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Background and Purpose: Previous studies indicate the importance of the perceived energy for
parenting and mindfulness in the optimal upbringing of children with special needs. In this regard,
the present study aimed to investigate the effect of nurturing program for parents and children with
special needs and their health challenges on the perceived energy for parenting and mindfulness.
Method: The present research was a quasi-experimental study with pretest- posttest control group
design. The population of the study consisted of parents of children with special needs in the
exceptional schools of the first district of Rasht city in the first semester of academic year 2019-2020.
The sample consisted of 60 parents (mother/father) who were selected by convenience sampling and
randomly assigned to the experimental or control group. The applied instruments were Perceived
Energy for Parenting Scale (Janisse, Barnett, & Nies, 2009) and Freiburg Mindfulness InventoryShort Form (Walach et al., 2006). The experimental group, including children with special needs and
their parents received twelve sessions of nurturing program for parents and children with special
needs and their health challenges (Burton et al., 2018), but the control group did not receive any
intervention. Eventually, the data were analyzed by one-way analysis of covariance.
Results: The findings indicated that the nurturing program for parents and their children with special
needs and their health challenges had a significant effect on increasing perceived energy for parenting
(F=80.94) and mindfulness (F=9.10) (P<0.01).
Conclusion: Considering the importance of perceived energy for parenting and mindfulness in
optimal child rearing, the current nurturing program with a focus on attitudes, needs, independence,
empathy, and parent-child relationship can be an effective intervention for enhancing perceived
energy for parenting and mindfulness in the parents of children with special needs.
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Introduction
Children with disabilities and developmental delays
are known as children with special needs. This
concept includes a range of disorders in cognitive,
physical, motor, verbal and social dimensions (2).
One of the most important issues faced by the parents
of children with special needs is parenting;
specifically the perceived energy for parenting.
Perceived energy for parenting is a new concept
introduced in relation to the parenting. Like any
other social role, parenting requires sufficient
energy. In fact, the perceived energy for parenting
consists of cognitions, behaviors, and emotions
related to parenting, which refer to the physical,
cognitive and emotional capacities required to
perform parenting duties (10). Parents can suffer
from parental burnout, which is characterized by
physical and emotional fatigue, emotional distance
in parent-child relationship, and feeling inadequate
to play the role of a parent (11-15).
Mindfulness is another important issue that can be
considered in relation to parents of children with
special needs and the children themselves. One of the
most characteristic definitions of mindfulness
includes awareness arising from purposeful,
instantaneous and non-biased attention (18-24).
Petcharat and Liehr (20) associate mindful parenting
with lower levels of stress, anxiety, and depression,
and higher levels of psychological well-being in the
parents of children with special needs. Also, findings
show the effect of conscious parenting on the
increase of acceptance in the children with special
needs.
Parents of children with special needs face many
difficulties in finding appropriate care for their
children (30) and for many reasons; they have
limited access to adequate and high-quality care.
However, effective interventions can play a very
prominent role in improving the family, children and
related dimensions (2). Accordingly, the aim of this
study was to investigate the effect of parenting and
children with special needs and their health struggles
on the perceived energy for parenting and
mindfulness.
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Method
The present research was a quasi-experimental study
with pretest- posttest control group design. The
population of the study consisted of parents of
children with special needs in the exceptional
schools of the first district of Rasht city in the first
semester of academic year 2019-2020. The sample
consisted of 60 parents who were selected by
convenience sampling and then randomly assigned
to the experimental or control group. The applied
instruments were as follows:
Perceived energy for parenting scale: Janisse,
Barnett & Nies designed this scale to assess parents'
energy levels in their parenting roles. The content of
the items are based on the literature related to
parenting tasks as well as on the assessment of the
overall energy metering of McNair et al (10).
Freiburg Mindfulness Inventory-Short Form:
Walach et al designed the Freiburg Mindfulness
Questionnaire to assess the experience of
mindfulness (37). The short form of the Freiburg
Mindfulness Inventory is a self-report and one-factor
tool that consists of 14 items about mindfulness
experience and is scored in 4-point Likert scale from
(1) rarely to (4) almost always.
The parenting program for children with special
needs and their health challenges (31) belongs to a
broader set of parenting programs. In general, this
program was designed to substitute dysfunctional
parenting of children with special needs with
nurturing parenting program. The parenting program
for parents of children with special needs and their
children includes 12 two-hour group sessions (one
session per week). In the first 90 minutes, parents
and children were visited separately, and then in the
last 30 minutes, parents and children gathered for
food and family activities.

Results
Table 1 shows the mean and standard deviation of
pre-test and post-test scores on perceived energy for
parenting and mindfulness in the experimental and
control groups. Also in this table, the results of
Kolmogorov-Smirnov test (K-S Z) are reported to
check the normality of the distribution of variables
in the two groups. According to this table of Z
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statistics, the K-S test is not significant for all
variables. Therefore, it can be concluded that the
distribution of variables is normal.

Table 1. Descriptive Indices of Study’s Variables in Experimental and Control Groups

Variables
Pre-test
Perceived Energy for Parenting
Post-test
Pre-test
Mindfulness
Post-test

Groups
Experimental Group
Control Group
Experimental Group
Control Group
Experimental Group
Control Group
Experimental Group
Control Group

One-way analysis of covariance was used for each
of them to investigate the effect of the nurturing
program on the perceived energy for parenting and
mindfulness, considering that these two variables are
completely separated from each other. Also, before
performing the analysis, all the assumptions of oneway univariate analysis of covariance were checked
and established.
The results of one-way analysis of covariance to
investigate the difference between the experimental
and control groups in the perceived energy for
parenting showed that the F-statistic was significant
at the post-test phase (53.86, p<0.001). This shows
that there is a significant difference between the two
groups in terms of the perceived energy for
parenting. Also, the effect size of 0.48 showed that
this difference was large in the population. The Fstatistic of perceived energy for parenting was
significant at the level of 0.001 (80.94).
The results of one-way analysis of covariance to
examine the difference of mindfulness between the
experimental and control groups showed that the Fstatistic was significant at the post-test phase
(F=17.89, p<0.001), indicating that there was a
significant difference between the two groups in
terms of mindfulness. The effect size of .24 showed
that this difference was large in the population. The
F-statistic for mindfulness at the pre-test phase
(9.10) was significant at the level of 0.004. This

Mean
35.20
41.56
48.70
45.50
31.43
39.43
46.80
44.01

SD
4.51
7.19
4.20
6.51
5.01
4.21
3.41
4.31

K-S Z
0.140
0.114
0.147
0.104
0.145
0.108
0.145
0.105

P
0.135
0.052
0.098
0.166
0.107
0.081
0.111
0.094

indicates that pre-test had a significant effect on the
post-test scores.
Conclusion
The results of this study showed that the nurturing
program for parents has a significant effect on the
perceived energy for parenting of parents of children
with special needs. According to the results of the
present study, the nurturing program for parents
increased the perceived energy for parenting in the
participant parents through focusing on the
cognitive, social and emotional dimensions (11-15).
On the other hand, the nurturing program had a
significant effect on the mindfulnes of children with
special needs.
These parents mostly have lower level of
mindfulness which may cause numerous problems
for them and their families. So, it can be concluded
that the nurturing program, by emphasizing the
acceptance of differences, peace, comfort, achieving
peace, grief, and loss in both parents and children,
led to an increase in parental awareness (20-24).
One of the limitations of the present study was the
lack of continuous assessment of parents during the
presentation of the parenting program, which
resulted in the lack of full awareness of the impact of
each session. It is suggested that next studies assess
the parents during the intervention to determine the
impact of the program.

235

Quarterly Journal of

Child Mental Health
Ethical Considerations
Compliance with ethical guidelines: This study was
conducted independently and is not the result of an approved
dissertation or research project. It was conducted with the
permission No. 3701/28130/937 dated 30.05.2019 by the
Education Administration of District One of Rasht and with the
full consent of the sample.
Funding: The present study was conducted without any
financial support from a specific organization.
Authors’ contribution: : In the present study, the first and
second authors participated in the intervention sessions. The

236

Vol. 7, No. 4, Winter 2021
third and fourth authors were involved in writing and editing
the article, and the fifth author was involved in data collection
and analysis.
Conflict of interest: The authors declared no conflict of
interest and the results have been reported clearly with no bias.
Acknowledgments: We sincerely thank the officials of the
exceptional schools in District One of Rasht, the educated and
kind parents of children with special needs, and the children
participating in the research.

دورههفتم،شماره،4زمستان9911

فصلنامهسلامتروانکودک
مقاله پژوهشی

اثربخشی برنامه پرورشی والدین و کودکان با نیازهای ویژه و کشاکشهای سلامتی آنها بر انرژی ادراک شده والدگری
و ذهنآگاهی
وحید حاجی علیانی ،1افشین طهماسبی ،2عادله شخص بلندقدر ،3رضا شباهنگ* ،4فرزین باقری شیخانگفشه

5

 .1دانشجوی دکترای روانشناسی بالینی ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه خوارزمی ،تهران ،ایران
 .7کارشناسی روانشناسی عمومی ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه پیام نور ،کرمانشاه ،ایران
 .3کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه تهران ،ایران
 .4کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه تهران ،ایران
 .5دانشجوی دکترای تخصصی روانشناسی ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران

مشخصات مقاله

چکیده

کلیدواژهها:

زمینه و هدف :نتایج پژوهشهای پیشین حاکی از اهمیت انرژی ادراک شده والدگری و ذهنآگاهی در پرورش مطلوب کودکان با

برنامه پرورشی،

نیازهای ویژه است .در این راستا ،مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر برنامه پرورشی والدین و کودکان با نیازهای ویژه و کشاکشهای سلامتی

انرژی والدگری،

آنها بر انرژی ادراکشده والدگری و ذهنآگاهی انجام شده است.

ذهنآگاهی،

روش :روش پژوهش حاضر شبهتجربی و طرح آن بهصورت پیشآزمون-پس آزمون با گروه گواه بود .جامعه آماری پژوهش شامل والدین

والدین و کودکان با نیازهای ویژه

کودکان با نیازهای ویژه مدارس استثنایی ناحیه یک شهر رشت در نیمسال اول تحصیلی  1389-1388بود .نمونه مورد مطالعه شامل  03والد
(مادر یا پدر) بودند که با استفاده از روش نمونهگیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گروه گواه جایدهی
شدند .ابزار گردآوری اطلاعات شامل مقیاس انرژی ادراکشده والدگری (یانیس ،بارنت و نیس )7338 ،و فرم کوتاه پرسشنامه ذهنآگاهی

فرایبورگ (والاچ و همکاران )7330 ،بود .گروه آزمایش شامل والدین کودکان با نیازهای ویژه به همراه فرزندانشان ،دوازده جلسه برنامه
پرورشی والدین و کودکان با نیازهای ویژه و کشاکشهای سلامتی آنها (برتون و همکاران )7319 ،را دریافت کردند ،ولی گروه گواه هیچ
مداخلهای دریافت نکردند .در پایان دادههای به دست آمده با آزمون تحلیل کوواریانس تکمتغیره یکراهه تحلیل شدند.
یافتهها :نتایج نشان داد که برنامه پرورشی والدین و کودکان با نیازهای ویژه و کشاکشهای سلامتی آنها بر افزایش انرژی ادراک شده
والدگری ( )F=93/84و ذهنآگاهی ( )F=8/13والدین کودکان با نیازهای ویژه تأثیر معناداری دارد (.)P>3/31
دریافت شده89/33/15 :

نتیجهگیری :با در نظر گرفتن اهمیت والدگری و ذهن آگاهی در پرورش مطلوب ،برنامه پرورشی حاضر با تمرکز بر نگرشها ،نیازها،

پذیرفته شده88/38/19 :

استقلال ،همدلی و ارتباط والد -فرزند میتواند مداخلهای کارآمد در بهبود انرژی ادراک شده والدگری و ذهنآگاهی والدین کودکان با

منتشر شده88/17/72 :

نیازهای ویژه باشد.

* نویسنده مسئول :رضا شباهنگ ،کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه تهران ،ایران.
رایانامهReza.shabahang@ut.ac.ir :
تلفن371-01111 :
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اثربخشی برنامه پرورشی والدین و کودکان با نیازهای ویژه بر انرژی ادراک شده
مقدمه

نقش والدگری است ( .)11با توجه به مشخصههای خانوادههای کودکان

بر طبق آمار ساااازمان جهانی سااالامت ،1برآورد میشاااود که  85میلیون

با نیازهای ویژه ،مشاااکلات والدگری در این دساااته از خانوادهها تقریباً

کودک بین  14-3سال ،برخی از انواع کمتوانی 7و اختلالات را دارا باشند

برجسااته اساات ( ) 17و انرژی اندک والدگری موضااوع بساایار مهمی به

کاه اختلاال طیا اوتیسااام ،3تاأخیرهاای تحولی ،4اختلاالاات رفتاری 5و

حساااب میآید .در همین رابطه ،ها ،گرینبرگ و ساالتزر ( )13بر اهمیت

مشکلات یادگیری 0از جمله شایعترین کمتوانیها هستند ( .)1کودکان با

والادگری کودک باا کمتوانی و دشاااواری آن تأکید میکنند .اوکونل،

کمتوانی و تاخیرهای تحولی ،2به عنوان کودکان با نیازهای ویژه 9شناخته

اوهاالوران و دودی ( )14بیان میکنند که والدین کودکان با کمتوانی به

میشوند .مفهومی که دامنه اختلالات در ابعاد شناختی ،جسمانی ،حرکتی،

طو عماده باا تغییراتی در انتظارات ،برنامههای خانواده ،زندگی شاااغلی،

کلامی ،و اجتماعی را شامل میشود ( .)7به بیانی دیگر ،مفهوم با نیازهای

وضایعت اجتماعی و اقتصاادی ،و همچنین سالامت خود مواجه میشوند

ویژه ،معادل ملایم و غیرمسااتقیم 8مفهوم کمتوانی اساات که به دارا بودن

که والدگری را برای آنها دشوار میکنند .کراون ( )15نیز مطرح میکند،

نیاازهاایی خاا از جانک کودکان اشااااره دارد و طیا گساااتردهای از

والدگری کودک با کمتوانی تحولی ،تجربه پیچیدهای است که با تردید،

اختلالات جساامانی و روانشااناختی را در بر میگیرد و بر اساااس تقساایم

وحشت و احساس از دست دادن همراه است .همچنین گرین و زچ ()10

بندی های مختلا باید توجه شود که گروه تیزهوشان و با استعداد نیز در

گزارش میدهند که والدین کودکان با نیازهای ویژه در مقایسااه با سااایر

فهرست افراد با نیازهای ویژه قرار دارند (.)3

والدین ،فرساودگی والدگری بیشتری را تجربه میکنند .با در نظر گرفتن

از جمله موضاااوعات بسااایار مهم در مورد والدین دارای کودکان با
نیااازهااای ویژه ، 13والاادگری و بااه طور مشاااخ

نتایج مطالعات پیشاین ،باید اذعان داشت که والدگری و به طور مشخ

انرژی ادراکشااااده

انرژی ادراک شده والدگری ،موضوعاتی بسیار مهمی در مورد والدین و

والدگری 11آنها اسااات .والدگری شاااامل نگرشها ،باورها ،و رفتارهای

کودکان با نیازهای ویژه هستند .بدین معنا که والدین کودکان با نیازهای

والدین اسات ( )4و عاملی بسایار مهم و تأثیرگذار در سلامت ( ،)5تحول

ویژه در مقایسه با سایر والدین از انرژی ادراکشده والدگری کمتری بر

شااانااختی ( ،)0تحول اجتماعی ( ،)2رفتارهای اجتماعی متناساااک ( )9و

خوردار هستند که در این بین ،یافتن مداخلهای موثر برای بهبود والدگری

تحول اجتمااعی -هیجاانی ( )8فرزندان اسااات که این تأثیرات در مورد

و انرژی ادراکشاااده والاادگری ،میتوانااد برای والاادین و کودکاان بااا

کودکان با نیازهای ویژه میتواند برجسااتهتر باشااد .انرژی ادراکشاااده

نیازهای ویژه بسیار مفید باشد.

والدگری از جمله مفاهیم جدیدی اساات که در رابطه با والدگری مطرح

فصلنامه سلامت روان کودک ،دوره  ،2شماره  ،4زمستان 1388

وحید حاجی علیانی و همکاران

ذهنآگاهی13

مسااهله برجسااته دیگری اساات که میتوان در رابطه با

شااده اساات .نقش والدگری همچون هر نقش اجتماعی دیگری ،نیازمند

والدین دارای کودکان با نیازهای ویژه و فرزندانشاااان در نظر داشااات.

انرژی کافی اسااات .در واقع ،انرژی ادراک شاااده والدگری متشاااکل از

مفهوم ذهنآگاهی به وضاایعت روانشااناختی آگاهی اشاااره دارد (.)12

شااانااخات هاا ،رفتاارهاا ،و هیجااناات مرتبو باا والدگری اسااات که به

یکی از مشاااخ

ترین تعاریا ذهنآگاهی شاااامل آگاهی برخاساااته از

ظرفیت های جساامانی ،شااناختی ،و هیجانی برای ایفای نقش والدگری و

توجه هدفمند ،در لحظه و غیرساااوگیرانه اسااات ( .)19نورتون و گریفت

انجام وظایا والدگری اشاره دارد ( .)13به بیانی دیگر ،والدین میتوانند

( )18ذهن آگاهی را به صورت مشاهده غیرسوگیرانه جریان محرکهای

دچار فرسودگی والدگری 17شوند که مشخصههای آن خستگی جسمانی

داخلی و خاارجی تعریا میکناد .مطاالعات انجام شاااده بیانگر اهمیت

و هیجانی ،فاصله گیری هیجانی از فرزند ،و احساس عدم لیاقت در ایفای

مولفة ذهنآگاهی در مورد خانوادههای کودکان با نیازهای ویژه اسااات.

1. World Health Organization
2. Disability
3. Autism spectrum
4. Developmental delays
5. Behavioral disorders
6. Learning problems
7. Children with developmental disabilities

8. Children with special needs
9. Euphemism
10. Parents have children with special needs
11. Perceived energy for parenting
12. Parental burnout
13. Mindfulness
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پتچارات و لیهر ( )73عنوان میکنند که والدگری ذهنآگاهانه با سطوح

برچسااکهای اجتماعی مواجه میشااوند که میتوانند نشااانههای ساالامت

پایینتر تنش ،اضاطراب ،افساردگی و ساطا بالاتر بهزیستی روانشناختی

جسمانی ،عواطا منفی و بهزیستی روانشناختی کمتر را در این دسته از

والادین کودکاان با نیازهای ویژه مرتبو اسااات .همچنین نتایج حاکی از

والادین موجاک شاااوناد ( .)70-78بر همین اسااااس ،دریافت مداخلات

تأثیر والدگری ذهنآگاهانه بر پذیرش بیشااتر فرزند با نیازهای ویژه خود

کارآمد میتوانند بر سلامت والدین و کودکان با نیازهای ویژه آنها تأثیر

بود .ویتینگهام ( ) 71با بررسای مطالعات انجام شده درباره تأثیر مداخلات

باشاد .والدین کودکان با نیازهای ویژه ،با کشاکشهای بسیاری در یافتن

والدگری موج ساااوم با تأکید بر ذهنآگاهی و پذیرش ،بیان میکند که

مراقبتهای مناسااک برای فرزندانشااان مواجه میشااوند ( )33و به دلایل

ذهنآگااهی و پاذیرش ،عواملی مهم در خانوادههای کودکان با نیازهای

بساایار ،دسااترساای محدودی به مراقیتهای کافی و با کیفیت دارند؛ در

ویژه اسااات .نتاایج مطاالعه چان و لام ( )77نشاااان میدهد که والدگری

حالی که مداخلات کارآمد میتوانند نقشااای بسااایار برجساااته در بهبود

کودک کم توان ذهنی و با مشااکلات رفتاری ،الزاماً به معنای تنش بیشااتر

خانواده ،فرزندان و ابعاد مرتبو با آنها داشته باشند (.)7

نیسات و در این بین ذهنآگاهی عاملی بسیار با اهمیت به حساب میآبد.

باا توجااه باه وجود مشاااکلاااتی در انرژی ادراکشاااده والادگری و

در واقع ،والادین کودکاان باا نیاازهای ویژه به طور عمده از ذهنآگاهی

ذهنآگاهی والدین کودکان با نیازهای ویژه ،برنامه پرورشااای والدین و

کمتری برخوردار هساااتناد که این مساااهله منجر به تنش بیشاااتر در آنها

کودکان با نیازهای ویژه و کشاکشهای سلامتی آنها به عنوان مداخلهای

میشااود .هم راسااتا با مطالعات دیگر ،مکدونالد و هسااتینگ ( )73نیز بر

گسترده و جدید می تواند روشی کارآمد و مفید برای والدین و کودکان

نقش ذهنآگااهی در خاانواده کودکاان باا نیازهای ویژه تأکید میکنند؛

با نیازهای ویژه آنها باشاااد .برنامه پرورشااای در نظر دارد که تحول بهینه

بدین مفهوم که سااطوح کمتر ذهنآگاهی نساابت به والدگری در پدران

خانواده کودکان با نیازهای ویژه را از طریق کمک به آنها برای دساتیابی

کودکااان بااا نیااازهااای ویژه ،بااه کاااهش در آمیختگی بااا فرزناادان منجر

به نگرشهای مثبت ،استقلال ،باروری و درآمیختگی ،موجک شود .برنامه

میشاااود .همچنین رایااان و احمااد ( )74منطبق بااا مطااالعااه مروری خود

پرورشای والدین و کودکان با نیازهای ویژه و کشاکشهای سلامتی آنها

گزارش میدهند که ذهنآگاهی موضوعی اساسی در والدگری کودکان

بخشی از مجموعه گستردهتری به نام برنامههای پرورش والدگری 1است

با نیازهای ویژه است و مداخلات ذهنآگاهی بر تنش والدین این دسته از

کااه جااایاگازیانی والاادگری پرورشااای را بااه جااای والاادگریهااای

کودکان مؤثر اسااات .با توجه به نتایج پژوهشهای پیشاااین ،ذهنآگاهی

سااواسااتفادهکننده 7و غفلتشااده 3در نظر دارد .در واقع ،برنامه پرورشاای

مسهله دیگری است که در رابطه با والدین کودکان با نیازهای ویژه ،بسیار

متکی بر نظریه مراقبت خانوادهمحور( 4خانواده بخش اصااالی در تحول و

اهمیت دارد و سااطوح کمتر ذهنآگاهی در آنها برجسااته اساات .بر این

ماوفاقایاات کاودک اساااات) ،ناظریااه آدلری( 5هر کودکی فااارا از

اساس ،ارائه مداخلهای در رابطه با ذهنآگاهی والدین کودکان با نیازهای

تواناااییهااایش ،تمااایاال بااه تعلق و احساااااس مهم بودن دارد) ،نظریااه

ویژه می تواناد تاأثیرات مثبتی بر روی خاانواده کودکاان با نیازهای ویژه

زبیساتیعصبی بینفردی( 0نقش ارتباطات بینفردی در شکلدهی مغز) و

بگذارد.

نظریه دلبساتگی (چگونگی ارتباط والد و فرزند و پیامدهای آن) است و

پیامدهای منفی مشخصی را برای سلامت جسمانی و روانشناختی والدین

را مورد هادف قرار میدهاد تا افزایش قدرت خانواده 2را موجک شاااود

به همراه داشته باشد ( .)75-13در واقع ،والدین کودکان با نیازهای ویژه،

( .)31با توجه به مشاخصاههای برجساته برنامه پرورشی همچون تأکید بر

با کشااااکشهای همچون مشاااکلات اقتصاااادی ،رفتارهای مشاااکلزا و

نگرش ،هماادلی و ارتباااط والااد-فرزنااد ،تمرکز بر هر دو والاادین و

1. Nurturing parenting programs
2. Abusive
3. Neglectful
4. Family centered care

5. Adlerian theory
6. Interpersonal neurobiology theory
7. Family strength
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در مجموع ،نگهاداری و پرورش کودکاان با نیازهای ویژه ،میتواند

مداخلهای است که به صورت همزمان والدین و کودکان با نیازهای ویژه

اثربخشی برنامه پرورشی والدین و کودکان با نیازهای ویژه بر انرژی ادراک شده
فرزندانشاااان و همچنین ارزان و کوتاهمدت بودن آن ،میتوان از برنامه

علاقمندی به شاارکت در مطالعه و رضااایت شااخصاای بودند .ملاکهای

پرورشااای باه عنوان ماداخلاهای کاارآماد برای خاانوادههای کودکان با

ورود به پژوهش برای کودکان نیز شاامل سان والدین ،تحصایلات و سن

نیاازهای ویژه بهره برد .بدین مفهوم که با در نظر گرفتن تأثیر مؤلفههایی

والدین ،رضاااایت کتبی ،زندگی با والدین ،دامنه سااانی  8تا  15ساااال و

همچون شاااناخت مثبت ،اساااتقلال ،همدلی و درآمیختگی بر والدگری و

بررسای پرونده دانشآموز جهت شدت اختلال بود .همچنین ،غیبت بیش

ذهنآگاهی ( ،)37-30برنامه پرورشای میتواند مداخلهای بسیار کارآمد

از دو جلساااه و عادم تماایاال بااه اداماه همکاااری در پژوهش بااه عنوان

برای افزایش انرژی ادراک شده والدگری و ذهنآگاهی والدین کودکان

ملاکهای خروج شاارکتکنندگان در نظر گرفته شاادند .میانگین ساانی

با نیازهای ویژه باشد.

شااارکتکنندگان گروه آزمایش و گواه  39/52و  38/11ساااال بود39 .

از این رو ،بررساای این موضااوع که آیا برنامه پرورشاای میتواند بر

درصااد از والدین دارای شااغل دولتی و  07درصااد نیز دارای شااغل آزاد

انرژی ادراک شاااده والدگری و ذهنآگاهی والدین کودکان با نیازهای

بودند .از نظر ساطا تحصیلات 19 ،درصد زیر دیپلم 53 ،درصد دیپلم ،و

ویژه تأثیر بگذارد یا خیر ،بسیار مهم است .با توجه به فقدان مطالعهای در

 78درصد نیز دارای تحصیلات دانشگاهی بودند .همچنین ،میانگین سطا

مورد برنااامااه پرورشااای در داخاال کشاااور و همچنین بااا در نظر گرفتن

درآمدی خانوادهها نیز نزدیک به دو میلیون تومان بود.

مطالعات اندک انجام شاااده درباره تأثیرات برنامه پرورشااای در خارج از

ب) ابزار

کشاور ،پژوهش حاضر در آگاهی بهتر از برنامه پرورشی و پیامدهای آن

 .1مقیااس انرژی ادراکشاااده والادگری :7یاانیس ،بارنت و نیس ()13

میتواند بسایار کمککننده باشد .بر این اساس ،هدف از پژوهش حاضر

مقیاس انرژی ادراکشاده والدگری را برای ارزیابی سطا انرژی والدین

بررسااای تاأثیر برناامه پرورشااای والدین و کودکان با نیازهای ویژه و

در ایفاای نقش والادگری ،طراحی کردهاناد .محتوای گویههای مقیاس

کشااکشهای سلامتی آنها بر انرژی ادراکشده والدگری و ذهنآگاهی

انرژی ادراکشاده والدگری بر اساس مطالعه پیشینههای پژوهشی مرتبو

است.

باا تکاالیا والدگری و همچنین ارزیابی سااانجه انرژی کلی مک نیر 3و
همکاران تدوین شدند (مثل؛ من از ورزش کردن و فعالیتهای جسمانی

روش
الف) طرح پژوهش و شرررکر کننردگران :طرح پژوهش حاضااار،
شاااباهتجربی باا طرح پیشآزمون-پسآزمون باا گروه گواه بود .جاامعه
آماری پژوهش شاااامل والدین کودکان با نیازهای ویژه (طیا اوتیسااام،
کمتوانی یادگیری ،نشاااانگان داون ،و نارساااایی توجه -فزونکنشااای)1
مدارس اسااتثنایی ناحیه یک شااهر رشاات در نیمسااال اول تحصاایلی سااال
 1389-1388بود .نمونهها شامل  03والد (پدر و مادر) بودند که با استفاده
از روش نمونهگیری در دسااترس انتخاب و به صااورت تصااادفی در دو
گروه آزمایش ( 33نفر) و گواه ( 33نفر) جایدهی شدند .ملاکهای ورود
فصلنامه سلامت روان کودک ،دوره  ،2شماره  ،4زمستان 1388

وحید حاجی علیانی و همکاران

باه پژوهش برای والادین کودکاان شاااامال تعلق به جامعه پژوهش ،نبود
مشااکلات جساامانی و روانشااناختی جدی گزارششااده (بررساای پرونده
پزشااکی) ،دارا بودن سااواد خواندن و نوشااتن ،دامنه ساانی بین  33تا ،45
1. Attention Deficit Hyperactivity
2. Perceived energy for parenting scale
3. McNair

با فرزندم لذت میبرم) .این مقیاس تکعاملی و متشکل از  13گویه است
کاه باه صاااورت لیکرت  0گزیناهای از کاملاً مخالفم تا کاملاً موافقم
پاس ا دهی و نمرهدهی میشااود .حداقل و حداکثر نمره در این مقیاس به
ترتیاک  13و  03اسااات کاه نمرات بالاتر ،حاکی از انرژی ادراکشاااده
والدگری بیشاتر است .یانیس ،بارنت و نیس ( )13همسانی درونی مقیاس
را با استفاده از آلفای کرونباخ  3/97به دست آوردند .همچنین پایایی دو
نیمهسااازی مقیاس  3/93به دساات آمد .به منظور ساانجش روایی

افتراقی4

مقیاس ،تحلیل سااااختاری بر روی گویههای مقیاس انرژی ادراکشاااده
والدگری ،برآورد فعالیت والدگری 5و سنجه نیمرخ وضیعتهای

خلقی0

انجام شد .یافتهها بیانگر روایی افتراقی مناسک مقیاس بود؛ همچنین روایی
همگرای این ابزار باا توجاه باه محاسااابه همبساااتگی مثبت آن با فعالیت
ورزشاای و جساامانی ،تأیید شااد ( .)13در مطالعه حاضاار ،آلفای کرونباخ
4. Differential validity
5. Parenting activity estimates
6. Profile of mood states inventory
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برای مقیاس انرژی ادراکشااده والدگری 3/90 ،به دساات آمد و روایی

روایی همزمان مناساک پرسشنامه را گزارش کردند .همچنین نتایج بیانگر

آن را متخصصان تأیید کردند.

اعتبار مناسااک پرسااشاانامه با اسااتفاده از آلفای کرونباخ ( ،)3/87ضاارایک

 .7فرم کوتاه پرسااشاانامه ذهنآگاهی فرایبورگ :1والاچ و همکاران ()32

اساااتااندارد شاااده ( )3/83و بازآزمایی ( )3/93بود .آلفای کرونباخ فرم

به منظور سنجش تجربه ذهنآگاهی ،پرسشنامه ذهنآگاهی فرایبورگ را

کوتاه پرساشنامه ذهنآگاهی فرایبورگ در مطالعه حاضر 3/81 ،به دست

طراحی کردند .فرم کوتاه پرساااشااانامه ذهنآگاهی فرایبورگ ،ابزاری

آمد که حاکی از همسانی درونی مناسک پرسشنامه است.

خودگزارشی و تکعاملی است که متشکل از  14گویه در مورد تجارب

ج) برنامه مداخلهای :برنامه پرورشی والدین و کودکان با نیازهای ویژه

ذهنآگاهی اساات و به صااورت لیکرت  4گزینهای از به ندرت ( )1تا

و کشااااکشهای سااالامتی آنها ( )31به مجموعه گساااتردهتری به نام

تقریباً همیشااه ( )4پاساا دهی و نمرهگذاری میشااود .حداقل و حداکثر

برنامههای پرورش والدگری 7تعلق دارد .به طور کلی ،این برنامه به منظور

نمره در این پرسااشاانامه به ترتیک  14و  50اساات که افراد با ذهنآگاهی

جایگزینی والدگری پرورشی با والدگریهای ناکارآمد والدین کودکان

بیشتر ،نمرات بیشتری در این پرسشنامه کسک میکنند .والاچ و همکاران

با نیازهای ویژه طراحی شاااد .برنامه پرورشااای بر نظریه مراقبت خانواده

( )32با بررسای نسخه کوتاه پرسشنامه ،ساختار تکعاملی و مشخصههای

محور ، 3نظریاه آدلری ، 4نظریه زیساااتی -عصااابی بینفردی ، 5و نظریه

روانسااانجی منااساااک آن را گزارش کردند .آلفای کرونباخ و میانگین

دلبستگی 0مبتنی است و پنج سازه مهم شامل انتظارات نامتناسک از فرزند،

همبساااتگی بینگویهای به ترتیک  3/28و  3/71به دسااات آمد .در ایران،

کمبود همدلی والدگرایانه نساابت به نیازهای فرزندان ،ارزش تنبیه بدنی،

قااسااامی جوبنه و همکاران ( ،)39با بررسااای همبساااتگی پرساااشااانامه

بازیابی نقش والد -فرزند و سارکوب قدرت و استقلال کودکان را در بر

ذهنآگااهی فرایبورگ باا ابزارهای خودمهارگری (تنگنی ،بامیساااتر ،و

دارد.

بون )7334 ،و تنظیم شاااناختی هیجانی (گارنفساااکی و کرایج،)7330 ،
جدول :1محتوای جلسات مداخله
جلسات

فعالی های بزرگسالان

جلسه 1
جلسه 7
جلسه 3
جلسه 4
جلسه 5
جلسه 0
جلسه 2
جلسه 9

جلسه 13
جلسه 11

جهتگیری من و خانواده من
مقدمه و آشنایی

پذیرش تفاوتها ،آرامش ،راحتی ،دستیابی به آرامش

تحول مغزی ،سنین مختلا و مراحل تحولی ،آرامش و دستیابی به آرامش

احساسات ،درک تفاوتها

سنین مختلا و مراحل تحولی ،شخصیت ،ساختار خانواده ،حزن و از دست دادن
قدرت و استقلال شخصی

تحسین ،حرمت خود

نظم

قدرت شخصی

نظم

مالکیت بدن

سلامت و بهبودی

امید و بهبودی

احساسات و نیازها

احساسات ،فهم و ابراز خشم

کمککردن به توانایی مقابله فرزندان ،اجتماعیشدن ،حمایت برادران و خواهران

برادران ،خواهران و دوستان

تنش ،شوخی ،نیازهای سلامتی ،نیازهای ویژه
تعامل ،هواداری

ابراز نگرانیها و تنشها

جمعبندی ،اختتامیه ،جشن گرفتن

تعامل
جمعبندی ،اختتامیه ،جشن گرفتن

جلسه 17

1. Short form of Freiburg mindfulness inventory
2. Parenting programs
3. Family-centered care theory
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4. Adler theory
5. Interpersonal neural biological theory
6. Attachment theory
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جلسه 8

فعالی های کودکان

اثربخشی برنامه پرورشی والدین و کودکان با نیازهای ویژه بر انرژی ادراک شده

وحید حاجی علیانی و همکاران

د) روش اجرا :پس از همااهنگیها و اخذ مجوز از ساااازمان آموزش و

محتوای جلسات مداخله ارائه شده است .همچنین به منظور رعایت نکات

پرورش ناحیه یک شاهر رشات ،با مراجعه به مدارس استثنایی منطقه03 ،

اخلااقی ،به والدین اطمینان داده شاااد که اطلاعات پژوهش به صاااورت

والد با اسااتفاده از روش نمونهگیری در دسااترس انتخاب و به صااورت

گروهی مورد تحلیال قرار خواهاد گرفات .پس از جمعآوری اطلااعات،

تصاااادفی در دو گروه آزمایش و گروه گواه گمارده شااادند .در ابتدا،

دادهها با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس یکراهه بررسی شد.

توضاایحاتی کلی به والدین داده شااد و پس از در نظر گرفتن ملاکهای
ورود و خروج و اخذ رضاااایت از آنها ،شااارکتکنندگان وارد پژوهش
شااادند .پژوهشاااگران این مقاله ،برنامه پرورشااای والدین و کودکان با
نیازهای ویژه و کشاکشهای سلامتی آنها را طی  17جلسه (هر هفته یک
جلساه) دو سااعته گروهی در یکی از کلاسهای مدرسه انجام دادند (در
دامنه زمانی حداکثر  4ماه در سااال  .)1389روش اجرا بدین صااورت بود
کاه در  83دقیقاه ابتادایی ،والادین و کودکان به صاااورت مجزا ملاقات
میشااادند؛ ساااپس در  33دقیقه انتهایی ،والدین و کودکان برای خوردن
خوراکی و فعالیت خانوادگی جمع میشادند .در جدول ،1شرح مختصر

یافتهها
میااانگین و انحراف اساااتاااناادارد نمرات پیشآزمون -پسآزمون انرژی
ادراکشده والدگری و ذهنآگاهی در گروه آزمایش و گواه در جدول
 7ارائه شااده اساات .همچنین در این جدول نتایج آزمون کالموگروف-
اسااامیرنا برای بررسااای نرمال بودن توزیع متغیرها در دو گروه گزارش
شاااده اسااات .باا توجاه باه این جادول آمااره  Zآزمون کاالموگروف-
اسااامیرنا برای تماامی متغیرها معنادار نیسااات ،در نتیجه میتوان نتیجه
گرفت که توزیع متغیرها نرمال است.

جدول :2شاخصهای توصیفی نمرات پیشآزمون و پسآزمون در دو گروه آزمایش و گواه ( 06نفر)
متغیر

وضعی
پیشآزمون

انرژی ادراکشده والدگری
پسآزمون
پیشآزمون
ذهنآگاهی
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پسآزمون

گروه

میانگین

انحراف استاندارد

K-S Z

سطح معناداری

آزمایش

35/73

4/51

3/143

3/135

گواه

41/50

2/18

3/114

3/357

آزمایش

49/23

4/73

3/142

3/389

گواه

45/53

0/51

3/134

3/100

آزمایش

31/43

5/31

3/145

3/132

گواه

38/20

4/71

3/139

3/391

آزمایش

40/93

3/41

3/145

3/111

گواه

44/31

4/31

3/135

3/384

برای بررسای تأثیر برنامه پرورشای والدین و کودکان با نیازهای ویژه

59=3/42و .)F1نتاایج آزمون بررسااای شااایاک رگرسااایون پیشآزمون و

و کشااااکشهااای سااالااامتی آنهااا بر انرژی ادراک شاااده والاادگری و

پسآزمون ذهنآگاهی در گروه آزمایش و گواه ،نشاااان داد که شااایک

ذهنآگاهی با توجه به اینکه این دو متغیر کاملا از یکدیگر مجزا هسااتند،

رگرساایون در هر دو گروه برابر اساات (52=3/030 ،p>3/548و .)F1نتایج

برای هرکدام ازآنها از تحلیل کوواریانس تکمتغیری یکراهه اساااتفاده

آزمون لوین برای بررسای همگنی واریانس متغیر وابسته در گروهها نشان

شد .نتایج آزمون بررسی شیک رگرسیون پیشآزمون و پسآزمون انرژی

داد کاه واریاانس ذهنآگاهی در گروهها برابر اسااات (،P=3/78<3/35

ادراک شاااده والدگری در گروه آزمایش و گواه ،نشاااان داد که شااایک

59=1/13و .)F1در جدول  3و 4نتایج تحلیل کوواریانس تکمتغیری برای

رگرساایون در هر دو گروه برابر اساات (52=3/892 ،p>3/328و .)F1نتایج

بررسااای تفاوت گروههای آزمایش و گواه در پیشآزمون و پسآزمون

آزمون لوین برای بررسای همگنی واریانس متغیر وابسته در گروهها نشان

متغیر انرژی ادراکشده والدگری و ذهنآگاهی گزارش شده است.

داد کاه واریاانس ذهنآگاهی در گروهها برابر اسااات (،p=3/48<3/35
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جدول :3نتایج تحلیل کوواریانس تکمتغیری برای بررسی تفاوت گروه آزمایش و گواه در انرژی ادراک شده والدگری
منبع

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

آماره F

سطح معناداری

اندازه اثر

الگوی اصلاح شده

1125/00

7

1125/00

40/55

3/331

3/07

پیشآزمون

1377/30

1

1377/30

93/84

3/331

3/59

عضویت گروهی

093/15

1

093/15

53/90

3/331

3/49

خطا

218/23

52

17/07

بااا توجااه بااه جاادول  3آماااره  Fانرژی ادراکشاااده والاادگری در

نیز ( )93/84اسااات که در ساااطا  3/331معنادار اسااات .این یافته نشاااان

پسآزمون ( )53/90است که در سطا  3/331معنادار است که این نشان

میدهد که پیشآزمون تأثیر معناداری بر نمرات پسآزمون دارد .با توجه

میدهد که بین دو گروه در میزان انرژی ادراکشاااده والدگری تفاوت

باه باالاا بودن میانگین نمرات پسآزمون در گروه آزمایش ،میزان انرژی

معناداری وجود دارد .اندازه اثر  3/49نیز نشان میدهد که این تفاوت در

ادراکشااده والدگری والدین کودکان با نیازهای ویژه نساابت به گروه

جامعه بزرگ اساات .آماره  Fپیشآزمون انرژی ادراک شااده والدگری

گواه افزایش یافته است.

جدول :4نتایج تحلیل کوواریانس تک متغیری برای بررسی تفاوت گروه آزمایش و گواه در ذهنآگاهی
منبع

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

آماره F

سطح معناداری

اندازه اثر

الگوی اصلاحشده

118/74

7

118/74

9/82

3/331

3/73

پیشآزمون

173/98

1

173/98

8/13

3/334

3/14

عضویت گروهی

732/92

1

732/92

12/98

3/331

3/74

خطا

252/81

52

13/78

باا توجاه باه جادول  4آمااره  Fذهنآگاهی در پسآزمون ()12/98

انرژی ادراکشاااده والدگری و ذهنآگاهی والدین کودکان با نیازهای

اسات که در ساطا  3/331معنادار اسات که این نشان میدهد که بین دو

ویژه دارد .هم راسااتا با نتایج مطالعات پیشااین در مورد تأثیر یر شااناخت

گروه در میزان ذهنآگاهی تفاوت معناداری وجود دارد .اندازه اثر 3/74

مثباات ،اساااتقلااال ،هماادلی و درآمیختگی والااد -فزرنااد بر والاادگری و

نیز نشاااان میدهااد کااه این تفاااوت در جااامعاه بزرگ اسااات .آماااره F

ذهنآگااهی ( ،)37-30نتاایج مطاالعاه حاضااار نشاااان میدهد که برنامه

پیشآزمون ذهنآگاهی نیز ( )8/13به دسااات آمد که در ساااطا 3/334

پرورشای با تأکید بر مؤلفههایی همچون نگرش مثبت ،استقلال و همدلی،

معنادار اسااات .این یافته نشاااان میدهد که پیشآزمون تأثیر معناداری بر

بر والدگری و ذهنآگاهی والدین کودکان با نیازهای ویژه مؤثر اسااات.

نمرات پسآزمون دارد .باا توجاه باه بالا بودن میانگین نمرات پسآزمون

همچنین یافته های پژوهش حاضر به طور مشخ

با نتایج مطالعه برتون و

در گروه آزماایش ،میزان ذهنآگااهی والادین کودکان با نیازهای ویژه

همکاران ( )31همراسااتا اساات؛ بدین مفهوم که برنامه پرورشاای تأثیری

نسبت به گروه گواه افزایش یافته است.

مثبت بر والدگری ،شناخت های والدین ،قدرت خانواده ،و کیفیت رابطه

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر برنامه پرورشی والدین و کودکان با
نیازهای ویژه و کشاکشهای سلامتی آنها بر انرژی ادراکشده والدگری
و ذهنآگاهی والدین کودکان با نیازهای ویژه انجام شد .نتایج حاصل از
تحلیل داده های پژوهش نشااان داد که برنامه پرورشاای تأثیر معناداری بر
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بر اسااس مطالعات پیشاین ،باید اظهار داشت که پرورش و نگهداری
کودکان با نیازهای ویژه میتواند مساهلهای کشاکشبرانگیز برای والدین
این دساته از کودکان باشاد ( ) 13و پیامدهای بسایاری را سطوح مختلا
برای خاانوادههاای کودکان با نیازهای ویژه به همراه آورد ( .)70-78در
این بین ،انرژی ادراکشاااده والادگری و ذهنآگاهی از جمله مهمترین
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بحث و نتیجهگیری

والد -فرزند دارد.

اثربخشی برنامه پرورشی والدین و کودکان با نیازهای ویژه بر انرژی ادراک شده
مسااائلی هسااتند که در رابطه با خانواده کودکان با نیازهای ویژه میتوان

منجر به افزایش ذهنآگاهی در والدین شد؛ به بیانی دیگر ،برنامه مداخله

مطرح کرد.

پیشرو باا افزایش رفتاارهاای ساااازشیاافته در والدین و ایجاد تغییراتی

انرژی ادراکشاااده والاادگری باه عنوان ظرفیااتهااا و تواناااییهااای
جسمانی ،شناختی ،رفتاری ،عاطفی و هیجانی برای ایفای نقش والدگری

شناختی در چگونگی ادراک از شرایو خود به عنوان والدین کودکان با
نیازهای ویژه ،منجر به افزایش ذهنآگاهی والدین میشود.

شاناخته می شاود .منطبق با مطالعات پیشاین ،مشاکلات والدگری ،سطوح

در مجموع ،برناامه پرورشااای با تمرکز بر نگرشها ،نیازها ،قدرت و

کم انرژی والدگری ،فرساودگی والدگری از جمله موضاوعات برجساته

اساااتقلاال ،همادلی و ارتبااط والد-فرزند در هر دو والدین و کودکان با

در مورد والدین کودکان با نیازهای ویژه هساااتند ()13-15؛ بدین مفهوم

نیاازهاای ویژه آنهاا ،منطبق باا نتاایج مطاالعاات پیشاااین در مورد ارتباط

که والدین کودکان با نیازهای ویژه در مقایسااه با سااایر والدین ،سااطوح

شاااناختها ،اساااتقلال ،همدلی و درآمیختگی والد-فزرند بر والدگری و

بالاتر مشاکلات والدگری ،کمبود انرژی و فرسودگی والدگری را تجربه

ذهنآگاااهی ( ،)37-30بر انرژی ادراکشااااده و ذهنآگاااهی والاادین

میکنند ( .)10بر اسااس نتایج پژوهش حاضاار ،برنامه پرورشاای والدین و

کودکان با نیازهای ویژه موثر واقع شااد .به بیانی دیگر ،برنامه پرورشاای با

کودکان با نیازهای ویژه و کشاااکشهای ساالامتی آنها از طریق تمرکز و

بهرهگیری از نظریه مراقبت خانوادهمحور ،نظریه آدلری ،نظریه زبیساااتی

تأکید بر ابعاد شااناختی ،اجتماعی و هیجانی در هر دو والدین و کودکان

عصاابی بینفردی و نظریه دلبسااتگی ،منجر به افزایش قدرت خانواده و به

به افزایش انرژی ادراکشااده در والدین شاارکتکننده در پژوهش منجر

طور مشااخ

افزایش انرژی والدگری و ذهنآگاهی والدین کودکان با

شااد .در واقع ،برنامه پرورشاای با مورد هدف قرار گرفتن هر دو والدین و

نیازهای ویژه میشود.

کودکان ،منجر به بهبود رفتارهای سااازشیافته در هر دو آنها شااد که در

از محدودیت های پژوهش حاضااار ،عدم سااانجش مداوم والدین در

نتیجه آن ،مشاااکلات والد-فرزند کمتر و انرژی ادراکشاااده والدگری

طول ارائه برنامه پرورشااای بود که منجر به عدم آگاهی کامل از تأثیر هر

بیشااتر در والدین را موجک شااد .به بیانی دیگر ،برنامه مداخله پیشرو با

یک از جلساات شد .پیشنهاد میشود در مطالعات بعدی ،سنجش والدین

والدین) ،آگاهی

شود.

شاامل شدن هم والدین و هم فرزندان (به طور مشخ
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در طول مداخله انجام شاود که روند تأثیر برنامه پرورشای مشخ

نساابت به رفتارهای سااازشیافته را در آنها افزایش میدهد که به موجک

عدم کنترل موضااوعات بساایار مهم مرتبو با فرزندان همچون نوع اختلال

رفتارهای سازشیافته بیشتر طرفین ،والدین انرژی بیشتری برای والدگری

فرزندان ،شدت اختلال فرزندان ،امکانات درمانی فرزندان ،تعداد فرزندان

و نگهداری از فرزندانشان ادراک میکنند.

باا نیاازهاای ویژه از جملاه محدودیتهای دیگر پژوهش بود .با توجه به

از سویی دیگر ،ذهنآگاهی مسهله بسیار برجسته دیگری است که در

تأثیر برنامه پرورشااای بر هر دو والدین و فرزندانشاااان ،عدم ارزیابی تأثیر

رابطاه باا والادین کودکاان باا نیازهای ویژه اهمیت دارد .ذهنآگاهی به

ماداخلاه بر کودکان از دیگر محدودیتهای این پژوهش بود .از این رو

عنوان مشاااهده غیرسااوگیرانه جریان محرکها ( )18و آگاهی ناشاای از

پیشااانهااد میشاااود کاه پژوهشهاای بعدی علاوه بر ارزیابی تاثیر برنامه

توجه هدفمند ،در لحظه و غیرسااوگیرانه ( ،)19موضااوعی اساات که در

پرورشاای بر والدین ،تأثیر برنامه پرورشاای را بر کودکان نیز بساانجند .در

خانوادههای کودکان با نیازهای ویژه میتواند ساااطوح پایینتری داشاااته

پاایاان باا توجه به ماهیت گروهی بودن ،شاااامل شااادن هر دو والدین و

باشاد .پژوهشهای پیشاین بیانگر وجود مشکلاتی در ذهنآگاهی والدین

کودکاان باا نیاازهاای ویژه و همچنین فشااارده و کوتاهمدت بودن برنامه

کودکان با نیاز ویژه است ( .)73-74به این معنا که این دسته از والدین به

پرورشای به کار رفته شده در این مطالعه ،توصیه میشود که سازمانهای

طور عمده از ذهنآگاهی کمتری برخوردار هساتند که این سطوح کمتر

مربوطااه بااا بهرهگیری از این برنااامااه ،انرژی ادراکشااااده والاادگری و

ذهناگاهی میتواند مشاااکلات بسااایاری را برای این خانوادهها به همراه

ذهنآگاهی را در والدین کودکان با نیازهای ویژه بهبود دهند.

بیااورد .برنامه پرورشااای با تأکید بر پذیرش تفاوتها ،آرامش ،راحتی،
دسااتیابی به آرامش ،حزن و از دساات دادن در هر دو والدین و فرزندان،
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ملاحظات اخلاقی

نقش هر یک از نویسرندگان :در پژوهش حاضر نویسنده نخست و دوم در جلسات

پیروری از اصررول اخلاپ پژوهش :این مطالعه به صاااورت مساااتقل اجرا شاااده و

مداخله مشاارکت داشتند .نویسنده سوم و چهارم در نگارش و ویرایش مقاله ،و نویسنده

حاصال پایاننامه و طرح پژوهشای مصوب نیست .همچنین پژوهش حاضر با مجوز اداره

پنجم نیز در جمعآوری و تحلیل دادهها ،نقش داشتند.

آموزش و پرورش نااحیه یک شاااهر رشااات با شاااماره نامه  3231/79133/832مورخه

تضاد منافع :انجام این پژوهش برای نویسندگان هیچ گونه تعارض در منافع را به دنبال

 89/3/8و با رضایت کامل افراد نمونه انجام شد.

نداشته است و نتایج آن به صورت کاملا شفاف و بدون سوگیری ،گزارش شده است.

حامی مالی :پژوهش حاضاار بدون هیچ گونه حمایت مالی از سااوی سااازمان خاصاای

تشرکر و قدردانی :بدین وسیله از مسهولان مدارس استثنایی ناحیه یک رشت ،والدین

انجام شده است.

فرهیختاه و مهرباان کودکاان باا نیاازهاای ویژه ،و همچنین کودکاان شااارکتکننده در
پژوهش ،صمیمانه سپاسگزاریم.

فصلنامه سلامت روان کودک ،دوره  ،2شماره  ،4زمستان 1388
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