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با والدین کودکان بهنجار

مرضيه اسماعيليان  ، 1نسرین اسماعيليان  ، 2محسن دهقانی  ، 3مرجان حسنوند

4

 1کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی ،دانشگاه خوارزمی.
 2دانشجوی دکترای روان شناسی بالینی دانشگاه شهید بهشتی.
 3دانشیار روان شناسی بالینی ،دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه شهید بهشتی.
 4دانشجوی دکترای روان شناسی سالمت ،دانشگاه خوارزمی.
نام نویسنده مسئول:
نسرین اسماعيليان

چکيده
مقدمه :ابتالی کودک به یک بیماری نافذ ،مزمن ،و غیر قابل درمان بقدری ناراحت کننده است که
عالوه بر چالش های مراقبت از کودک ،والدین را با بار مراقبت نیز مواجه میسازد .پژوهش حاضر با
هدف مقایسه استرس والدگری ،راهبردهای مقابلهای ،و کارکرد خانواده در والدین کودکان مبتال به
اتیسم و عقبماندگی ذهنی با والدین کودکان بهنجار انجام شد.
مواد و روشها :ابزارهای راهبردهای مقابلهای ( ،)CRIاسترس والدگری ( ،)PSIو کارکرد خانواده
( )FADبعد از نمونه گیری تصادفی برای تکمیل در اختیار والدین کودکان مبتال به اتیسم ،عقب
ماندگی ذهنی ،و بهنجار قرار گرفت.
یافتهها :والدین کودکان مبتال به اتیسم و عقبماندگی ذهنی در مقایسه با والدین کودکان بهنجار
آشفتگی بیشتر و ارتباط والد ـ کودک ناکارآمدتری داشتند .ویژگیهای کودک مشکل آفرین تنها
بین والدین کودکان مبتال به اتیسم با والدین کودکان بهنجار متفاوت بود .استرس والدگری در
والدین کودکان مبتال به اتیسم نسبت به دو گروه دیگر باالتر بود .در دو خرده مقیاس مقابله مبتنی
بر مهار جسمانی و مقابله مبتنی بر مهار هیجانی ،بین والدین کودکان مبتال به عقب ماندگی ذهنی
با والدین کودکان بهنجار تفاوت وجود داشت .همچنین کارکرد خانواده والدین کودکان اتیسم در دو
خردهمقیاس نقشها و آمیختگی عاطفی از دو گروه دیگر متفاوت بودند.
بحث و نتيجهگيری :والدین کودکان مبتال به اختالالت مزمن در مقایسه با والدین کودکان بهنجار
در تمام جنبههای زندگی با چالشهای بیشتری روبرو میشوند .از اینرو ایجاد تسهیالت الزم به
منظور حمایت از این خانوادهها باید در اولویت برنامهها قرار گیرد.

واژگان کليدی :اتیسم ،عقب ماندگی ذهنی ،استرس والدگری ،راهبرد مقابلهای ،کارکرد
خانواده ،کودک.
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در والدین کودکان مبتال به اتيسم و کودکان عقبمانده ذهنی
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مقدمه
اگرچه تولد فرزند یکی از لذت بخشترین رویدادهایی است که بیشتر زوجین بعد از ازدواج ،منتظر آن هستند ،با این حال پذیرش نقش
والد ،یک رویداد استرسآور است .تولد کودک ،چالشها و مسئولیتهای جدیدی برای والدین ایجاد میکند .دشوارتر آن است که والدی شاهد
تولد کودکی ناتوان باشد ( .)1ناتوانی به هر گونه نقص جسمی یا ذهنی گفته میشود که در یک یا چند حوزه فعالیت ،محدودیت ایجاد کند.
اکثر کودکان دارای نیازهای ویژه ،ناتوانیهای رشدی هم دارند .ناتوانی رشدی به هرگونه شرایط جسمانی یا روانی اطالق میشود که در توانایی
یک کودک برای رشد جسمانی ،شناختی و هیجانی ،در مقایسه با کودکان دیگر ،اختالل ایجاد کند ( .)2اختالالت اتیسم و عقب ماندگی ذهنی
در زمره ناتوانیهای رشدی هستند .اختالل اتیسم یکی از مهمترین اختالالت فراگیر رشدی دوران کودکی است که دارای مشخصههای رشد
نابهنجار همراه با مختل شدن قابل توجه ارتباط ،تعامل اجتماعی ،و محدودیت چشمگیر فعالیتها و عالیق است ( .)3کودکان اتیستیک دارای
مشکالت رفتاری بیشماری نظیر رفتارهای کلیشهای ،پرخاشگری و طوطی صفتی میباشند ( .)4چنین رفتارهایی ،در پرورش این کودکان
مشکالتی ایجاد میکند ( .)5عقبماندگی ذهنی نیز نوعی دیگر از ناتوانیهای رشدی است که مشخصه آن عملکرد هوشی پایینتر از حد
طبیعی و اختالل در مهارت های انطباقی است .منظور از مهارتهای انطباقی ،انجام کارهایی است که در هر سن خاص به طور معمول از فرد
انتظار میرود .کودک کمتوان ذهنی از نظر هوشی ،جسمی ،روانی و اجتماعی به میزان قابل توجهی از همساالن خود متفاوت است ،رشد ذهنی
کامل ندارد و به دلیل اینکه نمیتواند بر رفتارهای خود کنترل داشته باشد مشکالت رفتاری زیادی دارد ( ،)3و استرس فراوانی بر والدین خود
وارد می کند .کودکان دارای نیازهای ویژه ،نسبت به کودکان دیگر ،به عشق ،محبت ،حمایت و مراقبت بیشتری نیاز دارند .وظیفه مراقبت از
کودکی که در جنبههای مختلف زندگی ناتوانی دارد با سطوح باالیی از استرس همراه است ( .)7،6خانوادههای دارای کودک مبتال به اختالل
مزمن ،در نگهداری از کودکان مبتال ،با سختیها و مشکالت بسیار بیشتری در کنار مسائل شغلی و مهارتهای والدگری مواجه هستند (.)8،9
وجود یک عضو بیمار که نیازمند مراقبت ویژه و حمایتهای متفاوتی است ،میتواند نیروی خانواده را مصروف خود کند .این خانوادهها احتماالً
با سوالها و نگرانیهای بیشماری در ارتباط با فرزندشان مواجه میشوند ،نگرش جامعه به آنها متفاوت است و مجبورند زمان بیشتری را برای
نگهداری از کودکشان صرف کنند .این امر در خانوادههایی که منابع محدودی دارند باعث میشود که والدین نتوانند به همه ابعاد دیگر زندگی
به اندازه کافی رسیدگی کنند و در نتیجه کارکرد خانواده را با مشکل مواجه میسازد .چگونگی واکنش والدین به مشکالت ایجاد شده ،به
عوامل گوناگون محیطی ،فردی و خانوادگی بستگی دارد .برخی از خانوادهها این موقعیت را تهدید کننده و غیرقابل کنترل دانسته در حالی
که دیگران ،آن را به عنوان یک چالش در نظر میگیرند و با آن به مقابله میپردازند ( .)11مقابله شامل منابع روانشناختی و راهبردهای
مقابله ای است که به برطرف کردن ،تغییر یا مدیریت یک رویداد استرسزا کمک میکند .راهبردهای مقابلهای تالشهای شناختی و رفتاری
هستند که افراد برای کنار آمدن با مسائل و مشکالت خود به کار میبرند .راهبردهای مقابلهای مؤثر باعث میشوند که واکنش فرد به سطوح
باالی استرسهای موجود کاهش یابد و آثار زیانبار آن تعدیل شود .پژوهشها نشان دادهاند که سطوح پایینتر مقابله با سطوح باالتر استرس
و تنش در نظام خانواده ارتباط دارند .پژوهشگران معتقدند که والدین کودکان اتیستیک نسبت به والدین سایر کودکانی که نیازهای ویژه دارند،
استرس باالتری را تجربه میکنند ( .)5 ،11 ،12این میزان از استرس والدگری ،نسبت به سایر جمعیتها از جمله مادران کودکان سندرم داون
( ،)13عقب ماندگی ذهنی ( ،)14ناتوانیهای یادگیری ( )15نیز باالتر گزارش شده است .همچنین به دلیل مشکالت متعدد در پرورش کودکان
با نیازهای ویژه ،والدین چنین کودکانی نسبت به والدین بهنجار از سطح استرس باالتری برخوردار میباشند ( .)18 ،19 ،16 ،17هرچه توانایی
والدین برای مقابله بیشتر باشد ،به احتمال کمتری گرفتار موقعیتهای آسیبزا میشوند .به عبارت دیگر ،آسیبپذیری هر فرد در برابر تنیدگی
متأثر از مهارتهای مقابلهای و حمایتهای اجتماعی میباشد ( .)21به عالوه بین راهبردهای مقابلهای با استرس والدگری و سالمت روانی
والدین نیز ارتباط وجود دارد ( .)21کارکرد خانواده و ویژگیهای کودک میتوانند میزان استرس والدگری را در والدین پیشبینی کنند.
هیگینز ،1بیلی 2و پیرس )2115( 3عملکرد خانواده و راهبردهای مقابلهای خانوادههای دارای کودک مبتال به طیف اتیسم را مورد بررسی قرار
دادند و به این نتیجه رسیدند که مراقبان این کودکان رضایت زناشویی ،همبستگی و سازگاری خانوادگی کمتری نسبت به گروه بهنجار دارند.
طبق یافتههای میدل بورک ،)1896( 4راهبردهای مقابله ای بسته به منبع استرس موجود متفاوت هستند ،بنابراین در مقایسه با سایر متغیرها
(مثل عوامل فشارزای زندگی ،رضایتمندی زناشویی و وضعیت اجتماعی ـ اقتصادی) ،استرس والدگری پیشبینی کننده معناداری برای عملکرد
خانواده است .پژوهش حاضر با هدف مقایسه استرس والدگری ،راهبردهای مقابله ای و کارکرد خانواده در والدین کودکان مبتال به اتیسم و
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عقب مانده ذهنی با والدین کودکان بهنجار انجام پذیرفت تا ضمن بررسی عوامل استرسزا به اثر تعاملی آن با کارکرد خانواده و راهبردهای
مقابلهای بپردازد.

مواد و روشها
جامعه ،نمونه و روش نمونهگيری
جامعه آماری پژوهش حاضر ،کلیه والدین دارای کودکان  9تا  12سالهی مبتال به اختالل اتیسم و عقبماندگی ذهنی بودند که در زمان
اجرای پژوهش به مراکز درمانی و توانبخشی مربوطه در شهر تهران مراجعه کرده بودند .تمامی والدین کودکان بهنجار  9تا  12سالهی شهر
تهران نیز جزء جامعه این پژوهش به شمار میرفتند .حجم نمونه در پژوهش حاضر 111 ،نفر بود که از بین آنها 32 ،نفر والدین کودکان
مبتال به اتیسم؛  29نفر والدین کودکان عقب مانده ذهنی و بقیه والدین کودکان بهنجار بودند .همه شرکتکنندگان به شیوه نمونهگیری در
دسترس انتخاب شدند.

ابزار پژوهش
5

7

پرسشنامه راهبردهای مقابلهای بيلينگز و موس ( :)CRIاین پرسشنامه توسط بیلینگز و موس ( )1891برای بررسی نحوه
پاسخگویی افراد به حوادث استرسزا ساخته شد که در ابتدا دارای  18سؤال بلی  /خیر بود .بیلینگز و موس در سال  ،1894در بررسی رفتار
مقابلهای گروهی از بیماران افسرده ،آیتمهای پرسشنامه قبلی را به  32ماده افزایش دادند و برای پاسخها ،از مقیاس لیکرت  4درجهای (=1
هرگز =1 ،گاهی =2 ،اغلب ،و  =3همیشه) استفاده کردند .این پرسشنامه دارای  5خرده مقیاس مقابله مبتنی بر ارزیابی شناختی ،مقابله مبتنی
بر حل مسئله ،مقابله مبتنی بر هیجان ،مقابله مبتنی بر جلب حمایت اجتماعی و سرانجام مقابله مبتنی بر مهار جسمانی یا جسمانی کردن
مشکالت است .حسینی قدمگاهی ( ،)1367ضریب پایایی بازآزمایی این پرسشنامه را 1/68؛ و اعتبار همسانی درونی آن را از  1/41تا 1/77
گزارش کرده است .در پژوهش حاضر ضریب آلفای کرونباخ برای خرده مقیاسهای مقابله مبتنی بر ارزیابی شناختی ،مقابله مبتنی بر حل
مسئله ،مقابله مبتنی بر مهار هیجانی ،مقابله مبتنی بر جلب حمایت اجتماعی و مقابله مبتنی بر مهار جسمانی به ترتیب ،1/77 ،1/64 ،1/79
 1/62 ،1/71بود.
ابزار سنجش خانواده ( :)FADابزار سنجش خانواده یک ابزار خود سنجی  71سوالی است که برای اندازه گیری ابعاد شش گانه مدل
مک مستر از کارکرد خانواده شامل حلمسئله (توانایی خانواده در حل و فصل مشکالت برای حفظ کارکرد مؤثر خانواده) ،ارتباطات (تبادل
کالمی اطالعات درون خانواده) ،نقشها (الگوهای تکرار شونده رفتار که اعضای خانواده با آنها کارکرد خانوادگی را به انجام میرسانند)،
پاسخگویی عاطفی (کیفیت ،کمیت ،و تناسب پاسخهای خانواده به محرکهای عاطفی) ،آمیختگی عاطفی (ابراز عالقه و اهمیت دادن خانواده
به فعالیتهای خاص اعضای خود) ،و کنترل رفتار (الگویی که خانواده برای مدیریت رفتار در سه حوزهی خطر جسمی ،نیازها و سائقهای
روانشناختی ،و رفتار اجتماعی) ساخته شده است و یک ارزیابی از کارکرد کلی نیز به دست میدهد .نمره باالتر در هر بعد نشاندهندهی
کارکرد مسئلهساز خانواده است ( .)22نجاریان ( )1364آلفای کرونباخ این پرسشنامه برای کارکرد کلی را  1/84به دست آورده است .اعتبار
بازآزمایی پرسشنامه  1/92بود .در پژوهش حاضر ضریب آلفای کرونباخ برای خرده مقیاسهای حل مسئله ،ارتباطات ،نقشها ،پاسخگویی
عاطفی ،آمیختگی عاطفی ،کنترل رفتار ،و کارکرد کلی خانواده به ترتیب  ،1/95 ،1/66 ،1/67 ،1/91 ،1/93 ،1/61 ،1/62و  1/81بود.
شاخص استرس والدگری ( :)PSIاین شاخص  37آیتمی در سال  1881توسط آبیدین 6منتشر گردید که یک فرم بلند  121آیتمی
هم دارد .این مقیاس از سه بخش تشکیل شده است و سه منبع اصلی تنیدگی و استرس در والدین را میسنجد .در بخش اول ادراک والدین
از ویژگیها و رفتارهای مشکلزای کودک سنجیده میشود .در بخش دوم ،ویژگیهای اصلی والدین و متغیرهای خانوادگی که میتوانند بر
توانایی والدین در مراقبت از فرزندشان تأثیر بگذارند ،و در قسمت سوم موقعیتهای استرسزای موقعیتی ـ جمعیت شناختی زندگی روزمره
مورد بررسی قرار میگیرد .برای هر ماده به روش لیکرت پنج گزینهای از نمره « »1تا نمره « »5در نظر گرفته شده است .در این پژوهش از
فرم خالصه شده این مقیاس استفاده شد .آلفای کرونباخ آن  1/8و اعتبار بازآزمایی در طول  19روز بعد از اجرای اول ،برابر با  1/65برای
نمره کل استرس والدین محاسبه شد .همچنین با روش تحلیل عاملی تأییدی ،با استفاده از مدل سه عاملی وابسته ،سه عامل آشفتگی والدین،9
تعامل ناکارآمد والد ـ کودک و ویژگیهای کودک مشکلآفرین برای فرم کوتاه این مقیاس در ایران استخراج گردید.
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یافتهها
در پژوهش حاضر ،والدین کودکان مبتال به اتیسم ،عقب مانده ذهنی ،و کودکان بهنجار در سه حوزهی استرس والدگری ،کارکرد خانواده،
و راهبردهای مقابله ای با هم مقایسه شدند .میانگین و انحراف معیار والدین این سه گروه ،در خرده مقیاسهای سه حوزه مذکور در جدول 1
نشان داده شده است.
جدول  :1ميانگين و انحراف معيار خرده مقياسهای پرسشنامههای استرس والدگری ،کارکرد خانواده ،و راهبردهای مقابلهای در والدین
کودکان مبتال به اتيسم ،عقب مانده ذهنی ،و والدین کودکان بهنجار

پرسشنامه
استرس والدگری

کارکرد خانواده

راهبردهای مقابلهای

ميانگين= M

متغیر شاخص
آشفتگی والدین
تعامل ناکارآمد والد ـ کودک
ویژگیهای کودک مشکل آفرین
ارتباطات
نقشها
پاسخگویی عاطفی
آمیختگی عاطفی
کنترل رفتار
حل مسئله
مقابله مبتنی بر حل مسئله
مقابله مبتنی بر مهار هیجانی
مقابله مبتنی بر مهار شناختی
مقابله مبتنی بر مهار جسمانی
مقابله مبتنی بر جلب حمایت اجتماعی

انحراف استاندارد= SD

اتیسم
)M (SD
)8/6( 37/2
)11/6( 33/7
)9/4( 35/8
)3/1( 23/5
)4/4( 35/1
)3/2( 16/6
)3/2( 24/1
)3/5( 29/4
)2/8( 12/1
)1/6( 4/6
)4/4( 14/6
)3/1( 11/7
)3/6( 6/8
)2/1( 5/7

عقب مانده
)M (SD
)6/7( 31/7
)7/3( 29/3
)5( 31/9
)4/1( 23/4
)4/2( 32/5
)2/8( 16/1
)1/7( 22/2
)2/6( 26/3
)5/7( 31/8
)1/4( 4/5
)4/1(15/6
)2/5( 8/6
)3/4( 7/5
)2/7( 5/5

بهنجار
)M (SD
)7/2( 26/3
)9/5( 23/6
)9/1( 26/2
)4/1( 22/4
)4/7( 31/8
)3( 17
)2/7( 22/9
)3/1( 26/1
)5/4( 28/8
)1/2( 4/5
)2/8( 13/6
)2/6( 11/7
)2/5( 4/1
)1/6( 5/5

فراوانی= N

به منظور مقایسه والدین این سه گروه در حوزههای استرس والدگری ،کارکرد خانواده و راهبردهای مقابلهای ،از آزمون تحلیل واریانس
چند متغیره ( )MANOVAاستفاده شد که نتایج آن در جدول  2نشان داده شده است.
جدول  :2نتایج تحليل واریانس چند متغيره در حوزههای استرس والدگری ،کارکرد خانواده و راهبردهای مقابله ای در سه گروه پژوهش

شاخصها
استرس
والدگری

کارکرد
خانواده

راهبردهای
مقابلهای

خرده مقیاسها

درجه آزادی

میانگین مجذورات

آشفتگی والدین
تعامل ناکارآمد والد ـ کودک
ویژگیهای کودک مشکل آفرین
ارتباطات
پاسخگویی عاطفی
آمیختگی عاطفی
کنترل رفتاری
نقشها
حل مسئله
کارکرد کلی خانواده
مقابله مبتنی بر حل مسئله
مقابله مبتنی بر مهار هیجانی

 2و 119
 2و 119
 2و 119
 2و 119
 2و 119
 2و 119
 2و 119
 2و 119
 2و 119
 2و 119
 2و 119
 2و 119

931/5
1187/6
912/6
23/1
24/3
25/6
23/2
118/6
2/11
97/36
1/14
47/6

F
13/87
14/72
14/43
1/56
2/56
3/62
2/26
5/4
1/25
2/9
1/16
3/38

معناداری

قدرت مطالعه

P<1/1111
P<1/1111
P<1/1111
1/21
1/19
1/12
1/1
1/117
1/66
1/13
1/84
1/13

1/88
1/88
1/88
1/32
1/51
1/76
1/45
1/94
1/19
1/54
1/17
1/73
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مقابله مبتنی بر مهار شناختی
مقابله مبتنی بر مهار جسمانی
مقابله مبتنی بر جلب حمایت اجتماعی

 2و 119
 2و 119
 2و 119

9/8
177/9
1/28

1/13
16/36
1/17

1/33
P<1/1111
1/83

1/25
1
1/17

*تفاوتهای معنادار آماری سایهدار شدهاند.

همانطور که در جدول  2مشاهده میشود بین آشفتگی والدین ،تعامل ناکارآمد والد-کودک ،ویژگیهای کودک مشکل آفرین ،آمیختگی
عاطفی ،نقشها ،کارکرد کلی خانواده ،مقابله های مبتنی بر مهار هیجانی ،و مهار جسمانی بین والدین کودکان مبتال به اتیسم ،و عقبماندگی
ذهنی با کودکان بهنجار تفاوت معناداری وجود دارد .برای بررسی معناداری تفاوت جفت گروهها در خرده مقیاسهای مذکور ،از آزمون تعقیبی
توکی استفاده شد که نتایج آن در جدول 3آمده است.
جدول  :3آزمون تعقيبی توکی در مورد بررسی خرده مقياسهای پرسشنامههای  ،FAD ،PSIو  CRIدر سه گروه والدین

خرده مقیاسها
آشفتگی والدین
تعامل ناکارآمد
والد ـ کودک
ویژگیهای کودک
مشکل آفرین
نقشها

آميختگی عاطفی
کارکرد کلی
خانواده
مقابله مبتنی بر
مهار جسمانی
مقابله مبتنی بر
مهار هيجانی

مقایسه زوجی گروههای  Iو J
اتیسم
عقب مانده
اتیسم
اتیسم
عقب مانده
اتیسم
اتیسم
عقب مانده
اتیسم
اتیسم
عقب مانده
اتیسم
اتیسم
عقب مانده
اتیسم
اتیسم
عقب مانده
اتیسم
اتیسم
عقب مانده
اتیسم
اتیسم
عقب مانده
اتیسم

عقب مانده
بهنجار
بهنجار
عقب مانده
بهنجار
بهنجار
عقب مانده
بهنجار
بهنجار
عقب مانده
بهنجار
بهنجار
عقب مانده
بهنجار
بهنجار
عقب مانده
بهنجار
بهنجار
عقب مانده
بهنجار
بهنجار
عقب مانده
بهنجار
بهنجار

تفاوت میانگین دو گروه

انحراف معیار

سطح معناداری

4/92
4/36
8/18
5/76
4/8
11/59
5/46
3/76
8/14
3/79
1/41
3/29
2/2
1/42
1/61
3/7
1/18
3/52
1/62
2/14
1/4
1/7
2/43
1/16

2/11
1/9
1/65
2/27
2/13
1/87
1/85
1/65
1/6
1/41
1/2
1/13
1/95
1/62
1/79
1/64
1/49
1/4
1/86
1/96
1/94
1/9
1/63
1/46

1/146
1/145
1/1111
1/137
1/145
1/1111
1/116
1/186
1/1111
1/128
1/84
1/114
1/13
1/69
1/13
1/1
1/88
1/13
1/63
1/14
1/22
1/12
1/113
1/83

*تفاوتهای معنادار آماری سایهدار شدهاند.

همانطور که در جدول  3مشاهده میشود ،بین والدین کودکان اتیسم و عقبمانده ذهنی تنها در خرده مقیاسهای آشفتگی والدین،
تعامل ناکارآمد والد ـ کودک ،ویژگیهای کودک مشکل آفرین ،نقشها و آمیختگی عاطفی تفاوت معناداری وجود دارد ،همچنین با توجه به
دادههای موجود در جدول  ، 1میانگین این عوامل در والدین کودکان مبتال به اتیسم بیشتر از والدین کودکان مبتال به عقب ماندگی ذهنی
است .بین والدین کودکان بهنجار و عقبمانده ذهنی نیز تنها در خرده مقیاسهای آشفتگی والدین ،تعامل ناکارآمد والد ـ کودک ،مقابله مبتنی
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بر مهار جس مانی ،و مقابله مبتنی بر مهار هیجانی تفاوت معنادار وجود دارد .با رجوع به جدول  1مشاهده میشود که میانگین نمرات والدین
کودکان عقب مانده ذهنی در  4خرده مقیاس مذکور ،بیشتر از والدین کودکان بهنجار است .سرانجام همانطور که در جدول  3نمایش داده
شده است بین والدین کودکان اتیسم و کودکان بهنجار در خرده مقیاسهای آشفتگی والدین ،تعامل ناکارآمد والد ـ کودک ،ویژگیهای کودک
مشکل آفرین ،نقش ها ،آمیختگی عاطفی ،و کارکرد کلی خانواده تفاوت معناداری وجود دارد .با توجه به جدول  ،1میانگین نمرات والدین
کودکان اتیسم در این خرده مقیاسها بیشتر از میانگین نمرات والدین کودکان بهنجار است.
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بحث و نتيجهگيری
این پژوهش با هدف مقایسه استرس والدگری ،راهبردهای مقابله ای و کارکرد خانواده در والدین کودکان مبتال به اتیسم و عقب ماندگی
ذهنی با والدین کودکان بهنجار انجام گرفت .نتایج نشان داد که بین والدین کودکان مبتال به اتیسم ،عقبماندگی ذهنی ،و کودکان بهنجار در
زمینه های آشفتگی والدین ،تعامل ناکارآمد والد ـ کودک و نیز نمره کل استرس والدگری تفاوت معناداری وجود دارد .به این معنا که والدین
کودکان اتیستیک در مقایسه با والدین کودکان عقب ماندهذهنی و کودکان بهنجار ،آشفتگی و استرس بیشتری را تجربه کرده و تعامل والد ـ
کودک ناکارآمدتری دارند .در مورد والدین کودکان مبتال به عقب ماندگی در مقایسه با کودکان بهنجار نیز همین نتیجه به دست آمد .این
یافته با نتایج پژوهشهای قبلی همسو است ( .)21 ،18 ،13 ،5کودکان مبتال به بیماریهای مزمن به علت شرایط خاصی که در خانواده به
وجود میآورند ،و نیز شناختهای منفی اطرافیان نسبت به آنها استرس زیادی در والدین ایجاد میکنند ( ،)5و موجب آشفتگی روانی آنها
میگردند .به عالوه آشفتگی والدین با آشفتگی کودک رابطه مستقیم دارد ( .)24نگرشها و رفتار والدین ،بیشک بر نگرش و رفتار کودکان
مبتال تأثیر میگذارد ( ،)25و باعث تعامل ناکارآمد والد ـ کودک میگردد .در واقع به نظر میرسد که والدین این کودکان معموالً در برقراری
ارتباط با کودک خود دچار مشکل هستند .این امر میتواند از یک سو به ویژگیهای کودک و از سوی دیگر به عدم شناخت کافی و عدم آگاهی
والدین از ماهیت این اختالل و خصوصیاتی که به کودک تحمیل میکند ،مربوط باشد و منجر به ارتباط کمتر والدین با کودک شود (.)27
کاهش ارتباط با کودک ،اضطراب و استرس والدین را افزایش میدهد ( ،)26در فرآیند حل مسئله اختالل ایجاد میکند و احتماالً منجر به
ناامیدی والدین ،احساس ناکارآمدی و ناتوانی در انجام وظایف والدینی ،و در نتیجه آشفتگی بیشتر آنها میگردد .اگر والدین احساس بیکفایتی
داشته باشند ،ناتوان شده و دچار استرس شدیدتر و احساس اعتماد به نفس پایینتر میگردند ،و بتدریج به افسردگی و سایر مشکالت روانی
مبتال میگردند و این عوامل توانایی و کارآمدی آنها را برای تربیت مؤثر تحت تأثیر قرار میدهد ( .)29پژوهشگران دریافتهاند که استرس
والدین ،روشهای تنبیهی آنها را تحت تأثیر قرار میدهد و این امر مستقیماً رفتارهای مقابلهای و پرخاشگرانه کودک را افزایش میدهد (.)28
به عالوه کمکم متوجه میشوند که درمان قطعی برای این اختالالت وجود ندارد ،پیشآگهی بیماری چندان مطلوب نیست ،جامعه و حتی
سایر اعضای خانواده رفتارهای این کودکان را نمیپذیرند ،و کسب حمایت های عاطفی و مالی از منابع بیرونی ،نیازمند فرآیندهای طوالنی و
پرهزینهای است ( .)31،31این عوامل به نوبه خود منجر به استرس زیادی در والدین میگردند و بر تعامل والد ـ کودک اثر منفی دارند .از
آنجایی که عالئم اختالل اتیسم بعد از یک دوره رشد طبیعی ،آشکار میشود ،والدین این کودکان را با سردرگمی بیشتری مواجه میکند .از
طرف دیگر تشخیص این اختالل بسیار دشوار است و معموالً بسیار دیر تشخیص داده میشود .تشخیص دیرهنگام موجب میشود که والدین
فکر کنند که زمانهای مهمی را که میتوانسته نقش مفیدی در بهبود کودکشان داشته باشد از دست دادهاند و با استرس زیادی مواجه
میشوند .الکاندری ،) 2117(8در پژوهش خود نشان داد که والدین کودکان مبتال به عقب ماندگی ذهنی در مقایسه با کودکان بهنجار ،فشار
روانی بیشتری را تجربه میکنند .این کودکان از نظر هوشی ،جسمی ،روانی ،و اجتماعی به میزان قابل توجهی متفاوت از همساالن خود هستند
چرا که نمی توانند بر رفتارهای خود کنترل داشته باشند و دچار مشکالت رفتاری زیادی میشوند ( .)3این ویژگیها استرس فراوانی به والدین
وارد میکند .کودکان دارای نیازهای ویژه ،نسبت به کودکان دیگر ،به عشق ،محبت ،حمایت و مراقبت بیشتری نیاز دارند .وظیفه مراقبت از
کودکی که در جنبههای مختلف زندگی ناتوانی دارد با سطوح باالیی از استرس همراه است ( .)7،6،8همچنین یافتههای پژوهش حاضر نشان
داد که ویژگی های کودک مشکل آفرین در کودکان مبتال به اتیسم در مقایسه با کودکان مبتال به عقب ماندگی ذهنی و کودکان بهنجار
متفاوت بود در حالی که بین کودکان مبتال به عقب ماندگی ذهنی و کودکان عادی هیچ تفاوت معناداری در این زمینه به دست نیامد.
بررسیهای انجام شده روی والدین کودکان مبتال به اتیسم نشان داده است که آنها در مراقبت از کودک خود با استرسهای بسیاری مواجهاند
( .)11،27این استرسها میتواند مربوط به کودک ،والد ،یا جامعه باشد .یکی از عواملی که میتواند موجب استرس والدگری در مادران کودکان
اتیستیک شود ،ماهیت اختالل اتیسم است که طیف متنوعی از نابهنجاریهای زبانی ،ارتباطی ،رفتاری ،و اجتماعی را در بر میگیرد (.)32
مشکالت رفتاری ،و شدت ناتوانیها ( )32 ،33پیشبینی کننده های مهمی برای استرس والدگری در کودکان مبتال به اتیسم هستند .سایر
خصوصیات کودک مانند عدم سازش پذیری و میزان حواسپرتی نیز ممکن است میزان استرس والدین را افزایش دهند (.)32
نتایج این پژوهش در زمینه راهبردهای مقابلهای تأیید میکنند که فقط در دو خرده مقیاس مقابله مبتنی بر مهار جسمانی و مقابله
مبتنی بر مهار هیجانی بین والدین کودکان مبتال به عقب ماندگی ذهنی با والدین کودکان عادی تفاوت معنادار وجود دارد در حالی که مقایسه
کودکان مبتال به اتیسم با کودکان عادی و نیز کودکان مبتال به اتیسم با کودکان مبتال به عقب ماندگی ذهنی در هیچ کدام از خرده مقیاسهای
پرسشنامه راهبرد مقابلهای تفاوت معناداری را نشان نداد .به منظور تبیین این یافته میتوان به پژوهش بیورز 11و همکاران در سال 1897

9.Al-kandari

Beavers

10.
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اشاره کرد .این پژوهشگران به نقش ارزیابی شناختی به عنوان محور فرآیند مقابلهای اشاره میکنند .ارزیابی شناختی والدین کودکان مبتال به
عقب ماندگی ذهنی در مورد وقایع استرسزا و توانایی مقابلهای خود ،و بازخورد و ادراکی که نسبت به وقایع و رفتارهای کودک دارند ،بر ادراک
آنان از توانایی خود برای مقابله کردن اثر میگذارد .والدین کودکان مبتال به عقبماندگی ذهنی احتماالً به دلیل فشارها و چالشهایی که به
علت نگهداری از کودک ناتوان خود تجربه میکنند ،عمدتاً مهارت الزم برای مقابله با این شرایط را کسب نکرده و از راهبردهای مقابلهای کمتر
مؤثر نظیر مقابلههای هیجان مدار مانند اضطراب ،احساس گناه ،یا اجتناب ( ،)16و مقابلههای مبتنی بر مهار جسمانی برای مثال جسمانی
کردن مشکالت استفاده میکنند .آن ها با احساس مسئولیت ،و احتماالً احساس گناهی که در تولد فرزند بیمار خود دارند در این شرایط
مشکالت جدیتری را تجربه میکنند .بنابراین یکی از مهمترین راهکارهای بهبود مهارتهای مقابلهای و کاهش استرس والدین ،توجه به
آموزش راهبردهای مقابله ای است .عالوه بر این موارد سایر پژوهشگران معتقدند که تعیین اثرات مضر حضور کودک کم توان ذهنی بر زندگی
والدین کار سادهای نیست ،زیرا برخی خانوادهها سازگاری خوبی نشان میدهند در حالی که برخی دیگر دستخوش تالطم و ناسازگاری میشوند
( .)33نوع واکنش والدین احتماالً براساس ویژگیهای شخصیتی والدین و متغیرهای روانشناختی (برای مثال شیوههای مقابلهای) پیش بینی
میشود.
همچنین نتایج پژوهش حاضر نشان داد که در زمینه کارکرد خانواده تنها تفاوت معنادار ،در دو بعد نقشها و آمیختگی عاطفی ،بین
کودکان مبتال به اتیسم در مقایسه با کودکان مبتال به عقب ماندگی ذهنی و کودکان عادی بود .حضور کودکان مبتال به یک اختالل مزمن بر
کل سیستم خانواده تأثیر میگذارد ( ،)8،31و تغییراتی اساسی در ساختار و کارکرد خانواده به وجود میآورد .همزمان با این تغییرات ،خانواده
باید به توزیع دوباره نقشها و فرآیندهای ارتباطی صریح بپردازد .مسئولیتهای جدید (همچون نیازهای مراقبتی کودکان ،فعالیت والدین برای
سر و سامان دادن ،و منظم کردن کارهای کودک در موقعیتهایی مانند خانه و مدرسه ،و تأمین منابع مالی مورد نیاز برای مخارج سنگین این
کودکان) ،و نیز تغییرات ساختاری و کارکردی ،می توانند بر سالمت روانی هر دو والد اثر بگذارند .والدین در این شرایط با آشفتگی نقش مواجه
شده ،و متعاقباً با کمتر شدن تقسیم وظایف ،و نیز کاهش ابراز عواطف در درون خانواده و در بین زوجین ،تعارض و نارضایتی افزایش مییابد
( .) 32پژوهشگران به وجود اختالالت خلقی مانند افسردگی والدین به خصوص مادر ،و همچنین سطوح باالی اضطراب ،استرس ،انزوا و
بالتکلیفی در والدین و سایر اعضای خانواده اشاره میکنند که بر سالمت روان و کیفیت زندگی خانوادگی آنها تأثیر میگذارد (.)5 ،9 ،27
معموالً والدین این کودکان سازش پذیری خانوادگی ،کفایت ،حس توانایی والدینی و رضایت زناشویی کمتری دارند ( .)33والدین کودکان مبتال
به اتیسم در بعد آمیختگی عاطفی با گروه بهنجار متفاوتند .در تبیین این یافته میتوان گفت که این والدین تحت تأثیر عضو بیمار قرار
گرفتهاند ،یعنی به دلیل افزایش چالشها و مسئولیتهای نگهداری از این کودکان ،درجه و کیفیت عالقه ،توجه ،و سرمایهگذاری آنها برای
یکدیگر در مواجهه با بحران بیماری کاهش یافته است .عدم تفاهم والدین در پذیرش کودک ،نیز یک عامل استرسزا است که کیفیت زندگی
خانوادگی را تحت تأثیر قرار میدهد .والدین در تنهایی خود به ارزیابی زندگیشان میپردازند و مشاهده میکنند تمام وقت خود را صرف کودک
و درمان او کردهاند ،از سایر فرزندان غفلت نموده ،از اجتماع و بستگان فاصله گرفته اند ،هیچ اوقات فراغتی برای خود نداشته ،و زمان فراغتی
را برای یکدیگر نیز اختصاص نداده اند .بعضی یکدیگر را مقصر این اوضاع قلمداد کرده و همه مسئولیتها را متوجه یکدیگر میدانند .در این
صورت زندگی آنها به شدت مورد تهدید قرار میگیرد و والدین با فشار روانی ناشی از احتمال تزلزل بنیان خانواده مواجه خواهند شد.
کارکرد کلی خانواده نیز تنها در والدین کودکان مبتال به اتیسم با والدین کودکان عادی متفاوت بود .مهمترین عامل استرسزایی که
والدین کودکان اتیستیک تجربه میکنند ،نگرانی ر اجع به تداوم شرایط ،پذیرش کم جامعه و حتی سایر اعضای خانواده نسبت به رفتارهای
کودک اتیستیک و نیز شکست در دریافت حمایتهای اجتماعی است ( .)31اگرچه در بیشتر مواقع ،اجتماع ،مردم ،بستگان و نزدیکان میتوانند
منابع حمایتی خوبی برای کودک و خانواده او باشند ،اما پژوهشها نشان دادهاند که بسیاری از خانوادههای دارای کودک مبتال به اتیسم از
اینکه جامعه پیرامون و حتی نزدیکان ،رویکرد شناختی منفی نسبت به آنها و کودکشان دارند رنج میبرند .بنابراین والدین گاهی سعی
میکنند از اجتماع کنارهگیری کرده و مسائل را در درون خانواده انباشته کنند .منزوی کردن کودک و خود ،ابعاد و جنبههای مختلف فشار
روانی را افزایش می دهد .این عوامل بر کارکرد کلی سیستم خانواده تأثیر نامطلوبی دارد .بنابراین با توجه به آنچه که گفته شد ،کمک به این
خانوادهها به ویژه در حوزههایی مانند کارکرد خانواده اهمیت دارد و الزم است که تسهیالت همه جانبهای به این خانوادهها ارائه شود.
یافتههای این پژوهش با توجه به این محدودیتها باید تفسیر شود .از آنجایی که انتخاب مراکز نگهداری از کودکان مبتال به بیماریهای
مزمن به طور تصادفی امکان پذیر نبود ،نتایج پژوهش حاضر به والدین تمام کودکان مبتال به اتیسم و عقب ماندگی ذهنی قابل تعمیم نیست.
همچنین این پژوهش ،یک پژوهش مقطعی است و نمیتواند ادعا کند که همه استرسهای والدین ،ناشی از تولد کودک بیمار است و در تفسیر
نتایج میبایست مورد توجه قرار گیرد .بنابراین به دلیل عدم بررسی اطالعاتی مانند شرایط و استرسهای خانواده قبل از شروع بیماری و نیز
سایر عواملی که احتماالً بر متغیرهای پژوهش تأثیر میگذارند نمیتوان از یافتههای پژوهش نتیجهگیری علی کرد.
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نتایج پژوهش حاضر نشان دهنده وجود تفاوت بین والدین کودکان مبتال به اتیسم و والدین کودکان مبتال به عقبماندگی ذهنی با والدین
کودکان بهنجار در زمینه آشفتگی والدین ،تعامل ناکارآمد والد ـ کودک ،ویژگیهای کودک مشکلآفرین ،و به طور کلی استرس والدگری ،باید
مهارت های مدیریت استرس ،برقراری ارتباط مؤثر با کودکان مبتال به این اختالالت ،و استفاده از راهبردهای مؤثر فرزندپروری در شرایط
گوناگون ،به والدین این کودکان آموزش داده شود .همچنین بکارگیری راهبردهای مقابله ای ناکارآمد مانند مقابله مبتنی بر مهار جسمانی ،و
مقابله مبتنی بر مهار هیجانی توسط والدین کودکان مبتال به عقب ماندگی ذهنی نیز نشان میدهد که باید خدماتی مانند برگزاری دورههای
آموزشی در خصوص افزایش تابآوری خانوادهها و ارتقای مهارتهای مورد نیاز آنها برای مقابله با چالشها برای آنها در نظر گرفته شود.
وجود اختالل در نقش و آمیختگی عاطفی در خانوادههای کودکان مبتال به اتیسم در مقایسه با والدین کودکان مبتال به عقب ماندگی ذهنی
و والدین کودکان بهنجار نیز ضرورت ارزیابی خانوادههای کودکان مبتال به این اختالل ،و ارائه خدمات آموزشی ،مشاورهای ،و درمانی ارزان
قیمت برای آنها را بیش از پیش آشکار میسازد .فراهم ساختن مراکز مراقبتی ارزان قیمت به خانوادههای مبتال به اختالالت مزمن نیز میتواند
در کاهش مشکالت خانوادگی آنها نقش مؤثری داشته باشد.
تشکر و قدردانی
از والدین کودکان مبتال به اتیسم ،و عقب ماندگی ذهنی ،و مراکز نگهداری از این کودکان که نهایت همکاری را با ما داشتند کمال تشکر
را داریم.
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