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Abstract
The purpose of this study is comparison of parents’
marital satisfaction based on the characteristics and
type of children’s disability. According to the subject
and purpose of the current research, the present study is
the type of ex-post factor. The study’s participants
were 125 couples who were selected and investigated
by a random multi-stage cluster sampling. The study
instruments include: Afrooz marital satisfaction Scale
(Short form) and demographic questionnaire. The
collected data were analyzed in two sections of
descriptive statistics and inferential statistics (ANOVA
and independent t-test). Results showed that there is
significant difference between parent’s marital
satisfaction of students with hearing impairment,
visuall impairment, mentall retardation and normal
students (P<0.01). Group of parents who have students
with hearing impairment had less marital satisfaction
than other groups. This study also showed that there is
a significant difference between groups of fathers and
mothers in terms of marital satisfaction (P<0.001).
According to the results of the current study it seems
that marital satisfaction of parents with disabled
children can be affected by type of children’s
disability; and parents of children with hearing
impairment have less marital satisfaction because they
experience different needs and conditions from other
parents. Thus we suggest to carry out effective and
early intervention programs for parents of disabled
children, especially parents of children with hearing
impairment.
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هدف پژوهش حاضر مقایسۀ رضایت زناشویي والدین بر اساس ویژگي و
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مقدمه
یکي از لتیعيترین گرو هایي که ميتواند نیازهاي انسان را ارضا کندد ،خدانواد اسدت .وۀی دۀ خدانواد
مرا تت از فرزندان و تربیت آنها ،بر راري ارتتاط سال اعضاء با ه و کوک به استقالل کودکان اسدت،
حتي اگر کود ک توان ههني ،نابینا ،یا ناشنوا باشد (افدروز .)1987 ،ترنتدول و ترنتدول ( )2111بدر ایدن
باورند که هر خانواد اي تعامال  ،عولکردها و چرخههاي زندگي ماصوص به خود را دارد و هر تجربهاي
که بر یکي از اعضاء خانواد اثر بگذارد ،هوه اعضاي خانواد را ت ت تأثیر رار ميدهد .چنانچده خدانواد
داراي کود استثنایي باشد ،بدیهي است ماهیت و شد ناتواني کود از یک سو و نیازهاي او از سوي
دیگر ،ویژگيهایي در او شکل ميدهد که این خود بر عولکرد خانواد تأثیر ميگذارد (شدری ي درآمددي،
وکیلي و نریواني .)1931 ،خانواد با تولد کود ناتوان انواع گوناگوني از واکنشهاي عال ي و شناختي را
تجربه ميکند .به لور کلي ،تولد یک کود شادي و هیجان را به ارمغان ميآورد .هوچنین تولدد یدک
کود چالشها و مسئولیتهاي جدیدي را براي والدین به هورا دارد ،زیرا آنها باید زنددگي خدود را بدا
عضو جدید خانواد تنظی کنند .به لور کلي ،این مسئله پذیرفته شد است که تولد کود نداتوان تدأثیر
مستقی بر خانواد ميگذارد ،که این خود باعث تغییر در نقشهاي و مسئولیت اعضاي خانواد مديشدود.
نتاین حاصل از این تأثیرا  ،پیامدهایي مثتت و من ي است که ميتواند عوا ب کوتا مد و بلندمد بدر
عولکرد خانواد داشته باشد (لي ،گاردنر .)2111 ،به نظر مديرسدد ،والددین داراي کدود نداتوان سدط
با تري از تنش را نستت به والدین داراي کود عادي تجربه ميکنند (بوید .)2112،هنگدامي کده یدک
کود ناتوان متولد ميشود ،خانواد باید شیوۀ مرا تتي تلي خود را اصالح کند و یک سازماندهي مجدد
انجام دهد .ماهیت غیرمنتظر و دائ کود ناتوان ميتواند با ایجاد تنش عولکرد خانواد را ت دت تدأثیر
رار دهد (سانتاماریا ،کازوکریا ،گاگلیندلو و رکن .)2112 ،بودنون ،لدرمن و برادبري ( )2118معتقدند که
تنشهاي خارج از رابطه والدین منجر به از خودبیگانگي و کاهش کی یت رابطۀ آنان در لول زمان مدي-
شود .در ج ئیا  ،مدل تنش بودنون نشان ميدهد که تنشهاي بیروني 1به چند لریق بر کی یت ارتتداط
تأثیر ميگذارد( :الف) کاهش زماني که زوج با ه صرف ميکنند ،که به نوبۀ خدود باعدث از دسدت دادن
تجارو مشتر  ،تضعیف احساسا باه بودن ،کاهش خودافشاگري 2و مقابله ضعیف زوج با تنش مدي-
شود( ،و) کاهش کی یت ارتتالا از لریق از بین رفتن تعامل مثتدت ،تعامدل من دي بیشدتر و کوتداهي
کردن یکي یا هردو لرف براي مقابله با تنش( ،ج) افد ایش خطدر مشدکال جسدواني و رواندي ،مانندد
اختال خواو ،نقص در عولکرد جنسي ،و اختال خلقي ،و (د) افد ایش احتودال صد ا شاصدیتي
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مشکلساز مانند عدم انعطافپذیري ،اضطراو و خصدومت بدین هدر لدرف از زوجدین مطدرح مديشدود.
بنابراین ،شواهد نشان ميدهد که تنش یک تهدید براي رضایت زناشویي 1و لول عور ميباشد.
رضایت زناشویي به عنوان یک کارکرد موفقیتآمی در زنددگي زوجهدا م سدوو مديشدود (هدارپر،
اسکالن ،سندبرگ )2111 ،و یک ارزیابي کلي از وضعیت ازدواج است که نتیجۀ آن بازتابي از خوشتاتي و
عولکرد مثتت در زندگي زناشویي است (زاینا ،نصدیر ،رزي سدلوزیا و ندوریني .)2112 ،رضدایت زناشدویي
هنگامي وجود دارد که وضعیت موجود فرد در روابط زناشویي ،مطابق با آنچه وي انتظار دارد منطتق باشد
و نارضایتي زناشویي ،از عدم تطابق دو وضعیت موجود و مطلوو روابط زناشدویي پدیدد مديآیدد (ویدن ،
 .)2111آلیس( 2به نقل از وین  )2111 ،بر این باور است که را هداي ماتل دي بدراي تعریدف و توصدیف
رضایت زناشویي وجود دارد و بهترین تعریف توسدط هداگین  9ارائده شدد اسدت .او رضدایت زناشدویي را
اینگونه تعریف ميکند« :احساس خوشتاتي ،2لذ و رضایت زن و یا شوهر ،با توجه به توام جنتههداي
زندگي زناشویي» .رضایت یک متغیر نگرشي 1است ،بنابراین به عنوان یک ویژگي فردي در نظدر گرفتده
ميشود .در وا ع رضایت زناشویي یک نگرش مثتت نستت به باشهایي از زندگي زناشدویي اسدت کده
توسط زن و شوهر تجربه ميشود .رضایت زناشویي یکي از عوامل م افظتي 7براي سدازگاري مثتدت در
مو عیتهاي پرتنش ،مانند مرا تت از یک کود ناتوان ميباشد .می ان با ي رضایت زناشویي با سدط
پایینتر افسردگي ،تنش فرزندپروري پایین و بهتود کارایي در نقدش والددگري در ارتتداط اسدت (کدرش،
هدوا  ،هیوسرکرام و وارفیلد .)2117 ،در زمان تولد کود ناتوان ،هوسران خود یدا دیگدري را مسدئول
تولد فرزند ناتوانشان ميدانند و به دنتال آن مشاجرا خانوادگي به میان ميآید و در نهایت موکن اسدت
به لالق و جدایي بینجامد و به مشکال رواني و عدم سازگاري اعضاي خدانواد منجدر شدود (هداردن،
 .)2111احتوا ً برخي از افراد خانواد دچار بدبیني ،خش  ،اضطراو ،احساس گنا  ،فشار روحي و ناامیددي
و افسردگي ميشوند .هرچند بروز این احساسا تقریتاً در توام خانواد ها لتیعدي اسدت ،امدا اسدتقامت و
در آنان ميتواند باعث ت ول سازند شود .ولي از لرفي افسردگي و احساس ناامیدي موکن اسدت از
توانایي براي مرا تت مناسب بکاهد و منجدر بده عوا دب من دي بدراي کودکدان شدود (گدودمن و گدو
لیب .)2112،در بررسي که بر روي والدین کودکان با ناتواني صور گرفت ،نشدان داد شدد کده داشدتن
فرزند ناتوان در غالب این والدین با عالئ بیواريهاي جسواني در ارتتاط است و بهداشت رواني والددین
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را ت ت تأثیر رار ميدهد (ها ،گرینترگ و شلت ر .)2111 ،در ادبیا پژوهش مطالعا متعددي به بررسي
و مقایسۀ رضایت زناشویي در والدین کودکان استثنایي و عادي پرداختهاند (میکدائیلي ،گنجدي و لدالتي،
1931؛ جناآبادي ،ناستيزایي1973 ،؛ بهپژو و رمضاني1972 ،؛ بني جوالي و م وددزاد 1972 ،؛ زارعدي،
رستوي و اپانچي 2111 ،و کرش و هوکاران )2117 ،و نتاین این مطالعا تأثیر وجود کدود نداتوان را
بر می ان رضایت زناشویي والدین این کودکان گ ارش کرد اند.
بهپژو و رمضاني ( )1972به بررسي رضایت زناشویي والدین کودکان ک توان ههني و کودکان عادي
پرداختند .نتاین حاصل نشان داد که والدین کودکان عادي از رضایت زناشویي با تري نستت بده والددین
کودکان ک توان ههني برخوردار هستند.
راشي ،سرندي و فرید ( )1932در پژوهشي دیگر دریافتند که والدین کودکان با آسیب شنوایي تنش
بیشتري نستت به والدین کودکان عادي ت ول ميکنند و رضایت زناشدویي والددین کودکدان بدا آسدیب
شنوایي نستت به والدین کودکان عادي پایینتر است.
نتاین حاصل از بررسيهاي متعددي نشان داد که مادران داراي کود اوتیس از مهار فرزنددپروري
و سازگاري زناشویي کوتري نستت به دو گرو مادران کودکان نشانگان داون و عادي برخدوردار هسدتند
(ال راني ،آیشا حسن و باتینه2119 ،؛ سانتاماریا و هوکاران .)2112 ،روابدط خدانوادگي موکدن اسدت بدا
اف ایش فشارهاي ناخواسته جسوي ،هیجاني و مالي ،تضعیف شود .عوامل بسیاري هوچون ثتا عدال ي
هر فرد ،ارزشها و باورهاي مذهتي ،پایگا اجتواعي -ا تصادي ،شد و نوع نداتواني کدود  ،بدر ن دو
واکنش خانواد اثر ميگذارد (هاردمن و هوکاران .)2111 ،هدر نداتواني بدراي فدرد نداتوان و خدانواد اش
شرایط و م دودیتهاي ماصوص به خود را ایجاد ميکند .افراد با ک تواني ههني در زمینههداي توجده،
حافظه ،رشد زبان ،خودگرداني ،رشد اجتواعي و انگی دچار نقض هستند .اگر این افدراد سدابقۀ لدو ني
شکست را تجربه کرد باشند ،موکن است در خطر ابتال به درماندگي آموخته شد باشند .از سویي ،افدت
شنوایي در افراد با آسیب شنوایي ميتواند پیامدهاي حادي براي بعضي از جنتههاي رفتار فرد داشته باشد
و بر عولکرد خانواد ت ت تأثیر رار دهد .تا حد زیادي ،ب رگترین اثر ناشنوایي ،بر توانایي سدانگویي و
فه زبان است  .بسیاري از افراد ناشنوا به علت وجود مشکال در بر دراري ارتتداط بدا جامعده ب رگتدر،
تقریتاً به لور ان صاري با دیگر افراد ناشنوا معاشر ميکنند .افراد داراي آسیب بینایي ،مشکال عود -
اي در جهتیابي و جابهجایي دارند .این افراد در زمان کودکي به عقبماندگي شددیدي در رشدد حرکتدي
دچار مي شوند و براي کشف جهان خود به کوک مستقی نیاز دارند (ها هان و کافون .)2111 ،باید ایدن
نکته را در نظر داشت که هر ناتواني با توجه به نیازها و ویژگيهاي فرزند ،مید ان فشدارهداي جسدواني،
هیجاني و مالي مت اوتي بر والدین ایجاد ميکند که این خود ميتواند واکنشهاي مت او والدین کدود
استثنایي را به دنتال داشته باشد .در ادبیا پژوهش اکثر مطالعا تلي به بررسدي تدأثیر حضدور کدود
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استثنایي بر رضایت زناشویي والدین پرداختهاند و مطالعا اندکي تأثیر نوع نداتواني را بدر ن دو واکدنش
والدین مورد بررسي رار داد اند؛ بررسي این موضوع یکي از اهداف پژوهش حاضر ميباشد.
هدف کلی پژوهش
مقایسه رضایت زناشویي بین والدین دانشآموزان عادي ،ک توان ههني ،آسیب بینایي و آسیب شنوایي
فرضیههای پژوهش
 )1بین رضایت زناشویي والدین دانشآموزان عادي ،ک توان ههني ،آسیب بینایي و آسیب شنوایي
ت او وجود دارد.
 )2بین رضایت زناشویي والدین دانشآموزان عادي و ک توان ههني ت او وجود دارد.
 )3بین رضایت زناشویي والدین دانشآموزان عادي و آسیب بینایي ت او وجود دارد.
 )4بین رضایت زناشویي والدین دانشآموزان عادي و آسیب شنوایي ت او وجود دارد.
 )5بین رضایت زناشویي والدین دانشآموزان با ک توان ههني و آسیب بینایي ت او وجود دارد.
 )6بین رضایت زناشویي والدین دانشآموزان با ک توان ههني و آسیب شنوایي ت او وجود دارد.
 )7بین رضایت زناشویي والدین دانشآموزان با آسیب بینایي و آسیب شنوایي ت او وجود دارد.
 )8بین رضایت زناشویي مادرها و پدرهاي دانشآموزان ت او وجود دارد.
روش
جامعه آماری و نمونۀ مورد مطالعه
جامعه پژوهش حاضر شامل کلیه والدین دانشآموزان پسر  7تا  17سال استثنایي و عدادي شدهر تهدران
ميباشد .منظور از دانشآموزان استثنایي در این پژوهش کودکان و نوجوانان بدا آسدیب شدنوایي ،آسدیب
بینایي و ک توان ههني ميباشد که در مدارس استثنایي ثتتنام کرد و در حال ت صیل و یادگیري در آن
مدارس بودند (جدول .)1
جدول  .1فراوانی و درصد دانشآموزان بر اساس ویژگی و ناتوانی
ویژگی فرزند

فراوانی
99

درصد
27/2

آهسته گام

99

27/2

آسیب شنوایی
آسیب بینایی

91
23

22
29/2

جمع کل

121

111

عادی
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شرکتکنندگان پژوهش حاضر شامل  121زوج ميباشند که به صور نوونهگیري خوشهاي چند مرحله-
اي تصادفي انتااو و مورد پژوهش رار گرفتند .به این صور که ابتدا از بین مدارس استثنایي و عدادي
چند مدرسه به صور تصادفي انتااو شدند و در مرحله بعد از بین توامي کالسهاي این مدارس چندد
کالس انتااو شد و والدین این دانشآموزان به عنوان نوونه پژوهش حاضر انتااو شددند .شدایانهکر
است پژوهش حاضر در زمر پژوهشهاي پسرویدادي به شوار ميآید .بده منظدور گدردآوري داد هدا بدا
کسب مجوز از نهادهاي مربوله به مدارس عادي و استثنایي شهر تهران مراجعه شد ،سپس با هواهنگي
و هوکاري مشاورین مدارس پرسشنامهها براي والدینش ارسدال و پدس از تکویدل بده مددارس مربولده
برگرداند شد.
ابزار
اب ارهاي پژوهش حاضر شامل مقیاس رضامندي زوجیت افروز فرم کوتا و پرسشنامه مربوط به سدؤا
جوعیت شناختي ميباشد.
مقیاس رضامندی زوجیت افروز ( 1831فرم کوتاه) .اب ار مورد است اد در این پژوهش،
پرسشنامه رضامندي زوجیت افروز فرم کوتا  11سؤالي ميباشد .این مقیاس جهت ارزیابي می ان رضایت
هوسران براي فرهنگ جامعه ایراني توسط افروز ( )1972لراحي و سپس توسط افروز و درتي ()1973
هنجاریابي شد است .پرسشنامه رضامندي زوجیت افروز از  11خرد مقیاس تشکیلشد که عتار اند از
مطلوو اندیشي هوسران ،رضایت زناشویي ،فکرهاي شاصي ،فکرهاي ارتتالي و اجتواعي ،روش حل
مسئله ،امور مالي و فعالیتهاي ا تصادي ،احساس و رفتار مذهتي ،روش فرزندپروري ،او ا فراغت و
تعامل احساسي که ضریب آل اي کرونتاخ خرد مقیاسها به ترتیب برابر با 1/718؛ 1/719؛ 1/712؛
1/791؛ 1/779؛ 1/719؛ 1/891؛  1/727؛  1/823؛  1/878و  1/318ميباشد .ضریب اعتتار کل مقیاس
رضامندي زوجیت افروز به شیوۀ آل اي کرونتاخ م استه شد است که آل اي کرونتاخ معادل 1/31
نشاندهندۀ اعتتار کل مقیاس بود است .روایي هو مان نورا زوجین در این مقیاس با نورا آنها در
پرسشنامه «رضامندي زناشویي انری » معنادار بود است .مقیاس ساختهشد  ،بر اساس رویکرد ازدواج
سال  ،رویکرد شناختي -اجتواعي و تجارو بالیني در زمینۀ رضامندي زوجیت در بستر فرهنگ اسالمي-
ایراني ساخته شد و مناسب مو عیتهاي پژوهشي و بالیني است (افروز و درتي.)1931 ،
روش تجزیه و تحلیل دادهها
در پژوهش حاضر از هر دو نوع آمار توصی ي و استنتالي براي تج یه و ت لیل داد ها است اد شد .بددین
صور که پس از استاراج داد هاي پرسشنامه ،ابتدا جهت بررسيهداي جوعیدت شدناختي از روشهداي
توصی ي (فراواني ،درصد ،میانگین،ان راف معیار) و سپس براي پاساگویي به سدؤا پدژوهش از آمدار
استنتالي (آزمون ت لیل واریانس یکراهه و  tمستقل) است اد گردید.
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یافتهها
در این باش ابتدا به بررسي آمار هاي توصی ي در گرو هاي والدین دانشآموزان عادي ،ک توان ههني،
آسیب شنوایي و آسیب بینایي ميپردازی .
جدول  .2میانگین و انحراف معیار رضایت زناشویی بر اساس ویژگی یا ناتوانی فرزند
متغیر

رضایت زناشویی

عادی

آسیب شنوایی

کمتوان ذهنی

آسیب بینایی

میانگین

انحراف

میانگین

انحراف

میانگین

انحراف

میانگین

انحراف

998/22

معیار
93/71

991/32

معیار
11/17

911/23

معیار
13/71

918/18

معیار
13/97

هوانلور که از جدول  2مشاهد ميشود ،میانگین رضایت زناشویي والدین دانشآموزان عادي نستت به
سه گرو دیگر بیشتر است .از سویي کوترین میانگین رضایت زناشویي متعلق به والدین دانشآموزان با
آسیب شنوایي ميباشد .هوانلور که مشاص است میانگین رضایت زناشویي والدین بر حسب ویژگي و
نوع ناتواني فرزند با ه ت او دارند ،ولي معناداري ت او ها بر ما مشاص نیست .براي بررسي معنادار
بودن ت او ها از آزمون ت لیل واریانس یکراهه است اد شد است.
جدول  .8تحلیل واریانس تحلیل یکراهه برای مقایسه رضایت زناشویی
برحسب ویژگی یا نوع ناتوانی فرزند
شاخص
بین گروهی
درون

مجموع مجذورات
27711/92

درجه آزادی
9

میانگین مجذورات
3717/22

991111/29

121

2873/12

 Fمشاهدهشده
9/28

سطح معناداری
1/11

گروهی
کل

979381/17

122

در خصوص فرضیه اول متني بر بررسي ت او رضایت زناشویي والدین دانشآموزان عادي ،ک توان
ههني ،آسیب بینایي و آسیب شنوایي نتاین جدول  9نشان ميدهد که F ،بدست آمد برابر با  9/28است
که در سط  p >1/11معنادار ميباشد .بنابراین ،در می ان رضایت زناشویي والدین دانشآموزان عادي،
ک توان ههني ،آسیب بینایي و آسیب شنوایي ت او معناداري وجود دارد و فرض ص ر رد ميشود ولي
این که بین کدام یک از گرو ها ت او وجود دارد ،بر ما مشاص نیست ،براي بررسي این موضوع از
آزمون تعقیتي توکي است اد شد است.
در فرضیه دوم نتاین آزمون توکي (جدول  )2نشان ميدهد که بین رضایت زناشویي والدین دانشآموزان
عادي و ک توان ههني ت او معنادار وجود ندارد.
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جدول  .4آزمون تعقیبی توکی برای مقایسه دو به دو میانگین رضایت زناشویی گروهها
گروه
ک توان ههني
آسیب شنوایي
آسیب بینایي
آسیب شنوایي
آسیب بینایي
آسیب بینایي

گروه
عادی
کمتوان ذهنی
آسیب شنوایی

تفاوت میانگینها
1/27
*98/12
21/91
*91/72
17/77
-17/88

خطای استاندارد
12/31
19/28
19/93
19/28
19/93
19/8

سطح معناداری
1/33
1/19
1/22
1/12
1/23
1/71
*

p <1/11

در فرضیه سوم نتاین آزمون توکي (جدول  )2نشان ميدهد که بین رضایت زناشویي والدین دانشآموزان
عادي و آسیب شنوایي با سط معناداري  1/19ت او معنادار  p >1/11وجود دارد.
در فرضیه چهارم نتاین آزمون توکي (جدول  )2نشان ميدهد که بین رضایت زناشویي والدین دانش-
آموزان عادي و آسیب بینایي ت او معنادار وجود ندارد.
در فرضیه پنج نتاین آزمون توکي (جدول  )2نشان ميدهد که بین رضایت زناشویي والدین دانشآموزان
ک توان ههني و آسیب شنوایي با سط معناداري  1/12ت او معنادار  p >1/11وجود دارد.
در فرضیه شش نتاین آزمون توکي (جدول  )2نشان ميدهد که بین رضایت زناشویي والدین دانشآموزان
ک توان ههني و آسیب بینایي ت او معنادار وجود ندارد.
در فرضیه ه ت نتاین آزمون توکي (جدول  )2نشان ميدهد که بین رضایت زناشویي والدین دانشآموزان
با آسیب شنوایي و آسیب بینایي ت او معنادار وجود ندارد.
جدول  .5آزمون  tمستقل متغیر رضایت زناشویی در گروه مادران و پدران
متغیر
رضایت
زناشویی

گروه
مادر
پدر

میانگین
111/23
178/31

 tبدست آمده
-9/29

انحراف معیار
99/77
27/22

درجه آزادی
227

سطح معناداری
1/111

در بررسي فرضیه هشت نتاین آزمون  tمستقل (جدول  )1نشان ميدهد که  tبدست آمد برابر با -9/29
است که در سط  p >1/111معنادار ميباشد .بنابراین ،بین گرو پدرها و مادرها از ل اظ رضایت
زناشویي ت او معنادار وجود دارد و فرض ص ر رد ميشود.
بحث
پژوهش حاضر به منظور مقایسۀ رضایت زناشویي والدین بر اساس ویژگي و نوع ناتواني فرزندانشان انجام
شد .نتایجي که از این مطالعه حاصل شد ،نشاندهندۀ ت او معنيدار بین والدین از ل اظ می ان رضایت
زناشویي بود .به این ترتیب که بین والدین دانشآموزان عادي و دانشآموزان با آسیب شنوایي از ل اظ
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رضایت زناشویي ت او معنيدار وجود داشت .هوچنین این ت او بین والدین دانشآموزان ک توان ههني
و دانشآموزان با آسیب شنوایي معنيدار بود .پس گرو والدین با آسیب شنوایي رضایت زناشویي کوتري
نستت به دیگر گرو ها دارند که این نتیجه با نتاین پژوهشهاي تلي هوسو و هواهنگ است ( علي-
اکتري دهکردي ،کاکوجویتاري ،م تشوي و یکتاخوا 1931 ،؛ موللي ،عتدالهزاد رافي و نعوتي1932 ،؛
راشي و هوکاران.)1932 ،
علياکتري دهکردي و هوکاران ( )1931در پژوهشي با هدف مقایسه می ان استرس در مادران داراي
کود با آسیب شنوایي با سایر مادران داراي کود ک توان ههني ،آسیب بینایي و عادي دریافتند
مادران داراي کود با آسیب شنوایي از بیشترین تنش برخوردار هستند و از آنجاکه ناشنوایي یک
ناتواني پنهان است ،کود با آسیب شنوایي مجووعهاي از مشکال آموزشي و اجتواعي را با خود به
هورا دارد که براي والدین تنش زیادي ایجاد ميکند .کریکوس ( )2111از دیدگا خانوادگي آسیب
شنوایي را پراسترسترین نوع ناتواني ميداند (فروغان ،موللي ،سلیوي و مالیري .)1971 ،پس از اینکه در
یک خانواد کودکي با آسیب شنوایي تشایص داد شد ،عووماً والدین وارد مرحلهاي شتیه سوگواري و
غ ميشوند .مشاص شد است که بیش از  31درصد کودکان ک شنوا ،از والدین شنوا متولد ميشوند و
در بیشتر موارد هی گونه سابقهاي از آسیب شنوایي در خانواد نیست و خانواد اصالً با چنین مو عیتي
آشنایي ندارد .در چنین وضعیتي والدین متوجه ميشوند که باید آگاهيهاي بسیاري کسب کرد  ،به
سرعت تصوی بگیرند و بهترین را حل را براي فرزندشان انتااو کنند ،خدما مورد نیاز آنان را تأمین
کنند و حامي وي باشند .رویارویي با هوۀ این مسائل ميتواند سالمت رواني خانواد را دچار ماالر کند
(هانترمایر .)2117 ،نتیجه دیگر پژوهش حاضر این بود که بین می ان رضایت زناشویي پدرها و مادرها
ت او وجود دارد و در کل پدران از رضایت زناشویي با تري برخوردار هستند که این نتیجه با یافتههاي
پژوهشهاي دیگر هوسو بود (زاینا و هوکاران2112 ،؛ بالندا .)2111 ،در تتیین این یافته باید این نکته را
در نظر داشت که ،عوامل تأثیرگذار بر رضایت زناشویي زنان و مردان مت او باشد .عوامل تأثیرگذار بر
رضایت زناشویي زنان شامل می ان صویویت ،توانایي خود افشاگري با شوهر خود و واکنش هوسر نستت
به خود افشاگري ،ابراز م تت از لرف شوهر و هوچنین ستکهاي ارتتالي مناسب ميباشد .از سوي
دیگر ،عوامل مرتتط با رضایت زناشویي از نظر مردان عتار اند از :رضایت از رابطه جنسي ،تقسی وۀایف
خانواد و می ان درکي که در رابطه دریافت ميکنند (زاینا و هوکاران .)2112 ،براجیل و کانو ()2111
در پژوهشي دریافتند که بیش از نیوي از پدران که کود ناتوان داشتند ،از ازدواج خود راضي بودند و
رضایت زناشویي پدر به لور معناداري با دخالت وي در تربیت کود ناتوان در ارتتاط بود .مادرها بیشتر
ت ت تأثیر مشکال رفتاري کود رار ميگیرند تا مشکال ا تصادي .نوزاد با وضعیت سالمتي
نامناسب یا ناتواني ،نیازمند توجه بسیار فوري و لو ني از سوي مادر براي تغذیه ،درمان و مرا تت کلي
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است ،و زندگي کود موکن است عود ترین کانون توجه او باشد .در این حالت ،تعادل موجود بین مادر
بودن و زن بودن بر ه ميخورد .امکان دارد که مادر آنچنان درگیر مرا تت از کود شود که سایر
روابط او ،کی یت و شد خود را از دست بدهند (هاردمن و هوکاران .)2111 ،در نهایت باید این نکته را
در نظر داشت که والدین موکن است احساسا مت اوتي داشته باشند .پژوهشهاي مربوط به فشارهاي
رواني زناشویي متنا ض است .برخي از خانواد ها به ۀاهر آش تگيهاي زناشویي شدیدي دارند ،در حالي
برخي دیگر در مقایسه با خانواد هاي گرو مقایسه مشکال بیشتري ندارند .با وجود این ،دیگر خانواد ها
بهتود در روابط زناشویي را به دنتال تشایص کود با ناتواني ،گ ارش کرد اند (ترنتول و ترنتول 2111؛
نقل از شری ي درآمدي و هوکاران .)1931 ،با توجه به یافتههاي بدست آمد ميتوان نتیجه گرفت که
رضایت زناشویي والدین با فرزند ناتوان ميتواند ت ت تأثیر عوامل متعددي هوچون ثتا عال ي هر فرد،
ارزشها و باورهاي مذهتي ،پایگا اجتواعي -ا تصادي ،شد و نوع ناتواني کود رار گیرد؛ و والدین با
فرزند با آسیب شنوایي به دلیل وجود شرایط و نیازهاي مت او نستت به دیگر والدین از رضایت زناشویي
کوتري برخوردار هستند .شایانهکر است که ،کود جدا از ویژگي و نوع ناتواني در خانواد معوو ً بر
است کام ازدواجهاي بنیادي مياف اید و پایه ازدواجهاي آسیبپذیر را سست ميکند .با توجه به این نتاین
به نظر ميرسد کی یت زناشویي تل از والد شدن ميتواند عامل تأثیرگذاري بر رضایت زناشویي والدین
باشد.
این پژوهش داراي م دودیتهایي بود ،از جوله :م دود بودن شرکتکنند ها به شهرستان تهران کده
تعوی نتاین آن به کل کشور نیست .عوامل بسیار متعددي بر رضایت زناشویي اثر ميگذارد و کنترل توام
این عوامل دشوار است .عدم ل اظ شرایطي مثل کی یت زناشویي تل از والد شددن .از ایدن رو ،پیشدنهاد
ميشود که ت قیق دیگري با هوین عنوان با در نظر داشتن م ددودیتهداي هکرشدد  ،روي والددین در
منالق دیگر صور گیرد .تأثیرا تولد فرزند استثنایي بر نظام خانواد برخالف معلولیتي که عارض شد
است ،اجتناوناپذیر نیستند و یا ا ل به می ان زیادي ابل جتران و تا یف ميباشند .لیکن جتدران و یدا
کاهش این تأثیرا مستل م داشتن شناخت مناسب و مداخلده مدؤثر اسدت .از ایدن رو پیشدنهاد مديشدود
برنامههاي مداخلهاي مؤثر و زودهنگام براي سازگاري والدین استثنایي به ویژ والددین فرزندد بدا آسدیب
شنوایي صور گیرد.
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