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 شده ادراك اجتماعی حمایت و زناشویی رضایتمندي و روانی فشار میزان مقایسه
  گلستان استان در عادي کودکان و ذهنی توان کم کودکان والدین

  تهران دانشگاه یاراستاد/  شناسیروان دکتراي/  ارجمندنیا اکبر علی
  تهران دانشگاه استاد/ استثنایی کودکان آموزش و شناسیروان دکتراي/  افروز غالمعلی

  تهران دانشگاه/ استثنایی کودکان آموزش و شناسیروان ارشد کارشناس/  نامی محمدصالح
  

  

  :چکیده
   تـوان کـم  کودکـان  والـدین  شـده  ادراك اجتمـاعی  حمایـت  و زناشـویی  رضـایتمندي  و روانی فشار میزان  مقایسه و بررسی منظور به پژوهش این

 والـدین  از نفـري  50 گـروه  دو شـامل  پـژوهش  هـاي  نمونـه . اسـت  اي مقایسـه  -علـی  پـژوهش  روش. شـد  انجام عادي کودکان وآموزش پذیر  ذهنی
 والـدین  گروه براي شماري تمام و عادي کودکان والدین گروه براي اي خوشه روش به که باشدمی عادي کودکان والدین و ذهنی توانکم کودکان
 رضـایتمندي  ،انـریچ  زناشـویی  رضـایتمندي ، پـروري  فرزنـد  فشـارروانی  هـاي پرسشنامه، پژوهش انجام جهت. گرفت صورت ذهنی توانکم کودکان
 مـورد  رگرسـیون  و پیرسـون  همبسـتگی  ،مسـتقل  t آمـاري  هـاي آزمـون  از استفاده با نتایج. گردید اجرا شده ادراك اجتماعی حمایت و افروز زوجیت

. نمـود  تاییـد  را ذهنـی  تـوان  کـم  و عـادي  کودکان والدین زناشویی رضایتمندي و فشارروانی بین رابطه پژوهش هايیافته. گرفت قرار تحلیل و تجزیه
 ذهنـی  تـوان  کـم  کودکان والدین حال عین در .کنند می تحمل عادي کودکان والدین به نسبت را بیشتري فشارروانی ذهنی توانکم کودکان والدین
. اسـت  نبـوده  معنـادار  ،تفـاوت  شـده  ادراك اجتمـاعی  حمایت نظر از ولی ،برخوردارند تريپایین زناشویی رضایت از عادي کودکان والدین به نسبت

 منفـی  عـادي  کودکـان  والـدین  و ذهنـی  تـوان  کم کودکان والدین زناشویی رضایتمندي و فشارروانی متغیر بین همبستگی که داد نشان نتایج پژوهش
 ذهنـی  تـوان  کـم  کودکـان  در ولـی  ،است معنادار زناشویی رضایتمندي وشده  ادراك اجتماعی حمایت همبستگی ،عادي کودکان والدین در و است
 ایـن  نتـایج . اسـت  معنـادار  زناشـویی  بررضـایتمندي  تحصیالت سطح و فشارروانی اثر که داد نشان نیز رگرسیون تحلیل نتایج. است نبوده معنادار رابطه

 زناشـویی  رضایت کاهش به منجر، پذیرآموزش ذهنی توانکم کودك حضور تاثیر تحت ،والدین فشارروانی افزایش که است نکته این مبین پژوهش
 جلسـات  برگـزاري  با لذا. نمود تلقی خانواده در ذهنی توان کم کودك وجود از تابعی توانمی را زناشویی رضایتمندي عبارتی به .است شده آنان در

  .داد آموزش آنان به را استرس کاهش هايراه توانمی، پذیر آموزش کودکان والدین جهت مشاوره و آموزش
  ذهنی توان کم کودکان والدین، شده ادراك اجتماعی حمایت، زناشویی رضایتمندي، فشارروانی: هاي کلیدي واژه

  

  

  مقدمه
تـرین بسـتر رشـد    خانواده نخسـتین و مهـم   بدون شک،

       هـا  شـود و از دیربـاز نقـش   همه جانبۀ انسـان محسـوب مـی   
ــه روان   ــورد توجـ ــانواده مـ ــاي خـ ــان،و کارکردهـ       شناسـ

شناســان و متخصصــان تعلــیم و تربیــت بــوده اســت. جامعــه
زندگی زناشـویی زن و مـرد بـا ازدواج و تشـکیل خـانواده      

شود و رضایت زناشویی تضمین کننـدة سـالمت   شروع می

ــی   ــوب م ــانواده محس ــی خ ــرددروان ــه گ ــژوه،(ب  ).1383پ
حاصل خشنودي و سازگاري زن و  یی،زناشو رضایتمندي

شوهر در ابعاد مختلف زندگی مشترك اسـت و اسـتحکام   
 (عسـکري،  کندمی تضمین را والدین سالمت و خانواده بنیان

رضایت زناشویی والدین در حفظ تعـادل زنـدگی    ).1380
 1و جو عاطفی خانواده نقش حیاتی دارد و به عقیـده فلویـد  

                                                                                   
1- Floyd  
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فشـارهاي  بـا  براي مقابلـه   ) عامل موثري1998و همکاران (
با وجـود   روانی و داشتن عملکرد مناسب در زندگی است.

این، شواهد موجود گویاي این حقیقت هستند که زوجـین  
در عصــر حاضــر در برقــراري و حفــظ روابــط صــمیمانه و 
داشتن زندگی زناشـویی رضـایتمند بـا مشـکالت متعـدد و      

 نشــتاین،(برنشــتاین و بر هــایی روبــه رو هســتندناهمــاهنگی
  ).1373ترجمه سهرابی، ؛1989

تولد کودك اسـتثنایی در خـانواده مشـکالتی را بـراي     
زنـد و باعـث اسـترس در اعضـاي     اعضاي خانواده رقم مـی 

 ؛1،2010(هدا و همکـاران   گرددوالدین می ویژهبهخانواده 
خانواده  اعضاي زندگی کیفیت ) و2،2009همکاران و سلدا

  ).2007 و همکاران، 3(اسچیودهد را تحت تاثیر قرار می
ــیاري از  ــروز، پژوهشــگرانبس  پــور،ملــک ؛1375 (اف

) تاکید کرده اند که وضـع روانـی والـدین کودکـان     1369
معلول به عنوان کسانی که نقش مهمی در تحول هیجانی و 
اجتماعی فرزندان دارنـد، بایـد بـیش از پـیش مـورد توجـه       

ــرار ــه  ق ــا ارای ــرد و ب ــاوره گی ــدمات مش ــراي اي وي خ    اج
گرانه مناسب، به اصالح و رفع مشکالت هاي مداخلهبرنامه

یکــی از  هــا پرداختــه شــود.آن هــاي روانــیو ناســازگاري
ــیش ــیپ ــدهبین حمایــت اجتمــاعی  هــاي ســالمت روان،کنن

  ادراك شده است .
تـرین عامـل در   ضروري ،وجود محیط سالم خانوادگی

وري تـوان آن طـ  را مـی سالمت روانـی اسـت. ایـن محـیط     
اقل حـد تنظیم کردکه در بهبود وضع افراد،اگر موثر نباشد 

    پــذیري افــراد خــانوادهموجــب تخریــب آن نگردد.آســیب
 ویژه والدین در برابر فشارها و مسـایل مختلـف زنـدگی،   به

هـاي اخیـر بـه    و درمانگران خانواده را در سال پژوهشگران
(مـوروف   ثیر استرس بـر کیفیـت زناشـویی آنـان    أبررسی ت

و نــوع نگــرش آنــان در    ) 4،1993کــوف و گیلــی النــد  
                                                                                   
1-Hedda and et al  
2-Selda and et al  
3-Schieve and et al  
4- Morokoff & Gilliland  

در  کـم تـوان ذهنـی   شـیوع   فرزندپروري سوق داده اسـت. 
حوزه آسیب شناسی روانی و اجتماعی خانواده همـواره از  
مسایل قابـل توجـه و بحـث انگیـز بـوده اسـت، زیـرا تولـد         

در خــانواده موجــب آشــفتگی و ذهنــی تــوانکــمکــودك 
 و موجـب بـروز بحـران    نافزایش سطوح استرس در والـدی 

  گردد.می
هاي کودکان معلول هاي اخیر آموزش خانوادهدر سال

مورد توجه و اهمیت قرار گرفته اسـت. بنـابراین مشـاوران،    
  شناســـان و مقامـــات بهداشـــت و روان در جوامـــع    روان

 توانمندسـازي  انـد. کردهطراحی مختلفی هايمختلف برنامه

روزانـه و اسـترس ناشـی از    ها در ارتباط با اسـترس  خانواده
تواند منجـر بـه افـزایش رابطـه بهتـر      داشتن فرزند معلول می

ــردد  خــانواده ــان گ ــود ســالمت روان آن ــا و بهب ــد و  ه (پرن
  ).2010همکاران، 

) نیز با اشـاره بـه   1983( 5فریدریچ،گرینبرگ و کرنیک
 اهمیت زناشویی و صمیمیت در روابط متقابل زن و شوهر،

والدین از زندگی را در مقابلـه   تمنديرضایاحساس و ابراز 
هـاي زنــدگی و ایجـاد ثبــات خـانوادگی عامــل    بـا اســترس 

هـاي  از مشـکالت خـانواده   درك صحیحدانند. می موثري
نه تنها به والدین این کودکان بلکـه  ذهنی توانکمکودکان 

    گونـه افـراد کـار    به افـراد متخصـص کـه در رابطـه بـا ایـن      
ریـزي  شـان در جهـت برنامـه   نگرش دهد تاکنند یاد میمی

       عـــالوه هرگونـــهبـــه آموزشـــی و پرورشـــی تغییـــر یابـــد.
خانواده و نقش  گرفتن نظر باره بدون درریزي در اینبرنامه

محکــوم بــه شکســت اســت. لــذا اعتقــاد بــه  ،مـوثر والــدین 
زناشــویی  از زنـدگی  رضـایتمندي شناسـایی شـدت و نـوع    

فشـار   با و ارتباط آن کم توان ذهنیوالدین داراي کودك 
ــی احســاس  ــه  مــی شــده،روان ــایی ب ــد اطالعــات زیربن توان
شناسانی که با این گونـه والـدین سـروکار    مشاوران و روان

  ارایه نماید. ،دارند

                                                                                   
5-Fredrich- Greenberg  & Crnic   
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ــد کــه حمایــت    2005( 1دیلــی و آنــدرز  ) نشــان دادن
اجتماعی موجب فائق آمدن بر مشکالت زندگی زناشـویی  

اجتمـاعی برخوردارنـد   می شود و زوجینی که از حمایـت  
  رضایت باالتري دارند.

) اشاره کردند که حمایت 2005و همکاران ( 2استروبی
عمـل   ،اجتماعی به عنوان یک تعدیل کننده تجربه سـوگ 

کننــد وقتــی از افــرادي کـه فقــدان را تجربــه مـی   کنــد.مـی 
آیند حمایت اجتماعی برخوردار باشند بهتر با آنها کنار می

ــه  ــودي از تجرب ــا ســهولت بهتــري صــورت  و بهب     ســوگ ب
ــرد.مــی  عالیــم کــاهش در اجتمــاعی حمایــت همچنــین گی

  .گذاردافسردگی پس از سوگ تاثیر معناداري می
هدف اصلی پـژوهش حاضـر بررسـی و مقایسـه میـزان      

زناشـویی و حمایـت اجتمـاعی     رضـایتمندي فشار روانی و 
و کودکـان   ذهنـی تـوان کـم ادراك شده والدین کودکـان  

   باشد.عادي می
  

  روش 
  ي مورد مطالعه:جامعه آماري و نمونه

مقایسه اي اسـت.   -علی پژوهشروش پژوهش در این 
  شامل : پژوهشجامعه آماري در این 

آمـوزش پـذیر   کم توان ذهنـی  والدین کودکان تمامی  -1
مشغول به تحصیل در مـدارس ابتـدایی وابسـته بـه سـازمان      

کاللـه در  آموزش و پرورش کودکان اسـتثنایی شهرسـتان   
 .1389-1390استان گلستان در سال تحصیلی 

والدین کودکـان عـادي مشـغول بـه تحصـیل در      تمامی  -2
مدارس ابتدایی شهرستان کالله در استان گلسـتان در سـال   

 .1389-1390تحصیلی 
کودك  50شامل والدین پژوهشنمونه آماري در این  
کودك عادي شهرسـتان کاللـه    50و والدینذهنی توانکم
  اشد.بمی

                                                                                   
1-Dehle & Landers  
2-Stroebe & Zech  

  ابزار پژوهش
آوري اطالعـات از چهـار   بـراي جمـع   پـژوهش در این 

  باشند:پرسشنامه استفاده شده است که به شرح زیر می
 )1990فرزندپروري( پرسشنامه فشار روانی -1
 )1989(زناشویی انریچ  رضایتمنديپرسشنامه  -2
 )1384زوجیت افروز( رضایتمنديمقیاس   -3
ــاعی ادراك    -4 ــت اجتم ــدي حمای ــاس چندبع ــده مقی ش

 )1988زیمت و همکاران (
 
  PSI) فرزند پروري( پرسشنامه فشار روانی .1

ایـن  ) سـاخته شـد .  1990این شاخص توسـط آبیـدین (  
دهـی اسـت کـه بـا     پرسشنامه یک پرسشـنامه خـودگزارش  

هـاي  هدف ارزیابی فشار روانی والدین به بررسـی ویژگـی  
-اصلی والدین، متغیرهاي چارچوب خـانوادگی و ویژگـی  

پـردازد.این متغیرهـا در مراقبـت شایسـته     مـی هاي کـودك  
پرسشـنامه از   مـوثر باشـند.   ،توانندوالدین از فرزندانشان می

مـاده) و   47(ی قلمـرو کـودک   :ماده و دو قلمـرو کلـی   101
ــدین ( ــرز 13مــاده) و  54وال مقیــاس اصــلی و یــک زیــر   ی

مـاده) کـه وقـایع فشـارزاي اخیـر را در       19مقیاس اضافی ( 
ــدینی ب  تشــکیل شــده اســت کنــد،ررســی مــیزنــدگی وال

  ).1990(آبدین،
ــدپروري (  ــارروانی فرزن ــنامه فش ــته PSIپرسش ) دو دس

ها در یک مقیـاس پیوسـتاري   سوال دارد. به برخی از سوال
مـوافقم پاسـخ    از نوع مقیاس لیکرت کامال مخالفم تا کامالً

شود که در وسط این طیف گزینه موافقم، مطمـئن  داده می
و در برخـی دیگـر، پـنچ پاسـخ      قـرار دارد نیستم و مخالفم 

 دین،یـ (آب که باید یکی از آنهـا انتخـاب شـود.    وجود دارد
اي از مــادران ) ضـریب آلفـاي کرونبـاخ را در نمونـه    1997

 12بـین یـک مـاه تـا      اکه فرزندان آنه)  =2633N( بهنجار
سال داشتند، براي نمره کلی در قلمرو والـدینی و کـودکی   

در پژوهشـی کـه    کنـد. ذکـر مـی   90/0و  93/0به ترتیـب ،  
) انجـام  1385دادستان، احمدي، ازغندي و حسن آبـادي (  
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همسانی درونی ایـن ابـزار بـراي     اعتباردادند مقدار ضریب 
و ضریب اعتبار بازآزمـایی آن بـا فاصـله     88/0کل مقیاس 

ــده اســت.  94/0ده روز  ــز   گــزارش ش ــژوهش نی ــن پ در ای
ــ  ــاي قابلیــت اعتمــاد کــل پرسشــنامه از طری ق ضــرایب آلف

  آمده است به دست درصد 92کرونباخ 
  

 )ENRICH( پرسشنامه رضایتمندي زناشویی انریچ .2
هـاي  ) بـراي ارزیـابی زمینـه   1989السون و همکارانش (

زا یا شناسایی عوامل قوي و پرباري در رابطـه  بالقوه مشکل
تقویت رابطه زناشـویی   پرسشنامه پربار سازي و "زناشویی 

عنوان یـک ابـزار   تهیه نمودند. این پرسشنامه بهرا  "(انریچ)
تواند نسبت بـه تغییـرات خـانواده در    معتبر و مقیاسی که می

ي زندگی حساس و متناسب باشد، طراحی شده طول دوره
ــریچ از   ــنامه ان ــت. پرسش ــارت  115اس ــه 5عب اي ( از گزین

خرده مقیـاس   12مخالفم) مشتمل بر  موافقم تا کامالً کامالً
  زیر تشکیل شده است:  به شرح 

                    1تحریف آرمانی  .1
                   2رضایت زناشویی .2
                   3مسایل شخصیتی .3
                                 4ارتباط .4
                         5حل تعارض .5
                        6مدیریت مالی .6
   7هاي اوقات فراغتفعالیت .7
  8رابطه جنسی .8
      9فرزندان و فرزند پروري .9

  10خانواده و دوستان .10
                                                                                   
1-Idealistic Distortion (ID)  
2-Marital Satisfaction (MS)  
3-Personality (PI)  
4-Communication (CO)  
5-Conflict Resolution (CR)  
6-Financial Management (FM)  
7-Leisure Activities (LA)  
8-Sexual Relationship (SR)  
9-Children & Parenting  

  11هاي مساوات طلبینقش .11
  12جهت گیري مذهبی .12

بـاالیی برخـوردار    14و روایی 13پرسشنامه انریچ از اعتبار
که ضریب آلفاي کرونباخ توسط السـون و  است، به طوري

 )،1376و در پـژوهش مهـدویان (   92/0)، 1989( همکاران
گـزارش شـده    93/0)،1376( و در پژوهش سلیمانیان 94/0

است. پرسشنامه انریچ در بر گیرنده بسـیاري از محورهـاي   
هـاي آن متـاثر   مرتبط با زناشویی است و چون برخی گویه

از فرهنگ است، در جوامع مختلـف نتـایج متفـاوت از آن    
    آید.دست میهب

سـوال)   115( هاي پرسشـنامه سوال زیاد بودن به توجه با
    شـود  هـا مـی  از حـد آزمـودنی  کـه موجـب خسـتگی بـیش     

) تهیـه  1373از فرم کوتاه آن که توسط سلیمانیان (توان می
فرم کوتاه استخراج شـده سـلیمانیان نیـز     شده استفاده کرد.

در ایـن   خرده مقیـاس ذکـر شـده در بـاال اسـت.      12داراي 
پژوهش نیز قابلیت اعتماد کل پرسشـنامه از طریـق ضـریب    

  ت آمده است.دسهب 92/0آلفاي کرونباخ 
  
 ) AMSSمقیاس رضایتمندي زوجیت افروز( .3

این مقیاس جهت ارزیابی میزان رضایت همسران بـراي  
) سـاخته شـده   1384فرهنگ جامعه ایرانـی توسـط افـروز (   

اي سوال است که در مقیاس چهار درجه 110است. داراي 
موافــق، موافــق، مخــالف وکــامال مخــالف   لیکــرت کــامالً

را 1، و 2، 3، 4کـه بـه ترتیـب نمـرات     شود گیري میاندازه
کنند. این مقیـاس از ده خـرده مقیـاس تشـکیل     دریافت می

  اند از:شده است که عبارت
  . مطلوب اندیشی همسران1
  . رضایت زناشویی2

                                                                                   
10-Family & Friends (FF)  
11-Equalitarian Roles (ER)  
12-Religious Orientation (RO)  
13- Reliability  
14- Validity  
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  . رفتارهاي شخصی3
  . رفتارهاي ارتباطی و اجتماعی4
  . روش حل مسئله5
  هاي اقتصادي. امور مالی و فعالیت6
  رفتار مذهبی. احساس و 7
  . روش فرزندپروري8
  . اوقات فراغت9

  . تعامل احساسی (کالمی و بصري).10
جهت بررسی همسانی درونـی مقیـاس از روش آلفـاي    

 95/0ضرایب همسانی درونـی   کرونباخ استفاده شده است.
بــراي زیــر  64/0تــا  86/0بــراي کــل ابــزار و ضــرایب بــین 

ــی   مقیــاس ــاس داراي همســانی درون هــا نشــان داد کــه مقی
مطلـــوب و مناســـب بـــوده و قابـــل اجـــرا بـــراي بررســـی  

 79/0همسران است.ضریب پایایی بازآزمـایی   رضایتمندي
نیز حاکی از پایایی و همسـانی درونـی بـاالي ایـن مقیـاس      

در پژوهش حاضـر، ضـریب   ). 1390(افروز وقدرتی، است
  ه است.بود 91/0همسانی درونی، برابر با 

  
ــده       .4 ــاعی ادراك ش ــدي حمایــت اجتم مقیــاس چندبع

 )1988( زیمت و همکاران
مقیــاس چندبعــدي حمایــت اجتمــاعی ادراك شــده     

)Zimet et al( :  ــت اجتمــاعی ــاس چندبعــدي حمای مقی

ادراك شده که یک ارزیـابی ذهنـی از بسـندگی حمایـت     
آورد، بـه وسـیله زیمـت و همکـاران      اجتماعی به عمل مـی 

شــد. ایــن مقیــاس ادراکــات از بســندگی   ) طراحــی1988(
و » دوسـتان «، »خـانواده «حمایت اجتمـاعی را در سـه منبـع    

ــم « ــران مه ــی» دیگ ــنجد.  م ــت  س ــدي حمای ــاس چندبع مقی
سؤال است کـه هـر سـؤال     12شامل اجتماعی ادراك شده 

) تـا  1اي از کـامالً مخـالف (  درجـه  جبر روي یک طیف پن
 در مطالعـه شـکري   شـود.  بندي مـی  درجه ) 5کامالً موافق (

حمایت اجتماعی  کلیعامل کرانباخآلفاي ) ضرایب1388(
ــه  ادراك شــده و ابعــاد ســه  مهــم، خــانواده و   دیگــرانگان

، 84/0، 89/0در نمونـه ایرانـی بـه ترتیـب برابـر بـا        دوسـتان 
ــا   91/0، 85/0 ــر ب ــه ترتیــب براب ، 91/0در نمونــه ســوئدي ب
ــا  92/0، 86/0، 87/0 ــر ب ، 84/0، 89/0، 92/0و در کــل براب
 کـل  در این پژوهش نیز قابلیـت اعتمـاد  دست آمد. به 94/0

 دسـت بـه  87/0آلفاي کرونبـاخ   ضرایب پرسشنامه از طریق
  آمده است.

  
  ها  یافته

متغیر اصلی پـژوهش کـه    ،در ادامه مشخصات توصیفی
زناشویی (در قالب دو ابـزار   رضایتمنديشامل فشارروانی، 

) 1( را در جـدول اسـت  افروز و انریچ) و حمایت اجتماعی 
  کنیم.گزارش می

  
  انحراف استاندارد) متغیرهاي اصلی پژوهش) مشخصات توصیفی (میانگین و  1جدول( 

  گروه  متغیر
  عادي  استثنایی  
  انحراف استاندارد میانگین  انحراف استاندارد میانگین  

  17/40  03/319  58/35  46/355  فشار روانی

  98/38  21/235  61/36  74/217  رضایتمندي زوجیت در پرسشنامه افروز

  72/12  83/147  86/16  60/141  رضایتمندي زوجیت در پرسشنامه انریچ

  27/12  20/42  95/10  53/41  حمایت اجتماعی اداراك شده
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وجـود دارد، بـه منظـور آزمـون      دهد بین میانگین دو گروه استثنایی و عادي تفاوتنشان می )1( طور که جدولهمان
بـراي آزمـودن   اسـتثنایی و عـادي   اي و دو گـروه  گیري حداقل فاصلهبه وجود متغیر با سطح اندازهاین تفاوت، با توجه به 

  مستقل استفاده شده است.   tهاي پژوهش از آزمون فرضیه
  

  مستقل براي مقایسه دو گروه استثنایی و عادي T) نتایج آزمون 2( جدول
  داريسطح معنا  درجه آزادي  T  متغیر

  01/0  198  79/6  فشار روانی

  01/0  198  -27/3  رضایتمندي زوجیت درپرسشنامه افروز

  01/0  198  -95/2  رضایتمندي زوجیت در پرسشنامه انریچ

  68/0  198  -41/0  حمایت اجتماعی اداراك شده

  
شـود، بـین میـانگین دو گـروه کـم تـوان ذهنـی و عـادي در متغیـر حمایـت           ) مشاهده مـی 2( جدول طور که درهمان

ذهنی و عـادي در متغیـر رضـایتمندي زوجیـت     توانتفاوت معنادار نیست. اما بین این دو گروه کم ،اجتماعی ادراك شده
  .  است )، تفاوت معنادارt ،01/0<P= -95/2) و انریچ (t ،01/0<P= -27/3بر اساس پرسشنامه افروز (

  
  ) ماتریس همبستگی پیرسون متغیرهاي پژوهش در گروه والدین داراي کودك استثنایی3جدول(

  4  3  2  1  متغیر

          فشار روانی

        -37/0**  رضایتمندي زوجیت درپرسشنامه افروز

      -06/0  -06/0  رضایتمندي زوجیت در پرسشنامه انریچ
    03/0  09/0  -07/0  حمایت اجتماعی اداراك شده

01/0<P** =  
  

هاي دو به دو بین همبستگیدهد که در مالحظه ماتریس همبستگی مربوط به والدین کودك کم توان ذهنی نشان می
، r=0-/37( تنها همبستگی رضایتمندي زوجیت (پرسشنامه افروز) داراي رابطه منفی و معناداري بـا فشـار روانـی    ،متغیرها

01/0<Pکه همبستگی بین این دو متغیر بر اساس پرسشـنامه رضـایتمندي زوجیـت انـریچ از     است این در حالی باشد.) می
رضـایتمندي بـا حمایـت اجتمـاعی ادراك     ( بین سایر متغیرها همبسـتگی  ،نشده است. از طرف دیگرلحاظ آماري معنادار 

در ارتباط بـا گـروه   معناداري از لحاظ آماري وجود ندارد. همچنین  )شده و فشار روانی با حمایت اجتماعی ادراك شده
  ش شده است.) گزار4والدین داراي کودکان عادي ضرایب همبستگی متغیرهاي پژوهش در جدول(
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  )  ماتریس همبستگی پیرسون متغیرهاي پژوهش در گروه والدین داراي کودك عادي4جدول(
  4  3  2  1  متغیر

          فشار روانی

        -18/0*  رضایتمندي زوجیت درپرسشنامه افروز

      01/0  -13/0  رضایتمندي زوجیت در پرسشنامه انریچ

    03/0  17/0*  -05/0  حمایت اجتماعی اداراك شده

05/0<P * =  
  

  

هـاي دو بـه دو   دهد که در بین همبسـتگی مالحظه ماتریس همبستگی مربوط به والدین داراي کودك عادي نشان می
، r=0-/18متغیرها، همبستگی رضـایتمندي زوجیـت (پرسشـنامه افـروز) داراي رابطـه منفـی و معنـاداري بـا فشـار روانـی(          

05/0<P .17/0(با حمایـت اجتمـاعی ادراك شـده    ) پرسشنامه افروز(همچنین همبستگی رضایتمندي زوجیت ) است=r ،
05/0<P (ها براساس پرسشنامه رضایتمندي زوجیت انـریچ  که این همبستگیاست  باشد، این در حالیمثبت و معنادار می

  .  از لحاظ آماري معنادار نشده است
همچنـین  . باشـد همبستگی فشار روانی با حمایت اجتماعی ادراك شده، از لحاظ آماري معنـادار نمـی   ،از طرف دیگر

در ادامه به منظور مشخص کردن نقش هریک از متغیرهاي اصلی فشـار روانـی، حمایـت اجتمـاعی و متغیرهـاي جمعیـت       
انریچ)، از رگرسیون گام بـه گـام اسـتفاده    ین واریانس و پراکندگی رضایت زناشویی (افروز و یبینی و تبشناختی در پیش

  شده است که نتایج آن در جداول صفحات بعد گزارش شده است.
  

  )خالصه مدل پیش بینی رضایت زناشویی( انریچ )براساس متغیرهاي اصلی و جمعیت شناختی 5جدول(
  همبستگیمجذور   همبستگی  داريسطح معنی  F  میانگین مجذورات  درجه آزادي مجموع مجذورات  

  30/0  55/0  001/0  23/84  30/13759  1  30/13759  رگرسیون

          36/163  198  45/32345  باقیمانده

            199  75/46104  کل

معنی دار است بـدین معنـی کـه     001/0که در سطح است  23/84مربوط به رگرسیون برابر با  F) مقدار 5بر اساس جدول(
مقـدار   ن واریانس رضایتمندي زناشویی(انریچ) را دارد، متغیر فشار روانی کـه یو تبی بینیمدل مورد بررسی داراي توانایی پیش

       کنـد. (انـریچ) را تبیـین مـی    رپـذیري رضـایتمندي زناشـویی   یاز واریـانس و تغی  30/0باشـد در مجمـوع   می 55/0همبستگی آن 
ایی تب شناختی تنها فشـار روانـی   از بین متغیرهاي اصلی و جمعیت ،عبارت دیگربه بینـی واریـانس رضـایتمندي    ین و پـیش یـ تواـن

نقش تبینی ندارند. عالوه بر این بـراي تعیـین نقـش هـر یـک از متغیرهـاي        ،(انریچ) را دارد و سایر متغیرهاي پژوهش زناشویی
ه شـده  بینی واریانس رضایتمندي زناشویی (افروز) مجدداً از رگرسیون گـام بـه گـام  اسـتفاد    شناختی در پیشاصلی و جمعیت

  است.
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  شناختیبینی رضایت زناشویی (افروز) براساس متغیرهاي اصلی و جمعیت) خالصه مدل پیش  6جدول(

مجموع   
 مجذورات

  میانگین   درجه آزادي
  F  مجذورات

  سطح 
 مجذور  همبستگی  معنی داري

  همبستگی

  11/0  33/0  001/0  50/24  39/32860  1  39/32860  رگرسیون

          25/1341  198  49/265567  باقیمانده

            199  87/298427  کل

  14/0  37/0  001/0  07/16  66/20934  2  32/41869  رگرسیون

          33/1302  197  55/256558  باقیمانده

            199  87/298427  کل

 
مربـوط بـه رگرسـیون در     F) مقـدار 6اساس جـدول(  بر

دار معنـی  001/0در سطح که است  50/24گام اول برابر با 
 متغیر فشار روانی که مقـدار همبسـتگی   ،است، در گام اول

رپـذیري  یتغی و واریـانس  از 11/0 درمجمـوع  .است 33/0 آن
    کند.زناشویی ( افروز) را تبیین می رضایتمندي

 )کارشناسی(تحصیالتسطح متغیر ورود با ،گام دوم در
یابد کـه در  افزایش می 37/0ضریب همبستگی چندگانه به 

ــوع  ــر   14/0مجم ــانس متغی ــایتمندياز واری ــویی رض  زناش
کــه ســایر کننــد. ایــن درحــالی اســتین مــییــ(افـروز) را تب 

 متغیرهاي حمایت اجتماعی، سن، پدر یا مـادر بـودن نقـش   
  ندارند.   زناشویی (افروز) رضایتمندينی براي یتبی

بـین بـه   براي نشان دادن نقش هریک از متغیرهاي پـیش 
ــک  ــیشتفکی ــانس در پ ــی واری ــایتمنديبین ــویی  رض زناش

  (افــروز) از ضــرایب اســتاندارد رگرســیونی اســتفاده شــده   
    است که خالصـه نتـایج مربـوط بـه ایـن مـدل رگرسـیونی        

 کـه نقـش هـر یـک از     ) گـزارش شـده اسـت   7در جدول (
متغیرها به صورت جداگانـه ودر دو گـام نشـان داده شـده     

  است.
  

  ) ضرایب استاندارد مربوط به متغیرهاي پیش بین  فشار روانی و سطح تحصیالت(کارشناسی) 7جدول(

 B  همبستگی مجذور  همبستگی پیش بین گام ها
  بتا

)Beta(  
T  سطح معنی داري  

1  
  001/0  70/15    60/329      ثابت

  001/0  -95/4  33/0  -31/0  11/0  33/0  فشار روانی

2  
  

  001/0  74/15    25/326      ثابت
  فشار روانی

37/0  14/0  
31/0-  34/0  13/5-  001/0  

  002/0  63/2  17/0  66/13  سطح تحصیالت
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بـین   ،شـود ) مشاهده می 7(شماره  همانگونه در جدول
ــیش  ــاي پ ــیالت    متغیره ــطح تحص ــی و س ــار روان ــین فش ب

کـه   Rمجـذور   ) رابطه چندگانـه وجـود دارد.  کارشناسی(
دهـد کـه   نشان می نشان دهنده همپوشانی واریانس هاست،

) همبسـتگی  37/0، 33/0( گانـه بـه ترتیـب   هـاي دو در گـام 
زناشــویی (افــروز) را بــا فشــارروانی و ســطح  رضــایتمندي

کـه هـیچ   دهد، این در حـالی اسـت  تحصیالت را  نشان می
ــودن و    ــادر ب ــدر یــا م ــدین و پ یــک از متغیرهــاي ســن وال

زناشـویی   رضـایتمندي حمایت اجتماعی نقش تبینی بـراي  
 ضـرایب بتـا   ،هاي دوگانـه . همچنین در گامندارند(افروز) 
دهد در گام اول  ضریب استاندارد برابر با ضـریب  نشان می

زناشـویی (افـروز)  بـا فشـار روانـی       رضایتمنديهمبستگی 
ــ ــیالت     اس ــطح تحص ــدن س ــافه ش ــا اض ــام دوم ب ت. در گ

داراي کــه نشــان دهنــده ایــن اســت کــه افــراد  کارشناســی
سطح باالتري از رضـایت زناشـویی را    مدرك کارشناسی،

افزایش یافت. قابـل ذکـر اسـت     14/0ن به یدارند، مقدار تبی
 رضـایتمندي نـی بـراي   یکه سایر سطوح تحصـیلی نقـش تبی  

  زناشویی ندارند.  
  

  تیجه گیريبحث و ن
  تـوان  کمکودکانوالدینفشار روانی آیا( 1سوال شماره

متفــاوت والـدین کودکـان عـادي    بـا  پـذیر  آمـوزش ذهنـی  
 Tآمـده از آزمـون    دسـت به) با توجه مقدار احتمال ؟است

)69/6t=   ،01/0 p<  ــانگین ــین می ) مالحظــه شــد کــه ب
فشارروانی دوگروه تفـاوت معنـاداري وجـود دارد.     نمرات

دایسـون   )،1993هـاي تونـالی و پـاور(   هـا بـا یافتـه   یافتهاین 
چاووشـی   )،1987( )، سالیسبوري1987)، کازاك (1991(
  .) همسو است1375( )، حسین نژاد1366(
  ــا  2ســوال شــماره ــدین زناشــویی  رضــایتمندي(آی وال

والـدین کودکـان   بـا   پذیرآموزشکم توان ذهنی  کودکان
 بـه دسـت  ) با توجه  به مقدار احتمـال  ؟متفاوت استعادي 

) مالحظه شد کـه  > T )79/6 t=  ،01/0pآمده از آزمون 

زناشویی دوگـروه تفـاوت    رضایتمنديبین میانگین نمرات 
  معناداري وجود دارد. 

  حمایــت اجتمــاعی ادراك شــده(آیــا  3ســوال شــماره 
والـدین  بـا   پـذیر آمـوزش ذهنـی  تـوان کـم  کودکانوالدین 

ا توجه بـه مقـدار احتمـال    ب )؟متفاوت استکودکان عادي 
مالحظــه  )t )41/0t=-، 01/0>Pآمــده از آزمـون  دسـت هبـ 

کـم تـوان   شد که بین میانگین دو گـروه والـدین کودکـان    
و عــادي در متغیــر حمایــت اجتمــاعی ادراك شــده ذهنــی 

  تفاوت معناداري وجود ندارد.
  ــین میــزان فشــار روانــی و  ( 4ســوال  رضــایتمنديآیــا ب

رابطـه وجـود   کـم تـوان ذهنـی    زناشویی والدین کودکـان  
آمـده از آزمـون   بـه دسـت  با توجه به مقدار احتمال  دارد؟)

 رضـایتمندي و همبستگی مالحظه شد که متغیر فشـارروانی 
آمـوزش پـذیر    کم تـوان ذهنـی   زناشویی والدین کودکان 

). > r=  ،01/0p -37/0رابطه معناداري با یکدیگر دارنـد ( 
به مقدار منفـی ضـریب همبسـتگی محاسـبه شـده،      با توجه 

کـه بـا افـزایش فشـار روانـی نمـرات        توان نتیجه گرفتمی
  یابد.معناداري کاهش می به طورزناشویی  رضایتمندي

 ــوال ــین   5 س ــا ب ــویی و  رضــایتمندي(آی ــت زناش حمای
رابطه  ذهنیتوانکمکودکان والدین اجتماعی ادراك شده

آمـده از   بـه دسـت  وجود دارد؟) با توجه به مقدار احتمـال  
 رضـایتمندي آزمون همبستگی مالحظه شد که بـین متغیـر   

زناشویی و حمایت اجتماعی ادراك شده والدین کودکان 
،   =03/0rرابطـه معنـاداري وجـود نـدارد(     کم توان ذهنـی  

01/0p >.(  
  رضــایتمندي( آیــا بــین میــزان فشــار روانــی و  6ســوال 

زناشویی والدین کودکـان عـادي رابطـه وجـود دارد؟) بـا      
آمده از آزمـون همبسـتگی    به دستتوجه به مقدار احتمال 

زناشـویی   رضـایتمندي مالحظه شد که متغیر فشـارروانی و  
والدین کودکان عادي رابطه معناداري بـا یکـدیگر دارنـد.    

)18/0- r= ،05/0p <      با توجـه بـه مقـدار منفـی ضـریب .(
شود که با کاهش فشـار  همبستگی محاسبه شده ، نتیجه می
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ــ رضــایتمنديروانــی نمــرات  ــاداري هزناشــویی ب طــور معن
  یابد.افزایش می

  ــوال ــین   7س ــا ب ــایتمندي(آی ــت زناشــویی و  رض حمای
والدین کودکان عادي رابطه وجـود   اجتماعی ادراك شده

آمـده از آزمـون    به دسـت دارد؟) با توجه به مقدار احتمال 
زناشـویی   رضایتمنديهمبستگی مالحظه شد که بین متغیر 

(پرسشنامه افروز) و حمایت اجتماعی ادراك شده والـدین  
ــادري وجــود دارد. (  ، =17/0rکودکــان عــادي رابطــه معن

05/0<P.(  
 دهـد کـه حضـور کـودك    آمده نشان میدستنتایج به

والـدین  در خـانواده در رضـایت زناشـویی    توان ذهنـی  کم
شـود.  کـاهش آن مـی   تاثیر منفی به جاي گـذارده و باعـث  

 فشـار  ،در خـانواده ذهنـی  تـوان کـم وجود فرزنـد   ،همچنین
کند. در عین حال بـین  بر والدین وارد میرا روانی بیشتري 

زناشــویی والــدین   رضــایتمندي دو متغیــر فشــارروانی و  
و عـادي رابطـه معنـاداري وجـود     ذهنـی  تـوان کمکودکان 

  دارد.
شـود کـه بـا برگـزاري مـداوم جلسـات       لذا پیشنهاد مـی 

 ،کم توان ذهنـی آموزش و مشاوره جهت والدین کودکان 
هاي کاهش استرس را به آنان آمـوزش داده و در عـین   راه

ــالی و      ــاهی، م ــات رف ــهیالت و امکان ــاد تس ــا ایج ــال، ب ح
هـا گـامی در جهـت رفـع     آموزشی براي این گونه خانواده

فشارروانی و نیز ایجاد رضـایت  مشکالت حاصل و کاهش 
  زناشویی برداشته شود.
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