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چکیده
کمتوانی ذهنی و تحولی ،اختاللی است که بر کارکرد انطباقی و هوشی فرد در حوزههای عملی ،اجتماعی و
مفهومی تأثیرگذار است .هدف پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی آموزش فرزندپروری مبتنی بر برنامه مدل
دوگانهای بی سی ایکس و فرزندپروری مبتنی بر مهرورزی بر رابطه مادر –کودک و مشکالت رفتاری
کودکان با کمتوانی ذهنی و تحولی بود .روش پژوهش آزمایشی با طرح پیشآزمون پسآزمون و پیگیری
بود .نخست ،آزمودنیها بر اساس مالکهای ورود غربال شدند ،سپس  45مادر کودکان با کمتوانی ذهنی و
تحولی انتخاب شده و بهطور تصادفی در گروههای آزمایشی و گواه جای گرفتند ( 15نفر در هر گروه).
مادران در گروه مبتنی بر برنامه مدل دوگانهای بی سی ایکس 10 ،جلسه و در گروه مبتنی بر مهرورزی 8
جلسه تحت مداخله قرار گرفتند و گروه گواه ،مداخلهای دریافت نکرد .ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه
نقاط قوت و ضعف و پرسشنامه رابطه مادر-کودک در هر سه مرحله برای آزمودنیها اجرا شدند.تحلیل
دادهها با استفاده از تحلیل واریانس با تکرار سنجش نشان داد که آموزش فرزندپروری مبتنی بر برنامه مدل
دوگانهای بی سی ایکس در مقایسه با فرزندپروری مبتنی بر مهرورزی و گروه گواه بر رابطه مادر –کودک
و مشکالت رفتاری کودکان با کمتوانی ذهنی و تحولی تأثیرگذاری معناداری داشته است .بر اساس یافتهها،
 .1دانشجوی دکتری روانشناسی و آموزش کودکان با نیازهای خاص ،دانشگاه اصفهان،ایران
 .2استادیار گروه روان شناسی و آموزش کودکان با نیازهای خاص ،دانشگاه اصفهان ،ایران (نویسنده مسئول)
a.ghamarani@edu.ui.ac.ir
 .3دانشیار گروه روانشناسی و آموزش کودکان با نیازهای خاص ،دانشگاه اصفهان،ایران
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فرزندپروری مبتنی بر برنامه مدل دوگانهای بی سی ایکس برنامهای مؤثر برای فرزندپروری مادران کودکان
با کمتوانی ذهنی و تحولی میباشد.

واژگان کلیدی :فرزندپروری ،مدل دوگانهای بی سی ایکس ،مهرورزی و کودکان با کمتوانی
ذهنی و تحولی.

مقدمه
کمتوانی ذهنی و تحولی یک اختالل عصبی-تحولی است که بهواسطه ناتوانی در عملکرد
ذهنی و رفتار سازشی در حوزههای عملی ،اجتماعی و مفهومی و با در نظر گرفتن سن زیر
 18سال تعریف میشود (انجمن روانپزشکی آمریکا .)2013 ،1پژوهشها نشان میدهند که
کودکان با کمتوانی ذهنی و تحولی میزان بیشتری از مالکهای مشکالت رفتاری را نسبت
به کودکان عادی دارند (تونگ و انفیلید2003 ،2؛ فریشمن و همکاران .)2017 ،3در
پژوهشهای مختلف ،میزان شیوع مشکالت هیجانی ،روانپزشکی و رفتاری در میان
کودکان با کمتوانی ذهنی و تحولی ،بسته به نوع روششناسی ،از ( 0/30مونتلو،فینچلسکو و
داوس )2001 ،4تا ( 0/50دکر ،کوت،انده وورهالست )2002 ،5گزارش شده است .رفتارهای
مشکلساز این کودکان از تعامل چندگانه عوامل بیولوژیکی ،محیطی و خانوادگی نشات
میگیرد که در میان عوامل خانوادگی ،فرزندپروری با ماندگاری و انتقال مشکالت رفتاری
کودک به دوران تحولی بعدی رابطه مستقیم دارد (میلر و همکاران .)2006 ،6والدین این
کودکان ،با مسائل زیادی همچون مشکل پذیرش ناتوانی فرزند ،خستگی ناشی از پرستاری
و مراقبت ،مسائل مربوط به اوقات فراغت ،مشکالت مالی ،مسائل پزشکی ،آموزشی و
توانبخشی مواجه هستند؛ در این میان ،مادران در جایگاه مراقبان اصلی کودک ،احساس
دارای ضعف قوای فکری بوده و از قدرت ابتکار ،ابداع و انتقاد عاجز میباشند که مجموعه
این مسائل و مشکالت بر روابط مادران با کودکان میافزاید .همچنین عالوه بر تأثیری که بر
نحوه تعامل مادر و کودک دارد ،شیوه انضباطی مادر ،باور مادر در مورد روشهای والدگری
1. American Psychiatric Association
2. Tonge & Einfeld
3. Frishman at all
4. Molteno, Finchilescu & Dawes
5. Dekker, Koot, Ende & Verhulst
6. Miller at all
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و حتی حساسیت و پاسخگویی او را نیز پیشبینی میکند (دمونتگنی و الچاریته.)2005 ،1
شواهد نشان میدهد که مشارکت مادران در برنامههای درمانی کودکان و آموزش
مهارتهای مقابله ،سطح استرس و ناامیدی مادران کودکان ناتوان را بهطور معناداری کاهش
میدهد (ولی زاده و همکاران 1390،و غالمی وناعمی .)1396،با تدارک برنامههای آموزش
والدین میتوان از طریق فراهم آوردن اطالعات مناسب درباره شرایط کودک و نحوه رفتار
با وی مکانیسم سازگاری والدین و تعامل با کودک را بهبود بخشید و مشکالت رفتاری
کودکان را مدیریت نمود (وانگ،الی و مارتینسن.)2006 ،2
یکی از برنامههای آموزشی مؤثر برای والدین کودکان با کمتوانی ذهنی و تحولی
برآمده از مدل دوگانهی ای بی سی ایکس 3میباشد .مدل ای بی سی ایکس رویکرد
یکپارچهای است که بر نقاط قوت خانواده بهعنوان نقطه شروع در مداخله تأکید میکند،
مراحل ارزیابی ،اجرا و نتایج را در این راستا پیوند میدهد و تفاوتهای خانوادهها در
سازگاری با عوامل استرسزا از طریق این رویکرد تبیین میشود .این مدل توضیح میدهد
که چگونه سازگاری خانواده با رخدادهای استرسزا از طریق تعامل حمایتهای خانواده و
ادراک خانواده ،شکل میگیرد( .پوزو،ساریا وبریسو .)2014 ،4مدل اولیه ای بی سی ایکس
که توسط هیل معرفی گردید ،بر عوامل اصلی و پیشین که در ایجاد عدم سازگاری خانواده
نقش داشتند تأکید داشت که از طریق آن استرسورها و پیامدهای آن در خانواده تبیین
میشدند .این مدل ،سازگاری خانواده را فرایندی تعریف میکرد که از طریق تعامل بین
چهار عامل در موقعیتهای استرس آمیز ایجاد میشود (کیمورا و یامازاکی.)2016،5
مؤلفههای مدل دوگانهای بی سی ایکس در تبیین سازگاری خانواده ،شامل بحران خانواده
( )xXاست که از نیازهای خانواده مرتبط با کودک ناتوان ( ،)aAمنابع سازشی یا حمایتی
خانواده ( )Bbو تعریف یا ادراک خانواده از موقعیت استرسزا ( ،)Ccناشی میشود .در این
فرایندها ABCX،با حروف بزرگ نشانگر عاملهای پیشین بحران و حروف کوچک
 ،abcxنشانگر تغییرات ایجادشده در عوامل اصلی یا پیشین در طول زمان است .هنگامیکه
1. de Montigny & Lacharité
2. Wong, Lai & Martinson
3. Double ABCX model
4. Pozo, Sarriá & Brioso
5. Kimura & Yamazaki
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پیامد نهایی یک پاسخ سازگارانه باشد ،والدین و سایر اعضای خانواده ممکن است استرس
کمتر و قابل مدیریتی را تجربه کنند و بحران خیلی منفی تلقی نشود؛ اما اگر پیامد بحران،
پاسخ ناسازگارانه ،همراه با سختی و فشار روانشناختی بر خانواده باشد ،بحران تبعات اضافی
و منفیتری به همراه میتواند داشته باشد (از قبیل ،سوء رفتار کودکان ،غیبت از خانه،
تعهدات کم در مقابل وظایف والدینی ،مشکالت رفتاری و هیجانی سایر اعضاء ،طالق و
غیره).
پژوهشهای متعددی کاربرد مدل دوگانهی ای بی سی ایکس را در حوزهها و گروههای
مختلف کودکان با نیازهای خاص بهمنظور ارزیابی مشکالت و مداخله نشان میدهند بهطور
مثال کیمورا و یامازاکی ( ،)2016طی پژوهشی در  20مرکز کودکان با کمتوانی ذهنی و
تحولی که  613مادر کودک ناتوان مشارکت داشتند ،به بررسی پیشبینی کنندههای
متغیرهای پژوهش با استفاده از مفهوم مدل ای بی سی ایکس پرداختندکه ،داشتن کودک با
طیف اتیسم و نارضایتی از آن بهعنوان استرسور ،دسترسی به حمایت و امکانات اجتماعی
بهعنوان منابع موجود ،حس یکپارچگی بهعنوان ادراک استرس و بهداشت روانی و تغییر
مثبت بهعنوان سازگاری ،در نظر گرفته شد .نتایج نشان داد که مدل ای بی سی ایکس 46
درصد واریانس بهداشت روانی و  39.9درصد واریانس تغییر مثبت را در بین مادران کودکان
با کمتوانی ذهنی و تحولی تبیین میکند .همچنین کراکویچ ،مک گریو و روبل ،1پژوهشی
با عنوان استرس در والدین کودکان طیف اتیسم :کشف نیازها و منابع ،انجام دادند .آنها
مدل ای بی سی ایکس را بهمنظور ارزیابی ارتباط بین نیازهای کودک و خانواده و منابع
مدرسه محور (ارتباط معلم-والد و مداخله مشورتی) بکار گرفتند ،نمونه شامل  79مادر
کودکان با طیف اتیسم در محدوده سنی  3تا  9سال بودند .نتایج حاکی از همبستگی قوی
بین ارتباط معلم _والد و کاهش استرس در مقیاس مربوط به والدین بود.
از سوی دیگر یکی از مداخلههای موج سوم شناختی رفتاری که بسیار موردتوجه است،
درمان مبتنی بر مهرورزی یا شفقت درمانی 2است .شفقت فرآیندی چندجانبه و چندبعدی
است که برخاسته از ذهنیت حمایت گرایانه ای است که درنتیجه رفتارهای مراقبتی والدین
پرورش مییابد .همچنین شفقت شامل مجموعهای از عناصر هیجانی ،شناختی و انگیزشی
1 .Krakovich, McGrew & Ruble
2. compassion focused therapy
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است که در توانایی ایجاد فرصتهایی برای رشد و تغییر به همراه مالطفت و مراقبت دخالت
دارند (گیلبرت و پروکتر .)2006 ،1تعریف گیلبرت دو بعد مهم دارد :نخستین بعد که تحت
عنوان اشتیاق 2شناخته میشود و اشاره به حساسیت و آگاهی از حضور رنج و دالیل آن دارد،
دومین بعد موسوم به التیام 3و متشکل از انگیزه و تعهد نسبت به قدم برداشتن جهت کاهش
رنجی است که با آن روبرو میشویم (گیلبرت و پالتا .)2013 ،4گیلبرت و پروکتر (،)2006
در پژوهشی به آموزش شفقت به افرادی که خودسرزنشی و خود انتقادگری باالیی داشتند
پرداختند 6.بیمار که به خاطر مشکالت حاد به یک مرکز درمانی مراجعه کرده بودند تحت
آموزش  12جلسهای شفقت با خود قرار گرفتند .نتایج نشان داد که بیماران کاهش
قابلمالحظهای در اضطراب ،افسردگی ،خود انتقادی ،شرم ،حقارت و رفتارهای مطیعانه
گزارش کردند .همچنین افزایش قابلتوجهی رفتارهای مهربانانه با خود و تمرکز بر رفتارهای
گرم و اطمینان یابی مجدد به خویشتن را تائید کردند.
ازآنجاکه با استفاده از مدل دوگانهای بی سی ایکس در ایران در حوزه کودکان با
نیازهای خاص از جمله کودکان با کمتوانی ذهنی و تحولی پژوهشی انجام نشده است این
پژوهش بهعنوان پژوهش پیشرو به کاربرد مدل دوگانهای بی سی ایکس در ایران پرداخته
است .از سوی دیگر با توجه به خودسرزنشی ،مقصر دانستن خود در تولد کودک ناتوان و
نقش منفعالنه والدین کودکان با کمتوانی ذهنی و تحولی ،شفقت درمانی مثل سایر
رویکردهای موج سوم (مصباح ،حجت خواه و گل محمدیان 1397 ،و عباسی ،کریمی و
جعفری )1395 ،برای والدین کودکان با کمتوانی ذهنی و تحولی میتواند کاربردپذیر باشد
و بر رابطه مادر-کودک و مدیریت مشکالت رفتاری مؤثر باشد .با توجه به آنچه گذشت و
همچنین اینکه پژوهشها بسیاری ارتباط بین مشکالت رفتاری کودکان ناتوان هوشی و
نحوه فرزند پروری و رابطه مادر-کودک را نشان دادهاند (بکر و همکاران2002،5؛ لکاولیر
و همکاران 2006،6و ارسموند و همکاران ،)2003 ،7هدف پژوهش حاضر مقایسه آموزش
1. Gilbert & Procter
2. engagement
3. alleviation
4. Gilbert & Plata
5. Baker et all
6. Lecavalier et all
7. Orsmond et all
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فرزندپروری مبتنی برمدل دوگانهای بی سی ایکس و فرزندپروری مبتنی بر مهرورزی بر
رابطه مادر-کودک و مشکالت رفتاری کودکان با کمتوانی ذهنی و تحولی میباشد.

روش
پژوهش حاضر ،آزمایشی بهصورت پیشآزمون ،پسآزمون با گروه گواه و دوره پیگیری
بود .جامعهی موردمطالعه در این پژوهش کلیه مادران کودکان با کمتوانی ذهنی و تحولی
شهر قم در سال تحصیلی  1396بودند .مالکهای ورود به پژوهش شامل مادرانی بودند که
فرزند آنها دریکی از مقاطع تحصیلی در مدارس کودکان با کمتوانی ذهنی و تحولی تحت
ال هیچگونه آموزش
نظر سازمان آموزشوپرورش استثنایی تحصیل میکردند ،قب ً
فرزندپروری دریافت نکرده بودند و ضمن داشتن سواد خواندن و نوشتن ،فرصت شرکت در
برنامههای آموزشی را داشتند .پس از در نظر گرفتن این مالکها ،از بین جامعه آماری بهطور
تصادفی تعداد  45نفر انتخاب گردیدند و سپس بهصورت تصادفی به گروههای آزمایش
(گروه آزمایشی مبتنی برنامهای بی سی ایکس 15 ،نفر و گروه آزمایشی مبتنی بر مهرورزی،
 15نفر) و گروه گواه ( 15نفر) ،گمارده شدند .ویژگی های جمعیت شناختی گروه نمونه در
جدول  1ارائه شده است.
جدول  .1ویژگی های جمعیت شناختی جامعه پژوهش
ویژگیهای جمعیت شناختی

درصد

تعداد

میانگین

انحراف استاندارد

سن مادر
سن کودک با کمتوانی ذهنی وتحولی
جنسیت کودک با کمتوانی ذهنی وتحولی
پسر

51

23

دختر

49

22

سطح سواد مادران
بیسواد

13

6

40/41

2/56

ابتدایی

44/4

20

14/25

3/07

سیکل

20

9

دیپلم

17/7

8

لیسانس و باالتر

4/44

2

اشتغال مادران
خانهدار

93/3

42

شاغل

6 /7

3
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میزان درآمد خانواده
کمتر از 1000000

26/6

12

بین  1000000و 2000000

55/6

25

بین  2000000و 3000000
بیشتر از 3000000

13/3
4/44

6
2

بعد از انتخاب و انتساب تصادفی نمونهها به گروههای آزمایش و گواه ،به هریک از
گروهها توضیحاتی درباره روند اجرای پژوهش و مداخلهها داده شد و تأکید گردید تا در
همهی جلسات حضور فعالی داشته باشند .سپس از اعضای هریک از گروهها خواسته شد به
پرسشنامه ها (به عنوان پیش تست) پاسخ دهند .بعد از پایان جلسات آموزشی ،پسآزمون
اجرا گردید و بعد از یک ماه ،جهت انجام مرحله پیگیری ،از مادران خواسته شد تا به
پرسشنامه موردنظر پاسخ دهند.
جلسههای مداخله بر اساس پروتکل آموزشی هر گروه انجام شد .محتوی برنامه مبتنی
بر مدل دوگانهای بی سی ایکس بر اساس مطالعهی پژوهشهای انجامشده درباره این مدل
انجام شد ،فرمت جلسات پس از تهیه وتدوین بهوسیلهی نویسندگان این مقاله در سال ،1396
بر روی گروه آزمایشی انجام شد .روایی محتوایی بسته آموزشی با نظرخواهی از ده نفر
متخصص کودکان با نیازهای خاص انجام شد و شاخص نسبت روایی محتوایی 1الوشه
محاسبه گردید بدینصورت که با توضیح اهداف بسته آموزشی برای آن ها و ارائه تعاریف
عملیاتی مربوط به بسته ،ا ز آن ها درخواست شد تا از طریق پرسشنامه و بر اساس طیف سه
بخشی لیکرت « ضروری است» « ،مفید است ولی ضروری نیست» و « ضرورتی ندارد» هریک
از سرفصل های برنامه آموزشی را طبقه بندی کنند .بر اساس تعداد متخصصینی که سؤاالت
را مورد ارزیابی قرار دادند ،حداقل مقدار  CVRقابل قبول  0/62بود .بدین ترتیب جلسات
آموزشی که دارای ضریب روایی باالتری بودند انتخاب شدند .عالوه بر نظر متخصصان
جهت اعتباریابی ،بسته برروی  5مادر بصورت آزمایشی اجرا شد و موارد نقص و ابهام از آن
ها مورد سوال قرار گرفت و بررسی گردید .بنابراین پس از اخذ نظر اساتید و اجرای

1. content validity ratio
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آزمایشی ،اصالحات الزم انجام و بسته مداخله ای نهایی جهت آموزش بصورت کارگاه
آموزشی در 10جلسه  90دقیقهای تدوین شد (جدول .)2
همچنین ،بسته درمانی مبتنی بر شفقت به خود بر اساس فعالیتهای پژوهشی گیلبرت
( 2005و  )2009طراحیشده است .پس از تدوین بسته ،جهت بررسی روایی محتوایی،
نظرخواهی از سه نفر متخصص روانشناسی بالینی و آشنا به درمانهای موج سوم پیرامون
ارتباط جلسات آموزشی و مولفه ها ،کفایت تعداد جلسات و غیره جهت تدوین بسته نهایی
انجام شد و ازطریق محاسبه ضریب توافقی کریپندروف 1اعتباریابی محتوی انجام شد که
میزان ضریب تعریف شده مناسب برای توافق بین ارزیابان حداقل باید بیشتر از  0/67باشد و
بر این اساس بسته آموزشی در خصوص شرح جلسات و اهداف هر جلسه ،تائید شد (جدول
.)3
ابزارهای زیر در پژوهش حاضر مورد استفاده قرار گرفت .پرسشنامه تواناییها و
مشکالت :2بهمنظور ارزیابی مشکالت رفتاری کودکان با کمتوانی ذهنی و تحولی از این
پرسشنامه استفاده شد که یک ابزار غربالگری کوتاهمدت است و برای تعیین مشکالت
رفتاری و هیجانی کودکان و نوجوانان به کار میرود که در سال  1997توسط گودمن 3در
انگلستان طراحیشده و دارای  5زیرگروه اصلی میباشد که طیفی از عالئم روانپزشکی را
بر اساس مالکهای راهنمای بینالمللی طبقهبندی بیماریها ارزیابی میکند .زیرگروههای
این پرسشنامه عبارتنداز .1:مشکالت سلوک  .2مشکالت بیش فعالی-کمبودتوجه  .3عالئم
هیجانی  .4مشکالت ارتباطی با همساالن  .5رفتار اجتماعی مطلوب و  .6نمره کلی مشکالت
که از مجموع  4مورد اول به دست میآید .این پرسشنامه یک (نمره تأثیرگذاری) نیز دارد
که نشان میدهد آیا شدت مشکالت کودک بهاندازهای هست که بتواند در زندگی روزمره
او و خانواده اختالل ایجاد نماید؟ این پرسشنامه ،مشکالت و تواناییهای کودکان را در 25
ال درست تا حدی درست و
جمله مورد ارزیابی قرار میدهد .هر سؤال با جوابهای کام ً
نادرست طبقهبندیشده است که گزارش دهنده باید یکی از آنها را انتخاب کند .سؤالهای
 1،4،9،17،20رفتارهای مطلوب ،سؤاالت  19،23 ،6،11،14خرده مقیاس مشکل با همساالن،
سؤاالت  2،10،15،21،25خرده مقیاس بیش فعالی ،سؤاالت  3،8،13،16،24عالئم هیجانی
)1. Krippendorf’s alpha (α
)2. Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ
3. goodman
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و سؤاالت  5،7،12،18،22مشکالت سلوک را میسنجند .این پرسشنامه دارای نسخههای
مخصوص والد ( 4-16ساله) ،مخصوص آموزگار ( 4-16ساله) و خود گزارشگری (11-16
ساله) میباشد و بنا برنظر سازنده آنوقتی خیلی خوب پیشبینی میکند که هم توسط والد و
هم توسط آموزگار تکمیل گردد .این پرسشنامه ابتدا زیر نظر گودمن توسط کریمی صاعدی
در انستیتو روانپزشکی لندن به فارسی برگردانده شده ،سپس بهوسیله صنعتی به انگلیسی
ترجمه شد .خصوصیات روانسنجی این ابزار در پژوهشهای متعددی در کشورهای مختلف
ازجمله هلند ،عربستان سعودی ،سوئد آلمان و انگلستان ارزیابیشده است .گودمن برای
ارزیابی پایایی درونی ،آلفای کرونباخ را برای مقیاسهای مختلف  0/73گزارش کرد.
تهرانی دوست ،شهریور ،پاکباز ،رضایی و احمدی ( )1385روایی نسخه پرسشنامه نقاط قوت
و ضعف را در یک نمونه  600نفری از کودکان تهرانی موردبررسی قراردادند و روایی را
بین  0/74تا  0/95گزارش کردند.
پرسشنامه رابطه والد-کودک :این پرسشنامه دارای  30سؤال است و چگونگی رابطهی
والد-کودک را میسنجد .آزمودنی پاسخ خود را نسبت به هر سؤال در یک طیف 5
ال غلط) مشخص مینمایند .این پرسشنامه توسط روبرتز
ال درست تا کام ً
گزینهای ( 5-1کام ً
و پیاهات در دانشگاه ویرجینیا تهیهشده و شامل  3خرده مقیاس تعارض ،رابطه مثبت و
وابستگی است .سؤالهای ،28،27،25،24،23،21،20،19،18،17،14،12،7خرده مقیاس
تعارض را میسنجد .سؤالهای  29،22،16،13،10،8،5،3،1 ،30خرده مقیاس رابطه مثبت را
اندازهگیری میکند و سؤالهای  26،15،11،9،6خرده مقیاس وابستگی را میسنجد .تمام
سؤالهای خرده مقیاسهای تعارض و وابستگی بهصورت معکوس نمرهگذاری میشوند.
روبرتز و پیاهات در تحقیقی که بر روی  714کودک  4/5-5/5ساله انجام دادند آلفای خرده
مقیاس تعارض را  ،0/83رابطه مثبت  0/72و وابستگی را  0/75به دست آوردند .بهمنظور به
دست آوردن روایی و پایایی ،پرسشنامه روی  30نفر اجراشده و نتایج زیر به دست آمد.
آلفای کل پرسشنامه رابطه والد-کودک  ،0/72خرده مقیاس تعارض  ،0/84رابطه مثبت 0/59
و وابستگی  0/56به دست آمد .همبستگی  3خرده مقیاس با نمره کل  ،0/87خرده مقیاس
تعارض با نمره کل  ،0/81رابطه مثبت با نمرهی کل  0/62و وابستگی با نمره کل  0/22به
دست آمد (معصومی زارع.)1392،
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جدول  .2رئوس جلسات درمانی مبتنی بر مدل دوگانهای بی سی ایکس
رئوس جلسات درمانی
جلسه اول
برقراری ارتباط اولیه ،معرفی اعضاء وگروهبندی ،مروری بر ساختار جلسات ،آشنایی با اصول و اهداف ویژه
درمان بر اساس مدل دوگانهای بی سی ایکس ،برجسته و مشخص کردن تأثیر مداخله بر اساس این مدل بر اهداف
تعیینشده ،ایجاد انگیزه
جلسه دوم
مداخالت مبتنی بر استرسور ( - :)1هدف کاهش تأثیر نشانهها و مشکالت رفتاری کودکان ناتوان هوشی بر مادران
 آموزش و گسترش دانش و آگاهی والدین از ویژگیهای کودکان با کمتوانی ذهنی و تحولی (جسمانی،شناختی ،عاطفی ،هیجانی و رفتاری) ،نیازها و مشکالت مختلف آنها (آموزشی ،تربیتی و اجتماعی)
جلسه سوم
مداخالت مبتنی بر استرسور ( - :)2آموزش والدین در جهت مدیریت مشکالت رفتاری کودکان ناتوان هوشی با
استفاده از روشهای رفتاری (از قبیل ایجاد رفتارهای مطلوب و کاهش یا حذف رفتارهای نامطلوب با استفاده از
انواع برنامههای تقویتی مثل تقویت نسبتی و ثابت)
جلسه چهارم
مداخالت مبتنی بر منابع ( :)1هدف ایجاد حمایت و گسترش منابع فردی و اجتماعی مادران میباشد .آموزش
نحوهی ایجاد حمایت اجتماعی و ضرورت آن بر اساس الگوهای حمایت اجتماعی ،از قبیل به اشتراکگذاری
منابع رسمی ،حمایتهای عاطفی و روانشناختی ،حمایت اطالعاتی ،حمایت ارزشی ،حمایت مادی و حمایت
شبکهای
جلسه پنجم
مداخالت مبتنی بر منابع ( :)2ایجاد حمایتهای گروهی توسط مادران ،دوستان خانوادگی ،افراد مهم و متخصصان
بهصورت برخط (آنالین) از طریق تشکیل گروه و کانال در شبکههای اجتماعی
جلسه ششم
مداخالت مبتنی بر منابع ( :)3هدف افزایش عزتنفس مادران  -تعریف عزتنفس ،عوامل مؤثر بر آن ،نقش
عزتنفس در مدیریت فرزند ناتوان و روشهای بهبود عزتنفس
جلسه هفتم
مداخالت مبتنی بر استرس ادراکشده :هدف ایجاد برداشتهای مثبت از استرسور -پرداختن به نقاط قوت
مادران ،تمرین بخشش ،رضایتمندی و خوشبینی بهمنظور ایجاد تعامالت سازنده و کسب تجربههای خوشایند
جلسه هشتم
مداخالت مبتنی بر سبکهای مقابلهای ( - :)1هدف استفاده مناسب از راهبردهای مقابلهای برای رویارویی با عامل
استرسور -آموزش روش ذهن آگاهی از قبیل تنفس عمیق ،آرمیدگی عضالنی ،تجربه بدون قضاوت و مشاهده
خود
جلسه نهم
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مداخالت مبتنی بر سبکهای مقابلهای ( :)2آموزش روش تنظیم هیجانات بهعنوان سبک مقابلهای هیجان محور،
شامل معرفی و تعریف هیجانات و روشهای مدیریت هیجانات
جلسه دهم
جمعبندی جلسات گذشته ،ارزیابی کیفی سازگاری مادران ،ارائه راهکارهایی برای تداوم و حفظ آموزشهای
ارائهشده

جدول  .3رئوس جلسات درمانی مبتنی بر مهرورزی
رئوس جلسات درمانی
جلسه اول
برقراری ارتباط اولیه ،گروهبندی ،مروری بر ساختار جلسات ،آشنایی با اصول کلی درمان مبتنی بر شفقت به خود
و تمایز شفقت به خود با تأسف برای خود
جلسه دوم
آموزش ذهن آگاهی همراه با تمرین وارسی بدنی و تنفس ،آشنایی با دستگاههای مغزی مبتنی بر شفقت به خود و
تکالیف خانگی
جلسه سوم
آشنایی با خصوصیات افراد مشفق و شفقت نسبت به دیگران ،پرورش احساسگرمی و مهربانی نسبت به خود،
پرورش و درک اینکه دیگران نیز نقایص و مشکالتی دارند (پرورش حس اشتراکات انسانی) در مقابل احساسات
خود تخریب گرانه و ارائه تکلیف خانگی
جلسه چهارم

مرور تمرین جلسه قبل ،ترغیب آزمودنیها به خودشناسی و بررسی شخصیت خود بهعنوان مشفق" یا "غیرمشفق"

با توجه به مباحث آموزشی ،شنایی و کاربرد تمرینهای "پرورش ذهن مشفقانه " (ارزش شفقت به خود ،همدلی و
همدردی نسبت به خود و دیگران ،آموزش استعاره فیزیوتراپ) و تکالیف خانگی
جلسه پنجم

مرور تمرین جلسه قبل ،آشنایی و کاربرد "تمرینهای پرورش ذهن مشفقانه " (بخشش ،پذیرش بدون قضاوت،
آموزش استعاره آنفلوانزا و آموزش بردباری) و تکالیف خانگی
جلسه ششم
مرور تمرین جلسه قبل ،تمرین عملی ایجاد تصاویر مشفقانه ،آموزش سبکها و روشهای ابراز شفقت (شفقت
کالمی ،شفقت عملی ،شفقت مقطعی و شفقت پیوسته) و بهکارگیری این روشها در زندگی روزمره و برای
والدین ،دوستان ،معلمان و آشنایان .تکالیف خانگی
جلسه هفتم

مرور تمرین جلسه قبل ،آموزش نوشتن نامههای شفقت برای خود و دیگران ،آموزش روش" ثبت و یادداشت
روزانه موقعیتهای واقعی مبتنی بر شفقت و عملکرد فرد در آن موقعیت "
جلسه هشتم
جمعبندی و ارائه راهکارهایی برای حفظ و بهکارگیری این روش درمانی در زندگی روزمره
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نتایج
در مطالعه حاضر برای بررسی مقایسه اثربخشی آموزش فرزندپروری مبتنی بر برنامه مدل

دوگانهای بی سی ایکس و فرزندپروری مبتنی بر مهرورزی بر رابطه مادر –کودک و
مشکالت رفتاری کودکان با کمتوانی ذهنی و تحولی از تحلیل واریانس با تکرار سنجش
استفاده شد .جدول  ،4میانگین و انحراف استاندارد رابطه مادر-کودک و مشکالت رفتاری
کودکان با کمتوانی ذهنی و تحولی در گروههای آزمایش و گواه را نشان میدهد.
جدول .4میانگین و انحراف معیار مشکالت رفتاری و رابطه مادر-کودک درگروهای آزمایش و گواه
مشکالت رفتاری
گروهها

میانگین

انحراف
معیار

رابطه مادر -کودک
تعداد

میانگین

انحراف

تعداد

معیار

گروه مبتنی بر مهرورزی

35/28

0/55

15

94/86

1/39

15

گروه مبتنی بر مدل دوگانهای بی سی
ایکس

23/95

0/55

15

80/90

1/43

15

گروه گواه

33/88

0/55

15

101/66

1/39

15

بر اساس نتایج جدول  ،4در گروه مادرانی که آموزش مبتنی بر مدل دوگانهای بی سی
ایکس دریافت کرده بودند نسبت به گروههای دیگر ،میانگین مشکالت رفتاری کودکان با
کمتوانی ذهنی و تحولی کاهش و رابطه مادر-کودک افزایش بیشتری نشان میدهد.
همچنین ،بمنظور بررسی نرمال بودن توزیع متغیرهای پژوهش از آزمون کالموگروف-
اسمیرنف استفاده شد که نتایج نشان می دهد آماره  Zآزمون کالموگرف -اسمیرنف برای
متغیرها در هر سه مرحله معنی دار نمی باشد یا بعبارتی توزیع آنها نرمال است (جدول.)5
جدول  )5نتایج آزمون کالموگروف-اسمیرنف برای متغیرهای پژوهش در مراحل پیش آزمون ،پس
آزمون و پیگیری
متغیر

مشکالت رفتاری

مرحله

آماره ZK-S

سطح معنی داری

پیش آزمون

0 /122

0/ 90

پس آزمون

0 /151

0/70

پیگیری

0/148

0/60

پیش آزمون

0/98

0/25
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رابطه مادر-
کودک
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پس آزمون

0/106

0/20

پیگیری

0/101

0/18

بهمنظور پاسخ به فرضیه پژوهش همانگونه که گفته شد از تحلیل واریانس با تکرار
سنجش استفاده شد .در این تحقیق یک عامل درون آزمودنی وجود داشت که زمان اندازه
گیری متغیرهای پژوهش در سه مرحله پیش آزمون ،پس آزمون و پیگیری بود و یک عامل
بین آزمودنی وجود داشت که عضویت گروهی بود .لذا طرح مورد استفاده طرح درون-بین
آزمودنی می باشد .در این بخش ،ابتدا نتایج آزمون تحلیل واریانس با تکرار سنجش برای
گروه ها ارائه می شود ،سپس در ادامه مقایسه زوجی گروها بررسی می شود .با توجه به اینکه
آزمون آنالیز واریانس اندازه گیری های مکرر نسبت به فرض کرویت حساس است ابتدا
الزم است این فرض بررسی و براساس نتایج آن از آماره مناسب استفاده نمود .به همین منظور
از آزمون موچلی استفاده شد که نتایج در جدول  6گزارش شده است.
جدول  .6نتایج آزمون موچلی متغیرها
متغیر

Wموچلی مجذور خی درجه آزادی سطح معنی داری اپسیلون گرین هاوس-گیسر اپسیلون هاین-

فلت
مشکالت رفتاری 22/04 0/58

2

0/001

0/70

0/ 73

رابطه مادر-کودک 42/42 0/34

2

0/001

0 /60

0/64

نتایج جدول  6نشان می دهد که آماره  Wموچلی برای متغیر مشکالت رفتاری ()0/58
و متغیر رابطه مادر-کودک ( )0/34در سطح  0/001معی دار می باشد .این یافته نشان می
دهد که فرض کرویت برقرار نیست و واریانس تفاوت ها در بین سطوح متغیر وابسته بصورت
معنی داری متفاوت است .تخطی ازپیش فرض کرویت باعث می شود آماره  Fتحلیل
واریانس دقیق نباشد .برای رفع این مشکل و افزایش دقت آماره  ،Fالزم است درجه آزادی
با استفاده از دو روش گرین هاوس-گیسر و هاین فلت تصحیح شود .معموال چنانچه مقدار
اپسیلون بزرگتر از  0/75باشد از تصحیح هاین فلت استفاده می شود و اگر مقدار اپسیلون
کوچکتر از  0/75باشد از تصحیح گرین هاوس-گیسر استفاده می شود .با توجه به جدول ،6
مقدار اپسیلون شاخص های گرین هاوس-گیسر و هاین-فلت برای متعیر ها از  0/75کمتر
است .با توجه به کوچکتر بودن مقدار اپسیلون شاخص های تصحیح برای هر دومتغیر ،از
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شاخص گرین هاوس -گیسر برای تصحیح درجه آزادی آماره  Fاستفاده شد .بنابر این با
درنظر گرفتن تصحیح گرین هاوس-گیسر ،در جدول  7نتایج آزمون تحلیل واریانس با
تکرار سنجش برای بررسی تفاوت سطوح متغیر وابسته در سه مرحله پیش آزمون ،پس
آزمون و پیگیری گزارش شده است .برای بررسی اندازه اثر از مجذور اتای جزئی استفاده
شد .مقدار اتای جزئی ( )0/001و کمتر نشانگر اثر کم )0/004(،تا ( )0/009اثر متوسط و
( )0/10و بیشتر نشانگر اثر زیاد است.
جدول .7نتایج آزمون تحلیل واریانس برای بررسی تفاوت گروه هادر متغیرهای پژوهش
منابع تغییرات

متغیر

مراحل

مجموع

درجه

میانگین مجموع

مجذورات

آزادی

مجذورات

1074/ 678

1

رابطه
مادر-
کودک

مراحل

تعامل مراحل با گروه 3484/043

معنی
داری

اتا

1074/678

92/178

0/001

0/687

565/078

48/468

0/001

0/698

1

4951/049

150/695

0/001

0/786

2

1742 /022

مشکالت رفتاری تعامل مراحل با گروه 2 1130/156
451 /049

آماره
F

سطح

مجذور

5 /022

0/ 001

0/721

همانطور که در جدول  7نشان داده شده است ،میزان Fاثر تعامل مراحل و گروه برای
هردو متغیر وابسته یعنی متغیر مشکالت رفتاری ( )48/468و متغیر رابطه مادر-کودک
( )5/022در سطح  0/001معنی دار می باشد .این یافته ها نشان می دهد که گرو های آزمایش
و گواه از لحاظ متغیرهای پژوهش در سه مرحله پیش آزمون،پس آزمون و پیگیری با
یکدیگر تفاوت معنی داری دارند .از سوی دیگر مجذور اتا برای متغیرها بیشتر از  0/10می
باشد که نشان می دهد تفاوت بین گروه ها در جامعه بزرگ و قابل توجه است.
جهت بررسی تفاوت گروه فرزندپروری مبتنی بر مدل دوگانهای بی سی ایکس با گروه
فرزندپروری مبتنی بر مهرورزی و گروه گواه در متغیرهای پژوهش ،در جدول  8نتایج مقایسه
میانگین سه گروه گزارش شده است.
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جدول  .8نتایج مقایسه میانگین گروههای آزمایشی و گواه در متغیرهای پژوهش
متغیر

مهرورزی

گروه
تفاوت میانگین

برآورد

رفتاری

مشکالت

کودک

رابطه مادر-

خطای استاندارد

سطح معنی داری

تفاوت میانگین

برآورد

خطای استاندارد

سطح معنی داری

-1/40

تفاوت میانگین

-11/33

0/78

0/001

-

-

-

-9/93

0/78

0/08

برآورد

-

-

11/33

0/780

0/001

1/40

خطای استاندارد

Double
ABCX
گواه

Double ABCX

سطح معنی داری

مهرورزی

-

گواه

0/78

0/001

0/78

0/08

9/93

0/780

0/001

-

-

-

-

-

13/96

2/00

0/001

-6/80

1/96

0/05

Double
ABCX

-13/96

2/00

0/001

-

-

-

2/00

0/001

گواه

6/80

1/96

0/05

20/76

2/00

0/001

-

-

مهرورزی

-

20/76
-

بر اساس نتایج جدول شماره  ، 8در متغیر مشکالت رفتاری تفاوت میانگین گروه مبتنی
بر مدل دوگانهای بی سی ایکس با گروه مبتنی بر مهرورزی ( )-11/33معنی دار می باشد
( .) P<0/001همچنین تفاوت میانگین گروه مبتنی بر مدل دوگانهای بی سی ایکس با گروه
مبتنی بر مهرورزی در متغیر رایطه مادر-کودک ( )-13/96معنی دار است (.)P<0/001
بنابراین یافته ها می توان گفت درمان مبتنی بر مدل دوگانهای بی سی ایکس نسبت به درمان
مبتنی بر مهرورزی در هر دو متغیر وابسته یعنی مشکالت رفتاری و رابطه مادر-کودک
اثربخشتر بوده و تفاوتها معنادار بوده است.

بحث و نتیجهگیری

در این پژوهش میزان اثربخشی دو نوع برنامه آموزش فرزندپروری –برنامه آموزشی مبتنی

بر مدل دوگانهای بی سی ایکس و برنامه آموزشی مبتنی بر مهرورزی -بر رابطه مادر-کودک
و مشکالت رفتاری کودکان با کمتوانی ذهنی و تحولی مورد بررسی قرار گرفت .نتایج این
پژوهش اهمیت مداخالت و برنامههای آموزشی را برای مادران کودکان با کمتوانی ذهنی
و تحولی مشخص کرده است که با نتایج پژوهشهای قبلی در این زمینه همسوست (اصالنی،
وارسته و اماناللهی 1395؛ رضایی ،غفاری و رضائیان .)1396 ،مشکالت رفتاری مانعی
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بزرگ برای یکپارچگی اجتماعی افراد با ناتوانی ذهنی و تحولی است (کوپر و همکاران،1

 .)2009همچنین باعث جایگذاریهای ناموفق در محیطهای عمومی و محدود شدن محیط-
های اجتماعی آنان میشود (امرسون و انفیلد .)2011،2از سوی دیگر ،خانواده ،همساالن و
همکالسیهای افراد با کمتوانی ذهنی و تحولی ممکن است در معرض خطر آسیب های
جسمانی ،مشکالت سالمت روان ،استرس و فرسودگی قرار بگیرند (اسمیت،هلی و
ایدن .)2015،3علی رغم این تاثیرات قابل مالحظه ،عوامل مرتبط با مشکالت رفتاری بصورت
کامل مشخص نشدهاند (نایس .)2015 ،به هر حال ،یافتههای پژوهشی نشان می دهند که
عوامل مختلفی با مشکالت رفتاری کودکان با کمتوانی ذهنی و تحولی مرتبط هستند از جمله
عوامل شخصی،عوامل مربوط به فضای زندگی و حمایت و سطوح سال مت روانی و جسمی
(لند کوئیست 2013،4وکوپر و همکاران.)2009،لند کوئیست ( )2013در یک پژوهشی که
بر روی  915فرد با کمتوانی ذهنی و تحولی انجام داد نشان داد که شدت کمتوانی
ذهنی ،توانائی های ارتباطی ضعیف،نقص های اجتماعی،مشکالت خواب شبانه ،سبک
فرزندپروری و مداخالت روانشناختی با مشکالت رفتاری مرتبط است .مشخص کردن
عوامل مرتبط با مشکالت رفتاری افراد با کمتوانیهای ذهنی و تحولی می تواند در برنامه
های مداخله ای بویژه مداخله بهنگام مورد استفاده قرار بگیرد (امرسون و انفیلید.)2011،از
سوی دیگر با توجه به اینکه تحقیقات متعددی سبک های فرزندپروری را با پیامدهای مهم
رفتاری و عملکرد عاطفی -هیجانی در کودکان مرتبط دانسته اند (دریسکول ،راسل و
کروکت .) 2008،5یکی از اهداف پژوهش حاضر بررسی تاثیر فرزندپروری مبتنی بر مدل
دوگانهای بی سی ایکس بر مشکالت رفتاری کودکان با کمتوانیهای ذهنی و تحولی بود
که نتایج مطالعه نشان داد مشکالت رفتاری کودکان با کمتوانی ذهنی و تحولی در گروه
آزمایشی مبتنی بر مدل نسبت به گروه مبتنی بر مهرورزی و گواه بهطور معنادارتری
کاهش یافته است .متغیر وابسته دیگر مورد بررسی در پژوهش حاضر رابطه مادر -کودک
بود .لگزا و همکاران ) 2010( 6نشان دادند که توجه بسیار کمی به ارتباط والد – فرزند در
1. Cooper, S. A et all
2. Emerson, E., & Einfeld, S. L
3. Smyth, E., Healy, O., & Lydon, S
4. Lundqvist
5. Driscool, A. K., Russell, S. T., & Crockett, L
6. Laghezza, L et all
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خانواده های کودکان با کمتوانیهای ذهنی و تحولی شده است که در این پژوهش به این
موضوع پرداخته شد که یافته ها نشان داد اثربخشی آموزش مبتنی بر مدل دوگانهای بی سی

ایکس نسبت به گروههای دیگر در رابطه مادر -کودک معنادارتر بوده است .این یافتهها با
نتایج پژوهش گورالنیک )2011( 1و وودمن ،هلنا ،مادسلی و هاسر )2015( 2همسو می
باشد.گورالنیک ( )2011نشان داد که نوع الگوهای رابطهای و تعامل بین والدین و کودکان
با ناتوانیها بر میزان مشکالت رفتاری آنها تأثیرگذار است .اثربخشی بهتر برنامه آموزشی
مبتنی بر مدل دوگانهای بی سی ایکس بر مشکالت رفتاری و ارتباطی کودکان با کمتوانی
ذهنی و تحولی را باید در مؤلفههای این مدل جستجو کرد .مؤلفههای چندگانه و تعاملی این
مدل عبارت بودند از استرسور و اثرات آن ،منابع درونی و بیرونی خانواده ،ادراک و برداشت
از استرسور و تأثیر این سه عامل (سبکهای مقابلهای) بر سازگاری و انعطافپذیری مادران.
نیازهای خانواده :عامل ( )Aaمنظور عواملی است که یک خانواده بهطور ویژه با یک استر
سور در یک محدوده زمانی سروکار دارد .یک پیشینه قابل استنادی از انواع مختلفی از استر
سورها که یک خانواده باواسطه داشتن یک کودک ناتوان ،آنها را متحمل میشود وجود
دارد .برای مثال ،وقت ،هزینه و تالش مضاعف برای مداخله بهنگام ،آموزش ویژه یا دریافت
خدمات ویژه که استرسهای بیشتری ایجاد میکنند ( )aو ناشی از نارسایی اولیه ()A
میباشد .تحقیقات نشان میدهد که کسب دانش و آگاهی مادران کودکان با کمتوانی ذهنی
و تحولی از خصوصیات آنان بر نوع رابطه ،نگرش و ابراز هیجانات مادران و کاهش
مشکالت رفتاری کودکان تأثیر دارد (رویو،گاسکا و دئو .)2018 ،3منابع خانواده :عامل
( ،)Bbپاترسون ومک کوبین سه نوع اصلی از انواع منابع را در هنگام مدیریت بحران
ناسازگاری موردتوجه قرار دادهاند (مک استی ،ترمبات و دیسانایک :)2014،4منابع شخصی
و منحصربهفرد اعضاء خانواده ،منابع درونی در سیستم خانواده و حمایت اجتماعی از منابع
خارج از خانواده .منابع شخصی شامل این موارد میشود :امکانات مادی ،سالمت جسمانی و
بهداشت روانی ،آموزش و ویژگیهای شخصیتی هر یک از اعضای خانواده .منظور از
آموزش ،تواناییهای شناختی اعضای خانواده در حل مسائل پیش روی آنهاست .پیرلین و
1. Guralnick
2. Woodman, Mawdsley & Hauser-Cram
3 .Royo, Gusca & Deo
4. McStay, Trembath & Dissanayake
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اسکولر دریافتند که اعضاء خانوادهای با سطوح خود کارآمدی و عزتنفس باال در مقابله با
استرسهای اجتماعی بهتر عمل میکنند (پاترسون و مک کوبین .)1983،1رز ،نلسون و
هاردیمن ) 2016( 2نشان دادند که اکثر منابع اصلی درونی سیستم خانواده این موارد را دربر
میگیرد :خود پنداره اعضاء ،ارتباط باز ،حمایت متقابل ،توانایی حل مسئله ،بهداشت روانی،
سالمت فیزیکی و یک حس تسلط و فائق آمدن بر مشکالتی که تجربه میشوند) .در
خصوص ایجاد حمایتهای بیرونی و افزایش عزتنفس مادران بهعنوان منبع درونی (عامل
 )Bbاثباتشده است که مادرانی که حمایت اجتماعی مثبت دریافت میکنند ،کمتر از سایر
مادران ،استرس را تجربه میکنند (حمدی و دالی .)2017 ،3سطوح حمایت مورد نیاز به تاثیر
ناتوانی بر خانواده و چالش های نگه داری و مراقبت از یک کودک ناتوان هوشی با گذشت
زمان بستگی دارد.بنابراین خدمات حمایتی برای اعضای خانواده و بویژه مادران کوکان با
کمتوانی ذهنی و تحولی بایستی حمایت های اجتماعی و شبکه ای را بمنظور افزایش توانایی
مقابله با شرایط کودک را در آنان فراهم نماید .ادراکات خانواده :عامل ( ،)Ccاین عامل
اشاره دارد به معنایی که خانواده به بحران ( )Xxمیدهد ،انباشت نیازها و استرسورها ()Aa
و منابعشان برای مقابله با آنها ( .)Bbاین ادراکات با منابع موجود برای فراهم کردن مقابله
با بحران خانواده تعامل دارد .پاترسون و مک کوبین اذعان میکنند که معنای دادهشده به
موقعیت میتواند این موارد را روشن کند :موضوعات رودروی والدین ،راهحلهای بالقوه
برای حل بحران ،مدیریت هیجانی مسئله و توانمندسازی خانواده برای همترازسازی یا تعادل
یابی مجدد (مک استی ،ترمبات و دیسانایک .)2014،از سوی دیگر ،نتایج پژوهشها نشان
میدهد اینکه مادران چگونه استرسور را تعریف میکنند بر واکنش آنها به عامل استرسزا
تأثیرگذار است .درحالیکه برخی از والدین ارزیابی عینی از عامل استرسزا و ناتوانی دارند
و سعی میکنند روشهای مؤثری برای کاهش اثرات آن ازجمله مدیریت مشکالت رفتاری
کودکان پیدا کنند ،برخی دیگر عامل استرسزا و داشتن کودک با کمتوانی ذهنی و تحولی
را موقعیتی غیرقابل تغییر تفسیر میکنند و تالشی برای مقابله انجام نمیدهند
(ساریمسکی .)2001،4سازگاری خانواده :عامل ( ،)Xxاین عامل تولید نهایی مدل است.
1. Patterson & McCubbin
2. Rose, Nelson & Hardiman
3. Hemdi & Daley
4. Sarimski
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سازگاری خانواده ،یک پاسخ مثبت به استرسورهای خانواده و استفاده مؤثر از راهبرهای
مداخله ایست ،بهعبارتدیگر سازگاری خانواده فرایندی است که طی آن اعضاء خانواده
بهطور مستقیم با عامل استرسزا تعامل پیدا میکنند و تغییرات سامانمند بهمنظور افزایش
رضایتمندی و بهداشت روانی انجام میشود (رز ،نلسون و هاردیمن .)2016 ،همانطور که
پیشتر اشاره شد هرچند وجود کودک ناتوان ضرورت ًا به تجارب منفی منجر نمیشود (حسام
زاده و همکاران .)2015 ،با در نظر گرفتن نتایج پژوهش حاضر میتوان گفت که با
حمایتهای اطالعاتی ،اجتماعی و عاطفی برای مادران کودکان با کمتوانی ذهنی و تحولی
از یکسو و اکتساب مهارتهای مقابلهای از سوی دیگر ،میتوان کیفیت زندگی خانوادگی
و تعامل مثبت مادران با کودکان ناتوان هوشی را ارتقاء بخشید (زونا و همکاران2010،1؛ کیم
و ژو ،)2013 ،2مهارتهای فرزندپروری برای پاسخ مؤثر به نیازهای این کودکان و پیشگیری
و کاهش مشکالت رفتاری را آموزش داد (لساک و همکاران )2014 ،3و ادراک آنها از
ناتوانی را بهبود بخشید و ظرفیت مقابله مؤثر با استرسها را در آنان ایجاد نمود (یانگ و لی،4
.)2016
بهطورکلی میتوان گفت که بر مبنای مدل دوگانهای بی سی ایکس ،پژوهش حاضر
حمایت منطقی و تجربی از ارتباط بین چندین متغیر در روابط مادر-کودک و کاهش
مشکالت رفتاری کودکان با کمتوانیهای ذهنی و تحولی را فراهم کرده است .بعبارت دیگر
نتایج این پژوهش در راستای نتایج پژوهش های گسترده دیگر ،مالحظات مداخله ای روشنی
برای متخصصانی که با خانواده های کودکان با نیازهای خاص کار می کنند فراهم کرده
است .از محدودیتهای این پژوهش محدود بودن جامعه آماری این مطالعه به مادران و
تعمیم محافظهکارانه به سایر اعضای خانواده کودکان با کمتوانی ذهنی و تحولی میباشد که
ضرورت انجام پژوهشهای آتی بر روی سایر اعضای خانواده را روشن میسازد.
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