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سازی روانی بر سالمت عمومی و پرخاشگری مادران کودکان اثربخشی برنامه ایمن 

فعالیاختالل نقص توجه بیش به مبتال  
 

 1علیرضا آقایوسفی

 2رضا رنجبران

 
 چکیده

پرخاشگر  مادران کودکان مبتال اختالل به  وبر سالمت عموم   ن سیای  روابرنامه ایمن اثربخشی این پژوهش با هدف بررسی  هدف: 

 زیمون و گرو  کنترلپس -زیمونشیبا طرح پ  شیپژوهش حاضیر  ی  ماالعه شبه زیما روش: شید  اسیت انجامفعال  نقص توجه بیش

گیر  ها ای روش نمونهتشکیل دادند  برا  انتخاب زیمودن فعال  مادران کودکان مبتال به نقص توجه بیشبود  جامعه زمار  این پژوهش را 
ا هشرکت داشتند  زیمودن  فعال ندر ای مادران کودکان مبتال به نقص توجه بیش 32در این پژوهش  که طوردر دسیتر  اسیتداد  شید  به

ا در رسای  روان  برنامه ایمنشدند )ی  گرو  زیمایش و ی  گرو  کنترل(  گرو  زیمایش    ندر  تقسیم 16صیور  تاادف  به دو گرو  به
 و شید  در این پژوهش پرسشنامه سالمت عموم به گرو  کنترل این زمویش ارائه نشید  اباار اسیتداد  که جلسیه دریافت کردند درحال د 

شان داد که بعد نتایج ن ها:یافته با استداد  ای تحلیل کوواریانس چندمتغیر  تحلیل شد  شد  زوربود  اطالعا  جمعپرخاشگر  پرسشنامه 

 در حقیقت (  >001/0Pطور معنادار  کمتر ای گرو  کنترل بود )گرو  زیمایش بهو پرخاشییگر  ای مداخله  میانگین نمرا  سییالمت عموم  

المت س ارتقا سای  روان  باعث برنامه ایمن گیری:نتیجه کاهش یافت  اهزنسالمت عموم  گرو  زیمایش افاایش و میاان پرخاشگر  

سای  ریا  برا  ارائه زمویش ایمنبنابراین برنامه؛ شدفعال  مادران کودکان مبتال به اختالل نقص توجه بیش و کاهش پرخاشگر عموم  
  ا  داردروان  به این گرو  ای افراد اهمیت ویژ 

 سالمت عموم پرخاشگر     سای  روان ایمن فعال  نقص توجه بیش اختالل :هادواژهیکل
 

 مقدمه
ی  اختالل در بایدار  رفتار است  3فعال نقص توجه بیشاختالل  

که با توانای  انتظار  توقّف پاسخ و عدم پاسخ به هر حادثه مرتبط 
ها د خوشاین انداختن ریتأخاست  بایدار  شامل بایدار  حرکت   به 

شود )افروی و   در محیط م پرتحوا جای  ای و تغییر یا جابه
پاشک  روان ؛ انجمن2006  4؛ وودریچ و اشمیت1353عاشور   
درصد ای کودکان و نوجوانان و  10تا  9  این اختالل (2013زمریکا  

دهد )گایال و را تحت تأثیر قرار م  ساالنبارگدرصد ای  3
کودکان مبتال به  درصد ای 00تا  30   طورکلبه(  2009  9مالدس 
   عالئم این اختالل را درفعال نقص توجه بیشاختالل 
  6دهند )نا   فون و زشرسونخود نشان م نیا ای   سالبارگ
 توجه ها نسبت پسران با اختالل کم(  برخ  گاارش2000

                                                           
 استادیار  گرو  روانشناس   دانشگا  پیام نور  تهران  ایران  1.
 (rezaranjbaran22@gmil.com ایمیل: )نویسند  مسئول دکتر   گرو  روانشناس   دانشگا  پیام نور  تهران  ایرانانشجو  د  2

 11/0/1356تاریخ پذیرش مقاله:   30/6/1356تاریخ ارسال مقاله: 

3. Attention deficit hyperactivity disorder 

4. Wodrich & Schmitt 

5. Gozal & Molfese 

6. Nutt, Fone & Asherson 

7. General health 

8. Marital conflict 

9. Kirk, Galager & Colmen 

ها  جدیدتر و برخ  گاارش 1به  5فعال  به دختران مبتال را بیش
نقص توجه اختالل  اند )انجمنگاارش کرد  1 به 3این نسبت را 

توجه به شیوع (  با 1353؛ افروی و عاشور   2011کانادا   فعال بیش
 ریتأث ها  افراد مبتال وفعال   ویژگ بیش نقص توجهباال  اختالل 

ها  هیجان  والدین و واکنش 0نامالوب زن بر سالمت عموم 
  ضرور  مداخله یودهنگام و طراح  8بروی پرخاشگر  ایجمله هازن

ها  مناسب زمویش  و درمان  جهت بهبود این مشکال  روش
 ( 2019  5د )کرک  گاالگر و کولمنا  داراهمیت ویژ 

 دو حوی  مهم  هستند که تحت پرخاشگر و سالمت عموم   
قرار  فعال نقص توجه بیشاختالل ها  کودکان با ویژگ تأثیر 

mailto:rezaranjbaran22@gmil.com
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شناس  بیشتر به روان ( 2019  1هاالهان  کافمن و پولن) گیردم 
یا  ذهن عوامل بیمار و عموم  سالمت زن با  تاریخچهدلیل 

ها  ها  وسوا رنجور انسان مانند اضاراب  افسردگ   روان
 ( 2010  2ت )شو و الیاتخانها سروکار داشته اسپارانوئیا و هذیان

  اندطمربوسالمت و بیمار  دو مدهوم جدا ای هم نیستند بلکه به هم 
مردم یک  نیست و بیمار یا  اینظربیمار بودن یا سالم بودن هرگا 

ش  ی  قضاو  اریش  است  به این معنا که سالم پنداشتن خوی
ا  دیگر متداو  ا  به جامعهمدهوم بیمار  و سالمت  ای جامعه

است و حت  در ی  جامعه ممکن است فرد  خود را سالم بداند 
ول  جامعه او را بیمار تلق  کند )جیاگورانتان  وینگانکار  ابدین  

مت عموم  به سال(  2010و همکاران   3سامباسیوام  سئو  پنگ
را  خود ها توانای  فرد که شودای زسایش اطالق م  حالت 
مقابله نماید   یندگ  معمول  فشارها  با تواندشناسد  م م 
خود  محیط یندگ  در و کند کار ور بهر  ثمربخش و با  اگونهبه

بیاهلد و  به ایدا  نقش بپرداید )گالدریا   هنا  کاستروپ 
 ( 2019  4سارتویو 

باعث   فعالنقص توجه بیشکودک مبتال به اختالل تولد و حضور  
مادران  ژ یوبهوالدین و  ها  هیجان واکنشپدید زی  تغییرات  در 

 9هیجان  شایع  خشم حاال  ای یک  شود  در چنین شرایا  م 

 نمود که همان پرخاشگر  ( 1359زبکنار  است )عاشور  و جلیل

 ممکن که است مشکال  رفتار  ایجمله باشدم خشم  بیرون 

شود و  ایجاد افراد یا یوجین و ناسالم نامالوب راباه اثر در است
 باعث توجه زنچه تداوم پیدا کند  هازنحت  در رفتارها  

 رفتارها گونهنیاپیامدها   است شد  پرخاشگر  به پژوهشگران

(  2019همکاران  ؛ هاالهان و 1380؛ مناور  1389است )احد   
خشم است که  با زمدن کنار رایج ها ای روش زن انکار ابرای خشم یا

(  2016  6گذارد )اختر و بارلونامالوب  بر سالمت عموم  م  ریتأث
  مختلد  برا  بهبود سالمت بخشتوانها  درمان  و ای روش

)کاواکام  و شود عموم  و کاهش پرخاشگر  افراد استداد  م 
کاربرد   ا برنامه که 8سای  روان (  برنامه ایمن2003  0سویوک 

ترین یک  ای مهم شناخت  رفتار  با رویکرد پیشگیرانه استو 
 ( 2004  5)شه  و هورن شودها در این حوی  محسوب م برنامه

  سئلهمسای  روان  ترکیب  ای بایسای  شناخت   حل زمویش ایمن 
  ذهن  و رفتار   خودزموی  تجسم سایزمویش زرمیدگ   تمرین 

های  در جهت تغییر محیط است  با و تقویت خود و همچنین تالش

                                                           
1. Hallahan, Kauffman & Pullen 

2. Shu & Lazatkhan 

3. Jeyagurunathan, Vaingankar, Abdin, Sambasivam, Seow 

& Pang 

4. Galderisi, Heins, Kastrup, Beezhold & Sartorius 

5. Anger 

6. Akhtar & Barlow 

7. Kawakami & Suzuki 

8. Mental immunization program 

ها  سای  روان  انگیاش مثبت  مهار د  ای زمویش ایمن استدا
شود و منجر به رفتار   هیجان   شناخت  و اجتماع  تقویت م 

 ایگبرانچالشکاهش تنش و نازرام  و افاایش مقابله با رویدادها  
 سای هدف ایمن(  2000  10گردد )مایکنبامو سالمت عموم  م 
ا  ها  مقابلهگسترش مهار  و منظور کسبکم  به اشخاص به

برا  مشکال  کنون  و زت  است )کاواهاردا  یوشیکو  سایجو  
 ( 2005  11و کیش  فوک   ینئو

 ن سای  روابرنامه ایمن اثربخش ها  مختلد  در حوی  پژوهش 
نتایج پژوهش کاشان   کاشان   مقیمیان و شکور  انجام شد  است 

 سای  روان زمویش ایمن( در پژوهش  به بررس  اثربخش  2019)
بر استر   اضاراب  افسردگ  و سالمت عموم  در بیماران مبتال 

ت تأثیر مثب ها  این پژوهش حاک  ایبه سرطان پرداختند  یافته
سای  روان  در کاهش استر   اضاراب  افسردگ  و زمویش ایمن

همچنین بهبود سالمت عموم  گرو  زیمایش بود  نتایج پژوهش 
مثبت و معنادار  (  حاک  ای اثربخش 2014) 12و ریوکانگ  چو  
بر استر   اضاراب و افسردگ   سای  روان برنامه ایمن

دانشجویان پرستار  بود  لوپا  زنتون   پندو  ویس  کرو   
ی  بالین   کار زیما( در ی  ماالعه 2011و همکاران ) 13سگوتا 

بیماران   تأثیر مدیریت شناخت  رفتار  استر  را بر کیدیت یندگ
مبتال به سندرم خستگ  مامن بررس  کردند  این مداخله سبب 

( 2011) 14ها شد  نتایج پژوهش کییرافاایش کیدیت یندگ  زیمودن 
نشان داد که اجرا  برنامه زمویش  کنترل استر  و ماساژ درمان  

 میشارا ها  تحقیقها شد  یافتهسبب بهبود کیدیت یندگ  زیمودن 
حاک   مغا ( در مورد سالمت عموم  افراد فلج 0620) 19و یستگارد
ها  جسمان   انکار  قرار   شکایتکه افسردگ   ب  ای این بود
 هانزمعنادار  بیشتر ای همتایان عاد  طور به افراددر این  ناامید 
( در پژوهش  به 2003) 16  نوس   زرهوقس  سودلند و اسن است

م  ها  جسبه ناتوان  بررس  احسا  ینان  پرداختند که مبتال
بودند  نتایج نشان داد که این گرو  ای ینان نسبت به ینان عاد  

 تر و ارتباططور معنادار  ای خودشناس  کمتر  حرمت خود ضعیفبه
ها  ماالعه یافتهاجتماع  و سالمت عموم  کمتر برخوردارند  

ه برناممثبت و معنادار زمویش تأثیر  حاک  ای (1352و مظلوم ) دربان
تایج بود  نسای  در برابر استر  بر سالمت عموم  پرستاران ایمن

( بیانگر اثربخش  معنادار 1350پژوهش سلیمان  دینان  و همکاران )
سای  در برابر فشار روان  بر افاایش ابرای زمویش ایمن توجهقابلو 

9. Sheehy & Horan 

11. Meichenbaum 

11. Kawaharada, Yoshioka, Saijo, Fukui, Ueno & Kishi 

12. Kang, Choi & Ryu 

13. Lopez, Antoni, Penedo, Weiss, Cruess & Segotas 

14. Keir 

15. Mishara & Ystgaard 

16. Nosek, Arhughes, Swdlund & Swank 

فعالیاختالل نقص توجه بیش به مبتالسازی روانی بر سالمت عمومی و پرخاشگری مادران کودکان اثربخشی برنامه ایمن  
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حرکت  دور  متوساه شهر  -زمویان دختر معلول جسم وجود دانش
( 1380) زباد شیربیم  سودان  و شدیعود  نتایج پژوهش باصدهان 
ها  مدیریت استر  بر افاایش اثربخش  زمویش مهار حاک  ای 

ادق  صها  تحقیق بود  همچنین یافته سالمت عموم  دانشجویان
ها  زمویش مهار نشان داد که  (1380) و رجب  موحد  نریمان 

  توجهقابلمعنادار و  ریتأث ا  بر سالمت عموم  دانشجویانمقابله
 دارد 
 سای برنامه ایمنرود که   احتمال م ذکرشد با توجه به ماالب  

و پرخاشگر  مادران کودکان مبتال به  روان  بر سالمت عموم 
ندک  به ها  اتأثیر داشته باشد ول  پژوهشفعال  نقص توجه بیش

ها  در بیشتر پژوهش کهنیاتر اند و مهممهم پرداخته مسئلهاین 
 همامان توجه طوربهبر هر دو متغیر  انجام شد  به نقش این زمویش

مادران ها  روان  نشد  است  امروی  به علت اهمیت  که ویژگ 
ا و هدارد  حجم پژوهش فعال کودکان مبتال به نقص توجه بیش

در این افراد  سای  روان ها  معاوف به زمویش ایمنبررس 
ن و   محققانظرانصاحببنابراین بر ؛ در حال فاون  است سرعتبه

متخااان است تا همرا  و همگام با سایر کشورها در این مسیر 
به کاهش پرخاشگر  در  سای  روان گام برداشته با زمویش ایمن

در پ   کم  کنند وفعال  مادران کودکان مبتال به نقص توجه بیش
 حاضر بنابراین  پژوهش؛ دهندرا افاایش  هازنزن  سالمت عموم  

م  بر سالمت عمو ن سای  روابرنامه ایمن اثربخش بررس   درصدد
پرخاشگر  مادران کودکان مبتال به اختالل نقص توجه  و

 است  فعال بیش
 

 روش
زن ای نوع طرح  و  شیشبه زیما تحقیقا ای نوع حاضر پژوهش  

این جامعه زمار    است کنترلزیمون با گرو  پس و زیمونپیش
شهر  فعال مادران کودکان مبتال به نقص توجه بیش شاملپژوهش 
گیر  در ها ای روش نمونهبرا  انتخاب زیمودن شد  تهران م 

 نند کمراجعهنمونه این پژوهش ای میان مادران دستر  استداد  شد  
اب در انتخ شدند انتخاب به کلینی  فردا  بهتر در شهر تهران 

اختالل نقص توجه تشخیص )ها  ورود به مالک هازیمودن 
ک یندگ  مشتر وجود پرخاشگر  در مادران   فعال  در کودکانبیش

 )داشتن مشکال  حس  و هوش و عدم ورود  (با همسر و فریندان
 جابهشناخت  در مادران روان  داشتن مشکال  در فریندان
همامان با ماالعه   اختشنها  روان  استداد  ای برنامهپرخاشگر 
مول بر اسا  فرمنظور تعیین حداقل حجم نمونه به  توجه شدحاضر( 

مادران ندر ای  32ها  ییر و با در نظر گرفتن احتمال افت زیمودن 
ا روش انتخاب گردیدند که ب فعال کودکان مبتال به نقص توجه بیش

                                                           
1. General health questionnaire (GHQ-28) 

2. Aggression questionnaire 

 که نحوشدند  بهتاادف  در گرو  زیمایش و گرو  کنترل جایگاین 

همان تعداد  n  ییرندر بود  در فرمول  16اعضا  هر گرو  

همان تداو   dساح معنادار  و   zواریانس جامعه؛   𝜎ها؛زیمودن 
 میانگین جامعه و نمونه است 

 𝑛 =
𝜎2(𝑧1-α/2)

2

𝑑2  = (22/41)2 × (1/56)2/ (12)2=13/35 
 
و  پرسشنامه سالمت عموم زور  اطالعا  ای برا  جمع 

 استداد  شد پرخاشگر  
 1505 سال پرسشنامه دراین  :1الف( پرسشنامه سالمت عموم 

 4 دارا  سؤال دارد و 28شد که  تهیه توسط گلدبرگ و هیلر
 جسمان   عالئم ای اندعبار  ترتیب که به است مقیا  فرع خرد 

 افسردگ   هر و اجتماع  عملکرد اختالل در خواب  اضاراب و ب 
 پرسشنامه عبار  28 ای است  سؤال 0 دارا  هامقیا ای این  ی 
 14تا  8است  موارد  جسمان  عالئم مقیا  به مربوط 0تا  1 موارد

 اختالل در به مربوط 21تا  19 موارد کند وم  بررس  را اضاراب
به سنجش  28تا  22 موارد اجتماع  است  همچنین عملکرد
 مقیا  اسا  بر زن گذار است  نمر  افتهیاختااص افسردگ 
 است  در پرسشنامه سالمت عموم  گلدبرگ و 3تا  ای صدر لیکر 

بود  و نمر  برش در هر ی  ای  84ها ای صدر تا هیلر  دامنه نمر 
  گریدعبار است  به 22و در کل پرسشنامه   6زن   هاا یخرد  مق

درمجموع  باال به 22مقیا  و نمر  خرد  هر در باال به 6 کسب نمر 
کاویان   موسو  و محیط  ) است مرض  عالئم بیانگر هانمر 
ترتیب  به (1553)گلدبرگ  را پرسشنامه این پایای  و (  روای 1380
(  1385امان   برجعل  و سهراب   است ) کرد  گاارش 83/0و  85/0
 پایای  (1380)  قائد   امید   کهان  و ظدر یعقوب  نیا ایران در
زن   هاا یو روای  خرد  مق 88/0 ی بای زیما ای استداد  با را زن
  اندکرد  گاارش 99/0را 

در   پرو توسط با  این پرسشنامه  :2ب( پرسشنامه پرخاشگر 
دارا  چهار  مقیا  نیقرار گرفت  ا  موردباینگر 1552سال 
  )پرخاشگر پرخاشگرانه  گونه رفتارها چهار مقیا  است کهخرد 
 کند  م  ابی( را اریخاومت و کالم   خشم  پرخاشگر   بدن

ها    است  به گاینهادرجهپنج  با روش لیکرت  گذارطریقه نمر 
(  2تا حدود  متداو  ای من نمر  ) (1کامالً متداو  ای من نمر  )

( 9شبیه من نمر  ) کامالً(  4تا حدود  شبیه من نمر  ) (3متوسط )
جمع  باهم  مقیاها  عبار  هر خرد شود  سپس نمر داد  م 

ارند  بیشتر ماابقت د  پرخاشگرها  باالتر با میاان شوند  نمر م 
روای  در نوسان است   149تا  25دامنه نمرا  این پرسشنامه بین 
  است 50/0و  02/0 ه ترتیبب  و پایای  پرسشنامه پرخاشگر

)با   است  قابل قبول ی اعتبار و روا  دارا  پرسشنامه پرخاشگر
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 ا یمقخرد چهار   برا ی بای زیما بیضر جی  نتا(1552و پر   
همبستگ  بین چهار   و 80/0 تا 02/0هدته( بین  5 )بافاصله
به دست زمد  جهت سنجش  45/0 تا 38/0 مقیا  ترتیبخرد 

اعتبار درون  مقیا  ای ضریب زلدا  کرونباخ استداد  شد که نتایج 
  82/0ا  پرخاشگر  بدن  نشانگر همسان  درون  ییر مقی

بود  در  80/0و خاومت  83/0  خشم 81/0پرخاشگر  کالم  
و پایای  به روش  85/0( نیا همسان  درون  1389پژوهش دالور )

 است  شد گاارش 80/0ی  بای زیما
و  پرسشنامه سالمت عموم  در اولین مرحله پژوهش 

زیمون اجرا شد  در مرحله بعد  گرو  عنوان پیشبه  پرخاشگر
جلسه(  2ا  ا  )هدتهدقیقه 49جلسه زمویش   10زیمایش در 

حتوا  ماین نوع زمویش ارائه نشد   کنترلشرکت کرد ول  به گرو  
جلسا  زمویش  توسط روانشنا  متخاص در حوی  کودکان 

جلسا  محتوا  استثنای  به گرو  زیمایش زمویش ارائه شد  
شد  است  در پایان   ارائه1زمویش  برا  گرو  زیمایش در جدول 

زیمون با استداد  ای عنوان پسجلسا  زمویش  هر دو گرو  به
بار دیگر مورد ارییاب  قرار   پرخاشگرو پرسشنامه سالمت عموم  

زیمون و زمد  ای این دو موقعیت )پیشدستها  بهداد گرفتند  
 و گرو  با استداد  ای تحلیل کوواریانس چندزیمون(  برا  دپس

ها ای تحلیل داد  برا گیرد  قرار م  لیوتحلهیمتغیر  مورد تجا
گردیداستداد   SPSSافاار زمار  نرم 22نسخه 

سازی روانی در گروه آزمایشمحتوای جلسات آموزش برنامه ایمن .1جدول   
 محتوا  جلسا  هدف جلسه

 پیامدها  و عالئم توصیف استر   و  سایمدهوم 1
 زن و تاویرسای  ذهن  مثبت

پرداید  پژوهشگر به افراد ایجاد یا و تغییرا  ناش  ای زن در افراد م پژوهشگر به معرف  شرایط استر 
 دهد تغییرا  ذهن  مثبت را زمویش م 

 دهد را ارائه م  یاده  در شرایط تنشپژوهشگر الگوها  زرامش ی یداتنش و ده زرامش زمویش 2
 در افکار شناخت   نقش مداهیم بایسای  با زشنای  3

 رفتار و احساسا  با افکار ارتباط و استر  ایجاد
 کند یا هدایت م افکار و احساسا  مؤثر در شرایط استر پژوهشگر افراد را به سمت شناسای  

 و مند  ندیافکار خود ز ها ویژگ  با زشنای  4
 شناخت  خااها 

 کند شود  هدایت م طور نازگاهانه به ذهن وارد م پژوهشگر افراد را به شناسای  افکار مند  که به

 مند  افکار با مقابله و چگونگ  ها  مقابله با استر مهار  زمویش ها  مقابلهمهار  9
 استر  ایجاد در مند  ها خودگوی  نقش و شد تیهدا ها زمویش خودگوی  شد تیهدا ها خودگوی  6
 دهد ها  توجه برگردان  و تمرکا فکر را زمویش م پژوهشگر تکنی  ها  توجه برگردان تمرکا فکر و تکنی  0
 زمویش مدیریت یمان در هنگام بروی استر  و حل مسئله اجتماع  مدیریت یمان و حل مسئله اجتماع  8
 ها  خودتنظیم  در شرایط استر  و نظار  بر خودکارزمد  جهت مقابله با استر زمویش مهار  ها  خودتنظیم  و نظار  بر خودکارزمد مهار  5
 یااستر  ها موقعیت با برخورد هنگام در هامهار این   ریکارگبه لاوم و شد زموخته ها مهار  تمرین هامهار  تمرین 10

 

هایافته
مادران کودکان مبتال ندر ای  32ها  پژوهش حاضر  شامل زیمودن  

شد که ساله م  40تا  28در دامنه سن   فعال به نقص توجه بیش
 بود  80/2و  68/33ها میانگین سن و انحراف معیار زن در زیمودن 

ر دو دو پرخاشگر  سالمت عموم  ها  توصید  مربوط بهشاخص
 زیمون در جدولزیمون و پسگرو  زیمایش و کنترل در موقعیت پیش

 شد  است ارائه 2
 

هایشاخص .2 جدول پرخاشگریو توصیفی سالمت عمومی    
 گرو  کنترل گرو  زیمایش موقعیت متغیرها

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

زیمونشیپ عموم سالمت   00/54  54/2  00/84  54/2  
زیمونپس  69/02  01/3  98/04  59/2  

زیمونشیپ پرخاشگر   66/85  12/3  03/50  11/3  

زیمونپس  32/91  05/2  36/85  13/3  

 
و پرخاشگر  سالمت عموم   نمرا   میانگین 2جدول  با توجه به 

د است  به علت وجو افتهیرییپیش ای مداخله و پس ای مداخله تغدر 
ه متغیر وابست دوسای  روان ( و ایمنزمویش ی  متغیر مستقل )

ای زیمون زمار  تحلیل کوواریانس  (و پرخاشگر  سالمت عموم )
ابتدا نرمال بودن ( استداد  شد  MANCOVAمتغیر  ) چند

اسمیرنوف  -ها با استداد  ای زیمون زمار  کلموگروفتوییع داد 

فعالیاختالل نقص توجه بیش به مبتالسازی روانی بر سالمت عمومی و پرخاشگری مادران کودکان اثربخشی برنامه ایمن  
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باکس فرض  ام  زیمون ( <09/0P)  و تائید قرار گرفت موردبررس

بنابراین ؛ (P=18/0کرد ) دییکوواریانس را تأ-همگن  واریانس
ر برقرا متغیر  زیمون زمار  تحلیل کوواریانس چندها  مدروضه

ها ای این زیمون استداد  کرد  به توان جهت تحلیل داد است و م 

زیمایش و  در دو گرو  پرخاشگر این منظور  سالمت عموم  و 
اثر پیالی   المبدا  ویلکا  اثر »ها  زمار  فرضکنترل در پیش
قرار گرفت که  موردمحاسبه «ریشه رو  نیتربارگهاتلینگ و 

 است  د شارائه 3نتایج زن در جدول 

پرخاشگریو  عمومیمتغیری برای سالمت  نتایج کلی تحلیل کوواریانس چند .3جدول   
 معنادار  ساح Fزمار   زیاد  خاا درجه زیاد  فرضیه درجه مقدار نام زیمون 

 
 گرو 

81/0 اثر پیالی   2 20 64/61  001/0< 
16/0 المبدا  ویلکا  2 20 64/61  001/0< 
00/61 اثر هاتلینگ  2 20 64/61  001/0< 

00/61  رو شهیر نیتربارگ  2 02  64/61  001/0< 
 

زمد  است  حاک  ای زن  3ها  چهارگانه که در جدول نتایج زیمون 
است که گرو  زیمایش و کنترل حداقل در یک  ای متغیرها  سالمت 

منظور (  به>001/0Pتداو  معنادار  دارند ) پرخاشگر و عموم  

بردن به این تداو   ای زیمون زمار  مانکوا استداد  شد که نتایج   پ
 زمد  است  4زن در جدول 

پرخاشگریمتغیری برای متغیرهای سالمت عمومی و  نتایج تفکیکی تحلیل کوواریانس چند .4جدول   
 مجذور اتا معنادار  ساح Fزمار   میانگین مجذورا  زیاد  درجه مجموع مجذورا    وابستهمتغیرها

42/651 سالمت عموم   1 42/651  06/35  900/0  65/0  
05/43 پرخاشگر   1 05/43  16/19  900/0  64/0  

 

یمون زهمبستگ  با پس لیزیمون به دلدر این تحلیل  متغیر پیش 
  گرو  اثر معنادار  بر 4است  با توجه به نتایج جدول  شد لیتعد

داشته است  پرخاشگر و  سالمت عموم زیمون نمرا  پس

(09/0P<)   تغییر ای ٪65توان بیان کرد که با توجه به مجذور اتا م 

ای ناش  ای  پرخاشگر  تغییرا  ٪64سالمت عموم  و  متغیر در
در  ال فعمادران کودکان مبتال به اختالل نقص توجه بیششرکت 

ناش  شد  استسای  روان  برنامه زمویش ایمن

 

 گیرینتیجهو  بحث
برنامه  اثربخش دربار  تحلیل کوواریانس نتایج حاصل ای  

پرخاشگر  مادران کودکان  وبر سالمت عموم   ن سای  رواایمن
گین نشان داد که بین میان فعال مبتال به اختالل نقص توجه بیش

در گرو  زیمایش و پرخاشگر   وزیمون سالمت عموم  نمرا  پس
ت توان نتیجه گرفکنترل تداو  معنادار  وجود دارد؛ بنابراین م 

 پرخاشگر و سای  روان  در بهبود سالمت عموم  که زمویش ایمن
 داشت چشمگیر  ها تأثیر زن
اک  ای اثربخش  زمویش ها  پژوهش حاضر که حبخش  ای یافته 

سالمت عموم  مادران کودکان مبتال به  بر سای  روان برنامه ایمن
 ها  کانگ و همکارانفعال  بود با یافتهاختالل نقص توجه بیش

( که در پژوهش  زیمایش  با گرو  کنترل به بررس  تأثیر 2014)
سای  روان  بر استر   اضاراب و افسردگ  در زمویش ایمن

  نمراها حاک  ای کاهش ان پرستار   پرداختند و یافتهدانشجوی
تنیدگ   افسردگ  و اضاراب دانشجویان گرو  زیمایش در مقایسه 

بود همسو است  عالو  بر این با نتایج تحقیقا   با گرو  کنترل
(  2011و همکاران ) (  لوپا2011(  کییر )2013) کیکالم و اسوارتا

( 1350و همکاران ) دینان و سلیمان   (2006) و یستگارد میشارا
 همسو است 

 سای  روان  بر سالمت عموم در تبیین این یافته که زمویش ایمن 
خش  اثرب فعال مادران کودکان مبتال به اختالل نقص توجه بیش

 مادران کهی ایزنجاگدت توان مثبت و معنادار  داشته است م 
د در مراحل رش عال فکودکان مبتال به اختالل نقص توجه بیش

ها  و واکنشسالمت عموم    نهیدریم ژ یو  بهفریند خویش
مادران کودکان   نسبت به شوندمواجه م مشکالت  هیجان  با 

کنند و در بسیار  اوقا  ها  بیشتر  را تجربه م چالش  عاد 
ها در برقرار  ارتباط مؤثر و اناباق با عامل اصل  مشکال  زن

)عاشور  و  ها استعدم استداد  درست ای مهار  محیط پیرامون  
سای  روان  شامل ایمنای سو  دیگر  برنامه   (1359زبکنار  جلیل

ترل  ها و خودکنکنترل فشار روان   برقرار  ارتباط  کنترل احسا 
شود و ای طرف  ساختار اریش   رشد اخالق  و خودکارزمد  را م 

ا محیط منجر به خود   در اثر تعامل شخص بردیگ در برم
سالمت   ارتقاباعث  تیشود و درنهااجتماع  م   توانمندسای
؛ بنابراین در (1350و همکاران   دینان )سلیمان   گرددم  عموم 

مادران طور ویژ  در به شیایپشیراستا  این اهداف چیا  که ب
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یابد اهمیت م  فعال  کودکان مبتال به اختالل نقص توجه بیش
مادران کودکان مبتال به  جهیسای  روان  است  درنتزمویش ایمن

  روان  سایرا با برنامه زمویش  ایمن فعال اختالل نقص توجه بیش
حاال  هیجان   دکنند یعوامل تهد ای مناسب هدایت کنیم مسیر به

که  را شود و برخ  ای مشکالت م  کاسته زنان پرخاشگر  ایجمله
 یابد کاهش م  ی  سالمت عموم  دارنددر حو

پرخاشگر  زیمون نتایج حاصل ای بررس  میانگین نمرا  پس 
رو  در گ فعال مادران کودکان مبتال به اختالل نقص توجه بیش

زیمایش و کنترل بیانگر تداو  این دو گرو  بود  این یافته با نتایج 
( که به بررس  تأثیر برنامه 1353نشان و همکاران )ماالعه پهلوان

اختالل  زمویان پسر باسای  روان  بر سب  اسناد بدبینانه دانشایمن
 شبر زن  نتایج پژوهاند  همسو است  افاون نارساخوان  پرداخته

( که 1350) همکارانها  سلیمان  دینان  و حاضر با نتایج پژوهش
سای  بر افاایش ابرای وجود به بررس  تأثیر زمویش ایمن

اند همسو حرکت  پرداخته -زمویان دختر با ناتوان  جسم دانش
ها  است  عالو  بر این  نتایج این بخش ای پژوهش حاضر با یافته

( و 2005یئور ) -(  بن2011(  کییر )1201و همکاران ) ماالعه لوپا
 ( همخوان  دارد 2006میشارا و یستگارد )

سای  روان  سبب کاهش ایمن جهت تبیین این یافته که برنامه 
 فعال پرخاشگر  مادران کودکان مبتال به اختالل نقص توجه بیش

سای  روان  بر برقرار  ارتباط توان گدت که برنامه ایمنشد م 
همکار  با فرد و کم  به و  جهت درک بهتر ماهیت مبتن  بر 

ها  مشکل و اثرا  زن بر هیجان و عملکرد تمرکا دارد  مهار 
ها  جدید را به و  زمویش کند و مهار ا  فرد را تقویت م مقابله
دهد و همچنین فرد را برا  افاایش توانای  مقابله با هرگونه م 

بام  ساید )مایکنانمندتر م مشکل و عوامل ایجادکنند  مشکال  تو
(  ای طرف دیگر  افراد پرخاشگر امکان دارد که حرمت خود 2000

 برنامه کهی ایزنجا(  2003و جویف   پایین داشته باشند )هایس
سای  روان  ی  برنامه کاربرد  و شناخت  رفتار  با رویکرد ایمن

سای  کم  ( و هدف ایمن2004پیشگیرانه است )شه  و هورن  
 ا  برا ها  مقابلهکسب و گسترش مهار  منظوربهه اشخاص ب

( و 2005و همکاران   مشکال  کنون  و زت  است )کاواهاردا
 اجتماع  و روان  گوناگون نیایها  اطالعا  اریشمند  را دربار 

روان   سای کند دور ای انتظار نیست که برنامه ایمنارائه م  هازنبه 
مادران کودکان مبتال به اختالل  پرخاشگر سبب کاهش میاان 

 شود  فعال نقص توجه بیش
ال به مادران کودکان مبتبنابراین  اگر برنامه زمویش  مناسب  برا   

د که روتدارک دید  شود احتمال م  فعال اختالل نقص توجه بیش
در حوی  سالمت عموم  و برخ  ای  نسبت به افراد عاد 

د  نبهبود بیشتر  یاب  ها  هیجان  مانند پرخاشگرواکنش
 تداوم لاوم بر هموار  سای  روان زمویش ایمن شنهاددهندگانیپ

 تسلط حد تا شد زموخته ها مهار  و تمرین تکرار و هازمویش
 کرد طرح را مدون  برنامه بتوان اگر اند؛ بنابراین کرد  دیتأک کامل
 مختلف برنامه اجاا  زمویش برا  کاف  یمان زن قالب در که
 هازیمودن  اختیار در الیم فرصت و شود سای  روان  فراهمایمن
در  افراد رفتار معنادارتر تغییر شاهد یقین طوربه گیرد  قرار
 د بو خواهیم  همچون سالمت عموم  و پرخاشگر  هایحیاه

شناخت  با زن مواجه های  که این پژوهش اینظر روشمحدودیت 
اند ای: محدود کردن پژوهش به الگو و نوع خاص  بود  است  عبار 

زور  و اباار خاص  برا  جمع مادرانای مداخله و گرو  خاص  ای 
جرا  با توجه به محدودیت یمان   محقق برا  ا همچنینها  داد 

کرد   پس باید در تعمیم نتایج احتیاط زیمون پیگیر  فرصت  نیافت 
شود که پژوهش بر رو  ها  زت  پیشنهاد م جهت پژوهش پس

کودکان با نیایها  خاص انجام  ها سایر گرو مادران یا والدین 
ها  به انواع برنامه و پرخاشگر  گیرد  در بررس  سالمت عموم 

ران مادها  یر مداخال  بر رو  سایر ویژگ زمویش  توجه شود  تأث
در  هانزو فریندان  فعال کودکان مبتال به اختالل نقص توجه بیش

همچنین با در نظر گرفتن  قرار گیرد   سنین مختلف موردبررس
تر  توان اطالعا  جامعیمان  جهت اجرا  زیمون پیگیر  م 
در  سای  روان ایمن نسبت به میاان اثربخش  این زمویش

ژوهش پ ها عالو  بر این با توجه به یافته کسب کرد  مد  طوالن
 مادرانبرا  سای  روان  زمویش ایمن برنامهشود تا پیشنهاد م 

دما  صور  خبه فعال کودکان مبتال به اختالل نقص توجه بیش
 هب زمویش طور رسم  در مراکا شناخت  تدوین و بهروان و زمویش 

 شود  ارائهها زن
 

 منابع
شناس  رشد نوجوان  و روان(  1389احد   حسن و جمهر   فرهاد )

چاپ ششم  تهران:   و پیر (  سالانیم  )جوان   سالبارگ
 چاپ و نشر بنیاد 

شناخت  مبان  روان(  1353افروی  غالمعل  و عاشور   محمد )
اول  تهران:   چاپ فعالقرار و بیشمدیریت رفتار کودکان ب 
 انتشارا  دانشگا  تهران 

  (  اثربخش1385) رامریف   و سهراب حمدا   برجعل عید  وس   امان
زمویان دختر بر بهبود سالمت روان دانش  زمویش مهار  یندگ
  دانشگا  کودک و نوجوان  امناقه شیهماسال سوم متوساه  

  10-1کرمانشا    واحد  زیاد اسالم
ساجد    و پورمحمدرضا  تجریش   معاومه و نشان  سحرپهلوان

سای  روان  بر (  تأثیر برنامه ایمن1353شکر   امید ) و فیروی 
جله مزمویان پسر با اختالل نارساخوان   سب  اسناد بدبینانه دانش

  62 -92(: 3)19   بخشتوان
(  بررس  تأثیر برنامه 1352مظلوم  سیدرضا ) و دربان  فاطمه
برابر استر  بر سالمت عموم  پرستاران شاغل  سای  درایمن
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  18  مجله علم  دانشگا  علوم پاشک  کردستاندر بخش روان  
04-66  

  مبان  نظر  و عمل  پژوهش در علوم اجتماع (  1389دالور  عل  )
 چاپ دوم  تهران: انتشارا  رشد 

  کاکوجویبار   عل و اکبر  دهکرد   مهنای و سلیمان  دینان   مریم
سای  در برابر (  تأثیر زمویش ایمن1350مراد   اعظم ) و اصغر

زمویان دختر معلول فشار روان  بر افاایش ابرای وجود دانش
  1385حرکت  دور  متوساه شهر اصدهان در سال  -جسم 

  85 -03  4  استثنای شناس  افراد فالنامه روان
(  اثربخش  1380زباد   عبداله )شدیع و سودان   مناور و شیربیم  یهرا

ها  مدیریت استر  بر افاایش سالمت روان زمویش مهار 
  18 -0(  8)2  مجله اندیشه و رفتاردانشجویان  
(  بررس  1380رجب   سویان ) و نریمان   محمد و صادق  موحد  فریبا

ا  بر سالمت روان  دانشجویان  ها  مقابلهتأثیر زمویش مهار 
(  3)8  پژوهش  دانشگا  علوم پاشک  اردبیل -لم مجله ع
261- 265  

(  1380احمد ) ط یاشرف السادا  و مح   موسو و نیحس   انیکاو
   تهران: انتشارا  سنا  روان  هابر زیمون  امقدمه

روانشناس  ژنتی : تحوّل روان  ای تولّد تا (  1380مناور  محمود )
ماالعه و تدوین کتب علوم چاپ نهم  تهران: سایمان پیر   

 ها )سمت( انسان  دانشگا 
زمویان با دانش(  1359زبکنار  سید  سمیه )عاشور   محمد و جلیل

  چاپ اول  تهران: انتشارا  رشد نیایها  ویژ  و زمویش فراگیر
 فرهنگ 

   کهان و عبداهلل   دیام و نیغالمحس   قائد و دیحم   عقوبی
  ابیاعتبار   ماالعه مقدمات(  1380و ظدر  مسعود ) نیالدشمس
  مجموعه مقاال  نمر  برش پرسشنامه سالمت روان نییو تع
  دفتر انیدانشجو  بهداشت روان  سراسر ناریسم نیچهارم
  452-485   و فناور قا یمشاور  ویار  علوم  تحق  مرکا
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The Effectiveness of Mental Immunization Program on General Health and 

Aggression in Mothers of Children with Attention Deficit / Hyperactivity 

Disorder 
 

Alireza Agha Yousefi1 

Reza Ranjbaran2 

 
Abstract 
Aim: The purpose of the present research was to investigation of the effectiveness of mental 

immunization program on general health and aggression in mothers of children with attention 

deficit / hyperactivity disorder. Methods: The present research a quasi-experimental study by 

pre-test, post-test design with control group. The study population included of mothers of 

children with attention deficit / hyperactivity disorder. Subjects were selected by convenient 

sampling method. In this study were participated 32 mothers of children with attention deficit 
/ hyperactivity disorder. Subjects were divided into two groups by randomly (experimental and 

control group), each of which was consisted of 16 individuals. Experimental group received 

mental immunization program in 10 sessions while control group did not. The instrument of 

present research was general health questionnaire (GHQ-28) and aggression questionnaire. The 

obtained data were analyzed by using multivariate analysis of covariance (MANCOVA). 

Results: The findings of this research showed that there was significant decrease in general 

health and aggression scores mean of experimental group in the post intervention in comparison 

with control group (P<00001). Indeed, general health of experimental group increased and their 

aggression decreased. Conclusion: The mental immunization program instructional led to 

improve the general health and aggression in mothers of children with attention deficit / 
hyperactivity disorder. Therefore, planning for providing of mental immunization program is 

a particular importance. 

Key words: Aggression, Attention deficit / hyperactivity disorder, Mental immunization, 

General health 
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