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Abstract
Introduction: COVID-19 has led to high
prevalence of anxiety in population. This
disease can cause anxiety in caregiver mothers
of children with severe and profound
intellectual disabilities. This study aimed to
determine the effectiveness of emotion
regulation training on anxiety symptoms of
caregiver mothers of children with severe and
profound intellectual disabilities in outbreak of
COVID-19.
Method: A semi-experimental design with
experimental and control groups
was
administered. Statistical population consisted all
caregiver mothers of children with severe and/or
profound intellectual disabilities in Razan city
(n=88). Beck Anxiety Inventory was used to
collect data in pre and post intervention states.
A sample of 26 mothers with severe symptoms
of anxiety were randomly replaced in the
experimental and control groups. The
experimental group undergon 8 sessions
emotion regulation training, whereas the control
group received no training and remaind in the
waiting list. Analysis of covariance with
repeated measures was used to analyze the data.
Results: The results showed that 72.72% of
caregiver mothers of children with severe and
profound intellectual disabilities had moderate
to severe anxiety and 60.22% had severe
anxiety. Results of analysis of covariance with
repeated measures showed that the emotion
regulation training was effective in reducing
anxiety in caregiver mothers of children with
severe and profound intellectual disabilities in
outbreak of COVID-19 (p< 0.05).
Conclusion: According to the results, the
emotion regulation training to reduce anxiety of
caregiver mothers of children with severe and
profound mental disabilities is recommended.
Keywords: anxiety, COVID-19, emotion
regulation, intellectual disability, caregiver
mothers.
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چکیده
 منجر به مشکالت روانشناختی زیادی در91- کووید:مقدمه
 این بیماری میتواند موجب مشکالت.جامعه شده است
روانشناختی از جمله اضطراب در مادران مراقب کودکان دارای
 هدف پژوهش حاضر.کمتوانی عقالنی شدید و عمیق شود
اثربخشی آموزش تنظیم هیجان بر عالئم اضطراب در مادران
91-مراقب کودکان کمتوان عقالنی عمیق و شدید در دوره کووید
.بود
. روش پژوهش نیمهآزمایشی با گروه آزمایش و کنترل بود:روش
جامعه آماری این پژوهش را کل مادران مراقب کودکان کمتوان
 برای.)N=88( عقالنی شدید و عمیق شهرستان رزن تشکیل دادند
جمعآوری دادهها از پرسشنامه اضطراب بک در مراحل پیش و پس
 نفره از مادران دارای شدت62  نمونه ای. استفاده شد،از مداخله
عالئم اضطراب در دو گروه آزمایش و کنترل به صورت تصادفی
8  برای گروه آزمایش آموزش تنظیم هیجان در.جایگزین شدند
جلسه آموزش داده شد و گروه کنترل جلسات آموزشی را دریافت
 برای تجزیه و تحلیل دادهها از.نکردند و در لیست انتظار ماندند
.تحلیل کواریانس با اندازهگیری مکرر استفاده شد
 درصد مادران مراقب کودکان26/26  نتایج نشان داد که:یافتهها
مبتال به کمتوانی عقالنی شدید و عمیق اضطراب متوسط تا شدید
 نتایج تحلیل کواریانس با. درصد اضطراب شدید داشتند26/66 و
اندازهگیری مکرر نشان داد که آموزش تنظیم هیجان بر کاهش
اضطراب مادران مراقب کودکان دارای کمتوانی عقالنی شدید و
.)p> 6/60)  اثربخش بوده است91-عمیق در دوره کووید
 آموزش تنظیم هیجان برای، با توجه به نتایج:نتیجهگیری
کاهش عالئم اضطراب مادران مراقب کودکان دارای کمتوانی
.عقالنی شدید و عمیق پیشنهاد میشود
، کمتوانی عقالنی، تنظیم هیجان، اضطراب:واژههای کلیدی
. مادران مراقب،91-کووید
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که میزان اضطراب  8/9درصد بوده است( .)92در یک
پژوهش در میان مراقبان کودکان مبتال به کمتوانی عقالنی
میزان اضطراب  02درصد گزارش شده است( .)92عالوه بر
این ،در پژوهش دیگر میزان اضطراب متوسط به باال در
مادران مراقب کودکان مبتال به ناتوانی عقالنی و رشدی 39
درصد گزارش شده است( .)98در یک پژوهش دیگر نشان
داده شده است که مادران کودکان دارای مشکالت عصبی -
رشدی از اضطراب باالتری نسبت به مادران کودکان عادی
برخوردار هستند( .)91در ایران نیز نشان داده شده است که
میزان شیوع اضطراب مادران کودکان مبتال به بیماریهای
مزمن  01/9درصد بوده است(.)66
پژوهشهای مربوط به دوره کووید 91-به عالئم اضطراب
در جمعیت عمومی اشاره کردهاند؛ به عنوان نمونه ،در یک
پژوهش در دوره کووید 91-نشان داده شد که  06درصد از
افراد در دوره کووید 91-اضطراب را گزارش کردهاند(.)69
همچنین در دوره کووید 91-در میان مادران دارای کودکان
خردسال و یا متولد شده در دوره کووید 91-و در مادران
دارای کودکان مبتال به اوتیسم ،اضطراب گزارش شده است
( .)66-63در میان مادران مراقب کودکان دارای نیازهای
ویژه در دوره کووید 91-میزان اضطراب  66/0درصد بوده
است( .)60از جمله عوامل مرتبط با اضطراب مادران مراقب
کودکان دارای نیازهای ویژه در دوره کووید 91-استرس
فرزندپروری و مشکالت مربوط به حمایت اجتماعی عنوان
شده است(.)60
عالوه بر اضطراب ،تعطیلی مدارس ،کاهش خدمات مربوط
به مراقبت از کودکان کمتوان در دوره کووید91-
خانوادههای کودکان دارای نیازهای ویژه را با مشکالتی نظیر
محدودیت خدمات بالینی ،خدمات توانبخشی و تهیه
تجهیزات پزشکی مواجه کرده است( .)62از اینرو ،مادران
مراقب کودکان مبتال به کمتوانی عقالنی شدید و عمیق نیاز
به آموزشهای روانشناختی دارند که در دوره کووید91-
مورد توجه پژوهشگران قرار نگرفته است .قبل از کووید،91-
اثربخشی درمانها و آموزشهای مختلف از جمله آموزش
توانمندسازی روانشناختی ،)62( 0درمان شناختی -
رفتاری( ،)68آموزش تابآوری ،)61(2آموزش فرزندپروری

مقدمه
بیماری ویروسی کووید 991-برای اولین بار در دسامبر 6691
در ووهان چین ایجاد شد که بهشدت دستگاه تنفس را تحت
تأثیر قرار میدهد( .)9این ویروس کل جهان را درگیر( )6و
جامعه انسانی را با نگرانی همراه کرده است .این بیماری
ویروسی در فوریه  6669بالغ بر  966میلیون نفر در جهان را
مبتال کرده است و بالغ بر دو میلیون نفر را به کام مرگ
کشانده است؛ در ایران تا فوریه  6669تعداد مبتالیان بالغ بر
یک میلیون و پانصد هزار نفر بوده است که از این تعداد بالغ
بر  01هزار نفر جان خود را از دست دادهاند( .)3مشکالت
روانشناختی از پیامدهای این بیماری ویروسی هستند(.)0-0
از جمله گروههایی که ممکن است مشکالت روانشناختی را
در دوره کووید 91-تجربه کنند مادران مراقب کودکان مبتال
به کمتوانی عقالنی 6شدید و عمیق هستند.
در پژوهشهای قبل از کووید 91-نشان داده شده است که
مادران مراقب 3کودکان مبتال به کمتوانی نسبت به مادران
کودکان عادی مشکالت روانشناختی بیشتر را گزارش
میکنند( .)2-2زیرا مراقبت از این کودکان برای آنان یک
فشارازی روانی محسوب میشود و با استرس ،فرسودگی و
مشکالت روانشناختی در ارتباط است( .)8-1براساس نتایج
پژوهشهای مربوط به دوره کووید ،91-افرادی که از
کودکان مراقبت میکنند ،استرس بیشتری را در زمان
کووید 91-نشان میدهند( .)96-99بنابراین ،پرداختن به
مشکالت روانشناختی از جمله اضطراب مادران مراقب
کودکان مبتال به کمتوانی عقالنی شدید و عمیق و اثربخشی
درمانهای روانشناختی از جمله تنظیم هیجان 0در دوره
کووید 91-میتواند توجه روانشناختی به این مادران را
برجسته نماید.
یکی از مشکالت روانشناختی مادران مراقب کودکان دارای
بیماریها و یا ناتوانیهای خاص ،اضطراب( )96-90است .به
عنوان نمونه ،قبل از کووید 91-نشان داده شده است که 00
درصد مادران دارای کودکان مبتال به اختالالت روانپزشکی
از عالئم اضطراب در رنج بودند( .)90در مادران مراقب
کودکان ویژه از جمله فلج مغزی نیز نشان داده شده است
1. COVID-19
2. intellectual disability
3. caregiver mothers
4. emotion regulation

5. psychological empowerment
6. resilience
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اثربخشی آموزش تنظیم هیجان بر اضطراب مادران دارای کودک...

مثبت ،)36(9آموزش خود دلسوزی ،)39(6آموزش
ذهنآگاهی )36(3و آموزش ذهنآگاهی مبتنی بر حمایت
رفتاری مثبت )33(0بر مشکالت روانشناختی مادران مراقب
کودکان کمتوان عقالنی تأیید شده است .یکی از
آموزشهایی روانشناختی ،آموزش تنظیم هیجان است.
تنظیم هیجان به عنوان فرآیندی فرایندی تعریف شده است
که برخورداری از آن موجب میشود هیجانات ،زمان استفاده
از آنها و چگونگی تجربه و ابراز آنها تنظیم شود؛ تنظیم
هیجان موجب تغییرات پویا ،طوالنیمدت و سریع در بروز و
تغییر در پیامدهای هیجانات (در رفتار ،تجربه و فیزیولوژی)
میشود( .)30در پژوهشهای قبل از کووید ،91-تأثیر
آموزش تنظیم هیجان بر بهزیستی روانشناختی مادران
دارای کودکان مبتال به کمتوانی تأیید شده است(.)61
عالوهبراین ،نشان داده شده است که آموزش تنظیم
هیجان بر اضطراب مادارن کودکان دارای کمتوان عقالنی
اثربخش بوده است ( .)30تا زمان انجام این پژوهش در مورد
اثربخشی تنظیم هیجان بر اضطراب مادران مراقب کودکان
مبتال به کمتوانی عقالنی شدید و عمیق در دوره کووید91-
پژوهشی انجام نگرفته است .اما رابطه تنظیم هیجان با
اضطراب در دوره کووید 91-در مادران کودکان مبتال به
اختالالت عصبی -رشدی( )91تأیید شده است .بنابراین خأل
پژوهشی در زمینه اثربخشی آموزش تنظیم هیجان بر
اضطراب مادران مراقب کودکان مبتال به کمتوانی عقالنی
شدید و عمیق وجود دارد که این موضوع مورد غفلت
پژوهشگران قرار گرفته است.
پژوهشهای قبلی نشان دادهاند که مادران مراقب کودکان
دارای اختالالت عصبی  -رشدی کمتر از راهبردهای مثبت
تنظیم هیجان و بیشتر از راهبردهای منفی تنظیم هیجان
استفاده میکنند( ،)91بنابراین آموزش تنظیم هیجان میتواند
بر اضطراب آنان به عنوان مراقبان کودکانشان مؤثر واقع
شود .این مادران ممکن است به دلیل مشکالت مربوط به
کووید 91-خدمات روانشناختی و پزشکی را کمتر دریافت
کنند و همین امر ممکن است مشکالت روانشناختی آنان
ماز جمله اضطراب را ایجاد کند .ازاینرو ،مسئله اصلی این

پژوهش بررسی میزان شیوع اضطراب در مادران مراقب
کودکان مبتال به کمتوانی عقالنی شدید و عمیق و اثربخشی
آموزش تنظیم هیجان بر اضطراب این مادران بوده است .با
توجه به اینکه مادران به طور مستقیم با مشکالت مراقبت از
کودکان کمتوان شدید و عمیق در ارتباط هستند،
آموزشهای روانشناختی برای آنان الزم و ضروری است
( .)32اثربخشی آموزش تنظیم هیجان برای کاهش اضطراب
مادران مراقب کودکان مبتال به کمتوانی ذهنی شدید و
عمیق در دوره کووید 91-مورد بررسی قرار نگرفته است و
خأل پژوهشی در این زمینه احساس میشود؛ بر این اساس
انجام پژوهش حاضر موجب توجه درمانگران به میزان شیوع
اضطراب و اثربخشی آموزش تنظیم هیجان بر میزان
اضطراب آنان در دوره کووید 91-میشود .عالوهبراین انجام
این پژوهش میتواند تقویت ادبیات پژوهشی در مورد
اثربخشی آموزش تنظیم هیجان بر اضطراب مادران کودکان
مبتال به کمتوانی عقالنی شدید و عمیق را به دنبال داشته
باشد.
روش
طرح پژوهش :این پژوهش از نوع پژوهشهای
نیمهآزمایشی (پیشآزمون  -پسآزمون با گروه کنترل) بود.
در این پژوهش آموزش تنظیم هیجان به عنوان متغیر
مستقل و اضطراب به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته
شدهاند.
آزمودنیها :جامعه آماری این پژوهش را کل مادران
مراقب کودکان مبتال به کمتوان عقالنی عمیق و شدید در
شهرستان رزن تشکیل دادند که براساس اطالعات بهزیستی
شهرستان تعداد  930کودک تحت پوشش بهزیستی بودند
که مادران آنها به عنوان مراقبان اصلی آنها معرفی شدند.
مادران به این دلیل به عنوان مراقب معرفی شدند که این
کودکان توانایی انجام بسیاری از فعالیتها از جمله خوردن
غذا ،نظافت شخصی و مراقبت از خود را ندارند .پس از کسب
اجازه از مسئولین بهزیستی شهرستان ،پژوهشگران به منازل
مراجعه کردند .در زمان انجام پژوهش  39مادر بیسواد یا
دارای سواد ابتدایی بودند و به دلیل احتمال عدم پاسخ به
پرسشنامهها از نمونه حذف شدند .پانزده مادر به دالیل
شخصی در پژوهش شرکت نکردند .در نهایت 88 ،مادر
مراقب کودکان دارای کمتوان عقالنی شدید و عمیق در

1. positive parenting
2. self-compassion
3. mindfulness
4. mindfulness based positive behavioral support
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بهداشتی رعایت شد .به این صورت که افراد شرکتکننده در
جلسات به صورت انفرادی به مرکز دعوت شدند و در حین
جلسات فاصله اجتماعی و استفاده از ماسک رعایت شد.
ابزار
 .9برای گردآوری دادهها در پیشآزمون ،پسآزمون و
پیگیری از مقیاس اضطراب بک )32( 9استفاده شد .این
آزمون  69نشانه و عالمت از اضطراب را میسنجد.
پاسخدهنده به هر عالمت اضطراب براساس شدت آن یعنی
شدید= ،3متوسط= ،6خفیف= ،9هرگز= 6پاسخ میدهد .در
این آزمون نمره صفر تا  63نشاندهنده اضطراب خفیف،
نمره  60تا  68اضطراب متوسط و نمره باالتر از  61اضطراب
مرضی است .ضریب آلفای کرونباخ این آزمون  6/16و
پایایی بازآزمایی آن  6/20بوده است( .)32این پرسشنامه در
ایران مورد استفاده قرار گرفته است که میزان آلفای کرونباخ
آن  6/88و میزان پایایی بازآزمایی آن  6/22گزارش شده
است( .)38در پژوهش حاضر میزان ضریب آلفای کرونباخ
این پرسشنامه در  88مادر دارای کودکان مبتال به کمتوانی
عقالنی شدید و عمیق  6/89بود.
روند اجرای پژوهش :پس از مراجعه به مادران هدف از
انجام پژوهش برای آنان به روشنی بیان شد و سپس
پرسشنامههای پژوهش در اختیار آنان قرار داده شد .آنان به
مدت  66تا  06دقیقه پرسشنامهها را تکمیل کردند .پس از
تعیین شدن مادران دارای عالئم اضطراب 62 ،مادر در دو
گروه آزمایش و کنترل به صورت تصادفی جایگزین شدند و
نمرات آنان به عنوان پیشآزمون در نظر گرفته شد .برای
گروه آزمایش آموزش تنظیم هیجان در هشت جلسه و
هرجلسه به مدت  9ساعت و نیم اجرا شد و در زمان اجرای
پژوهش هیچگونه آموزشی به گروه کنترل داده نشد و در 3
جلسه به عنوان هماهنگی و نحوه ارتباط آنان با بهزیستی و
استفاده از کمک روانشناسان مرتبط با بهزیستی در دوره
کووید 91-توجیه شدند .بعد از آموزش برای گروه آزمایش از
هر دو گروه پسآزمون گرفته شد .پس از آن پیگیری دوماهه
برای دو گروه اجرا شد .برای تحلیل دادهها از آزمون تحلیل
کواریانس با اندازهگیری مکرر یا تحلیل واریانس مختلط با
حذف اثر مدت ازدواج ،تعداد فرزند و داشتن فرزند خردسال
استفاده شد .زیرا در این پژوهش امکان همتاسازی گروههای

پژوهش شرکت کردند .سپس پرسشنامههای پژوهش در
میان آنها توزیع شد .پس از ارزیابی  20مادر ( 26/26درصد)
دارای شدت عالئم اضطراب متوسط تا شدید بودند .از میان
این مادران  03نفر ( 26/66درصد) دارای اضطراب شدید
بودند .در این پژوهش از میان این  03نفر  36مادر در دو
گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند .دو نفر از گروه
آزمایش در جلسات به صورت مداوم شرکت نکردند و در
تجزیه و تحلیل نهایی حذف شدند .بر این اساس 6 ،نفر هم
از گروه کنترل حذف شدند .در نهایت نمرات  62نفر ( 93نفر
گروه کنترل و  93نفر گروه آزمایش) تحلیل شد .الزم به ذکر
است که دو گروه از نظر سن و سطح تحصیالت همتا شدند،
به این صورت که به صورت تصادفی افراد دارای سن مشابه
و یا نزدیک به هم در دو گروه به صورت تصادفی جایگزین
شدند .اما به دلیل پراکندگی در مدت ازدواج ،تعداد فرزند و
داشتن فرزند خردسال امکان همتاسازی وجود نداشت.
مالکهای ورود به پژوهش عبارت بودند از :موافقت و
رضایت آگاهانه ،داشتن فرزند مبتال به کمتوانی ذهنی شدید
و عمیق ،برعهده داشتن وظیفه مراقبت از فرزند توسط مادر،
کسب نمره باالتر از نقطه برش در پرسشنامه اضطراب بک،
نداشتن بیماری جسمانی و روانی براساس گزارش خود
شرکتکنندگان ،داشتن حداقل سواد راهنمایی و دبیرستان،
عدم بستری به دلیل مشکالت جسمانی و روانشناختی در 2
ماه قبل از انجام پژوهش براساس گزارش خود مادران،
رعایت کلی توصیههای بهداشتی مربوط به کووید ،91-به
ویژه در هنگام برگزاری جلسات .مالکهای خروج نیز
عبارت بودند از :عدم موافقت و رضایت از شرکت در
پژوهش ،عدم شرکت مداوم در جلسات آموزش تنظیم
هیجان ،نداشتن میل و انگیزه هنگام شرکت در جلسات ،عدم
توجه به پروتکلهای بهداشتی.
مالحظات اخالقی :قبل از اجرای پژوهش ،هدف پژوهش
برای شرکتکنندگان در پژوهش شرح داده شد و آنها بعد از
موافقت آگاهانه فرم رضایت از شرکت در پژوهش را تکمیل
کردند .به مادران اطمینان داده شد که شرکت یا عدم شرکت
آنان در پژوهش نقشی در خدمات روانشناختی مربوطه برای
فرزند آنان نخواهد داشت .عالوهبراین ،شرکتکنندگان با
چاپ مقاله بدون ذکر نام و نشانی موافقت نمودند .همچنین
در زمان اجرای جلسات تمام موارد مربوط به پروتکلهای

1. Beck Anxiety Scale
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آزمایش و کنترل براساس این متغیرها وجود نداشت .تحلیل
دادهها با نرمافزار  SPSS-24انجام شد.
در این پژوهش برای گروه آزمایش آموزش تنظیم هیجان
استفاده شد؛ این آموزش توسط آریاپوران( )31براساس
آموزش تنظیم هیجان گراتز و گاندرسون( )06ساخت و
طراحی شده است .در پژوهشهای قبلی اثربخشی این
آموزش بر بهزیستی روانشناختی و جسمانی ،عاطفه و خلق

جلسه اول

جلسه دوم

جلسه سوم

جلسه چهارم

و سالمتروان( )09-03تأیید شده است .این آموزش در
هشت جلسه (هرجلسه به مدت  9ساعت و نیم) اجرا شد .در
این پژوهش به دلیل اجرای آموزش در دوره کووید،91-
تمام موراد مربوط به رعایت پروتکلهای بهداشتی از جمله
فاصله اجتماعی رعایت شده است .در جدول  9خالصه
جلسات آموزش تنظیم هیجان آورده شده است.

جدول (1خالصه جلسات آموزش تنظیم هیجان
آموزش جلسه چهارم اما برای هیجانات منفی
اجرای پیشآزمون ،برقراری ارتباط و مفهومسازی و لزوم استفاده
به همراه تکلیف خانگی همان جلسه اما در
جلسه پنجم
از آموزش تنظیم هیجان برای مادران مراقب کودکان مبتال به
مورد هیجانات منفی
کمتوانی شدید و عمیق.
آگاهی از هیجانات مثبت :مروری کوتاه بر جلسه قبل ،آموزش
آموزش بازارزیابی هیجانات و ابراز هیجانات
آگاهی از هیجانات مثبت به ویژه هیجانات مرتبط با مراقبت از
مثبت :مرور جلسه قبل ،آموزش تجربه ذهنی
فرزند) و انواع آنها شادی ،عالقمندی و عشق ،همدلی) و آموزش
هیجانات مثبت شادی ،عالقمندی و عشق،
جلسه ششم
توجه به هیجانات مثبت و لزوم استفاده از آنها همراه با مثال به
همدلی) به صورت تجسم ذهنی ،بازداری ذهنی
صورت تجسم ذهنی به عنوان مثال تجسم یک صحنه
و آموزش ابراز مناسب این هیجانات
شادیآفرین و دلسوزی) ،تکلیف خانگی :نوشتن هیجانات مثبت
عمده و ثبت در فرم مربوطه
آگاهی از هیجانات منفی :مروری کوتاه بر جلسه قبل ،آموزش
آموزش بازارزیابی هیجانات و ابراز هیجانات
آگاهی از هیجانات منفی مرتبط با مراقبت از فرزند و انواع آنها
منفی :مرور جلسه قبل ،آموزش تجربه ذهنی
اضطراب ،غمگینی ،خشم و نفرت) و آموزش توجه به هیجانات
هیجانات منفی اضطراب ،غمگینی ،خشم و
منفی و لزوم استفاده از آنها همراه با مثال به صورت تجسم ذهنی جلسه هفتم
نفرت) ،ابراز نامناسب و بازداری و بازارزیابی
به عنوان مثال تجسم یک صحنه غمگینکننده مربوط به مراقبت
ابراز نامناسب این هیجانات
از فرزند دارای کمتوان عقالنی شدید و عمیق) ،تکلیف خانگی:
نوشتن هیجانات مثبت عمده و ثبت در فرم مربوطه
آموزش پذیرش هیجانات مثبت :مرور جلسه قبل ،آموزش پذیرش
بدون قضاوت میزان باال یا پایین) هیجانات مثبت و پیامدهای
مثبت و منفی استفاده از این هیجانات ،تکلیف خانگی :نظرخواهی جلسه هشتم جمعبندی جلسات آموزشی و اجرای پسآزمون
از همسر و دوست نزدیک در مورد پایین یا باال بودن هیجانات
مثبت و ثبت در فرم مربوطه

تعداد فرزند و داشتن فرزند خردسال امکان همتاسازی وجیود
نداشته است؛ براین اساس در تحلیل نهایی مقایسه دو گیروه
با حذف اثر این متغیرها انجام شده است.
جییدول  3میییانگین و انحییرافمعیییار اضییطراب در دو گییروه
آزمایش و کنترل بیه تفکییک پییشآزمیون ،پیسآزمیون و
پیگیری را نشان میدهد.
نتایج جدول  0مربوط به رعاییت پییشفیر هیای تحلییل
واریانس با اندازهگیری مکرر اسیت .براسیاس نتیایج آزمیون
باکس که معنیدار نبوده است ،شرط همگنی میاتریسهیای
واریانس کواریانس رعاییت شیده اسیت .بیر اسیاس آزمیون

یافتهها
نتایج مربوط به شییوع اضیطراب در میادران دارای کودکیان
مبتال به کمتیوانی عقالنیی شیدید و عمییق نشیان داد کیه
 26/26درصد مادران دارای شدت عالئم اضیطراب متوسیط
تا شدید و  26/66درصد دارای اضطراب شدید بودند .جیدول
 6یافتههای توصیفی مربوط به دوگروه آزمیایش و کنتیرل را
از نظر سن ،تحصیالت ،مدت ازدواج ،تعداد فرزنید و داشیتن
فرزند خردسال نشان میدهد.
براسییاس نتییایج جییدول  6دو گییروه از نظییر سیین و سییطح
تحصیالت همتا بودهاند .اما در متغیرهایی مانند مدت ازدواج،
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دو گروه آموزش تنظیم هیجان و گروه کنترل تفیاوت معنیی
دار وجود ندارد .اثر گروه و تعاملی گیروهددوره بیر اضیطراب
معنیدار بوده است؛ انیدازه اثیر آمیوزش تنظییم هیجیان بیر
اضطراب  6/31بوده است.

کرویت میوچلی کیه معنییدار نبیوده اسیت ،فیر برابیری
واریانسهای درونگروهی رعایت شیده اسیت و بیر اسیاس
آزمون لوین و عدم معنیداری آن شرط برابری واریانسهای
بین گروهی نیز رعایت شده است.
جدول  0نشان میدهد که بین میانگین دوره در اضطراب در

جدول )2توزیع فراوانی سن ،تحصیالت ،مدت ازدواج ،تعداد فرزند و داشتن فرزند خردسال به تفکیک گروه آزمایش و کنترل
 62تا  36سال  39تا  30سال  32تا  06سال باالی  06سال
سن
)36/22%( 0
)90/38%( 6
)63/68%( 3
)36/22%( 0
( nدرصد)
کارشناسی
کاردانی
دیپلم
زیر دیپلم
تحصیالت
)90/38%( 6
)63/68%( 3
)63/68%( 3
)38/02%( 0
( nدرصد)
 99تا  90سال  92تا  66سال باالی  66سال
 2تا  96سال
مدت ازدواج
گروه آزمایش
)36/22%( 0
)63/68%( 3
)38/02%( 0
)2/21%( 9
( nدرصد)
 0و باالتر
 3فرزند
 6فرزند
 9فرزند
تعداد فرزند
)63/68%( 3
)36/22%( 0
)36/22%( 0
)90/38%( 6
( nدرصد)
خیر
بله
داشتن فرزند خردسال
)38/02%( 0
)29/00%( 8
( nدرصد)
 62تا  36سال  39تا  30سال  32تا  06سال باالی  06سال
سن
)36/22%( 0
)90/38%( 6
)63/68%( 3
)36/22%( 0
( nدرصد)
کارشناسی
کاردانی
دیپلم
زیر دیپلم
تحصیالت
)90/38%( 6
)63/68%( 3
)63/68%( 3
)38/02%( 0
( nدرصد)
 99تا  90سال  92تا  66سال باالی  66سال
 2تا  96سال
مدت ازدواج
گروه کنترل
)36/22%( 0
)90/38%( 6
)36/22%( 0
)63/68%( 3
( nدرصد)
 0و باالتر
 3فرزند
 6فرزند
 9فرزند
تعداد فرزند
)90/38%( 6
)63/68%( 3
)38/02%( 0
)63/68%( 3
( nدرصد)
خیر
بله
داشتن فرزند خردسال
)02/90%( 2
)03/80%( 2
( nدرصد)
جدول )3میانگین و انحراف استاندارد اضطراب در دو گروه آزمایش و کنترل به تفکیک پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری
گروه کنترل
گروه آزمایش
دوره
متغیر
انحراف استاندارد
میانگین
انحراف استاندارد
میانگین
0/26
36/00
2/66
39/16
پیشآزمون
0/96
33/63
0/21
60/29
پسآزمون
اضطراب
3/80
33/80
0/60
62/22
پیگیری
جدول )4نتایج آزمون باکس ،کرویت موچلی و لوین جهت رعایت پیشفرضهای تحلیل واریانس با اندازهگیری مکرر

متغیر
اضطراب

برای اضطراب در مادران مراقب کودکان کمتوان شدید و عمیق
لوین
کرویت موچلی
باکس ))F
پسآزمون
پیشآزمون
6/693
9/210
6/612
9/90
)p=6/19
)p=6/913
)p=6/36
)p=6/903
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جدول )5نتایج تحلیل واریانس با اندازهگیری مکرر برای مقایسه پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری اضطراب در گروه
آزمایش و کنترل با حذف اثر مدت ازدواج ،تعداد فرزند و داشتن فرزند خردسال
اندازه اثر
منبع
متغیر
F
MS
df
SS
6/92
3/10
36/93
9
36/93
دوره
2/022
69
926/080
خطا
6/31
266/088
9
266/088
گروه
دد93/60
اضطراب
خطا

100/890

69

00/090

گروهددوره

28/600

9

28/600
دد8/160
توجهp> 6/69 :دد؛ p> 6/60د

همانطور که در جیدول  2مشیاهده مییشیود بیین مییانگین
پسآزمون و پیگیری با پیشآزمون اضطراب در گروه آموزش
تنظیم هیجان و کنترل تفاوت معنییدار وجیود دارد .در پیس
آزمون و پیگیری ،میانگین اضطراب در گروه آزمایش نسیبت
به گروه کنترل به طور معنیدار کاهش پیدا کرده اسیت .بیه
عبارت دیگر آموزش تنظیم هیجان در مقایسه با گروه کنترل

-

6/20

بر کاهش نمرات اضطراب گروه کنترل اثربخش بوده اسیت.
عییالوه بییراین ،نمییرات اضییطراب در پیگیییری نسییبت بییه
پسآزمون معنیدار بوده است .بیه ایین معنیی کیه در گیروه
آموزش تنظییم هیجیان نمیرات اضیطراب در دوره پیگییری
نسبت به پسآزمون افزایش یافته است.

جدول )6نتایج آزمون تعقیبی توکی برای مقایسه پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری اضطراب در دو گروه آزمایش و کنترل
اختالف میانگین گروهها
متغیر
دوره
دوره
پیگیری
پسآزمون
دد
0/90
دد2/39
پیشآزمون
گروه آزمایش
د
-9/90
پسآزمون
اضطراب
-9/39
-6/216
پیشآزمون
گروه کنترل
-6/290
پسآزمون
توجهp> 6/69 :دد و p> 6/60د

افزایش یافته است .عالوهبراین ،این یافته با یافتههیای دوره
کووید 91-نیز متفاوت اسیت کیه مییزان اضیطراب میادران
مراقب کودکان دارای نیازهای ویژه را  66/0درصید گیزارش
کردهاند ( .)60علت این تفاوت با یافتههای قبل از کووید91-
میتو اند به نوع پرسشینامه میورد اسیتفاده برگیردد؛ زییرا در
پییژوهش قبلییی ( )60از زیرمقیییاس اضییطراب پرسشیینامه
اضطراب ،افسردگی و استرس( )00استفاده شده است؛ امیا در
این پژوهش پرسشنامه اضطراببک( )32مورد اسیتفاده قیرار
گرفته است .بنابراین ممکن است تفاوت در نیوع پرسشینامه
مورد استفاده در میزان شیوع اضطراب نقش داشته باشید .در
تبیین این یافته میتیوان گفیت کیه در پیژوهشهیای دوره
کوویید ،91-اسییترس فرزنییدپروری و مشییکالت مربییوط بییه
حمایت اجتماعی به عنوان دو عامل مهم مرتبط با اضیطراب
مییادران مراقییب کودکییان دارای نیازهییای ویییژه عنییوان
شدهاند( .)60از این رو ،میتیوان گفیت کیه میادران مراقیب

بحث
هدف اول پژوهش حاضر بررسی میزان شییوع اضیطراب در
مادران مراقب کودکان مبتال به کمتیوانی عقالنیی شیدید و
عمیق در دوره کووید 91-بود .نتایج توصیفی نشیان داد کیه
 26/26درصد از مادران از اضطراب متوسط تا شدید برخوردار
بودند و  26/66نفر دارای عالئم اضیطراب شیدید ییا بیالینی
بودند .این نتیجه با یافتههیای قبیل از کوویید 91-متفیاوت
است که به میزان شیوع اضطراب در مادران مراقب کودکیان
نیازمند مراقبت ویژه را بین  8/9تا  09درصد گزارش کردهاند
( .)66 ،90-29همچنین با یافتههیای قبیل از کوویید 91-در
میان مادران مراقب کودکان مبتال به کمتوانی متفاوت اسیت
که میزان اضطراب مادران ایین کودکیان را بیین  39تیا 02
درصد( )92-98گزارش نمودند .بیه عبیارت دیگیر مییتیوان
گفت که میزان شیوع اضطراب مادران مراقب کودکان مبتال
به کیمتیوانی عقالنیی شیدید و عمییق در دوره کوویید91-
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تأثیرات منفی آنها موجب آگاهی مادران نسبت به وجود ایین
هیجانات در دوره کووید 91-میشود .به عبارت دیگر ،آگاهی
مادران کودکان دارای کمتوان عقالنی از هیجانیات خیویش
مانند نگرانی و اضطراب از طریق آموزش راهبردهای تنظییم
هیجان و بازارزیابی شناختی این هیجانات از طریق آمیوزش
تنظیم هیجان باع میشود که آنان به نحو مناسیبتیری از
هیجانات استفاده کنند و به صورت مناسب آنها را در موقعیت
مختلف ابراز کنند .بنابراین همین امر احتماالً موجب کیاهش
اضطراب در آنان نسبت به گروه کنترل شده است.
همچنیین نتیایج نشیان داد کیه مییانگین اضیطراب در دوره
پیگیری نسبت به پسآزمون در گروه آزمایش افزایش یافتیه
است .ممکن است این امر به این دلیل باشد که این پژوهش
در دوره کووید 91-انجام شده اسیت و ایین میادران بعید از
آموزش نیز با استرس ناشی از کووید 91-دست و پنجه نیرم
کردهاند؛ عالوهبراین ،ممکن است نگرانیی و اضیطراب آنیان
نسبت به فرزندان دارای کمتوانی ذهنی تحت تیأثیر اخبیار و
اطالعات مربوط به ابتالی افراد به کووید 91-و مرگ و میر
ناشی از آن قرار گرفته باشد.
یک محدودیت این پژوهش جمعآوری مقطعی دادهها و عدم
امکان مصاحبه برای شییوعشناسیی عالئیم اضیطراب بیوده
است .عالوهبراین در این پژوهش از مقییاس اضیطراب بیک
استفاده شده است و پیشنهاد میشیود کیه در پیژوهشهیای
بعدی پرسشنامه اضطراب بیماری کرونا میورد اسیتفاده قیرار
بگیرد .عدم کنترل متغیرهایی مانند سن کودک و مشیکالت
مالی والیدین ییک محیدودیت دیگیر پیژوهش بیوده اسیت.
بنابراین پیشنهاد میشود که در پژوهشهای آتی در صیورت
امکان برای بررسی شیوع اضیطراب از مصیاحبه تشخیصیی
استفاده شود .عالوهبراین ،اگر متغیرهایی مانند سین کیودک،
وضعیت اقتصادی و همچنین مشکالت زناشویی کنترل شود
ممکن است در نتایج تأثیر داشته باشد .عدم مقایسه آمیوزش
تنظیم هیجیان بیا آمیوزشهیای روان شیناختی دیگیر ییک
محدودیت دیگر مطالعه بود که مقایسه تأثیر آموزش تنظییم
هیجان با آموزشها و درمیانهیای روانشیناختی دیگیر بیر
اضطراب مادران مراقب کودکان کیمتیوان عقالنیی شیدید و
عمیق به پژوهشهای آینده پیشنهاد میشود .بیا وجیود ایین
محدودیتها ،نتایج نشان داد که آموزش تنظییم هیجیان بیر
اضطراب مادران دارای کودکان کیم تیوان عقالنیی شیدید و

کودکان مبتال به کمتوانی عقالنیی شیدید و عمییق ممکین
است در دوره کووید 91-اسیترس فرزنیدپرروی و همچنیین
حمایت اجتماعی کمتر را دریافت کننید و همیین امیر باعی
میشود که آنان نگرانی و اضطراب را بیشیتر از دوره قبیل از
کووید 91-تجربه کنند .عالوهبیراین ،تعطیلییهیا و کیاهش
خدمات بالینی و پزشکی بیرای کودکیان کیمتیوان عقالنیی
شدید و عمیق در دوره کوویید 91-ممکین اسیت در شییوع
باالی اضطراب مادران مراقیب کودکیان کیمتیوان عقالنیی
شدید و عمیق نقش داشیته باشید؛ زییرا تعطیلیی میدارس و
کاهش خدمات مربوط به مراقبت از کودکان کمتوان در دوره
کووید 91-موجب شده است که خانوادههای این کودکیان از
نظر دریافت خیدمات بیالینی ،خیدمات تیوانبخشیی و تهییه
تجهیزات پزشکی با مشکل مواجه شوند( .)60عیالوه بیراین،
نگرانی زیاد مادران در مورد ابتالی کودکانشیان بیه بیمیاری
کووید 91-و یا نگرانی در مورد مشیکل خیدمات بیه آنیان و
فرزندانشان در این دوره مییتوانید ییک دلییل دیگیر بیرای
اضطراب در مادران مراقب کودکان کمتوان عقالنی شیدید و
عمیق باشد.
هدف دوم پژوهش بررسی اثربخشی آموزش تنظیم هیجیان
بر اضطراب مادران مراقب کودکان مبتال به کمتوانی عقالنی
شییدید و عمیییق در دوره کووییید 91-بییود .نتییایج تحلیییل
کواریانس با اندازهگیری مکرر نشان داد هنگام مقایسه گیروه
آزمایش با گروه کنترل در گروه تنظیم هیجان میانگین پس-
آزمون و پیگیری اضطراب مادران نسبت به گروه کنتیرل بیه
طور معنیدار کاهش پیدا کرده است .در پژوهشهای قبل از
کووییید ،91-تییأثیر آمییوزش تنظیییم هیجییان بییر بهزیسییتی
روانشییناختی( )61و اضییطراب( )30مییادران دارای کودکییان
مبتال به کمتوانی تأیید شده است که نتایج این پیژوهش بیا
این یافتهها همخوان اسیت .عیالوهبیراین در پیژوهشهیای
همبسییتگی در دوره کووییید 91-رابطییه تنظیییم هیجییان بییا
اضطراب در دوره کووید 91-در میادران کودکیان مبیتال بیه
اختالالت عصبی  -رشدی( )91تأیید شده است.
در تبیین این یافته میتوان گفت که آموزش تنظیم هیجیان
موجب تعدیل ،تغییر و مدیریت هیجانات مییشیود(-03 ،31
 )09و همین امر باعی پیذیرش هیجانیات منفیی از جملیه
اضییطراب و نگرانییی در مییادران مراقییب کودکییان کییمتییوان
عقالنی شدید و عمیق میشود .پیذیرش هیجانیات منفیی و
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