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 پژوهشكدة خانواده 

 

 

 

 

 

 توانمندي خانواده بر كنترل متابوليك و پايبندي به درمان در كودكان مبتال به ميزانبررسي تاثير 

 1390 به درمانگاه نادر كاظمي شيراز تابستان كنندهفنيل كتونوري مراجعه

 
 ∗مليحه خلوتي

  ∗∗ايوب نافعي
 ∗∗∗محمود سلطانيدكتر 

 

 

پيشرفته   هايناتواني  كودكان خود با      درمان  و  پرورش  آموزش،  چشمگيري در   طور  مادرها به   و   امروزه پدر  :مقدمه
 از قبيل جوينده    مواردي    به  مادر را     و  درپ  نقش  تغيير،  حال  در  ايدئولوژي  و  مالي  هايمحدوديت.  مشغول هستند 

 سخنگوي  همه،  از  ترمهم  و  سياسي  فعال  عمومي،  آموزشگر  ،هاي مختلف گروه  عضو  مشكالت،  حالل  اطالعات،
 در  كه  كساني  به  ارتباط براي بيان نياز خود      برقراري  به  قادر  كودكاني كه   خود گسترش داده است؛     فرزندان  نيازهاي

 .اشندبهستند نمي رأس قدرت

 و  پدر  كه عامليت فعال      ناميده مي شود،    )Empowerment( متعدد توانمندسازي   هاينقش  اين بهم پيوستن 
كتونوري از   كودكان مبتال به بيماري فنيل     .كند خود را منعكس مي      و خانواده   فرزند  خود،  بر  كنترل  احساس  و  مادر

هاي غذايي مناسب و تحت مراقبت       نتيجه اعمال رژيم   هاي متابوليكي هستند كه در    جمله بيماران مبتال به بيماري    
 . توانند زندگي عادي و طبيعي داشته باشندوالدين آگاه و متخصيصن مربوطه مي

 هدف پژوهش حاضر بررسي تاثير ميزان توانمندي والدين اين كودكان در كنترل ميزان فنيل در بيماران                     :هدف
 .شدبامبتال به فنيل كتونوري در استان فارس مي

و )  Koren(ابزار پژوهش شامل مقياس توانمندي خانواده         .  است  اين مطالعه از نوع مطالعات همبستگي        :روش
ليست اطالعات دموگرافيك خانواده و بازيابي ميزان فنيل در آزمايشات انجام شده از اين كودكان در                چنين چك هم

ها توسط  آوري اطالعات، داده  پس از جمع  .    ت خانواده تكميل شده اس    80باشد كه توسط    زمان اجراي پژوهش مي   
 . تجزيه و تحليل شدندspss19برنامه 

چنين هم.  ها همبستگي بااليي بين ميزان تحصيالت و درآمد والدين و توانمندي خانواده نشان داد               آزمون :هايافته
 . وجود داردنتايج نشان داد كه بين ميزان توانمندي خانواده و فنيل كنترل شده فرزندان همبستگي

 

 

 

 
 com.yahoo@khalvati.ma        دانشجوي دكترا مددكاري اجتماعي، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران ∗

  هزيستي و توانبخشي تهراندانشجوي دكتراي سالمت و رفاه اجتماعي، دانشگاه علوم ب ∗∗
  دكتراي تخصصي اطفال، دانشگاه علوم پزشكي شيراز ∗∗∗
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 پژوهشكدة خانواده 

 

 

 

 

 

 

 توانمندي خانواده نگرش، دانش و رفتار خانواده را در حوزه ارتباط خانواده با فرزند، سيستم خدمات و                         :بحث
تواند به عنوان منبع رواني در حمايت از كودكان مبتال به اختالالت متابوليك و                    كه مي .  دهدجامعه شرح مي   

 .   هاي پيشرفته به حساب بيايدناتواني

  .كتونوري،كنترل متابوليكپايبندي به درمان، توانمندسازي، خانواده، فنيل: ليدواژه هاك
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