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اثربخشی برنامه ایمنسازی روانی بر سالمت عمومی و پرخاشگری مادران کودکان
مبتال به اختالل نقص توجه بیشفعالی
علیرضا آقایوسفی
رضا رنجبران
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چکیده
هدف :این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی برنامه ایمنسیای روان بر سالمت عموم و پرخاشگر مادران کودکان مبتال اختالل به
نقص توجه بیشفعال انجامشید اسیت روش :پژوهش حاضیر ی ماالعه شبه زیمایش با طرح پیشزیمون -پسزیمون و گرو کنترل
بود جامعه زمار این پژوهش را مادران کودکان مبتال به نقص توجه بیشفعال تشکیل دادند برا انتخاب زیمودن ها ای روش نمونهگیر
در دسیتر اسیتداد شید بهطور که در این پژوهش  32ندر ای مادران کودکان مبتال به نقص توجه بیشفعال شرکت داشتند زیمودن ها
بهصیور تاادف به دو گرو  16ندر تقسیم شدند (ی گرو زیمایش و ی گرو کنترل) گرو زیمایش برنامه ایمنسای روان را در
د جلسیه دریافت کردند درحال که به گرو کنترل این زمویش ارائه نشید اباار اسیتداد شید در این پژوهش پرسشنامه سالمت عموم و
پرسشنامه پرخاشگر بود اطالعا جمعزور شد با استداد ای تحلیل کوواریانس چندمتغیر تحلیل شد یافتهها :نتایج نشان داد که بعد
ای مداخله میانگین نمرا سییالمت عموم و پرخاشییگر گرو زیمایش بهطور معنادار کمتر ای گرو کنترل بود ( )P<0/001در حقیقت
سالمت عموم گرو زیمایش افاایش و میاان پرخاشگر زنها کاهش یافت نتیجهگیری :برنامه ایمنسای روان باعث ارتقا سالمت
عموم و کاهش پرخاشگر مادران کودکان مبتال به اختالل نقص توجه بیشفعال شد؛ بنابراین برنامهریا برا ارائه زمویش ایمنسای
روان به این گرو ای افراد اهمیت ویژ ا دارد

کلیدواژهها :اختالل نقص توجه بیشفعال ایمنسای روان پرخاشگر
مقدمه
اختالل نقص توجه بیشفعال  3ی اختالل در بایدار رفتار است
که با توانای انتظار توقّف پاسخ و عدم پاسخ به هر حادثه مرتبط
است بایدار شامل بایدار حرکت به تأخیر انداختن خوشایند ها
و تغییر یا جابهجای ای حوا پرت در محیط م شود (افروی و
عاشور 1353؛ وودریچ و اشمیت2006 4؛ انجمن روانپاشک
زمریکا  )2013این اختالل  9تا  10درصد ای کودکان و نوجوانان و
 3درصد ای بارگساالن را تحت تأثیر قرار م دهد (گایال و
مالدس  )2009 9بهطورکل  30تا  00درصد ای کودکان مبتال به
اختالل نقص توجه بیشفعال عالئم این اختالل را در
فون و زشرسون6
بارگسال نیا ای خود نشان م دهند (نا
 )2000برخ گاارشها نسبت پسران با اختالل کمتوجه

سالمت عموم
بیشفعال به دختران مبتال را  5به  1و برخ گاارشها جدیدتر
این نسبت را  3به  1گاارش کرد اند (انجمن اختالل نقص توجه
بیشفعال کانادا 2011؛ افروی و عاشور  )1353با توجه به شیوع
باال اختالل نقص توجه بیشفعال ویژگ ها افراد مبتال و تأثیر
نامالوب زن بر سالمت عموم  0والدین و واکنشها هیجان
زنها ایجمله بروی پرخاشگر  8ضرور مداخله یودهنگام و طراح
روشها مناسب زمویش و درمان جهت بهبود این مشکال
اهمیت ویژ ا دارد (کرک گاالگر و کولمن)2019 5
سالمت عموم و پرخاشگر دو حوی مهم هستند که تحت
تأثیر ویژگ ها کودکان با اختالل نقص توجه بیشفعال قرار

 .1استادیار گرو روانشناس دانشگا پیام نور تهران ایران
 2دانشجو دکتر گرو روانشناس دانشگا پیام نور تهران ایران(نویسند مسئول ایمیل)rezaranjbaran22@gmil.com :
تاریخ ارسال مقاله 1356/6/30 :تاریخ پذیرش مقاله1356/0/11 :
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
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م گیرد (هاالهان کافمن و پولن )2019 1روانشناس بیشتر به
دلیل تاریخچه زن با سالمت عموم و عوامل بیمار یا ذهن
انسان مانند اضاراب افسردگ روانرنجور ها وسوا ها
پارانوئیا و هذیانها سروکار داشته است (شو و الیاتخان)2010 2
سالمت و بیمار دو مدهوم جدا ای هم نیستند بلکه به هم مربوطاند
بیمار بودن یا سالم بودن هرگا اینظر مردم یک نیست و بیمار یا
سالم پنداشتن خویش ی قضاو اریش است به این معنا که
مدهوم بیمار و سالمت ای جامعها به جامعها دیگر متداو
است و حت در ی جامعه ممکن است فرد خود را سالم بداند
ول جامعه او را بیمار تلق کند (جیاگورانتان وینگانکار ابدین
سامباسیوام سئو پنگ 3و همکاران  )2010سالمت عموم به
حالت ای زسایش اطالق م شود که فرد توانای ها خود را
م شناسد م تواند با فشارها معمول یندگ مقابله نماید
بهگونها ثمربخش و با بهر ور کار کند و در محیط یندگ خود
به ایدا نقش بپرداید (گالدریا هنا کاستروپ بیاهلد و
سارتویو )2019 4
تولد و حضور کودک مبتال به اختالل نقص توجه بیشفعال باعث
پدید زی تغییرات در واکنشها هیجان والدین و بهویژ مادران
یک ای حاال هیجان شایع خشم9
م شود در چنین شرایا
است (عاشور و جلیلزبکنار  )1359پرخاشگر که همان نمود
بیرون خشم م باشد ایجمله مشکال رفتار است که ممکن
است در اثر راباه نامالوب و ناسالم افراد یا یوجین ایجاد شود و
حت در رفتارها زنها تداوم پیدا کند زنچه باعث توجه
پژوهشگران به پرخاشگر شد است پیامدها اینگونه رفتارها
است (احد 1389؛ مناور 1380؛ هاالهان و همکاران )2019
ابرای خشم یا انکار زن ای روشها رایج کنار زمدن با خشم است که
تأثیر نامالوب بر سالمت عموم م گذارد (اختر و بارلو)2016 6
ای روشها درمان و توانبخش مختلد برا بهبود سالمت
عموم و کاهش پرخاشگر افراد استداد م شود (کاواکام و
سویوک  )2003 0برنامه ایمنسای روان  8که برنامها کاربرد
و شناخت رفتار با رویکرد پیشگیرانه است یک ای مهمترین
برنامهها در این حوی محسوب م شود (شه و هورن)2004 5
زمویش ایمنسای روان ترکیب ای بایسای شناخت حل مسئله
زمویش زرمیدگ تمرین تجسم سای ذهن و رفتار خودزموی
و تقویت خود و همچنین تالشهای در جهت تغییر محیط است با

استدا د ای زمویش ایمنسای روان انگیاش مثبت مهار ها
رفتار هیجان شناخت و اجتماع تقویت م شود و منجر به
کاهش تنش و نازرام و افاایش مقابله با رویدادها چالشبرانگیا
و سالمت عموم م گردد (مایکنبام )2000 10هدف ایمنسای
کم به اشخاص بهمنظور کسب و گسترش مهار ها مقابلها
برا مشکال کنون و زت است (کاواهاردا یوشیکو سایجو
فوک ینئو و کیش )2005 11
پژوهشها مختلد در حوی اثربخش برنامه ایمنسای روان
انجام شد است نتایج پژوهش کاشان کاشان مقیمیان و شکور
( )2019در پژوهش به بررس اثربخش زمویش ایمنسای روان
بر استر اضاراب افسردگ و سالمت عموم در بیماران مبتال
به سرطان پرداختند یافتهها این پژوهش حاک ای تأثیر مثبت
زمویش ایمنسای روان در کاهش استر اضاراب افسردگ و
همچنین بهبود سالمت عموم گرو زیمایش بود نتایج پژوهش
کانگ چو و ریو )2014( 12حاک ای اثربخش مثبت و معنادار
اضاراب و افسردگ
برنامه ایمنسای روان بر استر
دانشجویان پرستار بود لوپا زنتون پندو ویس کرو
سگوتا  13و همکاران ( )2011در ی ماالعه کار زیمای بالین
تأثیر مدیریت شناخت رفتار استر را بر کیدیت یندگ بیماران
مبتال به سندرم خستگ مامن بررس کردند این مداخله سبب
افاایش کیدیت یندگ زیمودن ها شد نتایج پژوهش کییر)2011( 14
نشان داد که اجرا برنامه زمویش کنترل استر و ماساژ درمان
سبب بهبود کیدیت یندگ زیمودن ها شد یافتهها تحقیق میشارا
و یستگارد )2006( 19در مورد سالمت عموم افراد فلج مغا حاک
ای این بود که افسردگ ب قرار شکایتها جسمان انکار
ناامید در این افراد بهطور معنادار بیشتر ای همتایان عاد زنها
است نوس زرهوقس سودلند و اسن  )2003( 16در پژوهش به
بررس احسا ینان پرداختند که مبتال به ناتوان ها جسم
بودند نتایج نشان داد که این گرو ای ینان نسبت به ینان عاد
بهطور معنادار ای خودشناس کمتر حرمت خود ضعیفتر و ارتباط
اجتماع و سالمت عموم کمتر برخوردارند یافتهها ماالعه
دربان و مظلوم ( )1352حاک ای تأثیر مثبت و معنادار زمویش برنامه
ایمنسای در برابر استر بر سالمت عموم پرستاران بود نتایج
پژوهش سلیمان دینان و همکاران ( )1350بیانگر اثربخش معنادار
و قابلتوجه زمویش ایمنسای در برابر فشار روان بر افاایش ابرای

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

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

سال  ،۸شماره  ،۳۲پاییز ۶۲۳۱

50

_________________________________________________________فصلنامه توانمندسازی کودکان استثنایی

وجود دانشزمویان دختر معلول جسم  -حرکت دور متوساه شهر
اصدهان بود نتایج پژوهش شیربیم سودان و شدیعزباد ()1380
حاک ای اثربخش زمویش مهار ها مدیریت استر بر افاایش
سالمت عموم دانشجویان بود همچنین یافتهها تحقیق صادق
موحد نریمان و رجب ( )1380نشان داد که زمویش مهار ها
مقابلها بر سالمت عموم دانشجویان تأثیر معنادار و قابلتوجه
دارد
با توجه به ماالب ذکرشد احتمال م رود که برنامه ایمنسای
روان بر سالمت عموم و پرخاشگر مادران کودکان مبتال به
نقص توجه بیشفعال تأثیر داشته باشد ول پژوهشها اندک به
این مسئله مهم پرداختهاند و مهمتر اینکه در بیشتر پژوهشها
انجام شد به نقش این زمویش بر هر دو متغیر بهطور همامان توجه
نشد است امروی به علت اهمیت که ویژگ ها روان مادران
کودکان مبتال به نقص توجه بیشفعال دارد حجم پژوهشها و
بررس ها معاوف به زمویش ایمنسای روان در این افراد
بهسرعت در حال فاون است؛ بنابراین بر صاحبنظران محققان و
متخااان است تا همرا و همگام با سایر کشورها در این مسیر
گام برداشته با زمویش ایمنسای روان به کاهش پرخاشگر در
مادران کودکان مبتال به نقص توجه بیشفعال کم کنند و در پ
زن سالمت عموم زنها را افاایش دهند؛ بنابراین پژوهش حاضر
درصدد بررس اثربخش برنامه ایمنسای روان بر سالمت عموم
و پرخاشگر مادران کودکان مبتال به اختالل نقص توجه
بیشفعال است
روش
پژوهش حاضر ای نوع تحقیقا شبه زیمایش و طرح زن ای نوع
پیشزیمون و پسزیمون با گرو کنترل است جامعه زمار این
پژوهش شامل مادران کودکان مبتال به نقص توجه بیشفعال شهر
تهران م شد برا انتخاب زیمودن ها ای روش نمونهگیر در
دستر استداد شد نمونه این پژوهش ای میان مادران مراجعهکنند
به کلینی فردا بهتر در شهر تهران انتخاب شدند در انتخاب
زیمودن ها به مالکها ورود (تشخیص اختالل نقص توجه
بیشفعال در کودکان وجود پرخاشگر در مادران یندگ مشترک
با همسر و فریندان) و عدم ورود (داشتن مشکال حس و هوش
در فریندان داشتن مشکال روانشناخت در مادران بهجا
پرخاشگر استداد ای برنامهها روانشناخت همامان با ماالعه
حاضر) توجه شد بهمنظور تعیین حداقل حجم نمونه بر اسا فرمول
ییر و با در نظر گرفتن احتمال افت زیمودن ها  32ندر ای مادران
کودکان مبتال به نقص توجه بیشفعال انتخاب گردیدند که با روش

تاادف در گرو زیمایش و گرو کنترل جایگاین شدند بهنحو که
اعضا هر گرو  16ندر بود در فرمول ییر  nهمان تعداد
زیمودن ها؛ 𝜎 واریانس جامعه؛  zساح معنادار و  dهمان تداو
میانگین جامعه و نمونه است
= (22/41)2 × (1/56)2/ (12)2=13/35

2

) 𝜎2 (𝑧1-α/2
𝑑2

=𝑛

برا جمعزور اطالعا
پرخاشگر استداد شد
الف) پرسشنامه سالمت عموم  :1این پرسشنامه در سال 1505
توسط گلدبرگ و هیلر تهیه شد که  28سؤال دارد و دارا 4
خرد مقیا فرع است که به ترتیب عبار اند ای عالئم جسمان
اضاراب و ب خواب اختالل در عملکرد اجتماع و افسردگ هر
ی ای این مقیا ها دارا  0سؤال است ای  28عبار پرسشنامه
موارد  1تا  0مربوط به مقیا عالئم جسمان است موارد  8تا 14
اضاراب را بررس م کند و موارد  19تا  21مربوط به اختالل در
عملکرد اجتماع است همچنین موارد  22تا  28به سنجش
افسردگ اختااصیافته است نمر گذار زن بر اسا مقیا
لیکر ای صدر تا  3است در پرسشنامه سالمت عموم گلدبرگ و
هیلر دامنه نمر ها ای صدر تا  84بود و نمر برش در هر ی ای
خرد مقیا ها زن  6و در کل پرسشنامه  22است بهعبار دیگر
کسب نمر  6به باال در هر خرد مقیا و نمر  22به باال درمجموع
نمر ها بیانگر عالئم مرض است (کاویان موسو و محیط
 )1380روای و پایای این پرسشنامه را گلدبرگ ( )1553به ترتیب
 0/85و  0/83گاارش کرد است (امان برجعل و سهراب )1385
در ایران نیا یعقوب قائد امید کهان و ظدر ( )1380پایای
زن را با استداد ای بای زیمای  0/88و روای خرد مقیا ها زن
را  0/99گاارش کرد اند
2
ب) پرسشنامه پرخاشگر  :این پرسشنامه توسط با و پر در
سال  1552موردباینگر قرار گرفت این مقیا دارا چهار
خرد مقیا است که چهار گونه رفتارها پرخاشگرانه (پرخاشگر
بدن پرخاشگر کالم خشم و خاومت) را ارییاب م کند
طریقه نمر گذار با روش لیکرت پنجدرجها است به گاینهها
کامالً متداو ای من نمر ( )1تا حدود متداو ای من نمر ()2
متوسط ( )3تا حدود شبیه من نمر ( )4کامالً شبیه من نمر ()9
داد م شود سپس نمر ها عبار هر خرد مقیا باهم جمع
م شوند نمر ها باالتر با میاان پرخاشگر بیشتر ماابقت دارند
دامنه نمرا این پرسشنامه بین  25تا  149در نوسان است روای
و پایای پرسشنامه پرخاشگر به ترتیب  0/02و  0/50است
پرسشنامه پرخاشگر دارا اعتبار و روای قابل قبول است (با

)1. General health questionnaire (GHQ-28
2. Aggression questionnaire
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و پر  )1552نتایج ضریب بای زیمای برا چهار خرد مقیا
(بافاصله  5هدته) بین  0/02تا  0/80و همبستگ بین چهار
خرد مقیا ترتیب  0/38تا  0/45به دست زمد جهت سنجش
اعتبار درون مقیا ای ضریب زلدا کرونباخ استداد شد که نتایج
نشانگر همسان درون ییر مقیا پرخاشگر بدن 0/82
پرخاشگر کالم  0/81خشم  0/83و خاومت  0/80بود در
پژوهش دالور ( )1389نیا همسان درون  0/85و پایای به روش
بای زیمای  0/80گاارششد است
در اولین مرحله پژوهش پرسشنامه سالمت عموم و
پرخاشگر بهعنوان پیشزیمون اجرا شد در مرحله بعد گرو
زیمایش در  10جلسه زمویش  49دقیقها (هدتها  2جلسه)

شرکت کرد ول به گرو کنترل این نوع زمویش ارائه نشد محتوا
جلسا زمویش توسط روانشنا متخاص در حوی کودکان
استثنای به گرو زیمایش زمویش ارائه شد محتوا جلسا
زمویش برا گرو زیمایش در جدول  1ارائهشد است در پایان
جلسا زمویش هر دو گرو بهعنوان پسزیمون با استداد ای
پرسشنامه سالمت عموم و پرخاشگر بار دیگر مورد ارییاب قرار
گرفتند داد ها بهدستزمد ای این دو موقعیت (پیشزیمون و
پسزیمون) برا دو گرو با استداد ای تحلیل کوواریانس چند
متغیر مورد تجایهوتحلیل قرار م گیرد برا تحلیل داد ها ای
نسخه  22نرمافاار زمار  SPSSاستداد گردید

جدول  .1محتوای جلسات آموزش برنامه ایمنسازی روانی در گروه آزمایش
جلسه

هدف

1

مدهومسای و توصیف استر
زن و تاویرسای ذهن مثبت
زمویش زرامشده و تنشیدای
زشنای با مداهیم بایسای شناخت نقش افکار در
ایجاد استر و ارتباط افکار با احساسا و رفتار
زشنای با ویژگ ها افکار خود زیند مند و
خااها شناخت
مهار ها مقابله
خودگوی ها هدایتشد
تمرکا فکر و تکنی ها توجه برگردان
مدیریت یمان و حل مسئله اجتماع
مهار ها خودتنظیم و نظار بر خودکارزمد
تمرین مهار ها

2
3
4
9
6
0
8
5
10

محتوا جلسا
عالئم و پیامدها

پژوهشگر به معرف شرایط استر یا و تغییرا ناش ای زن در افراد م پرداید پژوهشگر به افراد ایجاد
تغییرا ذهن مثبت را زمویش م دهد
پژوهشگر الگوها زرامشده در شرایط تنشیا را ارائه م دهد
پژوهشگر افراد را به سمت شناسای افکار و احساسا مؤثر در شرایط استر یا هدایت م کند
پژوهشگر افراد را به شناسای افکار مند که بهطور نازگاهانه به ذهن وارد م شود هدایت م کند
زمویش مهار ها مقابله با استر و چگونگ مقابله با افکار مند
زمویش خودگوی ها هدایتشد و نقش خودگوی ها مند در ایجاد استر
پژوهشگر تکنی ها توجه برگردان و تمرکا فکر را زمویش م دهد
زمویش مدیریت یمان در هنگام بروی استر و حل مسئله اجتماع
زمویش مهار ها خودتنظیم در شرایط استر و نظار بر خودکارزمد جهت مقابله با استر
تمرین مهار ها زموختهشد و لاوم بهکارگیر این مهار ها در هنگام برخورد با موقعیتها استر یا

یافتهها
زیمودن ها پژوهش حاضر شامل  32ندر ای مادران کودکان مبتال
به نقص توجه بیشفعال در دامنه سن  28تا  40ساله م شد که
میانگین سن و انحراف معیار زن در زیمودن ها  33/68و  2/80بود

شاخصها توصید مربوط بهسالمت عموم و پرخاشگر در دو
گرو زیمایش و کنترل در موقعیت پیشزیمون و پسزیمون در جدول
 2ارائهشد است

توصیفی سالمت عمومی و پرخاشگری جدول  .2شاخصهای
متغیرها

موقعیت

سالمت عموم

پیشزیمون
پسزیمون

پرخاشگر

پیشزیمون
پسزیمون

گرو زیمایش
انحراف معیار
میانگین
2/54
45/00
3/01
20/69
85/66
91/32

با توجه به جدول  2میانگین نمرا سالمت عموم و پرخاشگر
در پیش ای مداخله و پس ای مداخله تغییریافته است به علت وجود
ی متغیر مستقل (زمویش ایمنسای روان ) و دو متغیر وابسته

3/12
2/05

گرو کنترل
انحراف معیار
میانگین
2/54
48/00
2/95
40/98
50/03
85/36

3/11
3/13

(سالمت عموم و پرخاشگر ) ای زیمون زمار تحلیل کوواریانس
چند متغیر ( )MANCOVAاستداد شد ابتدا نرمال بودن
توییع داد ها با استداد ای زیمون زمار کلموگروف -اسمیرنوف
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این منظور سالمت عموم و پرخاشگر در دو گرو زیمایش و
کنترل در پیشفرضها زمار «اثر پیالی المبدا ویلکا اثر
هاتلینگ و بارگترین ریشه رو » موردمحاسبه قرار گرفت که
نتایج زن در جدول  3ارائهشد است

موردبررس و تائید قرار گرفت ( )P>0/09زیمون ام باکس فرض
همگن واریانس-کوواریانس را تأیید کرد ()P=0/18؛ بنابراین
مدروضهها زیمون زمار تحلیل کوواریانس چند متغیر برقرار
است و م توان جهت تحلیل داد ها ای این زیمون استداد کرد به

جدول  .3نتایج کلی تحلیل کوواریانس چند متغیری برای سالمت عمومی و پرخاشگری
نام زیمون
گرو

مقدار

زیاد فرضیه درجه

زیاد خاا درجه

Fزمار

معنادار ساح

اثر پیالی

0/81

2

20

16/64

<0/001

المبدا ویلکا

0/16

2

20

16/64

<0/001

اثر هاتلینگ
بارگترین ریشه رو

61/00
61/00

2
2

20
20

16/64
16/64

<0/001

نتایج زیمونها چهارگانه که در جدول  3زمد است حاک ای زن
است که گرو زیمایش و کنترل حداقل در یک ای متغیرها سالمت
عموم و پرخاشگر تداو معنادار دارند ( )P<0/001بهمنظور

<0/001

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

جدول  .4نتایج تفکیکی تحلیل کوواریانس چند متغیری برای متغیرهای سالمت عمومی و پرخاشگری
متغیرها وابسته
سالمت عموم
پرخاشگر

مجموع مجذورا
651/42
43/05

زیاد درجه
1
1

میانگین مجذورا
651/42
43/05

در این تحلیل متغیر پیشزیمون به دلیل همبستگ با پسزیمون
تعدیلشد است با توجه به نتایج جدول  4گرو اثر معنادار بر
نمرا پسزیمون سالمت عموم و پرخاشگر داشته است
( )P<0/09با توجه به مجذور اتا م توان بیان کرد که  ٪65ای تغییر
بحث و نتیجهگیری
نتایج حاصل ای تحلیل کوواریانس دربار اثربخش برنامه
ایمنسای روان بر سالمت عموم و پرخاشگر مادران کودکان
مبتال به اختالل نقص توجه بیشفعال نشان داد که بین میانگین
نمرا پسزیمون سالمت عموم و پرخاشگر در گرو زیمایش و
کنترل تداو معنادار وجود دارد؛ بنابراین م توان نتیجه گرفت
که زمویش ایمنسای روان در بهبود سالمت عموم و پرخاشگر
زنها تأثیر چشمگیر داشت
بخش ای یافتهها پژوهش حاضر که حاک ای اثربخش زمویش
برنامه ایمنسای روان بر سالمت عموم مادران کودکان مبتال به
اختالل نقص توجه بیشفعال بود با یافتهها کانگ و همکاران
( )2014که در پژوهش زیمایش با گرو کنترل به بررس تأثیر
زمویش ایمنسای روان بر استر اضاراب و افسردگ در
دانشجویان پرستار پرداختند و یافتهها حاک ای کاهش نمرا
تنیدگ افسردگ و اضاراب دانشجویان گرو زیمایش در مقایسه
با گرو کنترل بود همسو است عالو بر این با نتایج تحقیقا
کیکالم و اسوارتا ( )2013کییر ( )2011لوپا و همکاران ()2011

Fزمار
35/60
19/16

معنادار ساح

مجذور اتا

0/009
0/009

0/65
0/64

در متغیر سالمت عموم و  ٪64تغییرا پرخاشگر ای ناش ای
شرکت مادران کودکان مبتال به اختالل نقص توجه بیشفعال در
برنامه زمویش ایمنسای روان ناش شد است
میشارا و یستگارد ( )2006و سلیمان دینان و همکاران ()1350
همسو است
در تبیین این یافته که زمویش ایمنسای روان بر سالمت عموم
مادران کودکان مبتال به اختالل نقص توجه بیشفعال اثربخش
مثبت و معنادار داشته است م توان گدت ایزنجای که مادران
کودکان مبتال به اختالل نقص توجه بیشفعال در مراحل رشد
فریند خویش بهویژ دریمینه سالمت عموم و واکنشها
هیجان با مشکالت مواجه م شوند نسبت به مادران کودکان
عاد چالشها بیشتر را تجربه م کنند و در بسیار اوقا
عامل اصل مشکال زنها در برقرار ارتباط مؤثر و اناباق با
محیط پیرامون عدم استداد درست ای مهار ها است (عاشور و
جلیلزبکنار  )1359ای سو دیگر برنامه ایمنسای روان شامل
کنترل فشار روان برقرار ارتباط کنترل احسا ها و خودکنترل
م شود و ای طرف ساختار اریش رشد اخالق و خودکارزمد را
در برم گیرد در اثر تعامل شخص با محیط منجر به خود
توانمندسای اجتماع م شود و درنهایت باعث ارتقا سالمت
عموم م گردد (سلیمان دینان و همکاران )1350؛ بنابراین در
راستا این اهداف چیا که بیشایپیش بهطور ویژ در مادران
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کودکان مبتال به اختالل نقص توجه بیش فعال اهمیت م یابد
زمویش ایمنسای روان است درنتیجه مادران کودکان مبتال به
اختالل نقص توجه بیشفعال را با برنامه زمویش ایمنسای روان
به مسیر مناسب هدایت کنیم ای عوامل تهدیدکنند حاال هیجان
ایجمله پرخاشگر زنان کاسته م شود و برخ ای مشکالت را که
در حوی سالمت عموم دارند کاهش م یابد
نتایج حاصل ای بررس میانگین نمرا پسزیمون پرخاشگر
مادران کودکان مبتال به اختالل نقص توجه بیشفعال در گرو
زیمایش و کنترل بیانگر تداو این دو گرو بود این یافته با نتایج
ماالعه پهلواننشان و همکاران ( )1353که به بررس تأثیر برنامه
ایمنسای روان بر سب اسناد بدبینانه دانشزمویان پسر با اختالل
نارساخوان پرداختهاند همسو است افاون بر زن نتایج پژوهش
حاضر با نتایج پژوهشها سلیمان دینان و همکاران ( )1350که
به بررس تأثیر زمویش ایمنسای بر افاایش ابرای وجود
دانشزمویان دختر با ناتوان جسم  -حرکت پرداختهاند همسو
است عالو بر این نتایج این بخش ای پژوهش حاضر با یافتهها
ماالعه لوپا و همکاران ( )2011کییر ( )2011بن -یئور ( )2005و
میشارا و یستگارد ( )2006همخوان دارد
جهت تبیین این یافته که برنامه ایمنسای روان سبب کاهش
پرخاشگر مادران کودکان مبتال به اختالل نقص توجه بیشفعال
شد م توان گدت که برنامه ایمنسای روان بر برقرار ارتباط
مبتن بر همکار با فرد و کم به و جهت درک بهتر ماهیت
مشکل و اثرا زن بر هیجان و عملکرد تمرکا دارد مهار ها
مقابلها فرد را تقویت م کند و مهار ها جدید را به و زمویش
م دهد و همچنین فرد را برا افاایش توانای مقابله با هرگونه
مشکل و عوامل ایجادکنند مشکال توانمندتر م ساید (مایکنبام
 )2000ای طرف دیگر افراد پرخاشگر امکان دارد که حرمت خود
پایین داشته باشند (هایس و جویف  )2003ایزنجای که برنامه
ایمنسای روان ی برنامه کاربرد و شناخت رفتار با رویکرد
پیشگیرانه است (شه و هورن  )2004و هدف ایمنسای کم
به اشخاص بهمنظور کسب و گسترش مهار ها مقابلها برا
مشکال کنون و زت است (کاواهاردا و همکاران  )2005و
اطالعا اریشمند را دربار نیایها اجتماع و روان گوناگون
به زنها ارائه م کند دور ای انتظار نیست که برنامه ایمنسای روان
سبب کاهش میاان پرخاشگر مادران کودکان مبتال به اختالل
نقص توجه بیشفعال شود
بنابراین اگر برنامه زمویش مناسب برا مادران کودکان مبتال به
اختالل نقص توجه بیشفعال تدارک دید شود احتمال م رود که
نسبت به افراد عاد در حوی سالمت عموم و برخ ای
واکنشها هیجان مانند پرخاشگر بهبود بیشتر یابند
پیشنهاددهندگان زمویش ایمنسای روان هموار بر لاوم تداوم

زمویشها و تکرار و تمرین مهار ها زموختهشد تا حد تسلط
کامل تأکید کرد اند؛ بنابراین اگر بتوان برنامه مدون را طرح کرد
که در قالب زن یمان کاف برا زمویش اجاا مختلف برنامه
ایمنسای روان فراهم شود و فرصت الیم در اختیار زیمودن ها
قرار گیرد بهطور یقین شاهد تغییر معنادارتر رفتار افراد در
حیاههای همچون سالمت عموم و پرخاشگر خواهیم بود
محدودیتهای که این پژوهش اینظر روششناخت با زن مواجه
بود است عبار اند ای :محدود کردن پژوهش به الگو و نوع خاص
ای مداخله و گرو خاص ای مادران و اباار خاص برا جمعزور
داد ها همچنین با توجه به محدودیت یمان محقق برا اجرا
زیمون پیگیر فرصت نیافت پس باید در تعمیم نتایج احتیاط کرد
پس جهت پژوهشها زت پیشنهاد م شود که پژوهش بر رو
مادران یا والدین سایر گرو ها کودکان با نیایها خاص انجام
گیرد در بررس سالمت عموم و پرخاشگر به انواع برنامهها
زمویش توجه شود تأثیر مداخال بر رو سایر ویژگ ها مادران
کودکان مبتال به اختالل نقص توجه بیشفعال و فریندان زنها در
سنین مختلف موردبررس قرار گیرد همچنین با در نظر گرفتن
یمان جهت اجرا زیمون پیگیر م توان اطالعا جامعتر
نسبت به میاان اثربخش این زمویش ایمنسای روان در
طوالن مد کسب کرد عالو بر این با توجه به یافتهها پژوهش
پیشنهاد م شود تا برنامه زمویش ایمنسای روان برا مادران
کودکان مبتال به اختالل نقص توجه بیشفعال بهصور خدما
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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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