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 simarajabpour@yahoo.com موزش عالی حکیم نظامی قوچان،قوچان،ایرانآاستادیار گروه روانشناسی موسسه 1

 دکتری تخصصی روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی.2

              Ali.yazdanbakhsh@mail.um.ac.irاستاد دانشگاه فرهنگیان واحد پردیس ثامن الحجج)ره(.   3

 سی ارشد روانشناسی عمومی.کارشنا4

 

 چکیده

 شهر ستثناییا ارسمدمتوسطه اول و دوم  مقطع ستثناییا نکادکو درانما شامل هشوپژ ینا ریماآ جامعهروش: 

 نفر 96 با برابر در دسترس یریگروش نمونهبا نمونه  حجم هشوپژ یندر ا. باشدیم 69-69تحصیلی  لاسدر  قوچان

 یراهبردهای هاپرسشنامهی این تحقیق با استفاده از هاداده. باشدیم  ستثناییا نکادکو وهگر 3از  یك هر درانمااز 

 با استفاده پژوهش این یهاهیفرض. انجام گردید (1662رضایت زناشویی هودسن )و 1651و موس ) نگزیلیب یامقابله

 spss آماریافزار نرم از استفاده با و شد استفادهتحلیل واریانس چند متغیره )مانووا( و ضریب همبستگی پیرسون از 

  گرفت. و تحلیل قرار تجزیه مورد 23 نسخه

 یرضامندبا  مدارمسئله مدار و  جانیه یامقابله یهاسبك نیب: نتایج تجزیه تحلیل آماری نشان داد که هاافتهی

 یافت شد.  یشهر قوچان رابطه معنادار ییکودکان استثنا نیوالد نیدر ب ییزناشو

تولد و حضور کودک استثنایی در هر خانواده به مثابه رویدادی گفت که  توانیم هاافتهبا توجه به یی: ریگجهینت

. در چنین شرایطی استفاده والدین از شودیمن والدین این کودکان نامطلوب سبب بروز مشکالت وسیع عاطفی در میا

 نقش مثبتی ایفا کند هاآنی شناخترواندر سازگاری و سالمت  تواندیمی مناسب است که امقابلهی هاسبك

 

 یی، والدین کودکان استثنایی.زناشو یرضامند ی،امقابله یهاسبکهای کلیدی: واژه
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 مقدمه

 كیتولد  .ختیآن را به هم خواهد ر ستمیکل س ،در هر عضو و عنصر آن یختگیرهماست که به یتماعنظام اج كیخانواده 

 یمنداضر(. 1363 ،یبادآخواهد کرد )جنا رییتغ ییهاخانواده نیدر چن یارتباط یهاستمیو س ییروابط زناشو ییکودک استثنا

 رتعبا ناشوییز ضایتر . باشدیم، کنندیم تجربهدر ازدواج  انهمسر که ناشوییز منظا یك مهم ربسیا نباجواز  یکی ناشوییز

 ییهاجنبه ؛ناشوییزبطه را یهاجنبه متما به توجه با دمرشده زن و تجربه تلذو  ضایتر دی،خشنواز  عینی تحساسااز ا ستا

 (.1364)اسدی و همکاران،  هرـغیو  انندزفر دی،قتصاایت ضعو ،جینزو طتباار مانند

. به بیان دیگر معلولیت فرزند دهدیمقرار  ریتأث، نه تنها والدین، بلکه سایر اعضای خانواده را نیز تحت 1نائیتولد کودک استث

، 3و برانت 2که خانواده نتواند کارکردهای متعارف خود را به نحو مطلوب تداوم بخشد )رید شودیم، موجب متولدشدهتازه 

 جهان استثنایی نوجوانان و کودکان جمعیت جهانی، فراوانی بهداشت سازمان دبرآور اساس (. بر2616و همکاران،  4؛ هاور2669

افروز، ارجمندیان و )است  افزایش به رو آینده در تعداد این جهان، جمعیت در افزایش با و است نفر میلیون 866 حاضر در حال

 (.2665ساداتی، 

 الدین از جمله رضامندی زناشویی، حائز اهمیت است.و گونهنیای کیفیت زندگی هامؤلفهبنابراین پرداختن به  

 مورد انتظارش است تیبرداشت با وضع نیموجود رابطه با همسر و انطباق ا تیبرداشت فرد از وضع محصولرضامندی زناشویی 

زن و شوهر متقابل  یاجتماع یروان یازهایاز ن یاریبس کنندهنیاز منابع تأمرضامندی زناشویی (. 1363و همکاران،  بهمنی)

برجسته  یو شاخص کنندیخود بنا م یاست که همسران در طول زندگ یتیحائز اهم یارتباط یهاشده و از جنبه بمحسو

 رضامندی، دیگر عبارتی به (.1366)اکبری،  شودیم بمحسو ییرابطه زناشو كی یکارآمد زانیجهت قضاوت در مورد م

پرزور  بشرپور،) دارند رضایت و شادمانی بودن احساسباهم  و یکدیگر با دواجاز از شوهر و زن آن که در است وضعیتی زناشویی

  (.1369 و معاضدی،

 دوجانبه و حمایت و احترام داشتن، رابطه از کلی شادمانی احساس ،متقابل توجه و اعتماد روحیه داشتن، زناشویی رضایت

 (. 2614، 9و میلر 8)جك سون است شده تعریف ازدواج در ثبات داشتن

، یشناختروان فرآیند یك عنوان به، 9. مقابلهباشدیمدر رضامندی زناشویی والدین  رگذاریتأثی هامؤلفهی از امقابلهی هاسبك

 تنظیم و برای اداره تالش شامل که، شودیم گفته زا تنش بر شرایط غلبه برای فرد رفتاری و شناختی یهاکوششمجموع  به

های (. سبك2614، 11و مارزولینی 16، مادان6، فلت5شانمگاس گارامهاست )آن میان کشمکش و درونی، محیطی تقاضاهای

 الگوهای. ها و فرآیندهای رفتاری و شناختی برای ممانعت، مدیریت یا کاهش استرس استای از فعالیتای مجموعهمقابله

، )عارفی باشدیها مآن رهاسازی وتنش  مولد هیجانی یهاپاسخ مدیریت، هدفشان که است راهبردهایی شامل، یامقابله

 (.1368، محمدیان گل رحیمی و

اند. افراد به (، از اولین پژوهشگرانی بودند که در یك چارچوب منسجم به موضوع مقابله پرداخته1654) 13و الزاروس 12فولکمن

س و فولکمن آن را مقابله که الزارو دهندیمهای شناختی و رفتاری انجام منظور جلوگیری، مدیریت و کاهش تنیدگی، تالش
                                                           
1 Exceptional Children 

2 Ryde 

3 Brant 

4 Huver 

5 Jackson 

6 Miller 

7 Coping 

8 Shanmugasegaram 

9 Flett  

10 Madan 

11 Marzolini 
12 folkman 

13 Lazarus 
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 شودیم متمرکزفشار آور  عامل بر فرد 1مدار مسأله مقابله سبك . دراندنموده اشاره یامقابله یهاسبكنوع از  دو اند و بهنامیده

، 2دارم هیجان یمقابله سبك در اما، دهد انجام آن حذف یافشار آور شرایط  تغییر راستای در یاسازنده اقدامات کندیم سعی و

 هیجانی مهار و تنظیم، مدار هیجان یمقابله یهیاول کارکرد. کند مهار رافشار آور  یواقعههیجانی  پیامدهای، کندیم سعی فرد

 در و سعی کندیم تمرکز مسأله بر فرد، مدار مسأله یمقابلهسبك  در اما شود حفظ فرد هیجانی تعادل تا است فشار آور عامل

ی مسئله مدار، تالشی به منظور تغییر و یا امقابلهسبك  (.2614ایزدی خواه، محمدتقی نسب و رضایی،  دهقانی،) دارد آن حل

در برابر شرایط فشارزاست  ریپذكیتحرمقابله هیجان مدار شامل رویکردی هیجانی و  کهیدرحالکاهش شرایط فشارزاست. 

 (.1368غالم پور، اعتماددار و ، )اسماعیلی

ی به منظور به حداقل رساندن و یا به طور کامل کنار آمدن با عواقب نامطلوب بیماری ضروری امقابلههای استفاده از راهبرد

 و اجتماعی حمایت، نزدیك دوستان که تعداد دریافتند (،2616همکاران ) و 4(. کودزی2614و همکاران،  3است )میالن جوال

 همچنین رابطهشده ادراک اجتماعی حمایت. دارد شدهیابیارزخود  سالمت با مستقلی و مثبت رابطه اجتماعی فراوانی مشارکت

 خطر و احتماال کندیم تضعیف را افسرده خوی و خلق با مرتبط، عروقی-قلبی بیماری خطر و دارد منفیباعاطفه  معکوسی

را  یو عاد ییکان استثناکود نیمقابله والد یهاسبك یدر پژوهش زین ،(2666). پاستر، براند و جان دهدیم کاهش را ریوممرگ

بهره  یمتفاوت یامقابله یهازا از سبك یدگیتن یهاتیدر موقع یو عاد ییکودکان استثنا نینشان داد؛ والد جینمود. نتا سهیمقا

 .برندیم

و خود  یزندگ تیفیموثر بر ارتقا ک یکه نقش نیوالد یهایژگیخانواده و عوامل مرتبط با آن از جمله و تیبا نظر به اهم

 کودکان والدین بین در زناشویی رضامندی با یامقابله یهاسبك ی رابطه بینکودکانشان دارند، پژوهش حاضر به دنبال بررس

 استثنایی است. 

 اهداف تحقیق

 هدف اصلی: 

 .شهر قوچان ییکودکان استثنا نیوالد نیدر ب ییزناشو یبا رضامند یامقابله یهاسبك نیب یبررسی رابطه-

 رعی:اهداف ف

 شهر قوچان. ییکودکان استثنا نیوالد نیدر ب ییزناشو یبا رضامند ی مسئله مداراسبك مقابله نیب یرابطه یبررس-

 شهر قوچان. ییکودکان استثنا نیوالد نیدر ب ییزناشو یبا رضامند ی هیجان مداراسبك مقابله نیب یرابطه یبررس-

 ی تحقیقهاهیفرض

 : یاصل هیفرض

 وجود دارد. یشهر قوچان رابطه معنادار ییکودکان استثنا نیوالد نیدر ب ییزناشو یبا رضامند یامقابله یهاسبك نیب-

 :یفرع یهاهیفرض

وجود  یشهر قوچان رابطه معنادار ییکودکان استثنا نیوالد نیدر ب ییزناشو یمسئله مدار با رضامند یاسبك مقابله نیب-

 دارد.

وجود  یشهر قوچان رابطه معنادار ییکودکان استثنا نیوالد نیدر ب ییزناشو یبا رضامندمدار  جانیه یاسبك مقابله نیب-

 دارد.

 

 

                                                           
1 Problem Solving Coping Styles 
2 Emotional Coping Styles 
3 Milanioglu 
4 kodzi 
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 پژوهش روش

 ارقر مطالعه ردمو متغییر چند یادو  بین بطهدر آن را که اچرباشد. پژوهش حاضر توصیفی از نوع مطالعات همبستگی می

متوسطه اول و  مقطع نابینا( وهنی مانده ذعقب ،اشنو )کم تثناییسا نکادکو درانما شاملحاضر  هشوپژ ریماآ جامعه.ردیگیم

 96 با برابر نمونه حجم هشوپژ یندر انفر می باشد. 166به تعداد  69-69تحصیلی  لسادر  قوچان شهر ستثناییا ارسمددوم 

نتایج منطقی در این  والدین کودکان می باشد. به دلیل در دسترس نبودن همه جامعه آماری و به دلیل رسیدن بهاز  نفر

 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیدند. 166نفر از بین  96پژوهش، 

 سامیا ئهارا، فیدتصا بنتخاا جهت زانموآ نشدا کلیه سامیا ثبت جهت ستثناییا ارسمد به جعهامرو  نامه معرفی یافتدر 

 منجاا زموآ نشدا دنبو نمسلماو  دنبو دلوا تك ،قطال معداز  عطالا کسبو  ارسمد انمدیر به نمونهگروه  زانموآ نشدا

ورده شد. در آپس از انتخاب گروه نمونه، جهت انجام پژوهش، از واجدین مالک ورود، جهت پژوهش دعوت به عمل  .گردید

 صورتی که فرد آمادگی شرکت در پژوهش را داشت، پرسشنامه ها توسط مادران تکمیل می گردید. 

 ابزار پژوهش

 و پرسشنامه زیر استفاده شده است:در این پژوهش از د

 (1311موس ) و بیلینگز ای مقابله راهبردهای پرسشنامه

سوال بلی/ خیر است که سه نوع مقابله  16سنجد و شامل زا را میاین پرسشنامه، نحوه پاسخگویی افراد به حوادث استرس

ای گروهی از در بررسی رفتارهای مقابله 1654ل سنجد. بیلینگز و موس در سارفتاری فعال، شناختی فعال و اجتماعی را می

ای درجه 4ماده افزایش دادند و به جای بلی/ خیر از مقیاس لیکرت  32ی قبلی را به های پرسشنامهیتمآبیماران افسرده 

ر ارزیابی ماده مربوط به مقابله متمرکز ب 8ای مشخص شد: نوع راهبرد مقابله 8ی جدید استفاده نمودند. در این پرسشنامه

ماده مربوط به مقابله  4ماده مربوط به مقابله متمرکز بر هیجان،  11ماده مربوط به مقابله متمرکز بر حل مساله،  3شناختی، 

 ی متمرکز بر مهار جسمانی یا جسمانی کردن مشکالت است. ماده مربوط به مقابله 6مبتنی بر جلب حمایت اجتماعی و 

 نحوه نمره گذاری

جمله است.  9جمله و پاسخ های اجتنابی با  9جمله، پاسخ های مقابله رفتاری فعال با  9ابله شناختی فعال با پاسخ های مق

، 19، 14، 13، 11، 16، 5، 8، 2، 1) جمله ی 11شیوه مقابله متمرکز بر حل مساله با  عالوه بر آن از طریق این پرسشنامه دو

در این  .گرفته است قرار( مورد بررسی 15، 18، 12، 6، 9، 9، 4، 3) یجمله  5( و مقابله متمرکز بر هیجان با 16، 19

پرسشنامه آزمودنی باید به هر یك از جمالت که نوعی پاسخ مقابله ای محسوب می شود به صورت بلی یا خیر جواب دهد. به 

نه ای شامل همیشه، بیشتر گزی 4منظور آنکه میزان استفاده از پاسخ های مقابله ای دقیق تر مشخص می شود از یك مقیاس 

نمره می گیرد. به  3کند بین صفر تا  اوقات، گاهی، هیچ وقت استفاده می شود و آزمودنی بر مبنای گزینه ای که انتخاب می

وسیله این پرسشنامه برای هریك از ازمودنی ها نمره کل راهکارهای مقابله که کمترین نمره برای هر فرد صفر و بیشترین نمره 

است و نمره پاسخ  33و نمره پاسخ های مقابله متمرکز بر حل مساله کمترین نمره برای هر فرد صفر و بیشترین نمره است  89

 است، محاسبه می گردد. 24مقابله متمرکز بر هیجان که کمترین نمره برای هر فرد صفر و بیشترین نمره 

 روایی و پایایی ابزار

، برای مقابله مبتنی بر مهار هیجانی 66/6ه است و برای خرده مقیاس حل مساله گزارش شد 96/6ضریب پایایی بازآزمایی آن 

و برای مقابله مبتنی  66/6، برای مقابله مبتنی بر جسمانی کردن مشکالت 95/6، برای مقابله مبتنی بر ارزیابی شناختی 98/6

. با ده استگزارش ش 99/6تا  41/6ز ه احاصل شده است. اعتبار همسانی درونی این پرسشنام 66/6بر جلب حمایت اجتماعی 

ذکر شد و روایی این پرسشنامه با استفاده از شیوه  59/6استفاده از روش آلفای کرونباخ، ضریب پایایی این پرسشنامه برابر 

 می 55/6 و 95/6 برابر با ترتیب به آن محتوایی روایی و کرونباخ آلفای اساس بر اعتبار ضریب د.بو 56/6تحلیل عامل برابر 

 این روایی .دهد می بدست شود می شامل را 3 تا6 بین ای نمره که شده بندی درجه مقیاس مبنای بر گذاری نمره شیوه. باشد
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، فروزنده)است  رسیده اثبات به محمدیان آقا و طباطبایی و فر چاووشی از جمله داخلی های پژوهش از بسیاری در مقیاس

1352). 

 (1332دسن )پرسشنامه رضایت زناشویی هو

شوهر  ایدامنه مشکالت زن  ایشدت  زان،یم یریگاندازه ی( برا1662توسط هودسن )که است  یانهیگز 9 یسؤال 28یك ابزار 

ی مشکالت را از نظر کند، بلکه دامنهاین مقیاس ویژگی رابطه را یك کل واحد تلقی نمی شده است. نیتدو ییدر رابطه زناشو

ی عدم که نمرات کمتر از آن نشانه 38است. یکی نمره  1کند. این مقیاس دارای دو نمره ی برشگیری میزن و مرد اندازه

 96داللت بر وجود مشکالت بالینی قابل مالحظه دارد. دومین نمره برش،  38مشکالت مهم بالینی رابطه است. نمرات بیشتر از 

 (.1364، سهراب بیگباشد )ارای مشکالت بیشتری میدهنده آن است که مراجع دتقریبا نشان 96است. نمرات باالتر از 

 گذارینحوه نمره

های و جمع کردن نمرات سوالگذاری شاخص رضایت زناشویی ابتدا با معکوس نمودن  نمره

های پاسخ داده شده مانده سوالشود، سپس این نمرات با نمرات باقیمحاسبه می 23و  21،26،16،19،19،13،11،6،5،8،3،1

شود. دامنه ( تقسیم می186شماره سواالت پاسخ داده شده حداکثر )برابر  9ضرب شده و بر  166ود. این رقم در شجمع می

 (.1364، سهراب بیگاست که نمرات باالتر آن نشانه شدت و وسعت مشکالت است ) 166-6آمده بین  دستبه رقم 

 ابزارپایایی روایی و 

 ابزارروایی 

 بودن منفی آورد. علت دست به -/.589 با انریچ همبستگی برابر آزمون و آزمون این بین خود پژوهش (، در1351صداقت )

 انریچ در و است پایین زناشویی رضایت نشانه باال نمرات زناشویی هودسن شاخص رضایت در که است این همبستگی ضریب

 ،سهراب بیگاست ) هودسن پرسشنامه بمناس روایی نشانه همبستگی این زناشویی باالست. دهنده رضایت نشان باال نمرات

 (. 1361، کاکابراییدست آمده است )/. به69پایایی این پرسشنامه از نظر سازنده اصلی آن  (.1364

 های پژوهشیافته

 های توصیفییافته

: میانگین سنی والدین کودکان استثنایی1جدول   

ترینبیش کمترین انحراف معیار میانگین   

15/2 36 سن  22 88 

 

نمونه پژوه به تفکیک سطح تحصیالت: توزیع فراوانی 2جدول   

تسطح تحصیال  درصد فراوانی تجمعی درصد فراوانی فراوانی 

پلمید ریز  11 66/16 %  66/16 %  

% 25 15 دیپلم  66/41 %  

پلمیدفوق  11 91 %  66/71 %  

% 21 12 لیسانس  66/31 %  

سانسیلفوق  5 94/1 %  111 %  

% 111 61 کل   

                                                           
1 Cutting scores 
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 رضامندی زناشویی های توصیفی نمرات : شاخص9جدول 

 ترین نمرهبیش کمترین نمره انحراف معیار میانگین تعداد متغیر

 51 28 28/19 53/48 96 رضایتمندی زناشویی

 

به  شدهمشاهدهمندی زناشویی، میانگین و انحراف معیار شود، در متغیر امید رضااهده میکه در جدول فوق مش همان طور

 است.  51و  28ترین نمره مشاهده به ترتیب است و کمترین و بیش 28/19و  53/48رتیب ت

 ی امقابلههای توصیفی نمرات راهبردهای : شاخص4جدول 

 ترین نمرهبیش کمترین نمره انحراف معیار میانگین تعداد متغیر

 31 16 99/8 5/16 96 راهبرد مساله مدار

 24 16 26/4 99/19 96 راهبرد هیجان مدار

 

است و  99/8و  5/16یافته های جدول فوق نشان می دهد، میانگین و انحراف معیار مشاهده شده راهبرد مساله مدار به ترتیب 

است. در راهبرد هیجان مدار، میانگین و انحراف معیار مشاهده شده به  31و  16ترین نمره مشاهده به ترتیب کمترین و بیش

 است.  24و  16ترین نمره مشاهده به ترتیب و کمترین و بیشاست  26/4و  99/19ترتیب 

 های استنباطییافته

 فرضیه فرعی اول 

وجود  یشهر قوچان رابطه معنادار ییکودکان استثنا نیوالد نیدر برضامندی زناشویی با  مدارمسئله  یسبك مقابله ا نیب

 تفاده شد. به منظور بررسی این فرضیه از آزمون همبستگی پیرسون اس دارد.

 رضامندی زناشویی : آزمون همبستگی پیرسون در بررسی رابطه راهبرد مقابله مساله مدار با 5جدول 

 متغیر
 رضایتمندی زناشویی

 داریسطح معنی مقدار همبستگی  تعداد

 6661/6*** -48/6 96 مساله مدار

***111/1 > p       

=  -p ،48/6 < 661/6)راهبرد مساله مدار  دهد که بیننشان می 6-4بستگی پیرسون در جدول محاصل از آزمون ه یهایافته

xyr)  همبستگی منفی و معنی دار وجود دارد. بنابراین فرضیه فرعی اول پژوهش تایید می شود. رضامندی زناشویی با 

 رضیه فرعی دوم ف

وجود  یشهر قوچان رابطه معنادار ییکودکان استثنا نیوالد نیدر برضامندی زناشویی با  مدار جانیه یسبك مقابله ا نیب

 به منظور بررسی این فرضیه از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد.  دارد.

 رضامندی زناشویی : آزمون همبستگی پیرسون در بررسی رابطه راهبرد مقابله هیجان مدار با 6جدول 

 متغیر
 رضایتمندی زناشویی

 داریسطح معنی  مقدار همبستگی تعداد

 611/6* 33/6 96 هیجان مدار 

*15/1 > p       
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= p ،33/6 < 68/6)راهبرد هیجان مدار  دهد که بیننشان می 16-4بستگی پیرسون در جدول محاصل از آزمون ه یهایافته

xyr)  تایید می شود. همبستگی منفی و معنی دار وجود دارد. بنابراین فرضیه فرعی دوم پژوهش رضامندی زناشویی با 

 یریگجهینتبحث و 

کودکان  نیوالد نیدر برضامندی زناشویی با  مدارمسئله  یاسبك مقابله نیب که کردیمفرضیه فرعی اول پژوهش بیان 

به منظور بررسی این فرضیه از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد.  وجود دارد. یشهر قوچان رابطه معنادار ییاستثنا

مارشا، جان و فرانك  ،(1362) زادگان نریمانی و عیسی، بشرپوری پژوهش هاافتهضیه فرعی اول پژوهش همسو با یی فرهاافتهی

 نیرابطه ب ، در پژوهشی(1363) یرحمان( است. 2616همچنین ولکر و همکاران ) (،2666(، حجازی، افروز و صبحی )2664)

 ای ی)معلول جسم ییفرزندان استثنا یدارا نیوالد یذهن یستیزعامل( با به 8)ی تیشخص یهایژگیو و یامقابله یهاسبك

اجتناب رابطه منفی و با حل مدبرانه مسئله رابطه  -نتایج نشان داد زندگی هدفمند با سبك مقابله گریزرا بررسی نمود.  (یذهن

والدین کودکان استثنایی رابطه مقابله در  یهامثبت معنادار وجود دارد. اما با نتایجی که به دست آمد بین رشد فردی و سبك

وجدان بودن و روان  شخصیتی با یهایژگیوالدین کودکان استثنایی بر اساس و یشناخت، بهزیستی روانردمعناداری وجود ندا

با بررسی ارتباط رضایت زناشویی با راهبردهای  (،1363)بهنام مقدم، هاشمی، بیرامی و یاریان است.  ینیبشینژندی قابل پ

 یامحور و رضایت زناشویی ارتباط مثبت و معنادار و بین راهبرد مقابله مسأله یانشان دادند که بین راهبرد مقابله یامقابله

(، در پژوهشی بر روی والدین 2664مارشا، جان و فرانك ) محور و رضایت زناشویی ارتباط منفی و معناداری وجود دارد. هیجان

ی مسأله مدار امقابلهاز سبك  فرزندانشانج نشان دادند والدینی که در مقابله با مشکالت کودکان دارای اختالالت تحولی، نتای

  بهره می برند از بهزیستی ذهنی باالتری برخوردارند.

 مدیریت، هدفشان که است راهبردهایی شامل، یامقابله الگوهایکه  دکر تبیین ینگونها انمیتوفرضیه فرعی اول پژوهش را 

 مسأله مقابله سبك (. در1368، محمدیان گل رحیمی و، )عارفی باشدیها مآن رهاسازی و استرس مولد یهیجان یهاپاسخ

 آن حذف یا شرایط فشارآور تغییر راستای در یاسازنده اقدامات کندیم سعی و شودیم متمرکز فشارآور عامل بر مدار فرد

ی مسئله مدار، تالشی به منظور تغییر و یا امقابلهسبك  (.2614دهقانی، ایزدی خواه، محمدتقی نسب و رضایی، )دهد  انجام

در برابر شرایط فشارزاست  ریپذكیتحرمقابله هیجان مدار شامل رویکردی هیجانی و  کهیدرحالکاهش شرایط فشار زاست. 

 یشافزا رانبیما به سبتن ادهخانو مثبت توجهو  حمایت انمیز چه هرگفت که  توانیم(. 1368، اعتمادار و غالمپور، )اسماعیلی

 نیز ریبیما گشتزباو  دعو لحتماا طریق ینو از ا مییابد یشافزا نیز ارمساله مد مقابله هشیواز  دهستفاا رتمهاو  رتقد یابد

 .کندیم اپید کاهش

کودکان  نیوالد نیدر ب ییزناشو یبا رضامند مدار جانیه یاسبك مقابله نیب که می نمایدفرضیه فرعی دوم پژوهش نیز بیان 

 یی،کاکابرای پژوهش هاافتهی فرضیه فرعی دوم پژوهش نیز همسو با یهاافتهی وجود دارد. یشهر قوچان رابطه معنادار ییاستثنا

ی مقابله هاسبك(، نیز در پژوهشی 2666. پاستر، براند و جان )باشدی( م2618) دیو مؤ فایلط، (1366) یمراد و هومن ،افروز

ی تنیدگی زا هاتیموقعنایی و عادی را مقایسه نمود. نتایج نشان داد؛ والدین کودکان استثنایی و عادی در والدین کودکان استث

( نشان 2619و ورسکان  ) ری( و ربادا2614) چاردسنیو ر چیمك کانل، ممتوی متفاوتی بهره می برند. امقابلهی هاسبكاز 

 لیندارند و به دل یادیز ییتوانا یزندگ یروان یبا فشارها ییارویدر رو یامقابله یهااز سبك یریگدادند که افراد در بهره

 (، در معرض اختالل مجدد مصرف مواد و الکل هستند.مدارجانیو ه یناکارآمد )اجتناب یامقابله یهابه سبك شتریب استفاده

 فشارآور یواقعههیجانی  پیامدهای، ندکیم سعی فرد، مدار هیجان یمقابله سبك درگفت که  توانیمدر تبیین این یافته نیز 

 شود حفظ فرد هیجانی تعادل تا فشارآور است عامل هیجانی مهار و تنظیم، مدار هیجان یمقابله یهیاول کارکرد. کند مهار را

نسب و  دهقانی، ایزدی خواه، محمدتقی) دارد آن حل در و سعی کندیم تمرکز مسأله بر فرد، مدار مسأله یمقابلهسبك  در اما

در بهزیستی روانی والدین نقش مداخله گرانه ای داشته باشند. نتایج پژوهش بن  توانندیمی مقابله هاسبك (.2614رضایی، 
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ی دو گروه والدین دارای فرزند عادی و والدین دارای فرزند استثنایی نشان داد امقابلهی هاسبك( در مورد رابطه 2666) 1زور

ی روانی والدین در دو گروه رابطه وجود داشت. همچنین والدین دارای سبك مقابله مساله مدار، بین سبك مقابله و بهزیست

 گونهنیا توانیمبهزیستی روانی باالیی نشان دادند و والدین دارای سبك مقابله اجتنابی، بهزیستی روانی پایینی نشان دادند. 

به مثابه رویدادی نامطلوب سبب بروز مشکالت وسیع عاطفی،  اظهار نمود که تولد و حضور کودک استثنایی در هر خانواده

و  محدودکننده. چنین شرایطی به احتمال زیاد به عنوان عوامل شودیمشناختی و اجتماعی در میان والدین این کودکان 

ی مناسب امقابلهی هاسبك. در چنین شرایطی استفاده والدین از دهدیممخرب تمامی کارکردهای خانواده را تحت تاثیر قرار 

(. 1361نقش مثبتی ایفا کند )کاکابرایی، ارجمندنیا و افروز،  هاآنی شناخترواندر سازگاری و سالمت  تواندیماست که 

که  شودیمرضایت زناشویی پایین در بین والدین کودکان استثنایی امری قابل تبیین است. معلولیت یکی از فرزندان مانع از آن 

کارکردهای متعارف خود را به نحو مطلوب داشته باشد. زن و شوهر هر کدام خود یا دیگری را مسئول تولد فرزند خانواده بتواند 

و در نهایت ممکن است به طالق و جدایی، مشکالت روانی و  شودیمو مشاجرات خانوادگی از همین جا شروع  دانندیممعلول 

 (.1366وی خطاط، سلیمانی و عبدی، بر هم خوردن سازگاری اعضای خانواده منجر شود )موس

 ی پژوهشهاتیمحدود

از نظر وضعیت اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی  هانمونهی سازکسانعدم ی به توانیماز جمله محدویتهای پژوهش حاضر -1

 اشاره نمود.

 عدم وجود منابع کافی و مورد نیاز در دانشگاه مورد تحصیل.-2

وجود دارد که موجب شده  یمشکالت نهیزم نیا در. به آمار و اطالعات است یوهش دسترسو پژ قیارکان تحق نیترعمدهاز -3

 ممکن نباشد. یو ... در کشور به راحت یاطالعات یهابانكبه کتب، مجالت، آمار،  یدسترس لیاز قب یقاتیخدمات تحق

و این محدودیت دیگر این  ستیکل جامعه ن به میآن قابل تعم جیو نتا افتهینفر( انجام  96) محدود یانمونهپژوهش در  نای-4

 .باشدیمپژوهش 

 پژوهش پیشنهادهای کاربردی

 یاز طرف نهادها ،یتیو ترب یآموزش یهاتیفعال ریدر کنار سا یاجتماع یروان یتوجه مستمر و منظم به برنامه توانمندساز-1

در  ژهیو یازهایبا ن یفرزند یدارا یهاخانواده تواندیمکشور  یستیو سازمان بهز ییپرورش استثنا و مربوطه مثل آموزش

 کند.   یاریکمك و  یشناختروانکاهش مشکالت 

 کاهش یهاراه، هنیذ انتو کم نکادکو لدینوا جهت ورهمشاو  زشموآ تجلسا اوممد اریبرگز با که شودیم دپیشنها-2

 هاادهخانو گونهنیا ایبر شیزموو آ مالی ،فاهیر تمکاناو ا تتسهیال دیجاا با ل،حا عینداده و در  زشموآ نناآ بهرا  سسترا

 .دشو شتهدابر ناشوییز ضایتر دیجاا نیزو  نیروا رفشا کاهشو  حاصل تمشکال فعر جهتدر  گامی

 ها معلولیتاز  یپیشگیرو  مدیریت ل،کنتر فهد با دیبررکا داتپیشنها ئهارا ایبر زمال مینهز ها هشوپژ گونه ینا منجاا با-3

 .شد هداخو همافر جامعهدر 

 پیشنهادهای پژوهشی

 که مانیز تمد تیرعبا به یا دککو سنو  دیقتصاا ضعیتو ،معلولیت عنو نقش ،مانند دیگر یمتغیرها یبعد تتحقیقادر -1

 .دشو گرفته نظردر  ندا دهکر ندگیز ستثناییا دککو با لدینوا

تان قوچان تشکیل داده اند، بنابراین تعمیم مشارت کنندگان پژوهش حاضر را والدین کودکان استثنایی مدارس شهرس-2

 پذیری نتایج به نمونه های دیگر باید با احتیاط انجام پذیرد.

 منابع

                                                           
1 Ben-Zur 
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 زانیبا م نیوالد ییزناشو تیرضا ۀرابط(. 1364) سوگند ،قاسم زاده؛ باقر ،بناب یغبار؛ زیکامب ی،کامکار؛ هیراض ی،اسد-

-52 ، صصزییپا، 19تا  13 یهاسال ششم، شماره ،و خانواده کودک ییشنوا بیآنان در نزد فرزندان با و بدون آس تیمحبوب

66. 

(. رابطه بین ویژگی های شخصیتی و سبك های مقابله ای با 1368اسماعیلی، معصومه؛ اعتمادار، نرگس؛ غالمپور، یوسف )-

دانشگاه علوم پزشکی فسا، سال ششم،  توجه به نقش واسطه ای تاب آوری در بین بیماران مبتال به مالتیپل اسکلروزیس، مجله

 .811-864، زمستان، صص 4شماره 

(. مقایسه میزان فشار روانی و رضایتمندی زناشویی و حمایت 1362ارجمندنیا، علی اکبر؛ افروز، غالمعلی؛ نامی، محمدصالح )-

-8( :119) 3م و تربیت استثنایی. اجتماعی ادراک شده والدین کودکان کم توان ذهنی و کودکان عادی در استان گلستان. تعلی

18. 

به بهبود  دیو ام ییزناشو یتمندیازدواج به سبك اولسون بر رضا یساز یغن یآموزش گروه یاثربخش (.1366کمال ) ،یاکبر-

ارشد. دانشگاه علوم  یکارشناس اننامهیآن بر همسرانشان. پا میرمستقیغ ریرابطه زنان مراجعه کننده به مراکز مشاوره و تأث

 .یو توانبخش یستیبهز

(. نقش سرسختی روان شناختی، صبر و خوشبینی اسالمی در 1369بشرپور، سجاد؛ پرزورف، پرویز؛ معاضدی، کاظم )-

 .263-161پیشبینی رضامندی زناشویی پرستاران )با نگرش به منابع اسالمی(، سال هشتم، شماره دوم، ویژه نامه بهار، صص 

ای و حمایت اجتماعی با استرس ادراک های مقابله(. ارتباط سبك1362؛ عیسی زادگان، علی )بشرپور، سجاد؛ نریمانی، محمد-

 .45-26، تابستان، صفحه 2، شماره 6، دوره 1شده، مقاله 

 یرضامند(. 1363بهمنی، بهمن؛ نقیانی، مایده؛ قنبری مطلق، علی؛ خراسانی، بیژن؛ دهخدا، آیدا؛ علی محمدی، فهیمه )-

ی، روان شناسی سالمت، ا سهیمطالعه مقا ك: یپزشکی لییتکم یدر طی دوره درمان ها نهیبتال به سرطان سزنان م ییزناشو

 .18-8پژوهشی، سال سوم، شماره اول، بهار، صص -فصلنامه علمی

 وشارتباط رضایت زناشویی با باورهای دینی، ه (.1363) یاریان، سجاد ؛بیرامی، منصور ؛هاشمی، تورج ؛بهنام مقدم، عزیز-

 .139-131، صص 4، شماره 9دوره  ای در جانبازان و معلولین جسمی، فصلنامه طب جانباز، هیجانی و راهبردهای مقابله

مراجعه  یکودکان کم توان ذهن نیوالد ییبر کاهش تعارضات زناشو ییمشاوره زناشو یاثربخش(. 1363) نیحس ی،جناآباد

 .92-83، زمستان، صفحه 4، شماره 1، دوره 3 مقاله، 1356ماه  بهشتیردشهر زاهدان در ا یستیکننده به مرکز مشاوره بهز

 یدارا نیوالد یذهن یستیعامل( با بهز 8) یتیشخص یهایژگیو و یامقابله یسبك ها نی(. رابطه ب1363) یهاد ،یرحمان-

دانشکده اقتصاد -یدانشگاه راز-یرو فناو قات،یوزارت علوم، تحق -یدولت نامه،انی(، پایذهن ای ی)معلول جسم ییفرزندان استثنا

 ارشد. یکارشناس ،یو علوم اجتماع

 بررسی رابطه حمایت اجتماعی ادراک شده با مقیاس های بهزیستی ذهنی(. 1364) ارجمندنیا ،علی اکبر ؛آذر ،سهراب بیگ-

بیتی و سبك زندگی، مشهد، بین مادران دارای کودکان استثنایی و عادی، دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تر در

 . دانشگاه تربت حیدریه

(. بررسی و مقایسه ی رگه های شخصیت و سبك های مقابله 1368عارفی، مختار؛ رحیمی، روح اله؛ گل محمدیان، محسن )-

، 1، شماره 23ای در زنان و مردان سالم و مبتال به بیماری های قلبی سرپایی، مجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار دوره 

 .132-122فروردین و اردیبهشت، صص 

 یپزشک ریغ انیدانشجو یمقابله ا یبر روش ها یشناخت یرفتار درمان ریتاث ی(. بررس1352) هدی؛ دل آرام، مدافروزنده، ن-

 .29-39(، 3)8کرد، شهر یکرد، مجله دانشگاه علوم پزشکشهر یدانشگاه علوم پزشک

(. مقایسه ویژگی های شناختی، روانی و اجتماعی والدین 1366ی، کیانوش )موسوی خطاط، محمد؛ سلیمانی، مهران؛ عبد-

 .94-83کودکان بیش از یك فرزند استثنایی با والدین کودکان عادی، توانبخشی، دوره دوازدهم، شماره سوم، پاییز، صص 
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