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چکیده
آموزش مهارتهای ارتباطی در جستجوی کاهش خطر زندگی زناشويی در آينده و پیشگیری از
توسعه مشکالت است .هدف پژوهش حاضر ،بررسی میزان اثربخشی آموزش مهارتهای ارتباطی بر
عملکرد خانواده مادران کودکان با آسیب جسمی -حرکتی شهر شیراز بوده است .پژوهش حاضر
بهصورت شبه آزمايشی با طرح پیشآزمون – پسآزمون با گروه کنترل انجام شد .جامعه آماری اين
پژوهش شامل011نفر از مادران کودکان با آسیب جسمی -حرکتی شهر شیراز بودند .اين نمونه شامل
مادرانی بوده است که قبل از ارائه متغیر مستقل ،پرسشنامههای عملکرد خانواده بر روی آنها اجرا
گرديده است ،و از بین  01مادری که نمراتشان پايینتر از میانگین بود 11 ،مادر بهصورت گمارش
تصادفی و بهصورت مساوی در دو گروه آزمايش و کنترل قرار داده شد .سپس متغیر مستقل برای گروه
آزمايش ارائه شد ،که همان آموزش مهارتهای ارتباطی ،در  0جلسهی 011،دقیقهای است ،و برای
گروه کنترل مداخلهای اعمال نشد .بعد از اتمام آموزش يا ارائه متغیر مستقل برای گروه آزمايش،
پسآزمون اجرا گرديد .ابزار مورد استفاده در اين پژوهش پرسشنامه عملکرد خانواده ( )FADبود.
دادههای آماری با روش آزمون  tتفاضل مورد تجزيهوتحلیل قرار گرفت .نتايج بهدستآمده نشان
میدهد ،آموزش مهارتهای ارتباطی بر بهبود عملکرد خانواده مادران کودکان با آسیب جسمی-
حرکتی مؤثر است (.)p<1/10

کلیدواژگان :آموزش مهارتهای ارتباطی ،عملکرد خانواده ،آسیب جسمی -حرکتی
* د انشجوی کارشناسی ارشد مشاوره مدرسه ،دانشگاه تربیت دبیر شهید رجايی (نويسنده مسئول)
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مقدمه
خانواده پايهایترين تشکل اجتماعی و اصلیترين جز اجتماع است .دستیابی به جامعه
سالم در گرو سالمت خانواده سالم ،برخورداری افراد آن از سالمت روانی و داشتن ارتباط
مطلوب با يکديگر است .خانواده ،مهمترين و واالترين نهاد در تاريخ بشری است که زمینه
تکوين ،رشد و شکوفايی عاطفی و اجتماعی اعضای خود را فراهم کرده است .نتايج پژوهشها
نشان میدهد که مسائل و مشکالت خانوادگی روزبهروز در کشور ما در حال افزايش است و
رضايت از کیفیت زندگی و خانوادگی افت پیدا کرده است .از سوی ديگر شواهد فراوانی
گويای آن است که خانوادهها در جامعه امروزی برای برقراری و حفظ روابط صمیمی و درک
احساسات از جانب يکديگر به مشکالت فراگیر و متعددی دچارند .بديهی است که با
کمبودهای موجود در حمايتهای عاطفی و هیجانی در محیط خانواده ،در کنار عوامل متعدد
ديگر از قبیل عوامل اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی وغیره اثرات نامطلوبی در زندگی و محیط
خانوادگی آنها میگذارد (مهانیان خامنه.)0901 ،
تربیت نسلی سالم و برخوردار از سالمت روان که میتواند آينده جهان را بر دوش بکشد،
در محیطی که آرامش و امنیت در آن کم باشد ،میسر نمیشود .در کشور ما والدين مشکالت
شديد و فراگیری را در حین برقراری رابطه و حفظ آن تجربه میکنند (فقیرپور .)0909 ،اين
امر در مورد خانواده کودکان استثنايی به وضعیت خاصی تبديل میگردد و با تولد يک کودک
استثنايی دارای محدوديت و معلولیت ،يکباره ساختار روانی خانواده با ضربهای هولناک
مواجه میشود و فرو میريزد .در چنین فضايی گويی تمامی آمال و آرزوهای ديرينه والدين
همچون سراب میماند .ازاينرو والدين بهويژه مادران ،سالمت روان را از دست میدهند و در
ساير امور زندگی فردی و اجتماعی به سستی ،بیرغبتی و بازداری فکری میگرايند (شريفی
درآمدی.)0900 ،
مادران کودکان معلول ،زمان کمی را برای رسیدن به خود و مسائل شخصی دارند؛ زيرا
آنها دلواپس و نگران معلولیت فرزند خود هستند و بیشتر زمان خود را صرف آنها میکنند
(هیل ،نیومارک و گرانج .)1119 ،0با اين وجود تعداد ،قابل توجهی از خانوادهها از اثرات منفی
داشتن يک کودک معلول رنج میبرند و بايد با اين واقعیت که کودکشان شرايط خاص دارد که
1- Hill, Newmark, & Grange
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وی را تا پايان عمر درگیر میکند کنار بیايند (ایکرک و جی.)1113 ،
مطالعات انجام شده حاکی از اين است اثرات منفی داشتن کودک کم توان يا ناتوان موجب
ايجاد تنش يا فشار در اعضای خانواده خصوصاً مادر میشود (روچ و اورسمند 0333 ،0به نقل
از تاجری ،)0901 ،چرا که مادر اولین شخصی است که بهطور مستقیم با کودک ارتباط برقرار
میکند .احساساتی مثل گناه و تقصیر و ناکامی و محرومیت ناشی از عادی نبودن کودک
میتواند سبب گوشهگیری مادر و عدم عالقه به برقراری رابطه با محیط و همچنین پايین آمدن
عزتنفس و احساس خودکمبینی و بیارزشی و غم و اندوه در مادر شود که پیامد آن
عزتنفس پايین ،بروز افسردگی و ناشاد بودن و درنهايت به خطر افتادن بهزيستی روانی مادر
است (نريمانی ،آقامحمديان و رجبی.)0901 ،
وجود کودک ناتوان ،سازشيافتگی و سالمت جسمی و روانی مادر را تهديد میکند و غالباً
تأثیر منفی بر وی میگذارد (لواسانی ،حکیمیراد ،اکرمی ،سیدعلی نقیخرازی و افروز،)0930 ،
اين اعتقاد وجود دارد که گاه زن و شوهر در مورد مراقبت يا درمان کودک اختالفنظر دارند و
فرصت کافی برای حل اختالفهای خود ندارند .برقراری ارتباط با متخصصان ممکن است
سبب افزايش فشار بر والدين بهويژه بر مادر شود زيرا اوست که با متخصصان مالقات میکند
و بايد گزارش ديدار را به پدر شرح دهد .اين نظريه نیز مطرح بوده است که مادران به دلیل
ارتباط بیشتر با متخصصان و کودک گاهی سريعتر از پدران ،فرايند سازگاری را پشت سر
میگذارند و زمینه ديگری برای اختالف به وجود میآورند .مشکالت در روابط زناشويی
ممکن است ناشی از نبود آرامش ،بروز خستگی ،احساس تنهايی هر يک از همسران ،عدم
برقراری ارتباط صحیح هر يک از همسران يا ترس از تولد کودک معلول ديگر باشد (اندرسون
و بورکهارت 0333 ،1به نقل از هورنبی ،ترجمهی نظرینژاد .)0901 ،بهعالوه مشخص شد
حضور کودک معلول از ارتباطات اجتماعی خانواده میکاهد و بر وضعیت عملکرد خانواده،
سالمت روانی و ارتباط بین والدين تأثیر منفی میگذارد.
تحت شرايط استرس طاقت فرسا ،حتی کسی که قبال آدم استواری بوده ،ممکن است دچار
مشکالت روانشناختی گردد .تولد کودکی که به تدريج مشخص میگردد که دارای
1- Roach & uorsmand
2- Anderson & Burckhard
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محدوديتهايی در يادگیری و حرکات و هوش میباشد ،ممکن است اثرات آسیبزايی بر
خانواده و خصوصاً مادران داشته باشد .زيرا وجود يک کودک معلول میتواند در هر سه طبقه
اساسی عوامل استرسزا ،يعنی :ناکامیها ،0تعارضها 1و فشارها 9جا گیرد (باچر ،مینکا ،جفری
و اسپنسر 1111 ،ترجمهی سیدمحمدی.)0901 ،
ويکتوريا )1110( 9معتقد است که زوجهای آشفته و درمانده شديداً گرفتار الگوهای
ناکارآمد هستند .وجود مشکالت تعاملی با وجود فرزند معلول باعث فروپاشی روابط زناشويی
میشود .ارتباط بزرگترين پديده برای حل و فصل بسیاری از مشکالت و مهمترين راه نفوذ در
افکار و احساسات ديگران و ايجاد انگیزه و تغییر در نگرش آنان است (ساجدیپور.)0901 ،
قراشی ،سرندی و فريد ( )0931در پژوهشی ديگر دريافتند که والدين کودکان با آسیب
شنوايی استرس بیشتری نسبت به والدين کودکان عادی تحمل میکنند و رضايتمندی زوجین
والدين کودکان با آسیب شنوايی نسبت به والدين کودکان عادی پايینتر است.
عملکرد خانواده يکی از مسائلی است،که نظر روانشناسان و پژوهشگران همیشه به دنبال
آن بوده است .عملکرد خانواده تالش مشترکی است ،برای برقراری و حفظ تعادل در خانواده
دارای عملکرد يک منظومه باز است ،که اعضای خانواده بهطور عاطفی به هم پیوستهاند .تصور
میشود ،که عملکرد خانواده ،0رابطه نزديکی با عملکرد مطلوب هر يک از اعضای خانواده،
تعامل ارتباطی اعضا دارد بهعنوان مثال دماريز ،)1101( 1نشان دادند که پويايیهای خانواده
اصلی سالم به رشد مثبت ،افزايش خودمختاری و کاهش احتمال مشکالت رفتاری بعدی در
ساير اعضای خانواده کمک میکند.
مهارتهای ارتباطی ابزاری در اختیار خانواده قرار میدهد که با آن بتوانند تعارض را حل
بکنند و صمیمیتی را که موجب انطباق نیازهای زنان و مردان میشود ،افزايش داده و کیفیت و
عملکرد خانواده خود را بهبود بخشد (هالفورد 1111 ،ترجمهی تبريزی ،کاردانی و جعفری،
.)0909
Frustration
Conflict
Stress
Victoria
family funcation
Demaris
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اصالنی ( ،)0909در پژوهش خود به بررسی نقش مهارتهای ارتباطی در کارايی خانواده
پرداخت .نمونه تحقیق او  01زوج از دانشجويان متأهل دانشگاه تهران بودند ،نتايج اين تحقیق
نشان داد که آموزش مهارتهای ارتباطی باعث باال رفتن کارايی خانواده در مقولههای حل
مشکل ،ارتباط ،نقشها ،همراهی عاطفی ،کنترل رفتار شد.
شیرالی ( ،)0901در پژوهشی تحت عنوان «تأثیر مهارتهای ارتباطی بر الگوهای ارتباطی و
احساس مثبت»  91زوج از ساکنان شهر اهواز را مورد مطالعه قرار داد نتايج اين تحقیق نشان
داد که آموزش مهارتهای ارتباطی بر الگوهای ارتباط و بهتر شدن احساسات مثبت نسب به
همسر تأثیر دارد.
در مطالعات ،خوشکام ،احمدی و عابدی ( ،)0901به مطالعه تأثیر آموزش ارتباط بر
زوجین پرداختند و نتیجه گرفتند آموزش ارتباط بر ابعاد توجه کردن به همسر ،برنامهريزی حل
مشکالت و سبکهای ارتباطی مؤثر است.
جوادی ،حسینیان و شفیعآبادی ( ،)0900طی پژوهشی اثربخش آموزش مهارتهای
ارتباطی به ماداران ،بهبود عملکرد خانوادهی آنان تأثیر مثبت دارد .بدين معنا که آموزش
مهارتهای ارتباطی ،نقشها ،حل مسئله و ابراز عواطف آنان را بهبود بخشیده است.
کورنیوز ،گالن و رايان ،)1111( 0در تحقیقی بهعنوان اثربخشی آموزش مهارتهای ارتباطی
(تکنیک گوينده -شنونده) ،به زوجین تأثیر اين آموزش را بر روی رضايتمندی ازدواج
بررسی کرد .تحقیق وی از نوع آزمايشی بود که بر روی  91زوج انجام گرفت ،با توجه به
مطالعات گاتمن در اين زمینه اين فرضیه را مورد آزمون قرار داد که تکنیک آموزش
مهارتهای ارتباطی زمانی منجر به بهبود عملکرد خانواده میشود ،که زوجین يک بحث دو
نفره داشته باشند ،اما اگر زوجین تنها باشند ،نتیجه عکس میدهد و باعث تضعیف روابط
میشود .در واقع تکنیک آموزش مهارتهای ارتباطی زمانی به بهبود روابط میانجامد که
زوجین يک بحث دو نفره با يکديگر داشته باشند.
از اين بابت رويارويی با شرايط ذکر شده مستلزم آموزش و آمادهسازی مادران کودکان
معلول ،در مديريت چنین موقعیتهايی بوده ،و از پس مراقبت از کودک برآمده و با صبر و
شکیبايی به نیازهای ويژه کودکان و ساير اعضای خانواده خويش پاسخ دهند؛ ارائه خدمات
1- Cornelius, Galen, & Ryan
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آموزش و ارائه مشاوره مادران کودکان معلول ضرورت و جايگاه مهمی میيابد (سجادی،
شايخیفینی و سماوی .)1109 ،0بررسیها نشان میدهد که مداخالت بر روی مادران کودکان
آسیب ديده کم است و اين يکی از داليل مهم برای انجام چنین پژوهشی است و ضرورت آن
را بیان میکند (وارين )1101 ،1توجه به اهمیتی که ارتباط دارد ،آموزش خانوادهها در کسب
مهارتهای زندگی از مسائل مهم مشاوره و روانشناسی به شمار میرود و ازاينروست که در
اين تحقیق به اين موضوع اساسی پرداخته شده است .سؤال اساسی پژوهش حاضر اين است
که آيا آموزش مهارتهای ارتباطی بر عملکرد خانواده مادران کودکان با آسیب جسمی-
حرکتی شهر شیراز مؤثر است؟

فرضیههای پژوهش
 .0آموزش مهارتهای ارتباطی در افزايش عملکرد خانواده مادران کودکان با آسیب
جسمی -حرکتی مؤثر است.
 .0-0آموزش مهارتهای ارتباطی برافزايش ،در زمینه حل مشکل مادران کودکان با آسیب
جسمی -حرکتی مؤثر است.
 .0-1آموزش مهارتهای ارتباطی برافزايش ،در زمینه ارتباط مادران کودکان با آسیب
جسمی -حرکتی مؤثر است.
 .0-9آموزش مهارتهای ارتباطی برافزايش ،در زمینه نقش مادران کودکان با آسیب
جسمی -حرکتی مؤثر است.
 .0-9آموزش مهارتهای ارتباطی برافزايش ،در زمینه پاسخدهی عاطفی مادران کودکان با
آسیب جسمی -حرکتی مؤثر است.
 .0-0آموزش مهارتهای ارتباطی برافزايش ،در زمینه آمیزش عاطفی مادران کودکان با
آسیب جسمی -حرکتی مؤثر است.
 .0-1آموزش مهارتهای ارتباطی برافزايش ،در زمینه حل مشکل مادران کودکان با آسیب
جسمی -حرکتی مؤثر است.
1- Sajjadi, Shaikhi Fini, & Samavi
2- Varin
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روش
جامعه آماری ،نمونه و روش اجرای پژوهش
جامعه آماری در اين پژوهش شامل کلیه مادران کودکان با آسیب جسمی -حرکتی مقطع
ابتدايی شهر شیراز میباشد ،که توانايی خواندن و نوشتن را دارند و فرزندان آنها در سال
تحصیلی ( )39-39مشغول به تحصیل میباشند .در مجموع با احتساب اين شرايط حجم
جامعه جمعاً  011نفر میباشد .نمونه اين پژوهش شامل مادرانی میباشد که قبل از ارائه متغیر
مستقل از آزمودنیها پیشآزمون گرفته ،که شامل پرسشنامه عملکرد خانواده میباشد و آنهايی
انتخاب شدند که نمراتشان پايینتر از میانگین هستند و از بین آنها بهصورت تصادفی  11مادر
کودک با آسیب جسمی -حرکتی ( 91گروه آزمايش و  91گروه کنترل) انتخاب شدند.

ابزار پژوهش
مقیاس عملکرد خانواده .ابزار سنجش خانواده  (FAD)0يک پرسشنامه  11سؤالی است،
که مبتنی بر مدل عملکرد خانواده مک مستر (MMFF) 1ساختار و نظم مناسب خانواده و
الگوهای تعامالتی بین اعضای گروه را مشخص میکند (اپستین ،بیشاپ ،رايان ،میلر و کیتنر،9
 .)1119اين مقیاس شامل  1خرده مقیاس است که خرده مقیاس عملکرد کلی است 1 .خرده
مقیاس باقیمانده  1بُعد  MMFFرا ارزيابی میکند ،که عبارتاند از:
 -1حل مشکل .4ارزيابی توانايی خانواده برای حل مشکالت در سطحی که عملکرد
خانواده را حفظ کند .در اين پرسشنامه  1آيتم را به خود اختصاص میدهد.
 -2ارتباط .5اين خرده مقیاس توانايی اعضای خانواده را در تبادل اطالعات ارزيابی
میکند .در اين پرسشنامه  1آيتم را به خود اختصاص میدهد.
 -3نقشها .6اين بخش جهت ارزيابی اينکه آيا خانواده الگوهای رفتاری سازمان يافتهای
را برای انجام عملکردهای خانواده از جمله تهیه غذا و حمايت از ديگر اعضا ،حفظ و مديريت
)Family Assesment Device (FAD
Mac Master
Epstein, Bishop, Ryan, Miller, & Keitner
problem solving
communication
roles

123456-
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سیستم خانواده و  ...در نظر گرفته شده است (اپستین و همکارن .)1119 ،همچنین ،ارزيابی
نقشها شامل وظايفی است که به اعضای گروه محول شده است و اينکه آيا اعضای خانواده
در انجام اين تکالیف مسئولیتپذير هستند .در اين پرسشنامه  3آيتم را به خود اختصاص
میدهد.
 -4پاسخدهی عاطفی .1اين بخش توان اعضای خانواده را در نشان دادن هیجان مناسب در
مقابل گستره وسیعی از محرکها ارزيابی میکند .در اين پرسشنامه  1آيتم را به خود اختصاص
میدهد
 -5آمیزش عاطفی .2اين بخش میزان عالقهمندی و توجه به نگرانیهای اعضا را نسبت به
يکديگر ارزيابی میکند .در اين پرسشنامه  3آيتم را به خود اختصاص میدهد.
 -6کنترل رفتار .3در اين بخش شیوهای را که اعضای خانواده جهت نگهداری
استانداردهای رفتاری در داخل سیستم خانواده به کار میبرند ،ارزيابی میکند .در اين
پرسشنامه  3آيتم را به خود اختصاص میدهد.
به هر سؤال از  0تا  9نمره با استفاده از اين کلیدواژهها داده میشود :کامالً موافقم،0 :
موافق ،1 :مخالف 9 :و کامالً مخالف .9 :به سؤالها (يا عباراتی) که توصیف عملکرد ناسالماند،
معکوس نمره داده میشود .نمرات کمتر نشانهی عملکرد سالمتر است.
اعتبار اين پرسشنامه در پژوهش رضايی ،با ضرايب آلفای کل مقیاس  %30گزارش شده
است .اين ابزار تا حدی دارای روايی همزمان و پیشبینی است .اين ابزار در يک مطالعه مستقل
روی  010زوج حدود  11ساله با مقیاس رضايت زناشويی الک واالس همبستگی متوسط
داشت و قدرت نسبتاّ خوبی برای پیشبینی نمرات (مقیاس روحیه سالمندی فیالدلفیا) نشان
داده است .ضرايب آلفای کل مقیاس و خرده مقیاسهای حل مشکل ،ارتباط ،نقشها ،همراهی
عاطفی ،آمیزش عاطفی ،کنترل رفتار در پژوهش محسنزاده ( ،)0909آن به ترتیب ،1/39
 ،1/11 ،1/19 ،1/19 ،1/10 ،1/10 ،1/10گزارش شده است .و ضرايب آلفای کل مقیاس و
خرده مقیاسهای حل مشکل ،ارتباط ،نقشها ،همراهی عاطفی ،آمیزش عاطفی ،کنترل رفتار در
پژوهش حاضر به ترتیب  1/11 ،1/10 ،1/10 ،1/10 ،1/00 ،1/19 ،1/31است.
1- affective responsiveness
2- affective involvement
3- behavior control
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روش اجرا
برای اجرای تحقیق حاضر ،پس از کسب معرفینامه از دانشگاه تربیت دبیر شهید رجايی
تهران و اخذ مجوز از اداره آموزش و پرورش شهر شیراز ،پرسشنامهها به تعداد  011نسخه
تکثیر و آمادهسازی گرديد ،در ادامه با توجه به نمونهگیری انجام شده به مدرسه موردنظر
مراجعه شد و برای انتخاب مادران ،مادرانی که نمره مقیاس عملکرد خانواده ،پايینتر از حد
متوسط باشد برای آموزش مهارتهای ارتباطی انتخاب شدند .برنامه مداخله شامل  0جلسه
 011دقیقهای مهارتهای ارتباطی بود .بهمنظور تدوين برنامه مداخله ،پس از جمعآوری
دادهها ،نقاط مثبت و منفی مادران با توجه به عملکرد خانواده و بر اساس آنها محتوی کلی و
اهداف اصلی جلسات تعیین گرديد .خالصهای از جلسات آموزشی از کتاب مهارتهای
ارتباطی زناشويی ،جلد ( 0و  )1نوشته میلر و واکمن ،ترجمهی فرشاد بهاری ( )0900اقتباس
شده است ،بیان میگردد.
جلسه اول .معارفه ،برقراری ارتباط اولیه ،اجرای پیشآزمون ،آشنايی با اصول و اهداف
جلسه ،تعريف ارتباط ،توانايی برقراری ارتباط درست ،بررسی انتظارات از برنامه ،ارائه تکالیف
و دريافت بازخورد.
جلسه دوم .مرور خالصهای از جلسه و مرور تکالیف ،چرخه آگاهی و تأکید بر اهمیت و
خودباوری ،ارائه تکلیف ،بازخورد.
جلسه سوم .مرور خالصهای از جلسه و مرور تکالیف ،شناسايی باورها و انتظارات مادران
درباره خوشبختی ،نشان دادن تأثیر باورها بر احساسات و رفتار ،ارائه تکلیف ،بازخورد.
جلسه چهارم .مرور خالصهای از جلسه و مرور تکالیف ،آموزش مهارت گوش دادن،
حرف زدن ،مزيتهای گوش دادن فعال ،ارائه تکلیف ،بازخورد.
جلسه پنجم .مرور خالصهای از جلسه و مرور تکالیف ،مهارت ابراز احساسات مثبت و
منفی،آموزش مهارتهای حل تعارض ،ارائه تکالیف و دريافت بازخورد.
جلسه ششم .مرور خالصهای از جلسه و مرور تکالیف ،انتخاب سبکهای ارتباطی ،ارائه
تکالیف و دريافت بازخورد.
جلسه هفتم .مرور خالصهای از جلسه و مرور تکالیف ،مقابله با ناکامی ،ارائه تکالیف و
دريافت بازخورد.
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جلسه هشتم .مرور خالصهای از جلسه و مرور تکالیف ،مرور يادگیری مهارتهای
آموزش ديده ،دريافت بازخورد ،اختتام جلسه و اجرای پسآزمون.

روش آماری
دادههای جمعآوری شده با استفاده از نرمافزار آماری  SPSS21مورد بررسی قرار گرفت،
بدين ترتیب از فراوانی ،میانگین ،انحراف استاندارد و همچنین از آزمون  tمستقل ( tتفاضل
نمرات پیشآزمون -پسآزمون) استفاده گرديد.

نتایج پژوهش
شاخصهای توصیفی و نتايج آزمون  tتفاضل نمرههای پیشآزمون -پسآزمون ،ابعاد
عملکرد خانواده در جدول  0و  1ذکر شده است.
جدول  .1شاخصهای توصیفی ابعاد و نمره کل عملکرد خانواده
پسآزمون
پیشآزمون
گروه
متغیر
انحراف
انحراف
میانگین
میانگین
استاندارد
استاندارد
1/13
0/11
1/11
00/01
کنترل
حل مشکل
1/91
01/11
1/91
00/19
آزمايش
0/93
01/39
0/10
03/19
کنترل
ارتباط
1/10
00/01
0/91
03/11
آزمايش
1/30
19/11
0/03
09/19
کنترل
نقش ها
1/00
01/91
0/90
09/01
آزمايش
0/19
01/91
0/01
01/99
کنترل
همراهی عاطفی
1/10
00/11
0/03
01/01
آزمايش
0/99
91/01
0/00
00/01
کنترل
آمیزش عاطفی
1/03
09/01
0/13
01/01
آزمايش
9/30
10/19
0/01
03/01
کنترل
آزمايش رفتار
1/91
01/91
0/11
03/01
آزمايش
9/10
001/09
0/13
099/31
کنترل
نمره کل عملکرد
00/19
013/11
1/91
099/01
آزمايش
خانواده
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نتايج درج شده در جدول  0نشان میدهد که میانگین نمرههای ماادران گاروه آزماايش در
حل مشکل از پیشآزمون به پسآزمون افزايش يافته است و در ساير ابعاد و نمره کل میاانگین
از پیشآزمون به پسآزمون کاهش يافته است (نمرات پايینتر نشااندهناده عملکارد ساالمتار
خانواده است) .اين پژوهش شامل فرضیههای زير است که فرضیهها همراه با نتايج بهدستآمده
از تجزيه و تحلیل آن در اين بخش ارائه میگردد.
فرضیه اول .آموزش مهارتهای ارتباطی در افزايش عملکرد خانواده مادران کودکان با
آسیب جسمی -حرکتی مؤثر است.
بین مادران گروه آزمايش و گروه گواه از لحاظ عملکرد خانواده تفاوت معناداری وجود
دارد ( p<1/1110و .)t= 0/11بنابراين فرضیه اول تأيید میگردد .به عبارت ديگر ،آموزش
مهارتهای ارتباطی با توجه به میانگین عملکرد خانواده مادران گروه آزمايش نسبت به
میانگین مادران گروه گواه ،موجب افزايش عملکرد خانواده گروه آزمايش شده است.
جدول  -2نتایج آزمون  tمستقل جهت مقایسه تفاضل میانگین نمرات پسآزمون و پیشآزمون دو
گروه کنترل و آزمایش در عملکرد خانوده
سطح
درجات
انحراف
میانگین
گروه
متغیر
t
معناداری
آزادی
استاندارد
9/10
-1/19
کنترل
1/1110
00
-00/01
حل مشکل
9/91
1/11
آزمايش
1/11
-9/11
کنترل
1/10
00
-1/01
ارتباط
1/19
-9/99
آزمايش
0/00
3/99
کنترل
1/1110
00
09/10
نقش ها
9/11
1/91
آزمايش
0/01
1/19
کنترل
1/111
00
9/91
همراهی عاطفی
1/00
-0/31
آزمايش
0/11
00/11
کنترل
1/1110
00
10/01
آمیزش عاطفی
9/11
-1/11
آزمايش
9/09
1/11
کنترل
1/1110
00
1/90
آزمايش رفتار
1/10
-1/01
آزمايش
1/91
01/39
کنترل
نمره کل عملکرد
1/1110
00
0/11
خانواده
09/09
-0/19
آزمايش
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همانطوری که در جدول  1مالحظه میشود ،بین نمرات میانگین گروههای آزمايش و گواه
از لحاظ کلیه مؤلفههای عملکرد خانواده در زمینههای ارتباط ،نقشها ،همراهی عاطفی ،آمیزش
عاطفی و کنترل رفتار به غیر از حل مشکل تفاوت معناداری وجود دارد .به عبارت ديگر،
آموزش مهارتهايی ارتباطی ،به مادران با توجه به میانگین مؤلفههای عملکرد خانواده گروه
آزمايش نسبت به میانگین گروه گواه ،موجب افزايش عملکرد خانواده مادران کودکان با آسیب
جسمی– حرکتی در گروه آزمايش ،در زمینههای ذکر شده گرديده است .بنابراين فرضیههای
 0-1تا  0-1تأيید میگردد.

بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر بهمنظور بررسی اثربخشی آموزش مهارتهای ارتباطی بر عملکرد خانواده
مادران کودکان با آسیب جسمی– حرکتی انجام شد .بدين منظور دورههای آموزش مهارتهای
ارتباطی برای مادران تدوين شد ،نتايج نشاندهنده مؤثر بودن دوره آموزشی در افزايش عملکرد
خانواده مادران در گروه آزمايش بوده است ،درحالیکه اين افزايش در گروه کنترل مشاهده
نشده است .يافتههای اين پژوهش نشان داد ،که میانگین نمرات عملکرد خانواده مادران بعد از
مداخله در دو گروه تفاوت معنیدار و مثبت داشته است.
نتايج اين پژوهش همسو با مطالعات اصالنی ( ،)0909شیرالی ( ،)0901خوشکام و
همکاران ( ،)0901جوادی و همکاران ( ،)0901کورنیوز و همکاران ( )1111میباشد.
عملکرد خانواده واژهای است که معموالً برای ارزيابی سالمت خانواده استفاده میشود
گالدينگ ( ،)0901عملکرد خانواده فرآيند درگیری پويا میان اعضای خانواده و محیط غالب بر
زندگی خانواده میباشد (دنهام  ،1119به نقل از يلون .)1109 ،0عملکرد خانواده بازتاب
انعطافپذيری و بقای مرزها ،الگوهای ارتباطی ،تجربه در خانواده اصلی و بافت فعلی و
جهتگیریهای فرهنگی و ارزشی خانواده است .بهعالوه عملکرد انطباقی خانواده شامل
ارتباط خوب میان اعضای خانواده و سطوح پايین تعارض خانوادگی است (تاملیسون 1111
ترجمهی بهاری و مهدوی هرسینی .)0909 ،حال با توجه به اينکه ما در خانواده نیازمند يک
1- Yelven
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ارتباط مؤثر هستیم و يک ارتباط مؤثر وسیله مناسبی برای انتقال اطالعات بین افراد برای نشان
دادن احساسات و عواطف به ديگران و تصحیح سو تفاهمات میباشد (يالسن و لوندبلند،0
1111؛ به نقل از احمدی .)0900 ،حال يک ارتباط نامؤثر باعث ايجاد سو تفاهمات ،نارضايتی
و احساس تنهايی در افراد خانواده و جامعه میشود .در طول زمان اعتماد به نفس فرد را مختل
میکند و احساس درماندگی و در نتیجه آسیبهای روانی و اجتماعی ايجاد مینمايد .ارتباط
نامؤثر توانايی فرد برای مقابله با مشکالت زندگی را کاهش میدهد (کارن .)1111 ،1بهويژه در
خانوادههايی که دارای فرزند معلول میباشند .خانواده کودک معلول به لحاظ داشتن کودکی
متفاوت با ساير کودکان با مشکالت فراوانی در زمینه نگهداری ،آموزش و تربیت آنها
روبهروست .اين مسائل همگی بر والدين فشارهايی وارد میکنند که سبب بر هم خوردن
آرامش و يکپارچگی و عملکرد خانواده میشوند و در نتیجه انطباق و سازگاری آنان را تحت
تأثیر قرار میدهد که در اين میان مادران مسئولیت عمدهتری را متقبل میشوند (وولسکو،
سیسیل ،جرالد و الیزا .)1111،9حال با اين وجود ،برای اينکه انجام وظیفه خانواده اصلی بهتر
صورت گیرد خانواده بايد دارای ساخت و عملکردی سالم باشد .نتايج نشان داد ،آموزش
مهارتهای ارتباطی بر عملکرد خانواده مادران کودکان با آسیب جسمی– حرکتی تأثیر مثبت و
معنادار ،که اين متأثر از برنامه آموزشی مهارتهای ارتباطی (متغیر مستقل) بوده است.
ازاينرو آموزش مهارتهای ارتباطی بهعنوان يکی از روشهای درمان و توانبخشی
میتواند در انطباق با شرايط مادران که دارای فرزند معلول هستند ،کارگشا بوده و عملکرد
خانواده در اين گروه از مادران ارتقاء بخشیده و موجبات زندگی فردی و اجتماعی را برای
آنها فراهم سازد .با توجه به نتايج پژوهش و تأثیر مثبت آن در سالمت روانی مادران کودکان
با آسیب جسمی– حرکتی ،پیشنهاد میشود ،سازمانها و نهادهای مرتبط با کودکان استثنايی
بعد از انجام پژوهشهای تکمیلی ،اين برنامه را بهصورت مدون برای مراکز آموزش استثنايی
برگزار نمايند.

1- Yalen & Lund bland
2- Karen
3- Wolsko, Cecile, Gerald, & Eliza
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مجله دستآوردهای روانشناسی بالینی دانشگاه شهید چمران اهواز (دورهی اول ،سال  ،1تابستان  ،1314شماره )2

منابع
فارسی
احمدی ،شیدا ( .)0900اثربخشی آموزش مهارتهای ارتباطی بر اساس رویکرد شناختی-
رفتاری بر صمیمیت زناشویی زوجین جانباز مراجعهکننده به بنیاد شهید جوانرود.
پاياننامهی کارشناسی ارشد مشاور خانواده ،دانشگاه الزهراء.

اصالنی ،خالد ( .)0909نقش مهارتهای ارتباطی بر کارآیی خانوادگی دانشجویان متأهل.
پاياننامهی کارشناسی ارشد مشاوره خانواده ،دانشگاه علوم بهزيستی و توانبخشی.
ایکرک ،ساموئل و جی ،گاالگر ( .)1113آموزش و پرورش کودکان استثنایی .ترجمهی
مجتبی جواديان ( .)0901مشهد :انتشارات آستان قدس رضوی.
باچر ،جیمز؛ مینکا ،سوزان؛ جفری ،نويد؛ و اسپنسر ،راتوس ( .)1111بهداشت روانی .ترجمه
سید محمدی تهران ( .)0901انتشارات ارسباران.

تاجری ،بیوک ( .)0901بررسی استرس نگرش مذهبی مادران کودک عقبافتاده ذهنی و
رابطه آنها با پذیرش کودک .تهران :انیستیتو روانپزشکی تهران ،دانشگاه علوم پزشکی
خدمات درمانی ايران.
تاملیسون ،باربارا ( .)1111راهنمای سنجش خانواده .ترجمهی فرشاد بهاری و سید اسماعیل
مهدوی هرسینی ( .)0909تهران :انتشارات تزکیه.

جوادی ،بهناز؛ حسینیان ،سیمین و شفیعآبادی ،عبداهلل ( .)0900اثربخشی آموزش تحلیل
ارتباط محاورهای به مادران در بهبود عملکرد خانواده .خانواده پژوهی .11
خوشکام ،سمیرا؛ احمدی ،سید احمد و عابدی ،محمدرضا ( .)0901تأثیر آموزش ارتباط بر
روابط زوجین شهر اصفهان .تازهها و پژوهشهای مشاوره.03-10 :)19(1 ،

شريفی درآمدی ،پرويز ( .)0900کودکان استثنایی :ویژگیها و محدودیتهای روانشناختی
کودکان استثنایی و بهداشت روانی والدین کودکان استثنایی اصفهان .انتشارات سپاهان.

شیرالی ،خديجه ( .)0901تأثیر آموزش مهارتهای ارتباطی بر الگوهای ارتباط و احساسات
مثبت نسبت به همسر در زوجین شهر اهواز .پاياننامهی کارشناسی ارشد مشاوره خانواده
دانشگاه شهید چمران اهواز.

اثربخشی آموزش مهارت های ارتباطی بر عملکرد خانواده مادران کودکان...
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فقیرپور ،مقصود ( .)0909مهارتهای اجتماعی و سازگاری زناشویی .رشت :انتشارات
سازمان بهزيستی استان گیالن.
قراشی ،کريم؛ سرندی ،پرويز؛ و فريد ،ابوالفضل ( .)0931مقايسه میزان استرس و رضايتمندی
زناشويی در والدين کودکان کمشنوا و عادی .مجله شنوایی.00-00 :)19(19 ،
لواسانی ،مسعود غالمعلی؛ حکیمیراد ،الهام؛ اکرمی ،سیدمحمد؛ سیدعلی نقیخرازی ،غالمعلی؛
و افروز ،مسعود ( .)0930میزان ازدواجهای شش گانه خويشاوندی و غیرخويشاوندی در
والدين دانشآموزان عادی و استثنايی .فصلنامه پژوهشهای کاربردی روانشناختی.0-1 ،

مهانیان خامنه ،مهری ( .)0901بررسی رابطه بین هوش هیجانی و رضایت زناشویی در
معلمان زن دورهی راهنمایی شهر تهران .پاياننامهی کارشناسی ارشد مشاوره خانواده
دانشگاه عالمه طباطبايی.
میلر ،شراد و واکمن ،دانیل ( .)1110آموزش مهارتهای ارتباطی زناشویی .ترجمهی فرشاد
بهاری ( .)0900تهران :رشد.
محسنیزاده ،مهدی ( .)0909ارتباط شناسی .تهران :سروش.
نريمانی ،محمد؛ آقامحمديان ،شعرباف؛ و رجبی ،حمیدرضا ( .)0901مقايسه سالمت روانی

مادران کودکان استثنايی با سالمت روان مادران کودکان عادی .نشریه اصول بهداشت
روانی.00 -10 :)99-99( 3 ،

هالفورد ،دبلیوکیم ( .)1111زوج درمانی کوتاه مدت :یاری به زوجین برای کمک به
خودشان .ترجمهی مصطفی تبريزی ،مژده کاردانی و فروغ جعفری ( .)0909تهران:
فراروان.
هورنبی ،گری ( .)1111مشاوره با پدران و مادران کودکان استثنایی .ترجمهی محمد
حسینی نظرینژاد ( .)0901مشهد :انتشارات آستان قدس رضوی.
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