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Abstract
Background & Objective: The process of child birth is pleasant for parents though it might be accompanied by difficulties and hardships. It
should be noted that hope and desire to have a healthy normal baby gives parents a feeling of confidence to accept their own baby. But as soon
as they are informed of their baby’s disability, all hopes and wishes are gone and problems begin to appear, putting the mental health of parents
at risk. The aim of this study is to examine the metal health condition of fathers of exceptional children, namely children with intellectual
disability, multiple disabilities, physical- motor disorder, visual of impairment and hearing impairment and fathers of normal children.
Methods: This study employed a causal- comparative design. Convenience sampling was used to recruit 530 parents of children with exceptional
children and 65 fathers of normal children as the participants in the study. The research tool was General Health Questionnaire (GHQ). Multiple
Variable Analysis of Variance (MANOVA) was used to test the research hypotheses. Bonferroni test was used for pairwise comparison of groups
and variance-covariance matrix equality assumption was studied using Mbox test.
Results: There was no significant difference between five groups under study, namely, fathers of children with intellectual disability, multiple
disabilities, physical- motor disorder, visual impairment and hearing impairment) with respect to metal health components (physical symptoms,
anxiety and insomnia, social performance, and depression). However, there was a significant difference between fathers of normal children and
fathers of children with multiple disabilities regarding physical symptoms component (p<0.001). As to physical anxiety and insomnia
components, there was a significant difference between fathers of normal children and fathers of children with disabilities (p<0.001). There
wasn’t a significant statistical difference between fathers of normal children and fathers of children with visual impairment regarding physical
symptoms and anxiety. With respect to social performance component, there was significant difference between fathers of normal children and
fathers of children with intellectual disability, motor-physical disorder, and hearing impairment (P<0.001). This is while there wasn’t a significant
statistical difference between fathers of normal children and fathers of children with multiple disabilities, and visual impairment. With respect
to depression component, there was a significant difference between fathers of normal children and fathers of children with intellectual disability,
motor-physical disorder, and hearing impairment (P<0.001), while difference was not significant between fathers of normal children and fathers
of children with multiple disabilities, and visual impairment in this component.
Conclusion: Based on the results obtained for this study, mental health was a feature distinguishing fathers of exceptional children and fathers
of normal children. Fathers of exceptional children experience and go through more physical disorders, anxiety, social problems and depression,
which threaten their mental health.
Keywords: Mental Health, Fathers of Exceptional Children, Intellectual Disability, Blind, Deaf, Motor-Physical, Multiple Disabilities.
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چکیده

هدف :با تولد کودکی که دچار معلوليت است والدين نمیتوانند انتظاراتی را که از يک کودک عادی دارند ،از او داشته باشند .واکنشهای والدين به تولد ،به اثرات و معنايی که

کودک برای آنها دارد ،وابسته است .هدف از تحقیق حاضر بررسی وضعیت سالمت روان پدران کودکان استثنایی و پدران کودکان عادی بود.

روشبررسی :روش این تحقیق پسرویدادی (علیمقایسهای) بود .آزمودنیهای این پژوهش متشکل از  ۵۳۰نفر از پدران کودکان استثنایی بودند که بهطور تمام شمارش
(سرشماری) انتخاب شدند .در این تحقیق  ۶۵نفر از پدران کودکان عادی با روش نمونهگیری در دسترس انتخاب گردیدند .ابزار به کار رفته ،مقیاس  ۲۸سؤالی سالمت عمومی

( )GHQبود .از آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره جهت بررسی تفا وت بین گروه پدران دارای کودکان استثنایی و پدران کودکان عادی استفاده شد .از آزمون تحلیل واریانس
چندمتغیره جهت بررسی تفاوت بین گروهها استفاده گردید.
یافتهها :نتایج تحقیق نشان داد که بین گروههای مختلف پدران کودکان استثنایی تفاوت معناداری در مؤلفههای سالمت روان وجود نداشت .در مؤلفٔه عالئم جسمانی و اضطراب

بین پدران کودکان عادی با چندمعلولیتی ،ناتوانی هوشی ،جسمیحرکتی و ناشنوا تفاوت معناداری به لحاظ آماری مشاهده شد ( .)p<۰٫۰۰1در مؤلفٔه کارکرد اجتماعی و افسردگی

بین پدران کودکان عادی با ناتوانی هوشی ،جسمیحرکتی و ناشنوا نیز تفاوت معناداری به لحاظ آماری مشاهده گردید (.)p<۰٫۰۰1

نتیجهگیری :پدران کودکان استثنایی ،اختالالت جسمانی ،اضطراب ،اختالل اجتماعی و افسردگی بیشتری را در زندگی تجربه میکنند و این امر سالمت روان پدران را تهدید

میکند.

کلیدواژهها :سالمت روان ،ناتوانی هوشی ،نابینا ،ناشنوا ،جسمیحرکتی.

حق انتشار محفوظ است ©  ،۱۳۹۵مجله مطالعات ناتوانی .این یک مقاله با دسترسی آزاد است که تحت مجوز اختیار-غیرتجاری  ۴٫۰بینالمللی ()https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.fa
منتشر شده است که به شما اجازه میدهد که مواد منتشر شده در این مقاله را با شرط ارجاع مناسب به نسخٔه اصلی ،بهطور غیرتجاری نسخهبرداری و توزیع کنید.
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مردوخی۴

۱

مقدمه

در پژوهش افروز و هاشاامی رزینی ،محققین به این نتیجه رس ایدند که
بین ابعاد مختلف سالمت روانی کودکان فلج مغزی و والدین کودکان

تو لد یک کودک بر پو یایی خانواده تأثیر مهمی دارد زیرا اعضاااااای

عادی در ابعاد مختلف افسااااردگی ،اضااااطراب ،وسااااواس اجباری،

خانواده باید تغییراتی را در جهت سااازگاری با عضااو جدید پیدا کنند.

پرخا شگری و ح سا سیت بین فردی تفاوت معناداری وجود دارد .ولی

این مسااهله وقتی تشاادید و حاد میشااود که کودک متولدشااده بهلحاظ

در ابعاد شاااا کا یات جساااامانی ،ترس مرضاااای ،اف کار پارانوئ یدی و

توانمندیهای شاناختی یا جسامی در قیاس با ساایر کودکان توانمندی

روانپری شی در بین والدین کودکان فلج مغزی و والدین کودکان عادی

کمتری دارند .پژوهشها ن شان میدهد تولد یک کودک ا ستثنایی همٔه
رؤیاهای خانواده را در داشااااتن فرزند سااااالم و طبیعی از بین میبرد و

میزان تعامالت روانیاجتماعی پدران کودکان کمتوان ذهنی بیشااااتر از

آنها را دچار شاااوک روانی میکند ( .)1تولد چنین کودکی ساااازگاری

میزان ت عامالت روانیاجت ماعی مادران کود کان کمتوان ذهنی اسااااات

اعضای خانواده را درهم ریخته و باعث برانگیختن احساسات منفی و

( .)1۵محمدی دادخواه در پژوهشی به این نتیجه رسید که  ۶۸درصد

متضااااد در اعضاااای خانواده میشاااود .مشاااکالت کودکان اساااتثنایی

مادران و  ۵۵درصد از پدران کودکان کمتوان ذهنی از اختالالت روانی

میتواند بر والدین و کارکرد خانواده از نظر مشااااارکت در فعالیتهای

رنج میبرند ( .)1۶براسااااس تحقیقات افروز تعداد تقریبی کودکان و

اجتماعی تأثیر منفی بگذارد (.)۲

نوجوانان ا ستثنایی یعنی افرادی که تفاوت چ شمگیری از نظر ج سمی،

اولساااون و هاوانگ به این نتایج رسااایدند که والدین کودکان مبتال به

حساااای ،حرکتی و ذهنی با همساااااالن خود دارند و نمیتوانند به نحو

آ سیب بینایی در مقای سه با والدین کودکان عادی بهویژه در حوزههایی

شاااایساااته از آموزشوپرورش عادی بهرمند شاااوند و نیازمند خدمات

که کودکان معلول یت متعدد دارند تن یدگی بیشااااتری را تجربه میکنند

ویژهای هستند ،در جوامع مختلف حدود  1۲تا  1۸درصد اعالم شده

( .)۳امرسااااون ب یان میکند که والدین دارای فرزند روانگسااااسااااته،

اسااات ( .)1۷درمجموع حضاااور فرزند یا فرزندان معلول در خانواده

ا ضطراب بی شتری در مقای سه با سایر گروهها تجربه میکنند ( .)۵چن

میتواند منجر به آساایبهای جدی روانی و اجتماعی در خانواده شااود

و تانگ در پژوهشای بر روی  ۳۰مادر چینی که صاااحب فرزند کمتوان

علیرغم اینکه محققین در طی سااالهای اخیر توجه زیادی به سااالمت

ذهنی بودند ن شان دادند که برنامهریزی برای آینده و م شکالت رفتاری

روان مادران کودکان استثنایی کردهاند ولی متأسفانه شرایط و نیازهای

کودکان مهمترین منبع استرس برای مادران بود ( .)۶آلیک و همکاران

پدران کودکان اسااااتثنایی ،بهمیزان زیادی نادیده گرفته شااااده اساااات.

گزارش کردند ،خانوادههایی که دارای فرزند کمتوان ذهنی هسااااتند از

اگرچه در کشااورهای دیگر تا حدی به این امر پرداختهاند ولی در ایران

لحاظ اقتصاادی در ساطو پایینتری قرار دارند .در بین والدین دارای

هنوز تحقیقات من سجمی که و ضعیت سالمت روان پدران را برر سی

چنین کودکانی م شکالت سالمت روانی با متغیرهایی همچون دا شتن

کرده باشااد وجود ندارد .با توجه به مطالب ارائهشااده و پیش اینه ،هدف

فرز ند پساااار ،تجر بٔه بیش از یک حاد ثٔه اسااااترسزا ،فقر و کارکرد

کلی پژوهش حا ضر مقای سٔه سالمت روان در پدران کودکان ا ستثنایی

خانوادگی نا سالم مرتبط ا ست ( .)۷همچنین ۴۲در صد از این مادران

و پدران کودکان عادی است.

دارای اضااااطراب هسااااتند ( .)۸میچل و همکاران گزارش کردهاند که
والدین کودکان معلول از سطح سالمت کمتر و اضطراب بیشتری رنج
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میبرند ( .)۹الوتون در پژوهشی به این نتیجه رسید که پدران بیش از

روش بررسی

روش این تحقیق توصاااایفی از نوع (علی-مقایسااااهای) بود .جامعٔه

یک فرزند اسااتثنایی ،درقیاس با والدین دارای فرزند عادی ،بیشااتر به

آماری شامل تمامی پدران دارای دو کودک استثنایی و پدران دارای دو

اختالالت و بیماریهای جسمی و روانی مبتال میشوند ( .)1۰اسمیت

کودک سالم در ا ستان کرد ستان بودند و حجم نمونه شامل  ۵۳۰نفر

و اولیور در پژوهشاااای به این نتیجه رساااایدند که فشااااار روانی پدران

از پدران کودکان اسااتثنایی (ناتوانی هوشاای  ،۲۰۳چند معلولیتی ،۹۸

کودکان سااااندرم داون ،بیش از پدران کودکان عادی و کمتر از پدران

ج سمیحرکتی  ،۹۴آ سیب شنوایی  ۷۵و آ سیب بینایی  ۶۰نفر) که در

کودکان درخودمانده است (.)11

مراکز بهزیسااااتی اسااااتان کردسااااتان دارای پرونده و دارای دو کودک

اولسااااون و هاوانگ در پژوهشاااای بر روی  ۵۹خانوادٔه دارای فرزند با

اسااااتثنایی بودند و  ۶۵نفر از پدران دارای دو کودک عادی اسااااتان

ناتوانی رشاادی و  ۴۵خانوادٔه دارای فرزند عادی دریافتند که مادران و

کردستان بود .برای انتخاب پدران گروههای کودکان استثنایی از روش

پدران دارای فرزند مبتال به ناتوانیهای رشااادی دارای اساااترس باالیی

تمامشااااماری (ساااارشااااماری) اسااااتفاده گردید .بدینترتیب که تمام

هستند۸۴ .درصد این مادران و ۶۷درصد این پدران دارای استرس در

خانوادههای دارای دو فرزند استثنایی و باالتر که در سازمان بهزی ستی

حد بالینی بودند .هی مان با پژوهشاااای بر روی  1۳۶مادر و  1۰۸پدر

اساااتان کردساااتان دارای پرونده بودند مشاااخ

که فرزندان شان دارای اختالالت نادری بودند ن شان داد که این والدین

شاااد و بهعنوان نمونه

انتخاب شاااادند .برای انتخاب نمونه پدران دارای دو کودک عادی از

دارای ا سترس و فر سودگی بی شتر عاطفی و ج سمی ه ستند .همچنین

والدین کودکان عادی که در نزدیکی محل زندگی افراد اسااتثنایی بودند

والدین که ت مام وقت شاااااا غل بود ند درجات کمتری از اسااااترس و

و دارای  ۲کودک عادی ،دامنٔه سنی  ۲۰تا  ۶۰سال ،سطح تحصیالت

فرسودگی را نشان دادند ( .)1۲کمپ و همکاران بیان میدارند ،پدران

بیسااااواد تا دیپلم بود ند ،به روش جام عه دردسااااترس نمو نهگیری و

دارای فرزند مبتال به ناتوانی بیشااااتر از بابت مخارج نگهداری کودک

انتخاب شدند .در مرحلٔه بعد با آنها هماهنگیهای الزم برای مالقات

دچار اساااترس میشاااوند و مادران بیشاااتر به خاطر نگهداری از چنین

گذاشاااته شاااد و در مرحلٔه بعد با مراجعه به درب منزل پرساااشااانامهها

فرزندانی استرس را تجربه میکنند (.)1۳

تکمیل و جمعآوری شدند.
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تفاوت معنادار نبود ( .)1۴یعقوبی در پژوهشی به این نتیجه رسید که

ابزار پژوهش :در این پژوهش بااهمنظور بررساااای میزان برخورداری

درونی پرسااااشااااناااماأه سااااالماات روانی بااه طور کلی  ۰٫۸۹و در

آزمودنی ها از سااااالمت روان و ارز یابی عالئم روانی آن ها از فرم ۲۸

خردهمقیاسهای آن بهترتیب  ۰٫۷۲ ،۰٫۸۲ ،۰٫۶۷و ۰٫۷۹بوده است.

مادهای پرسشنامٔه سالمت عمومی ( )GHQ-28که پرسشنامٔه سرندی

در پژوهشهایی که در ایران توساط هومن ( )1۳۷۶انجام شاده اساات

مبتنیبر روش خودگزارشدهی اسااااات و در نظااامهااای بااالینی برای

آلفای کرونباخ محا سبه شده در این پر س شنامه  ۰٫۹1و ضریب روایی

شنا سایی افرادی ا ست که دارای یک اختالل روانیاند ،ا ستفاده شد.

همزمان این پر س شنامه با پر س شنامٔه م شکالت زندگی  ۰٫۵۸محا سبه

این پرسااشاانامه در سااال  1۹۷۲توسااط کلدبرگ ساااخته شااد و بهطور

شده است (.)1۸

وسااایعی بهمنظور تشاااخی

مختلف به کار برده شاده اسات این پرساشانامه دارای چهار زیرمقیاس

از آزمون تحل یل وار یانس چندمتغیره جهت بررساااای تفاوت بین گروه

اساااات .نشااااانه های بدنی یا جساااامانی ،اضااااطراب و بیخوابی،

پدران دارای کودکان ا ستثنایی و پدران کودکان عادی ا ستفاده شد .از

نارساااااکنشوری اجتماعی و افسااااردگی  .از مجموع نمرات نیز یک

آزمون بونفرونی بهمنظور مقایساااأه دوتایی گروه ها اسااااتفاده گرد ید و

نمرٔه کلی به دساااات میآ ید .وجود چهار زیرمق یاس براساااااس تحل یل

مفروضاأه یکسااانی ماتریس واریانس-کوواریانس با اسااتفاده از آزمون

آماری پاسخها (تحلیل عاملی) ثابت شده است.

امباکس بررسااای شاااد .رعایت نکات اخالقی بخشااای از هر پژوهش

نحؤه نمرهگذاری این پرسشنامه به این صورت است که به هر پاسخ از

است؛ در این پژوهش نیز سعی شده نکات اخالقی مانند کسب مجوز

راساااات به چپ ،صاااافر ،یک ،دو و سااااه نمره تعلق میگیرد .نمرات

از سااازمانهای ذیربط ،پاسااخدادن پدران کودکان اسااتثنایی به تمامی

شااده

سؤاالت پرسشنامه با رضایت کامل و محرمانهماندن اطالعات رعایت

آزمودنی در هر یک از زیرمقیاسها بهصااورت جداگانه مشااخ

شود.

و در زیر ورقه نو شته می شوند و پس از آن ،نمرات چهار زیرمقیاس را
جمع کرده و نمرٔه کل را به دساااات میآوریم .نمرات  1۴تا  ۲1در هر

۳

زیرمقیاس وخامت وضع آزمودنی در آن عامل را نشان میدهد .ضریب

یافتهها

از آزمون تحل یل وار یانس چندمتغیره جهت بررساااای تفاوت بین گروه

اعتبار این پرساااشااانامه  ۰٫۷۲و برای زیرمقیاسهای نشاااانههای بدنی،

پدران دارای کود کان اسااااتثناایی ( ناتوانی هوشاااای ،چنادمعلولیتی،

اضطراب و بیخوابی ،نارساکنشیوری اجتماعی و افسردگی بهترتیب

جسمیحرکتی ،آسیب شنوایی و آسیب بینایی) و پدران کودکان عادی

 ۰٫۵۷ ،۰٫۶۸ ،۰٫۶۰و  ۰٫۵۸بااه دسااااات آمااد .روایی همزمااان کاال

از نظر مؤلفههای سااالمت روانی اسااتفاده گردید .مفروضاأه یکسااانی

پرساااشااانامه براسااااس همبساااتگی با آزمون میدلکس  ۰٫۵۵و روایی

ماتریس واریانس-کوواریانس با استفاده از آزمون امباکس بررسی شد

همزمان زیرمق یاس های مذکور با آزمون م یدلکس نیز بهترت یب ،۰٫۷۶

( )F=۲٫۵۳ ،p≤۰٫۰1که به لحاظ آماری معنادار بود.

 ۰٫۷۲ ،۰٫۸۷و  ۰٫۸۰است که همگی معنادار بودهاند .وارسی انسجام

جدول  .1مقایسٔه مؤلفههای سالمت روان پدران کودکان استثنایی و عادی به همراه نتیجه تحلیل واریانس
مقیاس

عالئم جسمانی

استثنایی

عادی

اضطراب و

استثنایی

کمخوابی
عادی

کارکرد اجتماعی

استثنایی

گروه

تعداد

میانگین

انحراف معیار

چندمعلولیتی

۹۸

۶٫۹۴

۳٫۲۶

ناتوانی هوشی

۲۰۳

۶٫۵۸

۳٫۴۹

جسمی حرکتی

۹۴

۶٫۳۴

۳٫۰۵

آسیب بینایی و نابینا

۶۰

۶٫1۸

۲٫۹۵

ناشنوا و آسیب
شنوایی

۷۵

۶٫۷۶

۳٫۷۰

۶۵

۴٫۵۲

۲٫۸۰

چندمعلولیتی

۹۸

۷٫۵۹

۳٫۶۸

ناتوانی هوشی

۲۰۳

۷٫۸۶

۴٫۴۴

جسمی حرکتی

۹۴

۶٫۶۷

۳٫۴۰

آسیب بینایی و نابینا

۶۰

۶٫۳۵

۳٫۸۳

ناشنوا و آسیب
شنوایی

۷۵

۷٫۴۲

۴٫۲1

۶۵

۵٫1۰

۳٫۴1

چندمعلولیتی

۹۸

۸٫۹۵

۳٫۳۶

ناتوانی هوشی

۲۰۳

۸٫1۴

۳٫1۰

جسمی حرکتی

۹۴

۷٫۷۴

۳٫۲۶

آسیب بینایی و نابینا

۶۰

۸٫۲۶

۳٫۸۳

ناشنوا و آسیب

۷۵

۷٫۰۸

۳٫۰۵

شنوایی

۳

مقدار F

۵٫1۰

۵٫۷۵

۶٫۷۷

مقدار p

>۰٫۰۰1

>۰٫۰۰1

>۰٫۰۰1

اندازه اثر

۰٫۰۴

۰٫۰۵

۰٫۰۵
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اختالالت خفیف روانی در موقعیتهای

جهت تجزیهوتحلیل دادهها با اسااتفاده از نرمافزار  SPSSنسااخٔه ،1۹

عادی

عالئم افسردگی

استثنایی

چندمعلولیتی

۹۸

۲٫۸۹

۳٫۲۶

ناتوانی هوشی

۲۰۳

۴٫۷۶

۴٫۷۳

جسمی حرکتی

۹۴

۴٫۶۳

۴٫۳۰

آسیب بینایی و نابینا

۶۰

۳٫۲۰

۳٫۸۳

ناشنوا و آسیب

۷۵

۴٫۸۹

۴٫۵1

۶۵

1٫۵۳

۲٫۹۵

شنوایی

۸٫۸۲

>۰٫۰۰1

۰٫۰۷

نتایج بررسی اثر متغیر گروه (پدران کودکان چند معلولیتی ،ناتوانی

گروه در جدول  1میتوان گفت که بین گروههای پدران کودکان

هوشی ،جسمی حرکتی ،نابینا و آسیب بینایی ،ناشنوا و آسیب شنوایی

چندمعلولیتی ،ناتوانی هوشی ،جسمی حرکتی ،نابینا و آسیب بینایی،

و عادی) با استفاده از آماره الندای ویلکز روی ترکیب خطی مؤلفههای

ناشنوا و آسیب شنوایی با پدران کودکان عادی در نمرٔه اصلی آزمون و

سالمت روانی حاکی از وجود اثر معنادار گروه (η2=۰٫۰۴۰؛

شاخ

عالئم جسمانی ( ،)F=۵٫۰۹ ،p<۰٫۰۰1اضطراب و

p<۰٫۰۰1؛  )F=۴٫۸۷است.

کمخوابی ( ،)F=۵٫۷۵ ،p<۰٫۰۰1کارکرد اجتماعی (،p<۰٫۰۰1

جهت بررسی اثر متغیر گروههای کودکان استثنایی و فرزندان پدران

 )F=۶٫۷۷و عالئم افسردگی ( )F=۸٫۸۲ ،p<۰٫۰۰1بهلحاظ آماری

عادی در هر یک از زیر مقیاسها از آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره

تفاوت معناداری مشاهده شد.

استفاده شد .براساس نتایج تحلیل واریانس تکمتغیره برای بررسی اثر
جدول  .۲آزمون بونفرونی بهمنظور مقایسٔه دوتایی گروهها
متغیر وابسته

گروه نرمال

عالئم جسمانی

پدران کودکان عادی

کم خوابی و اضطراب

پدران کودکان عادی

اجتماعی کارکرد عالئم

پدران کودکان عادی

عالئم افسردگی

پدران کودکان عادی

گروه از نظر نوع معلولیت

تفاوت میانگینها

خطای استاندارد

مقدار p

چند معلولیتی

*-۲٫۴۲

۰٫۵۳

>۰٫۰۰1

ناتوانی هوشی

*

-۲٫۰۶

۰٫۴۷

>۰٫۰۰1

جسمی حرکتی

*

-1٫۸1

۰٫۵۳

۰٫۰1

نابینا و آسیب بینایی

-1٫۶۶

۰٫۵۹

۰٫۰۷۶

ناشنوا و آسیب شنوایی

*

-۲٫۲۴

۰٫۵۵

>۰٫۰۰1

چند معلولیتی

*

-۲٫۴۸

۰٫۶۳

۰٫۰۰۲

ناتوانی هوشی

*

-۲٫۷۵

۰٫۵۶

>۰٫۰۰1

جسمی حرکتی

*

-۲٫۵۶

۰٫۶۴

>۰٫۰۰1

نابینا و آسیب بینایی

-1٫۲۴

۰٫۷1

۰٫۹۹

ناشنوا و آسیب شنوایی

*-۲٫۳1

۰٫۶۷

۰٫۰۰۹

چند معلولیتی

۰٫۹۷

۰٫۵۲

۰٫۹۲۸

ناتوانی هوشی

*

1٫۷۹

۰٫۴۶

۰٫۰۰۲

جسمی حرکتی

*

۲٫1۹

۰٫۵۳

>۰٫۰۰1

نابینا و آسیب بینایی

1٫۶۷

۰٫۵۸

۰٫۰۶۷

ناشنوا و آسیب شنوایی

۲٫۸۵

۰٫۵۵

>۰٫۰۰1

چند معلولیتی

-1٫۳۶

۰٫۶۶

۰٫۶۲۷

ناتوانی هوشی

*

-۳٫۲۲

۰٫۵۹

>۰٫۰۰1

جسمی حرکتی

*

-۳٫1۰

۰٫۶۷

>۰٫۰۰1

نابینا و آسیب بینایی

-1٫۶۶

۰٫۷۴

۰٫۳۹۴

ناشنوا و آسیب شنوایی

-۳٫۳۵

۰٫۷1

>۰٫۰۰1

*

*

بر اساس نتایج آماره الندای ویلکز جهت بررسی اثر متغیر گروه (پدران

خردهمقیاسهای سالمت روانی حاکی از وجود تفاوت معنادار گروهها

کودکان چند معلولیتی ،ناتوانی هوشی ،جسمی حرکتی ،نابینا و آسیب

(η2=۰٫۰۴۰؛ p<۰٫۰۰1؛  )F=۴٫۸۷بود .جهت بررسی اثر گروه در

بینایی ،ناشنوا و آسیب شنوایی و عادی) بر روی ترکیب خطی

هر یک از زیرمقیاسها از آزمون تحلیل واریانس یک متغیره استفاده

۴
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عادی

۶۵

۹٫۹۳

۳٫۳۷

نتایج آزمون بونفرونی حاکی از آن بود که در زیر مقیاس عالئم
جسمانی ،اضطراب و کمخوابی،کارکرد اجتماعی و افسردگی بین ۵

چندمعلولیتی ،ناتوانی هوشی ،جسمیحرکتی و ناشنوا و آسیب شنوایی

گروه پدران کودکان استثنایی تفاوت معناداری به لحاظ آماری وجود

تفاوت معناداری به لحاظ آماری مشااااهده شاااد .این نتیجه همساااو با

ندارد .در زیرمقیاس عالئم جسمانی و اضطراب و کمخوابی بین پدران

یافته های محمدی دادخواه ( )1۶و افروز و هاشاااامی رزینی ( )1۴و

کودکان عادی با چندمعلولیتی ،ناتوانی هوشی ،جسمی حرکتی ،ناشنوا

نصاااایری ( )۲۰اساااات که ب یان میدارند پدران دارای فرزند مبتال به

و آسیب شنوایی تفاوت معناداری به لحاظ آماری مشاهده شد

ناتوانی بی شتر از بابت مخارج نگهداری کودک دچار ا سترس می شوند

( .)p<۰٫۰۰1درحالیکه بین پدران عادی با نابینا و آسیب بینایی در

و مادران بیشااتر به خاطر نگهداری از چنین فرزندانی اسااترس را تجربه

زیرمقیاس عالئم جسمانی و اضطراب و کمخوابی تفاوت معناداری

میکنند .همچنین با نتایج دوما و همکاران ( ،)۲1اولسااااون و هانگ

بهلحاظ آماری مشاهده نشد.

( )۳و کمپ و همکاران ( )1۳همساااوسااات .در تبیین این نتیجه باید

در زیر مقیاس کارکرد اجتماعی و افسردگی بین پدران کودکان عادی با

گفت که مهمترین م سهله و شاید از م سائل ب سیار م شکلآفرین مربوط

ناتوانی هوشی ،جسمی حرکتی و ناشنوا و آسیب شنوایی تفاوت

به یک کودک اسااتثنایی در خانواده ،بُعد تربیتی آن باشااد که بیشااترین

معناداری به لحاظ آماری وجود داشت ( .)p<۰٫۰۰1درحالیکه بین

بار تربیتی این مسااااهله اگرچه بر عهدٔه مادر اساااات ،ولی وجود کودک

پدران عادی با چندمعلولیتی ،نابینا و آسیب بینایی ،در زیرمقیاس

معلول از هر گروه میتوا ند موجب ساااانگینی این بار تربیتی بر دوش

کارکرد اجتماعی و افسردگی بهلحاظ آماری تفاوت معنادار نشد.

پدران باشد و در نتیجه ممکن است باعث مداخالت پدر در این زمینه
شااود .بساایاری از پدران کودکان اسااتثنایی بهخاطر کمک به مادران و

4

سااااایر فرزندان در زمی نٔه نگهداری و کنترل رفتارهای ناهنجار تحت

بحث

فشار و کمبود وقت برای رسیدگی به مسائل شخصی و سایر فرزندان

ن تایج آزمون بونفرونی حاکی از آن بود که بین  ۵گروه پدران کودکان

هسااتند .دوما و همکاران ( )۲1بیان میکنند از عوامل بس ایار مهمی که

اسااتثنایی در زیر مقیاسهای عالئم جساامانی ،اضااطراب و کمخوابی،

باعث ایجاد اضااطراب و اختالل در خواب پدران میشااود مشااکالت

کارکرد اجتماعی و افسردگی تفاوت معنیداری مشاهده نشد؛ که عدم

مربوط به هزی نه های توانبخشاااای ،دارو و سااااایر هزی نه ها برای تأمین

تفاوت در این گروهها را میتوان بهعلت مشکالت مشابه در این پدران

مخااارج کودک معلول میشااااود .عالوهبراین اضااااطراب ناااشاااای از

دانساااات که باعث شااااده میانگین این گروهها تفاوت معناداری با هم

نادیدهگرفتن سایر فرزندان در خانواده پدران را تحت تأثیر قرار میدهد

ندا شته با شد .در زیرمقیاس عالئم ج سمانی بین پدران کودکان عادی

و باعث اضطراب و اختالل در خواب میشود .

با چندمعلولیتی ،ناتوانی هوشااای ،جسااامی حرکتی ،ناشااانوا و آسااایب

در تبیین کم بودن اضااااطراب و کمخوابی در پدران کود کان نابی نا در

شاااانوایی تفاوت معناداری به لحاظ آماری مشاااااهده شااااد .نتایج این

مقایسااه با کودکان مبتال به ناتوانی هوشاای ،جساامیحرکتی ،ناشاانوا و

پژوهش با یافته های افروز و هاشاااامی رزینی ( )1۴که به این نتی جه

چندمعلولیتی ،ارجمندن یا و افروز ( )1۲اظهار میکند با ید به این نکته

رسیدند ،پدران بیش از یک فرزند استثنایی بیش از پدران دارای فرزند

توجه کرد که پدران کودکان نابینا ممکن اساات به دلیل اینکه مشااکالت

عادی به اختالالت و بیماریهای ج سمی مبتال می شوند هم سو ست.

این کودکان درزمینٔه مسائل آموزشی و تربیتی ،انجام کارهای شخصی

همچنین بااا نتااایج پااارک برگ و همکاااران ( )1۹و الوتون ()1۰

توساااط خودشاااان و وجود هوشااابهر طبیعی و نگرش مثبتتر فرهنگ

همسااوساات ،ایشااان به این نتیجه رسایدند که پدران کودکان اسااتثنایی

جامعه به این کودکان و در نتیجه پیشااارفت تحصااایلی مناسااابتر در

اختالالت جساامانی بیشااتری را در مقایسااه با پدران کودکان عادی از

مقایسااه با کودکان مبتال به ناتوانی هوشاای ،جساامیحرکتی ،ناشاانوا و

خود نشاااان میدهند .همچنین نتایج پژوهش نشاااان داد که بین پدران

چندمعلولیتی از اضاااطراب کمتری درقیاس با ساااایر گروههای کودکان

عادی با گروه پدران دارای فرزند نابینا و آساااایب بینایی در زیرمقیاس

ا ستثنایی برخوردار با شند و با کودکان عادی تفاوت معناداری ندا شته

عالئم جسمانی تفاوت معناداری به لحاظ آماری وجود ندارد.

باشند.

این که چرا بین پدران کود کان عادی با پدران کود کان نابی نا ت فاوتی

در زیرمق یاس کارکرد اجت ماعی بین پدران کود کان عادی با ناتوانی

مالحظه نشااااد پارک برگ و همکاران ( )1۹ب یان میکنند که عوامل

هو شی ،ج سمیحرکتی و نا شنوا و آ سیب شنوایی تفاوت معناداری به

زیادی با سالمت جسمی پدران مرتبط است که کنترل همٔه این متغیرها

لحاظ آماری مشاهده شد .در حالیکه بین پدران عادی با چندمعلولیتی،

مشااکل اساات :اشااتغال تماموقت یا پارهوقت پدر ،داشااتن یک ازدواج

نابینا و آسیب بینایی ،تفاوت معناداری به لحاظ آماری نداشتند.

موفق و داشااااتن اسااااترس های کمتر در طول روز .الوتون ( )1۰ب یان

این یافتهها همسااو با یافتههای ،یعقوبی ( )1۵افروز و هاشاامی رزینی

میکند عدم تفاوت بین پدران کودکان نابی نا و پدران کودکان عادی

( )1۴است .آسیب شنوایی ،ناتوانی هوشی و اختالالت جسمیحرکتی

میتواند ناشاااای از این باشااااد که کودکان نابینا از سااااطح هوش بهتر،

از جمله اختالالتی اساااات که با اسااااترسهای فراوان بر خانواده همراه

امکانات آموزشی مناسبتر و خدمات توانبخشی بهتر درقیاس با سایر

اسااات .این اساااترس در تمام طول زندگی ادامه دارد و در هر مقطع که

گروههای استثنایی برخوردارند؛ این کودکان چون قادر به انجام بی شتر

کودک وارد مرحله جدید از زندگی میشااااود اسااااترسهای والدین بار

کارهای خود در فرآیند رشااااد هسااااتند ،امکان اینکه شااااغل و زندگی

دیگر افزایش می یابد و بر کارکرد اجتماعی آن ها تأثیر منفی میگذارد

مسااتقلی در مقایسااه با سااایر کودکان اسااتثنایی به دساات آورند بیشااتر
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شد.

است؛ بنابراین والدین آنها از سالمت جسمانی بهتری برخوردارند.
در زیرمقیااس اضااااطراب و کمخوابی بین پادران کودکاان عاادی باا

(.)۲۲

رزینی ( )1۴اساااات که بیان میکند تولد کودک معلول همانند سااااایر

عالوهبراین شدت ناتوانی کودک با کارکرد اجتماعی پدران رابطه دارد،

حوادث غیرمترقبٔه نامطبوع زندگی ،بهزیسااااتی خانواده را تحت تأثیر

شادت معلولیت کودک با ساالمت جسامانی و کارکرد اجتماعی پدران

قرار داده ،آن را مختل میکند و باعث ایجاد اختالالت روانی بساایاری

ارتباط دارد.معلول یت بیشااااتر با کاهش سااااالمت جساااامی و کارکرد

همچون افساااردگی در اعضاااای خانواده میشاااود .همچنین همساااو با

اجتماعی مرتبط است .کودکان دارای معلولیت ،بی شتر به مراقبت های

یافتههای اولسااون و هاوانگ ( )۳اساات که افسااردگی را در این پدران

مداوم و گساااترده نیاز دارند و زمان بیشاااتری را صااارف برآورده کردن

بیشتر از پدران کودکان عادی برآورد کردهاند.

به دردهای مزمن و اختالالت اجتماعی گرفتار می شوند .زیدمن ()۲۳
در این رابطااه اظهااار میکنااد کاه عوامال غیر قاابال اجتنااابی در برابر
ف عال یت ها و ا هداف خانواده موانعی را بوجود میآور ند ،این عوا مل
شاااااا مل مشااااکالت عمومی هساااات ند که با ف عال یت های تفریحی،
فرصاااتهای شاااغلی و فعالیتهای مربوط به ساااازمان خانواده مرتبط
هساتند ،واکنشهای منفی که پدران از دوساتان و همساایگان مشااهده
میکنند و همچنین خجالت و احساااااس شاااارم پدران به خاطر فرزند
معلولشااان و همچنین ترس از حوادث و تصااادفات نیز میتواند منجر
به انزوای اجتماعی پدران شود.

۵

نتیجهگیری
نتایج نشان داد سالمت روان پدران دارای کودکان استثنایی در مقایسه

با پدران کودکان عادی در حد کمتری قرار دارد ،بنابراین وجود کودکان
استثنایی باعث افزایش اضطراب ،افسردگی ،اختالل در کارکرد
اجتماعی و بیماریهای جسمانی در پدران کودکان استثنایی میشود؛
لذا میتوان چنین نتیجه گرفت که توجه به نیازها و فراهم کردن خدمات
و امکانات برای رفع این نیازها و مشکالت و آموزشهای مختلف به
این گروه میتواند موجب افزایش سالمت روان در آنان شود.

در ارتباط با نبود اختالف معنادار با پدران کودکان نابینا و چندمعلولیتی
ارجمندنیا و افروز ( )1۲به این نکته ا شاره میکند که عوامل بی شماری
از جم له میزان درآ مد خانواده ،میزان تحصاااایالت وا لدین ،شااااادت
معلول یت کودک ،راهبردهای مقابلهای ،ساااان کودک ،ساااان پدران و
نگرش والدین میتواند در سالمت روان آنها مؤثر باشد.
برا ساس یافتههای پژوهش در زیرمقیاس اف سردگی بین پدران کودکان
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تشکر و قدردانی

بدینوسیله از معاونت توانبخشی بهزیستی استان کردستان که امکان
انجام این پژوهش را فراهم نمودند و اساتید ارجمند دانشگاه تهران که
در انجام این پژوهش همکاری داشتند تشکر و قدردانی میشود.

عادی با ناتوانی هوشاای ،جساامیحرکتی و ناشاانوا و آساایب شاانوایی
تفاوت معناداری بهلحاظ آماری مشاهده شد .نتایج این تحقیق همسو
با یافتههای محمدی دادخواه ( )1۶نصیری ( )۲۰افروز و هاشمی
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