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 دهیچک

 عملکـرد  داشـتن  و خـانواده ي اعضـا ی روان سالمتي برقرار ،یزندگ تعادل حفظ دري دیکلي ا مؤلفهیی زناشو تیرضا
 زانیـ م بـا  نیوالـد یی زناشـو  تیرضـا ۀ رابط یبررس هدف با حاضر پژوهش. است فرزندان با تعامل در نیوالد مناسب
 .گرفت انجامیی شنوا بیآس بدون و با فرزندان نزد در آنان تیمحبوب
 شامل که باشدی م نفر 300 کل در پژوهش نیا نمونه. رودی م شمار بهی همبستگ روش، جهت از حاضر پژوهش     
 و پدر( ها آن نیوالد ویی شنوا بیآس بدون آموز دانش 50و) مادر و پدر( آنان نیوالد ویی شنوا بیآس با آموز دانش  50

 بهیی شنوا بیآس بدون آموزان دانش انتخابي براي ریگنمونه روش. باشندی م تهران شهر  رستانیدب مقطع در ،)مادر
. است دسترس دري ریگنمونهیی شنوا بیآس با آموزان دانش انتخابي براي ریگنمونه روش وي اخوشهی تصادف صورت

» تیمحبوب زانیم سنجش« ساخته محقق ۀپرسشنام و افروز تیزوجي رضامند اسیمق آزمون از هادادهي گردآوري برا
 افزار نرم در ونیرگرس لیتحل و رسونیپی همبستگ بیضر روش از استفاده با آمده دست بهي هاداده. است شده استفاده
SPSS شد لیتحل و هیتجز 19 نسخه.  

 و دارد وجود معنادار ۀرابط فرزندانشان نزد در آنان تیمحبوب ویی زناشو تیرضا نیب که داد نشان پژوهشي هاافتهی     
 نیوالد تیمحبوبة کنندی نیبشیپ نیبهتري فرزندپرور تیرضا اسیمق خرده ،ییزناشو تیرضاي هااسیمق خرده نیب از

 تیمحبوب زانیم بریی بسزا تیاهم نیوالدیی زناشو تیرضا که گرفت جهینت توانیم پژوهشي هاافتهی اساس بر .است
  .دارد فرزندانشان نزد در آنان
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 مقدمه
 و لیبدی ب ،یعیطب ،يفطر نهاد تنها خانواده
 کمال در خانواده کمال است، انسان جاودانه

 نگاه نیا در و ابدییم معنا شوهر و زن روابط
 مطلـوب  و محبـوب  و زیـ عز قـدر  هـر  فرزند
 کنار در »یامانت هیهد« هبه، عنوان به است،

 تیرضــا). 1( ردیــگی مــ قــرار شــوهر و زن
 زیآمتیموفق کارکرد کی عنوان به 2ییزناشو

ـ  و شـود یمـ  محسوب هازوجی زندگ در  کی
ـ ارز  کـه  اسـت  ازدواج تیوضـع  ازی کلـ ی ابی
 عملکـرد  وی خوشـبخت  ازی بازتـاب  آنۀ جینت

ـ ا). 2( اسـت یی زناشـو ی زنـدگ  در مثبت  نی
 کـه  دارد وجـود ی هنگـام  تیرضـا  احساس

 ،ییزناشــو روابــط در فـرد  موجــود تیوضـع 
 منطبـق  دارد انتظـار ي و کـه  آنچه با مطابق
 دو تطابق عدم از ،ییزناشوی تینارضا و باشد
یی زناشـو  روابـط  مطلـوب  و موجود تیوضع

 اسـت  بـاور  نیا بر 3الیس  ).3( دیآیم دیپد
 فیتوصـ  و فیـ تعري برای مختلفي هاراه که

 فیتعر نیبهتر و دارد وجودیی زناشو تیرضا
 تیرضـا  او. اسـت  شـده  ارائه 4هاگین توسط

ــو ــا رایی زناش ــهنی ــتعر گون ــ فی ــدیم : کن
 و زن تیرضا و لذت ، 5یخوشبخت احساس«
ی زنـدگ ي هاجنبه تمام به توجه با شوهر، ای

ــ تیرضــا. »ییزناشــو ــمتغ کی   6ینگرشــ ری
ي فـرد ی ژگـ یو کی عنوان به نیبنابرا است،

 تیرضـا  واقـع  در. شـود یمـ  گرفتـه  نظر در
ــزناشــو ــرش کیی ی ــه نســبت مثبــت نگ  ب

                                                             
1- Marital Satisfaction 
2- Alice 
3- Hagins 
4- Feeling happiness 
5- Attitudinal variable 

 کـه  اسـت یی زناشـو ی زنـدگ  ازیی هـا  بخش
ــه شــوهر و زن توســط ). 3( شــودیمــ تجرب

ــگران ــ پژوهش ــدي اریبس ــا معتقدن  تیرض
 اسـت  خانواده حوزه در مهم ریمتغ ،ییزناشو

 ،یعـاطف  جـو  وی زنـدگ  تعادل حفظ در که
 خــانواده،ي اعضــای روانــ ســالمتي برقــرار

ی منـ یا و هـا يماریب برابر در شتریب تیمصون
 احسـاس  وی افسـردگ  کاهش ،یکیولوژیزیف

 داشـتن  ،یزنـدگ ي فشارها با مقابله ،ییتنها
ــرد ــب عملک ــدگ در مناس ــل وی زن ــا تعام  ب
 و فرزنداني رفتار مشکالت کاهش فرزندان،

ــدان تعامــل شیافــزا ــا فرزن  در همســاالن ب
 طـور  بـه ). 4-7( اسـت  مؤثر مدرسه طیمح
 بـه  را جانیه وي شاد کودك کی تولد ،یکل

ــ ارمغــان ــد نیهمچنــ .آوردیم  کــودك تول
ي بـرا  راي دیـ جدي هاتیمسئول و هاچالش

ی زندگ دیبا هاآن رایز دارد، همراه به نیوالد
. کننـد  میتنظـ  خانواده دیجد عضو با را خود

 تولـد  کـه  اسـت  شـده  رفتـه یپذ مسئله نیا
 خـانواده  بـر  میمستق ریتأثیی استثنا کودك

ـ ا کـه  گـذارد، یم  در رییـ تغ باعـث  خـود  نی
. شود یم خانوادهي اعضا تیمسئول و هانقش
یی امــدهایپ رات،یتـأث  نیــا از حاصـل  جینتـا 

 عواقـب  توانـد یمـ  کـه  اسـت ی منف و مثبت
 خـانواده  عملکـرد  بـر  بلندمدت و مدتکوتاه

 ازی کـ ییی زناشـو  تیرضـا ). 8( باشد داشته
 در مثبـت ي سازگاري برا 7یتمحافظ عوامل

ـ  از مراقبـت  مانند پرتنش،ي هاتیموقع  کی
 کودکـان  نیوالد ).9( باشدیم ناتوان کودك

                                                             
6- protective factors 
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 ریسـا  تحمـل  بـر  عـالوه یی شـنوا  بیآسـ  با
 فشـار  ،يعـاد ی زنـدگ  بـا  مـرتبط ي فشارها
 رایی شـنوا  بیآسـ  با کودك وجود از حاصل

 اختالل مانندی مشکالت. کنندیم تحمل زین
 وی آموزشــ مشــکالت ،يگفتــار ارتبــاط در

ی توانبخشــ نیسـنگ ي هـا نـه یهز ،یلیتحصـ 
 باعــث حلــزون کاشــت و ســمعک ،ییشــنوا
 کـه ) 10( شـود یم نیوالد استرس وی نگران

یی زناشـو ی تینارضـا  باعث تواندیم خود نیا
 وي دهکردي اکبریعل. گردد نیوالد نیب در

 باهـــدفی پژوهشـــ در) 1390( همکـــاران
ي دارا مــادران در اســترس زانیــم ســهیمقا

 مـادران  ریسـا  بـا یی شـنوا  بیآسـ  با کودك
 ویی نایب بیآس ،یذهن توانکم کودكي دارا

 بــا کــودكي دارا مــادران افتنــدیدري عــاد
 برخـوردار  تنش نیترشیب ازیی شنوا بیآس

ی ناتوان کیی یناشنوا کهیی آنجا از و هستند
یی شــنوا بیآســ بــا  کــودك اســت، پنهــان

ی اجتماع وی آموزش مشکالت ازي امجموعه
 نیوالـد ي بـرا  کـه  دارد همـراه  به خود با را

 ).11( کندیم جادیاي ادیز تنش
ي ســازگار شــد گفتــه کــه آنچــه طبــق     

 وي فردی زندگ ابعاد ازي اریبس دریی زناشو
 نقـش ي فـا یا و داشـته  ریتأث افرادی اجتماع

 سـبک  اتخـاذ  بر و سازدیم آسان رای نیوالد
 مـؤثر  میمسـتق  طور به مناسبي فرزندپرور

ــذا و) 12( اســت ــا جینتــا از ل  مطالعــات نی
ــل نیشــیپ ــط کــه اســت اســتنباط قاب  رواب

 بـر ی مهمـ  نقـش  توانـد یم نیوالدیی زناشو
 داشته فرزندانشان نزد آنان تیمحبوب زانیم

  . باشد

 کـه  موقعیتى و جایگاه به تیمحبوب واژه     
 مورد آن خاطر به و دارد دیگران نزد در فرد

 و شـود  مـى  اطـالق  گیـرد،  مى قرار احترام
ي برا که استی منزلت و احترام ارزش، انگریب

 گرفتـه  نظر در جامعه و خانوادهي سو از فرد
ي رفتارهـا  و صـفات  بـا  تیمحبوب. شودی م

ی مبتن و  دارد ارتباط فرد جانب ازی مختلف
ــر ــذ ب ــمحبوب. اســتی اجتمــاع رشیپ  و تی

 نیچنـد  نـد یبرآ واقع دری اجتماع تیمقبول
 ،یاجتمـاع  نفـوذ  همچـون ی اجتمـاع  دهیپد

ي هـا  نگـرش  وی اجتمـاع  قضاوت ،ییهمنوا
 رشیپـذ  گفـت  توانی م لذا باشد؛ی م افراد

 منظـور  به افراد شتریب نکهیای عنی یاجتماع
 آنهـا  دیـ د هیـ زاو از گـران ید با شدن سازگار
 اگـر ). 13( کننـد  عمـل  آنها مانند و بنگرند

 میباش داشته خانواده نظام بهی ستمیس نگاه
ي اخانواده هر که کرد توجه نکته نیا به دیبا

ی زنـدگ ي هـا چرخـه  و عملکردهـا  تعامالت،
 کـه ي اتجربه هر و دارد را خود به مخصوص

 همـه  بگـذارد  اثـر  خـانواده  اعضاء ازی کی بر
. دهـد یمـ  قرار ریتأث تحت را خانوادهي اعضا
 نسـبت  نیوالـد ي رفتارهـا  و صفات نیبنابرا

 نـزد  در را آنـان  تیمحبوب تواندی م گریکدی
ـ ا از. دهد قرار ریتأث تحت فرزندانشان  رو نی

ۀ رابط تا شد خواهد تالش حاضر پژوهش در
 تیـ محبوب زانیم با نیوالدیی زناشو تیرضا
 ویی شـنوا  بیآسـ  بـا  فرزنـدان  نـزد  در آنان
ی بررسـ  مـورد  ریزي هاسوال قالب دري عاد
ـ  ایآ -1: ردیگ قرار  ویی زناشـو  تیرضـا  نیب

 بیآسـ  بـا  آمـوزان  دانـش  نیوالد تیمحبوب
 وجـود ي معنـادار  ارتبـاط ي عـاد  ویی شنوا

ي هـا  اسیـ مق خـرده  از کی کدام -2 دارد؟
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 تیـ محبوب توانـد یمـ  بهتـر یی زناشو تیرضا
   کند؟ی نیب شیپ را نیوالد

  
  روش

ــژوهش ــر، پ ــر از حاض ــماه نظ ــوع از تی  ن
ـ ي ها پژوهش کنتـرل  زانیـ م نظـر  از ،یکم 

 هـدف،  نظر از ،یشیآزما ریغ نوع از رهایمتغ
 جهـت  از وي کـاربرد ي ها پژوهش زمره در

ــیتحل وی همبســتگی فیتوصــ روش، ــهی ل  ب
ـ ا نمونه. رودی م شمار  کـل  در پـژوهش  نی
 دانـش   50 شـامل  کـه  باشـد ی م نفر 300
 و پـدر ( آنها نیوالد  ویی شنوا بیآس با آموز

ــادر ــش 50  و) م ــوز دان ــدون آم ــ ب  بیآس
 در ،)مـادر  و پـدر ( هـا  آن نیوالد ویی شنوا

. باشـند ی مـ  تهـران  شـهر   رستانیدب مقطع
ــه روش ــگ نمون ــراي ری ــش انتخــابي ب  دان

 صــورت بــهیی شــنوا بیآســ بــدون آمـوزان 
ي براي ریگ نمونه روش وي ا خوشهی تصادف

 نمونهیی شنوا بیآس با آموزان دانش انتخاب
ـ ا به. است دسترس دري ریگ  کـه  قیـ طر نی

 رسـتان یدب مقطع مدارس تمام انیم از ابتدا
 هـر  نیب از سپس و شد هیتهی فهرستي عاد

 انتخابی تصادف صورت به مدرسه کی گروه
 مختلـف، ي هـا  هیپا نیب از سرانجام و دیگرد

 انتخـاب  نمونه عنوان به رستانیدب سوم هیپا
ـ  ازی تصـادف  صـورت  بـه  که شد  دانـش  نیب

 در گرفتن قراري برا نفر 50 ه،یپا نیا آموزان
ي بـرا    .شـدند  انتخـاب  مربوطـه، ي ها گروه

 از نیوالـد یی زناشـو  تیرضـا  زانیم سنجش
 افــروز تیــزوجي رضــامند اسیــمق آزمــون

ــتفاده)  1384( ــده اس ــت ش ــتجز. اس  و هی

 وی فیتوصـ  آمـار ي هاروش با هاداده لیتحل
ي آمـار  افـزار  نـرم  از اسـتفاده  بـا ی استنباط
SPSS منظـوره  به. گرفت انجاما 19 نسخه 

 خــرده نیبــ ارتبــاط بــودن معنــادار نیــیتب
 ریمتغ ویی زناشو تیرضا ریمتغي ها اسیمق

ــمحبوب ــد تی ــر از نیوال ــتگ بیض ی همبس
ــ و رســونیپ ــ جهــت نیهمچن ــیب شیپ ی ن

 و با آموزان دانش نیوالد تیمحبوب راتییتغ
 تیرضـا  ریـ متغي رو ازیی شنوا بیآس بدون

ــو ــتحل ازیی زناش ــ لی ــه ونیرگرس  چندگان
  .شد استفاده

  
  يریگاندازه ابزار
ـ زوجي رضـامند  اسیمق) الف ـ ا :تی  نی

ــمق ــت اسی ــارز جه ــمی ابی ــا زانی  تیرض
 توسـط ی رانیا جامعه فرهنگي برا همسران

 اسیــمق نیــا. شــد ســاخته) 1384( افــروز
 چهار اسیمق در که است سوال 110ي دارا

ــرتیلي ا درجــه ــامالً ک ــق، ک ــق، مواف  مواف
 شودی مي ریگ اندازه مخالف کامالً و مخالف

 افتیدر را 1 و ،2 ،3 ،4 نمرات بیترت به که
ـ ا در فرد چه هر. کنندی م  نمـره  آزمـون  نی
ــتریب ــبگي ش ــان رد،ی ــده نش ــا دهن  تیرض

 10 از اسیــمق نیــا. اســت بــاالتریی زناشــو
 جهـت  کـه  است شده لیتشک اسیمق خرده

 که ،ییزناشو تیرضا مؤثر سنجش وی ابیارز
 حـد  و داشـته  مطابقت دیجدي کردهایرو با

 بستر به نسبت را تیکفا و مناسبت ازیی باال
 مـورد  دارد،ی اسـالم  -یرانیا جامعه فرهنگ

ــرار اســتفاده ــ ق ــگی م ی بررســ جهــت. ردی
ــان ــی همس ــمقی درون ــا روش از اسی ي آلف



 زاده قاسم سوگند، بنابي غبار باقر، افروزی غالمعل، ياسد هیراض

 1394 پاییز، )15(، 3شماره  ،6فصلنامه توانمندسازي کودکان، سال  86

 

ی همسان بیضرا. است شده استفاده کرونباخ
ـ  بیضـرا  و ابـزار  کلي برا 95/0ی درون  نیب
 کـه  داد نشان ها اسیمق ریز 64/0 تا 86/0
 و مطلــوبی درونــی همســاني دارا اسیــمق

ــوده مناســب ــرا اجــرا قابــل و ب ی بررســي ب
   ).  14( است همسراني رضامند

 بـه  پژوهش نیا در :تیمحبوب اسیمق) ب
 از» تیــمحبوب« ریــمتغ ســنجش منظــور

 و افــــروز توســــط کــــهي ا پرسشــــنامه
ــد ــ ،)1392(ياس ــده،ی طراح ــتفاده ش  اس

 60ي دارا مجموع در پرسشنامه نیا. دیگرد
 جهـت  آن سـوال  30،کـه  باشـد ی مـ  سوال

 آن گرید سوال 30 و مادر تیمحبوب سنجش
. است شده هیته پدر تیمحبوب سنجشي برا
 نیــایی  ایــپا آوردن دســت بــه  منظــور بــه

 اجراي نفر 100 گروه کي یرو بر پرسشنامه
 اجـرا  نمونـه  در پرسشـنامه  نیایی ایپا ، شد

 مـورد  کرونبـاخ ي آلفا بیضر لهیوس به شده
  .آمد دست به 63/0 که گرفت قراری بررس

 
  ها افته

کنندگان را در سه ،  وضعیت شرکت1جدول 
سري، پیش آزمون، پس آزمون و پیگیري 

کنندگان گروه  شرکت. دهد نشان می
آزمایشی در مقایسه با گروه کنترل، نمرات 
باالتري در دو موقعیت زمانی پس آزمون و 

  .پیگیري داشتند
 شود که ، مشاهده می2باتوجه به جدول      

بین نمره پیش آزمون و پس آزمون 
 01/0هاي آزمایشی و کنترل درسطح  گروه
P< تفاوت معناداري وجود دارد و نشان
دهد که بین نمره هاي مرحله پس  می

ها نیز تفاوت قابل  آزمون و پیگیري گروه
اي وجود دارد بدین معنی که افراد  مالحظه

هاي باالتري  ها که در پس آزمون، نمره گروه
یافت کرده بودند در مرحله پیگیري هم را در
  .هاي نسبتاً باالتري داشتند نمره
دهد برنامه آموزش  این یافته نشان می     

هاي پیش کالمی بر افزایش و بهبود  مهارت
تعامل اجتماعی متقابل کودکان خودمانده با 

  .عملکرد باال در طول زمان هم از پایداراست
 وی فیتوص بخش دو در قیتحقي هاافتهی

ي هااقتهی براساس. گرددیم ارائهی استنباط
) 34/17(ي عاد آموزان دانش پدران پژوهش

 دانش پدران به نسبتیی زناشو تیرضا در
 از) 53/14(یی شنوا بیآس با آموزان

 نیهمچن برخوردارند،ي باالتر نیانگیم
 در) 02/19(ي عاد آموزان دانش مادران

 دانش مادران به نسبتیی زناشو تیرضا
 از) 23/16(یی شنوا بیآس با آموزان

  ).1 جدول( برخوردارندي باالتر نیانگیم
 گانه دهي ها اسیمق خرده نیب از    

 اسیمق خرده نیب افروز، تیزوجي رضامند
 تیمحبوب زانیم وي فرزندپرور تیرضا
 دارد وجودي معنادار و مثبت رابطه نیوالد

)01/0P< .(ي دارا نیوالد کهی معن نیا به
 تیرضا اسیمق خرده در باالتر نمره

 دارندي شتریب تیمحبوب زانیم ،يفرزندپرور
ي ها اسیمق خرده نیهمچن. وبالعکس

ي رفتار تیرضا ،)>01/0P(ی عاطف تیرضا
)01/0P<(، ی تعامل تیرضا)01/0P<(، 

 تیرضا ،)>01/0P(ی همدل تیرضا
 تیرضا ،)>01/0P(ی اجتماع -یتیحما

 مشکل تیرضا ،)>01/0P(ی تیشخص
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ی نگرش تیرضا ،)>01/0P(یی گشا
)05/0P<(، ی شیاند مطلوب تیرضا و
)05/0P< (معادلی بیضرا با بیترت به 

81/0، 79/0، 77/0، 76/0، 69/0، 64/0، 
 تیمحبوب زانیم با ،40/0 و 47/0 ،55/0
 نیب ، نیهمچن. دارندی همبستگ نیوالد

 با آزمون کل دریی زناشو تیرضا زانیم
 سطح در نیوالد تیمحبوب زانیم
)01/0P< (وجودي معنادار و مثبت رابطه 

 زانیم شیافزا با گر،ید عبارت به. دارد
 تیمحبوب زانیم ن،یوالدیی زناشو تیرضا
 دایپ شیافزا زین فرزندشان نزد در آنان

 آمده دست به جینتا به توجه با. کرد خواهد

ي ها اسیمق خرده ، ونیرگرس لیتحل از
 - یتیحما ،يرفتار ،ینگرش ،یتعامل ،یعاطف

 ،ییگشا مشکل ،یهمدل ،یاجتماع
ی شیاند مطلوب وي فرزندپرور ،یتیشخص

 ،130/0 با برابري بتا با بیترت به تا قادراند
119/0، 127/0، 131/0، 116/0، 132/0، 
 تیمحبوب 108/0 و 136/0 ،115/0 ،129/0
 بیترت نیا به. کنندی نیب شیپ را نیوالد
 تیرضاي ها اسیمق خرده نیب از که

ي فرزندپرور تیرضا اسیمق خرده ،ییزناشو
 ریمتغ) 136/0( انسیوار نیشتریب توانست

 مورد را نیوالد تیمحبوبی عنی مالك
  ).2 جدول( دهد قراری نیب شیپ

  
  يعاد ویی شنوا بیآس با آموزان دانش مادران و پدرانیی زناشو تیرضا ریمتغ اریمع انحراف و نیانگیم. 1 جدول

  استاندارد انحراف ± نیانگیم  ها گروه  مستقل ریمتغ
  38/3 ± 34/17  عادي  پدرانیی زناشو تیرضا

 بیآس
  ییشنوا

53/14± 56/4  

  14/4 ± 02/19  عادي  مادرانیی زناشو تیرضا
 بیآس

  ییشنوا
23/16 ± 38/5  

  ضریب همبستگی و تحلیل رگرسیون-2جدول 
 بیضر نیب شیپ ریمتغ

  یهمبستگ
 سطح
  يمعنادار

R2 F  β  t سطح 
 يمعنادار

 01/0 38/2 130/0 25/10 42/0  01/0 81/0 یعاطف تیرضا
 001/0 54/2 119/0    01/0  77/0 یتعامل تیرضا
 03/0 53/2 127/0    05/0  47/0 ینگرش تیرضا
 01/0 04/2 131/0    01/0  79/0 يرفتار تیرضا
 –ی تیحما تیرضا

 یاجتماع
69/0  01/0    116/0 48/2 002/0 

 04/0 89/2 132/0    01/0  76/0 یهمدل تیرضا
 003/0 21/2 129/0    01/0  55/0 ییگشا مشکل تیرضا
 02/0 01/2 115/0    01/0  64/0 یتیشخص تیرضا
 03/0 55/2 136/0    01/0  85/0 يفرزندپرور تیرضا
 01/0 2 108/0    05/0  40/0 یشیاند مطلوب تیرضا
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  گیري نتیجه و بحث

ۀ رابطـ ی بررسـ  حاضـر  پژوهش هدفانسان 
 نیوالـد  تیمحبوب زانیم بایی زناشو تیرضا

. بـود ي عاد ویی شنوا بیآس با آموزان دانش
 ویی زناشــو تیرضــا نیبــ داد نشــان جینتــا

 بــا فرزنـدان  نــزد نیوالـد  تیــمحبوب زانیـ م
ي معنــادار رابطــهي عــاد ویی شــنوا بیآســ

 تیرضـــا مختلـــف ســـطوح و دارد وجـــود
 تیمحبوب راتییتغ تواندیم نیوالدیی زناشو
. کنـد ی نیبشیپ فرزندانشان انیم در را آنان

 بری مبن گریدي هاپژوهش جینتا با افتهی نیا
 خـانواده  سالمت بریی زناشو تیرضا تیاهم

ـ ا نییتب در). 13 ،7-4( باشدی م همسو  نی
 ،ییزناشو تیرضا که کرد انیب توانیم جینتا

 در شوهر و زني سازگار وي خشنود حاصل
ــاد ــف ابع ــدگ مختل ــتركی زن ــت مش  و اس

ــتحکام ــبن اس ــانواده انی ــالمت و خ  روان س
 ازی کـــی. کنـــدیمـــ نیتضـــم را نیوالـــد

 تیرضـا  ریتـأث  تحت تواندیم کهیی رهایمتغ
 اسـت،  تیمحبوب رد،یگ قرار نیوالدیی زناشو
ی منزلتــ و احتــرام ارزش، انگریــب تیــمحبوب
 جامعـه  و خانوادهي سو از فردي برا که است

 واقـع  در ).13 ،2،1. (شود یم گرفته نظر در
 به نسبت مثبت نگرش کیی یزناشو تیرضا

 کـه  اسـت یی زناشـو ی زنـدگ  ازیی هـا بخش
 بـا  و) 3(شـود  یمـ  تجربه شوهر و زن توسط

 نگرش و احساس نیا گفت توان یم نانیاطم
 .شــود یمــ داده انتقــال فرزنــدان بــه مثبــت
معتقدند که هـر  ) 2001( 8و تورنبل تورنبل

                                                             
1- Turrnbull & Turrnbull 

اي که بر یکـی از اعضـاء خـانواده اثـر     تجربه
بگذارد همه اعضاي خـانواده را تحـت تـأثیر    

اي تعــامالت، دهــد و هــر خــانوادهقــرار مــی
هاي زندگی مخصوص بـه  عملکردها و چرخه

ــود را دارد  رضــایت زناشــویی در  ). 15(خ
بسیاري از ابعاد زنـدگی فـردي و اجتمـاعی    

و ایفاي نقـش والـدینی را   افراد تأثیر داشته 
ها نشـان دادنـد کـه     پژوهش. سازد آسان می

میزان باالي رضـایت زناشـویی بـا اسـترس     
فرزندپروري پایین، و بهبود کارایی در نقـش  
والدگري در ارتباط است و والدگري ضـعیف  
با اثرات قابل توجهی بـر سـالمت رفتـاري و    

از ). 7-4(هیجانی فرزندان همراه خواهد بود 
تعامالت اعضاي یک خـانواده خـاص   طرفی 

که آن بر روابـط بـین فـردي     خودشان است
اعضاي خـانواده داللـت دارد کـه اغلـب بـر      

هاي خانواده ویژگی. گذارندیکدیگر تأثیر می
. باشـد شامل خصوصیات هر یک از اعضا می

ــا آســیب   چنانچــه خــانواده داراي کــودك ب
شنوایی باشد بدیهی است ماهیت  و شـدت  

ودك از یـک سـو و نیازهـاي او از    ناتوانی کـ 
دهد  هایی در او شکل می سوي دیگر، ویژگی

کــه ایــن خــود بــر عملکــرد خــانواده تــأثیر 
گذارد و البته به همان نسبت واضح است  می

تواند تحت تأثیر موقعیـت اقتصـادي،    که می
خـانواده قـرار   ... اجتماعی، قومی، مذهبی و 

و عملکرد خانواده شامل کلیه وظـایف  . گیرد
هاي اعضاي خانواده بویژه والـدین  مسئولیت

همچنــین، عــالوه بــر اســترس ). 15(اســت 
ناشی از مشکالت فرزند با آسـیب شـنوایی،   

ترین درگیري هاي والدین شامل نحوه  عمده
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تربیت و پرورش فرزند، درگیري با هیجانات 
ــختی  ــی و س ــل    منف ــري مراح ــاي پیگی ه

 تواند رضایت زناشویی پدران و توانبخشی می
مادران داراي دانش آموزان ناشنوا را به خطر 
اندازد و این امر به نوبه خود می تواند باعـث  

شدن محبوبیت والدین در نـزد فرزنـدان    کم
ــن مطالعــه و  . شــود ــایج ای ــه نت ــا توجــه ب ب

هاي همسو بـه نظـر مـی رسـد کـه      پژوهش
رضایت زناشویی والدین اهمیت بسـزایی بـر   

ندانشـان  میزان محبوبیـت آنـان در نـزد فرز   
ــر   . دارد ــد متخصصــان ب ــه تأکی ــا توجــه ب ب

هاي گوناگون رضایت آموختنی بودن مهارت
ها به  توان با آموزش این مهارت زناشویی می

والدین دانـش آمـوزان بـا آسـیب شـنوایی،      
ــان را   ــی و هیجــانی آن ســطح ســالمت روان
افزایش داده و از این رو احساس رضـایت از  

  .زندگی را افزایش داد
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