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 2گروه پرستاري ،دانشكده پرستاري و مامايي ،دانشگاه علوم پزشكي بوشهر ،بوشهر ،ايران
 2گروه پزشكي اجتماعي ،دانشكده پزشكي ،دانشگاه علوم پزشكي بوشهر ،بوشهر ،ايران
 9گروه روانشناسي ،دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي ،دانشگاه پيام نور آبادان ،خوزستان ،ايران

(دريافت مقاله -99/22/9 :پذيرش مقاله)99/9/29 :

زمينه :سلسله مراتب قدرت ،انسجام و ساختار خانواده از مؤلفههاي اصلي هر خانوادهاي محسوب ميشوند .در خانوادههاي داراي کودک
معلول ،ممكن است اين ساختارها و کارکردها تحت تأثير قرار گيرند .هدف اين مطالعه مقايسه سلسله مراتب قدرت ،انسجام و ساختار خانواده
داراي کودک معلول و بدون کودک معلول شهر بوشهر از ديدگاه مادران آنها ( )2999بود.
مواد و روشها :در اين مطالعه مقطعي 291 ،نفر از مادران کودکان معلول و بدون کودک معلول شهر بوشهر به ترتيب به روش مبتني بر هدف
و خوشهاي انتخاب شدند .سلسله مراتب قدرت ،انسجام و ساختار خانواده ،از ديدگاه مادران با استفاده از ابزار سنجش نظام خانواده ارزيابي
شد .دادهها با استفاده از نرمافزار آماري  SPSSويرايش  28و آزمونهاي آماري تي مستقل ،آناليز واريانس و مجذور کاي مورد تحليل قرار
گرفتند.
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چكيده

يافتهها :بر اساس نتايج ،بين خانوادههاي مورد مطالعه از نظر قدرت تفاوت معنيداري وجود نداشت ( )p=1/22ولي ميانگين نمره انسجام
خانوادههاي داراي فرزند معلول جسمي ( 2/91±1/99و  )p=1/1112و ذهني ( 2/91±1/39و  )p=1/1112کمتر از خانوادههاي سالم
وجود نداشت (.)p=1/19
نتيجهگيري :يافتهها نشان داد انسجام خانواده داراي فرزند معلول نسبت به خانواده سالم آسيبپذيرتر است .آگاهسازي زوجهاي جوان نسبت
به نتايج تولد فرزند معلول و در گام بعد ارائه آموزشها و حمايتهاي الزم به خانوادههاي داراي فرزند معلول ضرورتي انكارناپذير است.
واژگان کليدي :قدرت ،روابط خانواده ،کودک معلول ،ساختار خانواده
* بوشهر ،خیابان سلمان فارسی ،پردیس دانشگاه علوم پزشکی ،دانشکده پرستاری و مامائی
Email: m.bahreini@bpums.ac.ir

] [ DOI: 10.29252/ismj.20.2.180

( 2/21±1/92و  )p=1/1112بود ،همچنين از نظر ساختار بين خانوادههاي داراي فرزند سالم و معلول جسمي و معلول ذهني تفاوت معنيداري

زائري و همكاران
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از میان والدین ،مادر اولین شخصی است که به طور

خانواده به عنوان اصلیترین نهاد اجتماعی و رکن

مستقیم با کودک ارتباط برقرار میکند و شاید بیشتر این

اساسی تربیت ،نقش بسیار مهمی در حفظ و ارتقاء

فشارها متوجه او باشد .احساس گناه و تقصیر و حس

سالمت جامعه و کاهش استرس اعضاء خانواده ایفا

ناکامی و محرومیت ناشی از عادی نبودن کودک

میکند .علیرغم این کارکرد ،در خانوادههایی که فرزند

میتواند سبب گوشهگیری ،خود کمبینی و غم و اندوه

معلول متولد میشود ،خود این واقعه استرس زیادی به
خانواده وارد میکند ( .)1برآوردها نشان میدهد در
سراسر دنیا  879میلیون نفر با ناتوانی زندگی میکنند که

در مادر شود ( .)5احساسات و واکنش مادران در پاسخ
به این فشارهای عصبی متفاوت است .برخی مادران با
توجه به ساختار شخصیتی خود احساس گناه و البته

نیز بر اساس آمارهاى موجود ،حدود  11میلیون معلول

باعث حمایت افراطی از کودک معلول میشود (.)6

با معلولیتهاى مختلف جسمى و ذهنى وجود دارد که

برخی از مادران نیز ،فرزند آسیب دیده را نشانهای از

با توجه به جمعیت کل کشور ،تعداد باالیى را شامل

شکست خود تلقی میکنند .این احساس به ویژه در

میشوند (.)1

مادرانی بیشتر دیده میشود که انتظار داشتهاند فرزندان

از دیدگاه توانبخشی افراد معلول را به دو گروه عمده

آنها هدفهایی را که خود در زندگی نتوانستهاند به آنها

معلولین جسمی -حرکتی و ذهنی تقسیم میکنند .فرد

برسند ،برآورده سازند (.)7

معلول به شخصی اطالق میشود که در اثر نقص

بر اساس دیدگاه سیستمی ،اعضاء خانواده از هم اثر

مادرزادی یا سایر ناهنجاریهای جسمی ،ذهنی و حسی

میپذیرند و بر هم اثر میگذارند .بنابراین وجود هر

از انجام یک یا چند فعالیت اساسی در زندگی روزمره

گونه مسئلهای برای یک عضو باعث بروز مسائل ویژه

ناتوان باشد ( .)1ورود فرزند معلول به خانواده ،با

و ایجاد چالش و تغییر در نظام خانواده میگردد .از

نیازهای ویژهای که دارد ،پیامدهای متفاوتی بر عملکرد

مهمترین مؤلفههای نظام خانواده ،مؤلفههای ساختار

اعضاء خانواده بخصوص مادر برجا میگذارد .این

قدرت و انسجام خانواده هستند که نقشی اساسی در

پیامدها که در خانواده دارای کودک سالم به چشم

کارآمدی خانواده دارند به طوری که برهمخوردن

نمیخورد ،میتواند شامل مواردی مانند هماهنگ کردن
وظایف معمول خود با برنامههای درمانی کودک،
سازگاری عاطفی با موقعیت متفاوت فرزند ،صرف زمان

ساختار قدرت و انسجام خانواده ،موجب بروز
کشمکش و تنازع قدرت در خانواده میگردد ( .)9در
حقیقت ،ساختار قدرت در خانواده ،که به معنای توانایی

پرداختن به مشکالت مدرسه ،و رسیدگی به مشکالت

شکلگیری و رشد شخصیت افراد خانواده ،اجتماعی

رفتاری کودک کمتوان باشد ( .)5این مسائل همگی بر

شدن فرزندان ،عزت نفس ،انسجام ،رضایت ،احساس

والدین فشارهایی وارد میکند که ممکن است سبب

تنهایی و بیگانگی و حتی خوشبختی زناشویی اثر

برهمخوردن ساختار و انسجام خانواده شود.

میگذارد .عالوه بر ساختار قدرت ،مفهوم انسجام
خانوادگی به معنای میزان صمیمیت و روابط عاطفی
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زیاد برای درمان ،فراهم کردن مراقبتها در خانه،

تأثیر بر رفتار و تصمیمگیری دیگران است ( )8در
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حدود  11درصد از کل جمعیت است ( .)2در کشور ما

احساس مسئولیت بیشتری میکنند که این مکانیزم،

سال بيستم /شماره  /2خرداد و تير 2991

 /282طب جنوب

بیرون و درون خانواده تأثیر میپذیرد وهمچنین بر آنها

بر روی خانوادههای یونانی نشان داد که خانوادههای

تأثیر میگذارد .)11( .محققین معتقدند خانوادههایی که

دارای کودک مبتال به ناتوانی در مقایسه با خانوادههای

انسجام بیشتری دارند ،احساس نزدیکی ،حمایت و

دارای کودک سالم ،ساختار خانوادگی یکسانی را درک

گرمی بیشتری نسبت به همدیگر دارند و وقت بیشتری

کرده بودند (.)19

برای باهم بودن میگذارند ( .)12در دهههای اخیر

با توجه به تعداد زیاد معلولین جامعه ،آثار و پیامدهای

مطالعات متعددی در زمینه ساختار قدرت و انسجام

ناشی از وجود فرزند معلول در خانواده ،نقش حیاتی مادر

خانواده و آثار آن بر متغیرهای مختلف از جمله سالمت

در خانواده و تأثیری که مادر میتواند در حفظ تعادل

روان و مؤلفههای آن انجام شده است ( .)11ولی با

خانواده داشته باشد ،تناقضات ذکر شده در مطالعات فوق،

توجه به اینکه تولد کودک معلول ،حادثهای است که بر

ضرورت و اهمیت مطالعه بر روی خانوادههای دارای

تمام اعضای خانواده و ارتباطات داخلی و خارجی آنها

فرزندان معلول ،و با توجه به اینکه مطالعات انجام گرفته

اثر میگذارد و نیازمند بررسی مجدد ساختار خانواده

در رابطه با ساختار قدرت و انسجام و خانوادههای دارای

است ( )11و با توجه به ضرورت درک بهتر آثار

کودک معلول در ایران و استان بوشهر نسبتاً اندک هستند،

معلولیت بر خانواده سؤال اساسی این است که این

این مطالعه با هدف مقایسه ساختار قدرت ،انسجام و نوع

عناصر ،یعنی ساختار قدرت در خانواده و نیز انسجام

ساختار خانواده در خانوادههای دارای کودک معلول و

خانوادگی و نوع ساختار در این خانوادهها چه تفاوتی

بدون کودک معلول از دیدگاه مادران در سال 1181

با خانوادههای معمولی و دارای فرزندان سالم دارند؟

طراحی و اجرا شد.

مطالعات انجام گرفته در این زمینه نتایج متفاوت و بعضاً
متناقضی به همراه داشته است .به طوری که مطالعه

مواد و روشها

جوادیان ،نشان داده است که سازگاری خانواده و

این پژوهش یک مطالعه مقطعی از نوع مقایسهای است

همبستگی و اشتراک در خانوادهای معلول بیشتر از

و محیط پژوهش شامل مدارس استثنائی و عادی شهر

خانوادههای طبیعی است ( )1ولی نتایج تحقیق احمدی

بوشهر بود .جامعه پژوهش شامل کلیه مادران کودکان

و همکاران ،حاکی از آن است که خانوادههای دارای

عادی و استثنائی ( 6تا  17سال) شهر بوشهر در سال

فرزند معلول از نظر عملکرد خانواده و سازگاری،

 1181بودند که از میان آنان  51مادر دارای فرزند معلول

( .)15در تقابل با هر دوی این مطالعات ،نتایج مطالعه

مبتنی بر هدف و  51مادر دارای فرزند سالم از بین

قاسمی و همکاران ،نشان داد بین حضور کودک مبتال به

مادران دانشآموزان مدارس شهر بوشهر با استفاده از

ناتوانی در خانواده با ساختار خانوادگی درک شده

نمونهگیری خوشهای مرحلهای انتخاب شدند .در این

مادران ،ارتباطی وجود نداشته است ( .)16در حالی که

مرحله ابتدا از لیست مدارس شهر بوشهر سه مدرسه به

نتایج مطالعهای در کشور هلند نشان میدهد که وجود

صورت تصادفی انتخاب شدند .پس از آن ،از بین مادران

کودکان با نقص جسمی ،در درازمدت بر سازگاری

دانشآموزان این مدارس ،واجدین معیارهای ورود به

http://bpums.ac.ir

] [ DOI: 10.29252/ismj.20.2.180

ضعیفتر از خانوادههای فاقد فرزند معلول میباشند

جسمی و  51مادر دارای فرزند معلول ذهنی به روش
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اعضاء خانواده بوده ( )11و این رابطه به شدت از عوامل

روانی والدین تأثیر میگذارند ( .)17نتایج یک مطالعه

زائري و همكاران
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فرزندان خانواده حداکثر  1فرزند ،در قید حیات بودن

اطمینان دادن به آنها در مورد محرمانه بودن دادهها و

هر دو والد و با هم زندگی کردن اعضاء خانواده برای

اطالعات ،گرفته میشد .سپس فرم جمعیت شناختی

هر دو گروه و وجود حداکثر یک فرزند معلول برای

جهت اطمینان از صحت ورود دادهها توسط محقق

خانوادههای دارای فرزند معلول بود.

تکمیل میگردید.

به منظور رعایت اخالق پژوهش رضایت آگاهانه نمونهها

در ادامه آزمونگر اقدام به ارائه اطالعات راجع به

برای شرکت در مطالعه اخذ شد .همچنین مواردی نظیر

چگونگی و زمان اجرای آزمون ( 5-11دقیقه) مینمود.

عدم درج نام و نام خانوادگی در پرسشنامه ،اطمینان دادن

گردید ( .)18آزمون نظام خانواده از یک صفحه چوبی

به شرکت کنندگان در مورد محرمانه بودن اطالعات

شطرنجی تکرنگ ،به ابعاد  15×15سانتیمتر تشکیل

کسب شده ،داوطلبانه بودن شرکت مشارکت کنندگان در

شده که به  91خانه  5×5سانتیمتری تقسیم میشود.

پژوهش مورد تأکید قرار گرفت.

مجسمههای چوبی با جنسیتهای مختلف با ارتفاع 9

گردآوری دادهها یک ماه به طول انجامید .بدین منظور

سانتیمتر و قطعات استوانهای در اندازههای  1 ،1/5و 1/5

پس از مراجعه به مدارس استثنائی شهر بوشهر و با

سانتیمتر ،با قرار گرفتن در زیر مجسمههای چوبی

همکاری مدیریت مدارس ،لیستی از کلیه دانشآموزان

بهصورت نمادین ساختار قدرت را در بین اعضاء خانواده

معلولی که از نظر سنی در محدوده سن مورد نظر بودند،

به نمایش میگذارند .میزان فاصله بین مجسمهها مالک

تهیه شد .سپس از مشاور مدرسه خواسته شد تا با مادران

مهم در تعیین میزان انسجام خانواده است.

آنها تماس گرفته شود؛ در صورتی که سایر معیارهای

نمرات انسجام و قدرت برای یک خانواده هم میتواند

ورود به مطالعه در خانواده فرد معلول وجود داشت

به عنوان یک واحد کلی محاسبه شود و هم برای خرده

(عدم متارکه والدین ،وجود حداکثر یک فرزند معلول و

نظامها (پدر -مادر ،پدر -فرزند ،مادر -فرزند) به طور

غیره ).از آنها جهت شرکت در مطالعه و اجرای آزمون

جداگانه .در روش محاسبه ریاضی ،نمرهگذاری به این

دعوت به عمل میآمد .از بین مدارس عادی نیز سه

ترتیب میباشد که به منظور تعیین نمره انسجام ابتدا

مرکز به روش خوشهای انتخاب گردید .پس از حضور

فاصله بین هر زوج از مهرهها با استفاده از فرمول

در این مدارس با توجه به معیارهای ورود از لیست

 )X1-X2(2+)Y1-Y2(2=Aمحاسبه میگردد .این

اسامی دانش آموزان 51 ،نفر انتخاب شده و همانند گروه

فرمول

ویلر

اول پس از هماهنگیهای الزم برای انجام آزمون در

( ،)Gehring & Willerپیشنهاد شده است که از رابطه

مدرسه از مادران آنها دعوت به عمل آمد .حضور یافتن

فیثاغورث گرفته شده است .در این فرمول  X1و Y1

مادران در مدرسه و شرکت آنها در آزمون منوط به

بیانگر جایگاه مجسمه مبدأ برحسب دو طرف صفحه و

رضایت آنها برای شرکت در پژوهش بود.

 X2و  Y2بیانگر جایگاه مجسمهای است که قصد داریم

در محیط پژوهش ابتدا در مورد هدف پژوهش و لزوم

فاصله آن را با مجسمه مبدأ حساب کنیم .سپس جذر

پاسخدهی دقیق به سؤاالت فرم جمعیتشناختی و انجام

عدد به دست آمده از فرمول فوق از عدد  12کسر

http://bpums.ac.ir

به

وسیله

گهرینگ

و
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نمونهها شامل تمایل به شرکت در مطالعه ،تعداد
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میشود .به عبارت دیگر فاصله بین مجسمهها در

روانشناسی دانشگاه شیراز مورد سنجش و تأئید قرار

خانههای کنار هم  1و برای خانههای مورب 1/1

گرفته است (.)11

محاسبه میشود و برای محاسبه نمره انسجام ،هر یک

جهت اجرای پژوهش به مادران توضیح داده شد که

از نمرات فاصلهها از نمره  12کسر میشود .در نتیجه

میزان فاصله بین مجسمهها مالک مهم در نشان دادن

نمرات انسجام در اندازههای  1/7-11نمرهگذاری

میزان انسجام بین اعضاء خانواده است و اندازه قد

میشود که نمره بیشتر یعنی انسجام بیشتر .قدرت

مجسمهها نشان دهنده میزان قدرت افراد خانواده

(سلسله مراتب) از طریق طول استوانهها محاسبه

میباشد .به عبارت دیگر هر چه فاصله مجسمهها کمتر،

میشود که افزایش تفاوت قدها یعنی افزایش قدرت .بر

انسجام بیشتر و هر چه قد هر مجسمه بلندتر باشد

اساس ابعاد قدرت و انسجام در دو وضعیت واقعی و

نشاندهنده قدرت بیشتر فرد مورد نظر است .در مرحله

آرمانی هر آزمودنی دارای  16نمره است که  1نمره

بعد از مادر خواسته میشد تا با استفاده از توضیحات

مربوط به انسجام در خانواده واقعی (پدر -مادر ،پدر-

داده شده ،وضعیت انسجام و قدرت را در خانواده

فرزند ،مادر -فرزند ،نمره کل) ،چهار نمره مربوط به

واقعی و سپس آرمانی و ایدهآل خود به نمایش بگذارد

انسجام در خانواده آرمانی ،چهار نمره مربوط به قدرت

و در هر دو مرحله از صفحه عکس گرفته میشد و

در خانواده واقعی و چهار نمره مربوط به قدرت در

همچنین تصویر مربوطه به صورت مکتوب در جدول

خانواده آرمانی میباشد ( .)11در روش محاسبه

خام ( 8×8شبیه صفحه آزمون) ثبت میگردید.

و ساختار خانواده نیز میتواند بر اساس نمرات قدرت

تجزیه و تحلیل دادهها از نرمافزار آماری SPSS

و انسجام کل خانواده به سه نوع ساختار متعادل ،بینابینی

ویرایش  19و متناسب با اهداف تحقیق از آمارههای

و نامتعادل گروهبندی شود.

توصیفی (فراوانی و درصد ،میانگین و انحراف معیار) و

به طوری که هر گاه خانواده دارای انسجام متوسط تا

با توجه به تبعیت دادهها از توزیع نرمال (آزمون شاپیرو:

زیاد و قدرت متوسط باشد دارای ساختار متعادل،

( )P<1/15برای بررسی ارتباط بین نمرات متغیرهای

خانوادهای که دارای انسجام متوسط و قدرت کم یا زیاد

"انسجام" و "قدرت" با دادههای دموگرافیک و

و یا انسجام کم و قدرت متوسط باشد دارای ساختار

زیرگروههای آنها از آزمون تی مستقل و آنالیز واریانس

بینابینی و خانوادهای که در هر دو بعد انسجام و قدرت

با آزمون تعقیبی توکی ،و برای بررسی وضعیت ساختار

نمرات کم یا زیاد (نمرات افراطی) کسب کند دارای

خانواده در خانوادههای کودکان سالم و معلول جسمی

ساختار نامتعادل میباشد (.)18

و ذهنی از آزمون مجذور کای در سطح معنیداری 1/15

جوکار ضریب پایایی این آزمون را با اجرای بازآزمایی

استفاده شد.

مجدد در بعد انسجام برابر با  1/75و در بعد قدرت
 1/79ذکر کرده است .روایی این آزمون نیز توسط
صاحبنظران و اساتید مجرب دانشکده علوم تربیتی و
http://bpums.ac.ir
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نتایج نشان داد از نظر نمره قدرت در وضعیت واقعی

يافتهها
یافتههای جمعیت شناختی این پژوهش نشان داد در گروه

در سطح خرده نظامها (پدر -مادر ،پدر -فرزند ،مادر-

دارای فرزند سالم میانگین سن مادران  18/82±1/98و

فرزند) بین سه گروه تفاوت آماری معنیداری وجود

میانگین سن پدران  17/79±1/61و سن فرزندان

نداشت ولی در وضعیت آرمانی اختالف قدرت مادر-

 8/16±1/11بود .در گروه دارای فرزند معلول جسمی

فرزند بین سه گروه تفاوت معنیداری را نشان داد

میانگین سن مادران  15/12±6/11و میانگین سن پدران
 18/71±7/77و میانگین سن فرزندان نیز 8/22±1/75
بود و در گروه دارای فرزند معلول ذهنی نیز میانگین سن

( .)P=1/119به گونهای که میانگین اختالف قدرت
مادر -فرزند در خانوادههای دارای فرزند معلول جسمی
( )P=1/11و ذهنی ( )P=1/11به طرز معنیداری باالتر

مادران  17/11±6/18و میانگین سن پدران 11/12±9/59

از خانوادههای دارای فرزند سالم بود .همچنین بین نمره

و سن فرزندان  11/11±1/56بود.

انسجام پدر -مادر در خانوادههای دارای فرزند سالم و

جدول  )2فراواني ويژگيهاي جمعيتشناختي شرکتکنندگان
در مطالعه مقايسه سلسله مراتب قدرت ،ساختار و انسجام
خانواده داراي کودک معلول و بدون کودک معلول
متغير

فراواني

درصد

خانوادههای دارای معلول جسمی و ذهنی در وضعیت
واقعی تفاوت آماری معنیداری وجود داشت
( )P=1/111به نحوی که میانگین نمرات انسجام پدر و
مادر در خانوادههای کودکان سالم به طرز معنیداری

شغل پدر
شغل مادر

کارمند

78

52/71

آزاد

58

18/11

و ذهنی ( )P=1/111بود .از نظر رابطه انسجام بین پدر

بازنشسته

7

1/71

و فرزند نیز در خانوادههای دارای فرزند سالم و

خانهدار

116

81/60

خانوادههای دارای معلول جسمی و ذهنی در وضعیت

کارمند

11

9/71

بازنشسته

1

1/71

تحصیالت پدر

بیسواد

1

2/11

زیر دیپلم و دیپلم

82

61/11

لیسانس

17

11/11

فوق لیسانس و باالتر

9

5/11

تحصیالت مادر

بیسواد

واقعی تفاوت آماری معنیداری وجود داشت
( .)p=1/111در واقع میانگین نمرات انسجام پدر و
فرزند در خانوادههای کودکان سالم به طرز معنیداری
باالتر از خانوادههای کودکان معلول ذهنی بود
( )P=1/111و همچنین میانگین نمرات انسجام پدر و

رتبه فرزند

111

لیسانس

11

21/11

خانوادههای کودکان معلول ذهنی بود (.)P=1/11

فوق لیسانس و باالتر

5

1/11

انسجام بین مادر و فرزند نیز در خانوادههای دارای

فرزند اول

81

62/11

فرزند دوم

15

11/11

فرزند سالم و خانوادههای دارای معلول جسمی و ذهنی

فرزند سوم

12

9/11

دیپلم و کمتر

وضعیت اقتصادي
(درآمد ماهیانه)

زیر  511تومان

9

5/11

 511تا یک میلیون تومان

58

18/11

یک میلیون تا دو میلیون تومان

68

16/11

باالی دو میلیون تومان

11

8/11
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در وضعیت واقعی تفاوت آماری معنیداری داشت
( )p=1/111که این تفاوت مربوط به باالتر بودن میانگین
انسجام مادر و فرزند در خانوادههای سالم نسبت به
معلول ذهنی بود ( .)P=1/111از نظر انسجام در
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فرزند در خانوادههای کودکان معلول جسمی باالتر از
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باالتر از خانوادههای کودکان معلول جسمی ()P=1/11
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وضعیت آرمانی در هیچ یک از زیرگروهها بین سه نوع

نتایج نشان داد که انسجام کل خانواده در وضعیت

خانواده تفاوت معنیداری مشاهده نشد( .جدول .)2

واقعی به ترتیب در خانوادههای دارای فرزند سالم،

جدول  )2مقايسه انسجام و قدرت در دو وضعيت واقعي

معلول جسمی و ذهنی نسبت به وضعیت آرمانی بیشتر

و آرماني در خانوادههاي داراي فرزند سالم و خانوادههاي

بوده و بین انسجام در وضعیت واقعی و آرمانی در هر

داراي معلول جسمي و ذهني در سطح خرده نظامها

سه گروه تفاوت معنیداری وجود داشت (.)P=1/1111

متغير

وضعيت
واقعی

قدرت
آرمانی
واقعی
انسجام

پدر -مادر

1-/171

2

117

1/82

پدر -فرزند

-1/869

2

117

1/19

مادر -فرزند

5/151

2

117

1/119

پدر -مادر

11/168

2

117

1/111

پدر -فرزند

7/761

2

117

1/111

مادر -فرزند

7/119

2

117

1/111

پدر -مادر

1/599

2

117

1/21

پدر -فرزند

1/172

2

117

1/11

مادر -فرزند

1/111

2

117

1/12

قدرت مربوط به خانوادههای دارای فرزند معلول ذهنی
بود ( )1/91±1/15و بین نمره قدرت واقعی و آرمانی
تنها در خانوادههای دارای فرزند معلول ذهنی تفاوت
معنیداری ( )P=1/111دیده شد (جدول .)1
به طور کلی تجزیه و تحلیل آماری در مقایسه بین
گروههای مورد مطالعه بیانگر عدم تفاوت نمرات قدرت
خانوادهها در محیط واقعی ( )p=1/22و آرمانی
( )p=1/52و نیز انسجام در محیط آرمانی ()p=1/19
بود ،لیکن نمرات انسجام در محیط واقعی در گروههای
مورد بررسی تفاوت معنیداری نشان داد ( )p=1/111به
گونهای که در خانوادههای دارای فرزند سالم نمرات
انسجام باالتر از خانوادههای دارای فرزند معلول جسمی
و ذهنی بود.

جدول  )9ميانگين نمرات وضعيت قدرت و انسجام در دو وضعيت واقعي و آرماني در خانوادههاي داراي کودک سالم و
معلول جسمي و ذهني
نوع خانواده

ابعاد
قدرت

سالم
انسجام
قدرت
معلول جسمی

قدرت
معلول ذهنی
انسجام
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واقعی

1/82

1/11

آرمانی

2/11

1/18

واقعی

2/26

1/52

آرمانی

2/82

1/27

واقعی

1/82

1/18

آرمانی

2/19

1/27

واقعی

1/81

1/51

آرمانی

2/91

1/17

واقعی

1/91

1/15

آرمانی

2/12

1/11

واقعی

1/56

1/71

آرمانی

2/79

1/16

-1/689

18

1/186

-9/895

18

1/111

-1/158

18

1/25

-11/725

18

1/111

-1/171

18

1/111

-8/165

18

1/111
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انسجام

ميانگين

انحراف معيار

مقدار T

درجه آزادي

مقدار P
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آرمانی

خرده نظامها
مادر -فرزند

2/616

2

116

1/17

آزادي2

مقدارF

درجه

درجه آزادي2

پدر -فرزند

1/91

2

117

1/11

مقدارP

پدر -مادر

1/195

2

117

1/51

در بعد قدرت در وضعیت واقعی ،کمترین اختالف
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همچنین یافتههای این پژوهش بیانگر عدم تفاوت

خانوادههای کودکان سالم و معلول جسمی و ذهنی بود

آماری معنیدار بین وضعیت ساختار خانواده در

(( )p=1/15جدول .)1

جدول  )9وضعيت ساختار خانواده در خانواده هاي کودکان سالم و معلول جسمي و ذهني
ساختار خانواده

خانواده

جمع کل

متعادل

بينابيني

نامتعادل

سالم

11

7

1

51

معلول جسمی

16

9

6

51

معلول ذهنی

27

17

6

51

بحث

آماره آزمون

درجه

کاي دو

آزادي

8/17

1

مقدار
P

1/15

مطالعه میتواند نشان از آسیب شدیدتر در خانوادههای

انسجام و ساختار خانواده در خانوادههای دارای فرزند

مطالعه باشد (.)21

معلول جسمی ،ذهنی و سالم بود .در ارتباط با مفهوم

در ارزیابی زیر نظامهای قدرت در خانواده واقعی،

قدرت در خانوادههای مورد مطالعه ،نتایج نشان داد که

قدرت زیر نظام پدر -فرزند در هر سه خانواده معلول

از دیدگاه مادران ،در ارزیابی موقعیت فعلی (واقعی)

جسمی ،ذهنی و دارای فرزند سالم بیشتر بود اما هنگامی

خانوادهها و نیز در موقعیت آرمانی ،تفاوت آماری

که در همین زمینه خانوادهها از نظر شکاف بین خانواده

معنیداری بین خانوادههای دارای فرزند سالم و معلول
وجود نداشته است اما هنگامی که شکاف بین موقعیت
واقعی -آرمانی خانوادهها مورد بررسی قرار گرفت،

واقعی و آرمانی مورد مقایسه قرار گرفتند ،زیر نظام
مادر -فرزند مقادیر بیشتری را در خانوادههای دارای
فرزند معلول ذهنی نشان داد .این نتایج در حقیقت نشان

تفاوت آماری معنیداری را با خانوادههای معلول

رتبه اول را دارد که احتماالً تابعی از فرهنگ پدرساالر

جسمی و سالم دارند .در توضیح این نتایج باید به این

حاکم بر جامعه ما میباشد هرچند یکی از عوامل

نکته توجه کرد که خانوادههای دارای کودک معلول

افزایش رضایتمندی در خانوادههای دارای عوامل خطر،

ذهنی نسبت به خانوادههای دیگر ،کمترین نمره قدرت

اقتدار و مدیریت بیشتر مرد در خانواده است (.)21

واقعی و بیشترین نمره قدرت آرمانی را کسب کردهاند.

اما در نقطه مقابل ،باال بودن مقدار زیر نظام مادر-فرزند

برخی محققین معتقدند فاصله بیشتر بین ساختار قدرت

در خانوادههای دارای فرزند معلول ذهنی در مقایسه

واقعی و ایدهآل در خانوادهها میتواند نشان دهنده

خانواده واقعی -آرمانی ،نشان دهنده کمبود قدرت

رضایتمندی کمتر والدین باشد .در هر حال والدین

تأثیرگذاری مادر بر فرزند در این گروه از خانوادههای

کودکان کم توان به علت خاص بودن شرایط کودکشان

دارای فرزند معلول نسبت به وضعیت مورد دلخواه و

تحت فشار روانی بیشتری قرار دارند و قطعا این فشار

ایدهآل آنهاست .این گروه از مادران به واسطه آنکه در

برای گروههای مختلف متفاوت است اما نتایج این

جوامع سنتی مقصر اصلی در تولد فرزند معلول شناخته
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ناتوانی در تأثیرگذاری آنها بر خانواده تشدید میشود.

از آن میکاهد.

در عین حال ،این امر نشاندهنده تمایل مادران دارای

در مقایسه بین وضعیت موجود با وضعیت آرمانی ،در

فرزند معلول ذهنی به افزایش قدرت و اثرگذاری بیشتر

هر سه گروه نمرات انسجام خانواده آرمانی از نمرات

بر فرزند معلول خود در خانواده نیز هست ( 22و .)21

انسجام خانواده در وضعیت درک شده (خانواده واقعی)

نتایج دیگر این مطالعه نشان داد در ارزیابی خانواده در

باالتر بود .به نظر میرسد در توجیه این نتایج میتوان

وضعیت موجود (واقعی) ،بیشترین میزان انسجام

به تمایل قابل درک خانوادهها به صمیمیت و همبستگی

بهترتیب مربوط به خانوادههای دارای فرزند سالم ،سپس

هرچه بیشتر اعضاء آن فارغ از وجود فرزند معلول یا

خانوادههای دارای فرزند معلول جسمی و در نهایت

سالم استناد کرد زیرا همه انسانها در هر موقعیتی به

خانوادههای دارای معلول ذهنی بود .این مقایسه در

محبت و عشق و عاطفه ،عالقه و نیاز دارند و مهر و

وضعیت خانواده آرمانی نشاندهنده عدم وجود اختالف

محبت بیشتر در خانواده آرزوی همه انسانهاست .این

معنیدار بین سه گروه خانوادههای مورد مطالعه بود .این

آرزو و تمابل آرمان گرایانه بهخصوص از آن جهت که

یافتهها با نتایج حاصل از پژوهش هالدی و هانزلیک

در این مطالعه مادران مورد ارزیابی قرار گرفتهاند نیز

( ،)21( ،)Haldy& Hanzlikنریمانی و آقامحمدیان

میتواند مورد توجه قرار گیرد.

( ،)21قاسمی و همکاران ( ،)16امیری مجد (،)25

در مقایسه بین خانوادههای دارای فرزند سالم و معلول

خدابخش احمدی (،)15گائو و همکاران )،)26( (Gau

جسمی و ذهنی از نظر ساختار خانواده ،در وضعیت

همسو میباشد و با مطالعه جوادیان ( ،)1و والش و

واقعی و آرمانی تفاوت آماری معنیداری وجود نداشت

الیری ( )11( )Walsh &O'Learyناهمسو است .نتایج

با این حال ،بیشترین تعداد خانواده دارای ساختار

برخی مطالعات نشان دادهاند در خانوادههای سالم،

متعادل به ترتیب مربوط به خانوادههای دارای فرزند

موانع و محدودیتهای متعارف زندگی زمینه را برای

سالم ،خانوادههای دارای فرزند معلول جسمی و

افزایش صمیمیت عاطفی از طریق ابراز احساسات در

خانوادههای دارای فرزند معلول ذهنی بود که نشان از

یک رابطه خانوادگی مثبت فراهم میکنند .این در حالی

نامتعادلتر بودن ساختار خانوادههای دارای کودک

است که والدین دارای کودکان معلول ،به جای آنکه فکر

معلول ذهنی و تمایل شدید آماری به معنادارشدن

خود را معطوف مسائلی کنند که منجر به بهبود زندگی

( )p=1/15میباشد .یافتههای مطالعات تسمپارلی

میشود دائما در ذهن خود درگیر مشکل فرزند معلول

( )Tsamparliو همکاران ( )19و قاسمی و همکاران

و مشکالت مربوط به حضور وی در زندگی خود

( )16نیز تأیید کننده یافتههای این مطالعه است به

هستند .عالوه بر این موضوعاتی همچون محدودیت در

گونهای که در این مطالعات نیز بین خانوادههای مورد

برقراری ارتباط با دیگران ،صرف هزینههای اضافی

مطالعه تفاوتی از نظر ساختار خانواده وجود نداشت .اما

جهت آموزش کودکان معلول و نیاز این کودکان به

در نتایجی متضاد ،مطالعات نریمانی و همکاران (،)27

مراقبت و خدمات ویژه ،در محیط خانواده تنش و

هیگینز ( )Higginsو همکاران ( )29و نوو و آزارا
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را نامتعادل و متفاوت از سایر خانوادهها بیان میکنند.

بیشترین تمرکز فعالیتهای خود را به حفظ و حمایت

واقعیت این است که در مورد پاسخ به این سؤال که آیا

از انسجام خانواده معطوف سازند .مشاوره و

در خانواده دارای کودک معلول ساختار خانواده الزاماً

آگاهیسازی خانواده ،تقویت و تشویق روابط والدین و

دچار اختالل میشود ،نمیتوان نظر قطعی داد .به اعتقاد

حل مشکالت گریبانگیر این خانوادهها میتواند بخشی

برخی پژوهشگران گاهی داشتن کودک مبتال به ناتوانی،

از این فعالیتها باشد.

در روابط زناشویی والدین مشکالتی ایجاد میکند که

همچون سایر مطالعات ،این مطالعه نیز دارای

ممکن است آسیبهایی را به خانواده وارد کند اما

محدودیتهایی است که باید مورد توجه قرار گیرند.

بسیاری از این زوجها ،نه تنها به زندگی زناشوییشان

نخست آنکه این مطالعه از نوع مطالعات مقطعی است

ادامه میدهند بلکه بیان میکنند که وجود کودک دارای

که محدودیتهای مخصوص به خود را داراست.

ناتوانی در برخی موارد روابط آنها را تقویت نیز نموده

همچنین ،از آنجا که محیط پژوهش و نمونهگیری

است ( .)27آنچه که در این زمینه مهم به نظر میرسد

منحصر به شهر بوشهر بوده است در تعمیم نتایج باید با

توجه به این نکته است که ساختار خانواده متأثر از

احتیاط عمل کرد .عالوه بر این به دلیل برخی مشکالت

مجموعهای از عوامل بیرونی و درونی از جمله

اجرایی ،در این مطالعه صرفاً از دیدگاههای مادران

شخصیت و قدرت سازگاری اعضاء خانواده ،روابط و

جهت ارزیابی خانواده استفاده شده است و دیدگاه سایر

تعامالت بین اعضاء ،تعامالت اعضاء با سایر نظامهای

اعضا خانواده در این مطالعه منظور نشده است.

اجتماعی ،نقشها و وظایف اعضاء خانواده و ارزشهای

با توجه به نتایج این مطالعه و نیز با توجه به

حاکم بر خانواده و بسیاری دیگر از متغیرهاست.

محدودیتهای آن ،پیشنهاد میشود در مطالعات آینده،

بنابراین ،در بحث مربوط به ساختار خانواده ،حضور یا

از طریق انجام مطالعات طولی ،خانوادهها در مدت زمان

عدم حضور کودک معلول نمیتواند بدون توجه به سایر

مشخصی مورد پایش قرار گیرند .همچنین بکارگیری

ویژگیهای خانواده مورد توجه قرار گیرد (.)16

سایر ابزارهای ارزیابی خانوادهها در کنار ابزار نظام

نتيجهگيري
در کل نتایج این مطالعه بر این نکته تأکید دارد که در
خانوادههای دارای کودک معلول بخصوص خانوادههای
دارای معلول ذهنی ،نسبت به عواملی همچون ساختار

خانواده میتواند اطالعات جامعتری در اختیار محققین
و مسئولین قرار دهد .عالوه بر این پیشنهاد میشود در
مطالعات بعدی دیدگاه سایر اعضاء خانواده نیز مورد
ارزیابی قرار گیرد.

میپذیرد عامل انسجام خانواده است .به عبارتی

این مقاله مربوط به قسمتی از پایاننامه کارشناسی ارشد

مشکالت مربوط به حضور کودک معلول یک عامل

پرستاری سهیال زائری ،با طرح مصوب دانشگاه علوم

تهدید کننده برای روابط بین اعضاء خانواده و همبستگی

پزشکی بوشهر ،مورخ  1181/1/11به شماره طرح

بین آنها محسوب میشود .بنابراین ،ضروری است تا

21/19/8/1162

اخالقی

ضمن اجرای ارزیابیهای ساالنه و پایش وضعیت

 IR.Bpums.rec.1394.31بوده و تحت حمایت مالی
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Abstract
Background: Power hierarchy, cohesion and family structure are the main component of every family.
Families with disabled children may be affected with this structure and function. The aim of this study was
to comparison of the power hierarchy, cohesion and family structure with disabled and non-disabled children
in Bushehr from the perspective of their mothers (2015).
Materials & Methods: In this Cross-sectional study, 150 mothers of disabled and non-disabled children in
Bushehr city were selected by census and clusters method, respectively. Family structure, cohesion and
hierarchy of mothers was assessed by using the Family System Test (FAST). Data were analyzed by using
SPSS software (Version 18) and statistical tests carried out such as (Independent t-test, ANOVA and chisquare test.
Results: Based on this results, there was no significant difference between the families in terms of power
(p=0.22) but the cohesion of families with children with physical disabilities (p=0.0001, 1/90 ± 0.54) and
mentally (p=0.0001, 1.56 ± 0.73) is less than the natural family (p=0.0001, 2.26 ± 0.52), Also in terms of
structure, there was no significant difference between families with healthy children and physical disability
and mentally (p=0.05).
Conclusion: Findings showed that the cohesion of families with disabled children are more vulnerable than
healthy family. In the first step, awareness of young couples about the outcome of the birth of a disabled
child is necessary and inevitable and in second step, providing training and adequate support to families
with disabled child.
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