مقایسٔه میزان رضایت زناشویی والدین فرزندان عقبماندٔه ذهنی تربیتپذیر بهرهمند
 مالی) مراکز بهزیستی شهرستان خرم آباد-و بیبهره از خدمات توانبخشی (آموزشی
 اعظم کرمی،۴ ابراهیم محمودیمهر،۳ مجید طاهریان،۲ پرویز شریفی درآمدی،۱*شجاع کرمی

Original
Article
7۱-77 ،۱۹۳1  زمستان،۹  شماره،۹  دوره،مجله مطالعات ناتوانی

Marital Satisfaction in Parents of ‘Children with Trainable
Intellectual Disability’
*Karami Sh.1, Sharifi Daramadi P.2, Taherian M.3, Mahmoodi Mehr E.4, Karami A.5

چکیده

Objective: The purpose of this study was to compare marital
satisfaction in parents of children with trainable intellectual
disability deprived of and benefiting from educationalfinancial rehabilitation services.
Methods: A descriptive-analytical study was conducted
through the census method. 240 parents of the aforementioned
children were selected through random sampling in
Khorramabad. The ENRICH marital satisfaction questionnaire
was used to collect data. Data analysis was done using
descriptive statistical tests (mean, SD), inferential tests (oneway ANOVA and follow-up tests).
Results: Overall, the results showed a significant difference
between the parental marital satisfaction of the group of
children benefiting from and those deprived of financial &
educational rehabilitation services (p=0.039). Furthermore,
there was a significant difference between the group that had
received educational services only, as compared to that which
had not received any services at all (p=0.031).
Conclusion: Provision of educational-financial services
improves marital satisfaction in parents of ‘trainable mentally
retarded children’.
Keywords: Marital satisfaction, Rehabilitation centers,
Trainable Mentally Retarded Children
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مقاله
پژوهشی

رضایتمندی را افزایش دهاد ( .)۱۱در قسامت ارتباا

مقدمه

جمل الایس ،رضاایت زناشاویی را ناشای از احساساا
مرتبط با خشنودی ،رضاایت و لاذ

تجربا شادٔ زن یاا

شاااوهر ( )۱و ویااان ( )۱۰۶۵آن را تطاااابق وضاااعیت

موجود و مطلاوش رواباط زناشاویی دانسات اسات (.)۲
سااازمان جهااانی بهداشاات ،خااانواد را ب ا عنااوان عاماال
اجتماعی اولیا در افازایش ساالمت و بهزیساتی معرفای
کارد اساات ( .)۳رضااایت از زناادگی زناشااویی نا تنهااا

موجا

ماایشااود افااراد شااادتر و بااا نشااا تاار و سااال تاار

زندگی کنند ،بلکا ساه عماد ای در ساالمت والادین و
تربی ات نساال بعاادی و دوام زناادگی دارد ( .)۴رضااایت
زناشویی حاصال خشانودی و ساازگاری زن و شاوهر در

ابعاد مختلاف زنادگی مشاترک اسات و اساتحکام بنیاان
خانواد و سالمت والدین را تأمین میکناد ( .)۵اماروز
پژوهشاااران ب ا دنبااا شناسااایی نقااا قااو
خاادما

و ضااعف

توانبخش ای بااود و تااالش م ایکننااد تااا از ای ان

رهاااذر بتواننااد چشا اناادازهای نااوینی را باارای افاازایش

باااازدهی فاااردی و اجتمااااعی کودکاااان معلاااو فاااراه
نمایند( .)۶والدین کودکان استننایی ن تنها با خادما

اجتماعی و دولتی نیازمند بود بلکا شادیداً با حمایات
مردمی و حمایتهای افراد نزدیک نیاز نیازمناد هساتند.
در مقابلا بااا بحااران بایاد از حمایات اجتماااعی و دیااار
منابع سازگاری ،استفاد هاای ساودمندی با عمال آورد.

آموزشهای خاا

با والادین بارای حفا ساازگاری و

رضایت زناشویی آنها در مقابل فشارهای وارد از تولد
یااک کااودک معلااو الزم اساات .خاادما

توانبخشاای

بایسااااتی کارکردهااااای سااااودمندی باااارای مقابلاااا بااااا

فشاااارآورهای آموزشااای ،پزشاااکی و اقتداااادی ایجااااد
کند( )۷و اعضای خانواد بخشی از این نظام را تشکیل
میدهند ( .)۹تغییر در نظام خانواد خوا نااخوا تغییار
رفتار هر یک از افاراد خاانواد را با دنباا دارد .دیااران

ادعا میکنند ک درمان فرد بدون توج ب نقش خاانواد

ممکن است ب افزایش مسائل خانوادگی منجر شود(.)۰
چارچوش فوق از چهار بخش تشاکیل مایشاود :ارتباا

متقاباال خااانواد  ،منااابع خااانواد  ،وظااایف خااانواد و
چرخاأ خااانواد ( .)۱۹درک کیفیات خاادما  ،مت اأثر از
نگاارش ارتبااا منباات اساات .ارتبااا دوسااتان مایتوانااد

رابطٔ مادر با کودک میشوند ممکن است در رابطٔ باین
پدر و کاودک و رابطأ زناشاویی اثار منفای باذارناد .در
نهایت خودشناسی خاانواد یاا دیادگا اعضاای خاانواد
نساابت با خااود و خااانواد معمااوالً هنگااامی کا کااودکی

معلو عضو آن خانواد میشاود ،تغییار مایکناد (.)۱۲
درون چرخٔ زنادگی خاانواد  ،چرخأ زنادگی فاردی هار
عضو از خاانواد نیاز بایاد ماورد توجا قارار گیارد .ایان
مسئل گاهی درون خانواد و در مراحال گونااگون ایجااد
تضاد میکند ( .)۱۳در قانونی ک در آمریکا ب تداوی

رسید است ،اساتفاد از ماد نظامهاای خاانواد بارای
مداخل در مسائل کودکان معلو و خانواد های آنها در
برنام ا های پ ایشدبسااتانی ضاارور

اثرا

خااا

دارد (.)۱۴

احتمالی معلولیت بر این خانواد ها درک ماا را از

روابط ،تغییر داد است ( .)۱۵یک مد مرحل ای نشان
میدهد ک فرآیند سازگاری ،پیوستاری از واکنشهاست
معلولیات آغااز ماایشااود و باا طای ایان

کا از تشااخی

مراحل افراد میتوانند با شرایط معلولیات ساازش کنناد.
خشاااااایاری ( )۱۳۷۰در بررسااااای والااااادین کودکاااااان
استننایی ،گازارش کارد کا ایان افاراد تواناایی ساازگاری

اجتماااعی و حرفا ای بااا مح ایط اجتماااعی را دساات ک ا

ب طور جزئی ندارند .تولد و حضور کاودک اساتننایی باا
معلولیت ذهنی ب عنوان عامل خاانوادگی پرفشاار مطار
شاااد کااا طیاااف وسااایعی از فشاااارآورهای متفااااو
با خدااو

و

ارتباااطی را شااامل م ایشااود ( .)۱۵تولااد و
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از رضااایت زناشااویی تعاااریف مختلف ای وجااود دارد .از

خانواد ذکر شد اسات مداخلا هایی کا ساب

تقویات

حضااور ک اودکی بااا ک ا تااوانی ذهن ای در هاار خااانواد ای
میتواند رویدادی نامطلوش و چالشزا تلقای شاود .ایان
رویااداد احتمااا تنی ادگی ،ساارخوردگی ،احساااس غ ا و

نومیدی را ب دنبا خواهد داشت ( .)۱۶محرابی (،)۱۷
كركهااام ( )۱۹باار سااط اضااطراش باااال و افسااردگی و
سااط ش اکایا

جساامانی باااالتر و عملک ارد اجتماااعی

مختاال در خانواد هااای بااا فرزنااد کا تااوان ذهنای تأ کیاد
کرد اند .سن و ساط آماوزش باا میازان رضاایتمنادی

مراجعین از ارائ خدما

همبستگی دارد( .)۱۰در یاک

مطالعٔ تحقیقی ،اکنر ماادرانی کا دارای فرزناد معلاولی
باود انااد ایاان مشااکل را موجا

سااردی محایط خااانواد

دانست اند .ایان تحقیاق نشاان داد کا عالقأ والادین با

17

یکدیار با داشتن کودک معلاو کااهش ماییاباد (.)۲۹
رودز با درنظرگرفتن عملکرد زوجین ،نگرانی والادین را

همکاران ( )۲۹۹۲بیان کرد اند ک با تولاد یاک کاودک
کاا تااوان ذهناای کااارکرد روانشااناختی خااانواد باا هاا
میخورد .پویایی و هدفمندی خانواد در سط خرد نیز

کارکردهاااای دیااااری همچاااون پیشااارفت ،ارزشهاااای

اخالقی و ماذهبی و سااختار و ساازمان و رفاتوآماد باا
اطرافیاان را تحاات تاأثیر قاارار مایدهااد ( .)۲۲فاساات و
سیسور ( )۲۹۹۹نیاز بار مشاکال

روانپزشاکی والادین

کودکان عق ماند تأ کید داشت اند ( .)۲۳از پیامادهای
دیااار باار والاادین کودک اان ک ا تااوان ذهن ای ماایتااوان ب ا
احساسا

متضاد ،افسردگی ،احسااس حقاار

(،)۲۴

احساس گنا ( ،)۲۵ایجااد جاو روانای مساموم خاانواد

( ،)۲۶وجود سط سازگاری و پذیرش کمتر و اساترس
بیشاااتر ( ،)۲۷انااادو فاااراوان و سااارزنش خاااود (،)۲۹

داشتن افکار بیمارگون و احسااس فشاار روانای ( )۲۰و
افسااردگی ماازمن ( ،)۳۹اشااار ک ارد ک ا هما ای ب ا طااور
مستقی و غیرمستقی باعاث کااهش رضاایت زناشاویی
میشوند .در یک تحقیق خانواد های کا کاودک معلاو
را ب ا مراکااز خدوص ای سااپرد بودنااد پیشاارفت بهتااری

داشتند ( .)۳۱مطالعٔ حاضر باا درک اهمیات موضاوع،
عااواملی را کاا ماایتواننااد در راسااتای افاازایش میاازان
رضایت در خانواد های معلولین ذهنی و ارائأ خادما
در جامع عمل کنند ،بررسی کرد.
لذا با توجا با مباحاث مطر شاد  ،پاژوهش حاضار باا
هدف بررسی میزان رضایت زناشاویی والادین فرزنادان
عق ماناادٔ ذهناای تربیااتپااذیر بهر منااد و بیبهاار از
خدما توانبخشی (آموزشی و مالی) صور گرفت .باا
توج ب هدف فوقالذکر فرضیٔ ذیل قابال توجا اسات:
بین میزان رضایت زناشویی والدین فرزندان عق مانادٔ
ذهنااای تربیاااتپاااذیر بهر مناااد و بیبهااار از خااادما
توانبخشی (آموزشی ،مالی) تفاو وجود دارد.

روشبررسی

روش پااژوهش توص ایفی از نااوع پیمایش ای بااود .جامعاأ
آمااااری پاااژوهش عباااار باااود از  ۰۶۲والاااد کاااودک
عق ماندٔ ذهنی تربیتپذیر ک نمون ای با حجا ۲۴۹
نفر ب صور تدادفی از آنها انتخاش شد .این افراد در

یافتهها

نام مراکز ارائٔ خدما
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در نگهداری بچ علت این امر مایداناد ( .)۲۱الیاری و

زمیناأ خاادما توانبخشاای بااا توجاا باا اولویتهااای
خدما توانبخشی آموزشی روزان و خدما توانبخشی
مااالی و مسااتمری از می اان والاادین فرزناادان عق ماناادٔ
تربیتپذیر ک در سازمان بهزیستی دارای پروند بود یا
از خدما سازمان بهزیستی بهر برد بودند (بهر مناد)
یا پروندٔ آماد برای دریافت خدما داشاتند (بیبهار )
گاازینش شاادند .ایاان مراکااز شااامل مراکااز هفااتتیاار،
فی ااضبخااش ،ماسااور ،نوی اد ،تااوانش ،ساااعی ،تربی ات،
پویاااا ،امیاااد و ساااینا بودناااد .افاااراد نمونااا بااا صاااور
نمونااا گیاااری تداااادفی سااااد انتخااااش شااادند .ابااازار
انداز گیری در این پژوهش پرسشنامٔ رضایت زناشویی
انری  )۱۳۹۴( ۱بود .پرسشنامٔ رضایت زناشویی دارای
 ۳۵گوی بود و بر اساس مقیاس چهارگزینا ای لیکار
تنظاای شااد بااود .طریقاأ نماار گااذاری آن ب صااور
«=۴کااامالً مااوافق =۳ ،مااوافق =۲ ،مخااالف =۱ ،کااامالً
مخالف » بود .در این مطالع نمرا  ۱-۳۵نشانٔ کاامالً
نااامطلوش ۳۶-۷۹ ،نشااانٔ مطلااوش پااایین و ۷۱-۱۹۵
نشانٔ مطلوش متوسط و  ۱۹۶ب باال نشانٔ مطلوشبودن
زیاد رضایت زناشویی است .ضاری پایاایی پرسشانامٔ
رضااایت زناشااویی ۹٫۷۱تااا  ۹٫۰۲گاازارش شااد اساات.
ضری آلفای کرونباخ ( ۹٫۹۶برای رضاایت زناشاویی)
با میانگین  ۹٫۷۰گازارش شاد اسات .در ایاران ضاری
پایایی بازآزماایی ایان پرسشانام در فاصالٔ چهاار هفتا
بین  ۹٫۷۷تا  ۹٫۰۲با میانگین  ۹٫۹۶گزارش شد اسات
( .)۳۲برای تجزی وتحلیل داد ها از شااخ هاای آماار
توص ایفی (می اانگین ،انحاارافمعی اار) و روشهااای آمااار
اسااتنباطی (تحلیاال واریااانس یااکراهاا و آزمااونهااای
تعقیبی) استفاد شد.

و تعداد نمونٔ انتخاش شاد  ،در

جاادو شاامار  ۱و می اانگین و انحاارافمعی اار رضااایت
زناشویی در گروهای مختلف در جدو شامار  ۲ارائا

شااد اساات .همااانطااور کاا مالحظاا ماایشااود میاازان
رضایتمندی در گرو های بهر مند از خدما
و بهر منااد از خاادما

آموزشای

آموزشاای و مااالی دارای ارتبااا

معنادار است.
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1. Enrich

جدو  .۱توزیع فراوانی والدین بهر مند و بیبهر از خدما
نوع خدما
نام مراکز

بهر مند از خدما

آموزشی و مالی

آموزشی و مالی

۱

هفت تیر

فیاض بخش

۱۹

۳

ماسور

۷

۵

توانش

۶

۶

ساعی

۴

۳

۹

پویا

۱

۱

۲

نوید

۴

۷
۰
۱۹
۱۱

۱۲

۱۹
۹

۴

۴

۱۹

۱۹

۴

۱۹

۱۹

۴

۹

تربیت

۲

امید

۵

سینا

۶

۹

۹

۶

های آماری گرو

۳

۴

۶۹

تعداد

میانگین

بیبهر از خدما

توانبخشی آموزشی و مالی

۶۹

۳۹۲٫۱۹

۵٫۷۷

بهر مند از خدما

توانبخشی آموزشی و مالی

۶۹

۳۰۹٫۱۳

۵۹٫۴۹

توانبخشی آموزشی

۶۹

۳۰۰٫۴۹

۵۲٫۴۳

۳۹۴

۶

۶۹

توانبخشی آموزشی و مالی

انحراف استاندارد

بهر مند از خدما

۹
۶

۴

۶۹

مالی

۱

۱

۶

۶۹

۳

۶

۴

۶۹

بهر مند از خدما

خدما

۱۹

جدو  .۲میانگین و انحرافمعیار رضایت زناشویی در والدین بیبهر و بهر مند از خدما
شاخ

آموزشی

مالی

۱۹

۷

جمع

بهر مند از
خدما

بهر مند از

۶٫۵۹

مقدار احتما ()p
<۹/۹۹۱

نتایج آزمون آنالیز واریانس یاکطرفا باین میانگینهاای

میگیری ک فرض صفر رد شد و فرض تحقیق مبنی بر

توانبخشی آموزشی و مالی نشاان داد کا مقادار

میشود .نتایج این فرضی  ،با یافت های هااش همخاوانی

 pكوچکتر از  ۹/۹۹۱بود و لذا باین رضاایت زناشاویی

توانبخشااای آموزشااای فرصاااتی در

رضااایت زناشااویی چهااار گاارو بهاار منااد و بیبهاار از
خدما

چهااار گاارو فااوقالااذکر تفاااو

معن ااداری وجااود دارد.

نتایج آزمون شف ب منظاور مقایسأ دو با دوی میاانگین

گرو ها نشان داد ک بین رضایت زناشویی گرو بیبهر

تفااااو دار باااودن رضاااایت زناشاااویی دو گااارو تأییاااد

دارد ( .)۱۰خااادما

اختیاار والاادین قاارار ماایدهااد تااا با بخشای از کارهااای

عق ماندٔ خود برسند؛ خدما

آموزشی باعث میشود

ک کودکان در زمین های خودیاری مهاار هاایی کسا

از خدما

آموزشی و توانبخشی مالی و گرو های بهر مناد

کنند و بخشی از انرژی آنها گرفت شود ک برای اعضای

از خاادما

توانبخش ای آموزش ای و مااالی و برخااورد دار از

خانواد و والدین این امکان فراه میشود تا در زنادگی

توانبخشای

پیدا کنند و فشار ناشی از کنتر و آماوزش ایان کودکاان

توانبخشای آموزشای

کاهش مییابد .در فرضیٔ دیاری آمد است «بین میزان

خاادما

آموزشاای تفاااو

معنااادار بااود (،)p=۹٫۹۳۰

همچنین بین گرو فقاط برخاوردار از خادما
مالی و گرو های برخوردار از خدما
و مالی و گرو بر خوردار از خدما

فقط آموزشی تفااو

معنااادار اساات ( .)p=۹٫۹۳۰ب این سااایر گرو هااا تفاااو
معناداری وجود نداشت.

بحث

بااا توج ا ب ا مناادرجا

ب فرزنادان دیاار و فرصاتهایی بارای همادیار دسات

رضااایت زناشااویی والاادین فرزناادان عق ماناادٔ ذهن ای

تربیتپاذیر بهر مناد از خادما
براباار خاادما
مندرجا

جاادو  ۱و معنااادارشاادن ب این

گرو های بهر مند و بیبهر از خدما

توانبخشی نتیج
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ردیف

بیبهر از خدما

بهزیستی

مااالی تفاااو

توانبخشای آموزشای در

وجااود دارد» .بااا توجا ب ا

جادو  ۱نتیجا مایگیاری کا باین رضاایت

زناشویی دو گارو فاوقالاذکر تفااو

وجاود دارد .ایان

فاااارض بااااا یافتاااا های داورماااانش و شااااریعتی و رودز
همخااوانی دارد ( .)۲۹،۲۱در نتیج ا گی اری انجااامشااد
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تأ کید بار مساائل آموزشای در مقابال مساائل ماالی شاد
اساات .بااا درنظاارگاارفتن اینک ا خاادما

مااالی سااازمان

اساات و اکنری ات خانواد هااا تااوان پرداخاات هزین ا ها را
دارند و اگر هزین ها بااالتر از درآماد خانوارهاا باشاد در
سازمان بهزیستی امکان پرداخت آن وجاود نادارد ،همأ
خانوارهااای دارای فرزنااد عق ماناادٔ ذهن ای از خاادما

آموزشی مایتوانناد اساتفاد کنناد و نتاایج آن را ازجملا
آموزشهای مهار های خودیاری ک سازش کودکاان را
با دنبااا دارد بهاار ببرنااد .رودز ( )۲۱بااا درنظاارگاارفتن

عملکرد زوجین ،علات کااهش رضاایت زناشاویی را در
نگرانای والاادین باارای نگهااداری بچا ماایدانااد .در ی اک
تحقیااق خانواد هااایی کاا کااودک معلااو را باا مراکااز
خدوصی سپرد بودند پیشارفت بهتاری داشاتند (.)۳۹

مطالعاأ حاضاار بااا درک اهمیاات موضااوع ،باا بررساای
عواملی ک در راستای افزایش رضایتمندی میتوانند در
خانواد های معلاولین ذهنای و ارائأ خادما

در جامعا

عمل کنند پرداخت است .ایان تبیاین کا هرچا خادما

مطلوشتر ارائ شاود میازان رضاایتمنادی نیاز افازایش
خواهد یافت با یافتا های گذشات و عقال سالی تناسا
دارد اما چنانچ خدما

ارائا شاد بتواناد والادین را در

ایجاااد فرصااتهای زناادگی و تالشهااای بعاادی کمااک
نمای اد ماایتوانااد م اؤثرتر از خاادما
ب صور

دیاااری باشااد ک ا

پو یا کمک مالی داد میشود و این تبیین باا

موضوع مورد بررسی هیلز و بررسیهای جی و کاامرون

مشترک است ( .)۱۱،۱۰این در حالی است ک بسایاری
از مردم هنوز از خدما

ساازمان بهزیساتی آگااهی الزم

را ندارند.

نتیجهگیری

نتایج نشان میدهد ک گرو بهر مند از خدما
و مالی از گارو بیبهار از خادما

آموزشی

آموزشای و ماالی از

رضایتمندی بیشتری برخوردار است و گرو برخاوردار
از خدما

آموزشی نسابت با گارو بیبهار از خادما

آموزشی و مالی از رضایت بیشتری برخوردار است .لاذا

پیشاانهاد میشااود در راسااتای اصاال  ۴۴قااانون اساس ای،
مراکااز غی اردولت ای و خدوص ای کا خاادما

توانبخشای

آموزشی ارائ میدهند ،با جدیت بیشتری گسترش یابند.
هرچ با وضعیت بهر مندی از خادما

آموزشای همارا

شوی همچنان ک در این تحقیق تأیید گردید اسات با
رضااایتمناادی والاادین و جلااوگیری از نارضااایتی آنهااا
کمک کرد ای .

تشکر و قدردانی

از زحما

همٔ عزیزانی ک در این پژوهش باا اینجانا

همکاااری داشاات انااد از جملاا دکتاار شااریفی دراماادی،

مسااائولین و کارشناساااان ساااازمان بهزیساااتی و تماااامی
خانواد های مددجویان ک قباو زحمات نمودناد کماا
تشکر و سپاس را داری .
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بهزیستی نسبت ب سایر هزین های زندگی والادین نااچیز

و مالکی در ایجاد نگرش منبت و افزایش رضایتمنادی
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