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چکیده
تیسلم 

ُ
کله داشلتن فرزنلدی بلا اختلال طیلف ا زمینـه و هـدف: عواملل فراوانلی می توانلد باعلث ایجلاد اسلترس والدگلری شلود 

کوتاه ملدت فشلرده بلر مؤلفه هلای  ، بررسلی اثربخشلی روان درمانلی پویشلی  ازجملله آنهلا اسلت؛ بنابرایلن، هلدف از پژوهلش حاضلر
تیسلتیک بلود.

ُ
اسلترس والدگلری ملادران دارای فرزنلد ا

بلود.  گلواه  گلروه  بلا  هملراه  ماهله،  سله  پیگیلری  و  پس آزملون  و  پیش آزملون  طلرح  بلا  نیمه آزمایشلی  پژوهلش  ایلن  روش  روش: 
تیسلم شلهر تهلران در سلال 1399 بلود. از میلان آنهلا 30 نفلر 

ُ
جامعله ی آملاری شلامل تماملی ملادران دارای فرزنلد بلا اختلال طیلف ا

( جایگزیلن شلدند.  آزمایشلی )15 نفلر ( و  گلواه )15 نفلر گلروه  بله روش نمونه گیلری هدفمنلد انتخلاب و به صلورت تصادفلی در دو 
آزمایشلی، مداخلله  گلروه  اسلتفاده شلد.   )1990 )آبیدیلن،  والدگلری  اسلترس  پرسشلنامه ی شلاخص  از  بلرای جملع آوری داده هلا، 
کردنلد  کوتاه ملدت فشلرده در 12 جلسله 60 دقیقله ای )هلر هفتله یلک جلسله( به صلورت فلردی، دریافلت  روان درمانلی پویشلی 
کوواریانلس چندمتغیلری یکراهله اندازه گیلری  گلواه مداخلله ای دریافلت نکلرد. بلرای تحلیلل داده هلای پژوهلش از تحلیلل  گلروه  و 

آزملون تعقیبلی                                                          اسلتفاده شلد. مکلرر و 

)حلس  والدگلری  اسلترس  مؤلفه هلای  بلر  فشلرده  کوتاه ملدت  پویشلی  روان درمانلی  داد،  نشلان  پژوهلش  نتایلج  یافته هـا: 
دارای  ملادران  والدیلن(  سلامت  و  اجتماعلی  انلزوای   ، همسلر بلا  روابلط  افسلردگی،  نقلش،  محدودیلت  دلبسلتگی،  صاحیلت، 

.)P>0/01( شلد  حفلظ   نیلز  پیگیلری  دوره  از  بعلد  اثربخشلی  اسلت.  بلوده  تأثیرگلذار  تیسلم 
ُ
ا طیلف  اختلال  بلا  فرزنلدان 

تماملی  بهبلود  در  مؤثلر  راهبلردی  فشلرده،  کوتاه ملدت  پویشلی  روان درمانلی  کله  گرفلت  نتیجله  می تلوان  بنابرایلن  نتیجه گیـری: 
به عنلوان روش درمانلی  آن  از  تیسلم می باشلد و می تلوان 

ُ
ا بلا اختلال طیلف  فرزنلد  ملادران دارای  والدگلری  اسلترس  مؤلفه هلای 

مؤثلر بهلره بلرد.

تیسلم 
ُ
کودکان با اختال طیف ا کوتاه مدت فشلرده، ملادران  کلیـدی: اسلترس والدگلری، روان درمانی پویشلی  واژه هـای 

* Email: mojtabaie_in@yahoo.com

: مرداد و شهریور 1401       ● نوع مقاله: پژوهشی      ● صفحات 19 - 30 ● تاریخ دریافت: 1401/03/24        ● تاریخ انتشار
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 مــقـدمـــه

رشللدی  اختللاالت عصبللی  از  یکللی  تیسللم1 
ُ
ا اختللال طیللف 

بللر  و  ایجللاد می شللود  مغللز  نابهنجللار  رشللد  کلله درنتیجلله  اسللت 
کلله منجللر  توانایی هللای شللناختی و اجتماعللی فللرد تأثیللر می گللذارد 
باتکلیفللی  و  گوشلله گیری  اضطللراب،  تنللش،  بللاالی  سللطوح  بلله 
در والدیللن و سللایر اعضللای خانللواده می شللود )1(. شللیوع ایللن 
اختللال در سللال 2016 بلله 1 در 68 نفللر )2( و براسللاس آخریللن 
کنتللرل و پیشللگیری بیماری هللای ایللاالت  متحللده  داده هللای مرکللز 
افزایش یافتلله اسللت  نفللر  1 در 54  بلله  2 در سللال 2020،  آمریللکا 
کللودکان ایرانللی ایللن نللرخ شللیوع بلله 6/26 در 10000 نفللر  )3(. در 
تیسللم 

ُ
ا طیللف  اختللال  درعین حللال،   .)4( اسللت  گزارش شللده 

بللا  پایللان  عمللر  تللا  می توانللد  کلله  اسللت  چندژنللی  اختللال  یللک 
مشللکل برگشللت پذیری اداملله یابللد و بللا افزایللش نللرخ شللیوع، بللار 

سللنگینی بللر دوش خانواده هللا و جامعلله بگللذارد )5(.
کلله والدیللن بللر فرزنللدان خللود تأثیللر می گذارنللد،  همان گونلله 
تأثیراتللی  خللود،  رفتللاری  و  رشللدی  ویژگی هللای  بللا  نیللز  فرزنللدان 
بلله  تیسللم 

ُ
ا طیللف  اختللال  می گذارنللد.  به جللای  والدیللن  بللر  را 

دلیللل برخللورداری از چندیللن ویژگللی ماننللد دربرداشللتن طیللف 
متنوعللی از ناهنجاری هللای زبانللی، ارتباطللی، رفتللاری، اجتماعللی 
، بللروز عائللم بعللد از  و همچنیللن تشللخیص دیرهنللگام و دشللوار
کللودک، فقللدان درمان هللای قطعللی و  یللک دوره رشللد طبیعللی 
فشللارهای  می توانللد  مطلللوب،  نه چنللدان  گهللی  پیش آ و  مؤثللر 
براسللاس   .)6( کنللد  تحمیللل  خانللواده  بللر  را  گونللی  گونا روانللی 
در  تیسللتیک 

ُ
ا کللودکان  والدیللن  انجام شللده،  پژوهش هللای 

کللودکان عللادی، در بسللیاری از جنبه هللای  مقایسلله بللا والدیللن 
فرزندپللروری، فشللارهای روانللی و مللادی فزاینللده ای را متحمللل 
برابللر   3 تللا   2 تیسللم 

ُ
ا طیللف  اختللال  بللا  کللودکان  و  می شللوند 

بللرای والدیللن  را  بیشللتری  تنللش و مشللکات  کللودکان عللادی، 
بلله وجللود می آورنللد )7(. خللود 

کللودکان با نیازهللای ویژه 3  کثللر والدیللن  کلله ا یکللی از مشللکاتی 
در فرآینللد فرزندپللروری تجربلله می کننللد، اسللترس والدگللری4 اسللت 
تیسللم نیللز بایللد بلله آن 

ُ
کللودکان بللا اختللال طیللف ا کلله در مللادران 

توجللللله ویللژه ای شلللللود )5(. از یللک  طللرف، والدگللری یللک فعالیت 
پیچیللده اسللت و شللامل بسللیاری از رفتارهللا و مهارت های خاص 
گانلله یللا باهللم بللرای  کلله هللر یللک از والدیللن به صللورت جدا اسللت 

کنتللرل و مدیریللت رفتارهللای فرزنللدان خللود انجللام می دهنللد )8( 
، داشللتن فرزنللد بللا ناتوانللی یللا داشللتن فرزنللدی بللا  و از طللرف دیگللر
رفتارهللای غیرعللادی، منبللع اصلللی اسللترس بللرای والدیللن اسللت 
بللا  تعامللل  نحللوه  و  کللودکان  رشللد  از  آنهللا  گاهللی  آ عللدم  بللا  کلله 
ایشللان باعللث تشللدید اسللترس والدگللری می شللود )9(. اسللترس 
کلله والدیللن در مراقبللت از  والدگللری بللا فشللارها و دشللواری هایی 
کللودک و انجللام وظایللف مربللوط بلله آن تجربلله می کننللد، توصیللف 
کللودک  پللرورش  در  کلله  مشللکاتی  به طورکلللی،   .)10( می شللود 
مهارت هللای  بللر  زیللادی  فشللار  دارد،  وجللود  پاییللن  سللنین  در 
کللرده و درصورتی کلله فهللم والدیللن از وظایللف و  والدیللن ایجللاد 
نقللش خللود به عنللوان والللد بیللش از منابللع و روش هللای مقابللله و 
کلله روش هللای مقابللله معمللول  سللازگاری آنهللا باشللد، به گونلله ای 
والدیللن قللادر بلله بازگردانللدن تعللادل در خانللواده نباشللند، منجللر 
راسللتا،  )11(؛ و در همیللن  آنهللا می شللود  اسللترس در  ایجللاد  بلله 
کللودک بللا اختللال طیللف  مطالعلله ای نشللان داد بیللن تشللخیص 

تیسللم و اسللترس والدگللری رابطلله معنللاداری وجللود دارد )7(.
ُ
ا

 بللر رفللاه عاطفللی والدیللن، روابللط 
ً
اسللترس والدیللن مسللتقیما

تأثیللر  می توانللد  فرزنللدان  اجتماعللی  و  عاطفللی  رشللد  و  والدیللن 
منفللی بگللذارد )12(. سللطوح بللاالی اسللترس والدگللری در تعامللل 
والدگللری  مهارت هللای  و  می کنللد  ایجللاد  اختللال  والد-کللودک 
را مختللل می کنللد. عللاوه بللر ایللن، اسللترس زیللاد والدیللن باعللث 
ماننللد  اختاالتللی  ایجللاد  آنهللا،  ذهنللی  عملکللرد  در  اختللال 
کلله  می شللود  منفللی  اسللناد  افزایللش  و  افسللردگی  اضطللراب، 
کللودک، افزایش  درنهایللت منجللر بلله برداشللت های منفللی از رفتللار 
تعامللات خانوادگللی می شللود )13(. در  تنبیلله و مشللکاتی در 
 
ً
معمللوال مللادران  کلله  داده انللد  نشللان  بررسللی ها  راسللتا،  همیللن 

تحمللل  خانللواده  اعضللای  سللایر  بلله  نسللبت  بیشللتری  اسللترس 
می کننللد )14(؛ و همچنیللن اسللترس والدگللری در مللادران دارای 
تیسللم بسللیار بیشللتر از مللادران دارای 

ُ
فرزنللد بللا اختللال طیللف ا

بللا چالش هللای  فرزنللد عللادی اسللت؛ زیللرا ایللن مللادران بیشللتر 
والدگللری روبلله رو هسللتند )7(؛ بنابرایللن حمایت هللا و مداخللات 
تیسللم 

ُ
تخصصللی بللرای مللادران دارای فرزنللد بللا اختللال طیللف ا

کمللک  فرزنللدان  تربیللت  در  آنهللا  بلله  و  اسللت  ارزشللمند  بسللیار 
می کنللد.

کوتاه ملللدت فلللللشرده توسط حلللللبیب  روان درمللللللانی پویشلللللی 
دوانللو ابلداع  شللللللده اسلت. ایلن رویکللللللللرد یلک روش درملللللللانی 

3. Children with special needs
4. Parenting Stress

1. Autism spectrum disorder )ASD(
2. Centers for Disease Control )CDC(
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دلیلل  بله  کله  اسلت  روان تحلیل گلری  اصلول  بلر  مبتنلی  ملللختصر 
توانایلی پوشلش دادن طیلف وسلیع تری از بیملاران، بر سلایر انواع 
کوتاه ملدت مشلابه ارجحیلت دارد )15(. در این  روان درمانی هلای 
درملان بلر احساسلات مرتبلط با دلبسلتگی که در رابطه بلا درمانگر 
از  اجتنلاب  بلرای  بیملار  کله  دفاع هایلی  و  می شلوند  برانگیختله 
دیلدگاه   .)16( دارد  تمرکلز  می کنلد،  اسلتفاده  احساسلات  ایلن 
افلکار و احساسلات  کله  ایلده اسلت  ایلن  بلر  روان پویشلی مبتنلی 
 ، ناهشلیار عوامل مهم رفتار هسلتند. رویکرد روان پویشلی به رفتار
کله رفتلار قابلل  بله درجلات مختللف بلر ایلن فلرض اسلتوار اسلت 
( تابعی از فرآیندهای روان شلناختی   مشلاهده )پاسلخ های آشلکار
روان پویشلی  نظریه پلردازان  اسلت.  پنهلان(  )رویدادهلای  درونلی 
و  درونلی  رویدادهلای  از  ترکیبلی  شلخصیت  کله  باورنلد  ایلن  بلر 
را  مؤثرتلری  نقلش  درونلی  رویدادهلای  آن  در  کله  اسلت  بیرونلی 
کوتاه ملدت  ایفلا می کننلد )17(؛ بنابرایلن در درملان روان پویشلی 
اسلاس  برایلن  را  مشلکاتش  تلا  می شلود  کملک  فلرد  بله  فشلرده 
کله چگونله بلا هیجانلات یلا تعارضلات روبله رو  شلود. این  کنلد  حلل 
آسلیب های اولیله  تعارضلات و هیجان هلا محصلول فقدان هلا و 
در زندگلی هسلتند. وقتی کله ایلن هیجانلات توسلط یلک رویلداد 
کنونلی فعلال می شلوند، اضطلراب و دفاع هلا بسلیج  اسلترس زای 
می شلوند. نتیجله ی نهایلی، ترکیلب اضلللطراب، جسللمانی سازی، 
شلللکسللت دهللللنده  خللللللود  الگللللللوهای  اجلللللتناب،  افلللللللسردگی، 
عملیاتلی  نظلری  الگلوی   .)18( اسلت  بللیلن فللللردی  مللللشکات  و 
در  تعلارض  مثللث  کاربلرد  فلللللشرده،  کوتاه مللللدت  روان پویلشلللللی 
سه گوشله مثللث شلخص اسلت )19(. مثللث تعلارض بله عواملل 
اشلاره  دفلاع  و  اضطلراب  احساسلات،  ازجملله  مشلکل  درونلی 
دارد و ملللللثلث شلخص بله زمللللینه و علللللوامل بیلن فلردی ماننلد 
می پلردازد  درمانگلر  بلا  روابلط  و  فعللی  روابلط  گذشلته،  روابلط 
رفلع تعارضلات ناهشلیار خویلش،  بلا  فلرد  ایلن رویکلرد،  )20(. در 
می یابلد  مشلکات  رفلع  بلرای  رضایت بخش تلری  شلیوه های 
کوتاه ملدت فشلرده به طلور بالینلی در  )21(. روان درمانلی پویشلی 
نمونه هایلی بلا مشلکات چندگانله روان پزشلکی و نمونه هایلی از 
بیملاران دارای افسلردگی، اضطلراب، اسلترس بلا مقاوملت بلاال و 
اختلاالت شلخصیت مؤثلر واقع  شلده اسلت )22(. پژوهش های 
فشلرده  کوتاه ملدت  روان پویشلی  درملان  اثربخشلی  بله  بسلیاری 
بهبلود  بلر   ،)26  ,25  ,21( اضطلراب  بلر   ،)24  ,23( افسلردگی  بلر 
سلامت روانی )27(، بر ابرازگری هیجان و تمایزیافتگی )28(، بر 
کاهلش پریشلانی روان شلناختی  ارتقلاء امیلد و شلادکامی )29(، بلر 

اشلاره کرده اند.  )30( روان تنلی  عائلم  و 

بللر ایللن  اسللاس، بللا توجلله بلله شللیوع روزافللزون اختللال طیللف 
اسللترس  منفللی  تأثیللر  بلله  توجلله  بللا  همچنیللن  و   )4  ,3( تیسللم 

ُ
ا

والدگللری در تعامللل والد-کللودک و تأثیللر آن بللر سللامت روانللی و 
کلیلله اعضللای خانللواده به ویللژه مللادران، نیللاز بلله بررسللی  جسللمی 
کاهلللللش  و پژوهش هللای بیشلللللتر مللللللداخات روان درمانللی بللرای 
آن دیللده می شللد. در ایللن زمینلله بللا  تأثیللرات سلللللوء و مخللرب 
توجلله بلله مبانللی نظللری و پژوهشللی ارائه شللده، بلله نظللر می رسللد 
بللر  فشللرده  کوتاه مللدت  پویشللی  روان درمانللی  اثربخشللی  کلله 
تیسللم 

ُ
اسللترس والدگللری مللادران دارای فرزنللد بللا اختللال طیللف ا

پژوهش هللای  انجللام  علی رغللم  باشللد.  قابل توجلله  می توانللد 
کوتاه مللدت  متعللدد درخصللوص اثربخشللی روان درمانللی پویشللی 
فشللرده بللر حوزه هللای مختلللف و به خصللوص تعامللات والللد-

پژوهللش  پیشللینه  انتقللادی  بررسللی  در  پژوهشللگران  کللودک، 
پویشللی  روان درمانللی  اثربخشللی  کلله  رسللیدند  نتیجلله  ایللن  بلله 
کوتاه مللدت فشللرده بللر اسللترس والدگللری مللادران دارای فرزنللد 
اسللت؛  نگرفتلله  قللرار  بررسللی  مللورد  تیسللم 

ُ
ا طیللف  اختللال  بللا 

باهللدف  حاضللر  پژوهللش  شللد  بیللان  آنچلله  بلله  توجلله  بللا  لللذا 
بللر  فشللرده  کوتاه مللدت  روان پویشللی  درمللان  اثربخشللی  تعییللن 
مؤلفه هللای اسللترس والدگللری مللادران دارای فرزنللد بللا اختللال 

تیسللم انجللام شللد.
ُ
طیللف ا

روش  پژوهش

ایللن پژوهللش بلله لحللاظ نللوع روش نیملله آزمایشللی بللا طللرح 
گللواه و مرحللله پیگیللری بللود.  گللروه  پیللش آزمون-پللس آزمللون بللا 
کللودکان  مللادران  تمامللی  شللامل  پژوهللش  آمللاری  جامعلله ی 
آموزشللی و توان بخشللی شللهر تهللران در سللال  کللز  تیسللتیک مرا

ُ
ا

کلله از میللان آنهللا 30 نفللر بلله شللیوه در دسللترس انتخللاب  99 بللود 
گللروه  گللواه )هللر  گللروه آزمایشللی و  و به صللورت تصادفللی، در دو 
گاهانلله و  کسللب رضایللت آ ( جایگزیللن شللدند؛ و پللس از  15 نفللر
ک هللای ورود و خللروج وارد پژوهللش شللدند. ازجمللله  بررسللی ما
ک هللای ورود بلله پژوهللش اعللام آمادگللی، توانایللی حضللور  ما
مداخله هللای  برناملله  نکللردن  دریافللت  و  جلسللات  تمللام  در 
ک هللای خللروج نیللز غیبللت بیللش از  هم زمللان بللود. ازجمللله ما
دو جلسلله در جلسللات درمللان و انجللام نللدادن تکالیللف بللود. 
نمونه هللای  بلله  اطاعللات  مانللدن  محرمانلله  دربللاره  همچنیللن 
پژوهللش اطمینللان داده شللد. حریللم خصوصللی آزمودنی هللا نیللز 
گللزارش پژوهللش به گونلله ای تهیلله و  در طللول پژوهللش رعایللت و 

آزمودنی هللا ممکللن نباشللد. کلله شناسللایی  ارائلله شللد 
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ابزار پژوهش

آبیدیلن )31(   :)PSI( 1پرسشـنامه شـاخص اسـترس والدگـری
کله  را سلللاخته اسلللت  در سلال 1990 شاخلللص اسلترس والدگلری 
ارزیابلی اهمیلت اسلترس در نظلام والد-کلودک  بلرای  آن  از  می تلوان 
که 19 ماده آن  کرد. این شلاخص دارای 120 ماده اسلت  اسلتفاده 
اختیاری و میزان استرس زندگی را می سنجد و 101 گویه باقی مانده 
کودکی  استرس های والدگری را در دو قلمرو والدینی )54 ماده( و 
کله در پژوهلش حاضلر از اسلترس های  )47 ملاده( بررسلی می کنلد 
والدگلری در قلملرو والدینلی اسلتفاده شلد. اسلترس های والدگلری 
در قلملرو والدینلی 6 مللؤلفه ی افللسردگی )9 ملاده(، دل بسلللتگللی 
نللقلللش  )7 ملاده(، حلللس صللاحیلللت )13 ملاده(، مللحللللدودیت 
)7 ماده(، سلامت والدین )5 ماده(، روابط با همسلر )7 ماده( و 
انلزوای اجتماعلی )6 ملاده( را ارزیابلی می کنلد. شلیوه ی نمره گذاری 
نیلز بله روش لیکلرت برحسلب پاسلخ های 1 تلا 5 )از کامًا موافقم تا 
کرونبلاخ را  کاملًا مخالفلم( انجلام می شلود. آبیدیلن ضریلب آلفلای 
کله فرزنلدان آنهلا بیلن   )n=2633( در نمونله ای از ملادران بهنجلار

کللی در قلملرو والدینلی  1 ملاه تلا 12 سلال سلن داشلتند بلرای نملره 
کله  پژوهشلی  ذکلر می کنلد. در   0/9 تلا   0/93 ترتیلب  بله  کودکلی  و 
ضریلب  مقلدار  نیلز  دادنلد  انجلام   )32( هملکاران  و  دادسلتان 
قابلیلت اعتملاد همسلانی درونلی این ابزار بلرای کل مقیاس 0/88 
گزارش شلده  و ضریلب اعتملاد بازآزمایلی آن بافاصلله 10 روز 0/94 
کرونبلاخ ایلن ابلزار 0/92  اسلت. در پژوهلش حاضلر ضریلب آلفلای 

آملد. به دسلت 

معرفــی برنامه مداخله

کوتاه مدت  برنامله مداخلله بر اسلاس پروتکل روان درمانی پویشلی 
فشلرده دوانللو )33( تنظیلم شلد. جلسلات مداخلله روان درمانلی 
کوتاه ملدت فشلرده در قاللب 12 جلسله در طلول 3 ملاه،  پویشلی 
آموزشلی  مرکلز  در  دقیقله   60 جلسله  هلر  و  جلسله  یلک  هفتله ای 
توسلط  فلردی  به صلورت  تهلران  شلهر  در  عرفلان  توان بخشلی  و 
ارائله  شلده  درمانلی  جلسلات  شلرح  زیلر  در  شلد.  اجلرا  پژوهشلگر 

.)1 )جلدول  اسلت 

1. Parenting Stress Index

کوتاه مدت فشرده جدول 1( شرح جلسات روان درمانی پویشی 

اهداف جلسهجلسه

یکم
که درمانگری آزمایشی نام دارد،  گفتن قواعد اجرای جلسات درمانی و مصاحبه اولیه با اجرای توالی پویشی  اولین جلسه 

برای ارزیابی اولیه مشکل مادران پرداخته شد.

دوم
در جلسه دوم در صورت پاسخ مناسب دادن به درمان آزمایشی پیگیری انجام شد. از این لحظه، یعنی جلسه دوم به 
بعد با توجه به نوع دفاع های )یازده گانه( مادران، مداخالت مناسب و مؤثر مربوط به هرکدام به اجرا درآمده است. انواع 

کتیکی متداول و مداخالت مؤثر مربوط به هرکدام به طور خالصه در زیر ارائه می شوند. دفاع های تا

1
؛ تردید در دفاع، چالش  کتیکی کلمات سربسته )در لفافه سخن گفتن(، کلمات پوششی. مداخالت مؤثر کار با دفاع های تا

کردن، چالش با دفاع.

2
احتمالی. مداخله  و  افکار مرضی  و  کالم فرضیه ای  کتیکی  تا استفاده مادران، دفاع های  واژه های تخصصی مورد  بررسی 

: چالش با دفاع های مادران و تردید در دفاع. مؤثر

3
دفاع،  در  تردید  قطعی،  پاسخ  درخواست  روشن سازی،  ترتیب:  به  مؤثر  مداخله های  تعمق.  و  دلیل تراشی  دفاع  بررسی 

کردن دفاع. چالش با دفاع و مسدود 

4
مشخص  و  چالش  کردن،  مسدود  روشن سازی،   : مؤثر مداخله های  عقالنی سازی.  و  دادن  تعمیم  و  کلی گویی  دفاع های 

کردن، چالش با دفاع.

کردن دفاع و تردید در دفاع، چالش با دفاع.5 : مسدود  کردن. مداخالت مؤثر کتیک های متنوع سازی و فراموش  تا
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روش اجرا

از هللللماهنگی و اخللللللذ  ، پلس  انجلللللام پژوهلللللش حاضللللر بلرای 
مللجوزهای الزم از مسئوالن پژوهشی دانشگاه و هماهنگی با یک 
مرکلز آموزشلی و توان بخشلی، ابتلدا بلرای افلراد جامعله ی پژوهلش 
علاوه بلر بیلان هلدف و اهمیلت پژوهلش، دربلاره ی رعایلت نکات 
آنلان رضایت نامله ی شلرکت  اخاقلی اطمینلان خاطلر داده شلد و 
کردنلد. پلس از اجلرای  گاهانله و داوطلبانله در پژوهلش را امضلاء  آ
پیش آزملون و پلس از تکمیلل نمودن پرسشلنامه اسلترس والدگری، 
کله  تیسلم 

ُ
تعلداد 30 نفلر از ملادران دارای فرزنلد بلا اختلال طیلف ا

واجلد شلرایط ورود بله مطالعله بودنلد، انتخلاب شلدند و به صورت 
قلرار   ) نفلر  15 گلروه  )هلر  گلواه  و  آزمایشلی  گلروه  دو  در  تصادفلی 
گلروه آزمایشلی در 12 جللللسه درمللللانی )هللللفته ای  گرفللللتند. سلپس 
یلک جلسله و هلر جلسله 60 دقیقله( به صلللورت فلردی در برنامللللله 
کله توسلط پژوهشلگر در  کوتاه ملدت فشلرده  روان درمانلی پویشلی 
کردنلد؛  گرفلت، شلرکت  آموزشلی و توان بخشلی صلورت  یلک مرکلز 
گلواه هیلچ مداخلله ای ارائله نشلد. آزمودنی هلا  گلروه  درحالی کله بله 
در پیش آزملون و پس آزملون و بعلد از 3 مرحلله پیگیری پرسشلنامه 
کردنلد. بله دالیلل اخاقلی، بله  اسلترس والدگلری آبیدیلن را تکمیلل 
کلیله اطاعلات  کله  کلیله شلرکت کنندگان ایلن اطمینلان داده شلد 
در  نتایلج  ارائله  به منظلور   

ً
صرفلا مطالعله  ایلن  از  به دسلت آمده 

رسللللاله دکتلری بلوده و تمامللللی اطاعلات تلا پایلان محرمانله باقلی 
کله می تواننلد هلر  آنهلا یلادآوری شلللد  خلللواهد مللللاند. همچنیلن بله 
کننلد. همچنیلن پلس از  کله تمایلل داشلتند، ملللطالعه را تلرک  زملان 

نیلز اجلرا شلد. به منظلور  کنتلرل  گلروه  بلرای  پایلان پژوهلش، درملان 
آملار  روش هلای  از  اثربخشلی  بخلش  در  داده هلا  تجزیه وتحلیلل 
آملار اسلتنباطی  ( و در بخلش  توصیفلی )میانگیلن و انحلراف معیلار
برقلراری  به شلرط  مکلرر  اندازه گیلری  بلا  واریانلس  تحلیلل  روش  از 
پیش شللللرط های آزمللللون و نرم افللللزار SPSS نسلللخه 26 اسلتفاده 

 . شللللللد

ــا یافـــتـه هـ

گلروه  در  شلرکت کنندگان  سلن  اسلتاندارد  انحلراف  و  میانگیلن 
گلروه  در  و  سلال   6/97 و   34/33 بلا  برابلر  ترتیلب  بله  آزمایشلی 
گلروه  در  بلود.  سلال   7/02 و   32/00 بلا  برابلر  ترتلیللب  بله  گلواه 
فللللوق دیپلم،  نفلر   2 دیپللم،  نفلر   5 تحصیلات  میلزان  آزمللللایشی 
گلللواه  گلروه  در  بلود.  فللللللوق لیسانس  نفلللللر   3 و  لیسللللللانس  نفلر   5
ملللیزان تحللللللصللیات 6 نلللفللللر دیپلم، 3 نلفلللللر فلللوق دیپللللللم، 4 نفر 
گروه آزمایشلی 5 نفر از  لیسلللانلللس و 2 نفر فلللوق لیسانلللس بود. در 
شلرکت کنندگان یلک فرزنلد، 6 نفلر دو فلللرزند و 4 نفلر بیشلللللتر از دو 
گلروه کنتلرل 6 نفر از شلرکت کنندگان یک فرزند،  فرزنلد داشلتند. در 
7 نفلر دو فرزنلد و 2 نفلر بیشلتر از دو فرزنلد داشلتند. جلدول )2( 
میانگیلن و انحلراف معیلار و شلاخص کجی و کشلیدگی مؤلفه های 
محدودیلت  دلبسلتگی،  صاحیلت،  )حلس  والدگلری  اسلللللللترس 
، انلزوای اجتماعلی و سلامت  نقلش، افسلردگی، روابلط بلا همسلر
گلروه و در سله مرحلله پیش آزملون، پس آزملون و  والدیلن( در سله 

نشلان می دهلد. را  پیگیلری 

اهداف جلسهجلسه

: روشن سازی دفاع، تردید در دفاع و چالش با دفاع.6 کردن، مداخالت مؤثر انکار و تکذیب 

: روشن سازی دفاع و چالش با دفاع.7 بیرونی سازی و ابهام، مداخالت مؤثر

: روشن سازی دفاع، چالش با دفاع.8 طفره روی، تردید وسواسی: مداخالت مؤثر

: روشن سازی دفاع.9 جسمانی سازی و کنش ورزی به عنوان دفاعی بر ضد احساسات. مداخله مؤثر

10
: رویارویی، چالش و درگیری  گریه دفاعی و طیف دفاع های واپس رونده. مداخالت مؤثر سرکشی، نافرمانی. مقدمه چینی و 

مستقیم، روشن سازی.

11
تردید در  کردن.  : روشن  تبعیت-انفعال. مداخالت مؤثر کردن احساسات. عالئم غیرکالمی  به جای لمس  کردن  صحبت 

کردن، چالش. دفاع، چالش با دفاع. روشن 

جلسه آخر 
)دوازدهم(

در جلسه آخر ضمن تحکیم دستاوردها، برنامه پیگیری و بخصوص زمان انجام پس آزمون و پیگیری اعالم و ضمن تشکر 
از مادران، پایان جلسات اعالم شد.
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بللا توجلله بلله جللدول )2( میانگیللن نمللرات مؤلفه هللای اسللترس 
گللواه در ملللللرحله پس آزمللون  گللللروه آزملللللایشی و  والللدگلللللری در دو 
بلله ملللللرحله پیش آزمللون تغلللللییراتی داشللته اسللت. ایللن  نسلللللبت 

کلله نمللرات پس آزمللون شللرکت کنندگان  تغییللرات بیانگللر آن اسللت 
کاهش یافتلله  گللروه آزمایشللی در مؤلفه هللای اسللترس والدگللری  در 

اسلللت.

جدول 2( میانگین و انحراف استاندارد و مقادیر کجی و کشیدگی مؤلفه های استرس والدگری در سه مرحله پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری

مراحلشاخص توصیفیگروهمؤلفه

پیگیریپس آزمونپیش آزمون

حس صالحیت
آزمایشی

44/13 ± 43/407/54 ± 27/337/57 ± 8/57میانگین ± انحراف معیار

0/208 - 0/722-0/263- - 0/8540/151 - 0/371-کجی- کشیدگی

گواه
29/40 ± 28/278/52 ± 28/805/74 ± 7/10میانگین ± انحراف معیار

0/539 - 0/974-0/610- - 0/1990/105 - 0/401-کجی - کشیدگی

دلبستگی
آزمایشی

20/47 ± 19/203/66 ± 10/933/44 ± 2/55میانگین ± انحراف معیار

0/865 - 0/8710/899- - 0/2430/818- - 1/041-کجی - کشیدگی

گواه
11/53 ± 11/272/90 ± 11/732/37 ± 2/28میانگین ± انحراف معیار

0/133 - 0/022-0/484 - 0/290-0/088 - 0/772-کجی - کشیدگی

محدودیت نقش
آزمایشی

12/80 ± 13/002/37 ± 18/132/20 ± 4/53میانگین ± انحراف معیار

0/658- - 0/113-0/139 - 0/155-0/015- - 0/384-کجی - کشیدگی

گواه
21/73 ± 22/073/49 ± 20/874/48 ± 3/02میانگین ± انحراف معیار

0/473 - 0/306-0/334 - 0/328-0/039 - 0/472-کجی - کشیدگی

افسردگی
آزمایشی

13/47 ± 12/933/98 ± 25/133/57 ± 5/93میانگین ± انحراف معیار

0/676 - 0/3981/094 - 1/296-0/191 - 1/046-کجی - کشیدگی

گواه
25/87 ± 25/205/83 ± 26/535/25 ± 7/72میانگین ± انحراف معیار

0/171- - 1/178-0/699 - 0/789-0/137- - 1/121-کجی - کشیدگی

روابط با همسر
آزمایشی

27/47 ± 26/005/24 ± 17/205/50 ± 3/38میانگین ± انحراف معیار

0/663 - 0/0180/226 - 0/3761/245 - 1/263-کجی - کشیدگی

گواه
18/93 ± 18/133/33 ± 18/473/76 ± 3/40میانگین ± انحراف معیار

0/148 - 0/840-0/430 - 0/005-0/048- - 1/016-کجی - کشیدگی

انزوای اجتماعی
آزمایشی

11/20 ± 12/332/01 ± 21/132/92 ± 3/40میانگین ± انحراف معیار

0/805- - 0/122-0/738- - 0/0690/301- - 0/879-کجی - کشیدگی

گواه
21/40 ± 20/333/14 ± 20/473/92 ± 3/20میانگین ± انحراف معیار

0/252- - 0/163-0/606- - 0/453-0/130- - 1/085-کجی - کشیدگی

سالمت والدین
آزمایشی

18/53 ± 18/132/47 ± 12/002/92 ± 2/48میانگین ± انحراف معیار

0/030- - 0/212-0/665- -0/345-0/017 -0/535کجی - کشیدگی

گواه
11/93 ± 12/072/68 ± 11/402/40 ± 2/69میانگین ± انحراف معیار

0/235 - 0/486-0/764 - 0/072-0/772 - 0/039کجی - کشیدگی
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کوواریانلس  فرضللللللللیه پژوهلش بلا اسلللللللتفاده از روش تحلللللللیل 
چندمتغیلری بلا اندازه گیلری مکلرر مورد تحلیل قرار گرفت. اسلتفاده 
کله پیلش  از ایلن تحلیلل مسلتلزم رعایلت پیش فرض هایلی اسلت 
از اجلرای آزملون ملورد بررسلی قلرار گرفت. مهم تریلن پیش فرض ها 
واریانس هلا،  همگنلی  داده هلا،  توزیلع  بلودن  نرملال   : از عبارت انلد 
وجلود  علدم  رگرسلیون،  شلیب خط  همگنلی  کوواریانلس،  همگنلی 

داده هلای پلرت و علدم هم خطلی متغیرهلای وابسلته اسلت.
در ایللن پژوهللش بللرای بررسللی پیش فللرض نرمللال بللودن توزیللع 
توجلله  بللا  اسللتفاده شللد.  کشللیدگی  و  کجللی  از شللاخص  داده هللا 
کشللیدگی هملله مؤلفه هللای اسللترس  کجللی و  بلله اینکلله شللاخص 
اسللاس  ایللن  بللر  داشللت،  قللرار   -2 و   +2 محللدوده  در  والدگللری 
کلله مفروضلله نرمللال بللودن توزیللع داده هللا،  چنیللن نتیجه گیللری شللد 
برقللرار اسللت. پیش فللرض همگنللی واریانللس مؤلفه هللای اسللترس 
گرفللت. بللا  والدگللری بللا اسللتفاده از آزمللون لویللن مللورد بررسللی قللرار 
توجلله بلله عللدم معنللاداری نمللره F مربللوط بلله مؤلفه هللای اسللترس 
کلله پیش فللللرض   والدگللری )P<0/05( چلللللنین نتیجلله گلللللیری شللللللد 
هلللللمسانی واریانس هلللللا برقللرار اسللت. در ادامللللله جهللت بررسللی 
تعامللل  معنللا داری  از  رگرسللیون  شللیب خط  همگنللی  پیش فللرض 
گروه بنللدی در مراحللل پس آزمللون و پیگیللری  پیش آزمللون بللا ملللللتغیر 
آمللللللاره های چندمتغیللری مللللللربوطه یعنللی  اسللتفاده  شللده اسللت. 
الملللللبدای ویلکلللللز در سللطح اطمینللان 95 درصللد معنللادار نبللود، 
داده هللا  بیللن  در  رگرسللیون  ضرایللب  همگنللی  مفروضلله  بنابرایللن 

برقللرار بللود.
بلا اسلتفاده از فاصلله  علدم وجلود داده هلای پلرت چندمتغیلری 
کله داده پلرت شناسلایی  گرفلت  ماهاالنوبیلس ملورد بررسلی قلرار 

شلد.  تأییلد  داده هلا  بیلن  در  نیلز  ملللفروضه  ایلن  برقلراری  و  نشللد 
پیش فلرض هم خطلی بیلن متغیرهلای وابسلته با ضریب همبسلتگی 
بیلن جفلت متغیرهلا بررسلی شلد و بلا توجه بله اینکه تماملی ضرایب 
 )0/5 تلا   0/3( متوسلط  حلد  در  متغیرهلا  جفلت  بیلن  همبسلتگی 
گرفلت. علاوه  قلرار داشلت، ایلن پیش فلرض نیلز ملورد تأییلد قلرار 
برایلن، بلا توجله بله حلد متوسلط ضرایلب همبسلتگی بیلن متغیرهلا 
کله بین متغیرها همبسلتگی خطلی چندگانه  چنیلن نتیجه گیلری شلد 

وجلود نلدارد.
ترکیلب مؤلفه هلای  بلر  گلروه  اثلر  کله  نلشللللان داد  تحلیلل  نلللتایج 
تیسلم  

ُ
اسلترس والدگلری در ملادران دارای فرزنلد بلا اختلال طیف ا

نتایلللللج   )F=13/807  ،p=ƞ  ، 0/001 2  =0/475( اسلت  معنلادار 
گلروه بلا توجله بله متغیرهلای  کله تفلاوت بیلن دو  نشللللان می دهلد 
وابسلته در مجملوع معنلا دار اسلت و میلزان ایلن تفلاوت در جامعله 
48 درصلد اسلت. یعنلی 48 درصلد واریانلس مربلوط بله اختلاف 
گروه ناشلی از تأثیر متقابل متغیرهای وابسلته اسلت. بدین  بین دو 
والدگلری در  اسلترس  بلر مؤلفه هلای  انجلام شلده  ترتیلب مداخلله 
دارد.  معنلا دار  اثلر  تیسلم 

ُ
ا طیلف  اختلال  بلا  فرزنلد  دارای  ملادران 

همچنیلن اثلر گلروه در زملان  بلر ترکیلب متغیرهلای اسلترس والدگلری 
بلود  معنلا دار  تیسلم 

ُ
ا طیلف  اختلال  بلا  فرزنلد  دارای  ملادران  در 

بلر  زملان   اثلر  همچنیلن   .)F=11/014  ،p=ƞ  ، 0/001  2  =0/319(
بلا  فرزنلد  دارای  ملادران  در  والدگلری  اسلترس  مؤلفه هلای  ترکیلب 
 ،p=ƞ ، 0/006 2 =0/243( تیسلم نیلز معنلا دار بلود

ُ
اختلال طیلف ا

کلدامللللیک  F=8/965(. در اداملللللله بلرای پلی بلردن بله اینکله در 
گلروه تفلاوت معنلا داری  از مللللؤلفه های اسلترس والدگلری بیلن دو 

وجلود دارد، جلدول )3( نشلان داده  شلده اسلت. 

گواه در مراحل پژوهش گروه های آزمایشی و  کوواریانس چندمتغیری با اندازه گیری مکرر  جدول 3( نتایج تحلیل 

اثراتمتغیر
مجموع 

مجذورات
درجه 
آزادی

میانگین 
مجذورات

Fاندازه اثرمعناداری

0/0010/32<774/361774/3612/71مراحل پژوهش

0/0010/27<1771/942560/839/96گروهحس صالحیت

گروه و مراحل پژوهش 0/0010/58<1121/652885/9737/39تعامل 

0/0010/75<637/581637/5881/92مراحل پژوهش

0/0010/55<336/722168/3632/43گروهدلبستگی

گروه و مراحل پژوهش 0/0010/45<399/432199/7222/06تعامل 
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جلللللدول )3( نشلللللان می دهللللد، تفللاوت نمللللللرات مؤلفه هللای 
اسللترس والدگللری در مراحللل پس آزمللون و پیگیللری معنللادار اسللت 
دو  در  مؤلفه هللا  ایللن  نمللرات  میانگیللن  همچنیللن   .)P>0/001(
 .)P>0/001( گللواه تفللاوت معنللاداری نشللان داد گللروه آزمایشللی و 

گروهللی نیللز  عاوه برایللن، تعامللل بیللن مراحللل پژوهللش و عضویللت 
 .)P>0/001( معنللادار بللود

ایللن یافته هللا نشللان می دهللد تفللاوت بیللن مراحللل در سللطوح 
گروه هللا یکسللان نیسللت.

اثراتمتغیر
مجموع 

مجذورات
درجه 
آزادی

میانگین 
مجذورات

Fاندازه اثرمعناداری

0/0010/29<141/641141/6410/79مراحل پژوهش

0/0010/76<1016/532508/2785/23گروهمحدودیت نقش

گروه و مراحل پژوهش 0/0010/24<205/242102/628/39تعامل 

0/0010/38<495/921495/9216/45مراحل پژوهش

0/0010/56<1509/772754/8934/48گروهافسردگی

گروه و مراحل پژوهش 0/0010/34<646/252323/1314/11تعامل 

0/0010/37<304/241304/2416/34مراحل پژوهش

0/0010/54<504/712252/3631/39گروهروابط با همسر

گروه و مراحل پژوهش 0/0010/30<405/842202/9211/76تعامل 

0/0010/55<414/501414/5034/22مراحل پژوهش

0/0010/72<733/292366/6570/05گروهانزوای اجتماعی

گروه و مراحل پژوهش 0/0010/46<462/802231/4022/99تعامل 

0/0010/40<120/101120/1018/17مراحل پژوهش

0/0010/74<395/842197/9270/96گروهسالمت والدین

گروه و مراحل پژوهش 0/0010/30<159/41279/7111/60تعامل 

گروه آزمایشی جدول 4( آزمون تعدیل بن فرونی برای هم سنجی نمرات مؤلفه ها در سه مرحله در 

مقدار احتمالخطای معیارتفاوت میانگینمتغیر

حس صالحیت
0/001<16/073/535پس آزمونپیش آزمون

0/001<16/803/114پیگیریپیش آزمون

0/731/1660/932پیگیریپس آزمون

دلبستگی
0/001<8/270/983پس آزمونپیش آزمون

0/001<9/531/243پیگیریپیش آزمون

1/271/5160/806پیگیریپس آزمون

محدودیت نقش
0/001<5/131/199پس آزمونپیش آزمون

0/001<5/331/436پیگیریپیش آزمون

0/200/8900/988پیگیریپس آزمون

زمان ها
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کلللله  ملللللنطبق بلر جلدول )4( نتایلج آزملللللون تعقیبلی بن فللللرونی 
آزمایشلی تفلاوت مللللیانگین نملرات مؤلفه هلای اسلترس  گلروه  در 
والدگلری حلس صاحیلت، دلبسلتگی، روابط با همسلر و سلامت 
والدیلن در مللرحلللله پس آزملللون افزایلش مللللعنادار )p>0/001( و 
افسللردگلللی  نقلش،  مللللحدودیت  مللللؤلفه های  نمللللرات  ملللللیانگین 
اسلت.  یافتله   )p>0/001( معنلادار  کاهلش  اجتماعلی  انلزوای  و 
براسلاس نتایلج جلدول فلوق تغییلرات یلاد شلده تلا مرحلله پیگیلری 

نیلز تلدام یافتله اسلت.

بحـث و نتیجه گیری

مطالعله حاضلر باهلدف تعییلن اثربخشلی روان درمانلی پویشلی 
کوتاه ملدت فشلرده بلر مؤلفه های اسلترس والدگری ملادران دارای 
تیسلم انجلام شلد. نتایلج پژوهلش نشلان 

ُ
فرزنلد بلا اختلال طیلف ا

کوتاه مللدت  کله به طللللورکللللللی، ملللللداخله روان درمانلی پویشلی  داد 
والدگلری  اسلترس  هفتگانله ی  مؤلفه هلای  همله ی  بلر  فلللللشرده 
)حللللس صلللللاحیت، دلبسللللتگی، مللللحدودیت نقش، افللللسردگی، 
، انلزوای اجتماعلی، سلامت والدیلن( در ملادران  روابلط بلا همسلر
تیسلم مؤثلر بلوده اسلت. نتایلج پیگیلری 

ُ
کلودکان بلا اختلال طیلف ا

بلر مؤلفه هلای هفتگانله ی  اثربخشلی  ایلن  بلودن  پایلدار  بیانگلر  نیلز 
اسلترس والدگلری تلا مرحلله ی پیگیلری بلود. ایلن یافتله را می تلوان 
بلا نتایلج مطالعلات حسلن زاده )34(، روگنکمپ و همکاران )35(، 
همسلو   ،)25( هملکاران  و  احملدی   ،)36( هملکاران  و  صفرنیلا 

دانسلت.

کوتاه ملدت فشلرده  در تبییلن تأثیرگلذاری روان درمانلی پویشلی 
بلا اختلال  بلر مؤلفه هلای اسلترس والدگلری ملادران دارای فرزنلد 
تیسلتیک 

ُ
ا کلودک  یلک  وجلود  کله  گفلت  می تلوان  تیسلم 

ُ
ا طیلف 

رویلداد  و  یلک معضلل  منزلله ی  بله   ملادران  به ویلژه  والدیلن  بلرای 
پویشلی  روان  درملان  دیگلر  سلوی  از  می شلود؛  تلقلی  اسلترس زا 
یلک  معلرض  در  کله  افلرادی  کله  دارد  را  عقیلده  ایلن  کوتاه ملدت 
تیسلم( 

ُ
کنونی )داشلتن فرزند با اختال طیف ا رویداد اسلترس زای 

کله محصول  قلرار می گیرنلد دچلار هیجان هلا و تعارضاتلی می شلوند 
درنتیجله  و  هسلتند؛  گذشلته  زندگلی  در  آسلیب هایی  و  فقدان هلا 
اضطلراب، اسلترس، جسمانی سلازی، مشلکل افسلردگی، اجتنلاب، 
الگوهلای خلود شکسلت دهنلده و مشلکات بیلن فلردی و کاهش 
کیفیلت زندگلی و ابرازگلری هیجانلی را بلرای آنهلا رقلم می زنلد )18(؛ 
کنشلی  وا احساسلی  فلرد  دهلد،  رخ  محرکلی  وقلت  هلر  بنابرایلن، 
حلللللس ملللی کلللللند. ایلن اضطلراب برمی انگللللیزد. اضطلراب دفاع هلا 
را برمی انگیلزد؛ و دفاع هلا موجلب نشلانه ها و ملللشکات حاضلللللر 
را  تعلارض  باهلم، مثللث  و دفلاع،  می شلوند. احسلاس، اضطلراب 
نیلز  تیسلتیک 

ُ
ا فرزنلدان  ملورد  در  ایلن   .)37( می دهنلد  تشلکیل 

فشلرده،  کوتاه ملدت  پویشلی  روان درمانلی  در  دارد.  مصلداق 
درمانگلر بلا اسلتفاده از مثللث تعلارض بیملار را متوجله دفاع هایلی 
اسلتفاده  هللیللجانی  تجللللربه های  از  اجللللتناب  بلرای  کله  ملللی نماید 
بلا  رویلارو سلازی همدالنله  در  ، درمانگلر  به عبارت دیگلر می نمایلد. 
کله هلدف  دفاع هلای ملادران، ایلن پیلام را بله ملادران می رسلاند 
آنهلا اسلت؛ بنابرایلن بلا تقویلت پیمان درمانلی،  کملک بله  درمانگلر 

مقدار احتمالخطای معیارتفاوت میانگینمتغیر

افسردگی

0/001<12/201/662پس آزمونپیش آزمون

0/001<11/671/814پیگیریپیش آزمون

0/531/0770/971پیگیریپس آزمون

روابط با همسر

0/001<8/761/792پس آزمونپیش آزمون

0/001<10/281/837پیگیریپیش آزمون

1/470/8530/596پیگیریپس آزمون

انزوای اجتماعی

0/001<8/800/718پس آزمونپیش آزمون

0/001<9/931/132پیگیریپیش آزمون

1/130/9350/737پیگیریپس آزمون

سالمت والدین

0/001<6/130/833پس آزمونپیش آزمون

0/001<6/530/899پیگیریپیش آزمون

0/400/8550/947پیگیریپس آزمون

زمان ها
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ابلراز  سلللمت  بله  اجتنابلی  رفتارهلای  از  پرهیلز  بلا  بتدریلج  ملادران 
دفاع هلای   ، درمانگلر فعلال  مداخلات  بلا  می رونلد.  احساسلات 
ناباللغ و روان رنجلور به عنلوان سلبک های رفتلاری دیرپلا و مقلاوم 
کله نشلان دهنده  ، هللللر جلللللسه بلا ملللللوجی سینوسلی  در برابلر تغییلر
افت وخیلز اسلتفاده از ایلن دفاع هلا می باشلد، به پیلش ملی رود تلا 
بلا توجله بله توانمنلد شلدن ایگلو، دیگلر نیلازی بله اسلتفاده از ایلن 
دفاع ها نباشلد تا مادران بتوانند آزادانه احساسلات سرکوب شلده 

کننلد )38(. خلود را بیلان 
روان درمانلی  بلودن  اثربخلش  خصلوص  در  کله  دیگلری  تبییلن 
کوتاه مدت فشرده بر مؤلفه های استرس والدگری مادران  پویشی 
کله رویکلرد روان درمانلی پویشلی  می تلوان ارائله نملود، ایلن اسلت 
هشلیاری  حیطله  بله  را  آسلیب زا  رویدادهلای  فشلرده  کوتاه ملدت 
احساسلات  و  پلردازش  به درسلتی  را  آنهلا  بتلوان  تلا  می کنلد  وارد 
کننلد و در ایلن فرآینلد اثلرات درمانلی  هملراه بلا آن را تجربله و لملس 
تلوان  سرکوب شلده  احساسلات  درواقلع،  اسلت.  قابلل  مشلاهده 
آسلیب زایی خلود را از دسلت می دهنلد و بلرای اسلتفاده در زندگلی 
کنتلرل  کله بله ملادران  روزملره در دسلترس قلرار می گیرنلد، فرآینلدی 
 ، به عبارت دیگلر می دهلد.  زندگلی  در  خلود  احساسلات  بلر  بهتلری 
کنلون«  ا بلر »اینجلا و  کله  کیلدی  بلا تأ رویکلرد روان درمانلی پویشلی 
دارد در شلرایط بسلیار هیجانلی و آشلفته، بلا افزایلش تمرکلز بلر زملان 
حلال و بلاال بلردن سلطح درگیلری منطقلی بلا مسلائل زندگلی، باعلث 
کنتلرل خلود را از دسلت ندهند و بلا در نظر گرفتن  می شلود ملادران 
خلود  روابلط  مدیریلت  بله  قلادر  و  تصمیم گیلری  کننلد  سللیم  عقلل 
کیلد بلر رفتارهلای ناپختله و هیجانلی، بیشلتر بلر  باشلند و به جلای تأ
باشلند؛ و همچنیلن  تمرکلز داشلته  راه حلل  نملودن  پیلدا  و  تجلارب 
کله ملادران بیلن عقلل و هیجلان خلود  ایلن رویکلرد باعلث می شلود 
سلطح  باالتریلن  بلا  تلا  می سلازد  قلادر  را  آنهلا  و  برقلرار  کننلد  تلوازن 
آسلیب  اسلترس ها خلود را سلازگار شلوند بلدون اینکله نشلانه های 
گفتله شلود  کله  اسلت  للذا منطقلی  رشلد دهنلد )39(.  را در خلود 
اسلترس  مؤلفه هلای  بلر  فشلرده  کوتاه ملدت  پویشلی  روان درمانلی 
تیسلم مؤثر اسلت.

ُ
والدگلری ملادران دارای فرزنلد بلا اختال طیف ا

، نمونه گیلری غیلر تصادفلی  از محدودیت هلای پژوهلش حاضلر
زنلان،  بلر روی   

ً
انجلام پژوهلش صرفلا و  نمونله  تعلداد  بلودن  کلم  و 

به دلیلل  بله جامعله دیگلر  پژوهلش حاضلر  تعمیم یافته هلای  علدم 
متغیرهلای  سلنجش  بلرای  همچنیلن  اسلت.  هدفمنلد  انتخلاب 
در  می شلود  پیشلنهاد  شلد.  اسلتفاده  پرسشلنامه  از  پژوهلش 
گلروه )زن و ملرد(  مطالعلات آتلی بلا توجله بله جامعله آملاری هلر دو 
 ، بهتلر تعمیم دهلی  به منظلور  همچنیلن  و  طوالنی ملدت  پیگیلری  و 

از روش هلای نمونه گیلری تصادفلی بلرای افزایلش غنلای اطاعلات 
اثربخشلی  بله  توجله  بلا  درنهایلت  شلود؛  اسلتفاده  به دسلت آمده 
نلوع  ایلن  آملوزش  بلرای  اقداماتلی  اسلت  شایسلته  درملان،  ایلن 
درملان بلرای مشلاوران، روان شناسلان، روان پزشلکان و ملددکاران 

شلود. انجلام  اجتماعلی 

تشــکر و قدردانی

مقالله حاضلر بخشلی از پژوهش هلای به عمل آملده برای انجام 
نویسلندگان  بدین وسلیله  و  اسلت  بلوده  تخصصلی  دکتلری  رسلاله 
ایلن  در  کله  مادرانلی  کلیله  از  می داننلد  الزم  خلود  بلر  مقالله  ایلن 

نماینلد. قدردانلی  داشلتند،  شلرکت  پژوهلش 

تضــاد منافع

نویسلندگان این پژوهش هیچ گونه تضاد منافعی نداشلتند.
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