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چکیده
مقدمه :تولد هر کودک مبتال به اوتیسم مشکالت متعددی را برای والدین به همراه دارد .عدم ابراز هیجانی و بار روانی در مادران دارای
فرزند مبتال به اوتیسم مشکالت روانشناختی را ایجاد میکند .از اینرو ،پژوهش حاضر با هدف تعیین اثر بخشی برنامه آموزش والدین
کازلوف بر ابراز هیجان و بار روانی مادران دارای کودک مبتال به اوتیسم انجام گردید.
روش کار :این پژوهش یک تحقیق نیمهآزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه مداخله و شاهد بود 37 .مادر دارای کودک
مبتال به اوتیسم واجد شرایط به دو گروه مداخله و شاهد به صورت تخصیص تصادفی تقسیم شدند .برنامه آموزشی والدین کازلوف برای
آزمودنهای گروه مداخله طی  19جلسه ( 27دقیقهای ،دو جلسه در هفته) انجام گردید .در این تحقیق از مقیاس بار روانی پای و کوپر
و پرسشنامه ابراز هیجان به کودک استفاده شد .تحلیل آماری با استفاده از آزمون تحلیل واریانس تحت نسخه  10نرم افزار SPSS
انجام شد.
یافتهها :یافتهها نشان دادند که ابراز هیجانهای مثبت در مادرانی که مداخله آموزشی والدین کازلوف را دریافت کردند ،نسبت به
گروه شاهد افزایش معنی داری داشت ( .)P > 7/771همچنین در ابراز هیجانهای منفی و بار روانی این گروه از مادران در مقایسه با
گروه شاهد کاهش معناداری مشاهده شد (.)P > 7/771
نتیجه گیري :برنامه آموزشی والدین کازلوف به منظور افزایش هیجانهای مثبت و کاهش هیجانهای منفی مادران نسبت به فرزند
بیمار خود و کاهش بار روانی روانی مادران دارای اثر معنی داری میباشد.
واژگان کلیدي :آموزش ،مادران ،ابراز هیجان ،بار روانی ،اوتیسم
تمامی حقوق نشر برای انجمن علمی پرستاری ایران محفوظ است.

مقدمه
وجود ندارد ،با این حال ،به نقل از وبسایت پزشکان ایران تخمین زده
میشود که یک نفر در هر  107نفر دارای این اختالل هستند .گزارشها
حاکی از افزایش آمار این اختالل در کشور میباشد .میزان ابتال به
اوتیسم در پسرها  1الی  0برابر بیشتر از دختران است و از هر 17
کودک یا بزرگسال مبتال به اوتیسم  0نفر دچار کند ذهنی و مشکالت
مربوط به عملکرد و واکنشهای مغزی هستند (.)0
خانواده بدون شک تأثیر شگرفی در خود پنداشت و احساس ارزشمندی
کودک دارد و این احساس از نگرش اعضای خانواده نسبت به او نشأت
میگیرد ( .)8بر اساس پژوهشهای انجمن اوتیسم آمریکا ،والدین
کودکان مبتال به اوتیسم ،فشار روانی به مراتب بیشتری از والدین
کودکان کم توان ذهنی و سندرم داون را تجربه میکنند ( .)0یکی از
نتایج فشار روانی ایجاد شده در مادران این کودکان ،ابراز هیجانهای

هر خانواده ،خود را برای تغییراتی که متأثر از به دنیا آمدن فرزند جدید
است ،آماده میسازد ( ،)1بویژه این که اگر کودکی که متولد شده دارای
یک ناتوانی باشد به طوری که آینده آموزشی ،شغلی ،اجتماعی او را
متأثر سازد ( . )9تولد فرزند مبتال به اوتیسم برای خانوادهها حتی با
وجود داشتن آگاهی از اختالل ،غیرقابل پذیرش و بسیار دشوار است و
اغلب مهارتهای حل مساله برای مواجه شدن با این اختالل را ندارند
(.)3
امروزه اوتیسم دیگر یک بیماری نادر محسوب نمیشود .در سال 9719
میزان شیوع اختالل اوتیسم در آمریکا ،ابتالی یک کودک به ازای هر
 86کودک اعالم شده بود به نحوی که از هر  00کودک پسر یک کودک
و از هر  162کودک دختر نیز یک کودک به این بیماری مبتال میشدند
( .)1در ایران آمار منتشره شده و روشنی از میزان مبتالیان به اوتیسم
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سرزنش میکنند ،بنابراین ،آنها مشتاق و عالقمند به نگهداری
فرزندانشان در خانواده هستند ( .)12به بیانی دیگر ،بخش اعظم مراقبان
خانگی را گروه زنان خانهدار تشکیل میدهند .در جامعه و فرهنگ
ایرانی ،امر مراقبت از کودکان ،بیماران ،افراد سالمند یا معلول اغلب
برعهده زنان و دختران خانواده است و این مراقبت به عنوان بخشی از
امور خانهداری محسوب میشود (.)97
بنابراین ،بهرهگیری از برنامه آموزشی متمرکز بر مادران دارای کودک
مبتال به اوتیسم ،میتواند به مادران و به تبع آن خانوادههای آنان کمک
شایانی کند .از سوی دیگر ،باتوجه به افزایش آمار افراد مبتال به اوتیسم
نسبت به سالهای گذشته و نیز نیاز والدین به ویژه مادران مبنی بر
داشتن اطالعات درست و دقیق علمی پیرامون اختالل اوتیسم و تحمل
فشارهای روانی ،ضروری است تا با انجام تحقیقات علمی و بررسیهای
دقیقتر در جامعه جهت رفع نیازهای آنان اقدام شود .از آن جایی که
در ایران تا کنون مطالعهای جهت بررسی تأثیر برنامه آموزش والدین
کازلوف انجام نشده است لذا مطالعه حاضر با هدف اثربخشی برنامه
آموزش والدین کازلوف بر ابراز هیجان و بار روانی مادران دارای کودک
اوتیسم انجام گردید.

منفی است که در پژوهشهای اخیر ،نقش آن در عود اختالالت
روانپزشکی بررسی شده است .هیجان ابراز شده ،پاسخ مبتنی بر
هیجانی است که اطرافیان بیمار به او ابراز میکنند ()2 ,6
هیجان ابزار شده دارای سه جنبهً اساسی انتقادگری شدید ،خشونت و
درگیری مفرط هیجانی است که با توجه به شرایط فرهنگی جوامع ،نوع
هیجان ابراز شده متفاوت میباشد ،به عنوان مثال؛ در فرهنگهای
غربی ،خشنونت و انتقادگری به شدت باالیی مشاهده میشود و در
فرهنگهای شرقی از جمله ایران ،بین اعضای خانواده و بیمار درگیری
مفرط هیجانی وجود دارد ( .)11 ,17در همین راستا ،نتایج پژوهشهای
متعدد نشان میدهد ابراز هیجان والدین یکی از متغیرهای مهم در
روابط والد – کودک و مشکالت رفتاری کودکان میباشد ( .)8از سوی
دیگر ،مطالعات قبلی نشان داده است بار روانی حاصل از داشتن کودک
مبتال به اوتیسم بر مراقبان بیمار تأثیر میگذارد و زندگی با یک عضو
بیمار ،تجربهً تلخی برای سایر اعضای خانواده ایجاد میکند ( .)19بار
روانی که خانوادههای این کودکان تحمل میکنند ،در دو بعد عینی و
ذهنی خالصه میشود .بعد عینی شامل؛ مشکالتی نظیر آشفتگی در
روابط خانوادگی ،محدودیت در روابط اجتماعی ،محدودیت اوقات فراغت
و مشکالت اقتصادی میباشد .در حالیکه بار ذهنی شامل واکنشهای
روانی در اعضای خانواده میباشد از جمله؛ حسفقدان ،افسردگی،
اضطراب ،شرم از حاضر شدن در موقعیتهای اجتماعی و فشارهای
روانی میباشد ( .)11-9به بیانی دیگر ،وقتی عضوی در خانواده به
ناتوانی دچار میشود ،کل خانواده دچار بحران میشود و یا میزانی از
فشارهای روانی و نگرانی بر آنها وارد میشود .والدین ممکن است،
دچار اضطراب ،ترس ،نگرانی و یا احساس گناه شوند .تحقیقات نشان
دادند وجود کودک مبتال به اوتیسم برای مادران که نسبت به دیگر
اعضای خانواده ،بیشتر بـا کـودک سرکار دارند ،منبع استرس محسوب
شده و بـر سـالمت روانـی و سازگاری آنها تأثیر میگذارد (.)10
عالوهبراین ،مشخص شده است که احساس تنش با کاهش رفتارهای
محبتآمیز و مسئوالنه مادری و اضطراب مادر با اختالل در رفتارهای
مبنی بر اینکه
والدی مرتبط است ( .)18این یافتهها با اعتقاد
هر رفتار کودک مبتال به اوتیسم به فراخوان پاسخی از سوی والدین
منجر میشود که غالب آن پاسخها با سرزنش و تنبیه همراه است،
همراستا میباشد (.)16 ,10
برنامه آموزشی والدین کازلوف ،توسط مارتین کازلوف در سال 1203
ارائه شد و در سال  1226مورد بازبینی قرار گرفت .هدف آن آموزش
خانوادههای با فرزند اوتیسم میباشد .از دیدگاه این برنامه ،آموزش
والدین به دلیل آنکه خانواده ،تنها نهادی است که کودک اوتیسمی با
اتکا به آن میتواند ،خدمات ارزشمند و دراز مدتی را دریافت کند ،بسیار
قابل اهمیت میباشد .همچنین ،این برنامه به دلیل جامعیت و آموزش
والدین به عنوان کمک-درمانگر ،در تمامی مراحل درمانی و شیوههای
مربوط به ارزیابی ،همکاری با مدرسه ،طرح ریزی برنامههای خانگی از
سوی خود والدین و حضور مستمر و دائمی آنها کنار فرزندانشان ،بسیار
مفید خواهد بود .این برنامه ضمن آموزش نکات کلیدی و اساسی رفتار
درمانی به والدین ،مبادرت به آموزش شیوههای ارزیابی و طرح ریزی
برنامههای خانگی توسط خود والدین همراه با نظارت مشاوران خانواده
میکند ( .)16 ,9عالوه براین ،خانوادههای ایرانی سرنوشت و تقدیر را
باور داشته و والدین (علیالخصوص مادر) ،خود را برای فرزند بیمارشان

روش کار
این پژوهش از نوع مطالعه نیمه تجربی با طرح پیش –پس آزمون با
گروه مداخله و شاهد میباشد .جامعه پژوهش را کلیه مادران دارای
کودک مبتال به اوتیسم که نام کودک آنها در بنیاد خیریه اوتیسم و
مدرسه روشن مهر در سال  1323به ثبت رسیده باشد تشکیل میداد.
حجم نمونه با توجه به توان آماری ،سطح آلفای  7/70و اندازه اثر 7/6
و مطالعات انجام شده پیشین ( 37 )91 ،93نفر محاسبه گردید.
معیارهای ورود به مطالعه شامل داشتن فرزند اوتیسم ،داشتن حداقل
مدرک تحصیلی دیپلم ،قرار داشتن در محدوده سنی  90تا  10سال،
عدم ابتال به اختالل روانی و جسمی آشکار ،مطلقه نبودن بود .همچنین
مالکهای خروج از مطالعه شامل غیبت در جلسات آموزشی بیش از
سه جلسه و عدم حضور در جلسات آزمون (پیش آزمون و پس آزمون)
بودند .در این مطالعه جهت انتخاب نمونهها ابتدا با استفاده از روش
نمونه گیری تصادفی ساده  136مادر واجد شرایط انتخاب شده و پس
)  37آزمودنی که باالترین نمره را
از تکمیل مقیاس بار روانی (
در پرسشنامههای فوق کسب کرده بودند انتخاب و به صورت جایگزینی
تصادفی به صورت زوج و فرد در دو گروه مداخله ( 10نفر) و شاهد (10
نفر) تخصیص تصادفی شدند .در حین مطالعه در گروه مداخله یک نفر
به دلیل غیبت در جلسات و  9نفر نیز در فواصل برگزاری دوره به دلیل
دوری مسیر از شرکت نمودن در پژوهش امتناع ورزیدند بنابراین مطالعه
با  19نفر در گروه مداخله و  10نفر در گروه شاهد انجام پذیرفت.
در این مطالعه برای سنجش ابراز هیجان از پرسشنامه ابراز هیجان به
کودک استفاده گردید .این پرسشنامه محقق ساخته 18 ،سوالی و توسط
احدی ،حجازی و بهپژوه ( ،)1363با الهام از پرسشنامه ابراز هیجان در
و همکاران ( )1220ساخته شده است.
خانواده
پرسشنامه ابراز هیجان در خانواده ،الگو یا سبک ابراز هیجانهای اعضای
یک خانواده را به هنگام تعامل با یکدیگر اندازه گیری میکند .این
پرسشنامه دارای دو خرده مقیاس است ،اولین خرده مقیاس بیانگر ابراز
هیجانات مثبت ( 19گویه) و خرده مقیاس دوم حاکی از ابراز هیجانات

37

خدابخشی کوالیی و همکاران

مسئولین بنیاد خیریه اوتیسم و مدرسه روشن مهر 37 ،نمونه واجد
شرایط را انتخاب نمود و سپس در جلسه اول که در مدرسه روشن مهر
برگزار شده بود در خصوص اهداف پژوهش ،روش اجرای آن ،محرمانه
بودن اطالعات و آزادی انصراف از شرکت در مطالعه در هر زمانی که
تمایل داشتند ،توضیحات الزم ارائه گردید و پس از اخد رضایت نامه
آگاهانه ،پرسشنامههای پژوهش تکمیل گردید .الزم به ذکر است که
نمرات پیش آزمون مقیاس بار روانی خانواده همان نمرات مکتسبه
آزمودنیها در مرحله انتخاب نمونههای واجد شرایط بود.
جلسات آموزشی والدین کازلوف به صورت  19جلسه  27دقیقهای
توسط کارشناس ارشد خانواده درمانی آموزش دیده پس از
هماهنگیهای الزم در مدرسه روشن مهر اجرا شد که موضوعات هر
جلسه در جدول  1ارائه شده است .در طول مدت اجرای جلسات
آموزشی والدین کازلوف آزمودنیهای گروه شاهد تحت هیچگونه
آموزشی قرار نگرفتند و صرفاً به فعالیتهای معمول خود پرداختند.
برای آموزش مادران از روش سخنرانی و مباحث گروهی استفاده شد و
پس از مطرح ساختن اهداف هر جلسه و توضیح پیرامون آن ،مادران در
بحثهای گروهی بیشتر پیرامون مشکالت فرزند خود یا ارائه راه
حلهایی برای حل مشکالت خود و دیگران شرکت میجستند .در پایان
دوره آموزشی ،بار دیگر پرسشنامهها بر روی گروههای مداخله و شاهد،
اجرا گردید شرح جلسات در ادامه آمده است.

منفی ( 1گویه) است .آزمودنیها پاسخ خود را بر روی یک مقیاس پنج
ارزشی مشخص میکردند .نمره یک برای کمترین ابراز هیجان و نمره
پنج برای باالترین ابراز هیجان میباشد .ضریب آلفا برای ابراز هیجانات
مثبت  7/21و برای ابراز هیجانات منفی  7/29بدست آمد .ضریب آلفا
برای مادران  7/68و برای پدران  7/69است .اعتبار و روایی این
پرسشنامه از طریق باز آزمون و آلفای کرونباخ به ترتیب  7/66و 7/69
گزارش شده است (.)91
) استفاده
به منظور ارزیابی بار روانی از مقیاس بار روانی خانواده (
تدوین
و
گردید .این پرسشنامه در سال ( )1269توسط
شد .این پرسشنامه یک پرسشنامه نیمه ساختار یافته است که برای
ارزیابی بار روانی مراقب در خانواده بکار میرود .این مقیاس به روش
مصاحبه نیمه ساختاریافته تکمیل میشود و شامل  91سؤال است و در
انتخاب گزینههای آن از مقیاس  3درجهای لیکرت استفاده شده است.
نمره صفر برای عدم گزارش بار روانی ،نمره یک برای بار روانی متوسط
و در نهایت نمره دو برای بار روانی شدید میباشد .نمره  7تا  18نشان
دهنده بار روانی کم ،نمره  10تا  39نشان دهنده بار روانی متوسط و
نمره  33تا  16نشان دهنده بار روانی شدید میباشد .این ابزار نخستین
بار توسط ملکوتی ( )1361به فارسی برگرانده شده و اعتبار آن با روش
آلفای کرونباخ  7/09است (.)91
پژوهشگر پس از کسب مجوز از دانشگاه علم و فرهنگ و ارائه آن به
جدول  :1موضوع جلسات آموزشی والدین کازلوف
جلسه

موضوع

جلسه اول

معرفی اعضای گروه ،بیان اهداف جلسه

جلسه دوم

آشنایی با بیماری اوتیسم ،تعاریف مربوطه و تاریخچه و دالیل آموزش

جلسات سوم،

آموزش جایگزین کردن الگوهای تعاملی والد – کودک مناسب به جای الگوهای بی ثمر ،آموزش رفتارهای پایه ،احتمال وقوع
تقویت ،شکل دهی رفتار ،باال بردن احتمال وقوع آن ،آموزش انواع تقویتها ،چگونگی استفاده از خاموشی

چهارم و پنجم
جلسه ششم

ارزیابی و برنامه آموزشی فردی مناسب با هر خانواده با توجه به نیازهای آموزشی کودک و رفتارها و مهارتهایی که باید تغییر
کند.
الگوی رشد روانی -اجتماعی کودک و ارتقاء این سطح

جلسه هشتم

بکارگیری اطالعات ارزیابی شده برای طرح ریزی برنامههای آموزشی خانگی

جلسه نهم

ارزیابی و بازنگری برنامه آموزشی شامل :آموزش کارها و فعالیتهای روزانه و آموزش فرصتهای جانبی

جلسه دهم

جلسات آموزش خاص

جلسه یازدهم

کار کردن بر تعاملهای خانوادگی و مهارتهای مورد نظر و آموزش مهارتهای جدید و مهارتهای اجتماعی

جلسه دوازدهم

کنترل مواردی نظیر استرس ،نیاز به حمایت ،دریافت کمک ،اصالح برنامه آموزش فردی

جلسه هفتم

است .میانگین و انحراف معیار سن آزمودنیها  38/18 ± 1/10بود.
همچنین میزان تحصیالت آزمودنیهای به ترتیب نزولی شامل 00/3
درصد دیپلم 31/8 ،درصد کارشناسی و  6/3درصد فوق دیپلم بودند.
نتایج مطالعه با استفاده از آزمون خی دو نشان داد که هیچ تفاوت معنی
داری بین گروههای بر حسب سن و میزان تحصیالت وجود نداشت.
نتایج نشان داد که هیچ تفاوت معنی داری بین ابراز هیجان مثبت،
منفی و بار روانی آزمودنیهای گروه شاهد و مداخله قبل از مداخله
وجود نداشت ( .) < 7/70عالوه بر این نتایج بیانگر آن بود که بعد از
اتمام جلسات آموزشی والدین کازلوف تفاوت معنی داری بین ابراز
هیجان مثبت ،منفی و بار روانی آزمودنیهای گروه شاهد و مداخله بعد
از مداخله مشاهده شد (( ) > 7/70جدول  .)9جدول  3نتایج تجزیه

تمامی محتوای جلسات از فصل دوم و سوم کتاب طرحها و الگوهای
خانواده درمانی و آموزش والدین اقتباس شده است ( )9به لحاظ رعایت
اصول اخالقی پژوهش پس از اتمام جلسات آموزشی 3 ،جلسه آموزشی
برای مادران شرکت کننده در گروه شاهد برگزار گردید .در نهایت دادهها
با استفاده از آمارهای توصیفی شامل شاخص میانگین ،انحراف معیار و
روشهای تجزیه و تحلیل کوواریانس با استفاده از نسخه  10نرم افزار
مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

یافتهها
یافتههای مطالعه نشان داد که دامنه سنی مادران در گروه مداخله بین
 37تا  10سال و دامنه سنی مادران در گروه شاهد بین  90تا  10سال
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کازلوف بر ابراز هیجان مثبت مادران در مرحله پس آزمون مؤثر بوده
است (.) > 7/73

و تحلیل کوواریانس نمرات ابراز هیجان مثبت را در مادران دو گروه
نشان میدهد .همانطور که مالحظه میشود ،برنامه آموزشی والدین

جدول  :2میانگین و انحراف معیار گروه مداخله و شاهد در مقیاسهای ابراز هیجان مثبت و منفی و بار روانی
مداخله

شاهد

متغیر

(98/10 )0/38
(90/06 )3/00

(91/23 )3/83
(90/80 )0/11

ابراز هیجان مثبت
پیش از مداخله
بعد از مداخله

< 7/70
> 7/719

ابراز هیجان منفی
(91/76 )0/76
(18/33 )3/00

پیش از مداخله
بعد از مداخله

< 7/71
> 7/771

(91/33 )0/16
(93/97 )0/66

بار روانی
(96/16 )0/21
(91/07 )0/18

پیش از مداخله
بعد از مداخله

< 7/70
> 7/771

(90/67 )2/90
(91/03 )2/08

اطالعات در جدول به صورت (انحراف معیار) میانگین آمده است.
جدول  :3نتایج تحلیل کوواریانس در بررسی اثر بخشی برنامه آموزشی کازلوف بر افزایش ابراز هیجانات مثبت
مجموع مجذورات

درجات آزادي

میانگین مجذورات

شاخص منابع تغییرات

016/37

1

016/37

110/31

گروه

8/01

1

8/01

0/91

خطا

92/20

91

1/90

جمع کل تصحیح شده

009/01

98

پیش آزمون

سطح معناداري

مجذور اتا

7/771

7/21

7/73

7/16

جدول  :4نتایج تحلیل کوواریانس در بررسی اثر بخشی برنامه آموزشی کازلوف بر کاهش ابراز هیجانات منفی
مجموع مجذورات

درجات آزادي

میانگین مجذورات

شاخص منابع تغییرات
پیش آزمون

010/26

1

010/26

22

گروه

921/21

1

921/21

08/06

خطا

190/76

91

0/91

جمع کل تصحیح شده

200/17

98

سطح معناداري

مجذور اتا

7/771

7/67

7/771

7/07

جدول  :5نتایج تحلیل کوواریانس در بررسی اثر بخشی برنامه آموزشی کازلوف بر کاهش بار روانی
مجموع مجذورات

درجات آزادي

میانگین مجذورات

شاخص منابع تغییرات
پیش آزمون

1006/66

1

1006/66

383/70

گروه

907/19

1

907/19

89/21

خطا

173/70

91

1/92

جمع کل تصحیح شده

1031/83

98

جدول  1نتایج تجزیه و تحلیل کوواریانس نمرات ابراز هیجان منفی را
در دو گروه مادران شرکت کننده در پژوهش نشان میدهد .نتایج نشان
میدهند که برنامه آموزشی والدین کازلوف بر ابراز هیجان منفی مادران
در مرحله پس آزمون مؤثر بوده است ( .) > 7/771همچنین 07
درصد واریانس کل نمرات ابراز هیجان منفی در مرحله پس آزمون
بوسیله دو سطح متغیر گروه (شاهد و مداخله) ،با کنترل نمرات پیش
آزمون ابراز هیجان منفی ،تبیین میشود.

سطح معناداري

مجذور اتا

7/771

7/21

7/771

7/09

جدول  0نشان دهنده نتایج تجزیه و تحلیل کوواریانس در نمرات بار
روانی در دو گروه مادران شرکت کننده در پژوهش میباشد .نتایج
مندرج در جدول نشان میدهد که برنامه آموزشی والدین کازلوف بر بار
روانی مادران در مرحله پس آزمون مؤثر بوده است (.) > 7/771
همچنین  09درصد واریانس کل نمرات بار روانی در مرحله پس آزمون
بوسیله دو سطح متغیر گروه (شاهد و مداخله) ،با کنترل نمرات پیش
آزمون بار روانی ،تبیین میشود.
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بحث
شده میتوان در کاهش بار روانی و ایجاد هیجان مثبت به مادران کمک
کرد .در تبیین این نتایج میتوان به اثر بخشی برنامه آموزشی کازلوف
به طور مستقیم و غیر مستقیم بر کاهش بار روانی مادران دارای کودکان
اوتیسم اشاره کرد .برنامه آموزشی والدین کازلوف با فراهم آوردن
اطالعات در مورد بیماری اوتیسم و همچنین آموزش مهارتهای الزم
باعث میشود تا این مادران در جستجوی حمایت اجتماعی برآمده و به
طور موثرتری به حل مشکالت خود بپردازند .به عبارت دیگر ،مادری که
در خصوص بیماری و ویژگیهای آن و نحوه برخورد با آن را در
موقعیتهای مختلف آموزش دیده باشد ،به احتمال کمتری نسبت به
مادری که چنین آموزشهایی را ندیده است دچار استرس میشود.
همچنین ،برنامه آموزشی والدین کازلوف به طور مستقیم و از طریق
آموزش راههای مقابله با استرس به مادران و روشهای صحیح خود
مدیریتی ،باعث کاهش فشار روانی مادران میگردد .نهایتاً ،شرکت در
گروه درمانی و صحبت در مورد مشکالت ،پناهگاهی امن برای مادران
کودکان اوتیسم بوده و ضمن ارائه راهبردهای مقابلهای ،شرکت در گروه،
حمایت اجتماعی را برای مادران فراهم میسازد ( .)12 ,9حضور در
گروههایی که درد مشترک دارند و بحث و گفتگو پیرامون مشکالت
کودکان و ارائه و خلق راه حلهای مفید ،از مزایای برنامههای آموزش
والدین است (.)90
در انجام این پژوهش ،پژوهشگران با محدودیتهایی رو به رو بودهاند ،از
جمله نخست اینکه؛ در حین بحثهای گروهی ،برخی از مادران به دلیل
بار عاطفی و نگرانیهایی که داشتند به شدت ناراحت میشدند و نیاز
به مدت زمانی داشت تا مجدداً به حالت متعادل برگردند .دوم؛
برنامهریزی برای حضور به هنگام آنها در جلسات آموزشی بود که در
برخی از مواقع ،اجرای جلسات را با وقفههایی مواجه میساخت.
از این رو پیشنهاد میشود ،این برنامه در مراکز مشاوره و روان-درمانی
و سایر مراکزی که با کودکان اوتیسم سروکار دارند معرفی شود و با
برگزاری دورههای آموزش والدین به کاهش فشار روانی و ابراز
هیجانهای منفی آنها یاری شود.

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر بخشی برنامه آموزشی والدین کازلوف
بر ابراز هیجان و بار روانی مادران دارای کودک اوتیسم صورت گرفت.
نتایج مطالعه حاکی از آن است که برنامه آموزشی والدین کازلوف باعث
ابراز هیجانهای مثبت ،کاهش ابراز هیجانهای منفی و کاهش بار روانی
مادران دارای کودک اوتیسم شده بود .نتایج مطالعه حاضر با نتایج
هم راستا میباشد .نتایج مطالعه
و
پژوهش
آنها نشان داد که برنامههای آموزش والدین در کل ،رابطه ولی-
فرزندی را ارتقا بخشیده ،باعث افزایش دانش مادران از اختالل اوتیسم
میگردد .همچنین ،توانایی و تابآوری آنها را در برابر مشکالت ناشی
از اختالل رشد یافته و در نهایت افسردگی مادران را به عنوان مراقبان
عمده کاهش میدهد ( .)99نتایج به دست آمده از تحقیقات پیشین
نشان میدهد که پژوهشهای مداخلهای ،آموزش والدین باعث افزایش
ابراز هیجانهای مثبت و کاهش ابراز هیجانهای منفی در مادران
میشود .برنامه آموزشی کازلوف عالوه بر آشنا ساختن مادران با
ویژگیهای اختالل اوتیسم و ارائه راهبردها و مهارتهای مناسب به
آنها در مورد کنار آمدن و مدیریت اختالل فرزندانشان ،مهارتهای
خود مدیریتی هیجانها را نیز به مادران آموزش میدهد.
در یافتههای پژوهشی خود به این نتیجه دست
همچنین،
یافت که آموزش گروهی به والدین ،از ابراز احساسات منفی نسبت به
فرزند بیمار کاسته و به مهارتهای والدگری مادران یاری میرساند
( .)93همچنین ،آموزش و درمانهای گروهی دیگر به مادران با کودک
اوتیسم یا دچار معلولیتهای ذهنی و جسمی دیگر به بهبود کیفیت رابطه
ولی فرزندی این مادران انجامیده است ( .)90 ,91این نتیجه در سایر
گروههای بالینی مشابه نیز تکرار شده است ،به عنوان مثال در پژوهش
مداخلهای خدابخشی کوالیی و اعتمادی که تحت عنوان پیامد
مداخلههای خانواده درمانی برای مادران دارای فرزند بیمار اسکیزوفرنیا
انجام شده بود نتایج حاکی از آن بود که پس از انجام مداخلههای
خانواده درمانی از جمله؛ آموزش روانی به مادران و آموزش مدیریت
رفتاری به آنها ،ابراز هیجان منفی و بار روانی کاهش قابل مالحظهای
را نسبت به گروه شاهد داشته است .در نتیجه در تبین این یافتهها
میتوان به نقش مداخلههای آموزش والدین و خانواده درمانی بر
ابرازگری هیجانی مثبت در مادران اشاره کرد.
همچنین ،برنامه آموزش والدین کازلوف به کاهش بار روانی و عینی
مادران شرکت کننده در پژوهش انجامید که این نتایج همسو با
و همکاران میباشد به طوری که نتایج مطالعه آنها
یافتههای
نشان داد که برنامه گروهی آموزش والدین از استرسها و بار روانی
مادران میکاهد و به طور کلی سبک ارتباطی والد-کودک را بهبود
میبخشد ( .)98در همین راستا ،میتوان گفت که این برنامهها به
مادران یاری میکند تا با تغییرات اقتصادی و اجتماعی ناشی از اختالل
فرزندشان کنار بیایند ( .)93در پژوهش دیگری کیفیت رابطه ولی-
فرزندی و بار روانی مادران با و بدون کودکان عقب مانده ذهنی مورد
مقایسه قرار گرفت ،نتایج نشان داد که مادران دارای کودک عقب مانده
ذهنی سطح قابل توجهی از بار روانی و کیفیت پایین رابطه ولی-فرزندی
را در مقایسه با مادرانی که کودک عقب مانده ذهنی نداشتند ،گزارش
کردند ( .)18به نظر میرسد که با ارائه مداخلههای مؤثر برنامه ریزی

نتیجه گیری
نتایج پژوهش حاضر نشان میدهد که برنامه آموزشی والدین کازلوف بر
کاهش ابراز هیجانهای منفی و افزایش ابراز هیجانات مثبت مادران
کودکان اوتیسم تأثیر دارد .همچنین این برنامه آموزشی بر کاهش بار
روانی عینی و ذهنی ای ن مادران اثربخش بوده است .بنابراین ،میتوان
از برنامه آموزشی والدین کازلوف به منظور ارتقای سالمت روان مادران
دارای کودکان اوتیسم استفاده کرد.

سپاسگزاری
این پژوهش برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد خانواده درمانی در
دانشگاه علم و فرهنگ با کد ثبت  9919968مورخ اسفند ماه میباشد.
نویسندگان مقاله از مدیران محترم انجمن خیریه اوتیسم تهران و
مدرسه روشن مهر و همچنین از تمامی مادرانی که صمیمانه ما را در
انجام این پژوهش یاری کردند ،کمال تشکر و قدردانی را دارند.
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Abstract
Introduction: The birth of every child with Autism is associated with several problems for parents.
Lack of emotional support and the burden of the child cause psychological problems in mothers
with autistic children. Therefore, the aim of this research was to determine the effectiveness of the
“kozloff parental training program" on expressed emotion and burden in mothers with autistic child.
Methods: This research was a quasi-experimental study with pre and post-tests. Thirty mothers with
autistic children were assigned randomly to the control and experimental group. The experimental
group was received the Kozloff parental training program in 12 sessions (90 minutes, two times per
week). The research instruments were the Pai and Kapur's Family Burden Interview Schedule Scale
(FBIS) and expressed emotion to child. The result of this research was analyzed by examination of
covariance with the SPSS version 17 software.
Results: The results indicated that positive expressed emotion in mothers, who received the Kozloff
training intervention, was increased (P < 0.001). In addition, a significant decrease was observed in
the negative expressed emotion and burden in the experimental group (P < 0.001). However, these
changes were not observed in the control group.
Conclusions: The Kozloff parental training was effective in increased positive expressed emotion
and decrease negative emotions and objective and subjective burden in mothers with autistic
children.
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