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خالصه
،سرپرستی کودکانها و بیمیزان ناباروري زوجي افزایش امروزه به واسطه:مقدمه

این پژوهش با هدف بررسی . فرزندخواندگی بیشتر در کانون توجه قرار گرفته است
هاي برکاهش تنیدگی و تغییر سبکهاي فرزندخواندگی اثربخشی آموزش مهارت

.اي زوجین متقاضی فرزندخواندگی انجام گرفته استمقابله
ي پژوهش جامعه. آزمایشی استهاي نیمهاز نوع طرحپژوهش حاضر : کارروش

به 89لغایت خرداد88شامل تمام زوجین متقاضی فرزندخواندگی بوده که از خرداد
زوجین واجد معیارهاي پژوهش . اندسازمان بهزیستی خراسان رضوي مراجعه نموده

هاي سبکي اضطراب کتل و نامهي در دسترس انتخاب و پرسشي نمونهبه شیوه
داراي زوج14از بین ایشان تعداد. اي الزاروس و فولکمن را تکمیل نمودندمقابله
مدار دري هیجاندر تست اضطراب و سبک مقابله35ي خام بیشتر از نمره

گروه آزمون دوهاي مقابله بودند، انتخاب و به روش تصادفی در سبکي نامهپرسش
هاي فرزندخواندگی براي ي آموزش مهارتجلسه8سپس . و شاهد جایگزین شدند

. گروه شاهد روند عادي مراحل اداري را سپري نمودند. گروه آزمون اجرا گردید
گروه مجددادوي هاي مقابلهبعد از اجراي مداخله، میزان تنیدگی و سبک

ها با داده. گیري روي گروه آزمون اجرا شدزمون پیآهفته بعد 6گیري و اندازه
کوواریانس یک سویه و تحلیل واریانس هاي آماري تحلیلاز آزموناستفاده

.گیري مکرر تحلیل گردیداندازه
زمون اضطراب آزمون و شاهد، از نظر تفاوت نمرات در دو آبین دو گروه :هایافته

تفاوت مثبت و) ≥05/0P(هاي مقابله و سبک) ≥05/0P(کتل 
.داري وجود داشتمعنی

تواند موجب کاهش میزان هاي فرزتدخواندگی میمهارتآموزش:گیرينتیجه
تنیدگی زوجین متقاضی فرزند گردیده و باعث شود که این افراد در مقابله با 

.مدار استفاده کنندي مسئلههاي مقابلهتنیدگی، بیشتر از سبک

ها مهارتفرزندخواندگی، ،، زوجیناسترس:هاي کلیديواژه

:نوشتپی
از . انجام شده و بـا منـافع نویسـندگان ارتبـاطی نداشـته اسـت      و بدون حمایت مالی نهاد خاصی پیام نور واحد تهراني پژوهشی دانشگاه پس از تایید کمیتهاین مطالعه 
و نیـز زوجـین  ) ع(نوباوگـان حضـرت علـی اصـغر    يویـژه همکـاران محتـرم شـیرخوارگاه و خانـه     ه والن محترم سازمان بهزیسـتی خراسـان رضـوي بـ    ئمسهمکاري 

.گرددسپاسگزاري میکننده در این طرحشرکت
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Original Article
The efficacy of adoption skills training on stress reduction and change of coping

styles among couples who are applicants for having an adopted child

Abstract
Introduction: Today, due to increased infertility in couples and a
lack of guardianship of orphan children, much attention has been
drawn on adoption. Purpose of this research was to investigate the
effectiveness of adoption skills training on stress reduction and
improving coping styles of couples who are applicants for having
an adopted child.
Materials and Methods: Present study has semi-experimental
design. The research community consisted of all couples who are
adoptive applicants to have an adopted child and in 2009-2010
referred to the Welfare Organization of Khorasan Razavi. Couples
who are eligible for the research criteria were selected by
convenience sampling method. They filled in Cattle Anxiety
Inventory and Lazarus and Folkman Coping Styles Inventory. 14
couples who had raw score greater than 35 in anxiety test and
emotion oriented coping style in Coping Style Inventory were
selected and allocated by random assignment method in control or
experimental groups. Then eight sessions of adoption skills
training were carried out for the experimental group. The control
group passed the normal process of administrative stages. The rate
of stress and coping styles of both groups were measured after
treatment and the following six weeks performed to evaluate the
passage of time on the experimental group. Data were analyzed by
one-way analysis of variance and repeated measurements variance.
Results: There was a significant and positive difference in scores
of two tests (Cattle Anxiety and Lazarus and Folkman coping
styles) between two experimental and control groups (P≤0.05).
Conclusion: Finally, it can be concluded that adoption skills
training can reduce stress levels of experimental group and makes
the people to use more problem oriented coping styles in coping
with stress.
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مقدمه
ترین کارکردهاي زادوري و باروري همواره یکی از مهم

شمار رفته و داشتن فرزند، با رشد و ورود به دنیاي ه خانواده ب
ها زن و در تمام فرهنگ. بزرگسالی برابر دانسته شده است

دار شدن خود را ناکامل براي بچهشوهر در صورت ناتوانی 
یابی به نقش والدینی را شرط اساسی کمال شمارند و دستمی

فردي، پذیرش اجتماعی، تکمیل هویت جنسی و موقعیت کامل 
هاي نابارور کوشش زوجبه همین دلیل ).1(دانندبزرگسالی می

در ).2(ندنکفراوانی را صرف تشخیص و درمان ناباروري می
موضوع باروري بسیار ،هاي فرهنگیعلت ویژگیه بایران نیز

اهمیت دارد و زمینه و شرایط روانی و اجتماعی نیز به اهمیت 
تبدیل به بحران روانی و ،و آن را براي فردافزودهاین موضوع 
منطقی است که فرض ،بر این اساس). 3(نمایداجتماعی می

بوده و باعث آشفتگی در زاتنششود ناتوانی در داشتن فرزند، 
تمایل شدید به داشتن ،این موارددر.)4(کیفیت زندگی شود

تواند تا پذیرفتن کودکی به فرزندي که طبیعت او را از بچه می
. داشتن والدین محروم کرده است پیش برود

راه حلی منطقی جهت تامین این نیاز ذاتی 1فرزندخواندگی
توان فرزند خواندگی را باحث میبا توجه به این م.باشدبشر می

-والدياي از مراقبت فرزندان دانست که در آن رابطهشیوه
اي قانونی، عاطفی و اجتماعی بین افرادي فرزندي به شیوه

تولد با یکدیگر ياي به واسطهشود که هیچ رابطهبرقرار می
والدینی، يکنند به اهداف خود یعنی تجربهندارند و تالش می

. )5(یابنددستاند،کردهتجربهکههاییفقدانبهپاسخوريوالدگ
مین نیاز احلی جهت تعنوان راهه چه بفرزندپذیري گر

ن آبرخالف آن چه از عنوان اماباشدوالدگري زوجین می
رود که موضوعی به سادگی در شود و گمان میبرداشت می

اي از موضوعات و آغوش گرفتن یک کودك است، آمیزه
یند آگیرد که به هنگام ورود به این فرمسائل پیچیده را دربرمی

و به تدریج براي مثلث فرزندپذیري دراین حوزه آشکار 
ثیر نگاه اهنوز هم این موضوع چه تحت ت). 5(شوند می

مالحظات حقوقی موجود با یاعرف و یاایرانیيخانواده
ها با نآ،ها همراه استفراوانی براي خانوادهتنشاحتیاط و 

1Adoption

ممکن است نگران عدم شوند، هاي بسیاري مواجه مینگرانی
و چنین مباحث مربوط به هویت ، همدلبستگی به کودك باشند

ها هاي این خانوادهترین چالشن از مهمآگیري شکلينحوه
).6(باشدمی

نقش ي و تجربهوجود این نگرانی در زوجین در کنار پذیرش 
و فشار روانی بسیاري تنشتواند بار میوالدگري براي نخستین 

مفهوم مهمی در استرس. ها به همراه داشته باشدنآرا براي 
بسیار نزدیکی با يفرزندپروري است و در اکثر مواقع رابطه

این موضوع. هاي والدین و کودکان دارداختالل در کنش
نایی والدین در شناسایی و درك اباعث کاهش توتواند می

و گاه تشدید مشکالت رفتاري مدهاي کودكصحیح پیا
.)7(کودکان شود

، مواجهه بانابارورييهمان گونه که ذکر شد تجربه
هاي انتظار طوالنی، هاي سخت و پرزحمت، دورهدرمان

باعث فرزندخواندگی پذیرش واحساس تنهایی و طرد شدن
گردیده این افراد سطوح باالي اضطراب و عالیم جسمانی را از 

این . نان با مشکل مواجه شودآخود نشان دهند و سازگاري 
زا تنششود که در شرایط و فشار روانی مانع آن میتنش

مدار داشته باشند و لهئمسيي مقابلهمعقوالنه فکر کرده و شیوه
در حالی که ).8(کنند اده میمدار استفهیجانيبیشتر از شیوه

زا، به تنشاین باورند که در بسیاري از شرایط پژوهشگران بر
) محورلهئمس(له ئاي متمرکز بر مسهاي مقابلهکارگیري شیوه

).9(محور است تر از به کارگیري راهبردهاي هیجانسازگارانه
ریشه در استرساند راهبردهاي مقابله با تحقیقات نشان داده

کودکان الگوهاي مقابله با . ربیات دوران کودکی افراد داردتج
گیرند که والدین نمایند و یاد میوالدین را مشاهده میاسترس

با توجه ). 10(کنند زا مقابله میتنشها چگونه با رویدادهاي نآ
هاي تربیتی کودك و محیط خانوادگیبه این که شیوه

استرستکامل راهبرهاي مقابله با توانند موجب تحول و می
سازگارانه يهاي مقابلهاین والدین بالقوه باید از شیوهشوند،

يهاي مقابلهها نیز بتوانند سبکنآبرخوردار باشند تا کودکان 
.موثر داشته باشند

کودکانی که مدت زمان طوالنی در مراکز سوي دیگراز 
یجانی، رفتاري و کنند داراي مشکالت هروزي زندگی میشبانه
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باشند و به همین دلیل در ارتباط با اختالالت ارتباطی می
هنگامی که ).11(شوند بیشتر با شکست مواجه می،همساالن

عنوان فرزندخوانده پذیرفته ه این کودکان در محیط جدید ب
یند آفرشوند این مسائل گاه باعث بروز مشکالت درمی

جدید و عدم توانایی يسازگاري کودك با محیط خانواده
ها و در نهایت مشکالت در روابط نآوالدین در کنترل 

شود و با توجه به خطر بروز تعارض در روابط والدینی می
سازي والدین بالقوه جهت درك مادهآکودك ضرورت -والد

هاي حضور فرزند جدید در محیط خانواده و وجود مهارت
).11(باشدمیشکارآفرزندپذیري ویژه براي این والدین 

موزش والدین فرزندپذیر آدر بررسی تاثیر ١و جکسونپودي
والدین را براي مدیریت رفتارهاي این ،موزشآبیان نمودند که 

گیري و پذیرش یند تصمیمآو در فرساختهماده آکودکان 
در و همکاران٢پکیفیک.)12(کندها کمک مینآفرزند به 

نالین والدین فرزندپذیر پرداخته آموزش آپژوهش خود که به 
رضایت و دقت ،موزشآبودند به این نتیجه رسیدند که این 

شان در خصوص گاهیآوالدین را باال برده و باعث گردیده 
معتقد است تاکنون ٣بادن.)13(یابد نیازهاي فرزندشان افزایش 

ها نشده است و واندهتوجه چندانی به امور مشاوره با فرزندخ
ها نآوراثت در بیشتر مطالعات صورت گرفته به بررسی تاثیر

کند که وي در پژوهش خود بیان می.پرداخته است
هايها و سبکها و نگرانیها داراي چالشهفرزندخواند

اي هاوت هستند و نیازمند دریافت خدمات مشاورفمتيمقابله
در تحقیقی به بررسی این ٤دونور).14(باشندژه مییخاص و و

سازي و حمایت مادهآوال پرداخته است که بهترین راه براي ئس
وي در پژوهش خود به . باشداز والدین فرزندپذیر چه می

سازي مادهآموزشی پرداخته است که بر آيتدوین برنامه
شان تمرکز والدین جهت درك و مدیریت رفتارهاي فرزندان

ه که اطالعات داده شده به والدین بدارد و بیان نموده است 
ها را نآ،هاي مختلفکه در تمام حوزهاستعنوان راهنمایی 

).15(کند راهنمایی می

1Puddy and Jackson
2Pacific
3Baden
4Donor

نتایج تحقیقات ذکر شده و نیز وجود هفت هزار خانواده در 
اي از افراد و نوبت فرزندخواندگی که گویاي شمار گسترده

اهمیت و يکنندهنباشند بیامیدرگیر این پدیدهيهاخانواده
براي الزم است کهلذاباشد، ضرورت توجه به این موضوع می

موثر و يفراهم نمودن زندگی سالم و بانشاط و مقابله
به این والدین بالقوه ،هازا و نگرانیتنشبا عوامل سازگارانه 

هايمهارتآموزش . گردندابزارهاي تدافعی مجهز
تواند در که میباشدمیجمله ابزارهایی از فرزندخواندگی 

اي مناسب با وقایع مواجههيو اتخاذ شیوهیدگیکاهش تن
.ثر واقع شوندوزاي زندگی مشتنی

موزش والدین آموزشی جهت آهاي اي از برنامهانواع گسترده
فرزندپذیر در نقاط مختلف دنیا تدوین و مورد استفاده قرار 

در این پژوهش از رویکرد مدل به مشارکت در . گیردمی
هاي فرزندپذیر گروه و انتخاب خانواده/سازي والدینمادهآ
)MAPP/GPS(5ي استفاده شده است تا از طریق این برنامه
هاي مورد نیاز این والدین موزشی، معلومات، نگرش و مهارتآ

با هدف بررسی اثربخشی این پژوهش . بالقوه گسترش یابد
و تغییر استرسهاي فرزندخواندگی بر کاهش موزش مهارتآ

زوجین متقاضی فرزندخواندگی انجام يهاي مقابلهسبک
.گرفته است

کارروش
هاي زمایشی، از نوع طرحآاین تحقیق نیمهپژوهش حاضر 

ن از دو گروه آگیري بوده و در پی-زمونآپس-زمونآپیش
. استفاده شده استشاهدو ونزمآ

د که از نباشزوجینی میتمامماري این پژوهش آيجامعه
زمان با مراجعه به سا1389لغایت خرداد1388تاریخ خرداد 

اند و فرزندخواندگی نمودهبهزیستی خراسان رضوي تقاضاي 
را که داراي معیارهاي موردنظر پژوهش زوج14، هانآاز بین 

45و حداکثر 25حداقل سن ،حداقل سطح تحصیالت دیپلم(
سال، وجود مشکل 5سال، طول مدت ازدواج حداقل 

بوده و مطابق با مقیاس اضطراب کتل داراي سطح ) ناباروري
و نیز سبک ) 35خام بیشتر ازينمره(اضطراب متوسط به باال

5Model Approach to Partnerships in Parenting/ Group
Preparation and Selection of Foster and/or Adoptive Families
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اي هاي مقابلهسبکينامهپرسشحور درماي هیجانمقابله
طور تصادفی در ه انتخاب شده و ب،اندفولکمن بوده-الزاروس
.جایگزین شدند) زوج7(شاهدو ) زوج7(ونزمآدو گروه 

:وري شدندآنظر به کمک ابزارهاي زیر گردهاي موردداده
استرسمیزان جهت بررسی :ي اضطراب کتلنامهپرسش
گذاري در نمرهوال استئوس40حاوي .ستفاده شدزوجین ا

پرسش 20و ) 1-20(پرسش نخست 20بایستی مجموع نمرات 
را به طور جداگانه مشخص کنیم و سپس جمع ) 21-40(بعدي 

. کل نمرات را به دست آوریم
آید به نمرات طراز شده تبدیل خامی که به دست میينمره

گردیده و وضعیت آزمودنی نسبت به اضطراب مشخص 
متعدد در ایران روایی و اعتبار این مقیاس هاي بررسی. شودمی
. اندیید کردهارا ت

اساس نامه بربراي مثال در پژوهشی روایی این پرسش
آزمونهمبستگی بین عوامل اضطرابی کتل، يمحاسبه

و فهرست اضطراب 1برگرپیلشحالت ا-صفتاضطراب 
زمون آشیخ االسالمی اعتبار ). 16(یید قرار گرفته است امورد ت

شکار آدر اضطراب 91/0را از طریق روش دو نیمه کردن 
).17(ست در اضطراب پنهان ذکر نموده ا90/0و

براي :فولکمن-اي الزاروسهاي مقابلهي سبکنامهپرسش
زاي تنشسنجش افکار و اعمال افراد براي مقابله با رویدادهاي 

س بوده مقیا8ماده و 66داراي .رودکار میه زندگی روزمره ب
اصلی، يخوشه2هاي آزمون، در مقیاستماماست که 

،رویاروییيمقابله(محور هاي رویارویی هیجانروش
محور لهئو مس) اجتناب-داري، گریزجویی، خویشتندوري

پذیري، حل مسئولیت،جست و جوي حمایت اجتماعی(
). 18(گیرند قرار می) له و بازبرآورد مثبتئمسيمدبرانه
اي لیکرت روي یک مقیاس چهار گزینه،به هر مادهافراد

دهند که بسامد هر راهبرد را به این شکل نشان پاسخ می
تا حدي به «یک، نشانگر » به کار نبردم«صفر نشانگر . دهدمی

و سه، نشانگر » بیشتر مواقع به کار بردم«دو، نشانگر » کار بردم
).19(است» به مقدار زیاد به کار بردم«

1Spilberger State-Trait Anxiety Inventory
2Sheehan Patient-Rating Anxiety Inventory

جا که راهبردهاي توصیف شده، راهبردهایی هستند که از آن
ها را به زا آنتنشهاي هاي موقعیتافراد در مقابله با خواست

اي روایی صوري هاي مقابلهسبکي نامهبرند، پرسشکار می
لفاي آالزاروس و فولکمن ضریب پایایی را به روش . دارد

مدارلهئمسهاي سبکمقیاسکرونباخ براي هر یک از خرده
يمدار در دامنههاي هیجانمقیاسو براي خرده75/0تا60/0
). 19(گزارش کردند 79/0تا66/0

گیري از قدمگاهی و دژکام ضریب همسانی درونی را با بهره
زمایی این آو پایایی باز79/0تا 61/0لفاي کرونباخ آضریب 

ند گزارش کرد83/0تا59/0چهار هفته يزمون را در فاصلهآ
)20.(

ها ضمن به منظور رعایت اخالق پژوهش و حقوق آزمودنی
اعالم صریح داوطلبانه بودن شرکت، هم به صورت شفاهی

خاطر ) نامهباالي پرسش(و هم به صورت کتبی) قبل از اجرا(
ها، نامهنشان گردید که اطالعات درخواستی در این پرسش

.صرفا به منظور اهداف پژوهشی است
ها شماره و یا کد نامهبه جاي نام خود در پرسشهاآزمودنی

ها کامال کردند تا اطالعات مربوط به آنخاصی وارد می
.محرمانه باقی بماند

جلسه 8تحت ونزمآدر این پژوهش، زوجین متقاضی گروه 
موزش آ) ساعت2یک بار در هفته و هر جلسه به مدت (

روند اهدشهاي فرزندخواندگی قرار گرفتند و گروه مهارت
.عادي مراحل اداري را سپري نمودند

فصل محتوي سر(1جدولموزشی در آفصل جلسات سر
. ذکر شده است)هاي فرزندخواندگیجلسات آموزش مهارت
، آزمونهاي اجرا شده در پیشزمونآپس از اتمام مداخله، 

. دوباره اجرا شدشاهدو ونزمآبراي هر دو گروه 
گیري زمون، به منظور پیآانجام پسمدت شش هفته پس از 

هاي اجرا شده در زمونآموزش، آو بررسی ماندگاري تاثیر 
بر روي گروه امجدد،گیريزمون پیآزمون به عنوان آپس

وري شده با آهاي جمعدر نهایت داده. اجرا گردیدونزمآ
ماري تحلیل آهاي زمونآو SPSSافزار استفاده از نرم

گیري مکرر مورد پردازش اندازهواریانسکوواریانس و تحلیل 
.ماري قرار گرفتآ
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هاي فرزندخواندگیآموزش مهارتسر فصل محتوي جلسات -1جدول 
ایجاد ارتباط و معرفی اعضا به یکدیگر، وضع قواعد و ساختار جلسات و توضیح علل و اهداف تشکیل گروهي اولجلسه
سازياعضا با احساسات غم، فقدان و تنش در فرزندخواندگی و آموزش روش آرامآشنایی ي دومجلسه
هاي دلبستگی در این افراد گیري سبکوتشریح شکلهاي سالمت روان مرتبط با فرزندخواندگیآشنایی اعضا با حوزهي سومجلسه
ها و افزایش مهارت در خصوص چگونگی مقابله با این مسائلهاي دشوار در امور رشدي فرزندخواندهاعضا با موقعیتآشنایی ي چهارم جلسه
ي راهکارهاي الزمسازي کودك از فرزندخواندگی و ارایهتوضیح لزوم آگاهي پنجمجلسه
گیري هویت در افراد فرزندخوانده و بیان اهمیت مفهوم جستجوچگونگی شکلتوضیح ي ششمجلسه
مهارت مقابله8ي کارآمد و ناکارآمد و آموزش ي سازگاري با حضور فرزند جدید، توصیف راهکارهاي مقابلهنحوهي هفتمجلسه
آزمون و ختم جلساتانجام پسگیري کلی از جلسات آموزشی، بندي و نتیجهجمعي هشتمجلسه

نتایج
ذکر 2توزیع متغیرهاي پژوهش در جدول يفراوانی و نحوه

دو گروه نمونه از نظر شود شده و همان گونه که مشاهده می
سن، جنس، شغل و طول مدت متغیرهاي میزان تحصیالت،

.ازدواج همسان بودند
هاي پژوهش در متغیرهاي اضطرابنمرات آزمودنیمیانگین 

آزمون، پیش) مداريلهئمداري و مسهیجان(و سبک مقابله 
همان طور . ه شده استیارا3گیري در جدولآزمون و پیپس

شود میانگین نمرات اضطراب وکه در جدول دیده می
آزمون کاهش یافته و نمراتها در پسمداري آزمودنیهیجان

.گیري افزایش یافته استآزمون و پیمداري در پسلهئمس
هاي موزش مهارتآها، حاکی از آن است که یافته

زوجین متقاضی فرزندخواندگی راشفرزندخواندگی میزان تن
میان ) 4جدول (زمون تحلیل کوواریانسآزیرادهد کاهش می

داري را تفاوت معنیون،زمآو شاهدنمرات اضطراب دو گروه 
.نشان دادF=559/5و≥005/0Pدر سطح 

زوجین متقاضی فرزند تحت یهمگنیابیجدول ارز- 2جدول 
قرار گرفته و گروه کنترلیفرزندخواندگمهارتهايآموزش

هاي آمار یافتهمتغیر
توصیفی

هاي نمونهگروه
ایشگروه آزم

نفر14
کنترلگروه
نفر14

3434میانگینسن
67انحراف استاندارد

طول مدت 
ازدواج

07/511/4میانگین
10/207/2انحراف استاندارد

فراوانی زوجین 
دیدهآموزش

فراوانی زوجین 
ندیدهآموزش

میزان 
تحصیالت

65دیپلم
33کاردانی

56کارشناسی
77مردجنس

77زن
22زادآشغل

44کارمند
43فرهنگی

44دارخانه
01کارگر

گیري در آزمون و پیآزمون و پسهاي اضطراب و سبک مقابله در پیشمقیاسي میانگین و انحراف استاندارد نمراتمقایسه-3جدول 
مهارتهاي فرزندخواندگی قرار گرفته و گروه کنترلزوجین متقاضی فرزند تحت آموزش

مقیاس
گیريپیآزمونپسآزمونپیش

انحراف استاندارد میانگینانحراف استانداردمیانگینانحراف استانداردمیانگین
14/4336/686/2779/264/3043/3دیدهزوجین آموزشاضطراب کلی

86/4321/671/4293/577/4443/6زوجین گروه کنترل
03/3509/102/347/49/348/3دیدهزوجین آموزشمداريهیجان

07/4128/46/394/46/4104/4گروه کنترلزوجین 
2/3466/56/422/48/3802/10دیدهزوجین آموزشمداريلهئمس

14/3732/69/357/52/355/5گروه کنترلزوجین 
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نمرات اضطرابيیک سویهنتایج تحلیل کوواریانس -4جدول
یفرزندخواندگيزوجین متقاضی فرزند تحت آموزش مهارتها

قرار گرفته و گروه کنترل
میانگین زاديآيدرجهمنابع تغییرات

Fي همارآمربعات
سطح

داريیمعن
توان 

زمونآ
1185/14559/9005/0844/0موزشآاثر 

1659/73635/49000/0000/1اثر گروه

و مداريهیجان(مقابلهسبکنمرات کوواریانستحلیل 

مداخله یعنیآموزشعاملکهاستآنيدهندهنشان)مداريلهئمس
تفاوت اینواستشدهنمراتپراکندگیدرییرغتباعثوبودهموثر

).>01/0P(استدارمعنیاطمینان،درصد99ازباالترسطحدر
مشهود 5مقابله در جدولنتایج تحلیل کوواریانس سبک 

هاي موزش مهارتآدهند این نتایج نشان می. است
زوجین متقاضی يهاي مقابلهفرزندخواندگی سبک

.دهدفرزندخواندگی را تغییر می

يزوجین متقاضی فرزند تحت آموزش مهارتهاينمرات سبک مقابلهيهینتایج تحلیل کوواریانس یک سو-5جدول
قرار گرفته و گروه کنترلیفرزندخواندگ

زمونآتوان داريمعنیسطحFيمارهآمیانگین مربعاتزاديآيدرجهمقیاسمنابع تغییرات
1223/256460/21000/0994/0مداريهیجاناثر آموزش

1530/330133/24000/0997/0مداريلهئمس
1519/293584/24000/0997/0مداريهیجاناثر گروه

1990/173704/12002/0928/0مداريهلئمس

گیري اثر آموزش و اثر گذشت زمان، افراد گروه جهت پی
گیري نیز قرار گرفتند و هر دو آزمون تحت آزمون پیونآزم

براي ) مداريمداري و هیجانئلهمس(مقابلههاي اضطراب، سبک
سپس با . زمانی شش هفته اجرا گردیديهبار سوم با فاصل

داشتند، ونگروه آزمافرادیک از اي که هراستفاده از سه نمره

.انجام گرفتسویهگیري مکرر یک تحلیل واریانس اندازه
گیري مکرر گونه که نتایج تحلیل واریانس اندازههمان

فردي در سه باردهند تغییرات دروننشان می6لجدو
مداري و لهئاضطراب، مس(گیري در هر سه مقیاس اندازه

.انددار بودهاز نظر آماري معنی) مداريهیجان

شآزمایگروهگیري مکرر متغیرهاي اضطراب و سبک مقابلهنتایج تحلیل واریانس اندازه-6جدول
)قرار گرفتهیفرزندخواندگمهارتهايزوجین متقاضی فرزند تحت آموزش(

زمونآتوان داريسطح معنیFيهمارآمیانگین مربعاتزاديآيدرجهمقیاسمنابع تغییرات
2738/50875/73000/01اضطرابموزشآاثر 

2381/90331/12000/0991/0مداريهیجان
2167/158497/14000/0997/0مداريلهئمس

گیريبحث و نتیجه
پژوهشی کامال يگونه پیشینههیچیندر پژوهش حاضر محقق

هاي داخلی مشابه در رابطه با موضوع مورد بررسی در پژوهش
ها درو پژوهش حاضر احتماال یکی از نخستین پژوهشندانیافته
ن جا که در این آباشد و از موضوع مورد تحقیق میيزمینه

، سبک مقابله و استرسپژوهش متغیرهایی چون 
اند، نتایج این پژوهشفرزندخواندگی مورد بررسی قرار گرفته

.گرددهاي مربوط به این متغیرها، مقایسه میبا نتایج پژوهش
نتایج کسب شده در این پژوهش حاکی از این است که تفاوت 

از نظر تفاوت ) زمون و شاهدآ(داري میان دو گروه نمونه معنی
زمون وجود دارد وآزمون اضطراب در پسآنمرات در 

هاي فرزندخواندگی موزش مهارتآتوان نتیجه گرفت که می
زوجین متقاضی فرزندخواندگی موثر بوده استرسدر کاهش 

نتایج پژوهش دونور مبنی بر این فرضیه که ها این یافته. است
در موزش و حمایت والدین براي ایجاد ثبات، آسازيمادهآ

باشدخانواده ضروري میهايکاهش نگرانیفرزندخواندگی و 
عالوه بر این، نتایج پژوهش پودي و . )15(کندرا تایید می

اند آموزش مناسب باعث کاهش تنش جکسون که نشان داده
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گردد، با نتایج ها میآندر پدر و مادرخوانده و ارتباط بهتر 
.)12(باشدسو میپژوهش حاضر هم

و همکاران با استناد به نتایج تحقیقاتی که انجام 1دورسی
هاي کننده بر خانوادههاي آموزشی حمایتاند، تاثیر برنامهداده

والدین و استرسداراي کودکان با نیازهاي ویژه، در کاهش 
اند کودك مثبت ارزیابی کرده-افزایش کیفیت روابط والد

-ي والدو همکاران نیز بیان کردند که درمان رابطه2تیمر). 21(
ي آموزش به والدین باعث کاهش کودك از طریق ارایه

نسبت به مشکالت رفتاري کودکان و نیز کاهش تنش والدین
نیز بیان نموده 3، کرام)22(شود ي پیش از آموزش میدوره

تواند با ایجاد حس صالحیت و است که آموزش والدین می
افزایش سطح حرمت خود در ایفاي صحیح نقش والدینی بر اثر 

را کاهش داده و والدگري استرسي اجتماعی، حمایت شبکه
).23(را ارتقا بخشد 

توان ناشی ازرا میاسترسدر این پژوهش، کاهش 
سازي این زوجین نسبت به مفاهیم و مسائلی دانست که آگاه

ها، باعث بروز نگرانی در این همواره عدم آگاهی نسبت به آن
، شده است و حال با افزایش سطح معلومات و دانشزوجین می

سوییها در این خصوص کاهش یافته و از تنش و نگرانی آن
توانند با استفاده از میزاشدر صورت مواجهه با رویدادي تن

با اضطراب خود، مقابله نموده و آن را سازيخودآرامروش 
هفته از آموزش، 6اي که پس از گذشت به گونه،کاهش دهند

چنان کاهش آزمون همزوجین نسبت به پیشاسترسمیزان 
طور عملی استفاده اند از این روش بهها توانستهیافته است و آن

.ایندمنموده و تاثیر آن را در روند عادي زندگی مشاهده ن
موزش آدهد که چنین نتایج پژوهش حاضر نشان میهم

زوجین يهاي مقابلهسبک،هاي فرزندخواندگیمهارت
در ونزمآمتقاضی را تغییر داده و باعث گردیده در گروه 

کاهش ،مداريیجاننمرات هيداربه طور معنیشاهدمقایسه با 
.افزایش یابد،مداريلهئو نمرات مس

پژوهش پودي و جکسون که به مطالعه بررسی تأثیر آموزش 
هاي فرزندپذیري پرداخته اند والدین فرزندپذیر در رشد مهارت

1Dorsey
2Timmer
3Crum

و توانستند این فرضیه را اثبات کنند که آموزش والدین
کودك گیري و پذیرش ها را در فرایند تصمیمنآتواند می

آموزش ها کمک نماید و نحوه مقابله موثر با مشکالت را به آن
و ٤نتایج پژوهش پرایس). 12(کندیه را تایید مینظر، این دهد

مبنی بر این که مداخله و آموزش در تغییر رفتارهاي همکاران 
والدین موثر بوده و باعث استحکام فرایند جایگزینی کودك 

سو ود با نتایج پژوهش حاضر همشفرزندپذیر میيدر خانواده
.)24(می باشد

پکیفیک در پژوهش خود بیان نمود که آموزش تحت وب 
ها و نگرشاصالح معلومات و سبب افزایشوالدین ) آنالین(

مندي در رضایتافزایش زا و شهاي مقابله با عوامل تنسبک
در پژوهش و همکارش ٥ورینوز). 13(گردیده استایشان

موثري يشان مقابلهد کودکانی که والدیننکنمیخود اثبات 
داري طور معنیه دارند اضطراب موقعیتی کمتري را تجربه و ب

).25(کنندگرایشی استفاده میياز سبک مقابله
ياثربخشی مداخلهيمهم دیگري که در توصیهينکته

. ن اشاره کرد اثر حمایت روانی گروه استآتوان به مذکور می
شان احساس تنهایی کرده و مشکل،که این افرادبه اینبا توجه

توانند احساسات و دانند و از طرفی نمیرا منحصر به فرد می
ترین امن،مشکالت خود را در هر جایی مطرح کنند، لذا گروه

فراهم را ها روانی و بحث در مورد ناگفتهيمکان جهت تخلیه
اجتماعی را در حمایتتواند تنش ناشی از عدم و مینموده

.ها کاهش داده و باعث نوعی آرامش روانی در ایشان گرددآن
رفتاري، چون آموزش شناختیهاي مختلف درمانی همروش

هاي مقابله و حل مسئله در آموزش مهارت، مدیریت تنش
هاي مختلف گروهيهاي مقابلهسبکو تغییراسترسکاهش 

پژوهش بادن که اثبات کرد اند با این حال با استناد بهموثر بوده
ها ونگرانی،هاها داراي چالشها و والدین آنفرزندخوانده

نیازمند ،این افراد)14(متفاوت هستند يمقابلههاي سبک
آموزش . باشنداي میهاي ویژهدریافت مشاوره و آموزش

از مفاهیم ايهاي فرزندخواندگی به عنوان مجموعهمهارت
ینده در برخورد باآمختلف که این والدین بالقوه در 
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به عنوان قادر استشوندمواجه میهاشان با آنکودکان
کمک نماید تا این والدینراهنمایی در تمام مراحل مختلف به 

امکان،بتوانند فرزندانی سالم و موفق تربیت نمایند تا در نهایت
.رددمیسر گاي سالم و موفق جامعه

در ابتدا . هایی وجود داشتحاضر محدودیتيدر مطالعه
به کنندهمراجعهبه افرادمحدودحاضرينمونهحجمکهاین

مرکز خاصی بوده است و امکان انتخاب تصادفی وجود 
مدت گیري نتایج در طوالنیکه امکان پینداشت و دیگر این

شودلذا پیشنهاد می،علت محدودیت زمانی وجود نداشته ب
هاي تر بر روي زوجین متقاضی با فرهنگهایی گستردهپژوهش

مدت انجام شود تا بهتر گیري طوالنیهاي پیمتفاوت و با دوره
.بتوان نتایج را بر روي تمام زوجین متقاضی فرزند تعمیم داد
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