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Abstract
Introduction: Mental health not only causes to inefficiency of psychiatric patients; but also
highly affects on their families and disrupt their performance. The aim of this study was to
evaluate the effectiveness of teaching emotion regulation on the mental health of mothers by
children with mental disorders.
Materials and Methods: Among families of children with mental disorders in Hamadan city, 34
families were selected and randomly assigned to experimental and control groups. The
experimental group received 12 sessions of emotion regulation interventions, but control group
did not received any intervention. Data analyzed via descriptive and co-variance methods and P
≤ 0.05 considered as significant difference.
Results: The results showed that after the intervention; there was a significant difference between
experimental and control groups about mental health (P = 0.001). Also; our results showed that
these changes preserved during follow-up duration.
Conclusions: In the field of treatment and dealing with people suffering from mental illness,
emotion regulation training due to its nature seems to be effective.
Keywords: Emotion Regulation; Mental Health; Developmental Disorders; Emotional Disorders;
Disruptive Behavior Disorders; Mental Disorders.
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چکیده
مقدمه :اختالالتروانی نه تنها سبب ناکارآمدي بیماران روانی میشوند ،بلکه خانوادههاي آنها را نیز به شدت تحت
تأثیر قرار داده و عملکرد آنها را مختل میسازند .لذا هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش تنظیم هیجان بر
سالمت روان مادران فرزندان مبتال به اختالالت روانی بود.
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 1گروه روان شناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز ،اهواز ،ایران
 2گروه مشاوره و راهنمایی ،اداره مشاوره دانشگاه علوم پزشکی یاسوج ،یاسوج ،ایران
 3گروه روان شناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد شیراز ،شیراز ،ایران
 4کارشناسیارشد مشاوره خانواده ،اداره آموزش و پرورش شهرستان مارگون ،مارگون ،ایران
 5گروه روانشناسی و باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد همدان ،همدان ،ایران

مواد و روشها :بدین منظور از بین خانوادههاي فرزندان مبتال به اختالالت روانی همدان 34 ،خانواده به شیوه نمونه در

یافتهها :نتایج نشان داد که بین گروه آزمایش و کنترل پس از انجام مداخله تفاوت معنیداري در میزان سالمت روان
وجود دارد ( .)P = 5/551همچنین نتایج پژوهش نشان داد که این تغییرات در مرحله پیگیري حفظ شده است.
نتیجهگیری :در حوزه درمان و زمینه کار با افرادي که درد ناشی از بیماريهاي روانی دارند ،آموزش تنظیم هیجان با
توجه به ماهیت آن ،کارا و نوید بخش به نظر میرسد.
کلمات کلیدی :تنظیمهیجان ،سالمتروان ،اختالالترشدي ،اختالالتهیجانی ،اختالالترفتاريمخرب ،اختالالت روانی.
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دسترس ،انتخاب شدند و با روش تصادفی در گروههاي آزمایش و کنترل مورد آزمون قرار گرفتند .مداخالت آموزش
تنظیم هیجان ،به مدت  12جلسه بر روي گروه آزمایش انجام گرفت وگروه کنترل مداخلهاي دریافت ننمودند .براي آنالیز
آماري دادهها از روشهاي آماري توصیفی و کوواریانس استفاده شده و  P ≥ 5/55به عنوان سطح معناداري اختالف در
نظر گرفته شد.

تمامی حقوق نشر براي معاونت پژوهش بیمارستان بقیه اهلل محفوظ است.
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هیجان یک پدیده اساسی کارکرد انسان است که داراي ارزش
سازگارانهاي براي افزایش پیگیري ما در اهداف میباشد .همه ما
هیجانهاي مختلفی را تجربه میکنیم و تالش میکنیم از طریق
روشهاي اثربخش و غیراثربخش با آنها مقابله کنیم .مسئله واقعی تجربه
هیجانها نیست .بلکه توانایی ما در بازشناسی ،پذیرش و درصورت امکان
استفاده از آنها و با وجود هیجانها ،پیگیري کارکرد خود مسئله اصلی
میباشد [ ،]1انسانها با یک سري پاسخهاي هیجانی اولیه متولد
میشوند که در همه فرهنگها و جوامع مشابه است و در پاسخ به
محرکهاي درونی و بیرونی رخ میدهد اما افراد ،راهبردهاي متفاوتی
را در پاسخ به محرکها میآموزند .بنابراین ،هیچ گاه دو فرد پاسخهاي
هیجانی یکسانی به یک محرک از خود نشان نمیدهند [ ]2و پاسخهاي
هیجانی ،اطالعات مهمی درباره تجربه فرد در ارتباط با دیگران فراهم
میکند .با این اطالعات ،انسانها یاد میگیرند که در مواجهه با هیجانات
چگونه رفتار کنند ،چگونه تجارب هیجانی را به صورت کالمی بیان
کنند ،چه راهکارهایی را در پاسخ به هیجانها به کار برند و در زمینه
هیجانهاي خاص ،چگونه با دیگران رفتار کنند [.]3
تنظیم هیجان به معناي تالش افراد براي تأثیر گذاشتن روي چگونگی
تجربه ،بیان و شدت فرایندهاي رفتاري ،تجربی و یا جسمانی هیجانها
است [ ]4که به عنوان یکی از متغیرهاي روانشناختی ،مورد توجه
بسیاري از پژوهشگران قرارگرفته است [ ]5و نقش مهمی در سازگاري
ما با وقایع استرسزاي زندگی دارد [ .]6عالوه بر این تنظیم هیجان
نقش برجستهاي در تحول و حفظ اختالالت هیجانی دارد و حیطه
گسترده اي از هوشیار و ناهوشیار فیزیولوژیکی و رفتاري و فرایندهاي
شناختی را شامل و به سبکهاي شناختی اطالق میشود که هر فردي
از آن به منظور افزایش یا کاهش و یا حفظ هیجان خود استفاده میکند
[ . ]1
تنظیم هیجان بیشتر در دو موقعیت زمانی مهم مورد بررسی قرار
میگیرد که عبارتند از ،راهبردهاي تنظیم هیجان که قبل از وقوع حادثه
یا در آغاز بروز آن فعال میشوند و راهبردهایی تنظیم هیجان که پس
از بروز حادثه و یا بعد از شکلگیري هیجان فعال میشوند .راهبردهاي
تنظیم هیجان که قبل از وقوع حادثه فعال میشوند در کنترل هیجان
منفی حوادث نقش مهمی دارند [ ،]2زیرا موجب تفسیر واقعه به نحوي
میشوند که پاسخهاي هیجانی منفی را کاهش میدهد .پژوهش نشان
میدهد تفاوتهاي افراد در استفاده از سبکهاي مختلف تنظیم هیجان
شناختی موجب پیامدهاي عاطفی ،شناختی و اجتماعی مختلفی
میشود ،چنان که استفاده از سبکهاي ارزیابی مجدد با هیجانهاي
مثبت و عملکردهاي میانفردي بهتر و بهزیستی باال ارتباط دارد [.]1
با توجه به نقش مشکالت تنظیم هیجان در ایجاد و ابقاي مشکالت
هیجانی ،به نظر میرسد که آموزش و کاربرد مهارتهاي تنظیم هیجان
در کاهش مشکالت هیجانی بتواند به توسعه این حیطه درمانی کمک
کند .هیجان ،نقش اساسی در اختاللهاي روانی ایفا میکند و
ناهماهنگیهاي هیجانی در تمام اختاللهاي محور  Iو نیمی از
اختاللهاي محور  IIبروز میکند [.]9
اختالالت روانی نه تنها سبب ناکارآمدي بیماران روانی می-شوند ،بلکه
خانوادههاي آنها را نیز به شدت تحت تأثیر قرار داده و عملکرد آنها

را مختل میسازند .این تاثیرگذاري در ابعاد مختلفی همچون سالمت
روان و عملکرد اجتماعی و اقتصادي قابل مشاهده بوده و در مجموع،
بهزیستی خانواده را کاهش داده و فشار زیادي بر آن تحمیل میکند
[]15
 .هنگامیکه یکی از اعضاي خانواده دچار اختالل روانی میشوند ،همه
اعضاي خانواده به نوعی درگیر بیماري و پیامدهاي آن میشوند و فشار
زیادي بر آنها تحمیل میشود [ ]11و حضور در این خانواده داراي یک
عضو مبتال به اختالل روانی ،اغلب فشار عینی و ذهنی عمدهاي را بر
سایر اعضاي خانواده تحمیل میکند [.]12
میزان این فشار به چندین عامل بستگی دارد که عبارتند از سن و
جنس بستگان بیمار ،کیفیت رابطه پیش از بیماري آنها با بیمار،
ماهیت مشکالت بیمار ،راهبرهاي مقابلهاي مورد استفاده بستگان،
ارزیابی بستگان از موقعیت و نحوه ادراک بیماري ،حمایت هیجانی و
عملی در دسترس خانواده و متغیرهاي فرهنگی و قومی [ .]13همانطور
که اشاره شد ،مراقبت از یک کودک مبتال به اختالل روانی و یا
روانپزشکی اثر چشمگیري بر خانواده دارد .بسیاري از شواهد پژوهشی
نشان دادهاند والدین کودکان مبتال به اختالل روانپزشکی ،فشار و
استرس والدینی گري فزایندهاي را در مقایسه با والدین کودکان داراي
رشد سالم تجربه میکنند [.]14
در واقع ،فشارمراقبت ،اغلب دامنه وسیعی از مشکالت بدنی،
روانشناختی ،هیجانی ،اجتماعی و مالی را در برمیگیرد که ممکن است
مراقبان خانوادگی تجربه نمایند [ .]14اختالل کودک بر زندگی
خانوادگی روزانه تأثیر زیادي داشته و در بسیاري از موارد بر روابط
خانوادگی اثر منفی میگذارد .پرورش کودک مبتال به اختالالت روانی
مانند بیش فعالی -نقص توجه فشار زیادي را بر همه اعضاي خانواده
تحمیل میکند .این فشارها شامل مشکالت مربوط به تعامالت والدین
و کودک ،خواهران و برادران و کودک و ناسازگاري زناشویی فزاینده
میشود [ .]15عالوه بر این ،پژوهشها نشان دادهاند که مادران کودکان
مبتال به درخودماندگی ،شایستگی والدینی و رضایت زناشویی کمتر و
همچنین استرس خانوادگی و مشکالت سازگاري بیشتري در مقایسه با
مادران کودکان مبتال به نشانگان داون یا کودکان طبیعی تجربه
میکنند [.]16
مشکالت سالمت روان در خانواده کودکان مبتال به اختالل روانی به
قدري است که سالمت روان سایر اعضاي خانواده را تحت تأثیر قرار
میدهد .پژوهش ها نشان داد خواهران و برادران کودکان دچار بیش
فعالی-کمبود توجه به میزان بیشتري به اختالالت روانی ،خلقی،
اضطرابی مبتال بوده و نسبت به خواهران و برادران کودکان سالم به
احتمال بیشتري از بیش فعالی-کمبود توجه نیمه بالینی رنج میبرند
[ .]11مطالعه خانوادهها و اختالالت روانی از دو بعد درمان بیماران و
افزایش سالمت روان خانوادهها حائز اهمیت است .با توجه به نقش
مشکالت تنظیم هیجان در ایجاد و ابقاي مشکالت هیجانی ،به نظر
میرسد که آموزش و کاربرد مهارتهاي تنظیم هیجان در کاهش
مشکالت هیجانی بتواند به توسعه این حیطه درمانی کمک کند .لذا
پژوهش حاضر با هدف ،بررسی اثربخشی آموزش تنظیم هیجان بر
سالمت روان مادران کودکان مبتال به اختالالت روانی اجرا شده است.
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روشکار
جامعه و متغیرهای موردبررسی

ابزار اندازهگیری

در مجموع  34خانواده از بیماران مبتال به اختالالت روانی مورد بررسی
قرار گرفتند که مشخصات آنها از نظر تحصیالت ،دامنه سنی ،وضعیت
شغلی مورد بررسی قرار گرفت .با توجه به دادههاي مورد بررسی مشاهده
شد که در هردو گروه مورد مطالعه از لحاظ تحصیالت ،بیشترین فراوانی
در مقطع فوق لیسانس و کمترین فراوانی مربوط به مقطع دیپلم است،
دامنه سنی شرکت کنندگان  31تا  41سال بود که در گروه آزمایش
میانگین سن  36/42و در گروه کنترل  32/42سال بود و از نظر وضعیت
شغلی در هردو گروه بیشترین فراوانی مربوط به زنان خانه دار بود .در
این پژوهش از روشهاي آمار توصیفی شامل آزمون فراوانی میانگین و
انحراف معیار گروههاي کنترل و آزمایش در نمرات کل سالمت روان و
خرده مقیاسهاي آن در مرحله پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیري
استفاده شد (جدول .)1

معرفی برنامه مداخله
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تجزیه و تحلیل
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ابزار پژوهش عبارت بود از:
فرم تجدید نظر شده فهرست عالئم  95سوالی ( ،)SCL-90-Rاین
ابزار براي سنجش آن دسته ناراحتیهاي جسمی و روانی ساخته شده
است که پاسخ دهندگان اخیراً تجربه نمودهاند که هدف آن ،سنجش
میزان و شدت عالئم اختالالت روانی در افراد ،اعم از عادي و غیرعادي
است .این سنجش مبتنی بر گزارشی است که افراد ،خود ارائه میکنند.
این پرسشنامه داراي  9بعد و  3مقیاس است [ .]12مطالعات مبتنی بر
روایی مالکی نیز همبستگی باالیی را بین مقیاس  SCL-90-Rو
پرسشنامه شخصیت سنجش چند وجهی مینه سوتا [ ]19و پرسشنامه
سالمتی میدلسکس [ ]25و شاخصهاي مختلف بررسی حاالت
غیرعادي در روانپزشکی [ ]21نشان داده است .موارد مورد مطالعه این
آزمون عبارتند از مطالعات مربوط به افسردگی و اختالالت جنسی [،]19
آزارهاي جنسی و جسمی [ ]22مواد مخدر [ ]25و استرس [ ]21و
غدد شناسی [ ]23بررسی منابع تحقیقاتی در زمینه پایایی این مقیاس،
حاکی از وجود پایایی باز آزمایی و ثبات درونی مطلوب میباشد .در
ایران نیز مقیاس  SCL-90-Rاز آزمونهاي معتبر و پر استفاده است
که از سالها پیش ترجمه و به کار برده شده است و نقطه برش ،5/54
ضریب پایایی  ،5/91حساسیت  ،5/94ویژگی  5/92و کارایی 5/96
گزارش شده است [ ]24ضریب پایایی این آزمون به کمک آزمون-
بازآزمون بین  5/11تا  5/95گزارش شده است .در برخی مطالعات از
این مقیاس استفاده شده است [.]25
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طرح این پژوهش از نوع طرحهاي نیمه آزمایشی با گروه کنترل ،همراه
با پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیري بود .جامعه آماري پژوهش حاضر
شامل مادران کودکان مبتال به اختالالت روانی (اختالالت رشدي،
اختالالت هیجانی و اختالالت رفتاري مخرب) بودند که در مراکز و
کلینیکهاي خصوصی و نیمه خصوصی بهزیستی پذیرش شده بودند،
شناسایی و با جلب رضایت مادران و جلسه توجیهی گروهی (که شامل
ارزیابی هدف بود) از افرادي که تمایل به شرکت در آزمون داشتند
آزمون گرفته و افراد واجد شرایط (اکتساب نمرات  1انحراف معیار باالتر
از میانگین) در گروه آزمایش دعوت بعمل آمد .گروه نمونه شامل 32
مادر کودکان مبتال به اختالالت روانی (اختالالت رشدي ،اختالالت
هیجانی و اختالالت رفتاري مخرب) بودند که به روش نمونه گیري
تصادفی انتخاب و بعد از ریزش به  34نفر تقلیل یافت که در دو گروه
آموزش تنظیم هیجان و گروه کنترل قرار گرفتند.
مالکهاي ورود عبارت بودند از -1 :دارا بودن مالکهاي تشخیصی
اختالالت روانی (اختالالت رشدي ،اختالالت هیجانی و اختالال رفتاري
مخرب) در فرزندان؛  -2حداقل تحصیالت دیپلم؛  -3دامنه سنی  31تا
 41سال؛  -4عدم دریافت درمان روانشناختی همزمان با هدف درمان؛
 -5داشتن کودکان سن مدرسهاي مبتال به اختالالت روانی که پس از
جلب رضایت آزمودنیها ،چک لیست نشانههاي اختالالت روانی
دروگاتیس را دریافت کردند.

ابتدا روش مداخله تنظیم هیجان بر اساس دستور العملی که در دانشگاه
بوستون تهیه شده بود از ترجمه فارسی آن و با شرایط فرهنگی
متناسبسازي شد آموزش تنظیم هیجان به صورت گروهی در 12
جلسه آموزشی  95دقیقهاي براي آزمودنیهاي گروه آزمایش اجرا شد.
در طی جلسات اول و دوم به ،معرفی جلسات تنظیم هیجان (معرفی و
آشنایی با اعضاي گروه ،بیان قواعد گروه و اهداف معرفی دوره و ضرورت
تنظیم هیجان) ،هیجان نرمال و هیجان مشکل آفرین خودآگاهی
هیجانی (آموزش و معرفی هیجان ،شناسایی و نامگذاري و برچسب زدن
به احساسات ،تمایز میان هیجانهاي مختلف ،شناسایی هیجان در
حاالت فیزیکی و روان شناختی ،عوامل موفقیت در تنظیم هیجان) ،در
جلسات سوم و چهارم هیجانات بیماري زا و ضرورت درمان (پیامدهاي
شناختی واکنشهاي هیجانی ،پیامدهاي فیزیولوژیک واکنشهاي
هیجانی ،پیامدهاي رفتاري واکنشهاي هیجانی و رابطه این سه با هم)
عالیم اختالل هیجانی و درمان مناسب وعلل اختالل هیجانی (معرفی
عالیم جسمانی ،عالیم رفتاري و عالیم شناختی ،معرفی درمان
روانشناختی (شناختیرفتاري) ،ژنتیک و محیط و تأثیر پذیري افراد از
این دو) ،در جلسات پنجم و ششم ،خطاهاي شناختی و شاخصهاي
اختالل هیجانی (معرفی دو خطاي شناختی رایج ،معرفی هیجان و
اجتناب به عنوان شاخصهاي اختالل هیجانی) ،داستان اختالالت
هیجانی (آگاهی از رابطه میان هیجانها و رفتار ،هیجان و فکر ،شناخت
و بررسی افکار اتوماتیک) ،در جلسات هفتم و هشتم تفسیرها (آگاهی
از رابطه میان افکار اتوماتیک ،تفسیرها و رفتار) ،تغییر و اصالح تفاسیر
(انعطاف پذیري در تفسیر و در نظر گرفتن گسترهاي از احتماالت)
آموزش داده شد .در جلسات نهم و دهم ،رفتارهاي ناشی از هیجان
(آگاهی از پیامدهاي اجتناب هیجانی ،آگاهی و تجربه هیجان یا سرکوب
هیجان) و رویارویی از درون ،رویارویی با هیجان (هیجان با تمرکز بر
احساسات جسمی ،انجام مواجهه و توجه دقیق به تمام موانع یا
رفتارهاي اجتنابی ،تفسیر مجدد ،ارزیابی مجدد) و در  2جلسه آخر
فرض ها و اصول و باورهاي هستهاي (معرفی باورهاي مربوط به
طردشدگی ،معرفی باورهاي مربوط به درماندگی ،شناسایی باورهاي
هستهاي) و تغییرباورهاي هستهاي (شکستن باورهاي هستهاي مشکلزا
و جایگزین کردن باورهاي جدید) آموزش داده شد [.]26

زمانی و همکاران

21
براي تعیین تأثیر آموزش تنظیم هیجان بر سالمت روان ،از تحلیل
کواریانس (مانکوا) استفاده شد .نتایج در جدول  2براي پس آزمون و
در جدول  3براي دوره پیگیري نشان داده شده است.

جدول  :1مقایسه میانگین و انحراف معیار گروه هاي کنترل و آزمایش در نمرات کل سالمت روان و خرده مقیاسهاي آن در مرحله پیشآزمون ،پس
آزمون و پیگیري
پیش آزمون

پی گی ر ی

پس آزمون

شکایت جسمانی
آزمایش
کنترل

5/62 ± 6/52
1/13 ± 15/22

وسواسی-اجباری
2/51 ± 9/26
1/25 ± 2/35

آزمایش
کنترل

6/19 ± 5/55
1/26 ± 1/14

6/23 ± 5/15
1/25 ± 2/56

حساسیت در روابط متقابل
2/23 ± 2/15
2/34 ± 2/42

آزمایش
کنترل

6/31 ± 5/25
1/16 ± 1/51

5/35 ± 5/36
6/35 ± 1/35

افسردگی
آزمایش
کنترل

2/91 ± 12/36
2/34 ± 11/31

5/41 ± 6/32
9/25 ± 15/23

9/16 ± 6/12
2/12 ± 9/24

آزمایش
کنترل

1/59 ± 9/94
2/52 ± 9/23

5/92 ± ± 4/26
2/59 ± 9/55

6/15 ± 4/16
1/92 ± 2/15

اضطراب
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2/91 ± 11/36
2/91 ± 11/92

5/53 ± 6/35
2/23 ± 9/12

پرخاشگری (خصومت)
آزمایش
کنترل

2/24 ± 3/21
2/35 ± 4/43

ترس مرضی
آزمایش
کنترل

2/63 ± 6/56
1/24 ± 6/46

2/95 ± 3/11
3/24 ± 4/14

2/46 ± 3/53
2/12 ± 5/24

1/55 ± 5/26
5/92 ± 5/25

± 4/46
± 4/53

3/52 ± 4/52
5/53 ± 4/52

افکار پارانوئیدی
آزمایش
کنترل
روان گسسته گرایی
2/25 ± 9/32
2/53 ± 9/56

آزمایش
کنترل

2/35 ± 4/53
3/14 ± 1/24

± 5/42
1/64 ± 2/35

] [ DOR: 20.1001.1.24764930.1395.2.1.8.9

2/35 ± 5/54
1/34 ± 5/35

3/24 ± 3/53
2/12 ± 3/42

اطالعات در جدول به صورت میانگین  ±انحراف معیار آمده است.
جدول  :2تحلیل کوواریانس نمره کل سالمت روان در گروههاي مورد مطالعه در مرحله پس آزمون
منبع

مجموع

درجه آزادی

معناداری

میانگین

پیش آزمون

29465/12

1

29465/12

91/313

5/34

5/191

1/555

عضویتگروهی

2513/16

2

4226/22

9/53

5/551

5/292

5/194

همانگونه که نتایج جدول  2نشان میدهد ،بین گروهها در سطح
( )P > 5/551تفاوت معنادار وجود دارد و این بدان معنی است که
آموزش روش هاي تنظیم هیجان توانسته است میزان سالمت روان

مادران کودکان مبتال به اختالالت روانی را در مرحله پس آزمون افزایش
دهد .مندرجات جدول  3نشان میدهد ،آموزش روشهاي تنظیم
هیجان در افزایش میزان سالمت روان مادران کودکان مبتال به
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مجذورات

مجذور

F

سطح

مقدار آتا

توان آماری
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اختالالت روانی در مرحله پیگیري نیز تداوم داشته است و بین گروهها
در سطح  <P5/551تفاوت معنادار وجود دارد.
جدول  :3تحلیل کوواریانس نمره کل سالمت روان در گروههاي مورد مطالعه در مرحله پیگیري
منبع

مجموع

درجه آزادی

مجذورات

مجذور

F

میانگین

سطح

مقدار آتا

توان آماری

معناداری

پیش آزمون

31312

1

31312

94

5/41

5/591

5/551

عضویتگروهی

2321

1

2321

2/35

5/55

5/551

5/251

سپاسگزاری
نویسندگان مقاله وظیفه خود میدانند از تمامی شرکت کنندگان در
پژوهش کمال سپاسگزاري را داشته باشند.

] [ DOR: 20.1001.1.24764930.1395.2.1.8.9

هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش تنظیم هیجان بر سالمت
روان مادران فرزندان مبتال به اختالالت روانی میباشد .نتایج پژوهش
حاضر نشان داد که آموزش تنظیم هیجان بر سالمت روان مادران
فرزندان مبتال به اختالالت روانی مؤثر بوده و این نتایج در مرحله
پیگیري حفظ گردیده است.
این نتایج با پژوهشهاي ساندرز و مورگان [ ]16و زمانی و همکاران
[ ]3همسو میباشد .در تبیین این نتایج میتوان عنوان کرد با توجه به
اینکه هیجانات از نظر اجتماعی مفید هستند و میتوانند در انتقال
احساسات به دیگران ،تعامل اجتماعی و ایجاد ،حفظ و قطع رابطه با
دیگران سازنده باشند .تعدیل و تنظیم آنها از طریق آموزش تنظیم
هیجان میتواند نقش موثري بر سالمت روان مادران فرزندان مبتال به
اختالالت روانی داشته باشد زیرا هیجانها به عنوان راه حلهایی براي
مقابله با چالشها ،استرسها و مشکالت زندگی عمل میکند [ .]24به
عبارت دیگر چون هیجانات نقش مهمی در زندگی ایفا می-کنند و
تنظیم هیجان به عنوان یک روش درمانی در تعدیل هیجانات ،با عزت
نفس و تعامالت اجتماعی مثبت در ارتباط است [ ]1باعث مراقبت مؤثر
با موقعیتهاي استرسزا شده و افزایش فعالیت در پاسخ به موقعیتها
اجتماع را به همراه دارد [.]2
بنابراین آموزش تنظیم هیجان میتواند با آگاه نمودن فرد از هیجانات
مثبت و منفی ،پذیرش و ابزار به موقع آنها نقش مهمی در کاهش
عالئم سالمت روان دارد .بنابراین میتوان گفت که آموزش تنظیم
هیجان به دلیل برخوردار بودن از تکنیک-هایی نظیر آگاهی از
هیجانات ،پذیرش هیجانات و باز ارزیابی و ابزار مناسب هیجانات
میتواند موجب تعدیل هیجانات مثبت و منفی و به دنبال آن تعدیل
قضاوت و ادراک مثبت از خویش در مادران فرزندان مبتال به اختالالت

روانی میشود و این امر می-تواند در کاهش نمرات سالمت روان مادران
فرزندان مبتال به اختالالت روانی مؤثر باشد .زیرا که در تحققات قبلی
نشان داده شده است که سطوح باالي هیجانات مثبت و کاهش هیجانات
منفی نقش مهمی در قضاوت و ادراک مثبت از خویش دارد [.]12
مادران فرزندان مبتال به اختالالت روانی به دلیل مشکالتی که در
نگهداري فرزند دارند به احتمال زیاد نمیتوانند از هیجانات خود به
صورت مفید استفاده نماید و این امر موجب مشکالت دیگري از جمله
درک منفی از خویشتن ،نگرانی نسبت به موقعیت-هاي زندگی سبب
مختل شدن سالمت روان این افراد میشود .آموزش تنظیم هیجان،
آنها را با نحوه ابزار مناسب هیجانات در موقعیتهاي مختلف آشنا
نموده و آنها با پذیرش هیجانات در موقعیتهاي مختلف آشنا نموده و
آنها با پذیرش هیجانات خویش ،ابزار به موقع و کنترل بعد منفی آن
هجانات میتوانند تصور منفی از خویشتن را بهبود بخشند ،در
موقعیتهاي اجتماعی مشارکت نمایند و خود را به عنوان فردي مفید
و مؤثر تلقی کنند [.]21
از جمله محدودیتهاي پژوهش حاضر محدود بودن نتایج به مادران
فرزندان مبتال به اختالالت روانی میباشد که باید در تعمیم نتایج جانب
احتیاط را رعایت نمود .پیشنهاد میشود که با توجه به مشکالت هیجانی
مادران فرزندان مبتال به اختالالت روانی در کلینیکها و مراکز
بهزیستی ،براي این افراد کالسهاي آموزش تنظیم هیجان برگزار گردد.
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