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تدوین برنامه ارتقای کیفیت زندگی و بررسی تأثیر آن بر کیفیت زندگی مادران و
سازش یافتگی اجتماعی دختران آهستهگام با نشانگان داون
نسرین بابایی
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غالمعلی افروز
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علیاکبر ارجمندنیا
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چکیده
هدف :پژوهش حاضر با هدف طراحی و تدوین برنامه ارتقای کیفیت زندگی و ارزشیابی اثربخشی آن در کیفیت زندگی مادران و سازش
یافتگی اجتماعی دختران آهستهگام با نشانگان داون انجام شد .روش :روش پژوهش شبهآزمایشی با طرح پیشآزمون ،پسآزمون و گروه
کنترل است .جامعه آماری شامل کلیه مادران دختران آهستهگام آموزشپذیر با بهره هوشی  25تا  05دارای نشانگان داون ،در محدوده سنی
 0تا  52ساله شهر تهران بود .تعداد  05نفر از آنها بهصورت نمونهگیری در دسترس انتخابشده و سپس بهصورت تصادفی در دو گروه 05
نفری آزمایش و کنترل گمارده شدند .به گروه آزمایش طی دوازده جلسه ،برنامه آموزشی ارتقای کیفیت زندگی ارائه شد و گروه کنترل هیچ
آموزشی دریافت نکردند .جهت سنجش کیفیت زندگی مادران از پرسشنامه کیفیت زندگی واروشربون و جهت سنجش سازش یافتگی اجتماعی
کودکان از پرسشنامه سازش یافتگی اجتماعی واینلند استفاده شد .یافتهها :دادهها با استفاده نرمافزار  SPSS20و روش تحلیل کوواریانس
چندمتغیره تحلیلشدهاند .نتایج پژوهش نشان داد که آموزش برنامه ارتقای کیفیت زندگی در ارتقای کیفیت زندگی مادران گروه آزمایش تأثیر
معنادار داشته است ()p>5/55؛ گرچه در متغیر سازش یافتگی اجتماعی کودکان ،تفاوت معناداری در میانگین نمرات پیشآزمون و پسآزمون
دو گروه گزارش نشد ( .)p>5/500نتیجهگیری :یافتههای پژوهش نشان میدهد که میتوان از برنامههای ارتقای کیفیت زندگی جهت
افزایش کیفیت زندگی مادران کودکان آهستهگام با نشانگان داون استفاده کرد و در کنار آموزش مادران برای ارتقای سازش یافتگی اجتماعی
کودکان آهستهگام از برنامه مکمل نظیر آموزش مهارتهای زندگی به کودکان آهستهگام جهت افزایش سازش یافتگی اجتماعی آنان استفاده
کرد.

کلیدواژهها :برنامه ارتقای کیفیت زندگی  ،سازش یافتگی اجتماعی ،کیفیت زندگی ،کودکان آهستهگام
مقدمه
آهستهگامی بهواسطه محدودیت معنادار در عملکرد ذهنی و رفتار
سازشی در حوزههای مفهومی ،اجتماعی و عملی توصیف میشود؛
این نارسایی قبل از سن  51سالگی اتفاق میافتد (انجمن ناتوانی-
های تحولی و هوشی آمریکا .)5552 ،0در راهنمای آماری و
تشخیصی اختاللهای روانی ویرایش پنجم ،آهستهگامی چنین
تعریفشده است :آهسته گامی (اختالل تحولی هوشی) ،اختالل
فرایند رشدی است که بهواسطه نقص در کارکرد ذهنی و هم در

رفتار سازشی در حوزههای مفهومی ،2اجتماعی 0و عملی 0تعریف
آمریکا،1

.)5550

میشود (انجمن روانپزشکی
در پیشینه پژوهشی مربوط به گروه کودکان آهستهگام تا سال 5205
در حوزه توانبخشی خانوادهها ،فعالیتی مشاهده نمیشود ،تنها از
اواخر نیمه قرن بیستم است که پژوهشگران به بررسی نقش والدین
در فرایند رشد کودک و تأثیر این کودکان بر خانواده پرداختهاند (باکر
و بالچر5552،2؛ اسبینسن .)5551 ،55با ادامه روند پژوهشها عوامل
تأثیرگذار مثبت و منفی انواع کمتوانیها بر کانون خانواده و با در
نظر گرفتن بافت فرهنگی و ارزشهای هر جامعهای موردبررسی

5دانشجوی دکتری روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات تهران ،تهران ،ایران
5استاد ممتاز ،گروه روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران( afrooz@ut.ac.irنویسنده مسئول)
0دانشیار ،گروه روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
تاریخ دریافت مقاله 5020/5/0 :تاریخ پذیرش مقاله5020/0/50 :
4

)American Association of Intellectual & Developmental Disabilities (AAIDD
Conceptual
6 Social
7 Practical
)8 Diagnostic & Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-V
9. Baker & Blacher
10. Esbensen
5
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نامه ت
_________________________________________________________فصل
داون
نشانگان
آهستهیگام با
دختران
اجتماعی
تدوین برنامه ارتقای کیفیت زندگی و بررسی تأثیر آن بر کیفیت زندگی مادران و سازش یافتگی

قرار میگیرند که در تبیین شرایط و توانبخشی خانوادههای دارای
کودکان آهستهگام مهم هستند .از آثار مثبت بررسی ویژگیهای
خانواده دارای کودک معلول ،وجود عواملی مانند پذیرش خود ،ایجاد
رابطه مثبت با دیگران ،خودمختاری ،تسلط محیطی ،هدف در زندگی
و رشد شخصی است که در حفظ و تحکیم روابط بین اعضای خانواده
و کمک به سازگاری و پذیرش کودکان آهستهگام نقش عمدهای
دارند (هاستینگ و تاینت5555 ،5؛ دیکنز.)5552 ،5
اصوالً تولد فرزند سازگاریهای جدیدی را در خانواده به وجود می-
آورد .پیدایش غریبه سوم به نام نوزاد ،عالوه بر مشکالت ویژهای
چون تغذیه ،نگهداری ،پرستاری و مانند آن ،فشارهای روانی بسیاری
را بر والدین تحمیل میکند .حال اگر نوزادی با معلولیتهای ذهنی،
جسمی ،رفتاری و یا ترکیبی از آنها متولد شود ،فشارهای روانی
حاصل از وجود چنین فرزندی بر اعضای خانواده ،بهویژه مادر چندین
برابر میگردد (میالنی فر .)5022 ،در مورد ماهیت و شدت معلولیت
و اثر آن بر کارکرد خانواده ارزیابیهای بهدستآمده از شرایط
آهستهگامی ،سطوح شدت و تأثیر آن ،نشان میدهد که اگرچه
ممکن است آهستهگامی با آسیب عملکردی شدید بیشترین تنش را
ازلحاظ مسئولیت بر والدین تحمیل کند ولی والدین دارای کودکان
آهستهگام خفیف نیز تنشهای زیادی را در مورد فرزندپروری و
آمادهسازی آنها برای زندگی مستقل تجربه میکنند (هاستینگ،
دالی ،بورنز و بک .)5550 ،0بااینحال ماهیت چالشبرانگیز
آهستهگامی ،فقدان تجارب والدین ،هزینههای اضافی ،بار سنگین
مسئولیت در مورد آهستهگامی شدید و تنشهای زیاد والدین
بهخصوص مادران در مورد آموزش تجارب جدید و کمک به
سازگاری کودکان آهستهگام آموزشپذیر ،کیفیت زندگی مادران و
سازش یافتگی اجتماعی کودکان آهستهگام را تحت تأثیر قرار داده
و مجموعه این شرایط نیز بر فرایند رابطه والدین بهخصوص مادر و
کودک آهستهگام تأثیر میگذارد (کرنیک ،بوث5225 ،0؛ کرنیک،
لو5555 2؛ ماروین و پیانتا5220 ،0؛ هیمن ،برگر .)5551 ،0همچنین
والدین کودکان آهستهگام ،بهاحتمال بیشتری با مشکالت
اجتماعی ،اقتصادی و هیجانی که غالباً ماهیت محدودکننده ،مخرب
و فراگیر دارند ،مواجه میشوند (هستینگز5555 ،1؛ خمیس.)5550 ،2
این وضعیت بدون توجه به نوع فرهنگ و جامعه ،شرایط را برای
کاهش سالمت روانی و افزایش چالشها و مشکالت در خانواده
فراهم میکند (شین ،نیهان ،کریتیندین ،فلوری و الدینسکی،55

 .)5550در چنین موقعیتی گرچه همه اعضای خانواده و کارکرد آن
آسیب میبینند ،اما مادران به دلیل داشتن نقش سنتی مراقب،
مسئولیتهای بیشتری را در قبال فرزند آهستهگام خود احساس
میکنند و به عهده میگیرند که درنتیجه با فشارهای روانی بیش-
تری مواجه میشوند (مک کانکی .)5551 ،55مادران کودکان با
ناتوانی ممکن است توسط مشکالت کودکشان درهم شکنند و با
احساسات منفی نسبت به تواناییهایشان ،در رسیدن به اهداف و از
دست دادن امیدشان دچار نگرانی شوند و این میتواند بر معنای
زندگی آنها تأثیرگذار باشد (اوگستون ،مکینتوش و مایر.)5555 ،55
برخی مطالعات حاکی از آن است که مادران کودکان مبتالبه اوتیسم،
بیماریهای مزمن ،تنیدگی و نگرانی بیشتری نسبت به سایرین
تجربه میکنند (شو ،النگ و چانگ .)5555 ،50مثالً اوگستون و
همکاران ( )5555در پژوهشی که به مقایسه امید و نگرانی در مادران
کودکان با یک اختالل طیف اوتیسم ( 522مادر) و سندرم داون (05
مادر) پرداختند ،نشان دادند مادران کودکان مبتالبه اوتیسم نسبت
به مادرانی که کودکان مبتالبه سندرم داون داشتند ،امید پایینتر و
نگرانی مربوط به آینده ،بیشتر گزارش کردند .از سویی دیگر در
طی پژوهشی که در استرالیا برندون )5550( 50انجامگرفته بود ،نتایج
نشان داد مادران کودکان آهسته گام زمان اشتغال کمتری داشته و
برای پرداختن به فعالیتهای لذتبخش و تفریحها وقت کمتری را
صرف میکنند .این پژوهش همچنین نشان داد که زمان مادران
جهت مراقبتهای شخصی کاهش مییابد؛ بنابراین ،مادران به علت
زمان کمی که به خود اختصاص میدهند ،آسیبپذیرتر میشوند.
گلیدن ،بیلینگ و جاب )5552( 52نشان دادند که مادران کودکان
آهستهگام نمره بیشتری را در رواننژندی نسبت به مادران کودکان
طبیعی داشتند که نشان میدهد آنها ثبات هیجانی کمتری نسبت
به مادران کودکان طبیعی دارند .در پژوهش معتمدین ،سهرابی،
فتحی آذر و ملکی ( )5010با عنوان مقایسه بهداشت روانی ،رضایت
زناشویی و ابراز وجود والدین دانشآموزان آهسته گام و عادی ،نشان
دادند که بهداشت روانی والدین دانشآموزان دختر و پسر آهسته گام
از بهداشت روانی والدین دانشآموزان دختر و پسر عادی کمتر بوده
و در زندگی ،رضایت و خرسندی پایینی را از خود نشان میدهند.

جنسیت فرزند آهستهگام نیز ،تأثیر بسزایی در این میان ندارد.
با توجه به اینکه مراقبت و آموزش کودکان آهستهگام ،فشار زیادی
در خانواده و بهخصوص برای مادران به وجود میآورد ،آموزش
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برنامههای ارتقای کیفیت زندگی با ابعاد گوناگون جسمی ،اجتماعی،
روانی و معنوی ،توجهی مناسب و ضروری به سالمت روان مادران
و سایر اعضای خانواده خواهد بود .ضمناً میتوان کیفیت زندگی
والدین را افزایش داد و هم با افزایش تعامل مادر-کودک آهستهگام،
سازگاری اجتماعی کودک را باال برد .از طرفی دیگر به دلیل اینکه
مادران نسبت به پدران بیشتر درگیر مشکل کودک خود میشوند و
نقش فرزندپروری بیشتری را نسبت به پدران ایفا میکنند ،آنان
بیشتر در معرض مشکالت روانشناختی هستند (لیم.)5555 ،5
بنابراین شناسایی راههای ارتقاء کیفیت زندگی مادران و افزایش
سازش یافتگی اجتماعی کودکان آهستهگام با نشانگان داون از
طریق برنامهریزی برای افزایش تعامل مادر -کودک میتواند از
وقوع چنین مشکالتی پیشگیری کند .عالوه بر آن ،با افزایش
عملکرد روانی و عاطفی خانواده کودکان آهستهگام خصوصاً در
مادران ،باعث همکاری بیشتر آنان ،در روند توانبخشی شده و این
امر موجب پیشرفت کودکان آهستهگام در زمینههای مختلف
میگردد.
این مسئله ازنظر اکثر متخصصان توانبخشی امری تأییدشده است.
ضرورت مطالعه دربارۀ موضوع پژوهش حاضر را میتوان از سه
دیدگاه کلی بررسی کرد :کودکان آهستهگام با نشانگان داون در
حدود  55تا  52درصد کودکان آهستهگام را تشکیل میدهند و دارای
یکسری نقصهای فیزیولوژیک ،شناختی و هیجانی و نقصهایی در
سازش یافتگی اجتماعی میباشند که مطالعه دربارۀ آنها از
ضرورتهای پژوهشی است (خمیس .)5550 ،خانوادههای کودکان
آهستهگام بهویژه مادران آنها عالوه بر اینکه میتوانند
توانمندیهای کودکان خود را تحت تأثیر قرار دهند ،به شکلی
غیرقابلانکار از ناتواناییهای آنها متأثر میشوند (اسبینس.)5551 ،
ازاینرو توجه به آنها یک ضرورت پژوهشی بهحساب میآید.
همچنین با توجه به اینکه کیفیت زندگی مفهومی نو در روانشناسی
است که میتواند تأثیری مثبت در توانمندیهای فردی و اجتماعی
داشته باشد مطالعه در این حوزه و واردکردن آن در مطالعات مرتبط
با کودکان استثنایی ضرورت دارد .هماکنون در این زمینه مطالعات
اندکی انجامگرفته و راه برای مطالعات بیشتر در این زمینه باز است؛
بنابراین هدف پژوهش حاضر تدوین برنامه ارتقای کیفیت زندگی و
بررسی تأثیر آن بر کیفیت زندگی مادران و سازش یافتگی اجتماعی
دختران آهستهگام با نشانگان داون بود.
روش
روش پژوهش حاضر شبهآزمایشی و طرح بهکاررفته در آن
پیشآزمون-پسآزمون با گروه کنترل بود .جامعه آماری پژوهش
شامل تمامی دختران آهستهگام با نشانگان داون  0تا  52ساله شهر
Lim

تهران و مادران آنها بود .گروه کودکان موردنظر ،آهستهگام
آموزشپذیر با بهره هوشی  25تا  05بوده که در مدارس استثنایی
شهر تهران در سال  5022-20مشغول به تحصیل بودند .از این
گروه ،تعداد  05نفر بهصورت نمونهگیری در دسترس انتخاب شدند
و سپس بهصورت تصادفی در دو گروه  05نفری آزمایش و کنترل
جایگزین شدند .گروه مادران موردنظر نیز بهصورت تصادفی در دو
گروه  05نفری آزمایش و کنترل جایگزین شدند.
معیارهای ورود به پژوهش عبارت بودند از :انتخاب مادران دختران
آهستهگام با نشانگان داونی که تشخیص آن در پرونده پزشکیشان
مشخصشده بود .همچنین مادران انتخابشده در پژوهش ،تاکنون
هیچ نوع آموزشی درزمینه کیفیت زندگی دریافت نکرده و در طول
پژوهش نیز از این خدمات در مراکز دیگر استفاده نکنند .مادران
سواد خواندن و نوشتن داشته باشند و برای شرکت در پژوهش ،کتب ًا
ابراز تمایل نموده و رضایتنامه را امضاء کرده باشند .تنها معیار
خروج از پژوهش ،عدم شرکت مادران در جلسات آموزش و عدم
تکمیل پرسشنامهها بود.
بهمنظور اجرای این پژوهش ،ابتدا برنامهای جهت ارتقای کیفیت
زندگی مادران در  55جلسه توسط پژوهشگر با توجه به برنامههای
موجود در این زمینه و شرایط بومی جامعه ایران طراحی شد که در
ادامه شرح کامل جلسات ارائه میشود (جدول  .)5پس از طراحی
برنامه ارتقای کیفیت زندگی و مشخص شدن گروه نمونه و جلب
رضایت آنان برای شرکت در پژوهش ،گروه نمونه به دو گروه
آزمایش و کنترل بهصورت تصادفی تقسیم شدند .ابتدا ،بهعنوان
پیشآزمون در هر دو گروه ،برای بررسی کیفیت زندگی مادران و
سازش یافتگی از آنها خواسته شد تا به سؤاالت پرسشنامه کیفیت
زندگی وارشربون و پرسشنامه سازش یافتگی اجتماعی واینلند با
دقت پاسخ دهند؛ سپس برای گروه آزمایش برنامه پژوهشگر ساخته
ارتقای کیفیت زندگی بهصورت گروهی در  55جلسه اجرا شد .در
این مدت گروه کنترل هیچ آموزشی ندیدند .پس از اجرای برنامه،
مادران در هر دو گروه ،مجدداً با استفاده از همان ابزارها ،مورد آزمون
قرار گرفتند (پسآزمون) و دادههای پژوهش جمعآوری شد.
برای جمعآوری اطالعات از ابزارهای زیر استفادهشده است
 -5پرسشنامه کیفیت زندگی وارشربون 5:برای سنجش کیفیت
زندگی از پرسشنامۀ  00سؤالی کیفیت زندگی استفاده شد .این
پرسشنامه در سال  5225توسط واروشربون طراحیشده است.
پاسخدهی به آن برای افراد عادی بین  2تا  52دقیقه طول میکشد.
این پرسشنامه دارای  1خردهمقیاس است که به بررسی کیفیت
زندگی در ابعاد :عملکرد جسمی ،اختالل نقش به خاطر سالمت
جسمی ،اختالل نقش به خاطر سالمت هیجانی ،انرژی /خستگی،

1.
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تدوین برنامه ارتقای کیفیت زندگی و بررسی تأثیر آن بر کیفیت زندگی مادران و سازش یافتگی

حوزه مهارتهای زندگی  5/10در حوزه اجتماعی شدن 5/11
گزارششده است (بیانزاده و ارجمندی.)5015 ،

بهزیستی هیجانی ،کارکرد اجتماعی ،درد و سالمت عمومی
میپردازد .همچنین از ادغام خردهمقیاسها دو زیر مقیاس کلی نیز
با نامهای سالمت جسممی و سالمت روانی به دست میآید .هر
سؤال از  5تا  555نمرهدهی میشود .در این پرسشنامه نمره پایینتر،
نشاندهنده کیفیت زندگی پایینتر است و بالعکس .روایی و پایایی
این پرسشنامه در پژوهشهای گوناگون موردبررسی قرارگرفته و
تأییدشده و پایایی آن  5/10گزارششده است (منتظری ،گشتاسبی،
وجدانینیا.)5010،

 -0بر نا مه ارتقای کیفیت ز ندگی :بر نا مه ارتقای کیفیت ز ندگی
برگرفته از سطططوح مداخله یک برنامه تحقیقاتی بالینی (سططاندرز،
 ،)5555پژوهش شططالوک ( )5550و دوگان ( )5555اسططت که با
نظارت ا ساتید راهنما و م شاور پژوه شگر تدوین گردید .این برنامه
برای والدین کودکان آهسططته گام در نظر گرفتهشططده اسططت و از
اهداف آن میتوان به بهبود کیفیت زندگی در ابعاد جسمی ،روانی،
اجتماعی و اخالقی و بهطور خاص کاهش افسطططردگی ،خشطططم،
اضطططراب و تنیدگی در ایفای نقش والدگری اشططاره نمود .در دو
بخش نظری (تعریف م فاهیم) و عملی (ارا ئه راهبرد هایی ج هت
افزایش مفاهیم مثبت در شطططرکتکنندگان) جهت کار با مادران
کودکان آهسططتهگام سططندرم داون طراحی شططد که در  55جلسططه
آموزش گروهی (هف تهای دو جلسطططه) اجرا گرد ید .درک افراد از
وضعیت زندگی در قالب فرهنگ و ارزشهای حاکم بر جامعه و در
راسططتای اهداف ،اسططتانداردها و عالیق افراد نشططاندهنده کیفیت
زندگی آنها ست که در برنامه حا ضر در قالب مؤلفههای موردنظر
از منابع علمی موجود ا ستخراج شده و سپس روایی ابزار بر ا ساس
نظر ده نفر از هیئت متخصصین مطلوب گزارششده است .در ادامه
جلسات طراحیشده توسط محقق بهصورت جدول ارائه میشود

 -5پرسشنامه سازش یافتگی اجتماعی واینلند 5:جهت سنجش
سازش یافتگی اجتماعی کودکان آهستهگام با نشانگان داون از
مقیاس واینلند استفاده شد .مقیاس واینلند در سال  5215تدوین شد.
فرم زمینهیابی این مقیاس که در پژوهش حاضر مورداستفاده قرار
گرفت  520ماده دارد و  0حوزه مهارتهای ارتباطی ،مهارتهای
زندگی روزمره ،اجتماعی شدن و مهارتهای حرکتی را در
برمیگیرد؛ و یک ارزیابی کلی از عملکرد سازگارانه را فراهم
میسازد .همچنین دارای یک حوزۀ اختیاری از رفتار سازگارانه است
که دارای دو بخش است :بخش نخست انواع رفتارهای سازگارانه را
اندازهگیری میکند و بخش دوم مادههایی است که رفتارهای شدیداً
سازگارانه را میسنجد .این آزمون از پایایی و روایی مناسبی برخوردار
است .در ایران ضریب پایایی این آزمون در حوزه ارتباطی  5/10در

جدول  .1جلسات طراحیشده در برنامه ارتقای کیفیت زندگی
سطوح
آشنایی

تأکید بر سطح جسمانی

شرح

عنوان جلسات
جلسه اول :آشنایی پژوهشگر با اعضا و اعضا با -
یکططدیگر؛ خوشآمططد گویی ،معرفی و ایجططاد
انگیزه در مادران برای شططرکت در جلسططات و
اجرای پیشآزمون
جلسه دوم :بهزیستی فیزیکی

تمرکز بر سالمت ،فعالیت جسمانی روزانه و فراغت

جلسه سوم :حق تعیین سرنوشت خود

تأکید بر استقالل ،کنترل شخصی ،اهداف ،ارزشها و انتخابها

تأکید بر سطح روانی

تأکید بر سطح اجتماعی

جلسه چهارم :خوشبینی

تجسم این امر که همهچیز در آینده به بهترین شکل ممکن خواهد بود

جلسه پنجم :شوخطبعی

توانایی افراد برای خلق یک موضوع کمیک و خندهآور
ارضای نیازها ،مفاهیم مربوط به خود و فقدان استرس

جلسه ششم :بهزیستی عاطفی
جلسه هفتم :رشد مهارتهای مقابلهای جهت
افزایش سازگاری
Vineland social maturity scale

شیوههای کارآمد و ناکارآمد مقابله با چالش

1.
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جلسه هشتم :هدفمندی
تأکید بر سطح معنوی

طرحریزی اهداف کلی و قدمهایی رسیدن به آنها (اهداف جزئی)
مهرورزی نسبت به دیگران ،قدرشناسی ،به مشارکت طلبیدن همسر
اعتقاد به نیرویی ماورایی و درک قدرت الهی

جلسه نهم :بهزیستی اجتماعی
جلسه دهم :توجه به معنویات در زندگی

دختران آهستهگام تحت برنامه آموزش کیفیت زندگی و تعداد 05
نفر ( )%25مادران دختران آهستهگام که هیچ برنامه مداخلهای را
دریافت نکردند .با توجه به یافتههای جدول  5در هر دو گروه مادران
آزمایش و کنترل ،طبقه سنی  00سال و باالتر به ترتیب با  05درصد
و  05درصد از حجم نمونه ،بیشترین فراوانی را به خود اختصاص
دادند .همچنین اطالعات جدول نشان میدهد بیشترین میزان
تحصیالت در هر دو گروه مربوط به تحصیالت لیسانس به ترتیب
با  25و  22درصد می-باشد.

دادههای حاصل از ارزیابی مادران قبل و بعد از برگزاری جلسات
آموزشی ،با تکمیل پرسشنامه کیفیت زندگی و سازش یافتگی
اجتماعی ،با روش تحلیل کوواریانس چندمتغیره و نرمافزار SPSS
 20تجزیهوتحلیل شدند.
یافتهها
شاخصهای جمعیتشناختی نمونه موردمطالعه شامل سن و
تحصیالت در مادران گروه آزمایش و کنترل بودند .تعداد افراد
شرکتکننده در این پژوهش  05نفر بودند که  05نفر ( )%25مادران

جدول  .2ویژگیهای جمعیت شناختی گروه نمونه
درصد

ویژگیهای جمعیت شناختی

آزمایش

سن

تحصیالت

کنترل

 55تا  52سال

55

52

 50تا  05سال

50

52

 05تا  02سال
 00سال و باالتر

52
05

50
05

زیر دیپلم
دیپلم

2
55

02

لیسانس

25

22

باالتر از لیسانس

55

55

جدول  .3میانگین و انحراف استاندارد کیفیت زندگی در گروه آزمایش و کنترل
گروه کنترل

گروه آزمایش
موقعیت

میانگین

آزمون شاپیرو

انحراف استاندارد

میانگین

انحراف استاندارد

آزمون شاپیرو

پیشآزمون

00/00

5/520

2/50

00/50.

2/50

5/522

پسآزمون

00/50

5/525

55/2

00/0

2/01

5/522

با توجه به جدول  ،0میانگین کیفیت زندگی گروه آزمایش در پسآزمون نسبت به گروه کنترل افزایشیافته است.
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جدول  .4میانگین و انحراف استاندارد سازش یافتگی اجتماعی در گروه آزمایش و کنترل
گروه کنترل

گروه آزمایش
موقعیت

میانگین

انحراف استاندارد

آزمون شاپیرو

میانگین

انحراف استاندارد

آزمون شاپیرو

پیشآزمون

00/00

2/50

5/521

00/00

2/20

5/520

پسآزمون

00/0

2/50

5/521

00/0

2/02

5/505

با توجه به جدول  ،0میانگین سطططازش یافتگی اجتماعی گروه
آزمایش در پیشآزمون و پسآزمون تفاوت قابلمالحظهای ندا شته
است .ازآنجاییکه مقدار آزمون شاپیرو در تمامی متغیرهای تحقیق

باالتر از  5/52اسطططت ،بنابراین توزیع نمرات متغیرهای پژوهش در
گروه کنترل نرمال ا ست ،سپس آزمون لوین برای برر سی ت ساوی
واریانس دو گروه به کار رفت .نتایج در جدول  2آمده است

جدول  .5نتایج آزمون لوین تساوی واریانسهای خطا در متغیرهای وابسته پژوهش
متغیرها

F

درجه آزادی 5

درجه آزادی 5

سطح معناداری

کیفیت زندگی

5/50

5

21

5/5

سازش یافتگی اجتماعی

0/50

5

21

5/510

همانطور که در جدول  2مشطططاهده میشطططود ،ازآنجاییکه ضطططریب اعتبار  Pبرای نتایج آزمون لوین باالتر از  5/52بوده و بنابراین ،برای
هیچکدام از متغیرها معنیدار نی ست ،مفرو ضه همگنی واریانسها نیز تأیید می شود .با توجه به برقراری مفرو ضههای باال میتوان از آزمون
تحلیل کوواریانس چندمتغیره استفاده کرد.
برای مقایسه کیفیت زندگی در دو گروه کنترل و آزمایش از تحلیل کوواریانس استفاده شده است .در این تحلیل ابتدا اثر پیشآزمون از روی
پسآزمون حذفشده و سپس نتایج پسآزمون مورد مقایسه قرارگرفته است.

جدول  : 6نتایج تحلیل کوواریانس مقایسه متغیرهای کیفیت زندگی و سازش یافتگی اجتماعی دو گروه
آزمایش و کنترل
منبع تغییرات

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

F

سطح معناداری

اندازه اثر

(پیشآزمون)

250/20

5

250/20

50/12

5/520

5/52

کیفیت

گروه

0500/22

5

0500/22

552/21

5/555

5/00

زندگی

خطا

0001/20

20

02/00

کل

555502

05

متغیر

(پیشآزمون)

2/10

5

2/10

2/50

5/520

5/51

گروه

0/10

5

0/10

0/05

5/500

5/55
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خطا

00/0

20

کل

501015

05

5/50

با توجه به جدول  ،0نتایج تحلیل کوواریانس نمرات سازش یافتگی
اجتماعی را بعد از حذف اثر پیشآزمون در دو گروه کنترل و آزمایش
نشان میدهد .با توجه به مقدار  F=0/05و  Sig =5/500تفاوت
بین دو گروه در این متغیر معنادار نیست؛ بنابراین میتوان نتیجه
گرفت که با اجرای برنامه تدوینشدهی ارتقای کیفیت زندگی ،تغییر
معنیدار آماری در سازش یافتگی اجتماعی دختران آهستهگام
مشاهده نشد .نتایج تحلیل کوواریانس نمرات کیفیت زندگی بعد از
حذف اثر پیشآزمون در دو گروه کنترل و آزمایش در جدول شماره
 0آمده است F=552/21 .و  Sig =5/555میباشد؛ بنابراین تفاوت
بین دو گروه در این متغیر در سطح  P >5/55معنیدار است.

بهتری به دست آورند ،سازشپذیری باالتری در مقابل مشکالت
زندگی دارند و انعطافپذیری بیشتری نشان میدهند .این مادران
در روابط خانوادگی احساس امنیت بیشتری را تجربه میکنند و
راحتتر میتوانند از پیشرفته آهسته و آرام کودک (کودکان)
آهستهگام خود ،احساس لذت کنند .مادران با نمرات باالتر در کیفیت
زندگی ،تالش بیشتری برای آموزش مطالب دارند و بنابراین،
کودک (کودکان) آهستهگام آنان ،پیشرفت بیشتری نشان میدهند
(محمدی.)5020 ،
از طرفی نتایج بهدستآمده از پژوهش حاضر نشان میدهند برنامه
طراحیشده کیفیت زندگی تأثیر معناداری بر سطح سازش یافتگی
اجتماعی کودکان آهستهگام با نشانگان داون نداشت .نتیجه
بهدستآمده از این پژوهش با نتایج تحقیقات محمدی (،)5020
شجاعی ( )5025و کی و جان )5550( 0ناهمسو است .درزمینه
سازش یافتگی اجتماعی نتایج پژوهشهای مختلف حاکی از آن
است که سازش یافتگی اجتماعی تحت تأثیر تفکر مبتنی بر حل
مسئله اجتماعی است؛ بهعبارتدیگر ،غنیسازی محیط اجتماعی
ازلحاظ مهارتهای حل مسئله اجتماعی میتواند سبب شکلگیری
سازگاری اجتماعی شود (پارک ،مور ،تورنر و آدلر .)5220 ،0دریر،
الیوت ،فلچر و سوانسون )5552( 2گزارش کردهاند که بین جهت-
گیری حل مسئله منفی و سازگاری اجتماعی ضعیف رابطه وجود
دارد و مهارتهای حل مسئله مثبت پیشبینی کننده سازگاری مؤثر
و کارآمد است ،افرادی که از توانایی حل مسئله برخوردار نیستند،
تکانشگری باالتری در مواجهه با مشکالت و مسئلههای زندگی
بروز دهند؛ احساس ناکامی بیشتری را نسبت به سایرین تجربه
میکنند؛ پرخاشگری باالتری دارند؛ حتی ممکن است برای پرهیز
از موقعیت مشکلساز ،گوشهگیری را انتخاب کنند .تکرار چنین
موقعیتهایی به ایجاد و بروز رفتارهای غیر انطباقی منجر میشود
(شور ،5555 ،0سوآنسون .)5552 ،0یکی از مهمترین عوامل در
آموزش این کودکان ،مشارکت والدین در برنامههای درمانی است
(نیوسام .)5552 ،روشهای آموزش والدین ،الگوی والد-کودک را
بهبود میبخشند ،کودکان خوشحالتر و والدین کمتر تحتفشار قرار
میگیرند (کوگل .)5555 ،1روشهای درمانی پاسخ محور مبتنی بر

1

6.

بحث و نتیجهگیری
هدف از پژوهش حاضر تدوین برنامه ارتقای کیفیت زندگی و بررسی
تأثیر آن بر کیفیت زندگی مادران و سازش یافتگی اجتماعی دختران
آهستهگام با نشانگان داون بود .نتایج نشان داد برنامه طراحیشده
کیفیت زندگی بر کیفیت زندگی مادران کودکان آهستهگام نشانگان
تأثیر معنادار داشت .نتایج بهدستآمده با نتایج پژوهشهای سالمت
( ،)5020یکتاخواه و گرجی ( ،)5020علیاکبری دهکردی ،علیپور،
چیمه و محتشم ( ،)5025رنجبر ،کاکاوند ،برجعلی و برماس ()5025
و نیوسام )5552( 5همسو است .نتایج این پژوهشها نشان دادند
آموزش مهارتهای زندگی میتواند کیفیت زندگی و عالئم
روانشناختی مادران کودکان آهستهگام را نسبت به گروه کنترل
بهبود بخشد و تلویحات مهمی در توجه به آموزش مهارتهای
زندگی در افزایش کیفیت زندگی و بهتبع آن کاهش مشکالت
روانشناختی مادران دارای کودک آهستهگام وجود دارد (رنجبر و
همکاران.)5025،
رویکردهای آموزشی مختلف بهطور گسترده درزمینه آموزش و بهبود
بخشیدن به کیفیت زندگی افراد بهکاررفتهاند ،یکی از این رویکردها،
برنامههای آموزشی بهمنظور ارتقای کیفیت زندگی مادران کودکان
آهستهگام بوده که در افزایش کیفیت زندگی مادران و تعامل سازنده
بین کودک والد مؤثر است (اسپیل فوگ ،لترز ،کریستین و مک مل،5
 .)5555مادرانی که در کیفیت زندگی خود و مؤلفههای آن نمرات
. Newsome
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داونیی
نشانگاناستثنا
کودکان
وانمندسازی
فصلنامه ت
_________________________________________________________
گام با
دختران آهسته
اجتماعی
تدوین برنامه ارتقای کیفیت زندگی و بررسی تأثیر آن بر کیفیت زندگی مادران و سازش یافتگی

حمایت از و آموزش به والدین ،در بهبود ارتباط و اجتماعی شدن
کودکان مؤثر است .نتایج پژوهش جاری نشان میدهند گرچه در
تقویت سازگاری اجتماعی کودکان آهستهگام ،آموزشهای والدین
مؤثر واقع میشود ،اما بهتنهایی کافی نیست .بنا بر نتایج بهدستآمده
به نظر میرسد اگر در کنار آموزش برنامه کیفیت زندگی به مادران
کودکان آهستهگام ،یک برنامه تکمیلی مانند آموزش حل مسئله به
کودکان آهستهگام قرار داده شود ،احتماالً در سازش یافتگی
اجتماعی کودکان آهستهگام با نشانگان داون اثربخشی بیشتری
داشته باشد .بهطورکلی ،پژوهش حاضر نشان داد آموزش
مهارتهای زندگی و ارتقای کیفیت زندگیِ والدینِ کودکان
آهستهگام ،به بهبود کیفیت زندگی والدین و بهطور غیرمستقیم
شرایط کودک ،منجر میشود.
بارزترین محدودیت پژوهش حاضر ،اجرای آن روی یک گروه
آموزشی از والدین بوده است که به معنای کوچک بودن نمونه آماری
است .پیشنهاد میشود برای افزایش تعمیمپذیری برنامه تدوینشده،
برنامه آموزشی روی گروههای بیشتری از والدین اجرا شود.
محدودیت دیگر در زمینه عدم همکاری مادران در طرح و بیانگیزه
بودن آنان در همکاری با پژوهشگر است .در این رابطه پیشنهاد
میشود در حیطه اهمیت پژوهش در جامعه فرهنگسازی گردد تا
افراد به نتیجهبخش بودن و مؤثر بودن پژوهش امیدوار باشند.
همچنین برای افزایش اعتبار روشهای درمانی و قابلیت
تعمیمپذیری آنها شیوههای مداخله توسط متخصصین متفاوتی
اعمال گردد .با توجه به اهمیت تعامل مادر و کودک در افزایش
سازش یافتگی اجتماعی کودکان آهستهگام پیشنهاد میشود به
والدین بهخصوص مادران جهت برقراری ارتباط مناسب با کودک
آموزشهای الزم ارائه شود و مادران جهت مراقبت از کودکان
آهستهگام خود توانمند گردند .همچنین پیشنهاد میشود تا برنامههای
آموزش والدین ،با یک رویکرد جامعتر و شامل آموزش مهارتهای
حل مسئله به کودک همراه شود تا اثربخشی باالتری داشته باشد.
منابع
بیانزاده ،سیداکبر؛ و ارجمندی ،زهرا .)5015( .تأثیر آموزش مهارتهای
اجتماعی بر رفتار سازگارانه کودکان عقبمانده ذهنی .مجله
اندیشه و رفتار ،)05(5 ،صفحات .00-50
سالمت ،منصوره .)5020( .اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی بر
کیفیت زندگی و عالئم روانشناختی مادران کودکان عقبمانده
ذهنی خفیف مقطع دبستان شهر دهاقان .پایاننامه کارشناسی
ارشد (چاپنشده) ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه گیالن.
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Development of Life Quality Improvement program and Examining its Impact on
Mothers’ Quality of Life as well as social adjustment of Slow Pace Girls Afflicted
by Down’s Syndrome
Nasrin Babayi1
Gholam Ali Afrooz2
Ali Akbar Arjmandnia3

Abstract
Aim: This research was carried out with the aim of designing and developing a life quality
improvement scheme and the assessment of its effectiveness in the quality of mothers’ life and
the social adjustment of slow pace girls suffering from Down’s syndrome. Method: The
method of the research is semi-experimental and has taken advantages of pre-test, post-test,
and controlled group. Statistical population consisted of all mothers who had trainable slow
pace girls with the IQ of 50-70 suffering from Down’s syndrome. Out of which 60 of them
were chosen for sampling and were randomly divided into two groups of 30 called Experiment
and Control groups. For 11 sessions, the life quality improvement program was applied to
Experiment group, unlike the second group. To assess the life quality of mothers and the social
adjustment of the children the questionnaire of the life quality of Varosherbon as well as the
questionnaire related to the social adjustment of Vineland were used respectively. Results: The
data has been analyzed with SPSS20 and multi-variable. The results of the research indicates
the life quality improvement scheme has had a meaningful influence on the improvement of
the mothers’ life quality (01/0>p); However, in the variable related to the social adjustment of
the children, the average of the scores of pre- and post-test showed no meaningful
difference(074/0>p). Discussion: The findings of the research illustrates that it is possible to
apply life quality improvement scheme, for enhancing the life quality of mothers’ with slow
pace children afflicted to Down’s syndrome, and, beside training mothers to improve the social
adjustment of slow pace children, to take advantage of a complementary program such as
teaching the children life skills in order to increase their social adjustability.
Key words: Quality of Life, Social adjustment, Quality of Life Improvement program, Slow
Pace Children
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