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داراي  بر کاهش تنیدگی مـادران ) FLE(1هدف اساسی این پژوهش بررسی اثر آموزش زندگی خانوادگی  :چکیده
هاي مورد نیاز تحقیق از طرح آزمایشی  دست آوردن داده هبراي ب .باشد می نوشتن  کودکان اختالل یادگیري خواندن و

نفـر از مـادران داراي کودکـان اخـتالل      60بدان معنـا کـه   . آزمون با گروه کنترل استفاده شده است آزمون و پس پیش
بـه    1/10/87لغایـت   10/7/86مـادرانی کـه از تـاریخ     ،نفـر  154 اريطور تصادفی از جامعه آم هکه ب) LD(2 یادگیري

و اخـتالل یـادگیري    در شهرسـتان رشـت مراجعـه کـرده بودنـد     مراکـز اخـتالل یـادگیري    هنگام اجـراي پـژوهش بـه    
 .یید شده بود، انتخاب گردیده و در دو گروه آزمایشی و کنترل گمارش تصادفی شدندأکودکانشان توسط این مراکز ت

چهار  در را ال مربوط به تنیدگی والدؤس 33) آموزش زندگی خانوادگی(ه مادران قبل و بعد از اجراي متغیر مستقل کلی
 )PSI( 3 شـاخص تنیـدگی والـدینی    سالمت والدینی از انزواي اجتماعی و زیر مقیاس افسردگی، احساس صالحیت،

دو گـروه   اسـتیودنت بـراي مقایسـه    tآزمون پارامتریک  ها از متغیر وابسته را تکمیل کرده و براي تجزیه و تحلیل داده
پژوهش  مدل آموزشی زندگی خانوادگی در و برنامهنتایج تحقیق نشان داده است به کمک . مستقل استفاده شده است

بـدین معنـا کـه    . تغییـر داد ، شـوند  را که علت افزایش تنیدگی والدینی مـی  هاي مربوط به والد توان ویژگی حاضر، می
اي براي آشـنایی مـادر بـا     هاي مادران داراي کودکان مبتال به اختالل یادگیري از طریق محتواي برنامه ش مهارتافزای

هـاي   فنون فرزندپروري از یکسو و با تغییر ادراك مادر از طریق محتوایی جهت آشنایی با اختالل یادگیري و ویژگـی 
مـادران داراي  سـالمت   بهبود احساس صـالحیت و  وی انزواي اجتماع افسردگی و توان باعث کاهش تنیدگی، آن می

  .نوشتن شد کودك اختالل یادگیري خواندن و
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  مقدمه
هاي  تنیدگی هاي خانوادگی و چالش جوامع باعث ایجاد 21 قرن پیچیده در تغییرات سریع و

نیروهاي بیرونی  با هاي خانواده معموالً پویایی ارتباط و رشد، تنیدگی به هنجار .چندگانه شده است
واحد پایه در  مانند هر. شود فقدان حمایت خانوادگی وسیع و خشونت خانوادگی ترکیب می :نظیر

تري نیاز دارند و نیازمندند تا به اطالعات مناسبی براي  ها به حمایت همگانی وسیع جامعه، خانواده
  . هاي پرورشی و محافظت و مراقبت از کودکانشان دسترسی داشته باشند دگیري مهارتیا

درصـد آنـان مـادرانی     66 سـال،  6 کـودك زیـر   620000 عنوان مثال درکارولیناي شـمالی از  هب     
دارند که جزء نیروي کار جامعه هستند، کودکانی که مادرانشان با مشکالت جدي نظـیر مشـکالت  

استفاده و غفلت در مورد کودکان در سرتاسر سطوح  که سوء در حالی. وبرو هستندسالمت روانی ر
هاي داراي منابع محـدود حمـایتی بـراي مقابلـه بـا سـطوح        خانواده دهد اقتصادي و اجتماعی رخ می

 ).2003 ،1دبورد( برخوردارند عاطفی از تجهیزات کمترهیجانی باالي تنیدگی 

نـوعی آمـوزش    هنیـز بـ   آغاز شـده  1960از نظر تاریخی از سال که  2آموزش زندگی خانوادگی     
هاي بالقوه خانواده معطوف به حل  تواند عالوه بر توجه به رشد توانایی گروهی والدین است که می

ریـزي شـود و یـا اینکـه بـه       دانـش پایـه   يمشکل باشد و این نوع آموزش باید اساساً بر مبنـاي ارتقـا  
انـد   عنوان کـرده ) 1999( 5ارکوس و هنون). 2004، 4، وایزنر3ایرلن(ها توجه کند،  نگرش و مهارت

ها وشرایط ویـژه آنهـا    توانند با توجه با افراد و خانواده می زندگی خانوادگیهاي آموزش  که برنامه
بایستی بر مبناي نیاز فوري افـراد   زندگی خانوادگیشود که آموزش  معموالً تأکید می .هنجار شوند

کنـد آمـوزش گروهـی والـدین نـوعی از تعلـیم و        بیـان مـی  ) 1386(شفیع آبادي . شدها با و خانواده
کنـد تـا دانـش و     گردد و به والدین کمک می تربیت گروهی است که آموزش وسیعی را شامل می

  .هاي خود را از زمینه پرورش و تربیت کودکان به نحو مطلوب گسترش دهند ییتوانا
کـه   بـه والـدین بیـاموزد    توانـد  اي آموزش زندگی خانوادگی مـی ه هایی برنامه چنین موقعیت در     

هاي سـالم   تري را براي کودکانشان ایفا کنند و سبک هاي مناسب، نقش مثبت ه الگويیچگونه با ارا
هـاي   چنـین حـالتی بـا افـزایش توانمنـدي      در. زندگی را خود بیاموزند و به کودکانشان منتقل کننـد 

نتیجـه ترکیبـی از حمایـت     در. یابـد  کـاهش مـی  آنـان   الل یـادگیري اخت و ناتوانی کودکان والدین،
بـه پیشـگیري از بـروز     ، خـدمات والـدگري و کیفیـت بـاالي تربیـت در دوره کـودکی،      خانوادگی
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هــاي  برنامــه گــذاري در رو ســرمایه از ایــن .شــود دوره نوجــوانی و جــوانی منجــر مــی مشــکالت در
صـرف   از ه آموزش زنـدگی خـانوادگی، جوامـع را   ها مثل برنام پیشگیري جهت حمایت از خانواده

هاي مربوط به بزهکاري، خدمات قانونی و حقـوقی و اجتمـاعی    هاي مجدد رها نموده و هزینه هزینه
نشان داده است کـه   اکنون که تحقیقات متعدد .کاهد می نظام مراقبت تربیتی را بار را کاهش داده و

 والـدگري یـک کـودك    و خاصـی وجـود دارد   پیوندضداجتماعی  رفتار خواندن و بین ناتوانی در

 افـزایش احتمــال بــروز  و ویــژه مــادر هباعــث افـزایش تنیــدگی والــد بـ   توانــد مـی  اخـتالل یــادگیري 
عـین حـال    در آموزش زندگی به منزله یـک برنامـه پیشـگیري و    گردد، مادر هاي روانی در بیماري

 مـادر و  اهش هزینـه درمـان کـودك و   سبب کـ  تواند میاختالل یادگیري  هاي درمانی مکمل برنامه
                                                                                                                             ).   1379، 1گرین(جویی اقتصادي اجتماع و خانواده باشد  صرفه

هـاي درمـانی بـراي کودکـان داراي نـاتوانی       این اعتقاد وجـود دارد مداخلـه بـراي تنظـیم برنامـه          
از نظـر  .  یادگیري ممکن اسـت در دوران پـیش از دبسـتان حتـی در دوران دبسـتان ارزشـمند باشـند       

هایی اسـت   هآموزش والدین یکی از را ، نشان داده که آگاهی وانجام شدهمطالعات  )1974(2هیدن
را  این تحقیقـات ایـن اعتقـاد   . باشد می ثرؤکودکان م هاي یادگیري در که براي پیشگیري از ناتوانی

اینکه مشکالت  قبل ازدرمان کنیم یعنی  دوران دبستان در که اگر بتوانیم کودکان را کنند ایجاد می
روابـط   ل درمشـک  بـراي مثـال عـزت نفـس پـایین،     (شود  مدرسه یادگیري سبب عوامل شکست در

والـدین   هـاي کـودك بـا    بدترشدن تعامـل  هاي بزرگساالن و نگرش موجب تغییر و )غیره دوستانه و
  ).1373 طوسی،:واالس، ترجمه( انجام دهیم ثرؤی میتوانیم یک مداخله ابتدا می گردد،

هـاي   سبک بر 3تحقیقی با عنوان اثربخشی آموزش والدین با رویکرد آدلري در )1385(صالحی     
اي مادران کودکان داراي اختالل سلوك، حـاکی از اثربخشـی آمـوزش والـدین بـا رویکـرد        مقابله

هـاي   کـاهش نشـانه   و مـادران کودکـان داراي اخـتالل سـلوك بـود      اي هاي مقابلـه  آدلري بر سبک
  .یید شده استأدرصد اطمینان ت 95اختالل سلوك با 

کودك  شناختکه  نتیجه گرفتند طی یک پژوهش گسترده )2000( 5هیگ کول 4اوستبرگ     
نظمی کودك و نامالیمات روزمره مراقبت از کودك  نقو، بی نق و دار یک کودك مشکلعنوان  به

مطالعه خود نشان داده است که  در )2002( 6هاستینگ .با تنیدگی والدینی رابطه مستقیم دارد
اجتماعی خانواده  - اديحتی هنگامی که منزلت اقتص مشکالت رفتاري کودك تنیدگی والدین را،
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در یک ) 2004( 1وایزنر ایرلن و .کنند بینی می پیش، شود حمایت اجتماعی والدین کنترل می و
اي آموزش زندگی خانوادگی، با هدف تغییر رفتار،  هفته 9آموزش  اند پژوهش گزارش کرده

نوعی  هشود که ب کودکانشان می کنترل رفتار والدین براي موفقیت در تغییرات مهم در باعث بروز
  .شود داراي ناسازگاري رفتاري می

یک پژوهش میزان  آموزش والدین در گزارش داده است با) 1386 حقیقی، به نقل از( پاترسون     
ساله نشان  3 و 5/1هاي  پیگیري .دیده کاسته شده است هاي آموزش هاي خانواده تنیدگی بسیاري از

اند، رضایت از  موزش زندگی خانوادگی شرکت کردهیک برنامه آ هایی که در داده است زوج
توانستند تنیدگی  می بهتر نشان داده است و گروه شاهد مقایسه با آنها افت کمتري در ازدواج در
-در یک تالش براي کنترل تنیدگی روابط والد )2004( ایرلن و وایزنر .کنترل نمایند زندگی را

 توجهی بودند، رفتاري مثل بیش فعالی همراه با بی کودك مادرانی که داراي کودکانی با مشکالت
رشد کودك، پرخاشگري،  مثلنشان دادند یک برنامه سه ماهه آموزشی با موضوعات متفاوتی 

باعث  تواند  آن می هاي مقابله با عزت نفس و تصور از خود، انضباط و تشویق و تنبیه، تنیدگی و راه
نشان داده است که  )1999( 2ن نتایج پژوهش سوهمچنی .کاهش تنیدگی والدینی مادران گردد

 هاي کنترل رفتار افزایش مهارت کاهش افسردگی، زمینه احساس صالحیت، رضایت والدین در
 زندگی خانوادگیآموزش کودك از طریق یک برنامه  -کودك باعث کاهش تنیدگی روابط والد

   .براي مادران شده است 
شان  مشکالت کودك هنگامی که به والدین آگاهی درستی از کند ، بیان می)1986( 3فارشتاین     

تا بدون دخالت احساساتشان با  دهند نشان می خود کارهاي مناسبی از و شود، مادران ساز داده می
  ).1387 مختاري،( فرزندان خود برخورد منطقی نمایند

ه والدین دچار آنها اقتصادي ک هاي ناشی از زندگی اجتماعی، اضطراب در قرن حاضر با وجود     
آورد که  وجود می آموزان نوعی تنیدگی را در والدین به دانش هستند، و وجود اختالل یادگیري در

دادن  ایجاد نگرش مناسب و با .گردد میمنجر رفع مشکالت فرزندانشان  به عدم همکاري آنها در
ي  دیگر دغدغه ان است وهاي الزم به والدین،کودك تنها با اختالل یادگیري دست به گریب آگاهی

هاي چشمگیري  حمایت خانواده بتواند موفقیت چه بسا کودك با کمک و و ل جنبی را نداردیمسا
 اطالع و بی خود، در مورد مشکل ناتوانی یادگیري  فرزند ها خانواده که اگر حالی در .دست آورد به

ل یمسا دچار است و کودك آنان از هر طرف تحت فشار غلط باشند، یا داراي نگرش منفی و
                                                        

1- Erlen & Vayzner   2- Sue 
3- Farshtain   
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به تدریج مشکل عظیمی   و ...) عزت نفس، رشد اجتماعی، خودپنداره و(اي ناتوانی  حاشیه
رسد با تشکیل کالس  به نظر می .نیروي بسیاري باید صرف کرد شودکه براي حل آن وقت و می

 نان وچگونگی برخورد با آ هاي کودکان اختالل یادگیري و معرفی ویژگی: عناوین با( آموزشی
بیش فعال هستند، جهت جلوگیري از افکار منفی در مورد L  براي مادرانی که داراي کودکان )...

بر اساس این تئوري ممکن است  .تنیدگی آنها کاست عنوان والد بتوان از فرزندانشان به و خود
پاسخ  منظور در نتیجه به ثیر داشته باشد؟أکاهش تنیدگی والدین ت آموزش زندگی خانوادگی بر

این پژوهش روي مادران داراي کودکان اختالل یادگیري در شهرستان رشت  دادن به این پرسش،
  .انجام شد

دار بین تنیدگی مادران  آموزش زندگی خانوادگی موجب تفاوت معنی: فرضیه اصلی     
 .شود نوشتن می بخش خواندن و ندیده داراي کودکان اختالل یادگیري در آموزش دیده و آموزش

دار بین احساس صالحیت مادران  آموزش زندگی خانوادگی موجب تفاوت معنی -     
  . شود نوشتن می بخش خواندن و ندیده داراي کودکان اختالل یادگیري در دیده وآموزش آموزش

 دیده و دار بین افسردگی مادران آموزش آموزش زندگی خانوادگی موجب تفاوت معنی -     
  . شود نوشتن می بخش خواندن و کان اختالل یادگیري درندیده داراي کود آموزش

دیده  دار بین انزواي اجتماعی مادران آموزش آموزش زندگی خانوادگی موجب تفاوت معنی -      
  .شود نوشتن می بخش خواندن و ندیده داراي کودکان اختالل یادگیري در آموزش و

دیـده   بین احساس سالمت مادران آموزشدار  معنیدگی خانوادگی موجب تفاوت آموزش زن -     
  .شود نوشتن می بخش خواندن و ندیده داراي کودکان اختالل یادگیري در آموزش و

  
  روش

پژوهش حاضر یک پژوهش کاربردي است که نتایج آن براي رفع مشکالت بالینی مشاهده شده 
از نظر کنترل  ست ونوشتن قابل استفاده ا در مادران داراي کودکان اختالل یادگیري خواندن و

پس آزمون با گروه کنترل بوده  طرح پژوهش پیش آزمون، .پژوهشی نیمه آزمایشی است متغیرها،
محقق با استفاده از روش  ها، منظور تشکیل گروه به. گردد هاي مطلوب محسوب می که از طرح

  ه دوم جایگزین ها را در گروه اول و نیمی دیگر را در گرو گیري تصادفی، نیمی از آمودنی نمونه
گیري متغیر وابسته  شوند مشابه هم هستند و اندازه گروهی که بدین ترتیب تشکیل می دو .کنند می

 کنترل با دو گروه آزمایش و.  گیرد براي هر دو آنها در یک زمان و تحت یک شرایط صورت می
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گیري با اجراي یک  زهاولین اندا. گیرند می گیري قرار اندازه بار مورد دو نامه استفاده از پرسش
  .دشو می انجامآزمون  وسیله یک پس هگیري ب آزمون و دومین اندازه پیش

  
  آماري، نمونه و روش انتخاب نمونه ي جامعه
به  1/10/1387لغایت  10/7/1386باشد که از تاریخ  آماري تحقیق حاضر کلیه مادرانی می ي جامعه

ساله خود به مراکز  8-11فرزندان ) نوشتن واختالل خواندن ( تحصیلی دلیل مشکالت آموزشی و
در هنگام اجراي . باشد نفر می 154آنها  اختالل یادگیري در شهرستان رشت مراجعه نموده و تعداد

نوشتن کودکانشان توسط مراکز اختالل یادگیري شهرستان  اختالل یادگیري خواندن و پژوهش،
کلیه مادران در  .یید شده استأت وکسلر هوش هاي پیشرفت تحصیلی و آزمون استفاده از رشت با

فرزند  3تا  1ساله، همراه با حداقل تحصیالت سیکل و داراي  25-45 دار، زمان اجراي تحقیق خانه
مادران با مدارك زیر سیکل، مادران داراي کودکانی با معلولیت جسمانی  مادران شاغل، اند و بوده

روانی، مادران مطلقه، داراي ازدواج مجدد و فوت هاي جسمانی و  و روانی، مادران داراي بیماري
 -زاي خارج از چارچوب نظام والد همسر و مادرانی که طی یک سال اخیر رویدادهاي تنیدگی

سه فرزند داشتند، از جامعه مورد بررسی  کودك براي خانواده را تجربه کرده بودند و بیش از
 عنوان نمونه انتخاب شدند گیري ساده به نهصورت نمو نفر به 60از این جامعه تعداد . حذف شدند

  .نفر در گروه کنترل قرار گرفتند 30 نفر آنها در گروه آزمایش و 30طور تصادفی  که به
  

  ابزار پژوهش
در این پژوهش براي سنجش میزان تنیـدگی والـدینی مـادران داراي کـودك اخـتالل یـادگیري از       

 ال  درؤس 120 شاخص تنیدگی والدینی شامل. استفاده شده است(PSI) 1شاخص تنیدگی والدینی
هـاي   هاي مربوط بـه والـدین بـه بررسـی ویژگـی      بخش مقیاس. باشد والدین می قلمرو کودك و دو

توانند برتوانایی والدین در مراقبت شایسته از  اصلی والدین و متغیرهاي چارچوب خانوادگی که می
تغیـر مـورد بررسـی در ایـن تحقیـق برخـی       کـه م  از آنجـایی  .پرداختـه اسـت   ثر باشـند، ؤفرزندشان م

الی ؤس 120نامه  ال از پرسشؤس 33براي تهیه ابزار پژوهش،  باشد، هاي تنیدگی والدینی می شاخص
هـاي،   در زیـر مقیـاس   هـاي تنیـدگی والـد،    دهی که مربوط به قلمرو ویژگی گزارش -مبتنی بر خود

                                                        
1- Parenting Stress Index  
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 5(سـالمت والـدین   و )مـاده  6(عیانـزواي اجتمـا   ،)مـاده  13(احساس صـالحیت  ،)ماده 9(افسردگی
  . بود، استفاده گردید) ماده
االت در یــک مقیــاس ؤال دارد، بــه برخــی از ســؤدو نــوع ســ PSIشــاخص تنیــدگی والــدینی      

هـاي   شود که در وسـط ایـن طیـف گزینـه     پیوستاري از کامالً مخالفم تا کامالً موافقم پاسخ داده می
گزینـه اسـت کـه     5االت داراي ؤبرخی دیگـر از سـ  . گیرند موافقم، مطمئن نیستم و مخالفم قرار می

مقیـاس حاصـل جمـع    ي هـر زیـر    نمـره . ه شده تا آزمودنی یکـی را انتخـاب نمایـد   یال اراؤهمراه س
هـاي   حاصـل جمـع نمـره   . شـود  داده مـی ) 5تـا   1(مقیـاس  االت آن زیـر  ؤهایی است که بـه سـ   نمره

  .)1990، 1دینابی(دهند  دست می ي کلی را به ها نمره زیرمقیاس
براسـاس   .لفـاي کرانبـاخ اسـتفاده شـد    آاز ضـریب   )PSI(براي سنجش همسانی درونی آزمون      

نتـایج  . باشـد  مـی  79/0از مادران برابـر بـا    نفر 30نتایج حاصله ضریب آلفا با اجراي آزمون بر روي 
  .درج شده است 1ها در جدول  زیر مقیاس آلفاي کرانباخ در

  
  عتبار درونی آزمون از طریق آلفا کرانباخمحاسبه ا :1جدول   

  آلفا کرانباخ محاسبه شده  هاي فرعی بخش  ردیف  هاي اصلی بخش

منابع استرس مربوط به 
  والد

  753/0  احساس صالحیت  1
  778/0  افسردگی  2
  775/0  انزواي اجتماعی  3
  790/0  سالمت والدین  4

  790/0  تنیــدگی مربوط به ویژگی والد
  

در خصوص تنیدگی والدینی و عناصـر  ) 1990(ن پژوهش با تکیه بر پذیرش نظریه ابیدین در ای     
هـاي نظـري و میـدانی در زمینـه      و براسـاس یافتـه   هـاي تنیـدگی زاي والـد    ثر در آن مانند ویژگیؤم

 م بیماري، برنامه آموزش زندگی خانوادگی،یکاهش عال ثر درؤهاي م درمان هاي والدین و ویژگی
  .ن داراي کودکان اختالل یادگیري طراحی گردیدویژه مادرا

 ی است کهکاهش تنیدگی مادران پژوهش حاضر تأمین بهداشت روانی و آلی هدف کلی و ایده     
کـه تنیـدگی شـدیدي را تجربـه      هستند، مـادرانی  نوشتن داراي کودك اختالل یادگیري خواندن و

آموزش زندگی خـانوادگی در کـاهش    تر درصدد بررسی اثر به شکل اختصاصیهمچنین . کنند می
کـودك مـادرانی اسـت کـه تنیـدگی شـدید را در روابـط بـا کودکـان داراي           -تنیدگی روابط والد

                                                        
1- Abidin 
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کنند همچنین در این پژوهش سعی شده اسـت تـا اثـر آمـوزش زنـدگی       اختالل یادگیري تجربه می
سالمت  لدین وحس صالحیت وا بهبود انزواي اجتماعی و خانوادگی بر کاهش احساس افسردگی،

  .دگیرآنها مورد بررسی قرار 
  

  ها یافته
استنباطی مرتبط استفاده گردیده  هاي پژوهش، ازآمار توصیفی و در این بخش جهت بررسی فرضیه

هاي آزمـایش   استیودنت براي مقایسه گروه t هاي پژوهش ازآزمون براي تجزیه و تحلیل داده .است
  .کنترل استفاده شده است و

کنترل در پـیش آزمـون تفـاوت     بین گروه آزمایش و دست آمده، هنتایج ب و 2ه به جدول با توج     
ي  هـا قبـل از اجـراي دوره    داري مشاهده نشده اسـت کـه ایـن بـه معنـاي همسـان بـودن گـروه         معنی

داري مشـاهده شـده    پس آزمـون تفـاوت معنـی    کنترل در و بین گروه آزمایش و. باشد آموزشی می
  . باشد ي اثربخشی دوره آموزش زندگی خانوادگی بر گروه آزمایش میاست که این به معنا

  
  دو گروه آزمایش و کنترل آزمون در پس آزمون و مقایسه میانگین نمرات پیش: 2 جدول

آزمون  پیش  بخش فرعی  ردیف  بخش اصلی
  آزمایش

آزمون  پیش
  کنترل

آزمون  پس
  آزمایش

  آزمون  پس
  کنترل

منابع استرس 
  والد

  1/36  30  73/35  6/35  یتاحساس صالح  1
  35  27  33  46/33  افسردگی  2
  53/22  7/18  36/22  53/23  انزواي اجتماعی  3
  3/14  13  26/14  3/14  سالمت والد  4

  83/108  23/89  105  9/106      کل
  

آزمون  آزمون و پس بین میانگین نمرات پیش دست آمده حاکی از این است، ههمچنین نتایج ب     
این تفاوت بعد از اجراي دوره آموزشی دیده  داري وجود دارد و تفاوت معنی در گروه آزمایش

آزمون  پس هاي گروه آزمایش در آزمون آزمودنی ه نمرات میانگین پیشهمنتیجه  در .شده است
  . اجراي دوره آموزش زندگی خانوادگی کاهش یافته است پس از

  ها تحلیل استنباطی داده تجزیه و
 دیـده و  دار بین تنیدگی مادران آموزش دگی خانوادگی موجب تفاوت معنیآموزش زن: فرضیه اول

  .شود نوشتن می بخش خواندن و ندیده داراي کودکان اختالل در آموزش
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  آزمون در گروه آزمایش و کنترل در زمینه تنیدگی والد مقایسه میانگین نمرات پس: 3جدول 
 sig محاسبه شده d.f  α t میانگین تعداد گروه

83/108  30 کنترل 000/0 72/8 01/0 58 23/83 30 آزمایش  
   

کمتـر   23/83آزمون برابـر  ، اوالً میانگین نمرات گروه آزمایش در پس3با توجه به نتایج جدول      
از . بوده است 72/8محاسبه شده برابر با  tهمچنین  .باشد می 83/108 میانگین نمرات گروه کنترل از

آزمـون در دو گـروه    توان گفـت کـه تفـاوت میـانگین نمـرات پـس       صد اطمینان میدر 99رو با  این
اجراي  در نتیجه .باشد دار می آزمایش و کنترل بعد از اجراي دوره آموزش زندگی خانوادگی معنی

ندگی خانواگی در گـروه آزمـایش موجـب کـاهش تنیـدگی والـدینی گردیـده        ز ي آموزش دوره
  .است

بین احساس صـالحیت مـادران    دار دگی خانوادگی موجب تفاوت معنیآموزش زن: فرضیه دوم     
  .شود نوشتن می بخش خواندن و ندیده داراي کودکان اختالل در دیده وآموزش آموزش

  
  آزمون گروه آزمایش و گروه کنترل در احساس صالحیت مقایسه میانگین نمرات پس :4جدول 

 میانگین تعداد گروه
 

d.f α t محاسبه شده sig 

10/36 30 کنترل 000/0 27/4 01/0 58 33/30 30 زمایشآ  
  

 آزمـون برابـر   اوالً میـانگین نمـرات گـروه آزمـایش در پـس      4هاي جـدول   با توجه به نتایج یافته     
محاسـبه شـده برابـر بـا       tهمچنـین  .باشـد  مـی  10/36 میانگین نمرات گـروه کنتـرل   کمتر از 33/30
آزمـون در گـروه آزمایشـی کمتـر از میـانگین ایـن        یانگین نمره پسکه م ییاز آنجا. بوده است27/4

تـوان گفـت اجـراي دوره آمـوزش زنـدگی       درصـد اطمینـان مـی    99نمره در گروه کنترل است بـا  
خانوادگی باعـث ایجـاد تفـاوت در احسـاس صـالحیت مـادران داراي کـودك اخـتالل یـادگیري          

  .نوشتن شده است خواندن و
بین احساس افسـردگی مـادران    دار ندگی خانوادگی موجب تفاوت معنیآموزش ز: فرضیه سوم     

  .شود نوشتن می بخش خواندن و ندیده داراي کودکان اختالل یادگیري در آموزش دیده و آموزش
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  آزمون گروه آزمایش و گروه کنترل در زمینه افسردگی مقایسه میانگین نمرات پس :5 جدول
 sig به شدهمحاس d.f α t میانگین تعداد گروه

 35 30 کنترل 000/0 34/6 01/0 58 20/27 30 آزمایش
  

 آزمـون برابـر   اوالً میـانگین نمـرات گـروه آزمـایش در پـس      5هاي جـدول   با توجه به نتایج یافته     
بوده  34/6 محاسبه شده برابر باt همچنین  .باشد می 35میانگین نمرات گروه کنترل  کمتر از 20/27

آزمون در گروه آزمایشی کمتر از میانگین این نمره در گروه  که میانگین نمره پس ییااز آنج. است
توان گفت اجـراي دوره آمـوزش  زنـدگی خـانوادگی باعـث       درصد اطمینان می 99کنترل است با 

 .کاهش احساس افسردگی مادران داراي کودکان اختالل یادگیري خواندن ونوشتن شده است

بین احساس انزواي اجتماعی  دار ش زندگی خانوادگی موجب تفاوت معنیآموز: فرضیه چهارم     
نوشـتن   بخـش خوانـدن و   ندیده داراي کودکان اختالل یادگیري در آموزش دیده و مادران آموزش

  .شود می
  

  آزمون گروه آزمایش و گروه کنترل در انزواي اجتماعی مقایسه میانگین نمرات پس: 6جدول 
 sig محاسبه شده d.f α t میانگین  تعداد گروه

53/22 30 کنترل 000/0 2/4 01/0 58 70/18 30 آزمایش  
  

آزمــون  اوالً میــانگین نمــرات گــروه آزمــایش در پــس 6هــاي جــدول  بــا توجــه بــه نتــایج یافتــه     
 محاسـبه شـده برابـر بـا     tهمچنین  .باشد می 53/22میانگین نمرات گروه کنترل  کمتر از 70/18برابر

آزمون در گـروه آزمایشـی کمتـر از میـانگین ایـن       که میانگین نمره پس ییاز آنجا. ده استبو 29/4
تـوان گفـت اجـراي دوره آمـوزش زنـدگی       درصـد اطمینـان مـی    99نمره در گروه کنترل است بـا  

خانوادگی باعث کاهش احساس انزواي اجتماعی مادران داراي کودکان اختالل یادگیري خوانـدن  
  .نوشتن شده است و
بـین احسـاس سـالمت مـادران      دار آموزش زندگی خانوادگی موجب تفاوت معنی: فرضیه پنجم     

  .شود نوشتن می بخش خواندن و آموزش دیده وآموزش ندیده داراي کودکان اختالل یادگیري در
                

  ت والدینآزمون در گروه آزمایش و گروه کنترل در زمینه سالم مقایسه میانگین نمرات پس :7جدول 
 sig محاسبه شده d.f α t میانگین تعداد گروه

30/14 30 کنترل 121/0 57/1 05/0 58 13 30 آزمایش  
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 13 آزمـون برابـر   اوالً میانگین نمرات گروه آزمایش در پـس  7هاي جدول  با توجه به نتایج یافته     
بـوده   57/1 اسـبه شـده برابـر بـا    مح tهمچنین  .باشد می 30/14میانگین نمرات گروه کنترل  کمتر از

آزمون در گـروه آزمایشـی کمتـر از میـانگین نمـرات در       رغم اینکه میانگین نمرات پس علی. است
توان گفت اجراي دوره آموزش زنـدگی خـانوادگی    درصد اطمینان می 95با  گروه کنترل است اما

نوشـتن نگردیـده    واحساس سالمت مادران داراي کـودك اخـتالل یـادگیري خوانـدن      باعث تغییر
  .تصادف بوده است شانس و تفاوت مشاهده شده ناشی از است و

  
  آزمون درگروه آزمایش در زمینه سالمت والد  پس آزمون و مقایسه میانگین نمرات پیش: 8 جدول

 sig محاسبه شده d.f α t میانگین  تعداد گروه آزمایش
 13 30 آزمون  پس 004/0 12/3 01/0 29 30/14 30 آزمون پیش

  
  8آزمون طبق جدول  کنترل در پس میانگین نمرات گروه آزمایش و داري، رغم عدم معنی علی     

آزمون در گروه آزمایش با استفاده  پس آزمون و دست آمده از مقایسه میانگین نمرات پیش هنتایج ب
 ه آزمایش برابرگرو آزمون در همبسته در جدول فوق حاکی از این است میانگین نمرات پس tاز 
 tهمچنین  .باشد می 30/14 این گروه برابر آزمون در میانگین نمرات پیش از بوده که کمتر 13

اجراي دوره : توان گفت درصد اطمینان می 99در نتیجه با  .بوده است 12/3 با محاسبه شده برابر
نوشتن شده  ووضعیت سالمت مادران داراي کودك اختالل یادگیري خواندن  آموزش باعث تغییر

دار  بعد از اجراي دوره آموزشی معنی تفاوت مشاهده شده در گروه آزمایش قبل و است و
  . باشد می
  

  گیري بحث و نتیجه
 سیسـتم خـانواده ایفـا    در معمـوالً  ترین نقش والـدگري را  خانواده که عمده عنوان یک عضو به مادر
 پژوهشــگران بســیاري از والــدگري در. دارد زا قــرار تنیــدگی منــابع متعــدد ثیرأتحــت تــ کنــد، مــی

عنوان یک تکلیـف پرتنیـدگی    هب داشته باشد دار لهأکه کودك خردسال داراي رفتارهاي مس صورتی
  .اند کرده یاد

آمـوزش زنـدگی خـانوادگی موجـب      :اولین فرضیه پژوهش  مبنـی بـر   دست آمده از درنتایج به     
آمــوزش ندیــده داراي کودکــان اخــتالل  بــین تنیــدگی مــادران آمــوزش دیــده و دار تفــاوت معنــی

هـاي آمـوزش    کـه برگـزاري دوره   مشاهده گردیـد  شود، می ]نوشتن بخش خواندن و در[یادگیري 
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اثـربخش بـوده موجـب کـاهش      خانوادگی بر تنیدگی والدینی کـه در گـروه آزمـایش قـرار دارنـد     
 سـو . گروه کنترل دارد باداري  میانگین نمرات تنیدگی آنها تفاوت معنی تنیدگی در آنها گردیده و

هـاي   افزایش مهارت دنبال اجراي برنامه آموزشی والدین و هنیزکاهش تنیدگی والدینی را ب) 1999(
نیـز حـاکی از آن اسـت    ) 2004(مطالعات ایرلن و وایزنر  .کنترل رفتار کودك گزارش کرده است

کنتــرل رفتارهــاي توانــد بــا افــزایش مهــارت والــدین در  کــه برگــزاري یــک برنامــه آموزشــی مــی
کودك و کاهش تنیدگی والـدینی   -آفرین کودك اختالل یادگیري باعث تغییر روابط والد مشکل

 نشـان داد مـادرانی کـه در   ) 2007(هیـگ کـول    همچنـین نتـایج پـژوهش اوسـتبرگ و     .آنان گردد
 پـس از  دنـد کراي دریافـت   وقتـی خـدمات مشـاوره    اسـترس شـدند،   داري دچار ي بچه مراحل اولیه

در نتیجـه بنـابر نتـایج     .نرمال پایین بوده اسـت  حد تا ساله میزان استرس آنها 6ي  شت یک دورهگذ
هاي آمـوزش خـانواده در کـاهش     هاي مورد بررسی برگزاري کالس سایر پژوهش تحقیق حاضر و

  .باشد ثر میؤتنیدگی والدینی م
دگی خـانوادگی موجـب   آمـوزش زنـ   :دومین فرضیه پژوهش مبنـی بـر   دست آمده از درنتایج به     

بین احسـاس صـالحیت  مـادران آمـوزش دیـده و ندیـده داراي کودکـان اخـتالل          دار تفاوت معنی
مشاهده شده است که اجراي برنامه آموزشی زندگی  شود، نوشتن می بخش خواندن و یادگیري در

ده خانوادگی باعث کاهش احساس منفی مادران نسبت به احساس صالحیتشان درگروه آزمایشی ش
نتـایج   .داري داشـته اسـت   میـانگین نمـره درگـروه کنتـرل  تفـاوت معنـی       است کـه ایـن کـاهش بـا    

، پاترسون )1987(ویلیامز ،)2000( اوستبرگ و هیگ کول ،)1998( هاي وبستر و استراتون پژوهش
 بـا  نیـز ) 1386(حقیقـی   و )1998( اوسـتبرگ  ،)1999( سـو  ،)1994، 1به نقل از لینسـکی ( فلیشمن و

کاهش احساس منفی در زمینـه   مثبت آموزش والدینی در خصوص اثر در هاي پژوهش حاضر یافته
هاي آموزش خانوادگی باعث بهبود احساس  پس از برگزاري دوره .حس صالحیت همخوانی دارد
عث کاهش میـزان تنیـدگی ایـن مـادران خواهـد       بهبود این احساس با صالحیت مادران شده است و

  . شد
آموزش زندگی خانوادگی موجب تفاوت   :سومین فرضیه پژوهش مبنی بر ده ازدست آم درنتایج به

 ندیـده داراي کودکـان اخـتالل یـادگیري در     آموزش دیده و بین افسردگی مادران آموزش دار معنی
مشـاهده شـده اسـت کـه برگـزاري دوره آمـوزش خـانوادگی در         شود، نوشتن می بخش خواندن و

 دار گـروه کنتـرل معنـی    این تفـاوت بـا   سردگی گردیده وگروه آزمایش موجب کاهش احساس اف

                                                        
1- Lynskey 
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فقـدان   است، که معتقد چنان .خوانی دارد هم )1990(هاي ابیدین  یافته نتایج این پژوهش با .باشد می
 .باعث افزایش تنیدگی والدینی مادرشود تواند می وضعیت افسردگی مادر هاي اجتماعی در حمایت

در کاهش افسردگی والدین کودکان اختالل  رآموزش والدین رااث) 2004( وایزنر همچنین ایرلن و
 کاهش افسردگی مـادردر  با نشان داده بود نیز )1992( پژوهش پاترسون .اند یادگیري گزارش کرده

امـا  . یابـد  سـازگاري کـودك کـاهش مـی     اي گزارش منفـی مـادران از   یک برنامه آموزش ده هفته
لفـه افسـردگی کـاهش    ؤهـاي م  هایی فقـط نشـانه   ن برنامهچنی در معتقدند )2000( همکاران نیردي و

کـاهش افسـردگی    در هاي حقیقی نیـز  یافته در .شود طورکامل پوشش داده نمی هسالمت ب و یابد می
اجـراي    اي ایـن اسـت کـه در    لهأشاید یکی از دالیل وقوع چنین مس داري مشاهده نشد تفاوت معنی

 در. ص بـراي کـاهش افسـردگی طراحـی نشـده بـود      اي با محتـواي خـا   برنامه آموزشی، بخش ویژه
دنبـال   هکـه بـ   بینی شده بود که در پژوهش حاضر یک برنامه ویژه براي کاهش افسردگی پیش حالی

  .اجراي برنامه آموزش زندگی خانوادگی کاهش افسردگی مادران مشاهده گردید
دگی خـانوادگی موجـب   آموزش زن: پژوهش مبنی برچهارمین فرضیه  دست آمده از نتایج به در    

ندیده داراي کودکـان اخـتالل    آموزش دیده و دار بین انزواي اجتماعی مادران آموزش تفاوت  معنی
مشـاهده شـده اسـت کـه برگـزاري دوره آمـوزش        .شـود  نوشـتن مـی   بخش خواندن و یادگیري در

 ت بـا ایـن تفـاو   ه ومنجر شـد به کاهش احساس انزواي اجتماعی  خانوادگی درگروه آزمایش منجر
اوسـتبرگ و هیـگ    ،)1998( هـاي اوسـتبرگ   یافتـه  بـا  نتایج مـذکور  .باشد می دار گروه کنترل معنی

زمینه کاهش انزواي اجتماعی و دریافت حمایت اجتماعی براي  در ،)2003( سالیوان ،)2000( کول
والـدین   هـا  توان ادعا نمود با برگزاري این دوره در نتیجه می .کاهش تنیدگی والدینی مطابقت دارد

شدن  باعث کم مشابهی دارند روبرو شده و ضمن حضور در کالس با سایر والدین که شرایط تقریباً
  .میزان انزواي اجتماعی آنها گردیده است

آموزش زنـدگی خـانوادگی موجـب     :پنجمین فرضیه پژوهش مبنی بر دست آمده از نتایج به در     
ندیده داراي کودکان اختالل یـادگیري   آموزش ه ودید بین سالمت مادران آموزش دار تفاوت معنی

مشـاهده شـده اسـت کـه برگـزاري دوره آمـوزش خـانوادگی         شود، نوشتن می بخش خواندن و در
 )2000( افرادي چون نیـردي  .درگروه آزمایش موجب افزایش احساس سالمت والد گردیده است

 .توضیح دهد را مشکالت سالمت مادر قسمتی از تواند داري می بچه فشار این نشان داده بود پیش از
ارتبـاط داشـته    سالمت جسمانی مـادر  با تواند تنیدگی والدینی می بیان کرده بود نیز )1384(احمدي

تـوان باعـث افـزایش     طریق آمـوزش مـادران مـی    است از معتقد نیز )1998( همچنین استبرگ .باشد
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) 2002(یافتـه رودگـرز    .ردیـد نتیجه افزایش احساس سالمت وي گ در و نقش خودکارآمدي مادر
نیز که به بررسی رابطه سالمت و تنیدگی والدینی والد پرداخته است با یافته پژوهش حاضر در ایـن  

  . زمینه مطابقت دارد
 دیـده پیشـنهاد   کاهش تنیـدگی والـدین آمـوزش    فرضیه اول پژوهش و باتوجه به نتایج حاصله از     
  :گردد می

عنـوان   بـه ) درمـانی مـادران   روان مشـاوره و (زشی مشابه این پـژوهش  هاي آمو روش استفاده از -1 
بـه   مکمل، عالوه بر کاهش هرچه بیشتر تنیدگی والدین باعـث درمـان چنـد جانبـه  کـودك مبـتال      

  .گردد و بهبود وضعیت وي می اختالل یادگیري،
ــراي مــدیران ودر ابتــداي هــر ســال تحصــیلی   -2 ــدایی  معلمــان دوره ب ــهي ابت اســایی شن منظــور ب

 ضمن معرفی این کودکـان  برگزار شود تاي آموزشی  دورهآموزان داراي اختالل یادگیري،  دانش
. هاي آموزش زندگی خانوادگی ویـژه مـادران آنـان اجـرا گـردد      به مرکز اختالل یادگیري، برنامه

ــدارس،   ــادگیري در م ــس از شناســایی کودکــان داراي اخــتالل ی ــدگی   دوره پ ــوزش زن ــاي آم ه
  .ر مراکز ذیصالح برگزار گرددخانوادگی د

 آموزش زندگی خـانوادگی پیشـنهاد  هاي  کالس براي افزایش انگیزه والدین جهت شرکت در -3
کـارت   :جملـه  هاي حمایتی دیگـري از  برنامه دوره فوق، ضمن دادن گواهی شرکت در گردد می

 جانب مراکز از ... کارت تخفیف مراکز تفریحی و مراکز مشاوره، درمانی و تخفیف ویزیت روان
  .موضوع اجرا گردد مرتبط با

مـادران آنهـا پسـت اداري     بررسی وضعیت آموزش کودکـان داراي اخـتالل یـادگیري و    براي -4
ضــمن شناسـایی ایـن دســته از کودکـان، خــدمات     تـا  ایجـاد گــردد  "معلــم مرجـع " تحـت عنـوان  

  .وقفه به مادران داده شود بی طور مداوم و اي تخصصی به مشاوره
 گـردد  انـزواي اجتمـاعی پیشـنهاد مـی     بخشی دوره آموزش زندگی خـانوادگی بـر   توجه به اثر با -5

در نتیجـه   به ایجـاد حـس همنـوایی بـا سـایر مـادران و       تا اشدصورت گروهی ب برگزاري جلسات به
الـدینی شــامل  همچنـین باتوجـه بــه اینکـه تنیـدگی و     .گـردد منجــر  کـاهش انـزواي اجتمـاعی آنـان    

هـاي   دوره .باشـد  مـی  ... اجتمـاعی و  يصـالحیت، انـزوا   افسـردگی،  :جملـه  زهاي متنوعی ا شاخص
  .تخصصی متناسب با هر کدام از عناوین برگزار گردد

آگاهی مادران داراي کودکان اختالل  برايبروشورهایی  تهیه با گیري مراکز اختالل یاد -6
  .خود را تسریع کننداثربخشی آموزشی  توانند می کاهش نگرانی مادران، یادگیري  عالوه بر



  
61  ...بررسی اثر آموزش زندگی خانوادگی در کاهش تنیدگی 

 منابع فارسی
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وم لانشگاه عد .پایان نامه دکتري مشاوره .والدینی مادران داراي کودکان بیش فعال

 .تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی تهران

 ،منشی طوسی، :مترجم .هاي یادگیري ناتوانی ).1373(. مک الفین جیمز، .ج واالس 
  .مشهد. انتشارات آستان قدس رضوي .تقی
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