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چكیده
هدف :تشخیص سرطان در فرزندان اثرات نامطلوبی برای خانواده به دنبال خواهد داشت .استرس بیش
از اندازه و مشکالت در زمینه سازگاری تنها تعداد محـدودی از مسـائل مربـوط بـه تشـخیص سـرطان در
فرزندان است .یکی از راهبردهای مناسب برای ارتقای سالمت روان تا آوری است .تا آوری به توانـایی
انسان برای سازگاری در برابر بیماریها ،درد و رن ناشی از گرفتاریها و عوامل تـنشزای بـا اهمیـت در
جریان زندگی اشاره دارد .این پشوهش به منظور بررسی تاثیر آموزش تا آوری بـر اسـترس مـادرانی کـه
فرزندان آنها دچار سرطان شدهاند ،انجام شده است.
روش :جامعه آماری این پـشوهش کلیـه مـادران فرزنـدان سـرطانی بـین  13 – 11بـوده اسـت .روش
پشوهش به کار گرفته شده طرح نیمه آزمایشی که شامل پیشآزمون و پ آزمون با گروه کنترل بوده اسـت.
با روش نمونهگیری تصادفی یک گروه  31نفری از مادران انتخا

شدند .آنهـا در دو گـروه مسـاوی قـرار

داده شدهاند که نیمی از آنها در گروه آزمـایش و نیمـی دیگـر در گـروه کنتـرل بـودهانـد .پرسشـنامههـای
تا آوری کانر– دیوید سون و استرس آبدین برای هر دو گروه به کار رفت.
یافتهها :نتای  9جلسه آموزش تا آروی با استفاده از روش تحلیل کوواریان

نشـان داد کـه مـادرانی

که تحت آموزش معین قرار گرفتهاند در افزایش تا آوری و کاهش استرس به نسبت مـادرانی کـه از ایـن
آموزشها برخوردار نبودهاند پیشرفت بهتری داشتهاند.
نتیجهگیری :آموزش تا آوری تاثیر معناداری بر روی کاهش استرس و افزایش تا آوری مادران به همراه داشته است.
کلیدواژه :تا آوری ،استرس ،سرطان

* کارشناس ارشد روان شناسی تربیتی دانشگاه عالمه طباطبائی
** استادیار مشاوره دانشگاه عالمه طباطبائی
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مقدمه
یکی از بیماریهای مزمن سرطان است .علیـرغم

توسعه سرطان با  95درصد چهارمین علت مـر

پیشرفتهای پزشکی ،توسعه درمانهای سرطان و

و میر است .در کشورما نیـز بنـا بـر آمـار وزارت

افزایش تعـداد نجـات یافتگـان از سـرطان ،ایـن

بهداشت سرطان پ

از بیماریهای قلبی عروقـی

بیمــاری از لحــام احســاس درمانــدگی و تــرس

و سوانح سومین علت مر

عمیقی که در فرد ایجاد میکنـد بـیهمتـا اسـت.

بروز کلی سرطان در ایران  91/5در  111111نفـر

یکی از مهمترین اختالالت روانشناختی

گزارش شده است .ساالنه حـدود  7تـا  8میلیـون

در نوجوانان مبتال به سرطان است (لـی -مـین 1و

نفر در اثر ابتال به سرطان جان خـود را از دسـت

همکاران  .) 2112 ،تردیدی نیست کـه تشـخیص

میدهند و پیش بینی میشود تا  11سال آینده 91

بیماریهای تهدید کننده حیات همچـون سـرطان

میلیون نفر در اثـر ایـن بیمـاری جـان خـود را از

اثرات متعددی بر کیفیت زندگی فـرد مـیگـذارد

دست بدهند .بـیش از  71درصـد سـرطانهـا در

(طــاولی و همکــاران .1386 ،بیمــاران ســرطانی

کشورهای در حـال توسـعه کـه منـابع محـدودی

و تنشهای زیادی را همراه با تشخیص

جهــت پیشــگیری ،تشــخیص و درمــان مناســب

این بیماری ،تجربه میکنند (شـارما 2و همکـاران،

سرطان در اختیـار دارنـد ،رخ مـیدهـد (گویـا و

 .)2112ســرطان یکــی از بیمــاریهــای نــادر در

موسوی.)1387 ،

اضطرا

روان شناسي سالمت
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اضطرا

و میر میباشد .میزان

کودکان است و تشـخیص سـرطان در بـین آنهـا

خــانوادههــای بیمــاران ســرطانی رویــدادهای

استرسهای قابل مالحظهای را برای خانوادههـای

پراسترس و وضعیتهای پیوسته و دنباله داری از

آنها به همراه دارد (ایزر .)2114 ،به رغم طبیعـت

اضطرا

را تجربه میکننـد (بسـت ،6اسـتریازند،7

پراسترس سرطان ،تحقیق در این زمینـه تغییـرات

کاتانیــــا و کــــازاک2111 8؛ کــــوهن1993 ،9؛

قابل مالحظـهای در عملکـرد بیمـاران در بعـد از

کــازاک2111،؛ بــه نقــل از الوی و مــی -دان،11

تشـــخیص را ،نشـــان داده اســـت (تامســـون

.)2113

وگوستاوسون1996 ،3؛ واالندر و وارنـی1998 ،4؛

امروزه به علت پیشرفت در روشهـای درمـانی

به نقل از کریستین 5و همکاران .)2117 ،در حـال

میزان بقاء کودکان مبتال به سرطان افـزایش یافتـه

حاضر سرطان با اختصاص  21درصد مر ها بـه

است .اما همچنان پیش آگهی ،امید بـه زنـدگی و

و میــر در کشــورهای

کیفیت زندگی این کودکان نامشخص مـیباشـد و

میشود .در کشورهای در حـال

میتوان این عوامل را از عمدهتـرین دالیـل بـروز

1 .Li-Min
2 . Sharma
3 . Thompson &Gustafson
4 . Wallander & Varni
5 . Kristen

6 .Best
7 .Streisand
8 .Catania & Kazak
9 . Cohen
10 . Lavee& Mey-dan

خــود دومــین علــت مــر
صنعتی محسو

اثربخشي آموزش تابآوری بر استرس مادران ...

درروابــط والــدین ،مشــکالت مــالی ،انــزوای

هوکسترا ،7ویبرز ،8جاسپرس ،9کامپ  ،11کلیپ،11

اجتماعی ،تغییر در وظـایف شـغلی و خـانوادگی،

1999؛ به نقل از کریستین و همکاران.)2117 ،

الگوهای تفریحی و کمبود وقت خـانواده جهـت

یکــی از راهبردهــای مناســب بــرای ارتقــای

پرداختن به کودکان سالم به عنـوان دیگـر عوامـل

سالمت روان در افراد تا آوری است .تا آوری

تنشزا در خانوادههـای دارای کودکـان مبـتال بـه

به این مسئله مـیپـردازد کـه فـرد علیـرغم قـرار

سرطان معرفی شدهاند .نگرش سیستمی در مـورد

گرفتن در معرض فشارهای شدید و عوامل خطـر

خانواده چنین بیان میکند که تغییر در یک بخـش

میتواند عملکرد اجتماعی خود را بهبود داده و بر

از سیستم خانواده ،کـل سیسـتم را متـاثر خواهـد

مشکالت غلبه کنـد (سـلیمی .)1388 ،هـر چنـد

ساخت و ارتباط درونی سیستم خانواده طوری به

اندیشه تا آوری در مواجهه با شـرایط نـاگوار از

هم گره خورده است کـه تغییـر در یـک قسـمت

سالها قبـل در افسـانههـا ،اسـطورههـا و هنـر و

درتمـام سیسـتم

ادبیات وجود داشته است اما در اواخر قرن نوزده

باعث تغییـر غیـر قابـل اجتنـا

میشود (مرندی و همکاران.)1387 ،

و اوایــل قــرن بیســتم کــه روان شناســی تحــولی

بنابراین تشـخیص و درمـان سـرطان ،تـاثیرات

تکوین یافت ،تمایل واضحی در زمینه سـازگاری

منفی را درمحیط خانواده به همراه دارد (کریستین

فرد بـا محـیط بـه وجـود آمـد (ماسـتن.)1995 ،

و همکاران.)2117 ،

تا آوری یکـی از موضـوعات مطالعـه شـده بـه

العمل اولیه والدین درارتباط با تشخیص

وسیله روان شناسی مثبت نگر است .روان شناسی

عک

سرطان در فرزندانشان ،اغلب بـا ضـربه و شـوک

مثبتنگر در اواخر دهه  1991بر پا شده اسـت و

پیچیدهای همراه است .اعتقاد به اینکه فرزندانشان

تمرکز آن بیشتر بر قدرتها و توانـاییهـای فـرد

از بین خواهند رفت ،بـرای آنهـا سـخت خواهـد

است تا جستجو در ضعفهـا و نقـصهـای فـرد

بود .بدون تردید سرطان یکی از پر اسـترستـرین

(نینان.)2119 ،
88

رویــدادهایی اســت کــه شــخص در زنــدگی اش
میتواند با آن روبرو شود و تغییـرات آن نـه تنهـا
بر خود فرد بلکه برخواهر و برادرها و والـدین و
به طور کلی بر خانواده تـاثیر گـذار خواهـد بـود
(ایــزر .)2116 ،والــدین ،بــه خصــوص مــادران
بچههای مبتال به سرطان بیشتر ازوالدین بچههـای
سالم در معرض مشکالت روانشـناختی از قبیـل،
اضطرا  ،افسردگی ،اسـترس و غیـره مـیباشـند

روان شناسي سالمت
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استرس در والدین ذکر نمود.
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(دلکوئیســـت ،1سیزیوســـکی و جـــونز،1996 ،2

1 . Dahlquist
2 . & Jones Czyzewski
3 . Dockerty
4 . Williams
5 . Mcgee
6 . Skegg
7 . Hoekstra
8 . Weebers
9 . Jaspers
10 . Kamps
11 . Klip
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امی ورنر 1یکی از نخستین دانشمندانی بـود کـه

یک ضربه مهم ،اشاره دارد (اسچون و همکـاران،

در دهه 1971از اصطالح تا آوری استفاده کـرده

 .)2116افراد تا آور توانـایی برگشـتن و بهبـود

است .او گروهی از بچههـای منطقـه کـایوایی در

پیــداکردن ،خــوشبینــی و مهــارتهــای فکــری

هاوایی را مورد مطالعه قرار داد که در فقر به سـر

انعطافپـذیر ،جسـت وجـو کـردن مشـکالت بـه

میبردند و یا با والدین بیمار روانی یـا الکلیـک و

عنوان فرصـتی بـرای یـادگیری و رشـد ،توانـایی

یا اخراج شده از کار زندگی میکردند .ورنر نشان

پشتکار و استقامت داشـتن ،عـزت نفـ  3سـالم،

داده که بچههایی که در وضعیتهـای خیلـی بـد

توانایی تعیین اهـداف قابـل دسـترس؛ آشـکار 4و

رشد کردهاند از این تعداد دو سوم در سنین باالتر

واقعی ،5داشتن شبکه حمایتی سالم ،توانایی رشـد

از خود نشان دادهاند بـه عنـوان

قابلیت های عاطفی و فرا طبیعی ،توانایی اسـتقالل

نمونه ،سوءاستفاده و تولدهای نامشـروع و غیـره.

رأی ،ح

شوخ طبعی ،توانایی درگیری و ارتباط

اما یک سـوم از ایـن بچـههـا رفتارهـای مخربـی

معنادار با افراد ،توانایی رفتار کردن بـا احتـرام بـا

نداشتند ،ورنر گروه اخیر را تا آور نامید .بچههـا

خودشان و دیگران ،توانایی حل کردن مشـکالت

و خانوادههای تا آور ویشگیهـا و قابلیـتهـایی

و مهارت های حل تعارض را دارند (حسینی قمی

دارند که آنها را متفاوت از بچهها و خـانوادههـای

و سلیمی.)1391،

روان شناسي سالمت

799

Health Psychology/ Vol.1. No.4/ Winter 2013

فصلنامه علمی پشوهشی /شماره4ـ زمستان 1391

رفتارهای مخر

غیر تا آور میسازد (ورنر .)1982،راتر در سـال

پشوهشهـا در ایـن زمینـه نشـان مـیدهـد کـه

 1985تا آوری را به عنوان مقابله با اسـترس در

برنامههای مداخلهای بر روی خانواده از خـدمات

یک زمان که خود باوری و قایلیت اجتمـاعی کـه

مشــاورهای فــردی ســودمندتر اســت (اربــاچ و

مسـئولیت پـذیری مناسـب و ماهرانـه را افــزایش

همکاران.)2115 ،

میدهد ،تعریف میکند .تا آوری توانـایی رشـد

در پشوهش کـاوه ( )1388کـه بـر روی مـادران

کردن ،به بلوغ رسـیدن و پختـه شـدن و افـزایش

دارای فرزندان مبتال به عقب ماندگی ذهنی انجـام

قابلیت در مقابل شرایط ناگوار است ایـن شـرایط

شده است نتای نشان دادند که میـزان تـا آوری

ممکن است شامل نابهنجاریهای بیولـوژیکی یـا

والدینی که تحت آموزش برنامه تـا آوری قـرار

موانع محیطی باشد .عالوه بر این شـرایط نـاگوار

گرفتهاند ،از والدینی که تحت ایـن آمـوزش قـرار

ممکن است مزمن و دائمی یا شدید و غیرمعمول

نگرفتهاند بیشـتر و میـزان اسـترس والـدینی آنهـا

2

باشد (رومان اورتویگ .)2114 ،

کمتر بوده است.

به طور کلی مفهوم تا آوری به پیامدهای مثبت

در پشوهشــی کــه توســط کالســن 6و همکــاران

به رغم تجربه ناگواریها و نامالیمـات ،عملکـرد

( )2118انجام شده است نتـای نشـان داده اسـت

مثبت و موثر در شرایط نـاگوار ،بهبـودی بعـد از

1 . Emmy werner
2 .Roman -Ortwig

3 .Self-esteem
4 . Clear
5 .Realistic
6 . Klassen

گزارش کردهانـد و همچنـین اسـترس بـاالتری را

سازگاری تنها تعداد محدودی از مسائل مربوط به

گزارش کردهاند .پیشنهاد شده است که مداخالت

تشخیص سرطان در فرزندان است .لذا بـا توجـه

مستقیم در رابطه با والدین باید به عنـوان بخشـی

به اینکه در بین اعضاء خانواده مـادران بیشـتر بـا

از برنامه درمانی برای بچههای مبتال به سرطان در

بیماری فرزندانشان درگیـر هسـتند و آنهـا بیشـتر

نظر گرفته شود.

مسئول نگهداری و مراقبت از فرزندان میباشند و

همچنین پشوهشها نشان میدهد آمـوزش مـدل

حضــور پیوســته آنهــا همــراه بــا فرزندانشــان در

تا آوری به خانواده های بیماران دیالیزی موجب

بیمارستان پیامدهای نامطلوبی برای آنها به همـراه

شده است تا عـالوه بـر کـاهش اسـترس ،روابـط

دارد و از طرفی نقش مادر در خـانواده در حکـم

بسیار بهتری با بیمـاران و نزدیکـان خـود برقـرار

قلب زندگی است ،لذا مطـرح نمـودن تـا آوری

کنند (نانسی.)2112،

به عنوان دیدگاهی نسبتار نـو کـه مـیتوانـد افقـی

در پشوهشی که توسط لی 1و همکـاران ()2112

جدید را در حوزه ارتقاء سالمت افراد پـیش روی

بر روی والدین دارای فرزندان مبـتال بـه سـرطان

ما باز کند امری به جا و شایسته و در خور تامـل

خــون انجــام شــده ،نتــای نشــان مــیدهــد کــه

است.

تشخیص سرطان ،تاثیرات منفی را هم بر سـالمت

لذا با توجه به آنچه که ذکـر گردیـد ،هـدف از

جسمانی و روانی والدین و هم فرزنـدان آنهـا بـه

پــشوهش حاضــر تعیــین میــزان تــاثیر آمــوزش

دنبال داشـته اسـت .همچنـین مـادران از سـطوح

تا آوری برسطح استرس مادران دارای فرزنـدان

پائینتـری از سـالمت روان برخـوردار هسـتند و

مبتال به سرطان است.

میزان افسردگی و اضـطرا

در مـادران بیشـتر از

پدران بوده است.

نمود:

در پشوهشــی کــه توســط شــارما و همکــاران
( )2112انجام شده ،نتای نشان میدهد که میـزان
اضطرا

فرضیههای تحقیق را میتوان به شرح زیر مطـرح
آموزش تا آوری بر کاهش سطح استرس مادران
دارای فرزندان مبتال به سرطان موثر است.

در بیماران مبتال به سرطان بیشتر بوده و

آموزش تا آوری بـر افـزایش سـطح تـا آوری

همچنین از سطح کیفیت زندگی پائینی برخـوردار

مادران دارای فرزندان مبتال به سرطان موثر است.

بودهاند و از سوی دیگر برنامه افزایش تـا آوری
موجب افزایش تا آوری و کاهش سطح استرس
و اضطرا

آنها شده است.

روش
روش پشوهشی حاضر از نوع طـرحهـای نیمـه

تشخیص سرطان در فرزنـدان اثـرات نـامطلوبی

آزمایشی بوده اسـت .در ایـن پـشوهش ،از طـرح
پیش آزمون– پ

1 .Le

روان شناسي سالمت

زندگی ضعیفتری را در مقایسه با جمعیت عادی

بیش از انـدازه ،اضـطرا

و مشـکالت در زمینـه
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شد و مـادران بـه شـیوه تصـادفی در گـروههـای

است که ضریب پایایی حاصـله را برابـر بـا 1/89

آزمایش و گواه جایگزین شدهاند .جامعـه آمـاری

گزارش کرده است .پرسشنامه فرم کوتـاه مقیـاس

در ایـن پــشوهش کلیــه مــادرانی بــوده اســت کــه

اسـترس والــدینی در پاسـخ یــه نیـاز متخصصــان

فرزندان آنها مبـتال بـه سـرطان خـون بـوده و در

بالینی و محققان برای تهیه یک مقیـاس معتبـر بـه

بهمــن  1388در بیمارســتان امــام خمینــی دارای

منظــور انــدازه گیــری اســترس در روابــط والــد–

پرونده پزشکی بودند .بدین ترتیب نمونهای شامل

فرزند که در یک زمان محدود قابـل اجـرا باشـد،

 31نفر( 15نفر ،گروه آزمایش) و ( 15نفر ،گـروه

مستقیمار از فرم بلند این مقیاس که توسـط آبـدین

و جـایگزین

( )1983تهیه شده بود ،گرفته شد .مقیاس مـذکور

کنترل) به صورت تصـادفی انتخـا
شدند.

نمونه مورد بررسی دارای ویشگیهایی به شـرح

کــه والــدین تجربــه مــیکننــد تــابعی اســت از

زیر بوده است :حـداقل سـن مـادران  37سـال و

خصیصــههــای رفتــاری کــودک ،ویشگــیهــای

حــداکثر  52ســال بــوده اســت و حــداقل میــزان

شخصــیتی والــدین و فشــارهای روانــی محــیط

بـوده

خانوادگی که مستقیمار بـه نقـش والـدگری (والـد

است.سن فرزندان آنها بین  11تـا  13سـال بـوده

بودن) مربـوط اسـت (کـاوه .)1388 ،فـرم کوتـاه

است.مالکهای ورود شرکت کنندگان نیز قطعـی

مقیاس استرس والدین  36سوالی اسـت و شـامل

بودن تشخیص سـرطان خـون بـا تاکیـد پزشـک

سواالتی است با همان عبارتهایی که مستقیمار در

متخصص ،گذشت حداقل یک سال از تشـخیص

فــرم اصــلی بلنـد  111ســوالی وجــود دارد .ایــن

بیماری فرزندانشان و نوع درمـان (دارو درمـانی)

مقیاس طراحی شده بود تا عالوه بر سه حـوزه از

بوده است.

استرس والدینی ،استرس کلی را اندازه گیری کند.

در این پشوهش از دو پرسشنامه تا آوری کـانر-

پایایی از طریق آزمـون– بـاز ازمـون  531نفـر از

دیویدســون و اســترس والــدین آبــدین اســتفاده

مادران با فاصله زمانی  6ماه انجام شـد و ضـریب

گردید .تهیه کنـدگان مقیـاس تـا آوری بـر ایـن

پایایی استرس کلـی  %84بـه دسـت آمـده اسـت

عقیده انـد کـه ایـن پرسشـنامه بـه خـوبی قادربـه

(همان منبع) .الزم به ذکر است که برنامه آموزشی

تفکیک افراد تا آور از غیر در گروههای بالینی و

تنظیم شده در رابطـه بـا تـا آوری در سـه بعـد:

غیــر بــالینی بــوده و مــیتوانــد در موقعیــتهــای

آشنایی با مفهوم تا آوری و ویشگـیهـای افـراد

پشوهشی و بالینی مورد اسـتفاده قـرار گیـرد .ایـن

تــا آور /عوامــل حمــایتی داخلــی و خــارجی/

پرسشنامه  25گویه دارد که در مقیاس لیکرت بین

آشنایی با راههای ایجاد تا آوری خالصه شده و

( =1کــامالر نادرســت) و (  =5همیشــه درســت)

در مدت  9جلسه ،هر جلسه به مدت یک ساعت

نمرهگذاری میشود .سـلیمی ( ،)1388بـه منظـور

به گروه آزمایش ،آموزش داده شد.
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بر اساس این نظریه تهیه شده بود که استرس کلی

تعیین پایایی از روش آلفای کرونباخ استفاده کرده
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جدول  .7طرح آموزش تا
شماره جلسه
جلسه اول

آوری

محتوای هر جلسه
پیش آزمون  -ارائه رهنمودهایی برای مشارکت اعضاء و تشریح چگونگی انجام کار
-1

معرفی پشوهشگر

-2

معرفی اعضا ء

توضیح خطوط کلی جلسات برای اعضاء
جلسه دوم

آشنایی با چهارچو

کلی بحث :



تعریف تا



معرفی خصوصیات افراد تا

آوری
آور:

 -1شادی  -2خردمندی و بینش  -3شوخ طبعی  -4همدلی  -5کفایت های عقالنی  -6هدفمندی
در زندگی  -7ثبات قدم
راهکار :شناخت موقعیتهای ناخوشایند زندگی و افزایش سازگاری و تحمل درحیطه فردی
جلسه سوم

هدف  :آشنایی با عوامل حمایتی داخلی


مفهوم خوش بینی



عزت نف



منبع کنترل

 -2مسئولیت پذیری فردی و پذیرش نقشهای معنی دار
راهکار  :احساس تعلق داشتن و با ارزش بودن و تمایل به مشارکت کردن
جلسه پنجم

هدف  :آشنایی با راههای ایجاد تا


جلسه ششم

جلسه هفتم

جلسه هشتم

جلسه نهم

برقراری و حفظ ارتباط با دیگران



چهارچو



پذیرفتن تغییر

هدف  :ادامه راههای ایجاد تا

دادن به استرسها

آوری



هدفمندی و امید داشتن نسبت به آینده



عمل کردن

هدف  :ادامه راههای ایجاد تا

آوری



خود آگاهی



پرورش اعتماد به نف

هدف  :ادامه راههای ایجاد تا


آوری :
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Health Psychology/ Vol.1. No.4/ Winter 2013
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آوری

خود مراقبتی

هدف  :جمع بندی و نتیجه گیری و اجرای پ

آزمون

792

طاهره حسیني قمي /حسین سلیمي بجستاني

یافته ها
جدول  .3ویشگی آماری متغیرهای پشوهش در پیش آزمون به تفکیک گروه
متغیر
تا

آوری

استرس مادران

گروه

میانگین

انحراف استاندارد

کنترل

74/21

16/85

آزمایش

81/73

19/17

کنترل

39/87

5/14

آزمایش

37/53

3/91

جدول  2بیانگر ویشگیهای توصیفی متغیر پشوهش در پیش آزمون به تفکیک گروه میباشد.
جدول .2ویشگی آماری متغیر پشوهش در پ
متغیر
تا

آوری
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استرس مادران

آزمون به تفکیک گروه

گروه

میانگین

انحراف استاندارد

کنترل

68/81

21/33

آزمایش

117/21

9/97

کنترل

41/33

4/13

آزمایش

31/87

4/22

آزمون به تفکیک گروه میباشد.

جدول  3بیانگر ویشگیهای توصیفی متغیر پشوهش در پ

جدول  .4نتای آزمون لوین مبنی بر پیش فرض تساوی واریان ها در آزمون تحلیل کوواریان
شاخص

ضریب F

درجه آزادی1

متغیر وابسته
استرس

درجــــــــه

در فرضیه اول

معناداری()p

آزادی2
1/111

1

بر اساس دادههای جدول  ،4نتای ایـن آزمـون
نشان میدهد که چون سطح معناداری بـه دسـت
آمده بزرگتر از ( )1/15میباشد ،بنابراین دو گروه

28

1/97

آزمــایش و کنتــرل از نظــر واریــان

تفــاوت

معنیداری ندارند ،بنابراین این پیش فرض جهـت
انجام آزمون کوواریان

رعایت شده است.
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جدول شماره  .9نتای تحلیل کوواریان

دو گروه آزمایش و کنترل پ

از

کنترل متغیرهای مداخلهگر (پیش آزمون) در فرضیه اول
شاخص آماری

مجمـــــــوع

درجــــــه

میـــــــــانگین

منبع تغییرات

مجذورات

آزادی

مجذورات

پیش آزمون

ضریب F

ســـــــــــطح

توان آماری

واریان

درون گروهی

449/169

27

238/221

41123

31

مجموع

بر اساس دادههای جدول  ،5مشخص است که

فرضیه پشوهش مبتنی بر تاثیر آموزش تـا آوری

به دلیـل ایـن کـه در متغیـر بـین گروهـی سـطح

بـر کـاهش اسـترس تاییــد مـیشـود وایـن طــور

معناداری برابر ( )1/1111میباشـد و ایـن مقـدار

نتیجهگیری میگـردد کـه بـین میـانگین نمـرات

کـوچکتر از ســطح معنــاداری مــالک یعنــی 1/11

استرس مادران دارای فرزندان مبتال به سـرطان در

است و نیز از آنجا که مقدار  Fبـه دسـت آمـده

دو گروه آزمـایش و کنتـرل تفـاوت معنـیداری

( )25/916بیش از مقدار جدول میباشد .بنـابراین

وجود دارد.

جدول  :6نتای آزمون لوین مبنی بر پیش فرض تساوی واریان ها در آزمون تحلیل کوواریان
شاخص

ضریب F

درجه آزادی1

درجه آزادی2

در فرضیه دوم

معناداری()p

متغیر وابسته
تا

آوری

1/39

1

28
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واریان

بین گروهی

431/142

1

9134/153

25/916

1/1111

1/998
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39/898

1

1332/846

2/398

1/133

1/321
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معناداری()p

1/53
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بــر اســاس دادههــای جــدول  ،6نتــای نشــان
میدهد که چون سطح معناداری بـه دسـت آمـده
بزرگتــر از ( )1/15مــیباشــد ،بنــابراین دو گــروه

آزمــایش و کنتــرل از نظــر واریــان

تفــاوت

معنیداری ندارند ،بنابراین این پیشفرض جهـت
انجام آزمون کوواریان

رعایت شده است.
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جدول  . 1نتای تحلیل کوواریان

دو گروه آزمایش و کنترل پ

از

کنترل متغیرهای مداخله گر (پیش آزمون) در فرضیه دوم
شاخص آماری

مجمــــــــــوع

درجــــــه

میـــــــــانگین

منبع تغییرات

مجذورات

آزادی

مجذورات

پیش آزمون
واریان

بین گروهی

واریـــــــان

درون

ضریب F

ســــــــــــطح

توان آماری

معناداری()p

1332/846

1

1332/846

5/595

1/125

1/626

9134/153

1

9134/153

37/923

1/1111

1

6431/954

27

238/221

گروهی
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