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 مقاله پژوهشی

   تیمقابله با استرس و کفا يوهیشبر  هیاول یشناختروان يهاکمکآموزش  یاثربخش
 يشهرستان خو هاشمیقمر بن مارستانیدر ب مانیزنان بعد از زا یجانیه

  
  ٢*يثان يميکر زيپرو، ١نلويحس يالهام حاج

 
  02/06/1397تاریخ پذیرش  27/02/1397تاریخ دریافت 

 
 يدهچک

 مانيزنان بعد از زا يجانيه تيمقابله با استرس و کفا يهاوهيشبر  هياول يشناختروان يهاکمک آموزش تأثير نييتع باهدفپژوهش حاضر : هدف و زمينهپيش
  با آزمون قبل و بعد از آموزش استفاده شد. ياز طرح دو گروه، حاضر يتجرب مهيانجام گرفت. در پژوهش ن

که  انزن يعبارت بود از تمام يموردبررسعد از آموزش استفاده شد. جامعه با آزمون قبل و ب ياز طرح دو گروه، حاضر يتجرب مهيدر پژوهش ن: هاروشمواد و 
سپس هدفمند انتخاب و  گيرينمونهنفر به روش  ۲۴تعداد  انيم نيمراجعه کرده بودند. از ا يخو هاشميبنقمر  مارستانيبه ب ۱۳۹۶سال  ماهبهمندر  مانيزا يبرا
برگزار  ياقهيدق ۹۰ هجلس ۸ يط هياول شناختيروان يهاکمکآموزش  شيگروه آزما يشدند. برا يدهيجال و کنتر شيدر دو گروه آزما ساده يتصادف صورتبه

ور و همکاران براس يجانيه تيپژوهش با کمک پرسشنامه مقابله با استرس اندلر و پارکر و کفا يهادادهنکردند.  افتيرا در يآموزش چيگروه کنترل ه کهحالي، درشد
  صورت گرفت. SPSS21 افزارنرم طيدر مح انسيکووار ليبا استفاده از آزمون تحل زين هاداده تحليلوزيهتجشد.  يآورجمع

راهبرد  نمرات نيانگيو م شينسبت به گروه کنترل افزا شيمسئله مدار در گروه آزما يامقابلهنمرات راهبرد  نيانگيپژوهش نشان داد که م يهاافته: يهاافتهي
 ياردمعنينسبت به گروه کنترل تفاوت  شيآزما هدر گرو ينمرات روش مقابله اجتناب نيانگي). اما مP=0/000است (داشته  يدارمعنيمدار کاهش  جانيه يامقابله

  ).P=0/005داشت (وجود  دارمعني يتفاوت يجانيه تيکفا ازنظردو گروه  نينداشت. ب
قابله ماسترس (مقابله با  يهاوهيشبر  مانيدر دوران پس از زا هياول شناختيروان يهاکمکآموزش  گفت که توانيم، آمدهدستبه جيبر اساس نتا: گيرينتيجه

  است. اثربخشزنان  يجانيه تيمدار) و کفا جانيمسئله مدار / ه
 يجانيه تيکفا، مقابله با استرس يهاروش، هياول شناختيروان يهاکمک: واژگان ديکل

  
 ۴۶۵-۴۷۴ ص، ۱۳۹۷ مهر، ۱۰۸درپي پي، هفتمشماره ، شانزدهمدوره ، اروميه مجله دانشکده پرستاري و مامايي

  
  ٠٩١٤٣٤٩٦٨٥٦: تلفن، استادان اتاقشناسي، روان ز دانشکدهيتبر آزاد دانشگاه: آدرس مکاتبه

Email: karimisani.counsel@gmail.com 

  
  مقدمه
 يامرحله. زنان آن را زنانه است يشناس تيمرحله هو مانيزا

 چراکه آنان است يفتگيخودش ياديبن ازين کنندهبرآوردهکه  داننديم
 ني. اما اکنديم روروبهدر وجودشان  يگريرا با تولد انسان د هاآن

همراه است که  ياريبس يو جسم يجانيه، يبا فشار روان ديدوره جد
). در ۱ست (ا اريبس شناختيروانو  کيولوژيزيف راتييتغ ازمندين

در  يعيو طب ياز روند تکامل يبخش مانيو زا يگرچه باردار، قتيحق
مر که در ا ييهاشرفتيپ رغمياست که عل نيا تياما واقع، زنان است

 يهاجنبهدر خصوص  يمراقبت و آموزش زنان در دوران باردار

                                                             
  رانيا ز،يتبر ز،يواحد تبر ،يدانشگاه آزاد اسالمگروه مشاوره،   ١
 )مسئول سندهينو( ران،يشبستر، اواحد شبستر،  ،يدانشگاه آزاد اسالم ،يگروه روان شناس ٢

 مانيبعد از زا شناختيروانابعاد ، ستصورت گرفته ا کيولوژيزيف
  ).۲است (قرار گرفته  دتوجهمور ندرتبه

غلبه بر استرس و  منظوربهاول اغلب  مانيزا يدارا مادران
مختلف استفاده  يهاسميمکاننامتعادل از  تيسازگار شدن با وضع

 وجود دارد يامقابله يهاسبکاز  يمختلف يهايبندطبقه. کننديم
تناب محور و اج جانيه، محور مسئله يامقابله يهاروش، از آن جمله

  ).۳برد (نام  توانيممحور را 
مادران در دوران پس از  زاياسترس يدر رفتارها يمختلف علل

 يشناختستيزبه عوامل  توانيم انيم نينقش دارند. در ا مانيزا
، يفرزندپرور يهاوهيشمانند  يعوامل خانوادگ، مانند تستوسترون
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 ثاني کريمي پرويز ،حسينلو حاجي الهام
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 تيکفا مانند يو عوامل فرد انياطراف ياز سو يريگطرد و سهل
  ).۴نمود (اشاره  ١يجانيه

 يهاجنبهو ابراز  تيريمد، درک ييبه توانا يجانيه تيکفا
 تيريکه مد ياوهيشبه ، شوديمفرد گفته  يزندگ يجانيو ه ياجتماع

ل ح، ارتباط جاديا، يريادگيهمچون  يزندگ فيدر وظا زيآمتيموفق
. ل شودرشد و توسعه را شام دهيچيپ يازهايبا ن يو سازگار مسائل

و مراقبت از  يهمکار، کنترل تکانه، يخودآگاه، هايستگيشا نيا
  ).۵( رديگيمدر بر  زيرا ن گرانيخود و د

که بر اساس دانش  يجانيه تيکفا دهديمنشان  مطالعات
 يرفتارها شيافزا توانديمشده  فيتعر يجانيه ميو تنظ يجانيه

ازگارانه و ناس يکند و رفتارها تيشده را تقو ميآشکار خودتنظ
مثل دانش  يجانيه يندهايفرآ، نيرا کاهش دهد. همچن زااسترس

ل از عل يکي عنوانبه جزام طوربه کيهر  يجانيه ميو تنظ يجانيه
 ييشناسا مانيمادران در دوران پس از زا زاياسترس يرفتارها

 اناتجيه تيريفرد در مد ياشاره به توانمند يجانيه تي. کفااندشده
رد ف ييتوانا عنوانبهکه  يجانيه ميتنظ دهديمات نشان دارد. مطالع

 يامقابله يهاسميمکان جاديا ايو  جاناتيشکل دادن ه رييدر تغ
 تيريدر مد يدينقش کل شوديم فيتعر جاناتيه تيريمد منظوربه

. در سه کنديم فايرشد ا هياول يهادورهاسترس و مقابله با آن در 
 يدرمانگران منجر به معرفران و پژوهشگ يهاتالش، دهه گذشته

 يهامهارتهم چون آموزش  ياثربخش گوناگون يهادرمان
 يهافناستفاده از ، محرک ياز داروها يريگبهره، ياجتماع
قصه و قصه ، اتياستفاده از ادب، ٢هياول شناختيروان يهاکمک
از  ياريشده است. بس يجانيه تيکفا شيافزاکه موجب  يدرمان

را هدف  مانيپس از زا يهادورهکه مادران در  يموزشآ يهابرنامه
 نشئت يبستگدلو  يسنت يشيروان پو هياز نظرعمدتاً ، دهنديمقرار 

  ).۶( رنديگيم
و با  کنندهتيحما) پاسخ PFA( شناختيروان هياول يهاکمک

 اشدبيم، دارند ازين تيو به حما کشنديمکه رنج  يشفقت به افراد
نج پ، نيتجارب و توافق متخصص، يپژوهش يهاهافتياساس  بر ).۷(

شده  يمعرف شناختيروان هياول يهاکمک نهيدر زم يعنصر اصل
 يکارآمدخود -۴و ارتباط  ونديپ -۳آرامش  -۲ تيامن -۱: است
 يهاکمکهدف  نيترمهم ).۸اميد ( -۵ يو گروه يفرد

 يبرا تيظرف جاديا مانيدر دوران پس از زا هياول شناختيروان
 يازهايبرآورد کردن ن، هياول يشانيدر مادران و کاهش پر يهبودب

فرد در  يمنعطف و بهبود سازگار يامقابله يهاروش تيتقو، يجار
با کمک به  شناختيروان هياول يهاکمک ).۹است (مقابله با استرس 

 شانيهاييتوانانقاط قوت و ، هاآن يفور يازهاين نييمادران در تع

                                                             
1 - Emotional competence 

 جي. نتاکنديم تياز بهبود حما، ازهاين نيتن ابرآورده ساخ يبرا
 مانيمادر در دوران پس از زا يکه باورها دهنديمنشان  قاتيتحق

 بينيپيشرا  امدهايپ توانديمانطباق و مقابله با استرس  ييدر توانا
، کننديمبهتر عمل  مانيکه پس از زا يمادران طورمعمولبهکند. 

 نيت و با اعتماد هستند و بر امثب، نيبخوشهستند که  ييهاآن
 دوران ).۱۰است ( بينيپيشقابل  يو اتفاقات زندگ عيباورند که وقا

بروز يا تشديد  ازنظربارداري و پس از زايمان يك دوران بحراني 
 دو سال يهاپژوهشراستا  ني. در اباشديم يجانيمشكالت رواني و ه

 هياول يشناختوانر يهاکمک يهابرنامه تأثيرشواهدي را از ، رياخ
، ياز افسردگ رييشگيدر دوران بارداري در کاهش و پ شدهارائه

 اندکردهگزارش  ضطراباسترس و ا، مانيپس از زا جاناتيکاهش ه
)۱۱(.  

 عالئم ،توانديم پراسترسيك تجربه زايماني  کهنيابا توجه به  
 کهييازآنجااسترس را ايجاد كند و  جاديرواني و ا کنندهناتوان

مادران  توانديمرواني  ازلحاظ، مانيپس از زا يهااسترسو  جاناتيه
و  را در خطر بالقوه ايجاد مشكالت رواني بعد از زايمان قرار دهد

زان يز مينحوه تعامل به کودک و همسر و ن، يردهين مسئله بر شيهم
با توجه به عدم آموزش به مادران و ، دارد ييبسزا تأثير يافسردگ

ار يبه نظر بس، مارستانيمان در بيزا يکيزيبعد ف صرف به توجه
در برنامه  يشناختروانه ياول يهاکمکآموزش  کهاست  يضرور

 يبررس: عبارت است از قيتحق نيا هدف از انجاملذا  رد.يقرار گ يکار
 مقابله با استرس يوهيشبر  هياول يشناختروان يهاکمک تأثير

 تيفاو ک) مقابله اجتنابي -مدار مقابله هيجان  -مدار  مسئلهمقابله (
 شوديممطرح  نيچن قيتحق ياصل سؤال نيبنابرا. ميهست يجانيه

مقابله با  يوهيشبر  هياول يشناختروان يهاکمکآموزش  ايآ: که
  دارد؟ تأثير مانيزنان بعد از زا يجانيه تياسترس و کفا

  
  رمواد و روش کا

 آزمونآزمون، پسپيشاز نوع  يتجرب مهين، روش پژوهش حاضر
 هيپژوهش حاضر شامل کل ي. جامعه آمارباشديمبا گروه کنترل 

ال در س يشهرستان خو هاشميقمر بن مارستانياست که در ب يزنان
 و مارستانيب ني. بعد از کسب اجازه از مسئولاندکرده مانيزا ١٣٩٦

 ريگي، نمونهانجام مطالعه يچگونگصوص الزم در خ حاتيارائه توض
بار  يکه برا يزنان هيصورت کل نيبه ا، هدفمند انجام گرفت صورتبه

 يهاکمک يآموزش يهادورهکردند به حضور در  مانياول اقدام به زا
ها هر روز دعوت شدند. براي انتخاب آزمودني شناختيروان هياول

 هاشميقمر بن انمارستيب مانيبه بخش بعد از زاو عصر صبح 
 مانيکه تازه از بخش زا يمراجعه نموده و افراد يشهرستان خو

2 - Psychological First Aid 
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 تيدرنهاد که يانتخاب کردنمونه  عنوانبهمنتقل شده بودند 
زن (دو  ٢٤، اساس نيبر اک هفته انجام شد. يبه مدت  گيرينمونه
س سپ شدند و هدفمند انتخاب گيرينمونهبه روش نفري)  ١٢گروه 

گروه آزمايش و كنترل قرار  ٢در يكي از  ساده يبه روش تصادف
، سال ٣٥-٢٥ يورود به مطالعه محدوده سن يارهايمع گرفتند.

سپس  بود. ييزناشو يسال اول زندگ ٥در  مانيو زا، نخست زا بودن
تحت  مارستانيمعمول ب يهامراقبتبر  عالوه شيمادران گروه آزما

نفر  ١٢رار گرفتند. ق زين شناختيروان هياول يهاکمک يهاآموزش
گروه کنترل در نظر گرفته شدند که فقط  عنوانبه زين گريد

الزم به ذکر  .نمودند افتيرا در مارستانيب معمول يهامراقبت
مان شامل کنترل يمارستان پس از زايمعمول ب يهامراقبت ازجمله

نبض ، بدن يدما، فشارخونمادر ( ياتيو عالئم ح يزيرخونزان يم
 ينو روا يت روحينه مقابله با استرس حمايو در زم ) بود..و تنفس و .

نوزاد و نحوه  يمرتبط با نگهدار يهاآموزشاز طرف خانواده 
به مادران  شدهارائهمعمول  يهامراقبتگر يبه نوزاد از د يردهيش

  بود.
 براسور و يجانيه تيپرسشنامه کفااز  هاداده يريگاندازه يبرا

استفاده شد.  ٢اندلر و پارکر)استرس (ابله با پرسشنامه مقو  ١همکاران
است که توسط  يابزار خود گزارش کي يجانيت هيپرسشنامه کفا

 يسنجش تمام باهدف) ۲۰۱۳( ٣کوالژاکيبودرو و م، گوريگر، براسور
 ابزار قادر است نيو ساخته شده است. ا يطراح يجانيه تيابعاد کفا
 ييمجزا طوربه گرانيخود فرد و د يرا برا يجانيه تيابعاد کفا
 ياست که آزمودن تميآ ۵۰ اسيمق نيا يهاگويه تعداد .)۱۲بسنجد (
 کامالً= ۵ غلط تا کامالً= ۱که در آن  يادرجه ۵ فيط کيبر اساس 

در نظر  ۵تا  ۱ نيب يانمره سؤالهر  ي. برادهديمپاسخ  حيصح

 جهوچيهبهجمله  نيا است که يمعن نيبه ا ۱نمره  که شوديمگرفته 
اکنش و گونهاينبه  اصالً يآزمودن نکهيا ايو  کندينم فيفرد را توص

 يخوببهجمله  نياست که ا يمعن نيبه ا ۵. و نمره دهدينمنشان 
 يتجارب نياغلب چن يآزمودن نکهيا اي کنديم فيرا توص يآزمودن
باال و نمره  يجانيه تيکفا دهندهنشاننمره باال  يطورکلبهدارد. 

 ييايپا يبررس .باشديم ترنييپا يجانيه تيکفا دهندهنشان نييپا
 کشاورز و، آبادنصرتدر پژوهش ، ييپرسشنامه با روش باز آزما نيا

). در ۱۳( باشديم ۸۸/۰ اسياعتبار کل مق بيضر، )۱۳۹۶( يخانجان
را  KMO) مقدار ۲۰۱۳براسور و همکاران (، سازه ييروا يبررس
  ).۱۲نمودند (گزارش  ۸۵/۰

) تهيه ۱۹۹۰پاركر (توسط اندلر و مقابله با استرس مه پرسشنا
آزمون شامل  ني) ترجمه شده است. ا۱۳۷۶اكبرزاده ( لهيوسبهشده و 

از ابعاد مقابله مربوط است  يکيسؤال به  ۱۶سؤال است که هر  ۴۸
هرگز از  کرتيل يادرجه ۵ اسيمق کيو پاسخ به هر سؤال بر اساس 

 يابيارز باهدفپرسشنامه  ني. اشوديم) مشخص ۵( اديز يلي) تا خ۱(
به سه  زااسترس يهاموقعيتافراد در  يامقابله يهاسبکانواع 

د مور يمدار و اجتناب جانيه، مسئله مدار يامقابله يهاسبکصورت 
در  يو ينمره. سبک غالب هر فرد با توجه به رديگيماستفاده قرار 

. شوديم نييتعمقابله  يهاسبک يگانهسهاز ابعاد  کيهر 
 يشتريب ينمره اسياز رفتارها که در مق هرکدام، ديگرعبارتبه

نظر  فرد در يحيترج يامقابلهسبک  عنوانبهآن رفتار ، کسب کنند
  ).۱۴( شوديمگرفته 

 را در بر يامقابلهاصلي رفتارهاي  ينهيزمپرسشنامه سه  نيا
  : ارائه شده است ريکه در جدول ز رديگيم

  
  پرسشنامه مقابله با استرس و شماره سؤاالت يهامؤلفه: )١جدول (

  شماره سؤاالت  هامؤلفه
  ٤٧-٤٦-٤٣-٤٢-٤١-٣٩-٣٦-٢٧-٢٦-٢٤-٢١-١٥-١٠-٦-٢-١  هئله مدار يا برخورد فعال با مسئلمقابله مس

  ٤٥-٣٨-٣٤-٣٣-٣٠-٢٨-٢٥-٢٢-١٩-١٧-١٦-١٤-١٣-٨-٧-٥  هيجاني يهاپاسخمقابله هيجان مدار يا تمركز بر 
  ٤٨-٤٤-٤٠-٣٧-٣٥-٣٢-٣١-٢٩-٢٣-٢٠-١٨-١٢-١١-٩-٤-٣  هئلمقابله اجتنابي يا فرار از مس

  
درجه ليكرت  ۵ صورتبه ن پرسشنامهيبا توجه به اينكه ا

. آزمودني باشديم ۱و حداقل  ۵حداكثر نمره براي هر ماده  باشديم
يا  سؤال ۵پاسخ دهد. اگر آزمودني تعداد  سؤاالتبايستي به همه 

پژوهشگر  گذارينمرهرا جواب نداده باشد در زمان  سؤال ۵ر از كمت
را عالمت بزند. اما در غير اين صورت  ۳گزينه  سؤاالتبه اين  توانديم

 يگذارنمرهبدون پاسخ باشد آن پرسشنامه  سؤال ۵يعني اگر بيش از 
                                                             

1 - Emotional competence questionnaire Brasseur et al. 
2 - Stress Coping Questionnaire (Endler & Parker) 

. دامنه تغييرات سه نوع رفتار رويارويي به اين شكل است شودينم
 ،مسئله مدار يعنيگانه سهر يك از رفتارهاي رويارويي ه ينمرهكه 

است. به عبارتي شيوه رويارويي  ۸۰تا  ۱۶هيجان مدار و اجتنابي از 
مشخص  کنديمكه در آزمون كسب  يانمرهغالب فرد با توجه به 

 آن، باالتري را كسب كند ينمرهاز رفتارها  هرکدام. يعني شوديم
). ۱۵( شوديميي فرد در نظر گرفته شيوه رويارو عنوانبهرفتار 

3 - Brasseur, Gre´goire, Bourdu & Mikolajczak 
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کل  ب اعتباريضر، يين پرسشنامه با روش باز آزمايا ييايپا يبررس
جان مدار و يه، مسئله مدار يهااسيمقخرده  يو برا ۸۳/۰اس يمق

 يي). روا۱۶( باشديم ۵۵/۰و  ۸۳/۰، ۸۵/۰: بيبه ترت ياجتناب
 شده استانجام  رانيکه در ا يقاتيتحق يط زيپرسشنامه مذکور ن

له با پرسشنامه مقاب يمحاسبه همبستگ منظوربهاست.  دهيثابت گرد
به  جيتان نيو ا دهياستفاده گرد رسونيپ يهمبستگ بياسترس از ضر

 يو اجتناب ۵۵/۰مدار  جانيه، ۵۸/۰مدار  : مسئلهدست آمده است
۹۳/۰)۱۷.(  

 يهاکمککرد يبا رو يهر جلسه آموزش گروه يمحتوا
ن ير تدويز صورتبهبر اساس منابع در دسترس  هياول شناختيروان
: هدف، ييگروه و آشنا ياعضا يمعرف: جلسه اول: ده استيگرد

مقابله با : . جلسه دومميينمايمرا مطرح  آزمونپيش ياهداف اجرا
با سبک مقابله با استرس و کاهش آن در  ييآشنا: هدف، استرس

 همؤلفبا  ييآشنا: هدف، يجانيت هيف کفايتعر: مادران. جلسه سوم
 :ن افراد. جلسه چهارميآن در ب يهامؤلفه يو بررس يجانيت هيکفا
 يبرا يدگيآموزش آرام: هدفشناختي، روانه ياول يهاکمکف يتعر

ه ياول يهاکمکف يتعر: مقابله با استرس و درد. جلسه پنجم
مقابله  يبرا يکردن و همدرد يآموزش همدل: هدفشناختي، روان

، شناختيروانه ياول يهاکمکف يتعر: رد. جلسه ششمبا استرس و د
ه ياول يهاکمکف يتعر: مقابله با استرس و درد. جلسه هفتم: هدف
کاهش درد و رفع  يبرا يزه بخشيآموزش انگ: هدفشناختي، روان

 آزمونپس ياجرابندي، جمعاختتام گروه و : مشکل. جلسه هشتم
  بالفاصله بعد از مداخله.

م. به يبهره برد SPSS21 افزارنرماز  هاداده حليلتوتجزيه يبرا
جلسه آموزش  ۸بعد از  آزمونآزمون، پسپيشن صورت که نمرات يا

، ش و گواه)يآزماگروه (ه در مورد هر دو ياول شناختيروان يهاکمک
قرار  تحليلوتجزيهمورد  انسيکووارل يتحل يبا استفاده از آزمون آمار

  : ديت گردير رعايموارد ز يظات اخالقجهت مالح در گرفته است.
شرکت داوطلبانه افراد در ، هانمونهج مطالعه به يگزارش نتا

، ان نام افراديبدون ب هاافتهيمحرمانه ماندن اطالعات و ذکر ، قيتحق
شگاه ارشد دان ين مقاله مربوط به رساله کارشناسيالزم به ذکر است ا

 ۱۰۲۲۱۶۰۳۹۵۲۰۵۴د ييز با کد مورد تأيواحد تبر يآزاد اسالم
  است.

  
  يافته ها

 کيبه تفک قيتحق نيا يرهايمتغ يفيحاصل از آمار توص جينتا
 ۲در جدول  آزمونپسو  آزمونپيشو کنترل و  يشيآزما يهاگروه

نمرات  نيانگيم، جدول نيمندرج در ا جيآمده است. بر اساس نتا
ابله مق«، »يجانيه تيکفا« يرهايمتغ يبرا شيگروه آزما آزمونپيش

مقابله «، »مدار مسئلهمقابله « ملآن شا يهامؤلفهو » با استرس
، ۸۳/۱۵۶برابر با  بيبه ترت »يمقابله اجتناب«و » مدار جانيه

نمرات  نيانگي. مباشديم ۵۰/۴۳و  ۵۸/۴۵، ۸۳/۵۴، ۵۸/۱۴۳
له مقاب«، »يجانيه تياکف« يرهايمتغ يبرا شيگروه آزما آزمونپس

 لهمقاب«، »مدار مسئلهمقابله «آن شامل  يهامؤلفهو » با استرس
، ۰۸/۱۵۷، ۱۷۰برابر با  بيبه ترت »يمقابله اجتناب«و » مدار جانيه

 است. ۷۵/۴۴و  ۲۵/۳۷، ۴۲/۶۱

  
  پژوهش يرهايمربوط به متغ يفيآمار توص جينتا : )۲جدول (

  گروه کنترل يشيگروه آزما    رهايمتغ
 انحراف استاندارد  نيانگيم  تعداد انحراف استاندارد  نيانگيم  تعداد

  ٩٠/٩  ٦٧/١٦٤  ١٢  ٠٧/١٢  ٨٣/١٥٦ ١٢ آزمونشيپ يجانيت هيکفا
  ٩٢/٩  ١٦٥  ١٢  ٣٩/١١  ١٧٠  ١٢ آزمونپس

  ٤٠/١٥ ١٧/١٤٦  ١٢  ٦٤/١٤  ٥٨/١٤٣  ١٢  آزمونشيپ  مقابله با استرس
  ٢٧/١٥  ٢٥/١٤٤  ١٢  ١٤/١٠  ٠٨/١٥٧  ١٢  آزمونپس

  ٣٥/٨  ٤٢/٥٨  ١٢  ١٢/٨  ٨٣/٥٤ ١٢  آزمونشيپ مدار مسئلهمقابله 
  ٧٠/٧  ٣٣/٥٨  ١٢  ٤٨/٦  ٤٢/٦١  ١٢  آزمونپس

  ٩٣/١٠  ٧٥/٤٤  ١٢  ١٧/٨  ٥٨/٤٥  ١٢ آزمونشيپ  جان مداريمقابله ه
  ٧٠/١٢  ٦٧/٤٢  ١٢  ٨٦/٦  ٢٥/٣٧  ١٢  آزمونپس

  ٥٠/٨  ٧٥/٤٦  ١٢  ٠٢/٦  ٥٠/٤٣  ١٢  آزمونشيپ  يمقابله اجتناب
 ٤٤/٨  ٦٧/٤٧  ١٢  ٨٢/٥  ٧٥/٤٤  ١٢  آزمونپس

 
نمرات  نيانگيم، جدول فوق جيبر اساس نتا نيهمچن

ابله مق«، »يجانيه تيکفا« يرهايمتغ يگروه کنترل برا آزمونپيش
مقابله «، »مدار مسئلهمقابله «آن شامل  يهامؤلفهو » با استرس

، ۶۷/۱۴۶برابر با  بيبه ترت »يابله اجتنابمق«و » مدار جانيه
 آزمونپسنمرات  نيانگيو م ۷۵/۴۶و  ۷۵/۴۴، ۴۲/۵۸، ۱۷/۱۴۶

» مقابله با استرس«، »يجانيه تيکفا« يرهايمتغ يگروه کنترل برا
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» مدار جانيمقابله ه«، »مدار مسئلهمقابله «آن شامل  يهامؤلفهو 
 ۶۷/۴۲، ۳۳/۵۸، ۲۵/۱۴۴، ۱۶۵برابر با  بيبه ترت »يمقابله اجتناب«و 
  .باشديم ۶۷/۴۷و 

  
  اول يهيفرضآزمون 

 يهاکمکآموزش «که  کنديم انيب قياول تحق يهيفرض

زنان  يجانيه تيمقابله با استرس و کفا وهيبر ش هياول يشناختروان
 لياز روش تحل هيفرض نيآزمون ا يبرا». دارد تأثير مانيبعد از زا

استفاده شد. الزم به ذکر ) MANOVA( يريچند متغ انسيوار
هم عدم وجود ، بودن رمالروش که شامل ن نيا يهامفروضه است
 و يموردبررساست  انسيکووار -انسيوار سيماتر يو همسان يخط

  گرفت. قرار دييتأ
  

  ياصل يهيفرض يبررس يبرا يريچندمتغ يهاآزمون: )۳جدول (
 مقدار احتمال خطا يآزاددرجه  فرض يدرجه آزاد Fآماره  يياليمقدار اثر پ اثر

 ٠٠٠/٠ ٢١ ٢ ٦٩٤/١٩ ٦٥٢/٠ مبدأعرض از 
 ٠٠٠/٠ ٢١ ٢ ٩٤٢/٢٠ ٦٦٦/٠ گروه

  
 نکهيگزارش شده است. با توجه به ا يياليحاضر اثر پ قيدر تحق

بوده  ۰۰۰/۰در سطر گروه برابر  يياليمقدار احتمال مربوط به اثر پ
 يدارمعنيسطح  در نيبنابرااست؛  ۰۵/۰از  ترکوچکمقدار  نيو ا
و  »يجانيه تيکفا« يرهايمتغ نيگرفت که ب جهينت توانيم ۰۵/۰

 يدارمعنيو کنترل تفاوت  يشيآزما يهاگروهدر » مقابله با استرس«
  .شوديم دييتأ قيتحق ياصل يهيفرض جهيدرنتوجود دارد. 

  
  دوم يهيفرضآزمون 

 يهاکمکآموزش « که کنديم انيب قيدوم تحق يهيفرض
». اردد تأثير مانيزنان بعد از زا يجانيه تيبر کفا هياول يشناختنروا

طرفه -کي انسيکووار لياز روش تحل هيفرض نيآزمون ا يبرا
)ANCOVA روش که شامل  نيا يهامفروضه. شوديم) استفاده

) و آزمونپيش -يانجيه تيهمپراش (کفا يرهاينرمال بودن متغ
، يشيکنترل و آزما يهاگروه ) درآزمونپس -يجانيه تيوابسته (کفا

 ريمتغ يشيکنترل و آزما يهاگروه يخطاها انسيهمگن بودن وار
همپراش و  ريمتغ نيب ونيخط رگرس يهابيش يهمگن، وابسته

و  يموردبررس، هستند يشيکنترل و آزما يهاگروهوابسته در  ريمتغ
 قرار گرفت. دييتأ

  
  دوم هيآزمون فرض يبرا رفهطکي انسيکووار ليآزمون تحل جينتا: )۴جدول (

  F  Sigآماره  ن مجذوراتيانگيم  يدرجه آزاد  مجموع مجذورات  رييمنبع تغ
  مجذور

  اتا

  ٦٤٤/٠  ٠٠٠/٠  ٠٣/٣٨  ١٥/٧٥٠  ١  ١٥/٧٥٠  گروه
        ٧٢/١٩  ٢١  ٢٠/٤١٤  خطا

  
 يبرا F يآمارهکه مقدار  شوديممشاهده  ۴با توجه به جدول 

 ۰۰۰/۰و مقدار احتمال آن برابر  ۰۳/۳۸مستقل (گروه) برابر  ريمتغ
. لذا تفاوت باشديم ۰۵/۰از  ترکماست. چون مقدار احتمال 

و کنترل  يشيآزما يهاگروه »يجانيه تيکفا« زانيدر م يدارمعني
بر  هياول يشناختروان يهاکمک موزشآ ديگرعبارتبهوجود دارد. 

 جهيدرنتدارد.  يدارمعني تأثير مانيازنان بعد از ز يجانيه تيکفا
مقدار مجذور اتا  ني. همچنشوديم رفتهيدوم پژوهش پذ يهيفرض

 ريمتغ راتييدرصد تغ ۴/۶۴است که  نيا يدهندهنشان) ۶۴۴/۰(
 هياول يشناختروان يهاکمکپس از آموزش  »يجانيه تيکفا«
  شده است. نييمستقل (گروه) تب ريمتغ لهيوسبه

  
  سوم يهيفرضآزمون 

 يهاکمکآموزش « که کنديم انيب قيسوم تحق يهيفرض
قابله م -مدار مسئلهبر مقابله با استرس (مقابله  هياول يشناختروان

 يبرا». دارد تأثير ماني) زنان بعد از زايمقابله اجتناب -مدار جانيه
فاده است طرفهکي انسيکووار لياز روش تحل زين هيفرض نيآزمون ا

 خطبيش يهمگن، روش شامل نرمال بودن نيا يهاضهمفرو. شوديم
  قرار گرفت. دييتأو  يموردبررس هاانسيوار يبرابر، ونيرگرس
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  دوم يجزئ يهيفرضآزمون  يبرا انسيکووار ليتحل جينتا : )۵جدول (
  يکيتفک يمجذور اتا  F Sigآماره   رييمنبع تغ  ريمتغ

  ٣٣٧/٠  ٠٠٠/٠  ٦٨٩/١٥  ر مستقل (گروه)يمتغ  له با استرسمقاب
  ٦٦٨/٠  ٠٠٠/٠  ٢١٦/٤٢  ر مستقل (گروه)يمتغ  مدار مسئلهمقابله 

  ٤٤٥/٠  ٠٠٠/٠  ٨٠٨/١٦ ر مستقل (گروه)يمتغ  جان مداريمقابله ه
  ٠٣٠/٠  ٤٢٧/٠  ٦٥٧/٠ ر مستقل (گروه)يمتغ  يمقابله اجتناب

  
 يبرا F يآمارهقدار که م شوديممشاهده  ۵با توجه به جدول 

 مسئلهمقابله «آن شامل  يهامؤلفهو » مقابله با استرس« ريمتغ
 ريدر سطر متغ »يمقابله اجتناب«و » مدار جانيمقابله ه«، »مدار

و  ۸۰۸/۱۶، ۲۱۶/۴۲، ۶۸۹/۱۵برابر با  بيبه ترتمستقل (گروه) 
 »يمقابله اجتناب« رازيغبه هاآن يتمام) Sigو مقدار احتمال ( ۶۵۷/۰

 Sig. چون مقدار باشديم ۰۰۰/۰است) برابر  ۴۲۷/۰(که برابر با 
 همسئلمقابله «شامل  آن يمؤلفهو دو » مقابله با استرس« ريمتغ

 زاني؛ لذا مباشديم ۰۵/۰از  ترکم» مدار جانيمقابله ه«و » مدار
 مقابله -مدار مسئله لهآن (مقاب يمؤلفهو دو » مقابله با استرس«
و کنترل  يشيآزما يهاگروه نيب مانيزنان بعد از زا مدار) در جانيه
 يمؤلفه Sigچون مقدار  يمتفاوت است. ول يدارمعني طوربه
مقابله « يمؤلفه زانياست؛ لذا م ۰۵/۰از  تربزرگ »يمقابله اجتناب«

 کنترلو  يشيآزما يهاگروه نيب مانيدر زنان بعد از زا »ياجتناب
 يهاکمکآموزش ، ديگرعبارتبه. ستيمتفاوت ن يدارمعني طوربه

ه آن (مقابل يمؤلفهو دو » مقابله با استرس«بر  هياول يشناختروان
 تأثير مانيمدار) در زنان بعد از زا جانيمقابله ه -مدار مسئله
 يدارمعني تأثير »يمقابله اجتناب« يمؤلفه يبرا يدارد ول يدارمعني

 ريمتغ يبرا» گروه« رييتغمقدار مجذور اتا در منبع  نيهمچنندارد. 
 ،»مدار مسئلهمقابله «شامل  آن يهامؤلفهو » مقابله با استرس«
، ۳۳۷/۰برابر با  بيبه ترت »يمقابله اجتناب«و » مدار جانيمقابله ه«

آن است  يدهندهنشان ريمقاد نياست. ا ۰۳۰/۰و  ۸۱۳/۰، ۶۶۸/۰
 آموزشپس از » مقابله با استرس« ريت متغراييدرصد تغ ۷/۳۳: که

 نييمستقل (گروه) تب ريمتغ لهيوسبه، هياول يشناختروان يهاکمک
از  پس» مدار مسئلهمقابله « ريمتغ راتييدرصد تغ ۸/۶۶شده است. 

ه) مستقل (گرو ريمتغ لهيوسبه، هياول يشناختروان يهاکمکآموزش 
 »مدار جانيمقابله ه«ر يمتغ راتييدرصد تغ ۵/۴۴شده است.  نييتب

قل مست ريمتغ لهيوسبه، هياول يشناختروان يهاکمکش پس از آموز
 »يمقابله اجتناب« ريمتغ راتييدرصد تغ ۳شده است. و  نيي(گروه) تب

قل مست ريمتغ لهيوسبه، هياول يشناختروان يهاکمکپس از آموزش 
  شده است. نيي(گروه) تب

  
                                                             

1 - Ramirez, Toussaint, Woods-Jaeger, Harland, Wetjen &  et al 
2 - Choudhary, Sharma & Dhingra 

  گيرينتيجهبحث و 
بر  هياول يشناختروان يهاکمکآموزش که نشان داد  جينتا

 -دار م مسئلهمقابله استرس (مقابله با  يهاوهيش، يجانيه تيکفا
 ارد.د تأثير مانيمقابله اجتنابي) زنان بعد از زا -مقابله هيجان مدار 

 آمدهعملبه يهايبررسگفت که تاکنون طبق  ديبا افتهي نييتب در
 تيفابر ک هياول شناختيروان يهاکمک ياثربخشلعه به مطا يپژوهش

 مانيپس از زا اي باردارآن بر مشکالت زنان  تأثير ايو  يجانيه
 شناختيروان يهاکمکبودن  مؤثراما در خصوص ، نپرداخته است

، رزيهمچون رام يهاپژوهش جينتا با توانديمحاضر  جينتا هياول
شارما ، ي) و چودر۱۸( ١کارانوتجن و هم، هارالند، وودز جگر، توسان

همکاران و  يطبق مطالعات چودر باشديمهمسو ، )۱۹( ٢نگرايو د
بر اساس  تواننديم هياول شناختيروان يهاکمکآموزش ، )۱۹(

 اي ايکه در آن بال ييهافرهنگو  طيبسته به شرا ياشکال مختلف
و  رزي. اما رامرديصورت بگ دياب، دهديمناگوار رخ  يدادهايرو

 يهاکمکبه مؤثر بودن  شي) در پژوهش خو۱۸همکاران (
درست پس از سانحه اشاره  ايدر بخش اورژانس و  هياول شناختيروان
، اات يپ جيبا نتا توانديمپژوهش حاضر  جينتا ني. همچناندکرده

آنان در ، همسو باشد، )۲۰( ٣اس زوالک و اپاال ويدبل، جوچک
و پس از  يدر دوران باردار يجانيه راتييدر رابطه با تغ يهشپژو
ه توج ازمنديدوران ن نيکه زنان در ا دنديرس جهينت نيبه ا مانيزا
د هستن يافراط کامالًدوران  نيزنان در ا جاناتيه چراکههستند  ژهيو
 يمنف تأثيرکرده و  رييدوره کوتاه به شدت تغ کي يدر ط تواننديمو 

  باشند. داشتهبر روان زنان 
 شناختيروان يهاکمک تأثيردارد  تيش اهمپژوه نيآنچه در ا

 اتياست و زنان از تجرب مانيزنان بعد از زا يجانيه تيبر کفا هياول
. لذا در رنديپذيماثر  اتيتجرب نيو از احساساتش درباره ا مانيزا

هوش  برعکس يجانيه تيگفت که کفا توانيم هيفرض نيا ريتفس
 کانسيبه نقل از مادال يسارن نکهيآموزش دارد و ا تيقابل يجانيه
را به کار برده  يجانيه تيکفا يهامهارتاصطالح ، )۲۱( ٤کالکيم

 تيفاکردن ک دايپ شيو افزا ليتقل اي رييتغقابل انگرياست خود ب
 يبرا يکرديرو شناختيروان يهياول يهاکمک. باشديم يجانيه

3 - Pięta, Jurczyk, Wszołek and Opala 
4 - Madalinska-Michalak 
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شامل  و اندگرفتهقرار ، يتيفور داديرو تأثيرکه تحت  يکمک به افراد
 نيا کهنيااست. با توجه به  يبهبود تيتقو يبرا ياساس ياصول

 انگريبا د، کنند تيتا احساس امن کنديمبه افراد کمک  کرديرو
 ،يجسم يهاتيحمابه ، باشند ديآرام و مف، نديارتباط برقرار نما

که  شود جادياحساس ا نيکنند و ا دايپ يدسترس يو اجتماع يعاطف
 نيا يگفت تمام توانيملذا ، )۲۲نمايند (ن کمک به خوشا تواننديم

 يجانيه تيکفا يهامهارت شيموجب افزا توانديم زيموارد ن
و مؤثر عاطفه و  قيدق يريکارگبهو  ميتنظ، افتيدر، همچون ادراک

  شود. مانيزنان پس از زا يجانيه تيکفا شيافزا تيدرنها
ل ه قبدور يدر ط يکه توسط کارکنان پزشک يآموزش اطالعات

توسط خود  مانيدر طول دوره پس از زا، شوديماعمال  مانياز زا
مادران به  ازين انگريب ني) و ا۲۳( شوديمکم اجرا  اريبانوان بس

مقابله  يبرا مانيپس از زا شناختيروانو مشاوره و خدمات  يهمراه
 .کنديم نييحاضر را تب جياست که نتا حيصح يوهيشبه  سبا استر

 يهاکسببر  هياول شناختيروان يهاکمک تأثير ريتفس رابطه با در
 دارمعنيتفاوت  دهندهنشان جينتا نکهيبا توجه به ا يامقابله
 شيگروه آزما نيمدار و در ب جانيمدار و ه مسئلهمقابله  يهاسبک

اهش مدار و ک مسئلهاستفاده از مقابله  شيو موجب افزا، و کنترل بود
گفت  توانيمشده بود  مانين پس از زامدار در زنا جانيمقابله ه

برآورده ، هياول يشانيکاهش پر شناختيروان هياول يهاکمکهدف 
منعطف و بهبود  يامقابله يهاروش تيتقو، يجار يازهايکردن ن
با کمک به افراد  شناختيروان هياول يهاکمکفرد است.  يسازگار
 يبرا شانيهاييتوانانقاط قوت و ، هاآن يفور يازهاين نييدر تع

 قاتيتحق جي. نتاکننديم تياز بهبود حما، ازهاين نيبرآورده ساختن ا
انطباق و مقابله با استرس  ييفرد در توانا يکه باورها دهنديمنشان 

که  يافراد طورمعمولبه). ۲۴کند ( بينيپيشرا  امدهايپ توانديم
، نيبخوشهستند که  ييهاآن، کننديمپس از سانحه بهتر عمل 

 بينيپيشقابل  يباورند که زندگ نيمثبت و با اعتماد هستند و بر ا
آرام کردن  لياز قب ياهداف شناختيروان هياول يهاکمکاست و 

 نييتع، نانيو اطم تياحساس امن جاديا، يشانيکاهش سطح پر، افراد
 تيحما ليتسه، يارتباط انسان يبرقرار، رياخ يازهايو کمک به ن

 شناخت يکمک برا، بتيمص اي تيدرک موقع يکمک برا، ياجتماع

فراد ا ييپرورش باور به توانا، خود يامقابله يهاييتوانانقاط قوت و 
فراد ا يکمک به غربالگر، دادن ديام، با استرس يدر مقابله و سازگار

قرار دادن افراد در ، عملکرد سازگارانه تيتقوي، احرفهکمک  ازمندين
 مثل استرس پس ياختالالت جادير اکاهش عوامل خط، يبهبود ريمس

 يهاکمک يطورکلبه نيبنابرا). ۲۵( کنديماز سانحه را دنبال 
و  تيافراد به احساس امن يبا کمک به دسترس هياول شناختيروان

مقابله با  حيارائه اقدامات الزم جهت کاهش استرس و راهبرد صح
ا مقابله ب حياستفاده از روش صح شي) موجب افزا۲۶استرس (
  شده است. مانيمدار) در زنان پس از زا مسئلهمقابله استرس (

 ربه خاط ژهيوبهآسان به مادران  يالزم به ذکر است عدم دسترس
بود و  ين کار پژوهشيت عمده ايمحدود نوزاد ازجملهمراقبت از 

 مهاشيبنقمر  مارستانيمختص بودن نمونه پژوهش به بن يهمچن
 مواجه تيشهرها با محدود ريسارا با  هاافتهيميتعم يشهرستان خو

توجه  با، وجودنيباان پژوهش است. يگر ايد هاتيمحدود .سازديم
 تيبر کفا هياول شناختيروان يهاکمکبودن آموزش  مؤثربه 

 انيمدار در م جانيمسئله مدار و ه يامقابله يو راهبردها يجانيه
در  ييهامجموعه آموزش، شوديم شنهادي) پمانيزنان (پس از زا

، يکارآمد، ارتباط يوه برقراريو ش يهمدلسازي، آرامخود يهانهيزم
) هياول شناختيروان يهاکمکآموزش امنيت (کسب ، يد به زندگيام

ا مراکز ي هامارستانيبمان در يزنان پس از زا يراقبتدر برنامه م
  .رديمورد توجه قرار گ بهداشت

  
  يتشکر و قدردان

ارشد رشته مشاوره در  ين مقاله بر گرفته از رساله کارشناسيا
ان نامه يز با کد پايواحد تبر يدانشگاه آزاد اسالم
از دانشگاه به  نامهمعرفي. که با ارائه است ۱۰۲۲۱۶۰۳۹۵۲۰۵۴

 مهاشيقمر بنمارستان ين بيط پژوهش و کسب اجازه از مسئوليمح
 تياز زحمات و حماله ين وسيبد و شده است.انجام  يشهرستان خو

 نيمسئولز و يواحد تبر ياد اسالمزدانشگاه آ يمعاونت محترم پژوهش
تشکر و ، مادران شرکت کننده در مطالعه يمارستان و تماميب

  .شوديم يقدردان
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Abstract 
Background & Aims: The purpose of this study was to determine The Effectiveness of psychological 
First aid on Coping Skills with Stress and the Emotional competence of postpartum women. In this semi 
experimental study, a two-group design with pre and posttest was used. 
Materials & Methods: The study population consisted of all women referred to Ghamar Banihashem 
Hospital in Khoy for delivery in February 2018. A total of 24 people were selected through purposeful 
sampling and randomly assigned to experimental and control groups. For the experimental group, 
psychological First aid was conducted in 8 sessions of 90 minutes, while the control group did not 
receive any training. The data were collected by Endler & Parker Stress coping strategies Questionnaire 
and Brasseur et al. Data analysis was done by using covariance analysis in SPSS21 software. 
Results: The findings of the study showed that the mean score of the problem-solving coping strategy 
in the experimental group was higher than the control group and the mean score of the Emotional coping 
strategy of the excitement circuit was significantly decreased. (P<0.005). But scores of avoidant coping 
in the experimental group compared to the control group had no significant difference. There was a 
significant difference between two groups in terms of emotional competence (P<0.005). 
Conclusion: Based on the results, it can be concluded that psychological First aid in postpartum period 
is effective in coping with stress (Emotional and problem-solving) and women's emotional competence. 
Key Words: psychological First aid, Coping Skills with Stress, Emotional competence 
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