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 مقاله پژوهشی

البه فرزند مبت يشده مادران داراو استرس ادراك یمراقبت ، اقداماتيفرد يهايتوانمند نیارتباط ب یبررس
  مدرس اصفهان دیشه مارستانیسوءمصرف مواد در ب

  
  *٢ينو متقيم ،١يمحسن شبان

 
  07/06/1398تاریخ پذیرش  18/02/1398تاریخ دریافت 

 
 يدهچک

 هاييمندتوان ينرابطه ب ي. پژوهش حاضر باهدف بررسشودياسترس مادران شناخته م ياز منابع اصل يکيعنوان فرزندان به مواد در سوءمصرف :هدف و زمينهپيش
 فرزندان مبتالبه سوءمصرف مواد انجام گرفت. يشده از مادران داراو استرس ادراک يمراقبتي، اقدامات فرد

 ارستانيمکه به ب باشنديد مبتالبه سوءمصرف مواد مفرزن يمادران دارا يهپژوهش کل ينا يبود. جامعه آمار يو همبستگ يپژوهش از نوع کم ين: اکار روشو مواد 
 يمحقق ساخته توانمند شنامهشده، پرسپژوهش، پرسشنامه استرس ادراک ينمراجعه کرده بودند. ابزار مورداستفاده در ا ۱۳۹۶مدرس شهر اصفهان در سال  يدشه
ها با استفاده پرسشنامه ييو روا يهمگرا و واگرا روايي و) ۵۷/۵۱ ± ۵۴/۷ يسن انگينيمادر در ابتدا انتخاب شد (م ۲۰۵بوده است. تعداد  يمراقبت ي، اقداماتفرد

 يطدر مح يچندگانه سلسله مراتب يونرگرس يلو تحل يهمبستگ هايونها با استفاده از آزمداده وتحليليهموردسنجش قرار گرفت. سپس، تجز AMOSافزار از نرم
 .است شدهانجام ۸۷/۵۰ ± ۶۷/۷ يسن نيانگيمادر با م ۱۲۵ يرو SPSSافزار نرم

ده مادران در شو استرس ادراک يمراقبت ي، اقداماتفرد يتوانمند يرابطه منف يرسونپ يهمبستگ يبسازه، ضر ياييهمگرا و واگرا و پا ييروا يد: بعد از تائهايافته
نشان داد که  يمراتب سلهچندگانه سل يونرگرس يجنتا يک،دموگراف يرهايرل متغ). بعد از کنتp> ۰۰۱/۰؛  r=  - ۴۳/۰؛  r= - ۴۷/۰ها را نشان داد (خانواده ينا

 . کنديم بينييشپ يطور منفشده مادران را بهسطح استرس ادراک ي،و مراقبت يفرد يتوانمند

 ي،اداقتص يتبا تعداد فرزندان و وضع يننس يفرزند مبتالبه سوءمصرف مواد در تمام يمادران دارا يمراقبت اقدامات و يفرد يتوانمند يش: افزاگيرينتيجه
  و تأهل متفاوت منجر به کاهش استرس خواهد شد. يليتحص

  سوءمصرف مواد  مبتالبه فرزند يمادران دارا ي،مراقبتاقدامات  ي،فرد يشده، توانمند: استرس ادراکيديکل واژگان

  
 ۵۸۲-۵۹۱ ، ص۱۳۹۸ هرم، ۱۲۰درپي پي، هفتم، شماره هفدهممجله دانشکده پرستاري و مامايي اروميه، دوره 

  
  ٠٩١٣٣٦٩٦٤٧٠تلفن:  ،مامايي و پرستاري دانشکده پرستاري گروه ،)خوراسگان( اصفهان واحد اسالمي، آزاد دانشگاه ،صفهانا :آدرس مکاتبه

Email: mohsenshabany320@yahoo.com 

  
  مقدمه

 چالش کي ،يزندگ در هاتيمسئول گريد همچون ينقش مادر
 است يرسالت بودن مادر. )۱(د يآيم حساببه زااسترس تيوضع و

ا ب ز توسط مادرانين ازآنپس که شدنفرزنددار  از پس تنهانه که
 يکه سالمت روان يازجمله عوامل .)۲(شود يم رفتهيپذ ودلجان
سازد، وجود يخانواده و مخصوصاً مادران را با خطر مواجه م ياعضا

. )۴, ۳(فرزندان در خانواده است  يع برايشا يهايماريا بيمشکالت 
ن مشکالت مبتال شدن فرزندان به سوءمصرف ين ايترعياز شا يکي

اثرات  ،ياسالم-يرانيا . مخصوصاً در فرهنگ)۶, ۵( مواد است
 يااعض ريسابلکه  ،ستيسوءمصرف مواد تنها منحصر به خود فرد ن

                                                             
  رانياصفهان، ا اصفهان (خوراسگان)،، واحد ي، دانشگاه آزاد اسالمييو ماما ي، دانشکده پرستاريجراح يداخل يارشد، گروه پرستار يکارشناس يدانشجو ١
  سنده مسئول)يران (نوياصفهان، ا ، واحد اصفهان (خوراسگان)،ي، دانشگاه آزاد اسالمييو ماما يدانشکده پرستار يار گروه پرستارياستاد ٢

بحران  نيا ياثرات منف ريدرگ زين مادران را خصوصبه خانواده
 تواندياعتياد فرزندان من، يبنابرا .)۸, ۷( هستند ياجتماع-يفرد

استرس و  موجب بروزرا برهم زده و  مادران يبهداشت روانروند 
 سالمت روان باعث اختالل در تنهانهگردد که يم در آنان افسردگي

 ريتأثمادران،  يو شادکام يبلکه در روابط اجتماع ،)۹(گردديآنان م
ر يتأث سوءمصرف مواد يسوبه گذارده و در بازگشت فرزندان يمنف

   .)۱۱, ۱۰(گذارد يم
 يفرد يتوانمند يهاج مطالعات، باال بودن مهارتيبر اساس نتا

 شدهادراکران در کاهش سطح استرس ماد يو اقدامات مراقبت
ط يشرا يمزمن و در ارتقا يهايماريبفرزند مبتال  يمادران دارا
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ف، به باور افراد به ي. در تعر)۱۲, ۳(دارد  ييبسزا ريتأث يخانوادگ
منابع و  شناخت ،هازهيانگارتقاء  ف،يدر انجام وظا شانيهاييتوانا

 )۱۳( يفرد يباشد، توانمنديم يزندگ ياعمال کنترل بر رخدادها
ه ک کنندهليو تسه يتيحمااقدامات کننده، کمک يهاتيفعالو به 

 يزندگت يوضع بهبود افراد وبالقوه و بالفعل  يازهايدر جهت رفع ن
. اما )۱۴( نديگويم يمراقبت يهايتوانمند، روديم بکار هاآن
، يرانيا يهاخانوادهاد در يعتوع ايبا توجه به ش ،نيبنيدرا

در کاهش استرس  مادران يو اقدامات مراقبت يفرد يهايتوانمند
ن اساس يبر همقرار نگرفته است.  يعلم يموردبررسمادران چندان 

 يهايوانمندت نيا بيآ ديپژوهش حاضر بر آن است تا مشخص نما
 بهتالمبدر کاهش استرس مادران با فرزندان  مادران يو مراقبت يفرد

نکه يبا توجه به ا. ؟ريا خيسو مصرف مواد رابطه وجود دارد 
 يو اقدامات مراقبت يفرد يسنجش توانمند يبرا ياپرسشنامه

جاد ين دو پرسشنامه ايده، ابتدا ايطرح نگرد يرانيمادران در فرهنگ ا
حاضر باهدف شد و سپس مطالعه  يريگآن اندازه ييايو پا ييو روا
و  يفرد يهايبا توانمند مادران شدهادراک استرسرابطه  يبررس

ان مارستيدر بمواد  سوءمصرف مبتالبهفرزند  يمادران دارا يمراقبت
  گرفت. د مدرس اصفهان انجام يشه

 يپرسشنامه توانمند ييو روا ييايپا يمطالعه اول: بررس
 مبتالبهمادران با فرزندان  يو اقدامات مراقبت يفرد

  مواد سوءمصرف
  

  روش کار  
و  يفرد يدو پرسشنامه توانمند يياياعتبار و پا يبررس يراب

. دياستفاده گرد يفيو ک يمادران از دو روش کم ياقدامات مراقبت
 يدانشکده پرستار يعلمئتيه ياعضا ي، جامعه آماريفيدر روش ک

، يروش کم يآزاد خوراسگان انتخاب شد. برا يدانشگاه علوم پزشک
مبتالبه  فرزند يه مادران دارايل کلپژوهش شامن يدر ا يآمار جامعه

ت يکه در جهت درمان اختالل شخص باشنديسوءمصرف مواد م
 سال در اصفهان شهرد مدرس يمارستان شهيبه ب فرزندان خود

 ۱۰، يموجود و مطالعات قبل يارهايبر مع اند. بناکردهمراجعه  ۱۳۹۶
در  يريگصورت نمونهنفر از مادران به ۲۰۵د دانشگاه و ينفر از اسات

به  مطالعهاهداف  مطالعه يابتدادند. در يدسترس انتخاب گرد
حضور  س ازپ. ديها اخذ گردو موافقت آنن ييتب مارستانيب نيمسئول

 ياکه دار يمادران هيکه داده شد از کل يفراخوان يط، يدرماندر مرکز 
ن ياشرکت در  ل بهيتماو  بودند مواد سوءمصرف مبتالبهفرزند مجرد 

شده به نييتع يد که در روزهايدرخواست گرد بودند مطالعه
 يبازه زمان کيدر  يريگن نمونهيند. ايمارستان مراجعه نمايب

سواد با کمک محقق اقدام به ماهه انجام گرفت. مادران کمشش
  ها نمودند. ل پرسشنامهيتکم

 پرسشنامهها ازجمله پرسشنامه يبعد از مرور متون و بررس
، )۱۶(مادران  ي، پرسشنامه خودکارآمد)۱۵(اده خانو يتوانمندساز

 يفرد ي، پرسشنامه توانمند)۱۷(ن يوالد يپرسشنامه خودکارآمد
سنجش  يمزبور برا يرهايگزاره استخراج شد. متغ ۱۰، )۱۸(

پرسشنامه ن، يعالوه برامادران انتخاب شد.  يفرد يتوانمند
، )۱۹(نيوالد يپرسشنامه بار مراقبت ،)۱۹(مراقب  يخودکارآمد

نامه درک مراقبت خانواده ، پرسش)۲۰(يپرسشنامه فشار مراقبت
 ۱۲و  يبررس يمراقبت يتوانمندجاد پرسشنامه يا يبرا )۲۱(محور 

  گزاره استخراج شد. 
دو  ي، همگرا و واگرا براي، صورييمحتوا ييرواچهار نوع 

 يريگاندازه ي. براده شديسنج يو مراقبت يفرد يتوانمندپرسشنامه 
 ۵ کرتياس ليمق يها، در ابتدا هر دو پرسشنامه رومحتوا پرسشنامه

ار ياختکامالً موافقم) قرار گرفت و در  ۵الً مخالفم تا کام ۱( يارتبه
پس از اصالح پرسشنامه بر  گرفت. قرار يعلمئتيه يعضاا از نفر ده

 د قراريچهار نفر از اسات اريمجدد پرسشنامه در اخت اساس نظرات،
ز ين يصور يين رواييجهت تع. مجدداً اصالح شد گرفت و اشکاالت،

د از ده نفر از افراد جامعه پژوهش يت اساتعالوه بر استفاده از نظرا
 کمک گرفته شد و اصالحات صورت گرفت.

 اموس افزارنرماز  يهاپرسشنامه ييايسنجش اعتبار و پا يبرا
)AMOS .(  يتائيد يتحليل عامل) استفاده شدCFAي) برا 

شده استخراج انسيوار نيانگيهمگرا از با شاخص م ييروا يريگاندازه
)AVEل ) با فرمو= ∑ 2

 يرهاي= تعداد متغ n استفاده شد( 
شده). مشاهده ريهر متغ ي= بار عامل شده هر سازه، مشاهده

همگرا  ييانگر روايب ۵/۰تر از شده بزرگاستخراج انسيوار نيانگيم
  باشد. يم

) هر Construct Reliabilityسازه ( يياين، پايهمچن
=پرسشنامه از فرمول  (∑ )2

(∑ )2 (∑ )
=  د (يمحاسبه گرد

 تر ازسازه بزرگ ييايشده). پار مشاهدهيهر متغ يريگاندازه يخطا
 ن، مدليشود. عالوه برايپرسشنامه منظور م يايپا يبه معنا ۷۰/۰

 يتوانمند يرهايک از متغيواگرا هر  ييسنجش روا يبرا يريگاندازه
 ييروا شيآزما يمادران انجام گرفت. برا يقبتمرا يو توانمند يفرد

 دو ي) براAVEشده (استخراج انسيوار نيانگيبا شاخص م واگرا،
 بيضر مربع مقابل در يمراقبت يفرد يتوانمندپرسشنامه 

تر شاخص ر بزرگيمقاد .شد سهيمقا سازه دو نيب يهمبستگ
 دو نيب يهمبستگ بيضر شده از مربعاستخراج انسيوار نيانگيم

  ). AVE > 2باشد (يواگرا م ييسازه نشانگر روا
  

  يافته ها
ن يانگيمادر با م ۲۰۵کنندگان شامل ن مطالعه، شرکتيدر ا

 ۱۸سال بودند. تنها  ۶۶تا  ۳۸ يدر دامنه سن ۵۷/۵۱±  ۵۴/۷ يسن
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 متقي مينو ،شباني محسن
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الت يه تحصي) و بق%۸/۸( يالت دانشگاهيتحص ينفر از مادران دارا
 ۳/۲۶، ۵۴پلم (ي) و متوسطه و د% ۹/۶۴، ۱۳۳( ييو راهنما ييابتدا

 يبرازش مدل، هر دو سازه دارا يها) بودند. با توجه به شاخص%
ر ين متغيب يرهاي). همه مس۱برازش بودند (جدول  يينکو

 نيانگي). م۱قرار داشت (شکل  ۱و  ۵/۰ن يشده و پنهان بمشاهده
بود که  ۵/۰تر از ر بزرگيهر دو متغ يشده برااجاستخر انسيوار

 ييايزان پاين، ميهمگرا هر دو پرسشنامه بود. همچن ييانگر روايب

و  يفرد يپرسشنامه توانمند يبرا ۹۳/۰و  ۹۶/۰سازه برابر با 
باشد. يهر سازه م يباال ييايدهنده پابود که نشان يمراقبت
شده باالتر از مربع راجاستخ انسيوار نيانگيزان ميکه مييازآنجا

ن دو ين ايواگرا ب يين دو سازه بود، روايا يب همبستگيضر
 ييوار ين دو پرسشنامه داراين، ايد شد. بنابرايز تائيپرسشنامه ن

  سازه بود. ييايهمگرا و واگرا و پا

  
  هر سازه موردمطالعه ييکويبرازش ن يهاسازه به همراه شاخص ييايشده و پااستخراج انسيوار نيانگيم):۱جدول (

تعداد     
  گزاره

AVE CR r r2 

  /.۲۲۱  ۴۷/۰  ۹۶/۰  ۷۱/۰  ۱۰   يفرد يتوانمند  پرسشنامه 
  ---  ---  ۹۳/۰  ۶۷/۰  ۱۲  يمراقبت يتوانمند

   p CIF GFI RAMSEA CIMN/Df 

 ۴۶/۱  ۰۱/۰ ۰۰۰/۱ ۰۰۰/۱ ۰۰۰/۰   يفرد يتوانمند  سازه 

 ۵۴/۲ ۰۲/۰ ۰۰۰/۱ ۰۰۰/۱ ۰۰۰/۰  يمراقبت يتوانمند

  

    
  يشده و بار عاملمشاهده يهامادران موردمطالعه همراه با شاخص يو مراقبت يفرد يتوانمند يرهاي. متغ):۱( نمودار

  
 و اقدامات يفرد ين توانمنديرابطه ب يمطالعه دوم: بررس

 مبتالبهمادران با فرزندان  شدهادراکو استرس  يتمراقب
  مواد  سوءمصرف

  
  روش کارمواد و 

 مواد سوءمصرف مبتالبهفرزند مجرد  ياکه دار يمادران هيکل
درخواست گرديد که  بودند اين مطالعهشرکت در  تمايل بهو  بودند

  .شده به بيمارستان مراجعه نماينددر روزهاي تعيين
ه يفراخوان مجدد از کل يقبل در ط همطالعروش  باکسان ي

 يمواد دعوت به همکار سوءمصرف مبتالبهفرزند مجرد  يمادران دارا
ن و يمشخص تدو ين فراخوان روزهايد. در ايدر مطالعه حاضر گرد

 دردرج شد.  اصفهان شهرد مدرس يمارستان شهيبدر برد  يدر آگه
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 با کمک محقق هال پرسشنامهيسواد، تکمموارد برخورد با مادران کم
رفته يمادر دعوت به مطالعه را پذ ۱۲۵ان، ين ميدر اصورت گرفت. 

و  يفرد يتوانمند پرسشنامهشامل  هاپرسشنامه پر کردنو اقدام به 
شده و مشخصات به همراه پرسشنامه استرس ادراک ياقدامات مراقبت

، التيزان تحصيت تأهل، مي( مانند، سن، سن فرزندان، وضع يفرد
استرس ) شد. پرسشنامه يت اقتصاديرزندان و وضعتعداد ف

احساس سنجش  يبراباشد که يسؤال م ۱۴شامل  ١شدهادراک
. )۲۲( روديم به کار شدهت استرس تجربهيريفرد در مد يتوانمند

 يتوانمند ،زااحساسات درباره حوادث استرسو  افکار ن پرسشنامهيا
ر قرا موردسنجشرا  شدهتجربه استرسبا  آمدن کنار اي کنترل در
 اساس برکه ن شکل است يپرسشنامه به ا يگذارنمره .)۲۲(دهد يم
نمره باالتر  .باشديم )شهيهم ۴تا  هرگز ۰(کرت يل يادرجه ۵ف يط

 نيا شتر است.يب شدهادراکاسترس دهنده باال بودن سطح نشان
 بود يرانيا يهايان آزمودنيباال در م ييايو پا ييروا يپرسشنامه دارا

 قرار گرفت يابيها مورد ارزپرسشنامه ييايدر مطالعه حاضر، پا. )۲۳(
 يهاپرسشنامه يبرا ۸۵/۰و  ۸۸/۰، ۸۹/۰ب يبه ترت کرون باخ يو آلفا

  دست آمد.  شده بهو استرس ادراک يو مراقبت يفرد يتوانمند
  

  يافته ها
ساله با  ۶۶تا  ۳۷مل مادران ن مطالعه شايها در ايآزمودن

 فرزندان مبتالبه ين سنيانگيبودند. م ۸۷/۵۰±  ۶۷/۷ ين سنيانگيم
مادران متأهل و  %۷۷ درکل، .بود ۹۳/۲۴±  ۰۱/۳سوءمصرف مواد 

الت ياز مادران تحص %۸/۳ان مادران، يمطلقه بودند. در م ۲۲%
ند. اداشته ييو راهنما ييالت ابتدايتحص % ۲/۷۱داشتند و  يدانشگاه

 %۲۰فرزند و تک %۸/۳ دار بودند. تنها) خانه%۲/۸۱اکثر مادران (

 ياند. همگشتر داشتهيآنان سه فرزند و ب %۲/۷۶دو فرزند و  يدارا
فرزندان در  يک فرزند مبتالبه سوءمصرف مواد بودند. همگي يدارا

با متادون  دارندهنگهتحت درمان  شده ويمارستان مدرس بستريب
خود را در حد متوسط  يوضع اقتصاد %۵۲ ان مادران،يدر م .بودند
وضع  %۲/۱۶ اليون ريليزان درامد ماهانه کمتر از پانزده ميبا م

انزده پ يباال اين درامد ماهانه برابر يانگيخانواده را خوب با م ياقتصاد
  اند.گزارش کرده اليون ريليم

ن سطح يانگيم يکننده در مطالعه حاضر دارامادران شرکت
 يانگر سطح بااليبود که ب ۳۶/۳۳±  ۱۱/۶ شده برابر باترس ادراکاس

 يردف يتوانمندنمره  نيانگيمن يان مادران بود. همچنياسترس در م
. بوده است ۹۲/۴۳±  ۰۱/۷ مادران يو مراقبت ۸۰/۳۰±  ۷۷/۵مادران 

 هر دو پرسشنامه يانير باالتر از نقطه مين مقاديکه هر دو اييازآنجا
 يو فرد يمراقبت يتوان گفت مادران توانمنديباشد مي) م۳۰و  ۲۵(

  ).۲دارند (جدول  يباال
، يت اقتصاديل سن، وضعياز قب ين مشخصات فرديرابطه ب

 يالت با احساس توانمنديزان تحصيت تأهل و ميتعداد فرزندان، وضع
ش داده شد. ينما ۲و استرس ادراک در جدول  يايو مراقب يفرد

ت يتعداد فرزندان و وضع ن سن،يب هد کهديج نشان مين نتايا
شده مادران رابطه معکوس وجود دارد. اما با استرس ادراک ياقتصاد

شده مادران رابطه مثبت و الت با استرس ادراکين سطح تحصيب
ذکر است، مادران که با همسر خود انيوجود دارد. شا يمعنادار

 مادرانر يرا نبست به سا يکردند سطح استرس کمتريم يزندگ
 مادران يزان احساس توانمندين مين، بيکردند. عالوه برايتحمل م

رابطه معکوس  يو مراقبت يفرد يت استرس با توانمنديريدر مد
  وجود دارد. يمعنادار

  
  ارين و انحراف معيانگيمطالعه به همراه م يرهاين متغيب يهمبستگ ):۲جدول (

انحراف   نيانگيم 
  اريمع

  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  

       --- ٦٧/٧  ٨٧/٥٠  .سن۱

      --- * ١٨/٠    ٥٦/٠ ٨٣/١  يت اقتصادي.وضع٢

  . تعداد فرزندان٣
٤٧/١  ٢١/٣  

  ٣٣/٠-
** 

٢٨/٠-** ---     

  تأهلت ي. وضع٤
٩٧/٠ ٨٠/١  

  ۴۲/۰-
** 

١٦/٠-  ۳۲/۰** ---    

   --- ۰۱/۰ ۰۴/۰ -۰۴/۰ ۰۶/۰    ٦٢/٠ ٤٤/١  التيزان تحصي. م٥

  --- -۰۱/۰ -۱۳/۰ **-۳۰/۰ **۳۵/۰ ۱۰/۰   ٧٧/٥  ٨٠/٣٠  يفرد ي. توانمند٦

 --- **٥٣/٠ -۰۲/۰ ۰۷/۰ **-۳۳/۰ *۲۳/۰ ۰۱/۰    ٠١/٧  ٩٢/٤٣  ي. اقدامات مراقبت٧

                                                             
1 Perceived Stress Scale 
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انحراف   نيانگيم 
  اريمع

  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  

. استرس ٨
  شدهادراک

١١/٦  ٣٦/٣٣  
  ٤٤/٠-

** 

۴۲/۰-** ۵۲/۰** ۲۸/۰** ۰۱/۰ ۴۷/۰-** ۴۳/۰-** 

  ١١-٣٨  ٢٨-٥٥  ١٨-٤٠  ١-٣  ١-٤  ١-٦  ١-٣        دامنه
  ۰۱/۰کمتر از  يسطح معنادار **؛ ۰۵/۰کمتر از  يسطح معنادار *توجه: 

  
ت يهمچون سن، وضع يفرد يرهاينکه متغيبا توجه به ا

رس الت با استيزان تحصيت تأهل و مي، تعداد فرزندان، وضعياقتصاد
 هر سهم نييتع ينيبشيپ يها براشده رابطه داشتند، اثر آنادراک

مادران در  يمراقبت يو توانمند يفرد يتوانمند يرهايمتغ از کي
 بيضر يآمار آزمون ن منظور، ازيشده کنترل شد. بداسترس ادراک

 از استفاده از شيپ شد. استفاده يچندگانه سلسله مراتب ونيرگرس

 يالزم برا يهابرقرار بودن مفروضه يآمار يهاليتحل آزمون، نيا
 نانياطم منظوربه هياول يهاليتحل. شد يررسون چندگانه بيرگرس

 ماندهيباق ريمقاد استقالل و يهم خط يهامفروضه از يتخطعدم از

 ر وابستهيمتغ بودن نرمال زين رنفياسم-کلموگراف آزمون. شد انجام
ن است که يون نشانه دهنده ايج آزمون رگرسيکرد. نتا دييتأ را

مادران قادر هستند  يراقبتم يو توانمند يفرد يتوانمند يرهايمتغ
انس سطح يرات وارييدرصد تغ ۵۶ يداريطور معنبه %۹۵نان يبا اطم

د که دهيب بتا نشان ميکند. مقدار ضر ينيبشياسترس مادران را پ
مادران درمجموع  يو مراقبت يفرد يک نمره در توانمنديش يبا افزا
  افت. يسطح استرس مادران کاهش خواهد  -۴۰/۰ مقدار

  
  يفرد يرهايشده مادران، کنترل اثر متغسطح استرس ادراک يبرا يج آزمون رگرسيون چندگانه سلسله مراتبينتا ):۳ول (جد

 مرحله دوم مرحله اول  

ب يضرا  
 استاندارد نشده

ب يضرا
  استاندارد

سطح 
يمعنادار  

ب يضرا
 استاندارد نشده

ب يضرا
  استاندارد

سطح 
 يمعنادار

 ۰۰۰/۰   ۸۴/۴۸  ۰۰۰/۰   ۳۴/۳۴  مقدار ثابت

      ۰۰۱/۰ -۲۶/۰  -۲۱/۰  سن
     ۰۰۱/۰ -۲۶/۰  -۸۳/۲  يت اقتصاديوضع

     ۰۰۰/۰ ۳۵/۰  ۴۸/۱  تعداد فرزندان
      ۸۹/۰  ۰۱/۰ ۰۶/۰  تأهلت يوضع
      ۹۸/۰  ۰۰۲/۰ ۰۱/۰  التيتحص

 ۰۱/۰  -۲۰/۰  -۲۱/۰        يفرد يتوانمند

 ۰۱/۰ -۲۰/۰ -۱۷/۰        يمراقبت يتوانمند

R2  ۴۱/۰  ۵۶/۰  
F  ۰۲/۱۷) =۱۱۹ ،۵( ۸۱/۱۷) =۱۱۷ ،۷(  

  
  بحث 

تحمل از استرس را  ييسطح باال ،فرزند معتاد يمادران دارا
 ار يروان يهايو آشفتگ يافسردگ يتوجهطور قابلبهو  کننديم

 نيارتباط ب ي. مطالعه حاضر با هدف بررس)۹, ۴(کننديتجربه م
 يدارا مادران استرسبا  مراقبتي اقدامات و يفرد يهايتوانمند

   د.يمبتالبه سوءمصرف مواد انجام گرد فرزند

ش سن، داشتن ينشان داد با افزا يمقدمات يز آماريج آنالينتا 
شده خانواده سطح استرس ادراک يت اقتصاديهمسر و بهبود وضع

م ين، تعداد فرزندان رابطه مستقيکند. همچنيدا ميکاهش پمادران 
 يافته هايش سطح استرس ادارک شده داشت. همسو با يبا افزا

عنوان با  ي) در پژوهش۱۳۸۹و همکاران ( يفروغپژوهش حاضر،  
ه ياول يريشگيدر پ يفرزند پرور يهاوهيشنقش ساختار خانواده و «

» رجانيساله شهرستان س ۲۶ تا ۱۶ن نوجوانان ياز سوءمصرف مواد ب
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 يهيلاو يريشگيدند که تعداد کم فرزندان در پيجه رسين نتيبه ا
 . )۲۴(دارد يير بسزايتأثمواد  سوءمصرففرزندان به ابتال به 

 با عنوان ي) در پژوهش۱۳۹۲عود پور (ن رابطه مسيدر ان، يهمچن

 ۱۵ر يت متادون در کودکان زيمرتبط با مسموم و عوامل يفراوان
الب طيابن اب يمارستان عليبه اورژانس اطفال ب کنندهمراجعهسال 

ت يزان بروز مسمومينشان داد که م» ۱۳۹۲(ع) رفسنجان در سال 
 يادت اقتصي، اشتغال مادر و وضعتأهلت يبا سطح سواد، وضع

ن، ي. بنابرا)۲۵(باشديخانواده رابطه دارد که با مطالعه حاضر همسو م
 يدارافرزند تحت درمان متادون که  يادران داراتوان گفت ميم

 ي، تعداد فرزندان کمتر، تجربه زندگترمناسب يت اقتصاديوضع
در مراقبت از فرزند خود ادارک  يباالتر باشند، استرس کمتر

  کنند.يم
و  تأهلت ين، بعد از کنترل اثر تعداد فرزندان، وضعيعالوه بر ا

 يون سلسله مراتبيل رگرسيج تحليخانواده، نتا يت اقتصاديوضع
 يو اقدامات مراقبت يفرد يش توانمنديچندگانه نشان داد، افزا

 استرس يمعنادار طوربهمواد  سوءمصرفمبتالبه فرزند  يمادران دارا
ه شدادراک استرسو منجر به کاهش سطح  ينيبشيپرا  شدهادراک

 يو خارج رانيمطالعات ا يهاافتهيج، با ين نتايا. گرددين مادران ميا
 )۱۳۹۱(و همکاران  يران پوررابريمثال، در ا يباشد. برايمهمسو 

اد فرزندان از ينقش خانواده در اعت يبررس«عنوان با  يدر پژوهش
 ۸۰نشان دادند که  »فرزند معتاد شهر کرمان يدگاه مادران دارايد

 يل مراقبت ناکافياد فرزندان به دليرا در اعت خود درصد مادران،
 )۱۳۸۷(ان و همکاران ين رابطه فرهودي. در ا(26)دانستنديممقصر 

از ارامنه تهران  يدانش و نگرش گروه يبررس«عنوان با  يدر پژوهش
 يت کافيدادند که فقدان حما نشان »اد و مصرف مواديدر مورد اعت

 رزادهيپ نيهمچن .)۲۷(باشدياد مين عامل عود اعتيترمهم خانواده
نواده در نقش کارکرد خا«با عنوان  يپژوهش )۱۳۹۴( و همکاران

 ۱۶و مرتبط با دانش آموزان  ياديبه اختالالت اعت شيگرا ينيبشيپ
 يهاافتهي. )۲۸(انجام دادند »شهر کرج يهارستانيساله در دب ۱۹تا 

، کارکرد خانواده رياز عواطف از متغرمطالعه نشان داد که ابن يا
ن، يعالوه برا .کنديم ينيبشيدانش آموزان را پ اديبه اعت شيگرا
ر خشونت يتأث«عنوان با  يدر پژوهش )۱۳۸۹(وهمکاران  يفتح

عنوان ، نشان داد که خشونت مادران به»اد فرزندانيبر اعتمادران 
ش يمواد افزا سوءمصرفش افراد را به يگراب،يک عامل آسي
 يج پژوهش زارعين با نتايطالعه همچنن ميا يهاافتهي .)۲۹(دهديم

اثربخشي آموزش برنامه مديريت بر  ي) مبن۱۳۹۳و همکاران (
 وندارنده با متاداسترس بر كيفيت زندگي معتادان تحت درمان نگه

ننده ک ينيبشيپتواند يمت استرس يريبرنامه مد دادند کهنشان 

                                                             
1 Reward-Stress Dysregulation Model 

. )۳۰( باشديممعتادان باشد همسو  يت زندگيفيک يبرا يخوب
 يمراقبت يهايتوانمند زانينشان داد من مطالعه يج اين نتايهمچن

با هر دو بعد استرس مبتالبه سوءمصرف مواد فرزند  يدر مادران دارا
  .داردوجود رابطه معکوس 

 ينقش معنادار توانمند يايگو يا، مطالعات خارجن راستيدر هم
، )۳۳( يريشگي، پ)۳۲, ۳۱(مادران در بروز  يو اقدامات مراقبت يفرد

بروز  يايد دارد که خود گويتأکمواد  سوءمصرف )۳۴(عود و ترک 
با  )۳۲( Rusby, Light. )۳۵(باشديماسترس کمتر در خانواده 

والد  نيت رابطه بيفينشان دادند که ک يکاينوجوان امر ۴۰۰مطالعه 
فرزندان  ن برين و نظارت والديو فرزند و مصرف مواد مخدر والد

ان نوجوانان ياد در ميدر بروز اعت مؤثرن عوامل يترمهم ازجمله
 يارتباط و توانمند ين در برقراري، مهارت والدهاآن زعمبهباشد. يم

ح در امور روزانه نوجوانان در بروز ابتال به سو يدر نظارت صح هاآن
وز خواهد بود و از بر مؤثرار يمصرف مواد مخدر و الکل نوجوانان بس

ن در يوالد يو سطح استرس ادراک يريجلوگ يتعارضات خانوادگ
 Rutherford and Mayes. )۳۶(دهد يمسطح خانواده را کاهش 

ک بر اساس مدل اختالل يولوژيب-در مطالعه خود در سطح نورو )۳۷(
ن با ين معتاد (والدينشان دادند که والد ١پاداش-در مدل استرس

–اداش پ يعصب ستمين) در سييپا يو اقدامات مراقبت يفرد ييتوانا
ن امر منجر به ادراک استرس ياسترس خود دچار اختالل شده و هم

ن يافت پاداش هنگام مراقبت از فرزندان خود شده و ايدر يجابه
ن را در مراقبت از فرزندان کاهش ين والديا يفرد ييموضوع توانا

ه ش فرزندان بياز  علل گرا يکيجه گرفت يتوان نتيم پس.دهديم
مبود از ک يتواند ناشيازگشت فرزندان به دام مصرف مواد ما بياد ياعت

  .)۳۸, ۹(مادران باشد يفرد ييا عدم تواناي ياقدامات مراقبت
و اقدامات  يفرد يهايتوانمندرابطه  ين، بررسيعالوه بر ا

الت، تعداد فرزندان مادران، يتحصزان ي، ميت اقتصاديوضع يمراقبت
فرزند  يدر مادران دارا يفرد يهايزان توانمنديمکه  نشان داد

ک ازجمله ياز مشخصات دموگراف يبا برخمبتالبه سوءمصرف مواد 
 .وجود دارد يرابطه معنادارو تعداد فرزندان مادران  يت اقتصاديوضع

 يهايتوانمندالت با يزان تحصيو مسن  نيچ رابطه بيکه هيدرحال
) ۲۰۱۰مادران مشاهده نشد. کوشال و همکاران ( يو مراقبت يفرد

 و ي، اجتماعيت اقتصاديرابطه وضع«در هند با عنوان  يدر پژوهش
 و يط اقتصاديو شرا ين توانمنديکه بند نشان داد »زنان يتوانمند

) در ۱۳۸۶( يخوند. آ)۳۹( وجود دارد يمعنادارنوع خانواده رابطه 
اد در فرزندان طالق ارجاع يت اعتيمطالعه وضع«عنوانبا  يپژوهش

ادر مپدر و  يينشان داد که جدا» ت تهرانيشده به مرکز اصالح و ترب
 توانديمهستند،  ين نوجوانيدر سن هاآنکه فرزندان  يطيدر شرا
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. )۴۰(باشداد داشته يآوردن فرزندان به اعت يبر رو يترشيبر يتأث
نقش «با عنوان ي) در پژوهش۱۳۸۸و همکاران ( يآبادشاهزارع 

نشان داد که رفتار نامناسب » ده کودکان کاريخانواده نابسامان بر پد
ده يسرپرست خانواده در بروز پد يکاريو ب ياقتصاد ياتوان، ننيوالد

  .)۴۱(باشد يمحاضر همسو  بامطالعهکودکان کار نقش دارد که 
  

  قيتحق يهاتيمحدود
ها از يهمچون انتخاب آزمودن ييهاتيبا توجه به وجود محدود

ک مرکز يمواد از  مبتالبهفرزندان  يمادران دارا يجامعه پژوهش
د مدرس)، استفاده از نمونه در دسترس يشهمارستان ي( ب يدرمان

 صين تشخييو استفاده از پرسشنامه جهت تع يتصادف يجابه
د يپژوهش با يهاافتهيميدر تعم يو اقدامات مراقبت يفرد يتوانمند

 هشگردد پژويشنهاد ميوجود پنيباات گردد. ياط رعايجوانب احت
اوت متف يهنگو فر ي، سنيجنس يهايژگيگر با ويحاضر بر جوامع د

  سه گردد.يج پژوهش حاضر مقايج آن با نتاياجرا و نتا
  
   يريگجهينت

ت يالت، وضعيتوان گفت جدا از سن، تحصيمخالصه  طوربه
رگذار بر استرس يتأث يرهايمتغ عنوانبهو تعداد فرزندان  تأهل

 يهايتوانمندش ي، افزافرزند مبتالبه سوءمصرف مواد يدارامادران 
ن يا يدر کاهش استرس ادراک يمراقبتاقدامات  يارتقا و يفرد

 يش توانمنديکه افزاييازآنجان، يبنابرا .کارآمد خواهد بودمادران 
در ادراک استرس مادران، بلکه در  تنهانه يو اقدامات مراقبت يفرد

، ر دارديتأثدر بازگشت فرزندان به مواد مخدر  يريشگيدرمان و پ
اقدامات  يو ارتقا يفرد يهامهارت باال بردنآموزش در جهت 

 يهاآموزش عنوانبهتواند يممادران  خصوصبهن يوالد يبرا يمراقبت
 ايتوسط پرستاران  يعمل صورتبهاد يمکمل در مراکز درمان اعت

  رد. يمورد آموزش قرار گ روانشناسان
  

  يتشکر و قدردان
مارستان مدرس يب محترم نيمسئول از مقاله سندگانينو 

ن يا در مطالعه نيا امکان انجام نمودن فراهم اصفهان جهت
 در همکاري جهت کنندهشرکت يگرام مادران هيکل مارستان ويب

 .ندينمايم يقدردان و تشکر مطالعه، نيا انجام
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THE RELATIONSHIP BETWEEN PERSONAL ACTIONS AND 
CARING ABILITIES AND PERCEIVED STRESS OF MOTHERS OF 
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Abstract 
Background & Aims: Substance dependence among children is recognized as one of the main sources 
of stress for mothers. The current study aims to investigate the association between personal actions, 
caring abilities, and perceived stress of mothers of children who are under substance-abuse treatment.  
Materials & Methods: The current study uses a quantitative method. The population of the current study 
was all mothers with children who were under substance-abuse treatment at Shahid Modarres Hospital, 
Isfahan, Iran in 2018. The study measures were perceived stress, two researcher-made questionnaires of 
personal actions and caring empowerments. Convergent and divergent validities and construct reliability 
of both questionnaires were first assessed using AMOS-20. Then, data were analyzed via Pearson 
correlation and hierarchical multiple regression analysis using SPSS-20. 
Results: After confirming the convergent and divergent validities and construction reliability of both 
questionnaires, Pearson correlation coefficient showed 1) negative relationship between personal 
actions, caring abilities, and perceived stress (r = -0.47, r = -0.43, p <0.001, respectively), and 2) a 
significant association between some demographic characteristics (including, age, economic status, and 
number of children) and perceived stress among these mothers. In addition, after controlling the effect 
of these demographic variables, the results of hierarchical multiple regression showed that both mothers' 
personal actions and caring abilities negatively predicted perceived stress.  
Conclusion: Empowering the personal actions and caring abilities of mothers with children who are 
under drug-abuse treatment could lead to the reduction of perceived stress levels among mothers with 
different economic and social status. 
Keywords: Perceived stress, Personal Actions, Caring ability, Mothers, Drug-Abuse 
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