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پژوهش حاضر با هدف طراحی و بررسی اثربخشی برنامه توانمندسازی شناختی -رفتاری مادران دارای کودک طیف اتیسم بر بهبود تعامل با کودک انجام
شد .این پژوهش از نوع شبهآزمایشی با طرح پیشآزمون -پسآزمون با گروه کنترل بود .جامعه آماری  30مادر داوطلب دارای کودک اوتیسم بود که به
روش نمونهگیری به صورت در دسترس  24مادر انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه  12نفری آزمایش و کنترل جایگزین شدند .برنامه
توانمندسازی شناختی -رفتاری مادران دارای فرزند مبتال به طیف اتیسم طراحی و سپس برای گروه آزمایش اجرا شد .گروه آزمایش برنامه توانمندسازی
شناختی -رفتاری را در  12جلسه  90دقیقهای دریافت کردند؛ درحالی که گروه کنترل آموزشی دریافت نکرد .به منظور بررسی تأثیر برنامه توانمندسازی
شناختی -رفتاری از مقیاس رابطه والد-کودک پیانتا ( )CPRSاستفاده شد .تحلیل دادهها با استفاده از روش تحلیل کواریانس در نرم افزار SPSS-22
نشان داد که توانمندسازی شناختی -رفتاری در کاهش میزان تعارض و وابستگی و افزایش نزدیکی مادران کودکان طیف اتیسم مؤثر بوده است (.)P<0/001
نتایج پژوهش نشان داد که برنامه توانمندسازی شناختی -رفتاری مادران باعث کاهش تعارض وابستگی و افزایش خردهمقیاس نزدیکی بین والد-کودک
در روابطشان گردید .این مطالعه ،نقش بسزایی در افزایش اطالعات مرتبط با تعامالت والد-کودک ،کودکان و نوجوانان مبتال به اتیسم از طریق آموزش
به والدین به ویژه مادران ایفا نموده است.

طراحی برنامه توانمندسازی شناختی -رفتاری مادران ...
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اختالل طیف اتیس م 1یک اختالل عصبی-رشد ی 2پیچیده
است که با مشکالت پایدار در تعامالت اجتماعی ،ارتباطات و
همچنین ،الگوهای رفتاری ،فعالیتها و عالیق محدود و
تکراری شناخته میشود (انجمن روانپزشکان آمریکا.)2013 ،3
طبق گزارش مرکز کنترل و پیشگیری از بیماریها 4در آمریکا،
شیوع این اختالل طی دهة گذشته چهار برابر افزایش یافته و
از هر  59کودک 1 ،نفر به این اختالل مبتال بوده است (بایو5
و همکاران .)2018 ،این اختالل به علت مشکالتی که در رشد
مهارتهای ارتباطی ،عاطفی ،تعاملی ،کالمی و شناختی افراد
مبتال ایجاد میکند ،تقریباً همگی اعضای خانواده ،به ویژه
مادران را درگیر مسائل ناشی از این بیماری میکند و به نوعی
برای آنان منبع تنش و استرس است که بر سالمت روان آنان
تأثیر میگذارد (ریاحی ،خواجهالدین ،ایزدی مزیدی ،عشرتی و
نقدینسب .)1390 ،خانواده اولین و قدرتمندترین بستر مؤثر بر
سالمت جسمانی و روانی کودکان به شمار میرود .ادبیات
پژوهشی مربوط به عوامل ارتقادهنده سالمت روانی کودکان،
عمدتاً بر اهمیت خانواده و روابط والدین و فرزندان تأکید دارند.
همچنین ،تعامل بین اعضای خانواده نقش بسزایی در
شکلدهی بازخوردها و رفتارهای کودکان ایفا میکند (بهپژوه،
 .)1398از سویی دیگر ،خانواده اولین و مهمترین نظام ارتباطی
برای هر فرد بشمار میرود؛ لذا یادگیری و تجربه شیوههای
مناسب ارتباط مؤثر و فرزندپروری ،میتواند ابعاد روانی و
اجتماعی فرد را تحتتأثیر قرار دهد .تعامل والد-کودک
نخستین معرف دنیای ارتباطات کودک و یک رابطه مهم و
حیاتی برای ایجاد امنیت و عشق است که متشکل از ترکیبی
از رفتارها ،احساسات و انتظاراتی است که منحصر به پدر و مادر
خاص و یک کودک خاص است .در خصوص اهمیت آن نیز
بیشتر پژوهشگران به این نتیجه رسیدهاند که عامل خانواده و
مخصوصاً رفتار والدین در دوران کودکی نقش مهمی در بروز
مشکالت رفتاری در کودکی و بزرگسالی دارد .تعامل والد-
کودک به والدین کمک میکند تا روابط گرم و پاسخگرانهای
با کودکان برقرار سازند و رفتار کودک را به طور مؤثرتری
مدیریت نمایند .این مدل بر این فرض استوار است که بهبود
تعامالت والد-کودک ،منجر به بهبود عملکرد کودک و خانواده
خواهد شد (عباسی ،نشاطدوست ،آقامحمدیان شعرباف،
 .)1389والدین کودکان اتیستیک همواره با چالشهای جدی
روبهرو میشوند که منجر به سطوح باالی پریشانی

روانشناختی 6در آنها خواهد شد (ایکست ،کلینتوال ،هایوارد
و گیل .)2015 ، 7این پریشانی ،عملکرد والدین در مدیریت
رفتارهای کودک را به طور منفی تحتتأثیر قرار میدهد و
اثربخشی مداخالت رفتاری را نیز کاهش میدهد (اوسبورن،
مک هوق ،ساندرز و رید .)2008 ،8به دلیل نقش محوری مادر
در تحول روانی و عاطفی کودک ،سالمت روانی مادر از
بنیادیترین عوامل شکلدهی مناسب شخصیت کودک است.
مادر بهعنوان رکن تربیتی خانواده ،بیشترین موقعیتها و تعامل
با کودک را تجربه میکند .در نتیجه آموزش مادر و استفاده وی
از شیوههای مناسب ارتباطی با کودک پیامدهای مناسبی در
پرورش کودکان به همراه دارد .در نتیجه آموزش مادران عالوه
بر سودمندی فردی و ایجاد فضایی مطلوب در خانواده ،در
الگودهی رفتارهای مورد قبول و اجتماعی به کودکان نیز مؤثر
است .مراقبت از کودک مبتال به اختالل طیف اتیسم میتواند
برای والدین بسیار استرسزا باشد و بر کیفیت زندگی خانواده
تأثیر منفی بگذارد (بوهم ،کارتر و تیلور2015 ،9؛ میادان ،هاله
و اباتا .)2010 ،10بنابراین ،شناسایی راههای کاهش استرس
والدین و بهبود کیفیت زندگی خانواده برای خانوادههای
کودکان مبتال به اتیسم بسیار مهم است (هیسیاو ،هیگینز،
پیرس ،ویتبی و تندی.)2017 ،11
از آنجایی که نقش والدین در آینده کودکان بسیار تعیینکننده
است و نیروی انسانی آینده یک جامعه توسط این افراد تربیت
میشود ،تقویت و توسعه دانش والدین زیر بنای توسعه دیگر
بخشها میباشد .در این میان ،مادران از عوامل اصلی نظام
تربیتی به شمار میروند و توانمندیهای آنان بر عملکرد نظام
تربیتی تأثیر مستقیم دارد .بنابراین ،اگر هر موقعیت تعامل با
کودک را به یک مسئله تشبیه کنیم ،باید تعامل والد کودک را
نوعی مهارت در حل مسأله والدین در موقعیتهای مربوط با
فرزندان قلمداد کرد .از آنجایی که هدف اصلی مداخلههای
روانشناختی کمک به حل مسائل و چالشهایی است که افراد
در زندگی روزمره و موقعیتهای چالشبرانگیز با آنها مواجه
هستند ،مطالعه تعامالت والد کودک و راههای کارآمد بهبود آن
یکی از رسالتهای عمده در حوزه روانشناسی به شمار میآید.
از اینرو ،این امر مورد توجه پژوهشگران بسیاری در حوزه
روانشناسی بوده است (ون در پولگ و شول ت.)2008 ، 12
پژوهشها نشان دادهاند که در خانوادههایی که اعضا آن به
گونه مستمر از شیوههای کارآمد تعاملی استفاده مینمایند،
استعدادهای افراد در سطح بهینهایی پرورش مییابد (زنگ،
هیو ،ژاوو ،استون -مک دونالدا .)2020 ،13با توجه به اهمیت و
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مزایای سالمتی ،موضوع سالمت فرزندان مهمترین نگرانی
والدین بوده و وجود اختالل یا شرایط مزمن در کودکان برای
کانون خانواده بسیار نگرانکننده و تنشآور است (قاسمزاده،
 .)1393خانوادههایی که کودکانی مبتال به اختالل طیف اتیسم
پرورش میدهند ،اختالل عملکرد و استرس والدینی بیشتری
را تجربه میکنند و از طرفی بهداشت روانیشان نسبت به
خانوادههایی که معموالً دارای فرزندان بدون این اختالل و یا
فرزندان با نیازهای ویژه دیگری هستند ضعیفتر است (بری،
شوارتز و کلین تاسمان2015 ، 1؛ فالک ،نوریس و کویین، 2
2014؛ گاردینر و ایروکی .)2014 ،3تولد و حضور کودکی با
اختالل طیف اتیسم در هر خانوادهایی میتواند رویدادی
نامطلوب و چالشزا تلقی شود که ممکن است تنیدگی،
سرخوردگی ،احساسات غم و ناامیدی را در افراد خانواده به
خصوص مادر به وجود آورد (مککانل و سویج )2015 ،4با توجه
به شیوع باالی اختالل طیف اتیسم تعداد قابل مالحظهای از
خانوادههای ایرانی ،از اثرات منفی داشتن یک کودک
آسیبدیده و فشارهای روانی ،اجتماعی و مالی ناشی از داشتن
چنین کودکی در امان نیستند و این عوامل میتوانند آسیبها
و آثار منفی بر وضعیت سالمت مادران بر جای گذارده ،ثبات و
کیفیت زندگی فردی و خانوادگی آن ها را بر هم بزند
(شهرستانی ،کرمی ،دوستکام و علی محمدی .)1392 ،در واقع،
زمانی که کودکی مبتال به طیف اتیسم تشخیص داده میشود،
تجربه فرزندپروری را تحتتأثیر قرار میدهد و انتظارات والدین
در مورد کودک و آینده او را تغییر میدهد (کالرک ،ژو و دوو،5
 .)2019مطالعات انجام شده حاکی از این است که اثرات منفی
داشتن کودک اتیسم یا کمتوان ذهنی موجب ایجاد تنش و
فشار در اعضای خانواده خصوصاً مادر میشود (برجیس ،حکیم
جوادی ،طاهر ،غالمعلی لواسانی و حسین خانزاده ،)1392 ،چرا
که مادر اولین شخصی است که به طور مستقیم با کودک
ارتباط برقرار میکند و از آنجایی که دوران کودکی از مهمترین
مراحل زندگی است و شخصیت کودک در این دوران شکل
میگیرد (مورواسکا و رامادوی ،)2014 ،6دور از انتظار نیست که
تعامل مادر-کودک از مهمترین عوامل مؤثر بر تحول روانی و
اجتماعی هر کودکی محسوب شود؛ زیرا خانواده نخستین و
مهمترین بستر رشد همهجانبه انسان است و کیفیت تعامل
مادر-کودک در سالهای اولیه کودکی ،مبنای تحول شناختی،
اجتماعی و هیجانی آینده او را پایهگذاری میکند (آلن ،تایمر،
اروکیزا .)2016 ،7بهطوریکه خانوادهها و به ویژه مادران این
کودکان انواع مختلفی از واکنشهای عاطفی و شناختی را

تجربه میکنند ،بهطوریکه این واکنشها میتواند در دامنهای
از طرد کامل تا پذیرش کامل ،از خشم زیاد تا عشق ،از غفلت
تا مراقبت بیش از حد در نوسان باشد (هاالهان ،کافمن و
پولین .)2014 ،8منظور از تعامالت مادر-کودک سبک والدگری
مادر است که در جریان ارتباطات متقابل بین مادر-کودک بروز
میکند .به عبارت دیگر ،تعامل نوعی تبادل دوطرفه است
(خانجانی ،پیماننیا و هاشمی .)1395 ،تعامل مادر -کودک
شامل پذیرندگی فرزند ،بیش حمایتگری ،سهلگیری و طرد
فرزند است .پذیرش فرزند نشانه پذیرش روابط مادر-کودک
نسبت به صداقت ،ابراز عواطف ،عالقه به تفریحات ،فعالیتها
و پیشرفت کودک و درک کودک بهعنوان یک کودک خوب
است (خانجانی ،هاشمی ،پیماننیا و آقاگلزاده .)1393 ،از
سویی دیگر ،بیش حمایتگری مادر از ترس نسبت به اینکه
کودک از جانب همساالن پذیرفته نشود ،نگرانی پیرامون
سالمتی ،ترس از غفلت ،نگرانی افراطی والد نسبت به آنچه
کودک قصد انجام دادن آن را دارد و نگرانی در سالمت روانی
کودک ناشی میشود .همچنین ،سبک طردکنندگی مادر نشان
میدهد که او از کودکش بیزار است یا او را دوست نداشته است
(آقاجانی ،افروز ،نریمانی ،غباری بناب و محسنپور.)1394 ،
بنابراین ،در کنار آثار مثبت یک رابطه خوب ،نمیتوان از آثار
منفی ارتباط ناکافی و نامطلوب اجتناب نمود .برخی از آثار منفی
عبارتند از :میزان باالی مشکالت مربوط به روانشناختی
والدین ،تعامل متقابل والدین ،ارتباط دوسویه والد-کودک و
روابط برادرها و خواهرها به خصوص در کودکان سنین پایینتر
از سه سال و حتی دوران دبستان اشاره کرد (بارلو ،پارسونز و
استئارت-براونف .)2005 ،9برخی از پژوهشگران نیز معتقدند
که مشکالت رفتاری کودکان در سالهای اولیه زندگی با رفتار،
تعامل منفی و تنیدگی مادر ارتباط دارد .بدین ترتیب ،رفتار
مشکلساز کودک موجب کاهش اعتماد به نفس مادر یا کاهش
خودکارآمدی والدین میشود (هایز ،متیوز ،کوپلی و ولچ، 10
.)2008
بررسیهای انجام شده بر روی والدین این کودکان نشان
میدهد که آنها در مقایسه با والدین کودکان عادی،
خودکارآمدی پایینتری را احساس میکنند و این سطوح
پایینتر خودکارآمدی والدین باعث میشود که آنها گرایش
بیشتری به استفاده از شیوههای منفی والدگری داشته باشند
(لو ،مو ،آزبورن و کوردنر.)2018 ،11
مادر بهعنوان هدایتکننده و الگویی امین در فرایند تعلیم و
تربیت و موثرترین عنصر در تحقق ماموریتهای نظام تعلیم و

طراحی برنامه توانمندسازی شناختی -رفتاری مادران ...
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روش
پژوهش حاضر از نوع شبهآزمایشی با طرح پیشآزمون-
پسآزمون با گروه کنترل میباشد .در این پژوهش ،ابتدا برنامه
توانمندسازی شناختی -رفتاری مادران به شیوۀ شناختی-
رفتاری طراحی ،سپس به ارزیابی اثربخشی برنامه بر روی گروه
نمونه پرداخته شد .جامعه آماری پژوهش حاضر همه کودکان
اتیسم مراجعهکننده به  5مراکز روانبخشی شهر تهران به همراه
والدینشان بود .برای انتخاب آزمودنیها از روش نمونهگیری
در دسترس استفاده شد .ابتدا فراخوان در  10صفحه مجازی
که مخاطبان اصلی آنها والدین بودند و هرکدام بیش از 12
هزار دنبالکننده داشتند ،به اشتراک گذاشته شد .در طی آن
تعداد  30مادر دارای فرزند اتیسم که داوطلب شرکت در
پژوهش بودند با پژوهشگر تماس گرفتند و به جلسه مصاحبه
تشخیصی دعوت شدند و به آزمون تعامل والد کودک پیانتا
پاسخ دادند .در نهایت 24 ،مادر به همراه فرزندانشان با توجه
به مالکهای ورود ،داشتن دامنه سنی  3تا  12سال ،تمایل به
شرکت در پژوهش و عدم استفاده از مداخالت درمانی به طور
همزمان با پژوهش و مالکهای خروج از مطالعه ،غیبت بیش
از یک جلسه در جلسات گروهی و پیگیری نکردن تکالیف
بهعنوان نمونه انتخاب شدند و در دو گروه  12نفری آزمایش و
کنترل به صورت تصادفی گمارده شدند .هر دو گروه آزمایش
و کنترل به پرسشنامه مقیاس رابطه والد-کودک در مراحل
پیشآزمون و پسآزمون پاسخ دادند .تحلیل دادهها به روش
تحلیل کواریانس میباشد .به منظور رعایت مالحظات اخالقی،
به والدین آزمودنیهای شرکتکننده در پژوهش این اطمینان
داده شد که اطالعات به دست آمده از پژوهش به صورت
محرمانه و بینام مورد استفاده قرار گیرد .همچنین ،آزمودنیها
برای شرکت در جلسات آزاد بوده و پژوهش هیچگونه ضرر و
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تربیت میباشد .توسعه مستمر شایستگیها و تواناییهای
مادران یکی از راهبردهایی میباشد که در حل مسئله میان والد
و کودک کارساز است .از آنجاییکه هدف اصلی مداخلههای
روانشناختی کمک به حل مسائل و چالشهایی است که افراد
در زندگی روزمره و موقعیتهای چالشبرانگیز با آنها مواجه
هستند ،مطالعه تعامالت والد -کودک و راههای کارآمد بهبود
آن یکی از رسالتهای عمده در حوزه روانشناسی به شمار
میآید .از اینرو ،این امر مورد توجه پژوهشگران بسیاری در
حوزه روانشناسی بوده است (ون در پولگ و شولت.)2008 ،
پژوهشها نشان دادهاند که در خانوادههایی که اعضا آن به
گونه مستمر از شیوههای کارآمد تعاملی استفاده مینمایند،
استعدادهای افراد در سطح بهینهای پرورش مییابد (زنگ و
همکاران.)2020 ،
یکی از انواع برنامههای تدوین شده برای آموزش مادران
کودکان طیف اتیسم ،آموزش و پرورش مهارتها است .این
برنامه والدمحور بوده و با هدف حمایت از مادران کودکان طیف
اتیسم طراحی شده است .برنامه طراحی شده بر اصول
مداخالت شناختی -رفتاری و با تمرکز بر آموزش مهارتهای
فرزندپروری در زمینه مدیریت رفتار است (بریتون و تونگ،1
 .)2005در این زمینه تونگ و همکاران ( )2006اثربخشی این
برنامه را بر سازگاری و سالمت روان والدین کودکان مبتال به
طیف اتیسم پس از گذشت  6ماه نشان دادند .مامی و امیریان
( )1394و دهقانی ( )1395با اجرای برنامه گروهی شناختی-
رفتاری برای مادران کودکان طیف اتیسم نشان دادند که این
برنامه بر بهبود سالمت روان این گروه از مادران مؤثر بوده
است .در توانمندسازی شناختی -رفتاری تالش میشود تا افکار
ناکارآمد و تحریفشده تغییر یابد و در زمینه رفتاری راهبردهای
مقابلهای و مهارتهای برخورد با شرایط چالشبرانگیز صورت
میگیرد .برنامههایی که در جهت حمایت از والدین بوده است
اثربخشی باالیی داشته و به آنها در پذیرش و انطباق درست
با شرایط کودک کمک کرده و بر نظام خانواده تأثیر میگذارد.
حسینزاده ،کاکاوند و احمدی ( )1395در پژوهش خود نشان
دادند که تمرکز بر آموزش میتواند بر شرایط روانی والدین
کودکان مبتال به طیف اتیسم اثرگذار باشد .شیشهفر ،کاظمی و
پزشک ( )1396با اجرای برنامه آموزشی برای مادران کودکان
مبتال به طیف اتیسم پیشنهاد برگزاری دورههای آموزشی برای
خانوادههای این کودکان با هدف توانمندسازی و ارتقای
سالمت روانی آنان را ارائه نمودند .معتمدینیا ( )1395در
بررسی خود در مورد اثربخشی درمان شناختی -رفتاری بر
سالمت روان مادران دارای کودک مبتال به اتیسم گزارش دادند
که درمان شناختی -رفتاری بهعنوان یکی از مداخالت سودمند
درمانی شناخته میشود .طبق پیشینه پژوهشی در زمینه

برنامههای شناختی -رفتاری برای مادران کودک مبتال به
اتیسم و اثربخشی آنها بر بهبود تعامل والد کودک در ایران
پژوهشهای انجام گرفته برای بهبود تعامل مادر و کودک با
اختالل طیف اتیسم بسیار اندک است .با توجه به اینکه مادران
کودکان مبتال به اتیسم دارای استعداد فزایندهای جهت درگیری
با مشکالت سالمت روان و به دنبال آن کاهش کیفیت تعامل
با کودک مبتال به اتیسم خود هستند و همچنین ،توانمندی
مادران در ایجاد یک تعامل سالم با کودک به طور مستقیم به
درک و توانایی آنها جهت حمایت از فرزند مبتال به اتیسمشان
مرتبط است .بنابراین ،خالء پژوهشی در زمینه توانمندسازی
شناختی مادران دارای کودک اتیسم برای بهبود تعامل آنها با
کودک احساس میشود ،از اینرو ،هدف از پژوهش حاضر
طراحی برنامه توانمندسازی شناختی -رفتاری مادران دارای
کودک اتیسم بر بهبود تعامل با کودک میباشد.

علیاکبر ارجمندنیا ،ساجده ودودی ،مریم فکری

مربوطه پرداخته و تمرینهای ارائه شده در جزوههای آموزشی
زیان مالی و جانی برای آنها نداشت .محتوای این جلسات
و کاربرگ آماده شده ،انجام دادهاند .در ابتدای هر جلسه ،جزوه،
آموزشی ،بدین صورت بوده است که در هر جلسه آموزشی از
برگه تکلیف و کاربرگ تمرینی مرتبط با موضوع در اختیار
سخنرانی و بارش ذهنی ،به شکل تلفیقی از روش دیالوگ
شرکتکنندگان قرار داده شد .بخش اول هر جلسه ،مجدداً به
سقراطی و مشارکتی ،اکتشاف هدایتشده ،آموزش روانی و در
مرور تمرینهای مربوط به اجرای مهارتهای آموختهشده و
صورت لزوم ایفای نقش استفاده شده است .این برنامه به شرح
تعمیم آنها به موقعیتهایی خارج از جلسات ،پاسخ به سؤاالت
جدول  1بهطورکلی در  12جلسه  90دقیقهای برگزار شد .در
احتمالی شرکتکنندگان بوده است و در انتها خالصه و
همه جلسات از بحث و تمرین استفاده شده است .یعنی افراد
جمعبندی و ارائه بازخورد از جلسه توسط شرکتکنندگان انجام
در گروههای کوچک چندنفری به بحث و تبادل نظر در مورد
شده است.
آموختههایشان و انجام فعالیتهای گروهی در زمینه موضوع
جدول  .1شرح جلسات آموزش توانمندسازی شناختی -رفتاری مادران دارای کودک طیف اتیسم
جلسات

جلسه دوم

ارتقای توانایی
شفقت به خود

جلسه سوم

شناسایی نقاط
قوت و ضعف فردی

پیگیری تکالیف جلسه قبل ،آموزش خودآگاهی و شناسایی نقاط قوت ،بررسی
سطوح ناخودآگاه آموزش ،جدول جوهری برای یافتن نقاط ضعف و قوت

جلسه اول

جلسه چهارم
و پنجم
جلسه ششم و
هفتم
جلسه هشتم و
نهم

جلسه دهم

آگاهسازی از تأثیرات
نامطلوب خطاهای
شناختی
توانمندسازی در جهت
کنترل استرس
آرامسازی والد در
موقعیتهای تنشزا و
بهبود تعامل والد-
کودک
بهبود تعامالت بین-
فردی مادر ،ایجاد نشاط
و سرزندگی

جلسه یازدهم

تثبیت آموزشهای ارائه
شده

جلسه
دوازدهم

ارزیابی جلسات گروهی

پیگیری تکالیف جلسه قبل آموزش ،شناسایی خطاهای شناختی ،دادن کاربرگ
انجام کار گروهی ،آموزش تایم کیفی بازی با کودک
پیگیری تکالیف جلسه قبل ،آموزش مهارت کنترل استرس ،انجام کاربرگ
گروهی ،آموزش چرخه موقعیت فکر احساس عمل
پیگیری تکالیف جلسه قبل آموزش ،مهارت کنترل خشم ،انجام کاربرگ
گروهی ،آموزش انعکاس احساس در کودک برای بهبود تعامالت
پیگیری تکالیف جلسه قبل ،آموزش مهارت همدلی ،ارتباط مؤثر لزوم ایجاد
همدلی در خانواده ،بیان تفاوتهای همدلی و همدردی ،بیان لزوم استفاده از
آن ،انجام کاربرگ گروهی
پیگیری تکالیف جلسه قبل ،آموزش بازیهای حسی-حرکتی برای کودکان
برای استفاده در تایم کیفی مادر و کودک ،تکرار و تمرین آموزههای قبلی،
جمعبندی پاسخ به مشکالت احتمالی والدین
هدایت ،ارزیابی و پیگیری جلسات بازی ،مهارتهای والد ،پاسخ به مشکالت
احتمالی والدین

ابزار سنجش
مقیاس رابطه والد -کودک پیانتا :)CPRS(1این مقیاس
توسط پیانتا برای اولین بار در سال  1994ساخته شد و شامل
 33سؤال است که ادراک والدین را در مورد رابطه خود با کودک
میسنجد .این مقیاس دارای حوزههای نزدیکی ،وابستگی،
تعارض و رابطه مثبت کلی والد-کودک میباشد .این پرسشنامه
دارای مقیاس لیکرت  5درجهای از =5کامالً موافقم تا
 =1کامالً مخالفم را دربرمیگیرد .شیوه نمرهگذاری بر حسب
1. Child-Parent Relation Scale

اجرای تایم کیفی حداقل  20دقیقه در روز
تکمیل کردن جدول جوهری در طول هفته و
تقویت نقاط قوت و ارائه لیستی از نقاط قوت
در طول هفته
بررسی افکار خودآیند ،یافتن خطاهای
شناختی و ثبت آن در جدول ایجاد تایم کیفی
بازی با کودک
تمرین مهارت آموزش داده شده و ثبت جدول
موقعیت فکر احساس عمل
تمرین مهارت کنترل خشم و انعکاس
احساس در کودک

تمرین همدلی

انجام بازیهای حسی حرکتی با کودک
----------

پاسخهای  5تا  1انجام میپذیرد .رابطه مثبت کلی که همان
نمره کل است ،از مجموع نمرات حوزه نزدیکی و معکوس
نمرات حوزه تعارض و وابستگی بدست میآید .روایی محتوایی2
و پایایی این پرسشنامه توسط ابارشی ،طهماسیان ،مظاهری و
پناغی ( )1388به دست آمده است این مقیاس شامل حوزههای
تعارض ،نزدیکی ،وابستگی و رابطه مثبت کلی است که هر
کدام به ترتیب با آلفای کرونباخ  0/46 ،0/69 ،0/83و 0/84
منطبق هستند .پایایی این حوزهها در مطالعه ابارشی و همکاران
2. content validity
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هدف
ارزیابی اولیه و تعیین
جهتگیری درمان

محتوا
معارفه -معرفی برنامه -توافق بر قوانین ،توضیح دادن به مادران درباره اهداف
مراحل و فرایند جلسات
آموزش موضوعات پایه از قبیل :تشویق و تقویت والدین ،همدلی با والدین،
عادی و طبیعی جلوه دادن مشکالت ارتباطی والدین با فرزندانشان آموزش تایم
کیفی برای مادران

تکلیف
تعیین اهداف مادران و دالیل لزوم شرکت در
جلسات توانمندسازی

طراحی برنامه توانمندسازی شناختی -رفتاری مادران ...

و تبادل نظر در مورد آموختههایشان و انجام فعالیتهای
گروهی در زمینه موضوع مربوطه پرداخته و تمرینهای ارائه
شده در جزوههای آموزشی و کاربرگ آماده شده ،انجام دادهاند.
در ابتدای هر جلسه ،جزوه ،برگه تکلیف و کاربرگ تمرینی
مرتبط با موضوع در اختیار شرکتکنندگان قرار داده شد .بخش
اول هر جلسه ،مجدداً به مرور تمرینهای مربوط به اجرای
مهارتهای آموختهشده و تعمیم آنها به موقعیتهایی خارج از
جلسات ،پاسخ به سؤاالت احتمالی شرکتکنندگان بوده است
و در انتها خالصه و جمعبندی و ارائه بازخورد از جلسه توسط
شرکتکنندگان انجام شده است.

نیز به ترتیب  0/84 ،0/70 ،0/60و  0/86گزارش شد .برای
احراز روایی و پایایی این پرسشنامه از روایی سازه به شیوه
تحلیل عاملی تأییدی و آلفای کرونباخ استفاده شد.
شاخصهای نکویی برازش مدل تحلیل عاملی تأییدی مقیاس
رابطه والد-کودک در مطالعه مذکور ،آلفای کرونباخ در حوزه
نزدیکی برابر با  ،0/74در حوزه وابستگی  ،0/50در حوزه
تعارض  0/87میباشد (ابارشی و همکاران.)1388 ،

شیوه اجرای پژوهش
محتوای این جلسات آموزشی ،بدین صورت بوده است که در
هر جلسه آموزشی از سخنرانی و بارش ذهنی ،به شکل تلفیقی
از روش دیالوگ سقراطی و مشارکتی ،اکتشاف هدایتشده،
آموزش روانی و در صورت لزوم ایفای نقش استفاده شده است.
این برنامه به شرح جدول  1بهطورکلی در  12جلسه 90
دقیقهای برگزار شد .در همه جلسات از بحث و تمرین استفاده
شده است .یعنی افراد در گروههای کوچک چندنفری به بحث

یافتهها

جدول  .2شاخصهای توصیفی گروه آزمایش و کنترل در دو مرحله پیشآزمون و پسآزمون
گروه آزمایش
خرده مقیاس

نزدیکی
وابستگی
تعارض

مرحله

میانگین

پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون

32/92
38/83
23/08
18/75
69/83
55/33

گروه کنترل
انحراف
استاندارد

4/85
2/8
2/57
2/3
10/7
8/76

مرحله

میانگین

پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون

33/67
33/26
22/65
23/76
68/66
69/56

انحراف
استاندارد

5/95
4/7
4/85
3/22
11/47
9/54

( .)P<0/05بر اساس آزمون  Fلوین ،هیچ یک از
خردهمقیاسهای نزدیکی (22=2/69و ،)F1وابستگی
(22=1/69و )F1و تعارض (22=0/32و )F1معنادار نبودند
()P<0/05؛ بنابراین فرض همگنی واریانسها برقرار است.
همچنین ،نتایج آزمون ام .باکس (3506/3=1/7و )F6حاکی از عدم
معناداری مقدار  Fاست ()P<0/05؛ بنابراین ،ماتریسهای
کوواریانس مشاهده شده متغیرهای وابسته در بین گروهها برابر
بوده و در نتیجه برای بررسی فرضیههای پژوهش حاضر
استفاده از تحلیل کوواریانس چندمتغیره بالمانع بوده است.

جدول  1نشانگر میانگین و انحراف استاندارد خرده مقیاسهای
نزدیکی ،وابستگی و تعارض گروه آزمایش و کنترل از مرحله
پیشآزمون تا پسآزمون است .همانطور که از جدول مشخص
در تمام خرده مقیاسها تغییر ایجاد شده است.
در ادامه برای بررسی دقیق فرضیههای پژوهش از تحلیل
کوواریانس چندمتغیره استفاده شد .لذا قبل از استفاده از این
آزمون مفروضههای نرمال بودن ،همگنی واریانس با آزمون
لوین و برابری ماتریسهای کوواریانس با آزمون ام .باکس
مورد بررسی قرار گرفتند .نتایج مربوط به آزمون کلموگروف-
اسمیرنوف حاکی از برقراری مفروضه توزیع نرمال بود

جدول  .3نتایج آزمون های اثرپیالیی ،المبدای ویکلز و اثر هتلینگ در تحلیل کوواریانس چندمتغیره
آزمون

مقدار

F

اثرپیالیی
المبدای ویلکز
اثرهتلینگ

0/82
0/17
4/51

25/96
25/96
25/96

درجه

درجه

آزادی فرضیه
3
3
3

آزادی خطا
17
17
17
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معناداری
0/001
0/001
0/001

مجذور
اتا
0/82
0/82
0/82
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در این بخش ابتدا یافتههای توصیفی حاصل از
خردهمقیاسهای نزدیکی ،وابستگی و تعارض به تفکیک
مراحل پیشآزمون و پسآزمون در دو گروه آزمایش و کنترل
ارائه شده است.

علیاکبر ارجمندنیا ،ساجده ودودی ،مریم فکری
ریشه روی

25/96

4/51

17

3

0/82

0/001

(خردهمقیاسهای نزدیکی ،وابستگی و تعارض) تفاوت
همانطور که در جدول فوق مشاهده میشود ،یافتههای حاصل
معناداری وجود دارد .مجذور اتا نشان میدهد که تفاوت بین دو
از تحلیل کوواریانس چندمتغیره حاکی از آن است که در تمام
گروه با توجه به متغیرهای وابسته در مجموع معنادار است و
آزمونها  Fبه دست آمده با درجه آزادی  3و  17در سطح
میزان این تفاوت  82درصد است یعنی  82درصد واریانس
 P<0/001معنادار است .لذا میتوان گفت که بین گروه
مربوط به اختالف بین دو گروه در تأثیر متقابل متغیرهای
آزمایش و گروه کنترل حداقل در یکی از متغیرهای وابسته
وابسته میباشد.
جدول  .4نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیره اثرات گروه بر متغیرهای وابسته
مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

نزدیکی

98/38

1

98/38

16/28

وابستگی

64/56

1

64/56

23/85

0/001

تعارض

1394/6

1

1394/6

18/07

0/001

متغیر

F

سطح

مجذور

معناداری

اتا

0/001

0/46
0/55
0/48

متخصصان
جلسه
جلسه اول
جلسه دوم
جلسه سوم
جلسه چهارم
جلسه پنجم
جلسه ششم
جلسه هفتم
جلسه هشتم
جلسه نهم
جلسه دهم
جلسه یازدهم
جلسه دوازدهم

یک

دو

سه

چهار

پنج

شش

هفت

هشت

CVR

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

2
3
3
3
3
3
2
3
2
3
3
2

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

0/75
1
1
1
1
1
0/75
1
0/75
1
1
0/75

به منظور بررسی روایی محتوایی ،یک نسخه از برنامة مداخله
تدوین شده ،به همراه چک لیستی که با هدف بررسی تناسب
نظری و مصداقهای رفتاری تهیه شده بود ،در اختیار  8نفر از
متخصصان قرار داده شد تا میزان تناسب هر یک از جلسات
برنامة آموزشی را در مقیاس اندازهگیری (نمرۀ « 1ضرورت
ندارد» ،نمره « 2مفید است ولی ضروری نیست» و نمره 3
«متناسب و ضروری است») ،را مشخص نمایند .سپس با روش
نسبت روایی محتوایی الواشه یا  ،CVRروایی هر جلسه مورد
بررسی قرار گرفت .براساس این روش ،حداقل میزان  CVRبا
 8نفر متخصص برابر با  0/75میباشد .در پژوهش حاضر برای
تمام جلسات این مقدار  0/75و باالتر بدست آمده است.

*

بنابراین ،تمام جلسات بسته مداخلهای از روایی محتوایی
مناسب برخوردار است.

بحث و نتیجه گیری
پژوهش حاضر با هدف طراحی و بررسی اثربخشی برنامه
توانمندسازی شناختی -رفتاری مادران دارای کودک اتیسم بر
بهبود تعامل با کودک انجام شد .اولین یافته پژوهش نشان داد
برنامه توانمندسازی شناختی-رفتاری بر کاهش تعارض و
وابستگی و افزایش نزدیکی در تعامل مادران دارای کودک
اتیسم با کودک خود اثرگذار بوده است .این یافته با
پژوهشهای عاشوری ،افروز ،ارجمندنیا ،تجریشی و غباری
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تعارض اثر مثبت داشته است .بنابراین ،فرضیههای مربوط به
نتایج جدول فوق حاکی از آن است که برنامه توانمندسازی
این سه خردهمقیاس تأیید میگردد.
شناختی -رفتاری بر خردهمقیاسهای نزدیکی ،وابستگی و
جدول .5نتایج ضریب توافق متخصصان

طراحی برنامه توانمندسازی شناختی -رفتاری مادران ...

1. McNeli & Hembree-Kigin
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بناب ( ،)1394حسینزاده و همکاران ( ،)1395شیشهفر و
همکاران ( )1396و معتمدینیا ( )1395همسو و هماهنگ
است .عاشوری و همکاران ( )1394در مطالعه خود نشان دادند
که آموزش برنامه والدگری مثبت در بهبود برنامه والد-کودک
اثرگذار است .همچنین ،حسینزاده و همکاران ( )1395در
بررسی خود نتیجه گرفت توجه به نیازهای مادران کودکان
طیف اتیسم در بهبود تعامل والد-کودک مؤثر است .در تبیین
این یافته میتوان گفت تعامل والد-کودک نخستین معرف
دنیای ارتباطات کودک و یک رابطه مهم و حیاتی برای ایجاد
امنیت و عشق است که متشکل از ترکیبی از رفتارها ،احساسات
و انتظاراتی است که منحصر به پدر و مادر خاص و یک کودک
خاص است .در خصوص اهمیت آن نیز بیشتر پژوهشگران به
این نتیجه رسیدهاند که عامل خانواده و مخصوصاً رفتار والدین
در دوران کودکی نقش مهمی در بروز مشکالت رفتاری در
کودکی و بزرگسالی دارد .تعامل والد-کودک به والدین کمک
میکند تا روابط گرم و پاسخگرانهای با کودکان برقرار سازند و
رفتار کودک را به طور مؤثرتری مدیریت نمایند .در مطالعهای
با اجرای برنامه تعامل والد -کودک ،اثربخشی این برنامه بر
بهبود تعامالت والد-کودک مشخص شد (عباسی و همکاران،
 .)1389برنامه توانمندسازی شناختی -رفتاری بر شناسایی
الگوهای تعاملی خانواده و آموزش مهارتهای الزم به والدین
و کودکان برای کاهش تعارضها و بهبود تعامل بین والد-
کودک طراحی شده است.
گاهی روابط نامناسب بین والد-کودک و عدم تعادل خانواده و
وقایع تنشآمیز زندگی میتواند بر کودک تأثیر بگذارد و نقش
مهمی در شروع یا دوام نشانههای مشکالت رفتاری و وابستگی
بیش از حد عاطفی -روانی بهخصوص در زمینه وظایف روزمره
و مهارتهای خودیاری و انجام تکالیف به والد یا مراقب اصلی
ایجاد کند .تنش و اضطرابی که مادران کودکان طیف اتیسم
تجربه میکنند ،عالوه بر اینکه در کیفیت رابطه آنها با
کودکانشان اثر میگذارد کیفیت زندگی را نیز کاهش میدهند.
همانطور که در مطالعهای نشان داده شد که مشکالت والدین
در تعامل با کودکان دارای اختالل طیف اتیسم باعث کاهش
کیفیت زندگی و افزایش استرس فرزندپروری میگردد (زنگ و
همکاران .)2020 ،عابدی شاپورآبادی ،پورمحمد رضای
تجریشی ،محمدخانی و فرضی ( )1391در پژوهشی به بررسی
اثربخشی برنامه گروهی والدگری مثبت بر روابط مادر-کودک
در کودکان دارای اختالل کمتوجهی -بیشفعالی پرداختهاند.
نتایج نشان داد که اجرای برنامه گروهی والدگری مثبت منجر
به کاهش معنیدار تعارض و وابستگی و افزایش نزدیکی در
مادران و به طور کلی موجب بهبود رابطه مادر-کودک میشود.
والدین کودکان مبتال به اختالل طیف اتیسم در روابط خودشان

با کودک وابستگی زیادی احساس میکنند ،به نحوی که
نمیتوانند برای یک ساعت او را در محیط درمان تنها بگذارند
(مکنیل و همبری-کیگین .)2010 ،1برنامه حاضر با کاهش
وابستگی کودک به مادر در انجام امور روزانه و بهخصوص
انجام تکالیف نشان داد که میتواند در این راستا موفق عمل
کرده و بهعنوان یکی از مداخالت مؤثر در این زمینه مورد
استفاده متخصصان امر خانواده و کودک قرار گیرد .والدینی که
دارای کودک استثنایی به ویژه اتیسم میباشند ،خود دچار
مشکالت متعددی هستند .در مطالعات پیشین ،معلوم شد که
والدین (اکثراً مادران) کودکان  16-6ساله مبتال به اتیسم در
حوزههای عملکرد شناختی ،عملکرد اجتماعی ،فعالیتهای
روزمره و سرزندگی در مقایسه با والدین کودکان فاقد این
شرایط ،عملکرد ضعیفتری دارند (بری و همکاران.)2015 ،
این موضوع سبب میشود که والدین مخصوصاً مادر که مراقب
اصلی کودک محسوب میشود ،روابط محدودتری نسبت به
فرزند داشته و در رفتار آنها کمتر حالت نزدیکی وجود داشته
باشد .این والدین از نزدیکی پرهیز کرده و تمایل به کنارهگیری
و بیاهمیتی در رابطه با فرزند خود نشان میدهند.
منظور از تعارض در واقع میزان اختالف و کشمکش میان والد
و کودک میباشد .بسیاری از مشکالتی که بین والد-کودک
پیش میآید به کشمکشهای رشدی برای استقالل یا
انتظارات نامناسب والدین در جریان رشد کودک ،مربوط
میشود .لذا هر چه احساس آرامش و امنیت و صمیمیت در
این نوع روابط افزایش یابد به طبع این موضوع تعارض کاهش
مییابد .تعارض تابعی از نوع تعامالت کلی بین والدین و فرزند
میباشد .تقریباً در اکثر خانوادهها با توجه به مشغولیتهای
کاری پدر خانواده ،مادر عهدهدار اصلی تربیت فرزندان است.
طبق تحقیق آذرنیوشان ،به پژوه و غباری بناب ( ،)1391مادران
دارای کودکان استثنایی در مقایسه با مادران کودکان سالم ،در
تعامل با فرزند خود مشکل دارند .آنها کمتر شروعکننده ارتباط
با فرزندشان هستند و در صورت ارتباط از سوی کودک پاسخ
مثبت کمتری به او میدهند .این مادران بیشتر دستوردهنده و
کنترلکننده هستند و به ندرت از شیوههای ارتباطی مثبت
استفاده میکنند .آنها به دلیل استرس ،فشار روانی ،افسردگی
و سطح تنیدگی باالیی که به واسطه مشکالت رفتاری
فرزندشان تجربه میکنند ،عموماً از سطح سالمت روانی
پایینتری در مقایسه با مادران دارای فرزند سالم برخوردارند.
در این خانوادهها بیاعتنایی از سوی والدین برای کودکان
مبتال به طیف اتیسم بهعنوان نشانه طرد و عدم پذیرش از
سوی آنها تلقی میشود .لذا کودک میکوشد با انجام رفتار
ناشایست و بدرفتاری توجه والدینش را جلب کند .همین امر
باعث افزایش تعارض بین والد و کودک میشود .از اینرو،

علیاکبر ارجمندنیا ،ساجده ودودی ،مریم فکری
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همسو با پژوهش عاشوری و همکاران ( )1394اجرای مداخله
برنامه والدگری مثبت بر خودکارآمدی والدینی و تعامل مادر با
کودک مؤثر است .با توجه به اینکه تقویت مهارتهای
والدگری منجر به افزایش خودکارآمدی والدینی و تعامل مادر
با کودک میشود ،میتوان انتظار داشت که پس از پایان
جلسات مداخله و مهارتآموزی والدین به ویژه مادر سطح
تعارض کاهش یابد.
هر پژوهشی با محدودیتهایی مواجه است .نمونه این پژوهش
به صورت دردسترس انتخاب شد ،به این خاطر باید در تعمیم
نتایج جانب احتیاط را رعایت کرد .به دلیل محدودیت زمانی
موجود و عدم دسترسی به نمونهها ،اجرای مرحله پیگیری در
این پژوهش امکان نداشت .این پژوهش تنها بر روی مادران
کودکان دارای اختالل طیف اتیسم انجام شد و اجرای مطالعه
بر روی هر دو والد ،میسر نبود .به همین سبب پیشنهاد میشود
تا برنامه توانمندسازی شناختی -رفتاری بر روی والدین سایر
گروههای استثنایی اجرا شود تا امکان مقایسه نتایج فراهم شود.
همچنین ،برای اطمینان از پایداری نتایج میتوان در
پژوهشهای آینده از مرحله پیگیری نیز استفاد کرد.

خانجانی ،ز ،.هاشمی ،ت ،.پیماننیا ،ب ،.و آقاگلزاده ،م.)1393( .
رابطه تعامل مادر -کودک در اضطراب جدایی و مدرسههراسی
در کودکان .مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه.
.231-140 ،)25(3
خانجانی ،ز ،.پیماننیا ،ب ،.و هاشمی ،تورج .)1395( .پیشبینی
کیفیت تعامل مادر و کودک با انواع اختالالت اضطرابی در
کودکان دبستانی با توجه به ویژگیهای فرهنگی مادران
ایرانی ،فصلنامه علمی اندیشههای نوین تربیتی-260 ،)2(12 .
.239
دهقانی ،ی .)1395( .بررسی اثربخشی درمان شناختی رفتاری بر
سالمت روان و باورهای غیرمنطقی مادران دارای فرزند مبتال
به اتیسم .مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران،)135(26 .
.87-98
ریاحی ،ف ،.خواجهالدین ،ن ،.ایزدی مزیدی ،س ،.عشرتی ،ط ،.و
نقدینسب ،ل .)1390( .تأثیر درمان حمایتی و شناختی رفتاری
بر سالمت روان و باورهای غیرمنطقی مادران دارای فرزند
مبتال به اختالل اوتیسم .مجله علمی پزشکی جندی شاپور.
.645-637 ،)6(10
شیشهفر ،س ،.کاظمی ،ف ،.و پزشک ،ش .)1396( .اثربخشی
آموزش واقعیت درمانی بر شادکامی و مسئولیت پذیری مادران
کودکان درخودمانده .روانشناسی افراد استثنایی-53 ،)27(7 .
.77
شهرستانی ،م ،.کرمی ،ا ،.دوستکام ،م ،.و علی محمدی ،ا.)1392( .
اثربخشی امید درمانی بر بهبود افسردگی و ابعاد کیفیت زندگی
مادران کودکان کمتوانذهنی .روانشناسی افراد استثنایی,)9(3 .
.93-110
عابدیشاپور آبادی ،ث ،.پورمحمدرضای تجریشی ،م ،.محمدخانی،
پ ،.و فرضی ،م .)1391( .اثربخشی برنامه گروهی والدگری
مثبت بر رابطه مادر -کودک در کودکان با اختالل بیش فعالی/
نارسایی توجه .فصلنامه رواشناسی بالینی.63-71 ،)3(4 .
عاشوری ،م ،.افروز ،غ ،.ارجمندنیا ،ع ،.پورمحمدرضای تجریشی ،م،.
غباریبناب ،ب .)1394( .اثربخشی برنامه والدگری مثبت بر
خودکارآمدی والدینی و تعامل مادر-کودک دارای کم توانی
هوشی .مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد،)5(23 .
.500-489
عباسی ،م ،.نشاطدوست ،ح ،.آقامحمدیان شعرباف ،ح.)1389( .
اثربخشی درمان تعامل والد-کودک بر کاهش نشانههای
اختالل اضطرابی .فصلنامه روانشناسی بالینی.47-57 ،)6(2 .
قاسمزاده ،س ،)1393( .طراحی برنامه بهبودبخشی روابط درون
خانوادگی و ارزیابی اثربخشی آن بر رضایتمندی زوجیت،
مهارت های فرزندپروری والدین و نشانههای بالینی اختالل
رفتاری فرزندان ،رساله دکتری .دانشکده روانشناسی و علوم
تربیتی ،دانشگاه تهران.
مامی ،ش ،.و امیریان ،ک .)1394( .تأثیر درمان گروهی شناختی
رفتاری بر سالمت روان و باورهای غیرمنطقی مادران دارای
فرزند مبتال به اتیسم .مجله زن و مطالعات خانواده،)30(8 .
.69-82
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Abstract
The preset study aimed to design and investigate the effectiveness of cognitive-behavioral
empowerment program on mothers of children with Autism Spectrum Disorder on improving the
interaction with the child. this study was semi-experimental with pretest and posttest design, and control
group. The statistical population was 30 volunteer mothers with autistic children from among whom
24 mothers were selected by convenience sampling method and were randomly assigned into
experiment and control groups. The cognitive-behavioral empowerment program was designed and
performed for the experiment group. The experiment group received a cognitive-behavioral
empowerment program in 12 sessions of 90 minutes, while the control group did not receive training.
Pianta Child-Parent Relationship Scale (CPRS) was used to investigate the effect of cognitivebehavioral empowerment program. Analysis of data by analysis of covariance in SPSS-22 showed that
cognitive-behavioral empowerment was effective on reducing the conflicts and dependence and
increasing intimacy between mothers and children with autism spectrum disorder (P<0.001). The results
indicated that cognitive-behavioral empowerment program reduced the conflicts and dependency and
increased the subscale of intimacy between the mother and the child. The present study played an
important role in increasing information about the child-parent relationship in children and adolescents
with Autism Spectrum Disorder through training the parents especially the mothers.
Keywords: Autism Disorder, Child-parent Relationship, Cognitive-behavioral Empowerment.
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