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Abstract

چکیده

This study aimed to investigate the relationship between
severities of deafness, child’s age, social support, parents’
Demographic variable and family function with stress and
mental health among parents of children with hearing
impairment. This study was a correlational study and to
carry it out 181 parents were selected using availability
sampling method. They completed perceived social support
questionnaire, PSI index, GHQ, FAD-I scale and
demographic questionnaires for parents and children. To
analyze the data, multivariate analysis of variance
(MANOVA) and hierarchical regression were used.
Correlation coefficients showed that the severity of deafness
and child's age had positive relationship with parents’
mental health problems and stress. Furthermore, there was
a significant negative relationship between social support,
family income and family function. Also, the correlations
between problem solving, emotion expression and mental
health and parental stress were significantly negative.
Therefore, family function, child's characteristics, perceived
social support and family income had a relationship with
mental health and parental stress.

 حماین،، سنن کنود،پژوهش حاضر با هدف بررسي رابطه بین شدت ناشننوایي
، عوامل جمعی شناختي و عملکرد خانوادگي با اسنتر و سنتم رواني،اجتماعي
 در ایننن مطایعننه و ننیفي. در میننان واینندین کودکننان ناشنننوا انجننام شننده اس ن
 نفنر از وایندین کودکنان ناشننوا بنه روم نموننهگیری در181 عنداد،همبسنتگي
 مقیا، ابزار جمعآوری دادهها شاخص استر وایدین.دستر وارد مطایعه شدند
 مقینا سننجش خنانواده و پرسنشنامۀ، مقیا حمای اجتمناعي،ستم رواني
 جهن جزینه و حلینل دادههنا از. بود،خصو یات جمعی شناختي واید و کود
حلیل واریانس چند متغیری و رگرسیون چندگانه با روم سلسله مرا بي اسنتفاده
 بنا اسنتر، ضرایب همبستگي نشان داد که بین شدت ناشنوایي و سن کود.شد
 بنین. رابطه مثبن و معنناداری وجنود دارد،وایدگری و شاخص کلي ستم روان
حمای اجتماعي و میزان درآمد خانوادگي و زیر مقیا نقنش در آزمنون کنارکرد
 همینطور بنین حنل مشنکل و ابنراز. خانواده رابطۀ منفي و معناداری وجود داش
 بننابراین. رابطنه منفني و معننادار بنود،عواطف با استر وایدگری و ستم روان
 شده و میزان درآمد، حمای اجتماعي در،، ویژگيهای کود،عملکرد خانوادگي
.وایدین با ستم رواني و استر وایدگری رابطه دارند
،اجتمناعي

 حماین، سنتم رواني،  اسنتر، کودکنان ناشننوا:واژههای کلیدی
عملکرد خانوادگي

Keywords: Deaf children, Stress, Mental health, Social support, family
function

Amiri_tmu@yahoo.com . ایران، زنجان، دانشگاه زنجان، دانشکده علوم انساني، گروه روانشناسي.) (نویسنده مسئول.1
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رابطه عملکرد خانوادگي ،حمای اجتماعي...

شخیص آسیب شنوایي أثیر بسیار عمیق و گستردهای بر

مقدمه

وایدین و سیستم خانوادگي دارد و باعث بوجود آمدن استر

ناشنوایي 1و کمشنوایي 2از شایع رین نقصهای حسي-عصبي
 1111نفر  2نفر دچار کمشنوایي شدید ا عمیق بوده (بابیکو،

ميگردد (کرال و ادنقو 2111 ،13و هینتر مایر ،)2115 ،14اما

رسانو و اسپاگنویو )2112 ،3و از هر  261کود 1 ،نفر به نقص

شواهد پژوهشي در مورد استر

و مشکتت ستم رواني وایدین

شنوایي غایب دو طرفه (بیشتر از  41دسيبل) مبتت اس

کودکان ناشنوا ،فاقد یکپارچگي به نظر ميرسد .عدادی از

( امپسون ،مک فیلیپس ،دیویس ،ییو ،هامر و هلفاند.)2111 ،4

پژوهشها چنین بیان ميکنند که وایدین کودکان ناشنوا یا

کمشنوایي شدید و عمیق پیامدهای رشدی نامطلوبي در

کم شنوا در مقایسه با وایدین کودکان شنوا استر

و مشکتت

زمینههای ار باطي ،شناختي و هیجاني-اجتماعي هم برای کود،

ستم رواني بیشتری را متحمل ميشوند ( وپول و همکاران،

ناشنوا و هم وایدین او بر جای ميگذارد (کرال و اُدونقو.)2111 ،6

 2111و یدربرگ ،)2112 ،16در حایي که عدادی از پژوهشها
وایدگری و

شنوایي ،عملکرد شنیداری با وسایل کمکشنیداری یا کاش

مشکتت روانشناختي این دو گروه از وایدین وجود ندارد (یپ

حلزون ،5نا وانيهای مضاعف ،هومبهر ،منابع وایدیني ،2قسیم

سیگل و سدی و یوشیناگا ایتانو .)2112 ،15از دیگر سو شدت

وظایف در محیط خانوادگي ،و تمهای آموزشي بستگي دارد

استر

و مشکتت روانشناختي گزارم شده به وسیله وایدین

(فلینگر ،هویزینگر و پوالرد .)2112 ،8ناشنوایي یکي از مسائلي

کودکان ناشنوا یا کم شنوا ممکن اس

از مشکتت روانشناختي

و نگهداری

گزارم شده به وسیله وایدین کودکان شنوا متفاوت بوده و به

از این کودکان مواجه ميسازد ( وپول ،گیرارد ،پیر ،وکر و ووهر،3

ورت ویژه به آسیب شنوایي کود ،و عواملي همچون سطح و

 ،)2111زیرا این مشکل حسي در بعضي از مواقع با مشکتت

و

اس

که وایدین را با مسائل اساسي در زمینه مراقب

درجه آسیب شنوایي ،سن

شخیص (کونستانتراو

که استر

المپروپویو ،)1336 ،12وانایيهای زباني (پیپ سیگل و همکاران،

وایدگری 11و مشکتت ستم رواني 11از جملۀ این مشکتت اس

 )2112و همچنین نحوه و شیوۀ برقراری ار باط از سوی کود،

(کوئیتنر ،بارکر ،کروز ،اسمل و نیملي.)2111 ،12

ناشنوا با سایرین و میزان حمای های دریافتي این خانوادهها

عاطفي-هیجاني در وایدین این کودکان همراه اس

مر بط باشد (پونچ و هاید 2111 ،18و کوئیتنر و همکاران.)2111 ،
در این رابطه کوئیتنر و همکاران( )2111نیز در پژوهش خود
چنین بیان مي کنند که وایدین کودکان ناشنوا نسب

1. Hard-of-hearing

کودکان عادی استر

به وایدین

وایدگری و مشکتت هیجاني شدید ر و

بیشتری را گزارم ميکنند .این محققان بیان ميکنند اگر چه
13. Kral & Donoghue
14 . Hintermair
16 . Lederberg
15 . Pipp-Siegel, Sedey, & Yoshinaga-Itano
12 . Konstantareas, & Lampropoulou
18 . Punch, R., & Hyde
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2. Partial hearing
3. Bubbico., Rosano., & Spagnolo
4.Thompson
5. Kral.,& O’Donoghue
6. Cochlear implant
7. Parental resource
8. Fellinger, Holzinger, Pollard
9. Topol, Girard, Pierre, Tucker, Vohr
10. Parental stress
11. Mental health
12 .Quittner, Barker, Cruz, Snell, Grimley

] [ DOR: 20.1001.1.20080166.1395.10.4.2.3

با این حال نوع و شدت پیامدها به عواملي مانند میزان اف

چنین گزارم ميکنند که هیچ فاو ي بین استر

] [ Downloaded from rph.khu.ac.ir on 2021-12-01

در انسان هستند و بررسيهای گذشته نشان ميدهند که در هر

وایدگری و مشکتت ستم رواني در وایدین کودکان ناشنوا

محسن امیری

استر

ناشنوایي به وجود ميآید اما سطوح این مسائل مي واند در طول

این وایدین شده و هنگامي که نقص شنوایي مانع از برآورده شدن

زمان و غییر نیازهای کود ،و همچنین در طول زندگي

بسیاری از این وقعات ميشود بایطبع این وایدین استر

دستخوم دگرگوني واقع گردد .در مطایعه طویي یدربرگ و

بیشتری را گزارم خواهند کرد .سایر محققان همچون

آمد که مادران کودکان

و المپروپویو ( ،)1336در پژوهش خود به شواهدی

گویباخ( ،)2112نیز این نتایج به دس
ناشنوای 2سایه ،سطوح استر

کونستانتراو

مبني بر اینکه میزان نقص شنوایي بر استر

وایدگری شدیدی را گزارم

ميدهند ،اما هنگامي که این کودکان به سنین  3و 4سایگي
ميرسند ،فاوت معناداری بین استر

دس

آنها و مادران کودکان

نگراني که باعث ميشود وایدین کودکان ناشنوا میزان استر

پژوهش آنها این نتایج را در برداش

و

استر

اجتماعي و همچنین نگراني وایدین در مورد

گوناگون کود ،ناشنوا و مقدار درآمد خانواده اس

درجه و میزان شدت ناشنوایي یا کمشنوایي کود ،اس

به عنوان عل

(پیپ و سیگل و همکاران 2112 ،و وپول و همکاران.)2111 ،

کودکان با نقص شنوایي شدید ،میزان بیشتری از استر

وپول و همکاران .)2111 ،در این باره پیپ و سیگل ( )2112و
کوئیتنر و همکاران ( )1331یکي از عواملي را که با استر
وایدگری در کودکان ناشنوا همبستگي دارد ،سطح درآمد این

آشفتگيهای روانشناختي را جربه ميکنند .این محققان چنین

وایدین ميدانند و بیان ميدارند که وایدین با سطح درآمد

بیان ميکنند که مادران کودکان با نقص شنوایي خفیف ،به
ورت بسیار مشهودی سطح باالیي از استر

وایدگری و مشکتت ستم رواني

در وایدین کودکان ناشنوا در نظر گرفته شوند (رنه نویته 2111 ،و

وپول و همکاران ( )2111در پژوهش خود این نتایج را به دس
و

افزایش استر

که مي وانند

اقتصادی پایین استر

را جربه ميکنند

بیشتری را گزارم ميکنند .طبق این

پژوهش وایدین با سطح درآمد اقتصادی پایین ،استر

که این امر سبب آسیب به ار باط متقابل واید و کود ،ميشود.

] [ DOR: 20.1001.1.20080166.1395.10.4.2.3

میزان حمای های به عمل آمده از آنها در برخورد با نیازهای

عتیم مشکتت روانشناختي کودکان با نقص شنوایي ،أثیرگذار

آوردند که مادران کودکان با نقص شنوایي خفیف ،نسب

وایدگری و مشکتت روانشناختي در مورد وایدین

کودکان با نقص شنوایي مطرح گردد ،سطح حصیتت وایدین،

وایدین و

به

وایدگری بیشتری در

یکي دیگر از عواملي که مي واند به عنوان پیشبیني کنندۀ

فراهم آمده برای نیازهای متفاوت این وایدین و فرزندانشان،

اس

وایدگری رابطه دارد.

وایدین این کودکان همراه اس .

عبار ند از مشکتت ار باطي کود ،ناشنوا ،میزان حمای های

آینده کودکانشان .یکي دیگر از عواملي که بر استر

پیدا

که وقوع آسیب و نقص

شنوایي در کودکان کوچکتر با استر

به طبع آن مشکتت ستم رواني بیشتری را گزارم کنند،

شبکههای حمای

پیدا نکردهاند؛ اما این پژوهشگران به این نتایج دس

کردند که سن وقوع آسیب شنوایي با استر

شنوا وجود ندارد .این محققان چنین بیان ميکنند که بیشترین

وایدگری أثیر دارد،

] [ Downloaded from rph.khu.ac.ir on 2021-12-01

و آسیبهای روانشناختي زیادی در زمان شخیص

هستند .همین امر باعث ایجاد وقعات بیشتر از کود ،از جانب

بیشتری را

گزارم ميکنند .همچنین در پژوهشي که در مورد شناسایي

نقص شنوایي خفیف برعملکرد کودکانشان را دس کم گرفته و

اجرا شده اس  ،محققان به این نتایج دس

بنابراین این وایدین درکي غلط از وانایيهای کودکانشان دارند و

یافتهاند که مادران با

سطح حصیتت باال و همچنین مادراني که از خدمات مداخلهای

عتوه بر آن قضاو ي نا حیح از أثیر این میزان ناشنوایي

زودهنگام استفاده ميکنند ،سطح پاییني از استر

برعملکرد کود ،خود و نحوه برقراری ار باط در کود ،خود
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را گزارم

] [ DOI: 10.18869/acadpub.rph.10.4.63

این محققان چنین بیان ميکنند که ،این وایدین وجود و أثیر

عوامل ایجاد کنندۀ استر

وایدگری در وایدین کودکان ناشنوا

رابطه عملکرد خانوادگي ،حمای اجتماعي...

ميکنند (پیپ و سیگل و همکاران .)2112 ،از سوی دیگر

که از حمای

یدربرگ و گلباخ ،)2112(1نیز بیان ميدارند که سطح باالی

این حمای های اجتماعي بسیار پایین اس

حصیتت وایدین کودکان ناشنوا با استر

کمتر در این وایدین

از مشکتت

روانشناختي و جسماني بسیار زیادی مي وانند در رنج باشند (رنه
حمای

روانشناختي در کودکان با نقص شنوایي ار باط داشته باشد ،سن

اجتماعي میزان استر

با افزایش

خانوادههای با کودکان مبتت به

(رنه نویته .)2111 ،یافتههای پژوهشي نشان ميدهد

نا واني و بخصوص خانوادههای کودکان ناشنوا کاهش پیدا ميکند

که س ن وایدین به ورت پایا استر  ،سازگاری ،ساختار خانواده و

(هینترمایر  2115و یدربرگ و گلباخ .)2112 ،یدربرگ و

رواني وایدین کودکان مبتت به مشکتت حسي و رشدی

گلباخ( )2112بیان ميدارند که وجود کود ،ناشنوا و کمشنوا به

را پیشبیني نميکند (بکمن .)1331 ،حقیقات نشان ميدهد که

شیوههای مختلفي بر شبکههای اجتماعي که وایدین این کودکان

مادران مسنِ کودکان با مشکتت رشدی ،از همان رویکردهای

در آنها به عامل مشغولاند أثیر ميگذارد .این محققان بیان

مقابلهای استفاده ميکنند که مادران جوان این کودکان استفاده

ميکنند که مادران کودکان ناشنوا با شبکههای اجتماعي کمتری

ميکنند؛ ویي آنها در مقایسه با مادران جوان نتایج بهتری کسب

مهم به حساب

بهداش

کرده و استر

مشارک

کمتری را جربه ميکنند .با این حال نتایج

و عامل داشته و این یافته از این جه

ميآید که مي واند دارای نقش بسیار حیا ي در سازگاری این

.)1383

بر این امر دارند که انطباق خانواده ح

أثیر کود ،با مشکتت

رشدی و حسي قرار ميگیرد ،داشتن کود ،نا وان بر

از دیگر عواملي که در این مورد مطرح ميگردد و در سازگاری

بهداش رواني خانواده اثر گذاشته و عتوه بر نگراني و مشکتت

با ناشنوایي نقش بسیار مهمي ایفا ميکند و در وانایيهای وایدین

رواني ،قسیم نقشها وفرآیدهای ار باطي ریح وآگاهي از مسایل

در سازگارشدن با نقص شنوایي نیز أثیرگذار اس  ،میزان حمای

سایر اعضای خانواده را با مشکل روبه رو ميسازد (کرال.)2111 ،

اجتماعي 2به عمل آمده از وایدین چنین کودکاني اس (رنه نویته،

شخیص نقص شنوایي نیز مي واند أثیر بسیار زیادی بر نحوه

 ،)2111به ور ي که هینترمایر( )2115بیان ميدارد که میزان

ار باط وایدین کودکان ناشنوا داشته باشد و در بسیاری از مواقع

دستر پذیری منابع اجتماعي و گروههای حمایتي مي واند بر

در روابط زناشویي و ار باط میمي و نزدیک وایدین أثیر بگذارد

فرایند سازگاری این وایدین ،أثیر شگرفي داشته باشد.

(رنه نویته .)2111 ،در این گونه خانوادهها به واسطه شخیص

اجتماعي که با ستی

ناشنوایي غیرات اساسي بسیار زیادی ورت ميگیرد .در این

جسماني و عاطفي از طرف نزدیکترین دوستان و اعضای خانواده

خانوادهها بعد از شخیص کود ،،فرایند پذیرم نیازمندیها و

کودکان ناشنوا برای وایدین این کودکان فراهم ميشود بر

موارد با رفتارهای منفي از جانب اعضای این خانوادهها وأمان

زندگي و شرایط وخیم ستمتي و پزشکي کودکان این وایدین

ميشود .ایبته در این موارد اعضای خانواده باید خود را برای مقابله

و این شرایط را بهبود ميبخشد .اشخا ي

با درخواس های اضافي ناشي از وجود ناشنوایي در کود ،آماده

1. Lederberg & Golbakh
2. Social support

3. Rene nolte
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مسئویی های اضافي برای وایدین آغاز ميگردد که در بعضي از

رویدادهای نشزای زندگي ،غایب آمدن بر فشارهای روزمره
بسیار أثیرگذار اس

وایدگری داشته باشد .یافتههای پژوهشي دالی
] [ DOR: 20.1001.1.20080166.1395.10.4.2.3

مطایعات در اینباره از هماهنگي الزم برخوردار نیستند (فتین ،

وایدین با استر

پژوهشگران بیان ميدارند که حمای

] [ Downloaded from rph.khu.ac.ir on 2021-12-01

نویته .)2111 ،3از دیگر سو نشان داده شده اس

همراه اس  .یکي دیگر از عواملي که به نظر ميرسد با مشکتت
وایدین اس

اجتماعي مناسب برخوردار نیستند و میزان وجود

محسن امیری

سازند (کوئیتنر و همکاران .)2111 ،با وجه به یافتههای پژوهشي

با کم شنوایي خفیف بودند .در این پژوهش ،به منظور جمعآوری

گفته شده و با وجه به مطایب پیشین ،پژوهش حاضر به منظور

اطتعات از ابزارهای زیر استفاده شده اس .

بررسي رابطه بین عملکرد خانوادگي ،ویژگيهای کود،،
و

شناختي واید و کود :،این

 -1پرسشنامه خصو یات جمعی

آشفتگيهای روانشناختي ،در میان وایدین دارای کودکان ناشنوا

پرسشنامه جه

انجام شده اس  .همچنین این پژوهش با بررسي رابطه این

کود ،،درجه کمشنوایي کود ، ،جنسی واید ،سن واید و میزان

متغیرها استر

و آشفتگيهای روانشناختي در میان این وایدین

درآمد خانوادگي ،هیه شده بود.

را پیشبیني کرده اس  .ا میزان و سهم هر یک از این متغیرها
در پیشبیني استر

 -2مقیا

و ستم رواني این وایدین ،بررسي شود.

حمای

اجتماعي ادرا ،شده :این آزمون دارای 12

ماده اس که وسط زیم و همکاران ( )1338طراحي شده اس
(کترا ،کاکس ،انس ،مورای و ورگرود .)2113 ،،این مقیا

روش

حمای

جامعه ،نمونه و روش نمونهگیری
بررسي رابطه عملکرد خانوادگي ،حمای
شناختي ،با استر

از جانب فرد خاص ،خانواده و دوستان را در برميگیرد.

ادواردز ( )2114آیفای کرنباخ کل مقیا

طرح پژوهش حاضر با وجه به هدف و موضوع آن ،یعني
متغیرهای جمعی

کسب اطتعات جمعی شناختي نظیر سن

را  1/85و برای خرده

مقیا های خانواده ،دوستان و فرد خاص به ر یب  1/31 ،1/51و

اجتماعي در،شده و

 1/88گزارم کرده اس  .در این پژوهش نیز میزان آیفای کرنباخ

وایدگری و ستم رواني

کلیه وایدین کودکان ناشنوا و کمشنوا شهرستانهای هران و کرج

 -3شاخص نیدگي وایدین :1این شاخص در سال  1331وسط

کودکان

آن مي وان

آبدین ساخته شد و پرسشنامهای اس

که بر اسا

استثنایي و مراکز وانبخشي وابسته به سازمان بهزیستي در

میزان نیدگي در نظام وایدین -کود ،را ارزشیابي کرد(آبدین،

شهرستانهای حاضر ،عداد 181نفر از وایدین کودکان ناشنوا و

 .)1331فرم کو اه این پرسشنامه دارای  62سوال اس  .و شیوه

کمشنوا (51نفر پدر و 121نفر مادر ،یک واید در ازای هر کود)،

نمرهگذاری به شیوه ییکرت بر حسب پاسخهای  1ا( 6از کامت

از طریق نمونهگیری در دستر  ،انتخاب گردیده و پرسشنامهها

مخایفم ا کامت موافقم) انجام ميشود و نمره کلي این مقیا
وایدین در امر ربی فرزندان و برخورد

در اختیار آنها قرار داده شده ا آنها را کمیل کنند .دامنه سني

برآوردی ،از میزان استر

این وایدین از  28ا  32سال (با میانگین 36/ 6و انحراف

با ایزامات فرزندپروری ،به دس

استاندارد )4/3بود .میزان درآمد برای هر خانواده از هشتصدهزار

اعتماد همساني دروني ،از طریق محاسبه آیفای کرونباخ برای

ومان ا دومیلیون ومان در ماه متغیر بود .کودکان کم وان ذهني

مقیا

در یک گروه  634نفری از وایدین ساکن در منطقه

از  111پسر و  81دختر  2ا  12سال(با میانگین سني 8/61

ویرجینیای آمریکا  1/36به دس

آمد .این ضریب در قلمرو 1/83

وانحراف استاندارد  1/6شکیل یافته بود 56 .نفر این کودکان

و در قلمرو واید  1/33بوده اس

(کروییک وهمکاران.)1333 ،

ناشنوا شدید ا عمیق 56 ،نفر با کمشنوایي متوسط و  61نفر هم

همچنین در بررسي که با روم بازآزمایي ،ضریب همبستگي

ميآید .ضریب قابلی

اعتبار و

] [ DOI: 10.18869/acadpub.rph.10.4.63

1. Parenting stress index
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این پرسشنامه  1/86به دس آمد.

جزو طرحهای همبستگي اس  .جامعه آماری پژوهش حاضر را
شکیل دادهاند .از جامعه آماری با مراجعه به مدار

] [ Downloaded from rph.khu.ac.ir on 2021-12-01

متغیرهای جامعه-جمعی شناختي وایدین ،با استر

ابزار

رابطه عملکرد خانوادگي ،حمای اجتماعي...

اسپیرمن در قلمرو کود ،و وایدین  1/81و  1/21حا ل شد ،که

مواد ) 46 ،(FAD-Iآیتم اس

حاکي از وجود همبستگي قوی و معنيدار در طي سه هفته اس

12مورد آن مربوط به حل مشکل و 8مورد آن مربوط به ابراز

( اجری .)1328 ،در این پژوهش نیز میزان آیفای کرنباخ این

عواطف ميباشد (نجاریان .)1324 ،در پژوهشهای دیگر ضریب
آیفای کرنباخ این پرسشنامه بین  1/38ا  1/32بدس

-4پرسشنامه ستم رواني :1این پرسشنامه شامل  28سوال
اس

اس (امیني.)1323 ،

که از چهار زیر مقیا (عتیم جسماني ،اضطراب و اختتل

یافتهها

خواب ،اختتل در عملکرد اجتماعي و افسردگي) شکیل شده
اس  .حساسی

آمده

فرم  28سوایي  84در د و اختصا ي بودن آن

به منظور مقایسه پدران و مادران کودکان ناشنوا و کمشنوا از

و اختصا ي بودن اندازهگیریها،

وایدین

 82در د اس  .حساسی

یحاظ نمرات کلي در پرسشنامههای شاخص استر

مربوط به وانایي پرسشنامه در مایزگذاری بین افراد برخوردار از

( p < 1/16و  )F=2/621و زیرمقیا های آن و همچنین

عمومي و دیگر افراد اس (گلدبرگ و ویلیامز.)1388 ،

پرسشنامه ستم رواني و زیرمقیا های آن (افسردگي شدید

حقیقات ونهیول ،بوکهارت( ، )2116شک و سانگ( ،)1336و

( p < 1/16و  ،)F=1/838عتیم جسماني ( p < 1/16و

گویدبرگ و همکاران( )1332همگي نشان ميدهند که پرسشنامه

 ، F=3/211اضطراب و اختتل خواب ( p < 1/16و  )F=2/564و

ستم

ستم

رواني از پایایي و روایي الزم برخوردار بوده و قابلی

اختتل در عملکرد اجتماعي ( p < 1/16و  )F=1/838از حلیل

میزان آیفای کرنباخ این پرسشنامه  1/83به دس آمد.

آن بودند که میان این وایدین در زمینه این مقیا ها فاوت

 -6مقیا

به منظور مییز میان

معنيداری وجود نداش  .بنابراین دادهها با هم وارد حلیل شدند.

خانوادههای سایم و بیمار ،ایگوهای بادیي میان اعضاء خانواده را
اندازهگیری ميکند (FAD- I) .همان آزمون سنجش خانواده

به منظور بررسي رابطه بین متغیرهای ،خصو یات وایدین،

مدل مک مستر طراحي شده و نجاریان

وایدگری و شاخص

اس

که بر اسا

ویژگي های کود ،،عملکرد خانواده ،استر

که دارای سه بعد :نقشها،

کلي ستم روان از حلیل همبستگي و از آزمون رگرسیون

حل مشکل و ابراز عواطف ميباشد .مواد این آزمون جملههایي

وایدگری و

( )1324آن را هنجاریابي کرده اس
اس

سلسله مرا بي ،جه

شاخص کلي ستم روان ،استفاده شده اس .

که خانواده آزمودني را و یف ميکند .آزمودني در واکنش

به این گزارهها ،میزان انطباق خصو یات و یف شده را با شرایط
خانواده خود ،بر روی یک مقیا

نتایج جدول( )1نشان ميدهد (اعداد ردیف اول در جدول

ت
ییکرت چهار طبقهای کام ً

شماره  1معرف هر کدام از متغیرهایي اس

که در ستون اول

شمارهگذاری شده اس ) که بر طبق ضرایب همبستگي محاسبه

آزمون به گونهای نمرهگذاری ميشود که هرچه نمره خانواده باال ر

شده ،بین سن کود ،با استر

و کارایي بهتری دارد .مجموع

وایدگری و شاخص کلي

ستم روان رابطه منفي وجود دارد .همچنین بین شدت ناشنوایي
کود ،و شاخص کلي ستم روان رابطه منفي و معناداری

1. General health questioners
2. Family assessment device

مشاهده شد( .) P≥1/11بر حسب ضریب همبستگي محاسبه
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ت مخایفم مشخص ميسازد .این
موافقم ،موافقم ،مخایفم ،و کام ً
باشد خانواده سایم ر اس

أثیر این مؤیفهها بر استر
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استفاده در پژوهشهای مربوطه را دارا اس  .در این پژوهش نیز

واریانس یک متغیره و چند متغیری استفاده شد .نتایج حاکي از

سنجش خانواده :2این مقیا

] [ Downloaded from rph.khu.ac.ir on 2021-12-01

پرسشنامه  1/81به دس آمد.

که 21مورد آن مربوط به نقشها و

محسن امیری

شده ،بین حمای
استر

اجتماعي و میزان درآمد خانوادگي نیز با

وایدگری و شاخص کلي ستم روان رابطه منفي وجود

دارد( .) P≥1/11بین متغیر نقش با شاخص کلي ستم

و

بحث و نتیجه گیری

وایدگری رابطه منفي وجود دارد .ضریب همبستگي

محاسبه شده بین متغیر حل مشکل ،با شاخص کلي ستم
استر

شاخص ستم روان مؤثر بوده اس .

وایدین کودکان ناشنوا ممکن اس

و

جانبه کود ،خود با استر

وایدگری نیز حاکي از رابطه منفي بین این متغیرها اس .

مشاهده شد .به جه

مشکتت روانشناختي وایدین کودکان ناشنوا و نظام خانوادگي

وایدگری نیز رابطه منفي

أکید شده اس  .پژوهشها چنین بیان ميکنند که وایدین

بررسي اینکه کدام یک از متغیرهای

خصو یات جمعی شناختيِ واید و کود ،،حمای

کودکان ناشنوا نسب

اجتماعي و

اگر چه استر

وایدگری و شاخص کلي ستم روان ميباشد از حلیل

وایدین رابطه داشته باشد (رنه نویته.)2111 ،

وایدگری را

متغیرهای چون سن کود ،،سطح

نا واني و میزان درآمد خانواده حل مشکل ( ،)P ≥1/11حمای
اجتماعي در ،شده ،نقش و ابراز عواطف ( ) P≥1/16با وجه به
ضرایب رگرسیون (بتای) محاسبه شده به ورت معنيداری در
وایدگری مؤثر بوده اس .

] [ DOR: 20.1001.1.20080166.1395.10.4.2.3

گردد و با عوامل بسیار زیادی از جمله خصو یات کود ،و

در د ،ویژگيهای وایدین  12در د و مؤیفههای سنجش خانواده

بیین شاخص استر

مي واند در طول زمان و غییر نیازهای

کود ،و همچنین در طول زندگي ،دستخوم دگرگوني واقع

نتایج جدول ( )2نشان ميدهد که ویژگيهای کود2/2 ،

بیین مينماید .بر این اسا

زیادی در زمان شخیص این مشکل به وجود

ميآید اما سطوح استر

رگرسیون سلسله مرا بي استفاده شده اس .

 38در د از واریانس غییرات در شاخص استر

به وایدین کودکان عادی استر

وایدگری

شدید ر و بیشتری را گزارم ميکنند .این محققان بیان ميکنند،

مؤیفههای سنجش خانواده ،پیشبینيکننده و بیینکننده
استر

این

قبیل وایدین مورد بررسي قرار گرفته و بر أثیرات این عامل بر

وایدگری نیز منفي بود .بین متغیر

شاخص کلي ستم روان با استر

و انواع نشگرها مواجه شوند؛ از اینرو

در این مقایه عدادی از عوامل مهم و أثیرگذار بر استر

ضریب همبستگي محاسبه شده بین متغیر ابراز عواطف با شاخص
کلي ستم روان و استر

در برخورد با نیازهای همه

] [ Downloaded from rph.khu.ac.ir on 2021-12-01

استر

رگرسیون (بتای) محاسبه شده به ورت معنيداری در بیین

نتایج جدول( )3نشان ميدهد که ویژگيهای کود6/2 ،
در د ،ویژگيهای وایدین 14در د و مؤیفههای سنجش خانواده
مينماید .بر این اسا

متغیرهای چون سن کود ،،سطح نا واني

و میزان درآمد خانواده ( ، )P ≥1/11حمای اجتماعي در ،شده،
نقش ،حل مشکل و ابراز عواطف ( ) P≥1/16با وجه به ضرایب
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44در د از واریانس غییرات در شاخص ستم رواني را بیین

رابطه عملکرد خانوادگي ،حمای اجتماعي و عوامل جمعی شناختي با استر ...

جدول  .1ما ریس همبستگي بین متغیرهای خصو یات واید و کود ،،حمای اجتماعي ،عملکرد خانواده ،استر

 .1سن کود،

-

 .2شدت ناشنوایي

3

2

3

8

1/12

-

 .3سن وایدین

**1/18

1/12

-

 .4میزان درآمد

1/16

1/15

-1/12

-

 .6حمای اجتماعي

1/18

*-1/16

*-1/15

**1/31

-

 .5نقش

1/12

1/15

1/12

1/21

**1/18

-

 .2حل مشکل

1/13

**1/28

*1/16

*1/23

**1/21

**1/22

-

 .8ابراز عواطف

1/18

1/16

*-1/14

1/11

1/12

**1/21

**1/25

-

**1/23

*1/26

1/16

**-1/28

*-1/12

*-1/23

**-1/13

*-1/21

-

**1/23

**1/35

-1/18

**-1/25

*-1/13

**-1/24

**-1/24

-1/18

**-1/22

 .3استر

وایدگری

 .11ستم روان

جدول  .2حلیل رگرسیون سلسله مرا بي :متغیرهای پیشبین شاخص استر

1/22

1/122

پپیشبین
ویژگيهای کود،
سن کود،

**1/21
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یکي از این عواملي که به نظر ميرسید با استر
ستم

نا واني کود ،از شدت بیشتری برخوردار باشد ،وایدین استر

و مشکتت

بیشتر و ستم رواني پایین ری را گزارم ميکنند؛ اما این

رواني رابطه داشته باشد ،سن کود ،بود که نتایج این

مطلب در حقیقات دیگر در حوزه وایدین کودکان ناشنوا بر

استر

و مشکتت ستم رواني وایدین این کودکان افزایش پیدا

أیید قرار نگرفته اس (پیپ و سیگل و همکاران 2112 ،و وپول

ميکند و رابطه متغیر سن با متغیرهای مذکور رابطهای مستقیم
و مثب
و موس

و همکاران )2111 ،اما این یافته ا حدود زیادی با یافتههای

بود .این نتیجه پژوهش با نتایج پژوهش زیدمن – زای
( )2116همخوان نبوده اس

پژوهشي دیگر همچون(فردریش و همکاران 1383 ،و هایروئید و

و با پژوهشهای پیپ و

همکاران )1336 ،دارای همخواني اس  .الزم بذکر اس

سیگل(  ، )2112یدربرگ و گلباخ ( )2112دارای همخواني اس .
در واقع بعضي از محققان گزارم ميدهند که استر

وپول و همکاران( )2111از حقیق خود این نتایج را به دس

و

آوردند که مادران کودکان با نقص شنوایي خفیف و اند ،نسب

آشفتگيهای روانشناختي مر بط با نقص شناختي کود ،با

به کودکان با نقص شنوایي باال استر

افزایش سن از بین ميرود .با این وجود ،حقیقات نشان دادهاند
که دورههای انتقایي حویي ممکن اس

با افزایش استر

وایدین از میزان اف

شنوایي فرزند خود آگاه ميشوند ،باید

ایزامات مایي و آموزشي و همچنین وق بیشتری را برای فرزندان

باشد .از سوی دیگر به نظر ميرسد ،در کودکان ناشنوا ،هنگامي

با اقدامات درماني فوری و در دستر  ،ا اندازه بسیار زیادی

برقراری ار باط بینفردی نقش اساسي ندارد ،نقص شنوایي با

سازگاری خود با محیط را به دس ميآورند ،روبرو هستند.

زماني که نوزاد به سن استفاده از زبان برای برقراری ار باط

میان سن وایدین و استر

ميرسد متفاوت اس  .به نظر ميرسد هنگامي که کود ،بزرگتر

آماری وجود نداش

استر

وایدگری ار باط معناداری از یحاظ

به این معني که مادران جوان ر یا مسنتر

وایدین افزایش بیشتری یابد (کوئیتنر و هکاران .)2111 ،یدربرگ

استر

و گلباخ ( )2112بیان ميدارند که هنگامي که کود ،،نوزاد

این امر با حقیقات قبلي سازگار اس ؛ زیرا همانطور که ذکر

اس  ،زبان یکي از اجزای مهم ار باط به حساب نميآید ،از اینرو

شد یافتههای پژوهشي نشان ميدهند که سن وایدین به ورت

در سنین

رواني وایدین

شواهد مربوط بر أثیرگزاری نقص شنوایي بر استر

بیشتر و ستم روان پایین ری را گزارم نميدادند که

پایا استر  ،سازگاری ،ساختار خانواده و بهداش

بزرگتر گردیده و أخیر و نقص در کارکرد زباني ،خود را بیشتر

(بکمن 1331 ،و اسلوپر .)1331 ،سطح درآمد خانوادگي نیز با

سوگ ،فقدان و

وایدگری و ستم رواني وایدین دارای رابطه بود به این

مينمایاند .أثیر نقص شنوایي بر احسا
استر

استر

معني که با کاهش درآمد خانوادگي ،وایدین سطوح استر

وایدین خود را به ورت بارز ری نشان ميدهند .نتایج

بیانگر این امر ميباشند که شدت و میزان ناشنوایي کود ،هم
بر ستم روان و هم بر استر

و ستم

وایدگری أثیرگذار اس و هر چه
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باال ر

رواني کمتری را گزارم ميدادهاند و این امر با

] [ DOI: 10.18869/acadpub.rph.10.4.63

پایین به ورت بارز ،مشهود نميباشد ،اگرچه هنگامي که کود،

در خانوادههای با مشکتت رشدی و حسي را پیشبیني نميکند

] [ DOR: 20.1001.1.20080166.1395.10.4.2.3

خود در مقایسه با کودکاني که شدت ناشنوایيشان کمتر بوده و

و هنوز زبان به عنوان مهم رین عضو

شده و أثیر نقص شنوایي آشکار ر ميشود ممکن اس

بیشتری را جربه

ميکنند .در این رابطه چنین مي وان بیان داش که هنگامي که

وایدین دارای کود ،با مشکتت رشدی و حسي ،رابطه داشته
که کود ،کوچکتر اس

که

] [ Downloaded from rph.khu.ac.ir on 2021-12-01
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حقیقات قبلي سازگار اس

و این یافتهها از این جه

( وپول 2111 ،و پیپ و سیگل،

.)2112

که نقش بسیار حیا يای را در

سازگاری این وایدین با استر

وایدگری و ستم رواني ایفا

ميکنند ،اهمی دارند.

وایدگری در کودکان ناشنوا همبستگي دارد ،سطح درآمد این

از دیگر سو ار باط بین متغیرهای ایفای نقش ،حل مشکل و

وایدین ميدانند و بیان ميدارند که مادران با سطح درآمد

و ستم رواني وایدین منفي بود و این

اقتصادی پایین استر

ابراز عواطف ،با استر
بدان معني اس

بیشتری را گزارم ميکنند .عتوه بر این

سطح درآمد اقتصادی باعث بوجود آمدن و شدت یافتن

که با کمتر شدن قسیم وظایف ،نقشها و ابراز

عواطف در درون خانواده ،شاخص کلي مشکتت ستم

روان و

گرفتاریها و مشکتت روزمره وایدین کودکان ناشنوا در برخورد

استر

با ایزمات مایي کودکان ناشنوا شده و یکي دیگر از عوامل مر بط

اجری ( )1328و کروییک ( )1333در زمینه مشکتت رشدی

( وپول .)2111 ،یکي دیگر

دارد .بعد از شخیص کود ،مبتت به نقص شنوایي،

با استر

وایدگری این وایدین اس

از عواملي که در این پژوهش مورد بررسي قرار گرف

مطابق

وایدگری بیشتر شده اس  .این یافته با نتایج حقیقات

و در

عریف وایدین از خود و همچنین نقش خود به عنوان یک واید

سازگاری با ناشنوایي نقش بسیار مهمي را در وایدین کودکان

دستخوم غیرات بسیار ميگردد(کوئیتنر و همکاران .)2111 ،

ناشنوا ایفا مي کند میزان حمای

اجتماعي اس  .میزان حمای

اجتماعي در،شده نیز با استر

شخیص نقص شنوایي در کود ،،باعث بوجود آمدن غیرات
سریع و غیرقابل انتظاری در سبک زندگي وایدین ميشود و بعد

وایدگری و ستم رواني

از شخیص کمشنوایي ،وایدین شوکه شدۀ این کودکان ،ممکن

و مشکتت ستم رواني بیشتر ميشدند .این

اس

هیجانا ي از قبیل غمگیني ،اضطراب و در بعضي مواقع

نتیجه نیز با پژوهشهای انجام شده در این حیطه دارای

ر

را جربه کنند (کوئیتنر ،گلوکاف و جکسون.)331= ،

(رنه نویته 2111 ،و هینتر مایر ،)2115 ،به

پژوهشها نیز بیان ميکند این قبیل وایدین ممکن اس  ،دچار

همخواني اس

ور ي که هینترمایر( )2115بیان ميدارند که میزان

خستگي و

احسا

بيکفایتي شده و در آینده با احسا

دستر پذیری منابع اجتماعي و گروههای حمایتي مي واند

فرسودگي مزمن دس

برفرایند سازگاری این وایدین أثیر عمیقي بگذارد .از دیگر سو

اضطراب ،درماندگي ،غمگیني ،ر

نشان داده شده اس  ،با افزایش حمای

این احساسات اس

اجتماعي میزان استر

به گریبان شوند .احساسا ي از قبیل
و خشم نها فقط عدادی از

که وایدین کودکان مبتت به ناشنوایي و

کودکان ناشنوا کاهش پیدا ميکند ( هینترمایر  2115و یدربرگ

مدت مي وانند بر قسیم وظایف در زمینه نگهداری از کود،،

و گلباخ .)2112 ،یدربرگ و گلباخ( )2112بیان ميدارند که

روابط زناشویي مطلوب و همچنین ایفای نقش عاطفي شوهر و

وجود کود ،ناشنوا و کمشنوا به شیوه مختلفي بر شبکههای

همسر بودن و نحوه ابراز عواطف زوجین أثیر گذار بااشند و

اجتماعي که وایدین این کودکان ،در آنها به عامل مشغولاند،

وایدین کودکان ناشنوا را در ار باط با یکدیگر دچار مشکل سازند

أثیر ميگذارد .این محققان بیان ميکنند که مادران کودکان

(رنه نویته .)2111 ،اگر چه این پژوهش دارای نتایج بسیار مهمي

ناشنوا ،در شبکههای اجتماعي کمتری به فعایی مشغول هستند

که این پژوهش مانند سایر پژوهشها

بود؛ اما الزم بذکر اس
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خانوادههای با کودکان مبتت به نا واني و بخصوص خانوادههای

کمشنوایي در طول زمان جربه ميکنند ،این احساسات در دراز
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وایدین دارای رابطه بود که این معني که با کاهش حمای
اجتماعي استر
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 با وجه به.دارای محدودی هایي بود که به آنها اشاره خواهد شد
محدوی هایي که این پژوهش از نظر رومشناختي با آن مواجه
 نمي وان، ابزارها و گروه نمونه، نظیر روم مقطعي، بوده اس
 در هر.نتایج آن را به آساني به دیگر ابزارها و گروهها عمیم داد
حال نتایج حا ل از این پژوهش مي واند در شناسایي عوامل
،و ستم روانِ وایدین کودکانِ ناشنوا

أثیرگذار بر استر

رهنمودهای ارزشمندی را در اختیار نهادهای أثیرگذار و
صمیمگیرنده قرار دهد ا آنها با برنامهریزیهای هر چه دقیقتر و
 راه را برای کاستن از بار دشواریهای این وایدین هموار،علمي ر
آمده در

 همچنین در پارهای از موارد یافتههای به دس.سازند

این پژوهش با یافتههای پژوهشهای دیگر متفاوت بودند و این
امر یادآوری این مطلب را ضروری ميسازد که باید پیرامون
موضوع مورد نظر مطایعات دیگری نیز انجام شوند و در آنها از
ابزارهای شناخته شده دیگری استفاده شده و ار باط و اثر
متغیرهای دیگری از جمله متغیرهای واسطهای و میانجي نیز
.مورد وجه قرار گیرند
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