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Abstract 

Background: With regards to importance of the role of parents in children's life, imbalance in 
the roles of parents can lead to serious mental, emotional and physical damages of the child. The 
purpose of this study was to determine how to do parenting role's tasks in parents of children with 
disability (physical- mental) younger than 7 years in the city of Arak in 2016. 

Materials and Methods: In this study, the parenting role's tasks questionnaire for 120 parents 
of children with disability was completed. The effect of demographic characteristics on how to 
perform the role of parents was studied. 

Results: Based on data collected and analyzed using Pearson correlation coefficient for the 
relationship between the parents and other factors , we have found no significant relationship between 
role of parents with the child's age. In disabled children, between parent's role and maternal age was 
significant difference which its correlation coefficient was -0.18, represented the inverse association 
between maternal age and the parent's role with disabled children. In comparison of parent's role based 
on child's gender, significant difference was not seen in any of cases. The impact of the seizure on 
performance of parenting role's tasks implied no relationship between history of seizure and 
performance of parenting role's tasks. Economic situation as well as on how to do tasks was 
ineffective. 

Conclusion: Imbalance in performance of parenting role's tasks in primary care, education, 
leisure and cognition promotion showed that existence of a disabled child in the family had negative 
impact on the parenting role's tasks in different aspects, for example further focus on one of the 
domains lead to ignorance of other domains. Total score confirmed the negative impact of disabled 
children on efficient implementation of parenting role's tasks. 

Keywords: Balance of the parenting role's tasks, Disability, Parenting role's tasks 
questionnaire  
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 -ی(ذهن نی در والدین کودکان معلولیف نقش والدینحوه انجام وظا
  1395شهر اراك در سال  سال در 7) کمتر از یجسم

 
 3، لیال دهقان3، حمید دالوند2، رحمت اله مرادزاده*1، آزاده ریاحی1فرهاد فاتحی

  
 ایراناراك،  اراك، پزشکی علوم دانشگاه ،کاردرمانی گروه کاردرمانی، ارشد کارشناس .1

 ایران اراك، اراك، پزشکی علوم دانشگاه ،اپیدمیولوژي گروه اپیدمیولوژي، تخصصی . دکتري2

 ایراناراك،  اراك، پزشکی علوم دانشگاه ،کاردرمانی گروه کاردرمانی، تخصصی دکتري .3

 
 27/06/95تاریخ پذیرش:  05/05/95تاریخ دریافت: 

 

  چکیده
 به منجر تواند می والدین هاي نقش در تعادل کودك، عدم زندگی والدین در نقش با توجه به اهمیت زمینه و هدف:

تعیین نحوه انجام وظایف نقش  ،مطالعهانجام این از کودك شود. هدف در عاطفی و فیزیکی  روحی، جدي هاي آسیب
  باشد. می 1395سال در شهر اراك در سال  7جسمی) کمتر از  -والدینی در والدین کودکان معلول (ذهنی

کودك داراي معلولیت تکمیل  120نامه ارزیابی نقش والدینی براي والدین  پرسش ،در این پژوهشها:  مواد و روش
  دموگرافیک بر نحوه انجام وظایف نقش والدینی بررسی گردید. هاي یر ویژگیأثگردید. ت

بستگی پیرسون براي ارتباط نقش والدینی و عوامل دیگر  آوري شده و ضریب هم اطالعات جمع تحلیلبر اساس ها:  یافته
سن مادر تفاوت  در موردولی  ،داري نبود ه این نتیجه رسیدیم که نقش والدینی با سن کودك داراي ارتباط معنیب

گر ارتباط معکوس بین نقش والدینی و سن  که بیان بود - 182/0بستگی آن مقدار  داري را نشان داد که ضریب هم معنی
. بین مشاهده نشدداري  ف بر حسب جنس کودك تفاوت معنیچنین در نحوه انجام وظای مادر در کودکان معلول است. هم

  .ثیر بودأت سابقه تشنج و نمره انجام وظایف نقش والدینی رابطه معناداري به دست نیامد. وضعیت اقتصادي نیز بی
ات هاي اولیه، آموزش و تربیت، اوق عدم توازن در نحوه انجام وظایف نقش والدینی در چهار حیطه مراقبتگیري:  نتیجه

هاي مختلف تاثیري منفی داشت، بدین صورت  سطح شناختی نشان داد که وجود کودك معلول بر حیطه يفراغت و ارتقا
ییدي أها شد. نمره کل انجام وظایف نقش والدینی ت ها موجب نادیده گرفتن دیگر حیطه که پرداختن بیشتر به یکی از حیطه

  کارآمد این وظایف بود.ثیر منفی وجود کودك معلول در اجراي أبر ت
  نامه وظایف نقش والدینی، معلولیت، توازن در وظایف نقش والدینی پرسشواژگان کلیدي: 
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  مقدمه
ترین افراد زندگی کودك  والدین به عنوان مهم

گیري روند زندگی او دارند. نقش  نقش مهمی در شکل
والدین براي کودك و زندگی حال و آینده او بسیار مهم 

  .)1(است
کننده یا مانع در  تواند تسهیل ها و رفتار والدین می نگرش

والدین داراي تأثیرات  .جریان رشد و تکامل کودك باشد
ساز براي کودك هستند  وراثتی و محیطی سرنوشت

دهی  د، آموزش و جهتوکودك باید تحت هدایت و ارشا
والدین باشد زیرا که تربیت امري هدفدار و اندیشیده 

  ). 4و  3، 2است(
که خانواده یک نظام اجتماعی است که  با توجه به این

کند و  اختالل در هر یک از اعضاي آن کل نظام را مختل می
این نظام مختل شده به نوبه خود اختالالت مربوط به اعضا را 

کند و والدین  شکالت جدیدي ایجاد میتشدید کرده و م
توانیم به اهمیت  عناصر اصلی این نظام اجتماعی هستند می

  .)5(نقش والدین و به تبع تأثیر آن بر اجتماع پی ببریم
هاي جدي  هاي والدین منجر به آسیب عدم تعادل در نقش

شود. مطالعات اخیر  روحی، عاطفی و فیزیکی کودك می
نشان داده است که والدین کودکان با مشکالت خاص 

هاي خود به خوبی توجه کنند و چون  د به همه نقشتوانن نمی
بیشتر وقت خود را به نگهداري از کودکانشان اختصاص 

هایشان تغییر کرده و برخی از آنها کم رنگ  دهند، نقش می
  .)7، 6(شود شده و میزان رضایت آنها از زندگی کم می

از طرفی ناتوانی و اختالل ذهنی یا جسمی کودکان منجر به 
اس محدود شدن نقش والدینی، افسردگی مادران، احس

احساس عدم لیاقت در امر تربیت فرزند، وابستگی ضعیف 
تر این کودکان با  عاطفی بین کودك و والد، روابط منفی

خواهر و برادرانشان، باال رفتن سطح تنش در خانواده، باالتر 
بودن میزان طالق و از هم گسیختگی روابط خانوادگی و 

ود و ادامه این وضع ممکن تحمل بار سنگین اقتصادي ش
است به فروپاشی نظام خانواده یا طرد فرزند معلول منجر 

هاي  ها را با چالش شود و وضعیت بهداشت روانی خانواده
کند که الزم است در موقع مناسب و با  اي مواجه می عمده

اي جلوگیري به عمل آید  تمهیدات الزم از بروز چنین واقعه
در شرایطی که شناخت کامل از  و این مهم عملی نیست مگر

ها با توجه به  ها و معلوالن آنها موجود باشد و برنامه خانواده
  .)9، 8(ها انتخاب گردد این اطالعات و شناخت

براي اولین بار تعریف نقش والدین با مفاهیم کاردرمانی با 
توسط  1997مدل فعالیت و اشتغال انسانی در سال 

ها  کیلهافنربیان شد. نقش والدین بر اساس گروه عادت
الگوي  گردد. زیرا کودکان در ابتدا بدون هیچ تعریف می

شوند و توجه والدین را به  اي وارد دنیا می درونی شده
صورت روزانه و شبانه و درالگوهاي خوردن و خوابیدن و 

شود  ها آن قدر تکرار می کنند و این نقش غیره را دریافت می
که هم براي والدین و هم نوزادان به صورت عادت 

نگرش هاي افراد بر اساس  آید. بر اساس این مدل نقش درمی
تواند  گیرد و توجه به یک نقش می و عملکرد آنها شکل می

تر شدن نقشرهاي دیگر شود. ضمن این که  باعث کم رنگ
 .)10(تواند تغییر کند هاي افراد بر اساس ناتوانی می نقش

بخشی  از آنجا که والدین نقش مهمی در درمان و توان
کودکان کم توان دارند و حضور یک کودك کم توان در 

ها تاثیرگذار باشد و  ها و وظایف آن تواند بر نقش خانواده می
میزان رضایت و کیفیت زندگی افراد را کاهش دهد و 

که هدف کاردرمانی بهبود کیفیت زندگی افراد است و  این
ا توجه به نقش مهم والدین در زندگی کودکان، تاکیدات ب

هاي  دین مبین اسالم و اثرات اجتماعی این نقش، حیطه
وظایف نقش والدینی، نحوه انجام این وظایف و رضایت از 

 –انجام آن را در والدین کودکان داراي معلولیت(جسمی 
ذهنی) مورد بررسی قرار گرفت تا با استفاده از نتایج به 

آمده در جهت کمک به کاهش اثرات منفی معلولیت  دست
ها،  هاي مختلف زندگی مراقبین و کودکان آن بر روي جنبه

هاي مختلف مراقبین و  کمک به برقراري تعادل بین نقش
نهایتاً ارائه مراقبت بهینه جهت رشد و پرورش هر چه بهتر و 

  تر کودك مؤثر واقع شویم. سالم
هاي انجام گرفته در منابع  یالزم به ذکر است که با بررس

نامه وظایف نقش والدینی  داخلی تنها مقاله مرتبط با پرسش
مقاله مربوط به بررسی روایی و پایایی این پرسشنامه در ایران 

باشد و در منابع خارجی نیز  توسط انور لطفی و همکاران می
  مقاالت پیرامون این موضوع بسیار اندك بود.
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  ها مواد و روش
-Cross)تحلیلی -مطالعه مقطعی توصیفینوع 

sectional)  بوده و جمعیت مورد مطالعه از میان والدین
 –داراي حداقل یک کودك داراي معلولیت (ذهنی 

جسمی) شهر اراك با سابقه سکونت حداقل سه سال به 
هاي ورود به  صورت در دسترس(آسان) انتخاب شدند. معیار

ک کودك معلول مطالعه براي والدین داشتن حداقل ی
چنین  سال و هم 7جسمی) در محدوده سنی کمتر از  -(ذهنی

رضایت جهت شرکت در مطالعه و داشتن سابقه سکونت 
حداقل سه سال در شهر اراك بود. نامشخص بودن وضعیت 
سالمت یا معلولیت کودکان والدین مورد مطالعه، عدم 
رضایت جهت شرکت در مطالعه و داشتن سابقه سکونت 

هاي خروج از  ز سه سال در شهر اراك به عنوان معیارکمتر ا
  مطالعه در نظر گرفته شدند.

نامه نقش والدینی و  آوري اطالعات از پرسش به منظور جمع 
نامه اطالعات دموگرافیک کودك و والد استفاده  پرسش

شد. الزم به ذکر است که رضایت والدین جهت شرکت در 
نیاز در خصوص مطالعه اخذ گردید و توضیحات مورد 

ها ارائه  ها نیز به آن نامه هدف از مطالعه و نحوه تکمیل پرسش
ها براي تکمیل در اختیار والدین  نامه داده شد. سپس پرسش
بخشی قرار داده شد. در صورت عدم  کودکان در مراکز توان

توانایی خواندن و نوشتن والدین شرکت کننده در مطالعه، 
از اعضاي خانواده تکمیل  ها توسط یکی دیگر نامه پرسش

شد. سالمت یا معلولیت کودکان والدین مورد مطالعه از 
شد.  ها احراز می طریق بررسی پرونده پزشکی و بهداشتی آن

هاي  در این مطالعه معلولیت به عنوان گروهی از ناتوانایی
هاي مختلف جسمی، حسی یا ذهنی ـ روانی  دائمی در زمینه

زندگی روزمره در مقایسه با  که شخص مبتال به آن را در
سایر افراد جامعه دچار مشکل یا محدودیت سازد در نظر 

  ).11گرفته شده است(
، نسبت مراقبت 2/0، خطاي نوع دو 05/0خطاي نوع یک 

خوب در گروه کودکان معلول بر اساس پانلی از متخصصین 
در نظر گرفته شده است و با  6/0محاسبه گردید و مقدار 

نمونه مورد بررسی  120رمول حجم نمونه جاگذاري در ف
هاي  آوري شد و داده ها جمع نامه قرار گرفت. سپس پرسش

مورد تجزیه و تحلیل  Stata12.0حاصل توسط نرم افزار 
  قرار گرفت.

هاي مورد استفاده در این مطالعه آزمون تی استیودنت  آزمون
  باشد. مستقل و ضریب همبستگی پیرسون می

  

  ها یافته
تباط بین وظایف نقش والدینی و سایر عوامل از براي ار

ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد که در این حالت 
وظایف نقش والدینی با سن پدر و سن کودك ارتباط 

داري را نشان  معناداري نداشت اما با سن مادر تفاوت معنی
) که ضریب همبستگی آن مقدار =046/0p-valueداد (

تباط معکوس بین وظایف نقش گر ار است که بیان -18/0
  ).2والدینی و سن مادر بود(جدول 

) و تعداد 52/2دختر(با میانگین 55در میان کودکان، تعداد 
) بودند که براي مقایسه بین وظایف 49/2پسر (با میانگین 65

نقش والدینی بر حسب جنس از آزمون تی استیودنت 
) استفاده شد که تفاوت independent t- testمستقل(

داري در بین دو جنس در هیچ کدام از حاالت مشاهده  معنی
  ).2بود (جدول  82/0به دست آمده  p-valueنشد. شاخص 

سطح تحصیالت مادران و پدران در انجام وظایف نقش 
) = 71/0pوالدینی فاقد تاثیري معنادار و به ترتیب مقادیر (

)35/0p =.بود (  
اشت و بین سابقه تروما در شش نفر از کودکان وجود د

  تروما و نمره وظایف نقش والدینی ارتباطی به دست نیامد.
نفر از کودکان سابقه تشنج داشتند که هیچ گونه رابطه  36

معناداري بین سابقه تشنج و نمره وظایف نقش والدینی یافت 
  .)=37/0pنشد (

مقایسه وظایف نقش والدینی در هر چهار حیطه با 
)001/0p=3 دار بود (جدول ) معنی.(  

شود براي بررسی  مشاهده می 4همان طور که در جدول 
نحوه انجام وظایف نقش والدینی بر اساس وضعیت اقتصادي 

استفاده شد  (independent t-test)از آزمون تی مستقل 
ها تفاوت معناداري به  که پس از احراز برابري واریانس

  ).=18/0pدست نیامد (
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  . اطالعات دموگرافیک1جدول 
  انحراف معیار  میانگین  شاخص

 38/5 41/30 پدر  سن

 2/6 56/35 مادر

 62/1 61/3 کودك

  (درصد)فراوانی   

 55) 46(  دختر  جنسیت

 65) 54(  پسر

 25) 8/20(  ذهنی  نوع معلولیت

 59) 2/49(  جسمی

 36) 30(  ذهنی و جسمی

 35) 2/29( زیر دیپلم  سطح تحصیالت مادر

 55) 8/45( دیپلم

 28) 3/23( لیسانس

 2) 7/1( فوق لیسانس

  0  دکتري

 34) 3/28( زیر دیپلم  سطح تحصیالت پدر

 43) 8/35( دیپلم

 35) 2/29( لیسانس

 6) 5( فوق لیسانس

 2) 7/1( دکتري

 116) 7/96( مادر  مراقب کودك

 4) 3/3( غیره

اري دیگر اعضاي خانواده در نگهداري ی
  کودك

 29) 2/24( بله

 63) 5/52( تا اندازه اي

 28) 3/23( خیر

  22) 8/18(  پایین  وضعیت اقتصادي

  95) 2/81(  متوسط

  0  باال

  99) 7/81(  خانه دار  شغل مادر
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  18) 15(  پاره وقت

  4) 3/3(  تمام وقت

  0  دار خانه  شغل پدر

  58) 3/48(  پاره وقت

  62) 7/51(  تمام وقت

  63) 5/52(  1  تعداد فرزندان

2  )5/37 (45  

3  )2/9 (11  

4  )8/0 (1  

5  0  

  
  ارتباط نقش والدینی با عوامل سن مادر، سن پدر و سن کودك .2 جدول

  معنادار است* 0.05همبستگی در سطح 
  

  مقایسه نحوه انجام وظایف نقش والدینی در حیطه اوقات فراغت، آموزش و تربیت، مراقبت سطح شناختی و مراقبت شخصی .3 جدول
  
  
 
  
  
 
  
  
  
  

  
  
  
  

  شاخص سن مادر سن پدر سن کودك جنس کودك

 دختر پسر

 میانگین انحراف معیار میانگین انحراف معیار

79/0 49/2 62/0 52/2 
 نقش والدینی - 18/0 - 09/0 08/0

 P  شاخص  ها حیطه

  انحراف معیار  میانگین

  05/0 50/0 05/3  مراقبت هاي اولیه

  05/0 73/0 15/2  اوقات فراغت

  05/0 11/1 99/2  آموزش و تربیت

  05/0 20/1 81/1  ارتقاء سطح شناختی

  05/0  71/0  50/2  نمره کل نقش والدینی
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  شرایط وضعیت اقتصادي در انجام وظایف نقش والدینی .4 جدول
 شاخص اقتصادي تعداد میانگین انحراف معیار خطاي استاندارد از میانگین

 نقش والدینی 00/1 22 26/2 92/0 19/0

06/0 66/0 55/2 95 00/2 

  

 شاخص سطح معنا داري %95ي اطمینانفاصله 

 پایین باال

 نقش والدینی واریانس برابر فرض 18/0 -71/0 14/0

 

  بحث
که مطالعات مشابهی بر اساس این  با توجه به این

نامه تاکنون در ایران انجام نگرفته و یکی از  پرسش
لطفی و همکاران که پیشنهادات ارائه شده توسط انور 

نامه وظایف نقش والدینی را در ایران روا و پایا  پرسش
اي جهت شناسایی دقیق وظایف  نمودند نیز انجام مطالعه

چنین  نقش والدینی در والدین داراي کودکان معلول و هم
مقایسه این وظایف با والدین داراي کودکان سالم بوده 

  است، این پژوهش انجام گرفت.
انجام مطالعه بر اساس آنالیز اطالعات در پایان 

آوري شده و استفاده از ضریب همبستگی پیرسون براي  جمع
ارتباط نقش والدین و عوامل دیگر به این نتیجه رسیدیم که 

  داري نبود. نقش والدینی با سن کودك داراي ارتباط معنی
در حالی که نقش والدینی با سن مادر تفاوت 

) که ضریب =046/0p-valueد (ده داري را نشان می معنی
گر ارتباط معکوس  است و بیان -182/0همبستگی آن مقدار 

گونه  توان این بین نقش والدینی و سن مادر است که می
هاي  تفسیر نمود که با باال رفتن سن مادران و کاهش توانایی

ها، کیفیت انجام وظایف نقش والدینی  فیزیکی و روانی آن
  دهد. را نشان مینیز روندي رو به کاهش 

دهد که در مقایسه  چنین مطالعه انجام شده نشان می هم
وظایف نقش والدینی بر حسب جنس کودك تفاوت 

دهد جنسیت بر کیفیت  شود که نشان می داري دیده نمی معنی
  انجام وظایف نقش والدینی تاثیري نداشته است. 

در ارتباط با نحوه انجام وظایف نقش والدینی بر 
تحصیالت مادر، نتایج به دست آمده نشان  اساس سطح

دهد که سطح تحصیالت مادران در انجام وظایف نقش  می
  والدینی فاقد تاثیر معناداري بود.

تحصیالت پدر در نحوه انجام وظایف نقش 
توان ناشی  والدینی تاثیر معناداري نداشته است که این را می

از آن دانست که نقش اصلی در امور مربوط به مراقبت و 
  کند.  تربیت کودکان را مادر ایفا می

ي انجام وظایف  در ارتباط با تاثیر تشنج بر نحوه
لت بر عدم وجود نقش والدینی نتیجه به دست آمده دال

رابطه معنادار بین سابقه تشنج و نمره انجام وظایف نقش 
توان این عدم تاثیرگذاري تشنج را  والدینی داشت که می

کودك) با سابقه  36ناشی از تعداد محدود کودکان معلول(
  تشنج در گروه مورد مطالعه دانست.

وضعیت اقتصادي نیز بر نحوه انجام وظایف نقش 
اثیر بوده است. که شاید به علت عدم وجود والدینی بی ت

هاي اقتصادي پایین  وضعیت اقتصادي باال در مقابل وضعیت
  و متوسط افراد مورد مطالعه باشد.

نحوه انجام وظایف نقش والدینی در چهار حیطه 
هاي اولیه، آموزش و تربیت، اوقات فراغت و ارتقاء  مراقبت

ش والدینی در سطح شناختی نشان داد که انجام وظایف نق
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هر چهار حیطه داراي اختالف معناداري بوده است. که در 
طور گفت که وجود کودك معلول بر  توان این تفسیر آن می

هاي مختلف  توازن انجام وظایف نقش والدینی در حیطه
تاثیري منفی دارد بدین صورت که پرداختن بیشتر به یکی از 

یده گرفتن دیگر هاي اولیه) موجب ناد ها(مثال مراقبت حیطه
  شود. ها (مثال اوقات فراغت) می حیطه

  ها محدودیت
  برخی از والدین داراي کودکان معلول از بین افرادي که

کودکان آنها در مدارس استثنایی شهر اراك مشغول به 
اند که دسترسی به والدین مشکل  تحصیل بودند انتخاب شده

  بود.
 هاي سطح شهر اراك عدم همکاري برخی کلینیک   
 نامه وظایف نقش  عدم انجام مطالعات مشابه بر اساس پرسش

والدینی در ایران و دسترسی به مطالعات بسیار اندك در 
 منابع خارجی 

  کاربرد پژوهش 
هاي والدین مورد  در این پژوهش اثرات معلولیت بر نقش
توان براي کمک به  مطالعه قرار گرفت و از نتایج پژوهش می

معلول جهت برقراري توازن بین والدین داراي کودکان 
  هایشان استفاده نمود. نقش

هاي  هاي مربوط اعم از کلینیک چنین در کلینیک هم
توان از نتایج حاصل به  کاردرمانی، گفتاردرمانی و غیره می

منظور آموزش و آگاه ساختن والدین از مشکالت کودکان 
معلول و مشاوره و راهنمایی آنها براي کاهش مشکالت سود 

  رد.ب
  پیشنهادات

 هاي والدینی بین والدین داراي کودکان سالم  مقایسه نقش
 با والدین داراي کودکان معلول 

  انجام پژوهش در حیطه وظایف نقش والدینی به تفکیک
  سن کودك و مشخص کردن وظایف مربوط به هر سن

  6انجام پژوهش در حیطه وظایف نقش والدینی کودکان 
 سال به باال

  
  
 

  قدردانیتشکر و 
بدین وسیله مراتب تشکر و سپاس خود را از تمامی کسانی 

  داریم.  که ما را در انجام این مطالعه یاري نمودند، اعالم می
الزم به ذکر است که مقاله حاضر برگرفته از طرح تحقیقاتی 

بررسی نحوه انجام وظایف نقش والدینی در "با عنوان 
ل شهر اراك در سا 7والدین داراي کودك معلول کمتر از 

باشد و داراي کد اخالق به شماره  می "1395سال 
1395.119ARAKMU.REC. IR.  و کد طرح
    باشد. می B 2592 /2664تحقیقاتی
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