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چکیده
هدف :مطالعه حاضر با هدف بررسی اثربخشی برنامهی توانمندسازی روانی -اجتماعی بر کاهش استرس والدینی و ارتقای بهزیستی
روانشناختی والدین دارای کودک کمتوان ذهنی انجام شد .روش :طرح این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی به شیوه پیشآزمون -پسآزمون
با گروه کنترل بود .جامعه آماری شامل  946نفر از والدین دارای کودک کمتوان ذهنی بود که  44نفر از آنها به شیوه نمونهگیری در دسترس
انتخاب شدند و  04والدی که در هر دو مقیاس استرس والدینی و بهزیستی روانشناختی ،نمرهی کمتر از میانگین گرفته بودند غربالشده و
بهصورت تصادفی در دو گروه آزمایشی و کنترل گمارده شدند .گروه آزمایش به مدت  6جلسه  64دقیقهای در جلسات برنامه توانمندسازی
روانی -اجتماعی حضور یافتند ولی گروه کنترل هیچگونه مداخلهای را دریافت نکردند .برای جمعآوری دادهها از پرسشنامهی منابع و استرس
فردربک و پرسشنامهی بهزیستی روانشناختی ریف استفاده شد .یافتهها :تحلیل دادهها با استفاده از تحلیل کوواریانس چندمتغیری نشان
داد برنامه توانمندسازی روانی اجتماعی اثر معناداری بر کاهش مؤلفههای استرس والدینی ( )p=4/440و ارتقای بهزیستی روانشناختی
( )p=4/440والدین کودکان کمتوان ذهنی دارد .نتیجهگیری :بهطورکلی نتایج این پژوهش نشان داد که برنامه توانمندسازی روانی–
اجتماعی میتواند بهعنوان مداخلهای مناسب در کاهش مشکالت روانشناختی خانوادههای دارای کودک کمتوان ذهنی بکار رود.

کلیدواژهها :استرس والدینی ،بهزیستی روانشناختی ،توانمندسازی روانی-اجتماعی ،والدین کودکان کمتوان ذهنی
مقدمه
بیتردید تولد و حضور کودکی با کمتوانی ذهنی در هر خانوادهای
میتواند بهمثابهی رویدادی نامطلوب و چالشزا باعث بروز تنیدگی،
سرخوردگی و ناامیدی شود (مکائیلی منیع .)0866 ،این کودکان
ممکن است سالمت روانی والدین را برهم زده و سبب آسیب جدی
به خانواده شوند (حسنزاده و حجتی .)0861 ،ازآنجاییکه خانواده
بهعنوان یک ساختار مطرح است و عناصر درون آن بهصورت یک
واحد بههمپیوستهاند ،عملکرد هر فرد درون سیستم خانواده بر ادامه،
بقا و تغییر رفتارهای سایر اعضای خانواده تأثیر میگذارد؛ بنابراین
اختالل یکی از اعضای خانواده بر کارکرد سایر اعضا تأثیر گذاشته
و درنتیجه میتواند موجب اختالل در کارکرد خانواده شود (ثنایی،

 .)0869کودک کمتوان ذهنی نیز به دلیل ویژگیها و نیازهای
مراقبتی خاص و مشکالت مربوط به آن ،باعث برهم زدن تعادل
خانواده میشود (معتمدین ،سهرابی ،فتحی آذر و ملکی.)0866،
شواهد متعددی نشان میدهد والدین این کودکان بهاحتمال بیشتری
با مشکالت اجتماعی ،اقتصادی و هیجانی که غالباً ماهیت
محدودکننده ،مخرب و فراگیر دارند ،مواجه میشوند (هستینگز،1
0440؛ خمیس0442 ،9؛ نادری ،صفرزاده و مشاک.)0864 ،
گسترهی وسیعی از ادبیات پژوهشی حکایت از این واقعیت دارد که
والدین کودکان کمتوان ذهنی نسبت به سایر والدین ،استرس
بیشتری را تحمل میکنند (سینگر ،اتریج و آالد0442 ،2؛ مک
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کنوکی ،تروسدال-کندی ،چنج ،جارا ،شوکری0446 ،0؛ کاوه،
علیزاده ،دالور و برجعلی .)0864 ،این استرس ممکن است ناشی از
نگرانی در مورد چگونگی کنار آمدن کودک با مشکالت آینده،
مشکالت رفتاری و سطح ناتوانی ،تغییر در روابط خانوادگی ،هزینه-
های سنگین اقتصادی ،رویاهای بربادرفته ،رفتارهای ترحمآمیز
دیگران ،نگرش منفی دیگران ،کمبود اطالعات ،محدودیت
دسترسی به خدمات و امکانات و تعارضهای مربوط به داشتن
فرزندی دیگر باشد (ویتر0448 ،0؛ بلو ،مک نیلز ،شور و
اوستین .)0449،8یکی از موضوعات قابلتوجه دیگر در خانوادههایی
که از کودکان کمتوان ذهنی یا ناتوانیهای دیگر مراقبت میکنند،
بهزیستی روانشناختی 4والدین و دیگر اعضای خانواده است .حوادث
نامطبوع زندگی قادرند بهزیستی روانشناختی را تحت تأثیر قرار داده
و مختل کنند و به ایجاد مشکالت روانی مانند افسردگی و اضطراب
منجر شوند (سگرستروم و میلر0444،1؛ جناآبادی )0864 ،و بر این
اساس تولد فرزند کمتوان ذهنی که ماهیتی تقریباً ثابت و تنشزا
دارد ،میتواند با ایجاد استرس به کاهش بهزیستی روانشناختی
منجر شود .الزم به ذکر است که مفهوم بهزیستی به تجارب و
عملکرد بهینه روانشناختی اشاره دارد .طبق دیدگاه راین ودسی9
( ،0440ظریف گلبار یزدی ،آقامحمدیان شعرباف ،موسوی فر و
معینی زاده )0860،دو رویکرد عمده در تعریف بهزیستی وجود دارد:
لذتگرایی و فضیلتگرایی .بر اساس رویکرد لذتگرایی ،بهزیستی
شامل شادکامی ذهنی ،لذت و اجتناب از درد است .در مقابل ،رویکرد
فضیلت گرایی بیان میکند واژه بهزیستی هنگامی ارزشمند است
که با شادکامی صرف فاصله داشته باشد .روانشناسان پیرو این
رویکرد معتقدند مفهوم اصلی بهزیستی ،بالفعل شدن توان بالقوهی
فرد در فرایند ادراک خود است (دستجردی.)0864 ،
استرس ناشی از حضور کودک کمتوان ذهنی در خانواده باعث بروز
مشکالت روانشناختی در والدین بهطور خاص و کل خانواده بهطور
عام میشود .ازجمله میتوان به فشار روانی باال (ارجمندنیا ،افروز و
نامی ،)0860 ،از دست دادن عزتنفس (جناآبادی ،)0864،افسردگی
(بیات ،صالحی ،بزرگ نژاد و اصغری ،)0400 ،پرخاشگری (شکوهی
یکتا ،زمانی و احمدی0400 ،؛ بیات و همکاران ،)0400 ،تابآوری
پایین (ویسی و معتمدیگانه ،)0864 ،اضطراب اجتماعی (نادری و
همکاران ،)0864 ،غم و اندوه مزمن (نریمانی ،آقامحمدیان شعرباف
و رجبی ،)0869 ،داشتن افکار بیمارگونه (نادری و همکاران،)0864،
ابراز وجود پایین (معتمدین و همکاران ،)0866،انسجام پایین
خانواده (حسین خانزاده و عیسی پور ،یگانه و محمودی،)0408 ،

سازگاری پایین زناشویی (کارگر و اصغری ابراهیم آباد )0864 ،و
رضایت زناشویی پایین (ارجمندنیا و همکاران )0860 ،اشاره کرد که
همه این عوامل میتوانند بهصورت مستقیم و غیرمستقیم باعث
کاهش بهزیستی روانشناختی والدین و دیگر اعضای خانواده شود.
با توجه به مطالعات و پژوهشهای انجامشده در حوزه خانوادههای
دارای فرزند کمتوان میتوان نتیجه گرفت که تقریباً بیشتر مشکالت
در دو حوزه روانی از قبیل افسردگی ،اضطراب ،احساس حقارت،
عزتنفس پایین و غم و اندوه مزمن و در حوزهی اجتماعی مانند
اضطراب اجتماعی ،ابراز وجود است .با توجه به مسائل مطرحشده،
اهمیت حمایتها و مداخالت روانشناختی در کاهش استرس
والدین این کودکان و ارتقا روانشناختی بهزیستی و توانمند کردن
این والدین بر غلبه کردن به مشکالت روانی و اجتماعی پیش
رویشان بیشتر درک میشود .ازجمله این مداخالت برنامه
توانمندسازی روانی -اجتماعی است.
2
برنامه توانمندسازی  -از حدود سال  -0664توسط اندرسون و
همکارانش معرفی شد و بهعنوان یک روش آموزشی مناسب برای
گروههای مختلف در نظر گرفته شد .تفاوت عمده این برنامه
آموزشی با برنامههای آموزشی سنتی در این است که این روش
بهجای اینکه یک روش ،تکنیک یا راهبرد محسوب شود ،بیشتر
نقش راهنما را در مورد افراد دارای ناتوانی و خانوادههای آنها ایفا
میکند (زمان زاده ،سید رسولی و جبارزاده تبریزی .)0862،برنامه
توانمندسازی روانی -اجتماعی که اخیراً در روانشناسی برای
پیشگیری در حوزههای مختلف بکار برده میشود ،بر آموزش
مهارتهای فردی و اجتماعی عمومی تأکید میکند و از طرف
بسیاری از موسسههای علمی و پژوهشی ازجمله انجمن روانشناسی
آمریکا ،بهعنوان مؤثرترین رویکرد مناسب پیشگیری شناختهشده و
موردتمجید قرارگرفته است (بوتوین و گریفن0444 ،6؛ به نقل از
محمدخانی .)0866 ،برنامههای توانمندسازی روانی -اجتماعی
عبارتاند از تواناییهایی که منجر به ارتقای بهداشت روانی افراد
جامعه ،غنای روابط انسانی ،افزایش سالمت و رفتارهای سالم در
سطح جامعه میشوند .این برنامهها ،هم بهصورت یک راهکار ارتقای
سالمت روانی و هم بهصورت ابزاری در پیشگیری از آسیبهای
روانی ـ اجتماعی مبتالبه جامعه نظیر اعتیاد ،خشونتهای خانگی و
اجتماعی ،آزار کودکان ،خودکشی ،ایدز و موارد مشابه قابلاستفاده
است .توانمندسازی روانی -اجتماعی ابزاری قوی در دست متولیان
صحت روانی جامعه در جهت توانمندسازی جوانان در ابعاد روانی و
اجتماعی است .این مهارتها به افراد کمک میکنند تا مثبت عمل
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کرده و هم خودشان و هم جامعه را از آسیبهای روانی ـ اجتماعی
حفظ کرده و سطح سالمت روانی خویش و جامعه را ارتقاء بخشند
(محمدخانی .)0866 ،بهطورکلی ،برنامه توانمندسازی روانی-
اجتماعی همان برنامههای آموزش مهارتهای زندگی است با این
تفاوت که با توجه به گروههای مختلف و نیازهای متنوع ،برنامههای
آموزشی خاصی تدوین و سپس آموزشهای تخصصی صورت
میگیرد (محمدخانی .)0866 ،پورابولی ،اسفندیاری ،رمضانی ،میری،
جهانی و سهرابی ( )0861در پژوهشی که بهمنظور تأثیر
توانمندسازی روانشناختی بر کاهش استرس شغلی پرستاران بخش
مراقبتهای ویژه انجام دادند به این نتیجه دست یافتند که
توانمندسازی مبتنی بر مداخله روانشناختی باعث کاهش استرس
شغلی پرستاران شده و همچنین گزارش دادند که این مداخالت در
ارتقای کیفیت کاری پرستاران مؤثر واقعشده است .رحمتی،
محمدخانی و محسن پور ( )0864در مطالعه خود اثربخشی آموزش
توانمندسازی روانی -اجتماعی را بر نگرش شناختی و عاطفی
نوجوانان را بررسی کردند و گزارش دادند که آموزش توانمندسازی
روانی -اجتماعی بر افزایش نگرش منفی نوجوانان مؤثر است.
مهدیان فر ،کیمیایی و قنبری هاشمآبادی ( )0864که به بررسی
اثربخش آموزش توانمندسازی روانی -اجتماعی مبتنی بر تئوری
انتخاب بر کاهش افسردگی و پرخاشگری زنان دارای همسر زندانی
پرداختند ،به این نتیجه رسیدند که آموزش توانمندسازی روانی-
اجتماعی مبتنی بر تئوری انتخاب توانسته است میزان افسردگی،
پرخاشگری کلی و پرخاشگری فیزیکی گروه آزمایش را در مقایسه
با گروه کنترل کاهش دهد .عابدین و موالیی ( )0404در مطالعه
خود که تأثیر فیلم درمانی گروهی بر کاهش استرس والدینی مادران
کودکان عقبمانده خفیف را موردبررسی قرار دادند ،اثربخش بودن
این شیوه بر استرس والدینی مادران را گزارش نمودند.
لذا با توجه به اینکه برنامه توانمندسازی روانی -اجتماعی میتواند
خانوادههای دارای کودک کمتوان ذهنی را در فائق آمدن بر
فشارهای روانی و اجتماعی که ناشی از حضور این کودکان در
خانواده است ،کمک شایانی کند ،ضرورت انجام پژوهش حاضر
روشنتر میشود؛ بنابراین هدف از پژوهش حاضر ،بررسی اثربخشی
برنامه توانمندسازی روانی -اجتماعی بر کاهش استرس والدینی و
ارتقای بهزیستی روانشناختی والدین کودکان کمتوان ذهنی بود.
روش
در پژوهش حاضر از روش تحقیق نیمه آزمایشی و طرح
پیشآزمون -پسآزمون با گروه کنترل استفاده شد .جامعه آماری
شامل  946نفر از والدینی بودند که کودک آنها در مدارس ابتدائی

پسرانه استثنایی شهر کرج مشغول به تحصیل بود .همچنین حجم
نمونهی اولیه برای غربالگری و گزینش گروه آزمایش و کنترل 44
نفر بودند که به روش نمونهگیری در دسترس انتخاب شدند .بعد از
انتخاب این  44نفر ،پرسشنامههای استرس والدینی و بهزیستی
روانشناختی در مورد آنها اجرا شد .سپس از بین کسانی که نمرهی
آنها هم در آزمون استرس والدینی و هم در آزمون بهزیستی
روانشناختی کمتر از میانگین بود 04 ،نفر انتخاب و در گام بعدی
بهصورت تصادفی در دو گروه  04نفره آزمایش و کنترل جایگزین
شدند 6 .نفر از این  04والد را پدران و  00والد را نیز مادران تشکیل
میدادند .در پایان جلسات ،پرسشنامههای فوق مجدداً توسط
آزمودنیها تکمیل شدند.
برای جمعآوری اطالعات از ابزارهای زیر استفادهشده است.
الف) پرسشنامه منابع و استرس :0این پرسشنامه ،ابزار
روانسنجی مهمی در زمینه اندازهگیری استرس خانوادههایی است
که کودکان مبتالبه فلج مغزی ،کمتوانی ذهنی و سایر معلولیتها یا
بیماریهای مزمن دارند .این پرسشنامه توسط فردریک )0668( 0از
فرم اصالحشده هالروئید )0624( 8ساختهشده که دارای  10سؤال
دوگزینهای (بلی و خیر) و چهار مقیاس فرعی شامل )0 ،مسائل
خانواده و والدین )0 ،بدبینی و نگرانی والدین نسبت به آینده کودک،
 )8ویژگیهای کودک و  )4ناتوانی و محدودیتهای جسمانی کودک
است .فردریک پایایی این آزمون را  4/68گزارش کرده است (دینی
ترکی و همکاران0861،؛ ولی زاده ،داودی فر ،ردی ازونی دوجی و
اعالیی .)0866 ،در ایران این پرسشنامه را حسین نژاد ()0824
هنجاریابی کرده ،روایی و پایایی آن تائید و ضریب پایایی این
پرسشنامه را برای مقیاسهای فرعی به ترتیب ،4/61 ،4/26 ،4/96
 4/21گزارش کرده است (ولی زاده و همکاران .)0866 ،همچنین
پایایی کلی پرسشنامه در پژوهش حاضر  4/91به دست آمد.
ب) پرسشنامه بهزیستی روانشناختی :4پرسشنامه
بهزیستی روانشناختی توسط ریف )0666( 1ساختهشده است .این
پرسشنامه  64سؤالی دارای  9مقیاس است که در این مقیاسها
پاسخ به هر سؤال بر روی یک طیف  9درجهای (از کامالً مخالف تا
کامالً موافق) مشخص میشود .مقیاسهای بهزیستی روانشناختی
مدل ریف مشتمل بر پذیرش خود ،تسلط محیطی ،روابط مثبت با
دیگران ،زندگی هدفمند ،رشد فردی و استقالل است و هر مقیاس
شامل  04سؤال میباشد .وندیرندانک )0441( 9ضرایب آلفای
کرانباخ را برای نسخه  04سؤالی در مقیاسهای استقالل ،تسلط
محیطی ،رشد فردی ،روابط مثبت با دیگران ،هدف در زندگی و
پذیرش خود به ترتیب 4/60 ،4/64 ،4/22 ،4/68 ،4/64 ،4/64؛ به

1
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دست آورد .چنگ و چان )0441( 0ضرایب آلفای کرانباخ را برای
مقیاسهای استقالل ،تسلط محیطی ،رشد فردی ،روابط مثبت با
دیگران ،هدف در زندگی و پذیرش خود به ترتیب ،4/98 ،4/16
روش به پایایی  4/24 ،4/91 ،4/11و  4/16گزارش کردند .ضریب
خرده مقیاس 4/60 -و روانشناختی ریف بهزیستی مقیاس بازآزمایی
بر تسلط خودمختاری ،با دیگران ،مثبت روابط خود ،پذیرش های
 ،4/4،22/20ترتیب به شخصی رشد و هدفمند زندگی محیط،
 4/24 ،4/4،22/26و  4/26گزارششده است (دستجردی.)0864 ،
پایایی کلی این پرسشنامه در مطالعه حاضر  4/61به دست آمد.

برنامه مداخلهای پژوهش از برنامه توانمندسازی روانی -اجتماعی در
مدارس که برای ارتقای سالمت دانشآموزان در معرض خطر با
تمرکز بر آموزش مهارتهای زندگی تدوینشده ،اقتباسشده است
(محمدخانی .)0866 ،برنامهی مداخله این پژوهش با توجه به
جمعیت مورد آموزش -والدین کودکان کمتوان ذهنی-
متناسبسازی شده بود شامل  6جلسه  64دقیقهای بود که بهصورت
هفتهای یک جلسه اجرا شد .خالصهای از جلسات اجراشده به شرح
زیر است.

جلسات برنامه توانمندسازی روانی -اجتماعی
ترتیب جلسات خالصه محتوای جلسات
جلسه اول

معارفه اعضای گروه و آشنایی با برنامه ،بیان هدف ،قوانین و چارچوب گروه و
اجرای پیشآزمون

جلسه دوم

آشنایی والدین با مفهوم خودآگاهی ،سوق دادن والدین به اندیشیدن عمیقتر به ویژگیهای خود،
معرفی اجزاء روانی انسان ،تأکید بر خودآگاهی در دیگر مهارتها

جلسه سوم

آشنایی با استرس و هیجانهای منفی ناشی از داشتن فرزند کمتوان ذهنی و
مجهز کردن والدین به راهبردهای مقابله با استرس و هیجانهای منفی

جلسه چهارم

آشنایی والدین با ویژگیهای افراد فاقد توان حل مسئله و تصمیمگیری
آموزش مراحل مهارت حل مسئله و تصمیمگیری

جلسه پنجم

آشنایی والدین با ارتباط مؤثر و غیر مؤثر ،اهمیت ارتباط و ارتباطات خانوادگی ،اصول ارتباط مؤثر،
موانع ارتباط ،توصیههایی برای بهبود ارتباط کالمی و آموزش گامهایی برای بهبود ارتباطات
خانوادگی

جلسه ششم

آشنایی والدین با مفهوم جراتمندی و مؤلفههای آن ،آشنایی با حقوق خود در روابط بین فردی،
عوامل مؤثر در رفتار جرئت مندانه ،آموزش مدل چهار مرحلهای جرئت مندی ( )STOPو تکنیک-
های مقاومت در برابر فشار دیگران

جلسه هفتم

آشنایی والدین با سیستمهای حمایتی مؤثر مانند تشکیل گروه با خانوادههای دارای فرزند کمتوان
ذهنی ،حفظ ارتباط با مراکز آموزش کودکان کمتوان ذهنی ،گردآوری اطالعات از سازمانهای
فراهمکننده خدمات برای این کودکان

جلسه هشتم

آشنایی والدین با سبکهای فرزندپروری و نگرش فرزندپروری ،فرهنگ و فرزندپروری،
فرزندپروری مثبت و مهارت فرزندپروری و آموزش مهارت اساسی فرزندپروری و ارائه چند نکته
مهم در فرایند فرزندپروری

Cheng. S., & Chan. A.
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استثنایی
وانمندسازی
_________________________________________________________
کودکان ذهنی
کودک کمتوان
نامهی تن دارای
فصلوالد
شناختی
اثربخشی برنامه ی توانمندسازی روانی -اجتماعی بر کاهش استرس والدینی و ارتقای بهزیستی روان

دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSS20در دو سطح استنباطی و
توصیفی تحلیل شد که در آن متناسب با سطح سنجش متغیرها
از آمار توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) و آمار استنباطی
(تحلیل کوواریانس چند متغیری )0استفاده شد.
یافتهها
والدین حاضر در گروه آزمایشی با میانگین سنی  81/6و با
انحراف استاندارد  1/6که  4نفر از آنها پدر و  9نفر مادر بودند

که  1نفر زیر دیپلم 4 ،نفر دیپلم و ا نفر هم فوقلیسانس بودند.
کودکان این والدین نیز میانگین سنی  04/0با انحراف استاندارد
 0/8بودند .والدین حاضر در گروه کنترل با میانگین سنی 44/0
و انحراف استاندارد  1/6که  4نفر از آنها پدر و  9نفر مادر بودند
که  1نفر زیر دیپلم 0 ،نفر دیپلم و  8نفر لیسانس بودند .کودکان
این والدین نیز میانگین سنی  00/0با انحراف استاندارد 0/2
بودند.

جدول  :1میانگین و انحراف استاندارد مؤلفههای استرس والدینی و بهزیستی روانشناختی والدین
دارای کودک کمتوان ذهنی
متغیر

نوبت آزمون

گروه آزمایش

مسائل خانوادهها و والدین

گروه کنترل

پیشآزمون

میانگین
00/6

SD
4/6

میانگین
08/9

SD
0/6

پسآزمون

1/8

8/8

00/6

0/4

بدبینی و نگرانی والدین نسبت به آینده
کودک

پیشآزمون

04/0

4/26

04/0

4/60

پسآزمون

9/4

0/1

6/4

0/9

خصوصیات کودک

پیشآزمون

6/0

8

6/0

0/2

پسآزمون

1/1

8/0

6/6

0/6

پیشآزمون

8/0

0/0

0/8

0/0

پسآزمون

0/0

0/4

0/8

0/0

پیشآزمون

46/6

4/0

10/6

6/1

پسآزمون

90

9/0

14/6

6/1

پیشآزمون

14/8

9/8

46/8

2/6

پسآزمون

12/4

4/0

46/9

2/2

پیشآزمون

41/6

1/6

46

2/1

پسآزمون

94/2

9/9

46/4

9/2

پیشآزمون

46

2

11/4

6

پسآزمون

90/4

1/9

14/9

2/9

پیشآزمون

46/0

9/6

18/8

1/0

پسآزمون

90/9

9/9

10/6

4/2

پیشآزمون

41/2

2/9

42/6

4/6

پسآزمون

94/0

9/0

42/6

8/6

ناتوانی و محدودیتهای جسمانی کودک

ارتباط با دیگران
استقالل
تسلط محیطی
رشد فردی
هدفمندی در زندگی
پذیرش خود

با توجه جدول  0نمرات پسآزمون گروه آزمایش در مؤلفههای
استرس والدینی و بهزیستی روانشناختی ،در مقایسه با نمرات
پسآزمون گروه کنترل تفاوت معناداری را نشان میدهد .در
بررسی معنیداری تفاوت گروهها ،بهمنظور کنترل اثر پیشآزمون
از تحلیل کوواریانس چند متغیری ( )MANCOVAاستفاده
1 Multivariate analysis of covariance
Kolmogorov–Smirnov test

شد .با توجه به اینکه نرمال بودن توزیع دادهها و همگنی
واریانس گروهها از پیشفرضهای اصلی تحلیل کوواریانس چند
متغیری هستند ،قبل از انجام تحلیل کوواریانس ،از آزمون
کولموگروف -اسمیرنوف 0برای بررسی نرمال بودن دادهها
(استرس والدینی ( ،)𝑝 = 4/482 𝑍 = 4/696بهزیستی

2
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جهت بررسی همگنی رگرسیون و فقدان تعامل بین گروهها و
نمرات پیشآزمون ،مفروضه یکسانی شیب رگرسیون بررسی شد
و با توجه به نتایج حاصل ( )F=4/490, p<4/41این فرض
مورد تائید قرار گرفت؛ بنابراین میتوان نتیجه گرفت که بین
گروهها و پیشآزمون تعاملی وجود ندارد.

روانشناختی ( )𝑝 = 4/666 ،Z = 4/684و از آزمون
برای بررسی فرض برابری واریانس خطای متغیرهای استرس

لون0

والدینی

()𝑝 = 4/،4220 𝐹 = 8/10

و

بهزیستی

روانشناختی ( 𝑝 = 4/844 ،𝐹 = 0استفاده شد که هر دو
آزمون مورد تائید قرار گرفت.

جدول  :2نتایج تحلیل کوواریانس تفاوت کلی گروهها در پسآزمون متغیرهای وابسته (استرس والدینی)
متغیر  /شاخصها
گروه

ارزش آماره

نسبت F

 dfفرضیه

 dfخطا

p

پیالئی

4/210

6/06

4

00

4/440

ویلکز

4/046

6/06

4

00

4/440

هتلینگ

8/404

6/06

4

00

4/440

آماره مالک

بنابراین دو گروه حداقل در یکی از متغیرها از هم متفاوت هستند.
آزمون پیگیری در جدول زیر آمده است.

با توجه به جدول  0هر سه شاخص آماره مالک آزمون در مورد
تفاوت گروهها ازلحاظ متغیرهای موردمطالعه معنیدار شده است.

جدول  :3نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیری تفاوت متغیرها درگروهها (استرس والدینی)
متغیر وابسته

F

معنیداری
4/440

مجموع
مجذورات
081/8

درجه
آزادی
0

میانگین
مجذورات
081/8

84/49

بدبینی و نگرانی والدین

49/0

0

49/0

00/00

4/444

خصوصیات کودک
ناتوانی و محدودیتهای
جسمانی کودک

16/6
4/69

0
0

16/6
4/69

2/92
4/14

4/401
4/424

مسائل خانوادهها و والدین

با توجه به جدول  8گروهها بهاستثنای زیرمقیاس ناتوانی و محدودیتهای جسمانی کودک ،در بقیه زیرمقیاسها تفاوت معناداری از هم
دارند .این یافته بیانگر آن است که مداخله صورت گرفته توانسته است در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل ،موجب ارتقای ابعاد فوق
گردد.

جدول  :4نتایج تحلیل کوواریانس تفاوت کلی گروهها در پسآزمون متغیرهای وابسته (بهزیستی
روانشناختی)
متغیر  /شاخصها

گروه

آماره
مالک
پیالئی
ویلکز
هتلینگ

ارزش آماره

نسبت F

 dfفرضیه

 dfخطا

P

4/606
4/020
4/609

1/90
1/90
1/90

9
9
9

2
2
2

4/404
4/404
4/404

Leven's Test of Equality of Error Variance
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استثنایی
کودکان
وانمندسازی
فصلنامه
_________________________________________________________
توان ذهنی
کودک کم
والدیتن دارای
شناختی
اثربخشی برنامه ی توانمندسازی روانی -اجتماعی بر کاهش استرس والدینی و ارتقای بهزیستی روان

است .بنابراین دو گروه حداقل در یکی از متغیرها از هم متفاوت
هستند .آزمون پیگیری در جدول زیر آمده است.

با توجه به جدول  4هر سه شاخص آماره مالک آزمون در مورد
تفاوت گروهها از لحاظ متغیرهای موردمطالعه معنیدار شده

جدول  :5نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیری تفاوت متغیرها در گروهها (بهزیستی روانشناختی)
متغیر وابسته
ارتباط با دیگران
استقالل
تسلط محیطی
رشد فردی
هدفمندی در زندگی
پذیرش خود

مجموع
مجذورات
882/8
008/4
101/9
864/9
164/8
160/8

میانگین
مجذورات
882/8
008/4
101/9
864/9
164/8
160/8

درجه آزادی
0
0
0
0
0
0

نتایج جدول  1تحلیل کوواریانس چند متغیری نشان میدهد که
گروهها در تمام زیرمقیاسهای بهزیستی روانشناختی تفاوت
معناداری از هم دارند .این به این معناست که مداخله صورت گرفته
توانسته است در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل ،موجب
ارتقای ابعاد فوق گردد.

F

معنیداری

01/42
2/46
06/80
06/84
06/01
00/61

4/440
4/406
4/440
4/440
4/440
4/440

همچنین برای بررسی اثربخشی برنامه توانمندسازی روانی-
اجتماعی بر نمرات کل بهزیستی روانشناختی و استرس والدینی
از تحلیل واریانس یکراهه استفاده شد.

جدول  :6نتایج تحلیل کوواریانس تک متغیری برای نمرات کل مؤلفههای بهزیستی روانشناختی و
استرس والدینی
متغیر وابسته
استرس والدینی
بهزیستی روانشناختی

درجه
آزادی
0
0

مجموع
مجذورات
610/0
00642/14

میانگین
مجذورات
610/0
00642/14

F

معنیداری

88/40
19/40

4/440
4/440

نتایج جدول  9تحلیل کوواریانس تک متغیری نشـــان میدهد که
گروهها در نمرات کل بهزی ستی روان شناختی و ا سترس والدینی
ت فاوت معناداری از هم دار ند .این به این معناســـت که مداخله
صــورت گرفته توانســته اســت در گروه آزمایش نســبت به گروه
کنترل ،موجب ارتقای ابعاد فوق گردد..
بحث و نتیجهگیری
این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی برنامهی توانمندسازی
روانی -اجتماعی بر کاهش استرس والدینی و ارتقای بهزیستی
روانشناختی والدین دارای کودک کمتوان ذهنی انجام گرفت.
نتایج مداخله نشان داد که گروه آزمایش کاهش معناداری در نمرات
مؤلفههای استرس والدینی (بهاستثنای زیرمقیاس ناتوانی و
محدودیتهای جسمانی کودک) نسبت به گروه کنترل داشته است.
این یافته ،با یافتههای پورابولی و همکاران ( ،)0861زارع و شیخ
بهایی ( ،)0864کاوه و همکاران ( ،)0864ولی زاده و همکاران

( ،)0866تیمر ،یرگوزار ،زیبل ،فرناندز ،گارسیا و بویز،)0400( 0
شکوهی یکتا و همکاران ( ،)0400پوراعتماد ،خوشابی ،روشنابی و
جدیدی ( ،)0446سینگر و همکاران ( )0442پیسترمن و همکاران0
( )0660همسو و با یافتههای اسکهیل )0440( 8که دریافت برنامه
تابآوری باعث کاهش ناراحتیهای روانشناختی نشده و سالمت
آنها را ارتقا نبخشیده مغایر است .در تبیین بحث حاضر میتوان
به این نکتهی اساسی اشاره کرد که درواقع وجود کودک کمتوان
ذهنی ،فشارهای روانی مضاعفی را بر والدین و خانواده وارد ساخته
و باعث میشود که خانواده از کارکرد بهنجار خود خارج شود و
استرس ناشی از آن موجب بروز مشکالت روانشناختی و اجتماعی
عدیدهای برای والدین و دیگر اعضای خانواده میشود .برنامه
توانمندسازی روانی -اجتماعی با تأکید بر مهارت مقابله با استرس،
والدین کودکان کمتوان ذهنی را یاری نمود تا با ارزیابی منطقی و
درست از موقعیتها (ارزیابی اولیه) بهصورت انعطافپذیری،
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راهحلهای مختلفی برای مسائل استرسزا ارائه داده و توانایی
مقابلهی مناسب (ارزیابی ثانویه) با آن را داشته باشند (محمدخانی،
 )0866و بنابراین علت کاهش استرس مربوط به مسائل خانوادهها
و والدین ،یادگیری چگونگی مواجه با مشکالت و دشواریهای
غیرقابلاجتناب و کنار آمدن بهتر با استرس و رویدادهای ناخوشایند
زندگی از بعد عملکردی است ،بهطوریکه پژوهشهای متعددی
(پیری ،دهقان و بشیری0864 ،؛ پور ابولی و همکاران )0861 ،در
حوزه روانشناسی سالمت استفاده از راهبردهای مقابلهای مناسب
و سازگار در موقعیتهای تنشزا و هیجانهای منفی را عامل
مهمی در شکلگیری سالمت جسمی و روانی افراد نشان دادهاند.
مطالعهی شکوهی یکتا ،پرند و اکبری زردخانه ( )0868نیز باال بودن
مهارت حل مسئله را عامل مهمی در بهبود استرس والدینی و
تعارضات خانوادگی دانستهاند.
ویژگیهای خاص روانی و اجتماعی کودکان کمتوان ذهنی،
مشکالتی را در خانواده به وجود میآورند و باعث میشوند تا والدین
نسبت به این کودکان بدبین شده و نگران آینده آنها شوند.
بهعبارتدیگر حضور کودکی با کمتوانی در خانواده تجربه
فرزندپروری را تحت تأثیر قرار میدهد و انتظارات والدین در مورد
کودک و آینده او را تحت تأثیر قرار میدهد (جناآبادی.)0404 ،
آموزش سبکهای فرزندپروری بهعنوان یکی از مهارتهای برنامه
توانمندسازی روانی -اجتماعی باعث شد تا والدین با توجه به سن
رشدی این کودکان توقعات منطقی و مناسبی داشته باشند و بهجای
انتقاد از رفتار کودکان به حمایت پرداخته و به پذیرش ویژگیهای
این کودکان برسند (محمدخانی و نوری .)0860 ،لذا پذیرش
ویژگیهای خاص این کودکان و بهکارگیری سبک فرزندپروری
ویژه ،والدین را در غلبه کردن بر استرس ناشی از خصوصیات
کودک و بدبینی و نگرانی نسبت به آینده کودک یاری کرد .آبار،
کارتر و وینسلر )0446( 0در پژوهش خود نشان دادند که سبک
فرزندپروری مقتدرانه باعث به وجود آمدن مهارتهای اجتماعی و
مقابلهای باالتر میشود.
همچنین سیستمهای حمایتی مؤثر (شبکه دوستان ،اقوام و
نزدیکان) ،محیط امنی را برای این افراد فراهم کرد تا باهم ارتباط
برقرار کنند و حمایتی مناسب از طرف درمانگر و دیگر اعضای گروه
دریافت کنند .مطالعات پژوهشی نشان دادهاند افرادی که از
سیستمهای حمایتی خوبی برخوردارند ،کمتر مضطرب و افسرده
میشوند و در مقایسه با افرادی که از سیستم حمایت اجتماعی
ضعیفی برخوردارند ،نسبت به زندگی خوشبینترند (محمدخانی،
 .)0864بولینگ ،هیل و جنسیوس )0441( 0معتقدند که شرکت در

جلسات گروهی منجر به افزایش مشارکت عاطفی افراد خانواده و
کمک به حل مسائل و مشکالت یکدیگر میشوند و به آنها کمک
میکنند با ویژگیهای سازنده سایر افراد در گروه ،همانندسازی کنند
و از طریق رفتار دیگران ،درک صحیحی از مشکالت خود به دست
آورند .ذکر این نکته حائز اهمیت است که عدم تأثیر برنامه
توانمندسازی در زیر مقیاس ناتوانی و محدودیتهای جسمانی
کودک بهاینعلت میتواند باشد که معلولیت پدیدهای دائمی است
و با بیماری که جنبه موقتی و گذرا دارد متفاوت است و والدین
همواره با مشکالت ناشی از کمتوانی ذهنی این کودکان درگیرند و
استرس ناشی از آن گریزناپذیر است.
نتیجه پژوهش حاضر نشان داد که برنامهی توانمندسازی روانی-
اجتماعی باعث ارتقای بهزیستی روانشناختی والدین کودکان کم-
توان ذهنی در مرحله پسآزمون شده است .این یافته با نتایج
پژوهشگرانی چون شکوهی یکتا ،اکبری زردخانه و پوران (،)0864
ابراهیمی ثانی و ابراهیمی ثانی ( ،)0868نعیمی ،پیرساقی ،عربزاده،
تقی پور و ملکی ( ،)0864جمالی پاقلعه ،جمالی پاقلعه ،جمالی
فیقان ،نظری بدیع ( ،)0868پاکدامن ساوجی ،گنجی و احمدزاده
( )0860و همچنین میتچل ،استانی میرویک ،کلین و والبرویک8
( )0446و مینگ تو )0409( 4مبتنی بر تأثیر مثبت رواندرمانیهای
مثبت بر میزان بهزیستی روانشناختی ،همسو میباشد .هوول ،کرن
و لیمبومیرسکی )0442( 1نیز دریافتند که بهزیستی بهصورت مثبت
روی پیامدهای کوتاهمدت و بلندمدت سالمت و کنترل بیماریها
و سندرمها تأثیر دارد؛ زیرا بهزیستی باالتر عالوه بر اینکه افراد را
به کارکردهای بهتر در سالمت رهنمون میسازد ،با قویتر کردن
پاسخ ایمنی و تحمل درد ،به افزایش در واکنشپذیری روانشناختی
در هنگام بیماریها و مشکالت کمک میکند.
یکی از نتایج پژوهش حاضر این است که برنامه توانمندسازی
روانی -اجتماعی باعث افزایش توانایی برقراری روابط مثبت با
دیگران در والدین کودکان کمتوان ذهنی شده است .برنامه
توانمندسازی روانی -اجتماعی با تأکید بر آموزش روابط بین فردی
مؤثر بهعنوان یک مؤلفه سالمت روانی موجب افزایش توانایی
برقراری روابط مثبت با دیگران در والدین میشود تا بهعنوان
افرادی باشند که احساسات مبتنی بر همدلی و عاطفه نسبت به
دیگران از خود نشان دهند و همچنین قادر به برقراری روابط
عمیقتر با دیگران هستند و بدین طریق توانایی درک همسر و
برقراری روابط مؤثر با فرزند مشکلدار را به هریک از زوجین می-
دهد و توانایی همدلی و افشای احساسات را به هر یک از آنها
میدهد( .رستمی ،ابوالقاسمی و نریمانی.)0860 ،
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شناختی
اثربخشی برنامه ی توانمندسازی روانی -اجتماعی بر کاهش استرس والدینی و ارتقای بهزیستی روان

نتایج این مطالعه نشان داد که برنامه توانمندسازی روانی -اجتماعی
باعث افزایش پذیرش خود در والدین کودکان کمتوان ذهنی شده
است .یکی از مؤلفههای مهم بهزیستی روانشناختی ،داشتن نگرش
مثبت در مورد خود است ،البته نه به معنای خودشیفتگی یا
اعتمادبهنفس و عزتنفس کاذب ،بلکه به معنای احترام به نفسی
که بر اساس آگاهی از نقاط قوت و ضعف خود میباشد .پذیرش
خود بهعنوان یک ویژگی اصلی سالمت روانی محسوب میشود
(ریف سینگر و الو .)0444 ،0بر این اساس برنامه توانمندسازی
روانی اجتماعی با تأکید بر شناخت درست باعث میشود والدین
خود را دقیقاً آنطور که هستند بشناسند و هیجانهای منفی و
استرسهای روزمره خود را شناسایی کرده و آنها را تحت کنترل
درآورند (شتمن.)0404 ،0
از دیگر نتایج این پژوهش این است که برنامه توانمندسازی روانی-
اجتماعی بر افزایش تسلط محیطی والدین کودکان کمتوان ذهنی
مؤثر بوده است .برنامه توانمندسازی روانی -اجتماعی سعی در
آموزش و تفهیم این واقعیت به والدین است که عدم وجود حوادث
و احساسات نامطلوب نیست که عامل خوشبختی است ،بلکه نحوه-
ی کنار آمدن با این مسائل ناگوار و چگونگی برخورد با آنهاست
که تعیینکننده بهزیستی فرد است و به این طریق مهارت محیطی
را در والدین افزایش میدهد و آنها در مدیریت محیط افراد خود،
کنترل بر مجموعه پیچیدهای از فعالیتهای بیرونی و استفاده مؤثر
و کارآمد از والدین هنگام مواجهه با شرایط مشکلآفرین بتوانند بر
محیط خود کنترل داشته باشند (ریف ،کیز و هوگس.)0448 ،8
اثربخشی برنامه توانمندسازی روانی -اجتماعی در ارتقای رشد
فردی والدین دارای کودکان کمتوان ذهنی از دیگر نتایج این
مطالعه بوده است .یکی از اهداف اصلی برنامه توانمندسازی روانی-
اجتماعی بهعنوان یک کارکرد مثبت و پویا ،رشد مداوم و شکوفایی
استعدادهای والدین میباشد .لذا والدین تحت آموزش برنامه
توانمندسازی میتوانند احساس رشد دائمی و پایدار داشته باشند،
خودشان را بهعنوان یک فرد در حال رشد و توسعه ببینند ،آمادگی
پذیرش تجارب جدید را داشته باشند ،درباره تحقق خود احساس
خوبی داشته و به صورتی تغییر کنند که منعکسکننده اثربخشی و
قدردانی از خودشان باشند (دستجردی.)0864 ،
همچنین نتایج پژوهش حاضر نشان داد که برنامه توانمندسازی
روانی -اجتماعی بر افزایش استقالل والدین دارای کودک کمتوان
ذهنی است .برای تبیین این اثربخشی میتوان گفت که برنامه
توانمندسازی روانی -اجتماعی با تأکید بر قدرت تصمیمگیری
والدین باعث میشود که بعد خودمختاری و استقالل رشد کرده
باشد تا بتوانند مستقل و خود تعیین باشند ،توانایی مقاومت در برابر

فشارهای اجتماعی برای فکر و عمل کردن به یک شیوهی خاص
را داشته باشند ،فشارهای اجتماعی را تنظیم و کنترل کنند ،تنظیم
رفتارهایشان بیش از آنکه بیرونی باشد از درون صورت میگیرد،
خود را بر اساس معیارهای شخصی ارزیابی میکنند (دستجردی،
.)0864
درنهایت نتایج این پژوهش حاکی از مؤثر بودن برنامه توانمندسازی
روانی -اجتماعی بر هدفمندی والدین دارای کودک کمتوان ذهنی
است .برنامه توانمندسازی روانی -اجتماعی با تأکید بر جنبههای
مثبت و ابعاد مختلف زندگی افراد ،موجب به وجود آمدن ایدههایی
میشود که نشاندهنده هدفمندی در زندگی است و این حس و
فرض را در افراد تقویت میکند که زندگی برای افراد هدفمند،
معنیدار است و بدین طریق والدین را در تعیین اهداف برای زندگی
تشویق و تقویت میکند .این شیوه موجب میشود تا افراد تالش-
هایی منظم برای هدایت افکار ،احساسات و رفتار را برای دستیابی
به هدف سازماندهی کنند و فعالیتهای هدفمند خود را در طی
زمان و شرایط متغیر هدایت کنند (رستمی ،ابولقاسمی و نریمانی،
)0860
مطالعه حاضر در راستای توجه به عوامل مثبت و قابلیتهای
والدین و خانوادههای کودکان کمتوان ذهنی ،از برنامهی
توانمندسازی روانی -اجتماعی که شاخهای نوین و مثبتگرا از
روانشناسی مثبت نگر محسوب میشود ،بهره برده است .الزم به
ذکر است عدم توجه به توانمندی و قابلیتهای این والدین نهتنها
به کاهش بهزیستی روانشناختی آنها منجر میشود بلکه باعث
تشدید مشکالت روانی و اجتماعی آنها میگردد.
از محدودیتهای پژوهش حاضر میتوان به عدم امکان نمونه-
گیری تصادفی که در عمل فرایند تعمیم نتایج را محدود میسازد
و همچنین عدم امکان پیگیری نتایج مطالعه اشاره کرد.
پیشنهاد میشود این برنامه برای والدینی که فرزند آنها معلولیتی
غیر از کمتوانی ذهنی دارند و از بیماریهای مزمن رنج میبرند
اجرا شود تا تأثیر آن بر سایر گروهها نیز روشن شود .همچنین توجه
مستمر و منظم به برنامه توانمندسازی روانی اجتماعی در کنار سایر
فعالیتهای آموزشی و تربیتی ،از طرف نهادهای مربوطه مثل
آموزشوپرورش استثنایی و سازمان بهزیستی کشور میتواند
خانوادههای دارای فرزندی با نیازهای ویژه در کاهش مشکالت
روانشناختی کمک و یاری کند.
منابع
ابراهیمی ثانی ،ابراهیم و ابراهیمی ثانی ،نیما و ابراهیمی ثانی ،نازنین.
( .)0868تأثیر آموزش مهارتهای زندگی در افزایش عزتنفس
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The Effectiveness of Psycho-social Empowerment Program in reducing Parental
Stress and Enhancing Psychological Well-Being of Parents with Mentally
Retarded Children
Ghader Naiemi1,
Kianoosh Zahrakar2
Farshad Mohsenzadeh3
Fahime. Pirsaghi4

Abstract
Aim: The aim of this study was to assess the effectiveness of psycho-social empowerment
program on reducing parental stress and enhancing psychological well-being of parents with
mentally retarded children. Methods: A semi-experimental method with pre-test, post-test and
control group design were employed. The population consisted of 648 parents with mentally
retarded children that 40 of them were selected via Convenience sampling. 20 parents who had
scored lower on the both parental stress and psychological well-being scales were screened and
randomly assigned to the experimental and control groups. The experimental group received
eight sessions (each 90-minute) of psycho-social empowerment. Data were collected through
Frederick's Resource and Stress questionnaire and Riff's Psychological Well-being Inventory.
Results: Data analysis using multivariate covariance (MANCOVA) indicated that psychosocial empowerment significantly reduced the parental stress(p= 0/001) and enhanced the
psychological well-being(p= 0/001) of parents with mentally retarded children. Conclusion:
Finally, the findings imply that the psycho-social empowerment program is an appropriate
method for intervening in these parents psychological problems.
Keywords: Psycho-Social Empowerment, Parental Stress, Psychological Well-Being,
Parents of Mentally retarded Children.
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