریتاب آموزش متغیره نشان داد کهتک

 زیستیبه کل نمرۀ در را بیشتری افزایش هیجان تنظیم

کرده است.  ایجاد ذهنی توانکم آموزاندانش مادران شناختیروان

 زیستیبههای مذکور بر اثربخشی آموزش مقایسۀ دربارۀ

 گزارشی تاکنون ذهنیتوانکم آموزانشناختی مادران دانشروان

 آمده دستبه نتیجۀ نشده است؛ اما مشاهده ادبیات پژوهشی در

و  Shahbazira(27) ،Besharat و  Momeni نتایج سو باهم

 Reeve (20)و  Mancini (23) وBonanno  ،(22) همکاران

شناختی و روان زیستیبهآوری با است؛ مبنی بر اینکه تاب

و  (32)رابطه دارد  هیجانات مثبت و با رضایتمندی از زندگی

 ،(17) همکارانو  Moradikiaهمچنین با نتایج مطالعات 

Beyrami  (12) همکارانو ،Narimani و  (11،12) و همکاران

Salehi هیجان با  تنظیم مبنی بر اینکه آموزش (14) و همکاران

شناختی روان استرس، پریشانی و اضطراب افسردگی،  هایکاهش نشانه

 شناختی مادران مرتبط است.روان جسمی و زیستیبهو افزایش 

 داشت ظهارا چنین توانمی پژوهشی یافتۀ این تبیین در

 با مواجهه در افراد که شودمی سبب آوریتاب که آموزش

 کردن اداره به قادر آنها. شوند موفق تغییرات زندگی و نامالیمات

 کردن و برآورده زندگی فشارهای بر غلبه برای محیط شناختن و

 شناخت و سریع سازگاری به قادر آنها. شوندمی آن ضروریات

 پذیرانعطاف عمل و ارتباط رقراریب وقایع، فهم روشن وضعیت،

 دانند،می خوبیبه را مسئله حل هایمهارت آنها. شوندمی

 متمرکز خود قوت نقاط روی بیشتر و دارند باالیی نفساعتمادبه

 و تحمل قدرت فقط افزایش نه آوریتاب. ضعف تا نقاط شوندمی

 آن از ترمهم بلکه مشکالت است، با برخورد در فرد سازگاری

 افراد به آوریتاب. شودمی آن ارتقاء و سالمتی حفظ وجبم

 بدون شوند، مواجه نامالیمات و مشکالت با تا بخشدتوانایی می

 فرصتی به تبدیل را هااین موقعیت و شوند آسیب دچار اینکه

از سوی دیگر،  (.35) کنند خود شخصیت یارتقا و رشد برای

 و هاتنش با ابلهمق چگونگی هیجان، تنظیم آموزش طی مادران

 و تولد جمله از زندگی، نامطبوع حوادث از حاصل روانی فشارهای

 حوادث و وقایع از مثبت ارزیابی ذهنی، توانکم کودک حضور

 جایبه آیندخوش و مثبت هیجانات تجربۀ هایراه پیرامون

 استرس، کاهش ضمن و فراگرفتند را ناخوشایند و منفی هیجانات

 زیستیبه در مثبتی تغییرات عمومی، خلق افزایش طریق از

 .(17) است گردیده ایجاد آنان شناختیروان

 به نسبت آوریتاب همچنین نتایج نشان داد که آموزش

لفۀ ؤم 8 هیجان افزایش بیشتری را در تمامی تنظیم آموزش
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 ایجادشده تفاوت مقدار شناختی داشت. بیشترینروان بهزیستی

 کمترین و 84/3 اثر ۀانداز با اریخودمخت ۀمؤلف در گروه دو در

 با خود پذیرش ۀمؤلف در ،گروه دو در ایجادشده تفاوت مقدار

 و خود پذیرش" هامؤلفه جملۀ این است. از 38/3 اثر ۀانداز

 که دهدمی نشان (33) هابررسی .است "مؤثر ارتباط برقراری

 کمتری وقت خود فرزند خاص شرایط دلیلبه کودکان این مادران

 بودن پایین علت توانمی و دارند اجتماعی روابط برقراری ایبر

 در محدودیت را دیگران با مثبت ارتباط و خود پذیرش سطح

 مشکالت و اندک اجتماعی ارتباطات ،آنها اجتماعی شبکۀ

 Dolbier  و  Steinhardtدر این راستا  .کرد جستجو فرزندانشان

 مثبت عواطف نفس،اعتمادبه بر آوریتاب آموزش اثربخشی (34)

 که داد نشان نیز Farlane (30)  کردند و تأیید را خودرهبری و

 است. مؤثر دیگران با روابط بر بهبود آوریتاب

 تا کندمی آوری به افراد کمکتاب در حقیقت، آموزش

 افزایش نفسعزت وقتی .بگیرند یاد را خود به احترام و نفسعزت

 شود.می قائل خود برای نیز ریبیشت ارزش و احترام فرد یابد،می

 احترام قابل فردی عنوانبه هست که گونههمان را خود نتیجه در

 را خود پذیرش آوری،تاب توانایی کسب ترتیب این به. پذیردمی

 در. دهدمی افزایش افراد در است، زیستیبه هایمؤلفه از یکی که

 را حصحی برقراری ارتباط هایروش افراد ،آوریتاب برنامۀ

 نقش و اهمیت از آوریتاب آموزش جریان در آنها. آموزندمی

 دیگران با تعامل در نتیجه در و شوندمی آگاه اجتماعی حمایت

 شود،می باعث آوریتاب آموزش بنابراین. کنندمی عمل بهتر

از طرفی  .(22) یابد ارتقا افراد در دیگران با مثبت روابط مؤلفه

هایی تکنیک سود بردن از دلیلبه تنظیم هیجان دیگر آموزش

 ابراز و بازارزیابی هیجانات، پذیرش هیجانات، از آگاهی نظیر

 و منفی و مثبت هیجانات تعدیل موجب توانمی مناسب هیجانات

 تعامالت خویش، از مثبت ادراک و قضاوت آن تعدیل دنبالبه

 هایموقعیت به پاسخ در فعالیت و افزایش مثبت اجتماعی

 .(17) باشد شده مادران در اجتماعی

 برای فرد توانایی معنی به نیز محیط بر تسلط مؤلفۀ

 احساس که فردی لذا ؛است آن مقتضیات و زندگی مدیریت

 و محیط مختلف ابعاد تواندمی باشد، داشته محیط بر تسلط

 بهبود و دهد تغییر کند، کاریدست امکان حد تا را آن شرایط

 اهداف داشتن معنی به دگیزن در هدفمندی ۀمؤلف بخشد.

 الزم. است آن شمردن معنادار و زندگی در مدتکوتاه و درازمدت

 ذهنی، توانکم هایی با کودکخانواده زمینۀ در که است ذکر به

 کودکی چنین حضور از ناشی روانی فشارهای رسدمی نظر به

 به و دهد اختصاص خود به را مادران وقت و انرژی تواندمی

 که بینجامد رشد برای فرصت و هاتالش عالیق، شدن محدود

 اهداف تعیین و محیط بر تسلط احساس کاهش موجب درنهایت

 پذیرش و فردی پذیریلذا مسئولیت ؛(30) شد خواهد شخصی

 شرایط با آمدن کنار راهبردهای و آموختن دارمعنی هاینقش

. دهد ارتقا نیز را محیط بر فرد تسلط حس تواندزندگی می دشوار

 شود،کید میأت آن بر آوریتاب برنامه در که هاییمهارت از جمله

 و مدتاهداف کوتاه ایجاد توانایی و هدف مفهوم با آشنایی

 این نتیجه در. است آنهابه  رسیدن برای ریزیبرنامه و بلندمدت

 پیش در را هدفمندی زندگی تا کند افراد کمک به تواندمی برنامه

 همچنین، .(22) دهند معنا زندگی در دخو به اهداف و بگیرند

 به تا حدودی است توانسته پژوهش این در هیجان تنظیم آموزش

 هااز فرصت استفاده محیط، مدیریت برای الزم توانایی مادران

 نظر و با در هاارزش و نیازها مناسب شرایط ایجاد و انتخاب

 بخشتهای لذفعالیت انجام بلندمدت، و مدتکوتاه اهداف گرفتن

 گناه، افسردگی احساس خشم، با مقابله برای هاییتمرین و روزانه

برای  مؤثری ایمقابله را ببخشد که راهبردهای ... و نومیدی و

  .(12) آنان است

 تجربیات به نسبت (پذیریانعطاف) گشودی با شخصی رشد

 بهبود درصدد همواره ویژگی، این با فردی. شودمی تعریف جدید

 .(30) است تجربه و یادگیری طریق از خویش شخصی زندگی

)رشد  شناختیروان زیستیبهآوری بر دربارۀ اثربخشی آموزش تاب

 اشاره به این نکته ضرورت دارد که برنامۀ آموزش ،شخصی( مادران

 رشد و فراطبیعی، عاطفی هایقابلیت رشد توانایی با آوریتاب

 زندگی، در بینیخوش و حس امیدواری ایجاد و افراد در معنویت

 .(22) دهند ادامه خود فردی رشد به تا کند افراد کمک به تواندمی

 مادران به تواندنیز می آن هایتکنیک و هیجان تنظیم آموزش

 جدید تجارب بخشند، تداوم خود در را پیشرفت حس تا کند کمک

پیشرفت  و رشد زندگی مراحل تمام در و بپذیرند باز آغوش با را

 هایمؤلفه دیگر از خودمختاری ۀمؤلف .(17) بگیرند نظر ررا د خود

 آوریتاب ۀبرنام هایجمله مؤلفه است. از زیستیبه ۀساز

 زیرا ؛خودمراقبتی است گام اولین خودآگاهی،. خودمراقبتی است

 و خود شخصیت ضعف و قوتنقاط دانستن خودآگاهی و توانایی

حمایت اجتماعی و مراه هاحساس تعلق داشتن و باارزش بودن به

 ۀمسئل حل های زندگی و سالمتی و چگونگیدانستن مهارت

 توانایی و استقالل احساس را که خودمختاری تواندزندگی می

است را در افراد  شده تعریف اجتماعی مقابل فشارهای در ایستادگی

 تنظیم هایتکنیک فراگیری با پژوهش ارتقا دهد. همچنین در

 و بوده مستقل عملکرد به قادر ؤثرتریم طرزبه مادران هیجان

 را خود و کنند اتکا خود به زندگی مختلف تصمیمات در اندتوانسته
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 خصوصیات درواقع و کنند ارزیابی شخصی هایارزش وسیلۀبه

 دهند. نشان خویش از را باال خودمختاری با فردی

 و اعم طوربه ویژه نیازهای با کودک حضور و تولد بنابراین،

 از ناشی عواقب و خانواده در اخص طوربه ذهنی توانمک کودک

 آشفتگی رفع برای که کندمی طلب را ضرورت این ،حضور این

 سطح افزایش و ذهنی توانکم کودک حضور از ناشی هیجانی

 صورت مؤثری اقدامات کودکان این والدین شناختیروان زیستیبه

 بین در ختیشناروان مشکالت باالی شیوع به توجه با و گیرد

 و فردی عملکرد بر آن منفی آثار و ذهنی توانکم کودکان مادران

 در شناختیروان خدمات ارائۀ در چنین شرایطی ،آنها خانوادگی

 تنظیم آوری وهای تابآموزش همچون درمانی راهبردهای قالب

 مادران این شناختیروان زیستیبه ارتقای تواند درمی هیجان

 از استفاده حاضر پژوهش هایمحدودیت ملهج از .باشد راهگشا

 هایبرنامه نداشتن اجرای امکان و دسترس در گیرینمونه شیوۀ

 .است زمان طول در اثربخشی کردن دنبال منظوربه پیگیری

 گیرینتیجه
 از طریق آن تائید و پژوهش این نتایج به توجه با

ی در ورآتابآموزش  از استفاده گرفته،انجام یشین پ یهاپژوهش

 ایبرنامه عنوانشود، بهمی هیجان پیشنهاد تنظیم آموزش کنار

 با کودکان مادرانی ویژهبه افراد، زیستیبه برای ارتقای مؤثر،

 هدف با مشاوره مراکز و کشور زیستیبه سازمان از سوی استثنایی

 سازگاری برای استثنایی کودکان والدین به کمک و راهنمایی

 مدنظر والدین شناختیروان زیستیبه فزایشا و ترسریع و بهتر

 .گیرد قرار مسئولین

 سپاسگزاری
شهر  ذهنی توانکم آموزاندانش مادران کلیۀ از وسیلهبدین

 تقدیر صمیمانه کردند، یاری پژوهش این انجام در را ما که اراک

 .کنیممی تشکر و

 تعارض در منافع

  بین نویسندگان تعارضی در منافع گزارش نشده است. 
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