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 مقدمه

 روابط بر بسیاري منفی تأثیرات استثنایی، کودك یک حضور 

 تنها نه ها،آن والدین و معلول (. کودکان1گذارد)خانوادگی می

 - خانواده اعضاي سایر بلکه دارند، متقابل تأثیر یکدیگر بر

 این در دهند.می قرار تأثیرتحت نیز را - فرزندان دیگر یعنی

 خانواده هاينگاه تمام و رودمی بین از خانواده آرامش موارد،

 دیگر، بیان به شود.می معطوف معلول کودك سوي به
 خانواده طبیعی کارکردهاي مانع فرزندان، از یکی معلولیت

یک خانواده با عملکرد خوب داراي یک توازن خوب شود. می
 معلول، کودك حضور (.2)باشند می از انسجام و سازگاري

 به آسیب زناشویی، ناسازگاري هاي و اختالفات بروز باعث

 نادرست عملکرد به حتی و شودمی خانواده تعادل و سالمت

 طور به که شخصی (. اولین3انجامد )می والدین و خانواده

 به او است. مادر شود،می روبه رو معلول کودك با مستقیم

 رشد ویژة شرایط کردن فراهم به نیاز و دائم نگهداري دلیل

شود می شدیدي روانی فشارهاي و استرس دچار خود، کودك

 مقاله پژوهشی
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 مقایسه سرزندگی و سازگاری زناشویی در والدی  كودكان ناشنوا و....

اندازد می خطر به را او روانی و جسمی سالمت مسأله همین
 از بیشتر مراتب به معلول، مادران کودکان در روانی (. فشار4)

 در معلول کودکان (. مادران5است ) عادي کودکان مادران
 تجربه را بیشتري روانی فشار و استرس پدران، با مقایسه

 دارند معلول کودك از مراقبت در مستقیمی نقش کنند. زیرامی

ها معلولیت(. یکی از این 6) کندمی ایفا حامی را نقش پدر،  و
 او شنوایی حس که فردي است باشد. ناشنوا،ناشنوایی می

 و مفید روزمره، زندگی در معمول ايمحاوره ارتباطات براي
 آمیزموفقیت پردازش مانع او ناتوانی (. و7) نیست استفاده قابل

 بدون یا سمعک با خواه- شنوایی طریق از زبانی اطالعات

هاي افراد نسبت به کودك العملعکس(. 8شود )می – سمعک
ناشنوا در مجامع عمومی و عدم درك و پذیرش او برخی 
اوقات سبب ناراحتی شدید والدین شده و آنان را به انزوا و 

این  کشاند.دوري جستن از دیگران و ترك برخی ارتباطات می
گرچه  خورد.موضوع در جوامع اقلیت بیشتر به چشم می

ها از یند اما بیشتر آنآوایی فرزند خود کنار میها با ناشنخانواده
نگرش اطرافیان و جامعه نسبت به ناشنوایی فرزند خود 

نشان دادند   Seligman & Darling(.9)ند هست ناراحت
هاي داراي کودك معلول که عملکردشان در یک که خانواده

اي بین اجتناب و درگیر سطح مطلوب باشد یک سبک مقابله
 منفی شکل به تواندمی که متغیرها از یکی (.11شدن دارند)

 زناشویی رضایت گیرد، قرار با ناشنوایی کودکان تأثیرتحت
 عدم مقابل، طرف با مؤثر ارتباط برقراري. باشدمی هاخانواده

 با مشارکت ضمن مرد و زن فردي استقالل حفظ عصبانیت،
 همراهی همسر، عالیق و هاخواسته به شدن قائل ارزش هم،

 و هاسختی قبول مشترك، آرمان و اهداف داشتن همدلی، و
 در بودن هم کنار و زندگی مشکالت با مواجهه براي آمادگی
 مثبت نکات بر توجه و تأکید و سختی و خوشی روزهاي

 از را یکدیگر به دادن اهمیت و دوستی ابراز همسر، شخصیت
اند دانسته مرد و زن رضایت و مشترك زندگی استمرار عوامل

بیشتري دارند و  هاي با کودکان مبتال به معلولیت تعارضزوج
والدین داراي کودکان مبتال به معلولیت تا حدي سازگاري 

رضایت یک فرد از زندگی . زناشویی کمتري برخوردار هستند

زناشویی به منزلة رضایت وي از همة خانواده محسوب 
زندگی بوده شود و رضایت از خانواده به مفهوم رضایت از می

و در نتیجه تسهیل در امر رشد و تعالی و پیشرفت مادي و 
توان سازگاري زناشویی را می(. 11) معنوي جامعه خواهد شد

شامل رضایت زناشویی، توافق کلی، میزان مصاحبت و 
همراهی با یکدیگر و رضایت بخش بودن ارتباط جنسی 

و ( Permanence) زوجین دانست که دو ویژگی تداوم
دهند افزون نشان میشواهد روزدارد. ( Happines) نوديخش

ها از یکدیگر و شیوه ادراك، تفسیر و ارزیابی زوج گیکه چگون
 .دتواند بر کیفیت ارتباطی آنان مؤثر واقع شواز روابطشان می

 و معلول کودك وجود تأثیر در ارتباط با مختلفی تحقیقات
 (. نتایج12شده است )انجام  والدین زندگی از رضایت بر ناتوان

 رضایت بین داريمعنی تفاوت دهدمی نشان تحقیقات
 عادي و ذهنی ماندهعقب معلول، والدین کودکان زناشویی

 سازگاري و زناشویی رضایت بر معلول کودك و دارد وجود
 کودك وجود تأثیر متعدد (. تحقیقات11گذارد )می اثر والدین
 از رضایت در وجود ابراز میزان بر را ذهنی توانکم و معلول
 روي چنینهم .اندکرده گزارش کودکان، این والدین زندگی
 این به و شد انجام پژوهشی معلول کودکان داراي والدین
 کمتر، زناشویی سازگاري از والدین این که رسیدند نتیجه

 (11-11) بودند برخوردار باالتر شناختی تنظیم هايدشواري
که در دنیاي امروز توجه زیادي را به در واقع یکی از مسائلی 

 واقع دراست. ( Vitality) خود جلب کرده است، سرزندگی
 جنبش است مثبت شناسیروان در جدید مباحث از سرزندگی

 معاصر شناسیروان در جدیدي رویکرد مثبت شناسیروان
. (12است ) کرده بنیانگذاري را آن Seligman که است

در  ذهنی، هاي بهزیستیمؤلفه به عنوان یکی از سرزندگی،
مطرح است. بهزیستی ذهنی  هاي پژوهشبسیاري از نظام

کشور یک  هراهمیت توجه به این مسأله تا حدي است که 
کرده  خود تدوین ةشاخص ملی بهزیستی ذهنی را براي جامع

درونی سرشار  زندگی را به عنوان تجارب سر Bostic است.
عنوان انرژي  او سرزندگی را به از انرژي معرفی کرده است.
از منابع درونی و  این انرژي، داند.سرچشمه گرفته از خود می
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 کاران ارفع و هم مریم

گیرد؛ به عبارت نه از تهدید اشخاص در محیط سرچشمه می
دیگر سرزندگی احساس سرزنده بودن است که تحریک و 

در پژوهشی نشان داده شده  .(13) نیست اجباري به انجام آن
 ذهنی، توان کم کودك داراي والدین روهگ چهار بین است که

 افسردگی، روانی، نظر اختالل از عادي و ناشنوا نابینا،
مورد  در. دارد وجود تفاوت سرزندگی، و پریشیروان اضطراب،
 پرخاشگري، پریشی،روان اضطراب، افسردگی، متغیرهاي
 میانگین. دار استتفاوت معنی آزمون کل در سرزندگی
 سطح در ذهنی توانکم داراي کودك والدین افسردگی

داراي  گروه افسردگی میانگین ولی دارد، قرار شدید تا متوسط
 متغیر در. است متوسط و خفیف سطح در عادي، فرزند

 نمرات توان کم گروه مادران تفکر، کنترل منفی راهبردهاي
 اجتماعی راهبردهاي در که حالی در آوردند، دست به باالتري

 روندمی شمار به تفکر ترمثبت هايشیوه از که حواس پرتی و
 کودکان شناختی والدینروان بهزیستی محیط بر تسلط و

 دیگري هايپژوهش .آوردند دست به باالتري نمرات عادي
 معلول کودکان برادران و خواهران روي زمینه این در که

 باالیی استرس از افراد این که داد نشان نتایج دادند انجام
هاي ها نشان داد که هیجان. بررسی(14-15)هستند  برخوردار

تواند افراد را در برابر عوامل بر هم زنندة سالمت مثبت می
هاي جدید و مرگ و محافظت کنند و سرزندگی خطر ناتوانی

 نسبت افسرده هايزوج داد نشان دهد. نتایجمیر را کاهش می
و  ارتباطی دلبستگی، مشکالت داراي سالم هايزوج به

 Mirgain & Cordova بودند. ترپایین زناشویی رضایت

 زناشویی رضایت و صمیمیت هیجانی، هايمهارت میان رابطة
 هايمهارت که داد نشان نتایج. دادند قرار بررسی مورد را

 و همسران میان روابط در پایا طور به تواندمی هیجانی
و   Cordova ،Caee(.16) باشد مؤثر زناشویی رضایت

Warren و صمیمیت ها،هیجان ابراز و تشخیص توانایی 
 92 شامل نمونه. دادند قرار بررسی مورد را زناشویی رضایت

 و تشخیص توانایی که بود آن از حاکی نتایج. بود متأهل زوج
 همسر و خود زناشویی سازگاري با هاهیجان ابراز توانایی
دهد که سرزندگی با مطالعات نشان می  .(17بود ) مرتبط

سالمت روان و توانایی کنترل هیجانات مثبت و منفی مرتبط 
دارند احساس بیان میGross & Butler (. 18) است

برانگیخته بودن یا داشتن انرژي که در کنترل شخص نیست، 
مثل عصبانیت، اضطراب یا احساس فشار با سرزندگی ارتباط 

 اقتصادي، هجنب سه در کودك ناشنوا حضور عکس دارد.
 قرار خود پیامدهاي تأثیرتحت را هیجانی خانواده و اجتماعی

توانند افراد را در مقابل عوامل دهد هیجانات مثبت میمی
زننده سالمت محافظت کنند و سرزندگی، خطر برهم

 (. 19دهد )هاي جدید مرگ و میر را کاهش میناتوانی

اعضاي خانواده  تواند کارکردهاي روانیاز دیگر عواملی که می
را در قالب تفکر، خلق و رفتار بهبود دهد و توان مقابله با 

شناختی را افزایش دهد توانایی مشکالت هیجانی و روان
 توانمی را هیجان تنظیمباشد. هیجانی می –تنظیم شناختی 

 افراد آن، طریق از که کرد تعریف فرآیندهایی صورت به

 هاآن وقت چه و باشند داشته هیجانی چه کهاین بر توانندمی

هیجانات به  (. مدیریت21) بگذارند تأثیر کنند، ابراز و تجربه را
 مسؤولیت کنترل، که است بیرونی و درونی فرایندهاي منزلة

تحقق  مسیر در را فرد عاطفی هايواکنش تغییر و ارزیابی
 در نقص و اشکال هرگونه و دارد عهده بر او اهداف یافتن
چون  روانی اختالالت برابر در را فرد تواندمی هیجانات تنظیم

هیجانات داراي  (.21) پذیر گرداندافسردگی و اضطراب آسیب
کیفیت باالیی هستند به این صورت که می توانند باعث 
واکنش مثبت یا منفی در افراد شوند. اگر متناسب با موقعیت و 

اعث شرایط باشد باعث واکنش مثبت در غیر این صورت ب
شود. بنابراین زمانی که هیجانات شدید یا واکنش منفی می

شوند و یا شرایط سازگار نیستند آن زمان نیاز به طوالنی می
(. زمانی که شخص دست به 22ها الزم است)تنظیم کردن آن

شود که این کار در راستاي اهداف زند و متوجه میکاري می
آیند. با این وجود خویش بوده است، هیجانات به وجود می

ترین توانایی فرد در کنترل هیجاناتش یکی از مهم
هایی هست که باید آموخته شود. تنظیم هیجان به قابلیت

عنوان فرایند آغاز، حفظ، تعدیل و یا تغییر در بروز، شدت یا 
استمرار احساس درونی و هیجان مرتبط با فرایندهاي 
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ساندن اهداف فرد روانی و فیزیکی در به انجام ر –اجتماعی
(. در واقع تنظیم هیجانی تنها سرکوب 23شود )تعریف می

هیجانات نیست، بلکه شخص نباید همیشه در یک حالت آرام 
و ساکن از برانگیختگی هیجان قرار داشته باشند. در عوض 
تنظیم هیجانی شامل فرایندهاي نظارت و تغییر تجربیات 

یی تنظیم توانا (. در پژوهشی24هیجانی شخص است )
در  آینده انتظارات و مشکالت بر شدن چیره و شناختی
 داده انجام جسمی معلولیت ناشنوا و کودکان با هاییخانواده

 الگوهاي به نیاز کودکان این که والدین گرفتند نتیجه بودند
ایجاد  به مجبور مادرها و پدر زیرا دارند؛ حمایتی و سازگاري
 خود اجتماعی زندگی در و شوندمی خود زندگی در تغییراتی

 زیادي تالش و سرخوردگی، نارضایتی از باالیی سطوح نیز
. در (16کنند )می خود قبلی و عادي زندگی حفظ براي

هاي تنظیم شناختی با سازگاري پژوهشی ارتباط بین دشواري
زناشویی انجام شد و نتایج نشان داد والدینی که از 

دارند از سازگاري  هاي بیشتري در تنظیم شناختیدشواري
،  26، 25،  24، 17، 16تري برخوردار هستند )زناشویی پایین

 چنین پژوهشی داخلی در ارتباط با رابطةو هم( 29، 28، 27

 و صمیمیت دلبستگی هايسبک هیجانی، تنظیم در دشواري

اهواز انجام  شهر فوالد صنایع زوجین در زناشویی رضایت با
در رابطه با سرزندگی و چنین پژوهشی ( و هم31شد )

هاي معلول جسمی هاي تنظیم شناختی در خانوادهدشواري
 پذیرش و سازگاري سطح انجام شد. نتایج نشان داد که وجود

 فرزند داراي مادران در بیشتر والدینی هاياسترس با کمتر
 و هیجانی هايآشفتگی يذهنی، تجربه توان کم و معلول

 سالمت و ادراکی خود سالمت شناختی؛روان هاياسترس
روانی بیشتر را به همراه دارد. احساس برانگیخته بودن یا 
داشتن انرژي که در کنترل شخص نیست مثل عصبانیت، 
اضطراب یا احساس فشار با سرزندگی رابطه عکس دارد. افراد 
با سرزندگی باال بیشتر به بسیج امکانات خود یا شرکت فعال 

سالمت قادر هستند و منابع بیشتري  هاي مرتبط بادر فعالیت
توانند به خدمت بگیرند و هیجانات مثبت از انرژي را می

توانند افراد را در مقابل عوامل برهم زننده سالمت می

هاي (. در پژوهشی ارتباط بین دشواري13) محافظت کنند
زوج  66هیجانی را با رضایت زناشویی در  –تنظیم شناختی 

ادند. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که مورد مطالعه قرار د
هم در زنان و هم در مردان دشواري در تنظیم هیجانی با 

  Gross& Butler(.28رضایت زناشویی رابطه منفی دارد )
 احساسات معموالً مردم گویندمی هیجانی تنظیم با رابطه در

 برخی. کنندمی کنترل را اجتماعی هايبحث و جر از برخاسته
احساساتی  بازداري و شناختی ارزیابی مرسوم، هايراه از

 دشواري مطالعة به خود تحقیق در  Dunham(.29باشد )می
 فرایند و زناشویی رضایت بر آن تأثیر و هیجانی تنظیم در

 نمونه. پرداخت تبار آفریقایی هايآمریکایی روي بر صمیمیت
 و زنان در هم که داد نشان نتایج بود متأهل زوج 132 شامل

 زناشویی رضایت با هیجانی تنظیم در دشواري مردان در هم
دشواري در  Sherilyn و Yelsma .(26داشت ) منفی رابطه

 مطالعه مورد زوج 66 در را زناشوییتنظیم شناختی و رضایت 

و  زنان در هم که داد نشان رگرسیون تحلیل نتایج دادند. قرار
 زناشویی رضایت با هیجانی تنظیم در دشواري مردان هم در

 .(28داشت ) منفی رابطة
Sangkyu  وHeuikwang کنندة بینیپیش عوامل 

 در زنانشان و ايکره روحانی پیشواهاي در زناشویی رضایت
 رضایت موجب که شده انتخاب عوامل. پرداختند آمریکا

 جنسی رضایت هیجان، ابراز ارتباط،: رسیدمی نظر به زناشویی
 هاآن يجمله از یکدیگر کمک به امور دادن انجام چنینهم و

 رضایت افراد از یک هر که داد نشان آمده دستبه نتایج. بود
 ايکره روحانی هر براي داشتند خود زناشویی رابطة از باالیی

 عوامل گروهی صورت به امور دادن انجام و هیجان ابراز
 حالی در این و شدند، می محسوب زناشویی رضایت اصلی
 همسرانشان رضایت اصلی عامل هیجان ابراز تنها که است

 (.31) شدمی محسوب
 روي بر ناشنوایی به مبتال و معلول کودك وجود منفی تأثیر

 از مشاوره و راهنمایی نیازمند را هاآن ها،خانواده این والدین
 که کندمی مشاوران و شناسانروان جمله از متخصصان سوي

  .باشدمی پژوهش این اجراي ضرورت از
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 والدین بین آیا: از بودند عبارت پژوهش این هايپرسش
 سازگاري سرزندگی، در متغیرهاي عادي و ناشنوا کودکان
 تفاوت هیجانی –شناختی تنظیم هايدشواري و زناشویی

 و زناشویی سازگاري سرزندگی، بین آیا دارد؟ وجود
 وجود رابطه والدین هیجانی –شناختی تنظیم هايدشواري

 تنظیم در توانایی مقدار چه به رابطه، صورت در و دارد
 و زندگی از منديرضایت تواندمی هیجانی –شناختی

 کند؟ بینیپیش را ناشنوا کودکان مادران در سرزندگی
 

 هامواد و روش
 پژوهش، طرح :گيرينمونه روش و نمونه جامعه،
 پژوهش این آماري يجامعه. است ايمقایسه نوع از توصیفی

 عادي و ناشنوا پسر و دختر آموزان والدین دانش کلیه شامل
 استان اصفهان ابتدایی مدراس در آموزاندانش این که است

از  نفر 41را  مطالعه قابل گروه باشند.می تحصیل مشغول
 از نفر 41نیز  مقایسه قابل گروه و ناشنوا آموزانوالدین دانش

 گیرينمونه روش دهند.می تشکیل عادي آموزاندانش والدین
با توجه به . است بوده تصادفی صورت به مطالعه این در

آوري اطالعات مورد نیاز از موضوع تحقیق براي جمع
 ابزارهاي زیر استفاده شد. 

در این پژوهش از  (:Vitality scaleمقياس سرزندگی)
این مقیاس   (.31استفاده شد ) Dec & Ryanنامه پرسش

گذاري نمره ايدرجه 7مقیاس سؤال دارد و بر اساس یک  15
که گویاي میزان  کند،فرد عددي را مشخص می .شودمی

در این پژوهش نیز با  خود او است. ةدرستی عبارت دربار
 آزمودنی و با استفاده از روش 41اجراي مقدماتی بر 

Cronbach’s alpha ،  آن به  براي 79/1ضریب پایایی
نفر از  5به تأیید روایی صوري و محتوایی آن  دست آمد.

 .دانشگاه اصفهان رسید شناسیاساتید گروه روان
 Spiner)اسپاینر  نامه سازگاري زناشوییپرسش

Marital adjustment questionnaire:)  این
سؤالی است و  32نامه خودسنجی مقیاس یک پرسش

هاي افراد را در مورد سازگاري زناشویی را نشان برداشت
ي آن بر اساس طیف لیکرت صورت گذاردهد و نمرهمی
دهد که این مقیاس چهار بعد تحلیل عاملی نشان میگیرد. می

هاي )میزان رضایت از جنبهزناشویی رضایت  سنجد:را می

شرکت در  )میزان همبستگی دو نفري مختلف رابطه(،
توافق طرفین  )میزان توافق دو نفري ، هاي مشترك(فعالیت

مانند امور مالی،تربیت  رابطه زناشوییدر مسایل مربوط به 
نامه از نمرات این پرسش .(32) و ابزار محبت فرزندان و...(

 111متغیر است که کسب نمرات بیشتر یا برابر  151صفر تا 
به معناي وجود  111به معناي سازگاري افراد و نمرات کمتر از 

عدم تفاهم  مشکلی در روابط زناشویی و ناسازگاري و
نامه سازگاري زناشویی کل فرد را دگی است. این پرسشخانوا

کند. مطالعات مربوط به پایایی و روایی این مقیاس ارزیابی می
را از طریق  ٪96پایایی  Spanierهمواره مثبت بوده است 

دست براي این مقیاس به alpha Cronbach’sضریب 
از  با استفادهحسن شیرانی (. پایایی به دست آمده را 33آورد )

 alphaو با استفاده از ضریب  ٪96روش تصنیف برابر 
Cronbach’s 92٪ ( 34برآورد نمود.) 

 –هاي تنظيم شناختی نامه دشواريپرسش
 – Inventory difficulties in cognitive)هيجانی

emotional)  یک شاخص خودگزارشی است که براي :
هاي موجود در تنظیم هیجانی به شکل ارزیابی دشواري

تري نسبت به ابزارهاي موجود در این زمینه ساخته شده جامع
خرده مقیاس است. پاسخ هر  6عبارت و  36است و داراي 

اي از یک تا پنج قرار دارد از تقریبا هرگز تا آزمودنی در دامنه
، 21،  17،  11، 8، 7، 6، 2، 1باشد. عبارت تقریباً همیشه می

گذاري عکوس نمرهدر این مقیاس به شکل م 34،  24، 22
دهد که این شوند. نتایج مربوط به بررسی پایایی، نشان میمی

 باشد.مقیاس داراي روایی و پایایی مطلوبی در ایران می
 تهیه از بعد نیاز مورد اطالعات گردآوري در :اجرا روش

 در که هاآن والدین و انتخاب آموزاندانش اسامی فهرست
 ابتدا هدف داشتند، حضور استان اصفهان مدارس ناشنوایی

 در پژوهش هايآزمون سپس و شد بیان هاآن براي تحقیق
 با را خود نظر شد خواسته هااز آن و شد داده قرار هاآن اختیار
 مرکز آن در و فردي صورت به اطالعات و کنند بیان دقت

 والدین در هاداده گردآوري براي. شد آوريمربوطه جمع
 مدرسه در که والدینی ابتدایی،مدارس  در عادي کودکان

 آن مدارس در فردي صورت به اطالعات داشتند حضور
 از پژوهش این هايداده تحلیل براي. شد آوريجمع

 معیار، خطاي شامل میانگین، توصیفی آمار هايشاخص
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 و پیرسون همبستگی ضریب و متغیري چند واریانس تحلیل
 .است شده استفاده رگرسیون چندمتغیري

 

 ها یافته
 متغیر عنوان به دشواري تنظیم شناختی يرابطه سپس

 در مالك متغیر عنوان به زناشویی سازگاري و پیشبین

 نتایج. شد تحلیل همزمان صورت به رگرسیون يمعادله
 دشواري بین رگرسیون آماري هايمشخصه و واریانس تحلیل
 شده ارائه 5 جدول در زناشویی سازگاري و شناختی تنظیم
 26/1 شده مشاهده 2Rمیزان  نتایج این اساس بر. است

واریانس مربوط به رضایت زناشویی به وسیله دشواري تنظیم 
 شناختی تنظیم دشواري تأثیر ضرایب. شودشناختی تبیین می

 به مربوط تغییرات تواندمی اطمینان با که دهدمی نشان
 کند. بینیپیش را سازگاري زناشویی

 متغیر عنوان به شناختی تنظیم دشواري مؤلّفه يرابطه سپس
 يمعادله در مالك متغیر عنوان به سرزندگی و پیشبین

 تحلیل نتایج. شد تحلیل همزمان صورت به رگرسیون
 تنظیم دشواري بین رگرسیون آماري هايمشخصه و واریانس
 اساس بر. است شده ارائه 5 جدول در سرزندگی و شناختی

 به مربوط واریانس 23/1 شده مشاهده 2R میزان نتایج این
. شودمی تبیین شناختی تنظیم دشواري يوسیله به سرزندگی

دهد که با نشان می شناختی تنظیم دشواري تأثیر ضرایب
 را سرزندگی به مربوط تغییرات تواندمی 99/1اطمینان 

 کند. بینیپیش

 نتایج ابتدا پژوهش، هايفرضیه آزمودن و هاهداد تحلیل براي
 عادي کودکان والدین يبراي مقایسه واریانس تحلیل آزمون

 سرزندگی، هايهاينمره مورد در ناشنوا کودکان والدین و
 شناختی زیر تنظیم هايدشواري و زناشویی سازگاري

 دهدنشان می 2 جدول نتایج و شد محاسبه آن هايمقیاس
 کودکان و عادي کودکان والدین از گروه دو بین تفاوت که

 .است دارمعنی (=111/1p)سطح  در ناشنوا
 دهدمی نشان شد ارائه 3 جدول در که واریانس تحلیل نتایج

سرزندگی، سازگاري  متغیرهاي در ناشنوا کودکان والدین که
 والدین با( کل ينمره)هاي تنظیم شناختی زناشویی و دشواري

 والدین یعنی دارند دارمعنی تفاوت هم با عادي کودکان
 بیشتري، رضایت دشواري در تنظیم شناختی ناشنوا کودکان
 تري نسبتپایین( کل ينمره)سرزندگی  و ترضعیف زناشویی

 دارند.  عادي کودکان والدین به
 ينمره بین که داد نشان 4جدول  همبستگی آزمون نتایج

 و با دارمعنی مثبت سرزندگی همبستگی با زناشویی سازگاري
 منفی همبستگی هیجانی –تنظیم شناختیهاي دشواري

دشواري تنظیم  سرزندگی با بین و دار وجود داردمعنی
 .دارد وجود دارمعنی منفی هیجانی همبستگی –شناختی

 ،سرزندگی هاينمره حسب بر هاآزمودنی آماري هايمشخصه
هیجانی و  –هاي تنظیم شناختیزناشویی و دشواري رضایت

 عادي کودکان والدین مورد در تفکیک به آن هايمقیاس زیر
 .است شده ارائه ،1 جدول در ناشنوا کودکان والدین و
 

 

 سرزندگی ، سازگاری زناشویی و دشواری های تنظیم شناختی  هاینمره معیار انحراف و میانگی . 3 جدول

 ناشنوا  كودكان والدی  و عادی كودكان والدی  در
 متغیرها  والدی  كودكا ن عادی والدی  كودكان ناشنوا 

SD M SD M 
 سرزندگی  89/92 24/19 29/9 85/95

 دشواری تنظیم شناختی 24/4 23/92 36/55 96/1

 سازگاری زناشویی 56/51 54/95 82/4 92/4

 توافق دونفری 83/4 10/4 92/4 53/9

 ابراز محبت 93/4 03/3 30/4 99/3

 رایت زناشویی 32/4 84/8 84/08 69/96

 همبستيی 24/4 86/9 34/4 80/8
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 وابسته متغیرهای بر گروه متغیر اصلی اثر برای MANOVA داریمعنی هایآزمون نتایج .2 جدول

 F P ارزش آزمون متغیر

 449/4 34/8 266/4 بارتلت-پیالیی اثر 

 449/4 34/8 092/4 ویلكز المبدای گروه

 449/4 34/8 820/4 الی–هتلینگ اثر 

 449/4 34/8 820/4 روی ریشه بزرگترین 

 

 شناختی تنظیم هایدشواری و زناشویی سازگاری سرزندگی، هاینمره واریانس تحلیل.1 جدول

 ناشنوا كودكان والدی  و عادی كودكان والدی  در

 MS F P متغیرها

 449/4 940/4 49/83 سرزندگی

 449/4 94/4 89/26 زناشوییسازگاری 

 449/4 03/4 44/ 1 دشواری های تنظیم شناختی

 449/4 92/4 89/94 توافق دونفری

 449/4 298/4 94/444 ابراز محبت

 449/4 92/4 28/4 رضایت زناشویی

 449/4 10/4 92/3 همبستيی

 

 شناختی  تنظیم هایدشواری و زناشویی سازگاری سرزندگی، های. نتایج آزمون همبستگی پیرسون نمره1جدول 

 ناشنوا كودكان مادران و عادی كودكان مادران در

 3 3 3 1 1 2 3 متغیر

9 9       

2 96/4- 9      

3 91/4 - 92/4 - 9     

0 90/4 - 99/4- 51/4 9    

8 80/4 - 85/4 - 61/4 69/4 9   

9 96/4 - 65/4- 10/4 58/4 56/4 9  

6 83/4- 98/4 - 63/4 50/4 59/4 59/4 9 

 

 رگرسیون آماری هایمشخصه و واریانس تحلیل رگرسیون، مدل خالصه. 3 جدول

 زناشویی بر رضایت دشواری تنظیم شناختی مؤلّفه 

 ss df ms F p R 2R SE شاخص مدل

 0980/4 290/4 308/4 449/4 95/38 582/23 9 3280/39 رگرسیون دشواری تنظیم شناختی

 9 4  4 0 945/81 01 8329/32 مانده باقی 

   B SEB Beta t P شاخص متيیر 

   951/4 429/4 015/4 180/9 449/4   
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 سرزندگی بر شناختی تنظیم دشواری لّفه مؤ رگرسیون آماری های مشخصه و واریانس تحلیل رگرسیون، مدل خالصه. 3 جدول
 ss df ms F p R 2R SE شاخص مدل

 0980/4 239/4 308/4 48/4 908/4 94/025 9 2509/39 رگرسیون دشواری تنظیم شناختی

   4  99 458/51 01 03898/29 مانده باقی 
   B SEB Beta t P شاخص متيیر 
   2449/4 439/4 325/4 390/8 - 449/4   

 

 گيري بحث و نتيجه
در پژوهش حاضر، با توجه به اهمیت خانواده و تأثیر آن در 
رشد و تحول کودکان، میزان سرزندگی، سازگاري زناشویی و 

 هاي تنظیم شناختی در والدین کودکان ناشنوا ودشواري
 این نتایجکودکان عادي مورد مقایسه قرار گرفت.  والدین

 و زناشویی سازگاري سرزندگی، میزان که داد نشان پژوهش
 کودکان آموزاندانش والدین شناختی تنظیم هايدشواري

این  نتایج .باشدمی کودکان عادي والدین از کمتر ناشنوا
پژوهش نشان داد که سرزندگی والدین کودکان ناشنوا نسبت 

ها با بود. این یافتهداري پایین طور معنیبه والدین شنوا به
. (13، 35-37) خوانی داردنتایج تحقیقات محققان قبلی هم

 و معلول کودك وجود که دهدمی نشان مطالعات این نتایج
 رضایت آوري،تاب بر مستقل متغیر یک به عنوان استثنایی
 اثري کودکان استثنایی والدین در روان سالمت و زناشویی

اند در تحقیقات خود نشان دادهاین محققان  .گذاردمی منفی
تري هاي با کودك معلول از سرزندگی پایینکه خانواده

 پژوهشی در و رضازاده ابراهیمی چنینبرخوردار هستند و هم

 عادي، و معلول کودکان والدین نیازهاي بین که اندداده نشان

 معلول کودکان داشتن که دارد. چرا وجود داريمعنی تفاوت

 هاآن والدین اجتماعی و روانی نیازهاي تشدید باعث درخانواده

 نتیجه این به خود پژوهش بزرگی در(. ده36-35گردد )می

 کودکان مادران در اضطراب و افسردگی میزان که رسید

است، و از سرزندگی  عادي کودکان مادران از بیشتر  ناشنوا،
 نشان مطالعات این (. نتایج38تري برخوردار هستند )پایین

 یک به عنوان استثنایی و معلول کودك وجود که دهدمی
 هايدشواري و زناشویی سازگاري بر سرزندگی، مستقل متغیر

 منفی اثري کودکان استثنایی والدین در شناختی تنظیم
 استثنایی کودکان قبال در رایج والدین هايواکنش .گذاردمی

 را درماندگی تا احساس اندوه و غم از وسیعی طیف همان
توانایی  کاهش در عاملی عنوان شود. معلولیت بهمی شامل

و رضایت از زندگی والدین  روان تنظیم شناختی، سالمت
 اتفاق زمانی زناشویی نارضایتی و شودمی استثنایی کودکان

 زناشویی با روابط زوج در بین موجود وضعیت که افتدمی
 بنابراین نباشد، منطبق هاآن دلخواه و انتظار مورد وضعیت

 و کرده کمک زمینه این احیاي به کودکان استثنایی وجود
 فراهم را ناشنوا فرزندان داراي والدین زناشویی نارضایتی

 ناشنوا کودکان داراي هايخانواده که این به توجه با .سازدمی
 تحصیل و رشد حین در و متفاوت هستند هاخانواده سایر با

فرزند  آموزش مورد در متعددي مشکالت دچار خود کودك
 دچار روانی نظر از که شودمی سبب و شوندمی مدرسه در خود

 والدین روانی آرامش امر که این شوند وجدان عذاب احساس
سرزندگی،  آوردن پایین و افت سبب و زندمی هم به را هاآن

 هايواکنش اغلب و گرددمی هادر آن روان شادابی و سالمت
و  غم از وسیعی طیف خود کودك قبال در والدین این رایج
نتایج پژوهش (. 2شود)می شامل را درماندگی احساس تا اندوه

نشان داد که سازگاري زناشویی والدین کودکان ناشنوا نسبت 
ها با داري پایین بود. این یافتهبه والدین شنوا به طور معنی

-17، 39-41) نتایج تحقیقات محققان قبلی همخوانی دارد
این محققان در تحقیقات خود نشان دادند که این  (11، 16

هاي تنظیم والدین از سازگاري زناشویی کمتر، دشواري
شناختی باالتري برخوردار هستند. نتایج تحلیل رگرسیون نیز 
حاکی از وجود رابطة چندگانة دشواري در تنظیم هیجانی با 
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 کاران ارفع و هم مریم

و همکاران   Charaniaرضایت زناشویی زوجین وجود دارد.
 با زوجین هايشخصیت بین رابطه بررسی به پژوهشی در

 بررسی پژوهش این از اصلی هدف پرداختند. زناشویی رضایت

 رضایت هايکنندهبینیپیش به عنوان شخصیتی ویژگی
ویژگی  با زناشویی رضایت بین رابطه نتایج .بود زناشویی

 رضایت در شخصیتی هايویژگی اهمیت توافق دو نفري،

 رضایت گرفتن قرار تأثیر(. تحت42دهد )می نشان را زناشویی
 مستقل متغیرهاي و عوامل از وابسته متغیر عنوان به زناشویی

 مستقل متغیر عنوان به معلول کودك وجود شاید متعدد،
. دهدمی قرار منفی تأثیر تحت را والدین زناشویی رضایت

 بین موجود وضعیت که افتدمی اتفاق زمانی زناشویی نارضایتی
 هاآن دلخواه و انتظار مورد وضعیت با زناشویی روابط در زوج

 احیاي بهناشنوایی  به مبتال فرزندان بنابراین نباشد، منطبق
 داراي والدین زناشویی نارضایتی و کرده زمینه کمک این

 آموزشی ناتوانی طرف یک از سازد،می فراهم را ناشنوا فرزند
 طرف از و خود کارهاي انجام ناشنوایی در داراي کودکان

 دست براي پیشرفت به نیاز و والدین زیاد يمشغله دیگر
 بر دیگري دلیل است ممکن فرزندان براي موفقیت به یافتن
 ناشنوا از آموزاندانش والدین زناشویی رضایت بودن پایین

 عادي( پسر و دختر) آموزاندانش والدین زناشویی رضایت
 سایر هايیافته همانند پژوهش این هايیافته. باشد

 مؤثر نقش يدهنده نشان زمینه این در شده انجام هايبررسی
تنظیم شناختی، سرزندگی و سازگاري زناشویی  ارتباط

هاي تنظیم نتایج این پژوهش نشان داد که دشواري باشد.می
طور شناختی والدین کودکان ناشنوا نسبت به والدین شنوا به

ها با نتایج تحقیقات محققان ن یافتهداري پایین بود. ایمعنی
و   Bernstein.(25-26، 41، 43-44)قبلی همخوانی دارد 
دهد که کنند شواهد بسیاري نشان میهمکاران تأکید می

اثرگذار  زناشویی رضایت و سازگاري هاي شناختی برمکانیسم
 زندگی زناشویی از که است معتقد دلیل همین به و هستند

در تحقیقات  (.41باشد )نمی مصون غیرمنطقی تفکرات گزند
Theroux  وPole ( باورها )به نقل از مؤمن زاده و همکاران 

 در شده شناخته عامل یک غیرواقعی، و غیرمنطقی انتظارات و

چنین نتایج نشان هم (.43است ) زناشویی هاياختالف بروز
هاي بیشتري در تنظیم از دشواري ناشنوا کودکان داد والدین

شناختی برخوردار هستند و این نتایج با نتایج تحقیقات 
ناشنوایی  به مبتال فرزند همخوانی دارند داشتنمحققان قبلی 

 تأثیر این کودکان والدین احساسات و افکار باورها، عقاید، بر
 کودکانی چنین والدین که جایی تا دارد ايمالحظه قابل

 و تکذیب کامی، تلخ سردرگمی، لهاز جم مختلفی احساسات
 منفی متفاوت احساسات از و بسیاري ناامیدي افسردگی، انکار،

 سرسختانه رفتار بر میزان خود این که کنندمی تجربه را
 نهایت در و گذاردمی منفی تأثیر آموزاناین دانش والدین
 مشکالت بیشتري در تنظیم شناختی والدین باعث
 آموزاندانش والدین به نسبت ناشنوا آموزان کودکاندانش
دیگر  پژوهشی در .(24، 26، 28، 44-45) گرددمی عادي

Yelsma & Sherilyn دشواري در تنظیم و رضایت
 تحلیل دادند. نتایج قرار مطالعه مورد زوج 66 در را زناشویی

 دشواري مردان و هم در زنان در هم که داد نشان رگرسیون

(. 25داشت ) منفی رابطة زناشویی رضایت با هیجانی تنظیم در
 هايبررسی سایر هايهمانند یافته پژوهش این هايیافته
 میزان مؤثر نقش يدهنده نشان زمینه این در شده انجام

بود و  زندگی از رضایتمندي و توانایی تنظیم شناختی
 سازگارانه پیامدهاي تنظیم شناختی را بر متغیر آینديپیش

 احساسات تغییر تقدم اهمیت این یافته گویايکند. تأیید می
 .بود( زندگی از رضایت) نگرش تغییر بر( هیجانی مشکالت)

 در تغییر تواندمی هااحساس در تغییر که گفت بتوان شاید
 داشته پی در را محیط پیرامون و زندگی يدرباره فرد نگرش

 نوع مانند هاویژگی از برخیهاي پژوهش محدودیت از .باشد

 آگاهی میزان و زناشویی زندگی از رابطة والدین، رضایت

 باید ناچار به و نیست گیرياندازه قابل پرسش یک با والدین،

 استفاده منظور این براي دیگري معتبر و استاندارد آزمون از

پژوهشی که به بررسی سرزندگی، سازگاري زناشویی،  .شود
پرداخته باشد هاي تنظیم شناختی در افراد ناشنوا دشواري

ها ناتوان هاي خود با آنیافت نشد و پژوهشگر در انطباق یافته
پاسخ  نوع نامه،بودن پرسش خود توصیفی به توجه بود. با
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 از اطالعات بازشناسی میزان و هاآن نگرش تأثیروالدین تحت

هاي دیگر این رسد از محدودیتبه نظر می .باشدحافظه می
ها با تعداد سؤاالت نسبتاً زیاد است نامهپژوهش کاربرد پرسش

که این موضوع باید در کیفیت تفسیر نتایج لحاظ شود. 
چنین، پاسخگویی والدین به سؤاالت مربوط به درآمد و هم

سطح تحصیالت بود که محقق کنجکاو به بررسی آن بود. 
 در تغییر تواندمی هااحساس در تغییر که گفت بتوان شاید

 داشته پی در را محیط پیرامون و زندگی يدرباره فرد نگرش
 بودن آموختنی بر متخصصان تأکید به توجه با .باشد

 این آموزش با توانمی تنظیم شناختی گوناگون هايمهارت

 را آنان هیجانی و روانی سالمت سطح افراد، به هامهارت
 را زندگی از منديرضایت احساس رو این از و داد افزایش
 .داد افزایش

 

  و قدردانی تشکر
 مدارس فرهنگی پرسنل همکاري از دانیممی الزم انتها در

 عزیز والدین و اصفهان شهر و پسرانه دخترانه ابتدائی

 همت مذکور هاينامهپرسش تکمیل در که آموزاندانش

 .نماییم گزاريسپاس و تشکر نهادند،
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 ناشنوا و....مقایسه سرزندگی و سازگاری زناشویی در والدی  كودكان 

 

A Comparison of Vitality, Marital Adjustment and Difficulties in 

Cognitive – Emotional Regulation in Parents of Deaf Children and 

Normal Children 

 
Maryam Arfa 1, Amir Ghamarani 2, Ahmad Yarmohamadian 3 

 
 

Abstract 

Aim and Background: The purpose of this study was to compare vitality, marital adjustment  and 

difficulties in cognitive – emotional regulation in parents of deaf children and normal children. The 

research design is descriptive and comparative. The study population consisted of all parents of students 

with deaf and normal boys and girls. Study group of 50 parents of students with deaf and a comparable 

group of 50 parents are normal.  

Methods and Materials: Method of sampling is random. Analysis of the data involved both descriptive 

and inferential statistics including means, standard deviations, and multivariate analysis of variance, 

Pearson’s Correlation Coefficient and regression analysis. The research instrument was Deci& Ryan 

validity questionnaire (1977), Spiner Marital adjustment questionnaire (1978), Inventory difficulties in 

cognitive – emotional regulation (2004).  

Findings: The results indicate that there are significant differences between the two groups in vitality, 

marital adjustment and difficulties in cognitive – emotional regulation. 

Conclusions: According to the present findings, can be concluding that the reduction of difficulties in 

cognitive – emotional regulation can be increased emotional satisfaction and vitality in the group of 

parents with deaf children. 

Keywords: Vitality, Marital Adjustment, Difficulties in Cognitive – Emotional Rgulation, Parents of Deaf 

Children 
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