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 مقدمه
ـــدن یکی از  ین مراحل زندگی یک زن ترمهممادر ش

 ي متفاوتی از قبیل احســاس رضــایت،هاتجربهاســت که با 

ـــئول مثبت و منفی، جاناتیه ي مادرانگی و حتی هاتیمس

ند همراه  نایی خود براي بزرگ کردن فرز باره توا ید در ترد

ـــت  ـــایی  )1(اس ـــورت وجود فرزند دچار نارس ولی در ص

س حرکتی، ضاعفی بر خانواده هابیآ صوصبه ي روانی م  خ

  .)2( گرددیمنقش سنتی مراقب را دارد ایجاد  مادر که

ـــی حرکتی یکی  ـــایی حس ي هاتیمعلول از عمدهنارس

ست  شورها ا سیاري از ک سایی به  .)3(کودکان در ب این نار

ضعف، اختالل افرادي اطالق می شود که به هر علت دچار 

شند یا براي تحرك، نیاز به  یا ناتوانی در سیستم حرکتی با

شند. اپاره شته با سایل کمکی دا ی افرادي که طورکلبهي و

سه گروه ستند در  سمی حرکتی ه سایی ج افراد  دچار نار

نقص در عملکرد اعضاي  مبتالبهدچار قطع عضو شده، افراد 

بهبدن و افراد  ندا مبتال کل در ا ـــ م حرکتی قرار تغییر ش

  .گیرندمی

ـــوص  عات در خص طال ند بر روان  ریتأثم یت فرز معلول

که این مادران با مشــکالتی از قبیل  دهدیممادران نشــان 

، )5(خانواده  يهاتیدر اهداف فعال ریی، تغ)4( روابط آشفته

ــاد شیافزا ــار اقتص ــکالت یاجتماع ي، انزوا)6( يفش ، مش

 ،یخوابکماضــطراب،  ،)7( یلیمشــکالت تحصــ ،یجســمان

 )9( احســاس خشــم و گناه و )8(کاهش کارکرد اجتماعی 

موجب آمدن فشــار و اســترس  نهایامواجه هســتند و همه 

اختالل  مســئلهحتی این  گرددیممادر  ژهیوبهروي والدین 

 .)10(رفتاري و شخصیتی مادران را در پی دارد 

-حضـــور فرزند دچار نارســـایی جســـمی  مجموع در

به  خانواده منجر  ـــحرکتی در  جدي روانی و هابیآس ي 

ـــودیماجتمــاعی در خــانواده  ي رهــایمتغ جملــه از .ش

ـــناختیروان که  به مادران در رویارویی و برخورد با این  ش

و تکنیک حل  شــناختیرواناســترس کمک کند ســرمایه 

ـــب  ـــتتعارض مناس  ازآموزش درمانی تنظیم هیجان  .اس

ــت که هادرمان جمله ــرمایه  تواندیمیی اس باعث ارتقاي س

ي از اعضـــاو با حمایت  )11( مادران گردد شـــناختیروان

صوصبه خانواده  تا  شودیمبه فرزند معلول کمک  ،مادر خ

ید  یا نار ب ماري خویش بهتر ک ندگ وبا بی خانواده ز با  ی را 

ند گذرا قاي لذا  ب خانواده ارت یادي در  ریتأثکارکرد  ز

  .)12(بخشی فرزندان معلول دارد توان

 شــناســیرواني هاشــاخصاز  شــناختیروانســرمایه 

ي ریگاندازهي روانی مثبت فرد را هاجنبهکه  است گرامثبت

ضعف يجابهو  کندیم ، بر نقاط قوت تمرکز دارد و با نقاط 

ـــخصـــه ـــودیمي زیر تعریف هامش ماد :ش  نفس به اعت

انجام تالش براي موفقیت در کارها،  ،، تعهد(خودکارآمدي)

ی) نیبخوش، داشــتن اســتناد مثبت (زیبرانگ چالشوظایف 

در  ،هدف راه درهاي حال و آینده، پایداري درباره موفقیت

صورت لزوم تغییر مسیر رسیدن به هدف (امیدواري) براي 

ـــتواري هنگام بروز  ـــتیابی به موفقیت، پایداري و اس دس

ي حفظ و بازیابی خود و حتی فراتر ها و مشکالت براسختی

ها از آن پیشرفت و ترقی هنگام مواجه با مشکالت و سختی

  .)13( ي)ریپذانعطاف(

–ادراکی  مؤلفهچهار  روان شناختیی سرمایه کل طور به

ی را در نیبخوشي و آورتاب ،مديآخودکارشـــناختی امید، 

فهاین  .ردیگیبرم نا  هامؤل ندگی فرد مع به ز نار هم  در ک

شیده شتر  ،بخ شکالت را در او بی تالش فرد براي مقابله با م

عه .)15،14( دنکنیم طال کاران  بیرامی م  هم چنینو و هم

کاران  هدیمنشــــان  )16-19(کیمورا و هم یه  د ما ســـر

مادرانی  .مادران داراي فرزند معلول پایین است شناختیروان

ند، به توانایی خود هست برخوردار شناختیروانکه از سرمایه 

شرایط و می اعتقاددارندبراي انجام درست تکالیف  توانند در 

خت و دشـــوار از خود  طافســـ ند ریپذانع ي نشـــان ده

هاي ي)، اتفاقات مثبت را به تالشآورتابي و کارآمد(خود

دهند و انتظار وقوع اتفاقات مثبت در آینده خود اســـناد می

 .)20(ند داری و امیدواري) را نیبخوش(
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ـــوا به دل يهایناتوان گر،ید ییز س  تیماه لیمزمن 

ــطوح باال زیانگچالش  يهافرود و ابهام و با فراز يخود با س

ناختیروانو  یجانیه ـــ خانواده همراه  کودك يبرا ش و 

ستند افراد  شناختیروانسرمایه و  یروابط اجتماع که  ه

یازمند حل تعارض و  ریتأثرا تحت  خانواده قرار دهد که ن

ـــت.هامهارت ـــازگارانه اس  ریناپذییتعارض جزء جدا ي س

سان و فرآ یزندگ ست که در آن افراد یا ندیان به  هاگروهي ا

ــته  ــتندهم وابس ــاس می هس کنند که گروه یا افراد و احس

را در مورد  آنهاو یا ادراك  هاارزش، منافع، هاعالقهدیگري 

 . )21( انددادهقرار  حمله موردواقعیت، 

سیاري اوقات نیز ادهیپدتعارض ذاتاً  ست و ب ي منفی نی

تعارض در  گرید عبارت بهاتفاقی ســازنده و مثبت اســت؛ 

ـــمیمات و  ـــت که بتواند کیفیت تص ـــازنده اس مواردي س

وري شــود، را بهبود بخشــد، موجب خالقیت و نوآ هاحلراه

مایه کنجکاوي و تشدید عالقه اعضاي گروه به یکدیگر شود 

ـــارهاي روانی و ـــائل، کاهش فش  یا بتواند موجب حل مس

ـــود و گروهدرونهاي تنش ها دری ش ند  که نیا تین بتوا

 .)22( پدیده تحول را تقویت کند

عارض بین فردي در به هر ت تار دیگر را  یک فرد رف  ،

 بهیابد، می نیدردسرآفریا  کنندهکیتحرطریق، آزاردهنده، 

توافق  فقدان ،تعارض بین فردي به ناسازگاري گرید یعبارت

مدیریت  .)23(شود یا اختالف بین دو یا چند نفر گفته می

عارض، الگو به یت ـــخ  پاس که افراد در  تاري اســـت  ی رف

تعارض  مؤثربرند. مدیریت هاي تعارض به کار میموقعیت

ـــازمانی  ـــد فردي و س باعث افزایش انگیزه، روحیه و رش

 . )24(شود می

 .دنشوی پنج نوع سبک حل تعارض پدیدار میکل رطو به

گرانه، مصــالحهاز: اجتنابی، مهربانانه،  اندعبارتها این ســبک

دهنده تشکیلگانه پنجهاي گرانه، همراهانه. این سبکسلطه

سبک ستند.  سازنده ه سازنده و غیر  هاي دو روش مدیریت 

ــازنده"مهربانانه و همراهانه  هاي اجتنابی و و ســبک "بعد س

شکیل می "سازنده ریغ"گرانه بعد سلطه سبک را ت دهند و 

  .)25( گرانه حالت بینابین داردمصالحه

سالن مطالعه شان داد که  )27،26(اینانچ و آیدس  ،ار ن

سه با مادران  ستثنایی در مقای از دیگر مادران داراي فرزند ا

ـــبک حل  ـــئلهس ـــتفاده  ناکارآمد مس و لذا  کنندمیاس

ـــکالت اجتماعی و بین فردي  هابرنامه ي آموزش حل مش

  حرکتی بسیار مفید باشد.براي مادران داراي فرزند معلول 

آموزش تنظیم هیجـان بـه معنـاي کـاهش و کنترل 

هیجانات منفی و نحوه اســـتفاده مثبت از هیجانات اســـت 

ـــاره دارد  ندهایاز فرآ يابه مجموعه جانیه میتنظ)28( اش

ها قیکه افراد از طر ظارت، ارز آن بال ن  تیو هدا یابیبه دن

و اهداف  ازهایمطابق با ن جانات،یخودکار ه انیمجدد جر

سـازگارانه با اي مقابله الگويبر اسـاس ..)29( خود هسـتند

ـــورت  ییتوانا 9 قیاز طر جانیمؤثر ه میتنظ جانات،یه ص

گاهردیگیم نات،یاز ه ی: آ ـــا جا ناس ـــ نام ییش  يگذارو 

ناتیه ناتیه رشیذپ ،یمنف جا در مواقع الزم،  یمنف جا

 رییرا تغ نهاآ توانیکه نم یدر مواقع یمنف جاناتیتحمل ه

ــه ــا موقع يجــا داد، مواجهــه ( ب  يهــاتیــاجتنــاب) ب

ـــانیپر ـــب اهداف مهمش به خاطر کس  تیحما و کننده 

) به ییخود، راهنما نیتســک ق،یدلســوزانه از خود (تشــو

 . )31،30( ناخواسته جاناتیهنگام مواجهه با ه

برخوردار  ییباال جاناتیه میتنظ ییکه از توانا یمادران

ــند،یم و  ندینمایدرك م یخوبحاالت فرزند خود را به باش

ـــتریب يهاتیقابل يمادر فیدر انجام وظا  .)32( نددار يش

 شــناختیروان یشــانیدر کاهش پر  جانیه میآموزش تنظ

ـــودداراي فرزند معلول مادران  ، 33، 16، 11( مؤثر واقع ش

با جانیه می. تنظ)34 نه  ـــازگارا عامالت  س عزت نفس و ت

ماع بت مرتبط اســــت و افزا یاجت به  یفراوان شیمث تجر

به مؤثر  یجانیه باعث مراق ـــترس تیموقع درمثبت  زا اس

سخ به  يهاتیرفتارها و فعال یو حت شودیم سب در پا منا

ماع يهاتیموقع باال م یاجت مل کلو  بردیرا  و  يدیعا

ــتیدر بهز کنندهنییتع ــت.  یروان یس و کارکرد اثربخش اس
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بال ،پنرس جان  )35( پري و  که تنظیم هی ند  قد  بهمعت

نایی  عنوان نگ کردن توا ماه با ه ناختی  ـــ تاري و ش رف

زیستی و انگیزشی موجب تثبیت ارتباط  فرایندهاي ذهنی،

شده، او را به  سخفرد با محیط  سب در هاپا ي کارآمد و منا

یت با موقع ید و برخورد  ما حس  جهینت درها تجهیز ن

مدي فرد را بهبود  جان  واقع در. بخشــــدکارآ تنظیم هی

باور فرد به  ،داینم شـــتریباحســـاس کنترل فرد بر امور را 

ــاس نها را تقویت کاثرگذاري بر موقعیت ي کارآمدد و احس

  او را ارتقا دهد.

ـــاس کارآمد يافراد افتیدر )36( سیآندر  يکه احس

ـــتریب و از کنترل  رنددا ییباال یجانیه تیریدارند مد يش

افراد در سطح روابط  نیو اهستند برخوردار  یخوب یجانیه

ـــتنــد.  گرانیتر از دموفق یو اجتمــاع يفرد  عربیهس

کاران  ـــی ، )37(وهم کارانو گرش ـــکري و و  )38( هم ش

لدین در  )39(همکاران  مطرح کردند که تنظیم هیجان وا

کاهش رفتارهاي ســرکوبگرانه والدین بســیار مهم اســت 

که ناتوانی  دهدیمنشـــان  )40( و همکاران گزیردره مطالع

لدین  یدي در وا ناام مل کم  جان و تح  ریتأثدر تنظیم هی

ــونت خانوادگی داردزیادي رو ــات و خش  مطالعه .ي تعارض

ــنار نیز بر اهمیت تنظیم هیجانات  )41(والد و یزکار  ،ش

لدین در  مهوا نا خانوادگی هابر مداخالت   .دارد دیتأکي 

ـــکوزي و رافاگنینو ی،تأنمطالعه  ـــان  )42( پاس نیز نش

کــه اختالل در تنظیم هیجــان اثر منفی بر  دهــدیم

 عاملیرا کیفیت ارتباط همســران دارد و تنظیم هیجان 

ـــی در کیفیت ارتباط متقابل و صـــمیمیت بین  ـــاس اس

 . کنندیمهمسران مطرح 

هاي تنظیم  ـــر از آموزش راهبرد حاض در پژوهش 

حــل تعــارض بین فردي و افزایش  منظوربــههیجــان 

کاهش عوارض  جهینت و درمادران  شناختیروانسرمایه 

  معلولیت فرزندان استفاده گردید.

در خصــوص اثربخشــی  ياجداگانهچه تحقیقات  اگر

و  شناختیروانسرمایه  شیافزا برآموزش تنظیم هیجان 

سه  گرفتهانجامسبک حل تعارض  ست ولی ترکیب این  ا

مادران  شناختیرواندر حوزه سالمت  خصوصبه متغیر 

ــمی حرکتی تاکنون  به مبتالداراي فرزند  ــایی جس نارس

برخوردار ر از تازگی تحقیق حاض و لذاانجام نگرفته است 

ست ضر براي درمانگران و مدیران هاافتهی. ا ي تحقیق حا

ست و توان سودمند ا شی  شتر به  توانندیمبخ با توجه بی

ناختیروانمداخالت  ـــ له از ش ي هادورهبرگزاري  جم

ـــ نار آموزش مادران در ک ي طبی گامی هادرمانی براي 

سمی  مبتالبهسازنده براي کمک به افراد  سایی ج -نار

ــر  .ارندحرکتی برد بر این اســاس هدف از پژوهش حاض

ــخگویی به این  ــؤالپاس ــت که  س  میتنظآموزش  ایآاس

قاي جانیه جب ارت ما مو ـــر ناختیروان هیس ـــ و  ش

مادران يهاکیتکن عارض در  ند حل ت  داراي با فرز

 ؟شودیمی حرکت – یجسم یینارسا

 هامواد و روش
ـــبه  ـــیاین پژوهش از نوع ش  ،آزمونشیپبا  آزمایش

با گروه کنترل بود. جامعه  ماههکو پیگیري ی آزمونپس

ـــر، حاض ماري پژوهش  ند داراي  28 آ با فرز مادر  هزار 

-1397حرکتی شهر اصفهان در سال  –نارسایی جسمی 

با روش  بود 1398 نهکه  ي تصــــادفی ســــاده ریگنمو

سش  و حل تعارض شناختیرواني هاهیسرماي هانامهپر

هانفر از  100ي رو با  اجرا آن ید.  عاگرد  يهامالك تیر

ـــایی با نفر از مادران  30ورود و خروج  فرزند داراي نارس

سمی  سپهر با  –ج ستی  شرایط مرکز بهزی حرکتی واجد 

ـــادفی روش نمونه ( دو مرحله ي امرحله چندگیري تص

انتخاب شدند و تایی ) 30تایی و سپس  100نمونه گیري 

 رل و آزمایشنفري کنت 15تصادفی در دو گروه  صورت به

 .ندگرفت جاي

سال  50-20ي ورود شامل داشتن سن بین هامالك 

ــتن مادران، براي  ــتن، داش ــواد خواندن و نوش حداقل س

ایفاي نقش اصــلی در مراقبت از فرزند، ســاکن اصــفهان 

شتن سابقه مصرف داروهاي  ،بودن  و مواد گردانروانندا
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در جلســات،  داوطلبانهشــرکت  ،آگاهانهمخدر، رضــایت 

ساعد  ضور در هر  براي مادرقول م سه،  8ح شتنجل  ندا

ـــات ب بتیغ ـــه، انجام تکال کیاز  شیدر جلس  فیجلس

سته سن ب 2از  شیشده بخوا سال  14تا  4 نیمرتبه و 

ند بود براي های. معندفرز مل آزمودني خروج ار ی شــــا

و  یپزشـــکروان يکننده داروهاکه مصـــرفبود مادرانی 

در طول درمان مشــخص شــود که و  گردان باشــندروان

 .تندمنطبق با اهداف پژوهش را نداش طیشرا

 ابزار پژوهش

 شناختیروانسرمایه  نامهپرسش-1

سرمایه  سنجش  سشاز  شناختیروانبراي   24 نامهپر

) 2007لوتانز و همکاران ( شــناختیرواني ســرمایه اماده

ــد ــتفاده ش ــش. در این )43( اس کدام از  براي هر نامهپرس

 شدهگرفتهماده در نظر  6 شناختیروان هیسرماهاي مؤلفه

 مدي،داراي چهار زیر مقیاس خودکارآ نامهپرسشاست. این 

یدواري، به هر نیبخوشي و آورتاب ام ـــت. آزمودنی  ی اس

ـــشماده در مقیاس  تا ادرجهش ي لیکرت (کامالً مخالفم 

 دهد.موافقم) پاسخ می کامالً

 شــناختیروانبراي به دســت آوردن نمره ســرمایه 

سبه و  صورتبهابتدا نمره هر زیر مقیاس  جداگانه محا

ـــپس مجموع  ها آس یه  عنوانبهن ما ـــر کل س نمره 

ـــود. لوتانز و همکارانلحاظ می شـــناختیروان  )43(ش

ــریب پایایی را با روش آلفاي کرونباخ   88/0و  89/0ض

ست  ضر براي تعیین روایی،  .آوردندبه د در پژوهش حا

از همبستگی نمره هر بعد با نمره کل استفاده شد. این 

ي و آورتاب امیدواري، ضرایب براي ابعاد خودکارآمدي،

یب نیبخوش به ترت به  83/0و  78/0، 86/0، 84/0ی 

ــت آمد ــرایب آلفاي کرونباخ براي زیر  چنینهم. دس ض

و  65/0و  66/0، 78/0، 80/0به ترتیب فوق  هااسیمق

ــد که حکایت از اعتبار  89/0ي کل مقیاس برا احراز ش

 مطلوب این مقیاس داشت. 

 هاي مدیریت تعارضسبک نامهپرسش-2

ــش نیا ــط رحیم و همکاران ( نامهپرس ) 1995که توس

سبک یکپارچگی، سؤال 28داراي  شدساخته ست و پنج   ا

سلط ،متعهد صالحه را اجتناب ،ت . این )44( سنجندیمی و م

مخالف  کامالًموافق تا  کامالًداراي طیف لیکرت  نامهپرسش

کاران  یقیحقاســــت.  ـــشاین  )45( و هم مهپرس را  نا

ستفادهو بار عاملی را  ندکردهنجاریابی  از تحلیل عاملی  با ا

 .محاسبه کردند 96/0تا  55/0تشافی اک

ـــشپایایی   باباپور و  ،در پژوهش زمانی زاد نامهپرس

ستفاده از آلفاي کرونباخ براي مقیاس  )46( صبوري با ا

ـــلط  ،71/0، متعهد 76/0 یکپارچگی اجتنابی  ،70/0تس

ــالحه  76/0 ــت آمد. 71/0و مص ــور ییروا به دس و  يص

بعد از دو  حاضــردر پژوهش  نامهپرســش نیا ییمحتوا

شی ياجرا سینظر  و اظهار آزمای شنا ساتید روان  دییتأ ا

ـــر دیدگر کرونباخ  يآلفا قیاز طر زیاعتبار آن ن بیو ض

 .گزارش شد 87/0

 بسته آموزشی تنظیم هیجان-3

شناختی  براي انجام مداخله آموزش راهبردهاي تنظیم 

ـــی  ته آموزش ـــ یک بس جان  تهربرگهی تاباز  ف ي هاک

ی (راهنمــاي درمــانرواني تنظیم هیجــان در هــاکیــتکن

شته هی و همکاران ترجمه  صورکاربردي) نو  )47( راديمن

مــدیریــت  -ي زنــدگیهــامهــارتمجموعــه آموزش "و 

ــته جزایري و همکاران "هیجانات ــد که  )48( نوش تهیه ش

 .است 1جدول جلسه درمان به شرح  8خالصه 
 

 شیوه اجرا

شگاه اردکان و مرکز مجوزهاپس از کسب  ي الزم از دان

صفهان براي اجرا، ابتدا  شهر ا ستی  سبهزی ت کودکان فهر

ســپس به  و حرکتی تهیه شــد –داراي نارســایی جســمی 

ـــیوه  ـــادفی ریگنمونهش نفر از مادران کودکان  100ي تص

ستفاده از  –داراي نارسایی جسمی   نامهپرسشحرکتی با ا

سشو  )43(لوتانز و همکاران  شناختیروانسرمایه   نامهپر

و  دیدندگرارزیابی  )44(هاي مدیریت تعارض رحیم ســبک

وضعیت مایه روانشناختی مقیاس سرنفر از آنانی که در  30
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ـــبی  ـــتند (نامناس ـــرمایه  60تر از نمره پایین داش در س

تمایل و مالك ورود به پژوهش را داشــتند  ،)شــناختیروان

صادفی در دو گروه  طوربهو  شدندنمونه انتخاب  عنوانبه ت

، گروه دوم آزمایشیمساوي جایگزین شدند. گروه اول گروه 

عد نمرات  له ب ـــبگروه کنترل بود. در مرح ـــدهکس از  ش

ـــش در نظر گرفته  آزمونشیپنمرات  عنوانبه هانامهپرس

آموزش راهبردهاي تنظیم  شـــد. ســـپس متغیر مســـتقل

 صــورتبهجلســه آموزشــی گروهی  8شــناختی هیجان در 

ســاعت برگزار شــد این در حالی بود که افراد  5/1ي اهفته

له، هیچ گروه کنترل یان امداخ پا ند. در  فت نکرد یا ي در

ي مذکور ارزیابی هانامهپرسشبا  هایآزمودنمداخله، مجدداً 

از آخرین جلســه آموزش گروهی، از  ماه 1ند. پس از شــد

مد.  ي هر دو گروه، پیگیريهایآزمودن مل آ پژوهش به ع

ــــه  يحــاضــــر دارا قشــــنــاس خال ــه شــــمــاره یا  ب

IR.YAZD.REC.1399 است. 

 
 ی آموزش تنظیم شناختی هیجاندرمانگروه. خالصه جلسات 1جدول 

 محتواي جلسات آموزشی مراحل

 جلسه اول
 نهاآدر این جلسه ضمن معارفه و آشنایی اعضاي گروه با یکدیگر، سعی شد محیطی امن و مناسب براي والدین و تشویق 

 استفاده از آموزش تنظیم هیجان تأکید شد.به همکاري ایجاد شود و بر لزوم 

 جلسه دوم
(شادي،  نهاآآموزش آگاهی از هیجانات مثبت شامل مروري کوتاه بر جلسه قبل، آموزش آگاهی از هیجانات مثبت و انواع 

تجسم ذهنی  صورتبههمراه با مثال  نهاآآموزش توجه به هیجانات مثبت و لزوم استفاده از  ،ي و عشق)مندعالقه
 بخش)، تکلیف خانگی نوشتن هیجانات مثبت عمده و ثبت در فرم مربوط بود.تجسم یک صحنه شادي مثالعنوانبه(

 جلسه سوم
و انواع آنها (اضطراب،  آموزش آگاهی از هیجانات منفی شامل مروري کوتاه بر جلسه قبل، آموزش آگاهی از هیجانات منفی

صورت تجسم ذهنی آموزش توجه به هیجانات منفی و لزوم استفاده از آنها همراه با مثال به ،غمگینی، خشم و نفرت)
 )، تکلیف خانگی نوشتن هیجانات منفی عمده و ثبت در فرم مربوط بود.زااضطرابتجسم یک صحنه  مثالعنوانبه(

 جلسه چهارم
قضاوت میزان و تعداد (باال یا پایین)  آموزش پذیرش هیجانات مثبت شامل مرور جلسه قبل، آموزش پذیرش بدون

هیجانات مثبت و پیامدهاي مثبت و منفی استفاده از این هیجانات، تکلیف خانگی نظرخواهی از دوست نزدیک در مورد 
 پایین یا باال بودن هیجانات مثبت و ثبت در فرم مربوط بود.

 خانگی همان جلسه در مورد هیجانات منفی بود. آموزش جلسه چهارم براي هیجانات منفی به همراه تکلیف جلسه پنجم

 جلسه ششم
صورت تجسم آموزش ارزیابی مجدد و ابراز هیجانات مثبت شامل مرور جلسه قبل، آموزش تجربه ذهنی هیجانات مثبت به

 ي و عشق)، بازداري ذهنی و آموزش ابراز مناسب این هیجانات بود.مندعالقهذهنی (شادي، 

 جلسه هفتم
زیابی مجدد و ابراز هیجانات منفی شامل مرور جلسه قبل، آموزش تجربه ذهنی هیجانات منفی (اضطراب، آموزش ار

 بود. ابراز نامناسب و بازداري از ابراز نامناسب این هیجانات ،غمگینی، خشم و نفرت)
 ي جلسات بود.بندجمعدر جلسات قبل و  شدهمطرحمطالب  مروردر این جلسه  جلسه هشتم

 تحلیل آماري

ماري  افزارنرمبا  هاداده ماري  لیتحل SPSS 21آ آ

ـــ يبرا .دیدندگر ـــه یبررس ي آمار پارامتریک از هامفروض

 F ، T آزمون ي، اتک نمونه رنوفیآزمون کولموگروف اسـم

ستفاده شد. برا واریانس لیتحل و مستقل  سؤال یبررس يا

ند  يریتک متغ انسیکووار لیتحل از زین پژوهش و چ

ــرا همگونی فرضآن ( يو برقرار يریمتغ ــ بیض  ونیرگرس

 موردمطالعه) استفاده شد. يهادر گروه

 هاافتهی
 عیو توز یشــناختتیجمعدر ابتدا به بررســی وضــعیت 

و سن  یلیبر اساس مدرك تحص مادرانگروه نمونه  یوانافر

صیفی  .شودیپرداخته م 2در جدول  ي هامؤلفهاطالعات تو

به  4و  3و سبک حل تعارض در جدول  شناختیروانسرمایه 

یک  مایش و کنترل  آزمونپسو  آزمونشیپتفک در گروه آز

 است. شده ارائهافراد نمونه 
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یل  برايســـپس  یک تحل پارامتر فاده از آزمون  اســـت

ـــهکوواریانس  تا .دیدی گربررســـ آني هامفروض  آزمون جین

ي سبک حل تعارض و هادادهکولموگروف نشان داد که توزیع 

براي بررســی مفروضــه  .نرمال اســت شــناختیروانســرمایه 

ستفاده شد و فرض همسانی  همگنی واریانس از آزمون لوین ا

  شد. دییتأها این نمره هايواریانس

 هیدو گروه در خط پا يهانیانگیهمتا بودن مي بررسی برا

در مفروضــه مســتقل اســتفاده شــد.  tاز آزمون  )آزمونشی(پ

 انسیوارنیز از آزمون تحلیل  ي رگرســـیونهابیشـــهمگنی 

استفاده شد و فرض همگنی ضرایب رگرسیون در  )Fآزمون (

سرمایه  سبک تعارض  شناختیروانمتغیر  ي برا شد. دییتأو 

عث افزایش  ســـؤالبررســـی  با جان  یا آموزش تنظیم هی آ

سایی در مادران با فرزند داراي نا شناختیروانهاي سرمایه ر

شــود از تحلیل کوواریانس اســتفاده حرکتی می –جســمی 

 به شرح ذیل است: آنگردید که نتایج 

جدول  تایج  ـــان می 5ن هد، نش حذفد متغیر  ریتأث با 

ـــدهمحاســـبه Fو با توجه به ضـــریب  آزمونشیپ ، بین ش

 روان شــناختیهاي نمرات ســرمایه شــدهلیتعدي هانیانگیم

آزمایش و « یگروهحســـب عضـــویت  بر کنندگانشـــرکت

له » کنترل هده  آزمونپسدر مرح ناداري مشـــا فاوت مع ت

توان نتیجه گرفت که آموزش می نیبنابرا .)˂p 05/0شود (می

جان در  کتتنظیم هی گانشـــر ند مایشـــیگروه  کن بر  آز

مادران با فرزند داراي نارســایی  شــناختیروانهاي ســرمایه

سمی  ست. ریتأثحرکتی  –ج شته ا  64/0 ریتأثاین  زانیم دا

ست، یعنی  بوده صد کل واریانس یا  64ا ي فردي هاتفاوتدر

سرمایه سایی  شناختیروانهاي در  مادران با فرزند داراي نار

 حرکتی مربوط به آموزش تنظیم هیجان بوده است. –جسمی 

تایج جدول  ـــان می 6ن متغیر  ریتأث با حذفدهد نش

، بین شـــدهمحاســـبه Fآزمون و با توجه به ضـــریب پیش

سرمایه شدهلیتعدي هانیانگیم شناختیهاي نمرات   روان 

ــرکت ــویت  بر کنندگانش ــب عض آزمایش و « یگروهحس

هده » کنترل ناداري مشـــا فاوت مع له پیگیري ت در مرح

ـــود (می نابرا .)˂p 05/0ش که می نیب فت  جه گر توان نتی

 آزمایشــیگروه  کنندگانشــرکتآموزش تنظیم هیجان در 

مادران با  شــناختیروانهاي بر ســرمایهمرحله پیگیري در 

ست. ریتأثحرکتی  –فرزند داراي نارسایی جسمی  شته ا  دا

ـــت، یعنی  بوده 66/0 ریتأثاین  زانیم ـــد کل  66اس درص

سرمایههاتفاوتواریانس یا   شناختیروانهاي ي فردي در 

حرکتی در مرحله  –مادران با فرزند داراي نارسایی جسمی 

 پیگیري مربوط به آموزش تنظیم هیجان بوده است.

پژوهشی آیا آموزش تنظیم هیجان بر  سؤالبراي بررسی 

یک ند داراي کاربرد تکن با فرز مادران  عارض در  حل ت هاي 

حرکتی مؤثر اســت از تحلیل کوواریانس  –نارســایی جســمی 

 متغیري استفاده گردید. چند

تایج  هدیمنشـــان  7جدول ن تایج آزمون اثر  د که ن

المبداي ویلکز براي تحلیل واریانس چندمتغیري با مقدار 

 به دست آمد که بدان معنا 00/0ي داریمعنبا سطح  01/0

ـــت که ترکیب خطی ا بر هاي حل تعارض کیتکن ریمتغس

ساس ضویت گروهی تفاوت  ا ي دارد بنابراین در داریمعنع

یل  مه از تحل ) MANCOVAچند متغیري ( انسیکووارادا

 استفاده شد.

از  آزمونشیپحذف اثر  پس از دهدیمنشـــان  8جدول 

مایش و کنترل  نیانگیم فهدر  گروه آز هاي ي تکنیکهامؤل

 –حل تعارض در مادران با فرزند داراي نارســـایی جســـمی 

 نظر ازدرصد تفاوت معناداري  99 نانیاطمضریب  با حرکتی،

ماري بین  جذور دو گروه وجود دارد،ي هانیانگیمآ تا نیز  م ا

سهم واریانسی است که مربوط به متغیر مستقل  دهندهنشان

باال اسـت و به این  هامؤلفهدر این تحلیل براي همه  که اسـت

نا ـــت که آموزش تنظیم هیجان بر تکنیکا مع هاي حل س

حرکتی  –تعارض در مادران با فرزند داراي نارسـایی جسـمی 

به پژوهش،  ســـؤالبررســـی مرحله پیگیري براي  دارد. ریتأث

ــتیک متغیر کمکی  عنوانبه آزمونشیپاثر  که نیا لیدل  اس

که باید اثر آن کنترل گردد، از تحلیل کوواریانس چندمتغیري 

 .دیگرداستفاده 
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یل  9جدول  بداي ویلکز براي تحل تایج آزمون اثر الم ن

 00/0داري معنیبا سطح  02/0واریانس چندمتغیري با مقدار 

ـــان  را هاي کیتکن ریمتغبنابراین ترکیب خطی  .دهدیمنش

؛ ي داردداریمعنعضویت گروهی تفاوت  بر اساسحل تعارض 

بنــابراین در ادامــه از تحلیــل کوواریــانس چنــد متغیري 

)MANCOVA شودیم) استفاده. 

ــان  10جدول  از  آزمونشیپحذف اثر  پس از دهدیمنش

مایش یانگین گروه آز فهدر   و کنترل م هاي ي تکنیکهامؤل

 –حل تعارض در مادران با فرزند داراي نارســـایی جســـمی 

 نظر ازدرصد تفاوت معناداري  99 نانیاطمضریب  با حرکتی،

ماري بین  له پیگیري وجود هانیانگیمآ ي دو گروه در مرح

سهم واریانسی است که مربوط به  دهندهنشاناتا  مجذور .دارد

ست ستقل ا باال  هامؤلفهدر این تحلیل براي همه  که متغیر م

نا به این مع ـــت و  جان بر ا اس که آموزش تنظیم هی ـــت  س

ـــایی تکنیک هاي حل تعارض در مادران با فرزند داراي نارس

 دارد. ریتأثحرکتی در مرحله پیگیري  –جسمی 
 حرکتی-سمی مادران با فرزند داراي نارسایی ج وضعیت جمعیت شناختی. 2جدول 

 درصد تعداد طبقات متغیر

 مدرك تحصیلی

 20 3 زیر دیپلم
67/26 4 دیپلم  

پلمید فوق  6 40 
33/13 2 لیسانس و باالتر  

 سن

سال 30 -20  4 67/26  
سال 40 - 30  9 60 

سال 50 - 40  2 33/13  

 هاگروهبه تفکیک مرحله سنجش در  شناختیروانسرمایه  يهامؤلفهتوصیفی  اطالعات .3جدول 
 آزمونپس آزمونشیپ تعداد گروه مؤلفه

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین   

12/17 15 کنترل خودکارآمدي  38/5  80/17  42/5  
03/17 15 آزمایش  12/5  23/22  55/5  

12/19 15 کنترل امیدواري  89/5  27/19  83/5  
65/18 15 آزمایش  48/5  98/22  91/5  

ینیبخوش 02/18 15 کنترل   08/5  18/18  33/5  
09/18 15 آزمایش  38/5  99/18  30/5  

يآورتاب 14/18 15 کنترل   01/5  08/18  03/5  
03/18 15 آزمایش  91/4  26/22  89/4  

 هاهاي حل تعارض به تفکیک مرحله سنجش در گروهتکنیک اطالعات توصیفی میزان .4جدول 
 آزمونپس آزمونشیپ تعداد گروه مؤلفه

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین   

80/98 15 کنترل سبک یکپارچگی  92/19  60/99  27/20  
20/98 15 آزمایش  78/20  93/109  22/22  

93/19 15 کنترل سبک مسلط  31/4  93/19  31/4  
33/20 15 آزمایش  40/4  13/26  75/3  

60/14 15 کنترل سبک ملزم شده  45/3  60/14  45/3  
26/15 15 آزمایش  11/4  06/11  61/3  

کنندهاجتنابسبک  60/12 15 کنترل   69/2  60/12  69/2  
80/12 15 آزمایش  04/2  26/9  70/1  

26/17 15 کنترل سبک مصالحه  32/3  26/17  32/3  

20/17 15 آزمایش  80/2  26/22  03/3  
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 شناختیروانهاي سرمایه تحلیل کوواریانس آزمون. 5جدول 
 اندازه اثر سطح معناداري Fنسبت  درجه آزادي مجموع مجذورات منبع تغییرات متغیر

آزمونشیپ   03/687  1 39/73  00/0  76/0  
21/141 گروه   1 08/15  00/0  64/0  

شناختیروانهاي سرمایه 75/252 خطا   27    
    30 199937 کل 

 
 مرحله پیگیري در شناختیروانهاي سرمایهآزمون تحلیل کوواریانس . 6جدول 

 اندازه اثر سطح معناداري F نسبت درجه آزادي مجموع مجذورات منبع تغییرات متغیر

آزمونشیپ   76/611  1 67/60  00/0  75/0  
37/178 گروه   1 69/17  00/0  66/0  

شناختیروانهاي سرمایه 21/272 خطا   27    
    30 202455 کل 

 
 ي حل تعارضهاکیتکني تحلیل واریانس چند متغیري داریمعن آزمون. 7جدول 

 سطح معناداري درجه آزادي خطا درجه آزادي فرضیه F نسبت مقدار شاخص نوع آزمون منبع

98/0 اثر پیالیی   001/3  5 19 00/0  
01/0 المبداي ویلکز گروه  001/3  5 19 00/0  

97/78 اثر هتلینگ   001/3  5 19 00/0  
ریشه روي نیتربزرگ   97/78  001/3  5 19 00/0  

 
 ي حل تعارضهاکیتکنکوواریانس چند متغیري  آزمون .8دول ج

منبع 

 تغییرات
 مجموع مجذورات وابسته ریمتغ

درجه 

 آزادي

میانگین 

 مجذورات
F 
 Sig اندازه اثر 

 گروه 

00/251 سبک یکپارچگی  1 00/251  31/38  00/0  54/0  
 42/0 00/0 49/26 99/155 1 99/155 سبک مسلط

 32/0 00/0 49/26 41/126 1 41/126 سبک ملزم شده
 37/0 00/0 67/15 42/91 1 42/91 کنندهاجتنابسبک 

 43/0 00/0 52/35 09/186 1 09/186 سبک مصالحه

 
 در مرحله پیگیري تکنیک هاي حل تعارض و سرمایه روانشناختیي تحلیل واریانس چند متغیري داریمعن آزمون. 9جدول 

 سطح معناداري درجه آزادي خطا درجه آزادي فرضیه Fنسبت  مقدار شاخص نوع آزمون منبع

87/0 اثر پیالیی   45/4  5 19 00/0  
02/0 المبداي ویلکز گروه  45/4  5 19 00/0  

33/73 اثر هتلینگ   45/4  5 19 00/0  
ریشه روي نیتربزرگ   33/73  45/4  5 19 00/0  

 
 ر مرحله پیگیريد ي حل تعارضهاکیتکنکوواریانس چند متغیري  آزمون .10جدول 

 مجموع مجذورات متغیر وابسته منبع تغییرات
درجه 

 آزادي

میانگین 

 مجذورات
F 
 Sig اندازه اثر 

 

22/245 سبک یکپارچگی  1 22/245  22/41  00/0  49/0  
08/148 سبک مسلط  1 08/148  51/28  00/0  38/0  

22/131 سبک ملزم شده  1 22/131  42/32  00/0  28/0  
کنندهسبک اجتناب  21/87  1 21/87  78/19  00/0  32/0  

15/192 سبک مصالحه  1 15/192  63/29  00/0  37/0  
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 يریگجهینتبحث و 
شان داد که آموزش تنظیم هیجان  نتایج این پژوهش ن

ـــرکتدر  ندگانش ـــیگروه  کن مایش یه آز ـــرما هاي بر س

ــناختیروان ــمی  ش ــایی جس  –مادران با فرزند داراي نارس

عث افزایش  ودارد  ریتأثحرکتی  با جان  آموزش تنظیم هی

در مادران با فرزند داراي نارسایی  شناختیروانهاي سرمایه

ـــمی  ـــود میحرکتی  –جس این اثر در دوره پیگیري  وش

ـــتماندگار  ـــتبه. نتایج اس ي هاپژوهشبا نتایج  آمدهدس

ـــانلو و همکاران ،)11( و همکاران مرادي کیا  و )33( اوس

آموزش تنظیم هیجان  ریتأثکه بر  )35( پنرس و همکاران

ـــانی  ـــناختیرواندر کاهش پریش مادران داراي فرزند  ش

 . استهمسو  دارند دیتأکمعلول 

ـــناختی  با  عنوانبهتنظیم هیجان  توانایی رفتاري و ش

ـــی  هماهنگ کردن فرایندهاي ذهنی، ـــتی و انگیزش زیس

ي هاپاسخموجب تثبیت ارتباط فرد با محیط شده، او را به 

 درها تجهیز نماید و کارآمد و مناسب در برخورد با موقعیت

مدي (یکی از  جهینت کارآ فهخود یههامؤل ما ـــر هاي ي س

شد. شناختیروان   تنظیم هیجان واقع در) فرد را بهبود بخ

باور فرد به  ،داینم شـــتریباحســـاس کنترل فرد بر امور را 

ــا و دنها را تقویت کاثرگذاري بر موقعیت س کارآمدي احس

  .)35( او را ارتقا دهد

به افراد  چنینهم جان  که  آموزدیمآموزش تنظیم هی

د و روي هیجانات مثبت ننهیجانات منفی خود را کنترل ک

خود تمرکز کنند. تمرکز بر هیجانات مثبت ســبب افزایش 

سات مثبت و حاالت  شود که مثبت می شناختیرواناحسا

نااین امر بهبود  مال را هاییتوا به این اع ي فردي و عالقه 

هد، افزایش می یدواري جهینت درد فه(یکی از  ام ي هامؤل

 . ابدییمیز افزایش ) در فرد نشناختیروانهاي سرمایه

سبب عالوه بر آن می توان گفت آموزش تنظیم هیجان 

نات  جا یت هی مدیر نات منفی و  جا کاهش هی کنترل و 

نایی فرد در می جب افزایش توا ند مو که این فرای ـــود  ش

ـــوار  ـــرایط دش و ابراز هیجانات، تنظیم  مقابله با ادراك،ش

نات جا جان در جوبهره، هی جان و اداره کردن هی یی از هی

ناگوار موقعیت ـــود، هاي پرخطر و  مل  عنوان بهمی ش عا

مل می حافظ ع ند و م فه(یکی از  يآورتابک ي هامؤل

دهد. تنظیم ) افراد را ارتقا میشـــناختیروانهاي ســـرمایه

در تســهیل تفکر و  جاناتیاز ههیجانات به اســتفاده مثبت 

ـــئلهفرایند حل  کند و به واکنش مؤثرتر در کمک می مس

. بنابراین تنظیم هیجانات به انجامدیمهاي پرخطر موقعیت

کند. تنظیم یی از هیجانات کمک میجوبهرهکاربرد بهینه و 

هیجانات به مدیریت خوب هیجانات کمک کند. مدیریت 

ی خودکنترلشود و ی منجر میخودکنترلخوب هیجانات به 

 . )49( تي اسآورتاباز عوامل مؤثر بر 

ـــر این بود که   میآموزش تنظیافته دوم پژوهش حاض

کاربرد تکن جانیه با  يهاکیبر  مادران  عارض در  حل ت

ــایی جســم يفرزند دارا  نیا .مؤثر اســت حرکتی – ینارس

سالن  ،)22(ي باباپور و همکاران هاپژوهشیافته با نتایج  ار

آنــدرس و  ،)27(کــارگر و همکــاران  ،)26( و همکــاران

ـــنار و همکاران  ،)36(همکاران  ی و همکاران تأن ،)41(ش

 )51(اصــغري و همکاران  و )50(ارینگ و همکاران  ،)42(

به نحوي بر  کدام  جان بر  ریتأثکه هر آموزش تنظیم هی

سو و با پژوهش نریمانی  دارند دیتأکسبک حل تعارض  هم

 . است ناهمسو )52(و همکاران 

ـــ )22( باباپور حل تعارض مهربانانه،  وهیدر رابطه با ش

 يهاسمیمکان هاانجیمعتقد است ه يتداخل راهبرد هینظر

ستند که با تعارض در ارتباط م شناختیروان شندیه و  با

ـــاس م مل  يریپذجانیه زانیافراد بر اس فاوت ع خود مت

 یخودآگاه يسازوکارها جانیه یشناخت می. تنظکنندیم

 .بردیناگوار به کار م طیکنار آمدن با شرا ياست که فرد برا

ـــوار نات،یه میدر تنظ يدش به جا لب  فهاغ  يهاعنوان مؤل

 . شودیمطرح م ياز اختالالت رفتار ياریدر بس یاساس

مسئله  نیا دنیفهم يبرا يعنوان ابزاربه جانیه میتنظ

نه فرد م که چگو ندیاســـت  جهت توا عال و خود را  تیو ف

غالب آمدن  يو مصرانه را برا يسازمان داده، اعمال راهبرد
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گونه اشکال  آورد. هر بر موانع و حل کردن مسائل به دست

ناتیه میو نقص در تنظ ـــکالتفرد را در برابر   جا  مش

تعارض و مشــکالت  اضــطراب، ،یچون افســردگ یجانیه

ـــ يرفتار ـــازد ریپذبیآس  یژگیو یجانی. کنترل ه)50( س

ص ست؛  یتیشخ شخاص گوناگون متفاوت ا ست که در ا ا

ــــاس م یعنی کــه بر عواطف و  یکنترل زانیافراد بر اس

 يرفتارهاها و دارند، واکنش خود یمثبت و منف جاناتیه

 . دهندینشان م یمتفاوت

ستراتژ يبرا ستفاده از ا با توجه  زیحل تعارض ن يهايا

 يریکارگبه ،یجانیبودن کنترل ه نییپا ایباال  زانیبه م

چون  حل مســئله و تعارض متفاوت اســت. يهاياســتراتژ

 جانیه میو تنظ کنندیم یدر زندگ ینقش مهم جاناتیه

مانبه عد یعنوان روش در ناتیه لیدر ت کاربرد  جا با 

ابراز  نیبنابرا .)53( ستحل تعارض در ارتباط ا يهاکیتکن

مثبت) به فرزندان  جاناتی(ه مادران زیآمتیجمالت حما

گام کال که یهن جام ت حال ان حل  ایو  يریادگی فیدر 

ند، م ـــت ـــات هس عارض ندیت مادگ توا  شیو افزا یموجب آ

کار  زشیانگ ـــت هاآو پش کال ن عارض و در فیدر ت حل ت  و 

سترش جه،ینت از  ود وش یجانیه یمیخودتنظ يرفتارها گ

ــو ــتفاده از راه گرید يس مخرب در رفع  يهاحلمانع از اس

نابرا ـــات گردد. ب عارض فت آموزش  جهینت توانیم نیت گر

عث افزا جانیه میتنظ حل  يهاکیکاربرد تکن شیبا

با فرزند دارا عارض در مادران  ـــم يت ـــایی جس  – ینارس

  .شودیم حرکتی

در خصــوص دوره پیگیري، نتایج نشــان داد که نمرات 

باپس ماه  هم  آزمون و پیگیري گروه آزمایش در طی یک 

دار ندارد. این نتایج بیانگر تداوم تأثیر مداخله تفاوت معنی

ــت، بنابرابعد از انجام پس تنظیم هیجان  ریتأثین آزمون اس

سرمایه  سبک حل تعارض به  شناختیروانبر متغیرهاي  و 

 مدت یک ماه ماندگار بوده است. 

، در آموزش تنظیم هیجان بر تمرینات گرید عبارت به

هارتو  ـــودیم دیتأکیی هام کاربرد  ش هاکه  به آن  منجر 

 و پذیرش مشــکالت هیجانی، پرورش ســبک زندگی ســالم

ـــمیي منفی هاجانیهانجام عمل مخالف در برابر  د که وش

ــهیل تغییرات منجر  تینها در ــودیمبه تس ــتفاده از  .ش اس

تایج مثبتی  ـــازگارانه در تنظیم هیجان به ن راهبردهاي س

ـــودیمختم  به طوريش جان در  ؛  که آموزش تنظیم هی

 که آنان با استفاده درست از هیجانات شودیممادران باعث 

پذیرش  و نات و  جا گاهی از هی هاآ ي هاتیموقع، در آن

 دهند کهمختلف زندگی احســـاس منفی خویش را کاهش 

بهبود پیدا خواهد کرد.  خود فرزندبا  انهآآن رابطه  تبع به

مهی کل طور به نا حافظتی هابر مل م جان عوا ي تنظیم هی

ـــدیممادران را غنا  با  بخش ـــازي را که  و عوامل خطرس

در ارتباط است کاهش می  نهاآو هیجانی مشکالت رفتاري 

ـــاهده رونیااز  دهد ، ماندگاري اثر این نوع مداخله هم مش

 .شودیم

پدران به نکردن اجراي مداخله براي مادران و شــرکت 

غال  ـــت یل اش هادل یل نکردن پیگیري  ،آن به دل طوالنی 

ـــایر  هاافتهی میتعمامکان  فقدانمحدودیت زمانی و  به س

ستثنایی هاگروه ضر هاتیمحدود جمله ازي ا ي پژوهش حا

پدران  شــودیمي آتی پیشــنهاد هاپژوهش منظوربه .اســت

و وضــعیت  ســن احتمالی ســواد، ریتأث وهم شــرکت کنند 

ـــی گردد ـــادي و اجتماعی والدین بررس با توجه به  .اقتص

ـــرما ریو تأث جانیه میآموزش تنظ تیاهم  يهاهیآن بر س

ــناختیروان ــرورت  يهاکیو کاربرد تکن ش حل تعارض، ض

 یسطح بهداشت روان يمنظور ارتقاها بهمهارت نیآموزش ا

 شــتریب حرکتی – ینارســایی جســم يمادران با فرزند دارا

ــاس م ــودیاحس ــنهادیپلذا  ش مادران با فرزند  گرددیم ش

سم يدارا سایی ج سبت به فوا حرکتی – ینار ستفاده  دین ا

ــدگآگــاه  جــانیه میاز تنظ ــه  ردن مــداخالت ا نهــآو ب

ه داد شنهادیپ جانیه میهمچون آموزش تنظ شناختیروان

 .شود
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 تشکر و قدردانی
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Abstract 

Background: The purpose of this study was to determine effectiveness of emotion regulation on 
psychological capital and conflict resolution techniques in mothers with a physicaly disabled child in 
Isfahan. 
Materials and Methods: This study was a quasi-experimental study with pre-test, post-test and 
one-month follow-up with a control group. The statistical population in this study included all 
mothers with adolescents with physical-motor problems of Sepehr Isfahan Welfare Center in 1397-
1397, from which 30 mothers of adolescents with physical-motor problems were selected by Multi-
stage random sampling and were randomly divided into control and experimental groups. In this 
study, the psychological capital questionnaires of Lutans et al. (2007) and Rahim's conflict 
management styles (1997) were used. The data were analyzed using covariance analysis. 
Results: The results showed that emotion regulation training increased psychological capital and the 
use of conflict resolution techniques (in mothers with adolescents with physical and motor problems) 
and this effect has been preserved during the follow-up period. 
Conclusion: Holding special courses to promote psychological capital and conflict resolution 
techniques in mothers with adolescents with physical disabilities is necessary and improves relations 
in these families. 
Keywords: Emotion regulation, Conflict resolution techniques, Psychological capital, Physical-
motor disability. 
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