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: زمینه

بهنسبترپایینتزوجیترضایتمندیخودماندهکودکدارایوالدیندادهاندنشانمتعددمطالعات•
یتمندیرضااستالزمبنابراین،.دارنداستثناییگروههایدیگروعادیکودکدارایوالدین

اینکاهشدرکهعواملیوگیردقراربررسیموردبیشترمختلفهایحوزهدرآنهازوجیت
.شوندبررسییدقیقترنگاهباخودماندهکودکانباوالدینمیاندربویژهبودهانداثرگذاررضایت

•
رضایتمندی زوجیت



:  هدف

گیزنددهگانهدرحوزههایزوجیترضایتمندیمیزانارزیابیحاضرپژوهشهدف•
.بودعادیوخودماندهکودکانوالدینمشترک



:  روش

شپژوهجامعه.بودمقایسهایعلینوعازمطالعهایندرحاضرپژوهشطرح•
درمادرانوپدرانازاعمعادیوخودماندهکودکانوالدینشامل؛حاضر

درنفر80وبالینینمونهدرنفر80هاپرسشنامهتکمیلجهت.بودتهرانشهر
.گرفتندقرارآزمونموردعادینمونه



ردودسترسدرنمونهگیریخودماندهکودکانوالدیندرپژوهشنمونهگیری•
پژوهشایندرشدهاستفادهابزار.بودتصادفینمونهگیریعادیکودکانوالدین
(پستیارسالطریقاز)مقیاساینکهبود(1394)افروززوجیترضایتمندیمقیاس
دادههای.شدتکمیلعادیکودکانوالدینوخودماندهکودکانوالدینتوسط
متغیریتککواریانستحلیلوتوصیفیآمارروشهایازاستفادهباپژوهشازحاصل

وتجزیهموردSPSS-26نرمافزارازبهرهگیریبامتغیریچندکواریانستحلیلو
.گرفتقرارتحلیل

در دسترسنمونه گیری  تصادفینمونه گیری 



وخودمانده)کودکانعضویتگروهاصلیاثرF،آمارهبهتوجهبا:یافتهها•
)بودعنادارممخدوشگرمتغیرهایکنترلبازناشوییرضایتمندیبر(عادی

.)P< وییزناشرضایتمندیمیزانبینمعناداریتفاوتبنابراین0/001
0/915برابرآنتأثیرمیزانودارد؛وجودعادیوخودماندهکودکانوالدین

.است



:  نتیجه گیری

در تمامی دارای کودکان خودمانده در مقایسه با والدین کودکان عادی مشکالت بیشتریوالدین •
حوزههای زناشویی دارند



تحتفمختلدرجاتبهراکودکانکهاستتحولیاختاللوعین،درخودماندگیطیفاختالل•
غیرباطارتارتباط،حفظوایجاددرمشکالتیشاملاختاللایننشانههای.میدهدقرارتأثیر

2017اران،همکوبیلیجون،سریت،گریناسپان،گروسارد،)،هیجانیاجتماعیتعامالتکالمی،
این(2013روانیاختاللهایتشخیصیوآماریراهنمای)استمحدودعالیقوتکراریرفتارهای

حیاترهدوطولدررافردزندگیوشدهآشکاررشداولیهمراحلدرفراگیرماهیتیباناتوانی
(1398مهاجرانی،وشفیعی)میدهدقرارتأثیرتحت

•

ی ایجاد و حفظ ارتباط، ارتباط غیر کالمی، تعامالت اجتماع
اران، گروسارد، گریناسپان، سریت، جون، بیلی و همک)هیجانی، 

رفتارهای تکراری و عالیق محدود2671(،



ویدانندمزندگیچرخهمراحلتابعراآنزوجیترضایتمندیتعریفدرصاحبنظرانازبرخی•
کهندمیدانزمانیدرشوهروزنلذتورضایتشادی،خشنودی،احساسرازوجیترضایتمندی

میهکاستپیچیدهبسیارایسازهزوجیترضامندی.دارندنظردرراخودازدواججنبههایهمه
زابرخورداریویکدیگرجنسیروانیجاذبههایازشوهروزنمتقابلرضایتراآنتوان

(1391.افروز،)دانستمشترکزندگیدرروانیامنیتآرامشاحساسبیشترین

چیدهسازه ای بسیار پی



شاهواحمدصدیقی،)میشودمحسوبشوهروزنفردیویژگیعنوانبهواستنگرشیمتغیررضایت•
کودکدارایوالدینبیندرزوجیترضایتمندیکهدادهاندنشان(2007شاکفلدوستونا1394،سیاه

.میگیردشکلرادافبینارتباطازشدهدرککیفیتاساسبرزوجیترضایتمندی.میباشدپایینناتوان
باآنهاباطارتوشوهروزنیکخوشبختیمیزانشاملزوجیترضایتمندیمیزانتعیینکنندهعوامل

میباشداطفیع-روانیوضعیتوجنسیعملکردبامرتبطعواملوازدواجبهمربوطاحساساتیکدیگر،
(1400گبلو،فداکاریزدانبخش،سردشت،فالحی)

ه کیفیت درک شد
راداز ارتباط بین اف



به3ذهنیتهایمعلولیسایرازبیشفشاریخودماندگیطیفاختاللپژوهشگران،ازبرخیزعمبه•
اختاللکهآنجاازو(2015سادوک،وسادوک)میکندواردمادرانخصوصبهخانوادهها

اعی،اجتمتعاملدرجدینقایصباهمراهکهاستمادامالعمرتحولیاختاللیکخودماندگی
اندگیخودماختاللدارایکودکحضوراست،رفتاریالگوهایوارتباطبرقراریدرتوانایی
(2005اهمر،استومانبوکاریسزن،-باکر)دبگذارتأثیرخانوادگیسیستمبرکلمیتواند

اختالل تحولی مادامالعمر



متأثرمیتواندزنیآنشدتالبتهومیگذاردخانوادگیزندگیبرشدیدیتأثیراتاختاللاین2669•
خودماندهکودکدارایوالدینحال،هردر.باشدنیزفرزندپروریمختلفسبکهایوویژگیهااز

دالی،ودمپسیآلخلف،)میدهندنشانرا0بالتکلیفـیوانزوا9،استرس0،اضطرابباالیسطوح
2014.

انزوا و 9استرس ،0سطوح باالی اضطراب ،
بالتکلیفـی



زوجین،سازشیافتگیبرومیشودمشکالتیایجادباعثخانوادهدرخودماندهکودکحضور•
کالتمشایجادبرعالوه.میگذاردتأثیرخانوادهروزمرهفعالیتهایوبرادریوخواهرارتباط

خانوادهبرزنیزیادمالیفشارماننددیگریمشکالتتنیدگی،واسترسنیزوفرزندپروری
تمالاحقبیلازمنفیروانشناختیاثراتمعموالخودماندهکودکانخانواده.میکندتحمیل

ولونبشیر،شیر،ب)میکنندتجربهرااجتماعیانزوایوزوجیترضایتمندیاختالفباال،افسردگی
(.2014احمد،

ایجاد مشکالت فرزندپروری و نیز
استرس و تنیدگی



التیمشکومسائلوهاچالشباراوالدینمیتواندخانوادهدرخودماندهکودکحضورهمچنین•
دگیزناززوجینازیکهررضایتمندیومتقابلارتباطاتبرموضوعاینکهسازدروبهرو

تماممجبورندخانوادههازیرا(1394حسامپور،وصدیقارفعی)دهدمیقرارتأثیرتحترازناشویی
باارتباطبرایانرژیونیرودیگرنتیجهدروکنندخودماندهکودککنترلصرفراخودانرژی

بهویژهرادافآرزوهایواهدافازیکی.ندارندرایکدیگرروانیوعاطفینیازهایرفعویکدیگر
ازگرمیدلوحمایتمحبت،عشق،دریافتوموفقزناشوییزندگیداشتنکودکاناینمادران
.استهمسر

•



تحتراوادهخانعملکردووالدینارتباطاستممکنکودکدرمعلولیتعالئمونشانههاوجودبنابراین•
میشودباعثعموضواین.شودروزمرهزندگیتنشهایوسرخوردگیهاشدنانباشتهباعثودهدقرارتأثیر

نتیجهدرنکنند،پیدادستخوداهدافبهوبگیرندنادیدهراخودنیازهایمادرانویژهبهوالدینکه
اصالنی،)ودمیشمنجرآنهادردلزدگیبهسرانجاموکندمیپیداکاهشآنهازناشوییارتباطکیفیت

(2021.ونهک،وشیلتز1400شیرالینیا،مردانی،



مختلفالتاختالوناتوانیهابروززمینهدرآنبهتوجهضرورتوپیشگیریاهمیتبهتوجهبا•
جهتراهبردیرنامهبیکبهدستیابیکهنکتهاینگرفتننظردرباورشدینافذاختالالتبویژه

درکاملیوقیقدشناختبتوانکهمیشودحاصلزمانیمختلفناتوانیهایوبیماریازپیشگیری
مطالعهخصوصدرپژوهشیخالءنوعیداشت،اختاللآنآورندهبوجودعواملخصوص

،داردوجودخودماندگیبروزبراثرگذارمتغیرهایپیرامون



اختاللیبشناسیآسبابدروالدین،برتأکیدباروانشناختیرویکردباپژوهشهااستالزمازاینرو،•
برصرفأکیدتاززمینه،ایندردانشگسترشباودادبسطزوجینروابطبستردرراخودماندگی

نقشبهوکرداجتنابخودماندگیاختاللبروزدرزیستیوارثیژنتیکی،مؤلفههاینقش
کردبیشتریتوجهفرزندآوریبهآنهاتمایلوزوجینرضایتمندیهمچونمتغیرهایی



دایشپیسببواستانسانلذتوصمیمتحمایت،منبعزناشویی،رابطهوازدواجچراکه،.•
برودشخواهدخانوادهبهنسبتمسئولیتپذیریوعالقهیگانگی،همدردی،همدلیهمکاری،

باشدداشتهادیزیتأثیرناتوانییمعلولیتدارایکودکانبویژهفرزندانروانیوجسمانیسالمت
درژهبویبودهانداثرگذاررضایتاینکاهشدرکهعواملیاست،الزمبنابراین(1396افروز،)

ارزیابیضرحاپژوهشهدفلذا.شوندبررسیدقیقترینگاهباخودماندهکودکانباوالدینمیان
وهخودماندکودکانوالدینمشترکزندگیدهگانهحوزههایدرزوجیترضایتمندیمیزان
بودعادی



روش

لیعنوعازمطالعهایندرحاضرپژوهشطرح:شرکتکنندگانوپژوهشطرح(الف•
وپدرانازاعمعادیوخودماندهکودکانوالدینشامل؛حاضرپژوهشجامعه.بود7مقایسهای

فرن80پرسشنامههاتکمیلجهتپژوهشدادههایگردآوریجهت.بودتهرانشهردرمادران
موردعادینمونهدر(مادر40،پدر40)نفر80وبالینینمونهدر(مادرنفر40پدر،نفر40)

وسترسددرنمونهگیریخودماندهکودکانوالدیندرپژوهشنمونهگیری.گرفتندقرارآزمون
فرزندتنداششاملپژوهشبهورودمالکهای.بودتصادفینمونهگیریعادیکودکانوالدیندر

عدمشاملخروجمالکهای،سال13تا8عادیوخودماندهکودکانسنیدامنهخودمانده،
رسالهبهطمربوپژوهشانجامبرمبنیمعرفینامهتهراندانشگاهازابتداپژوهشادامهدررضایت

.گردیددریافتتهرانشهرپرورشوآموزشسازمانبرای
•



تمامیینبازمسئولین،باتوجیهیجلسهبرگزاریوعادیمدارسواتیسممدارسبهورودازپس•
نمونهخروج،وورودمالکهایاساسبرعادیکودکوخودماندهکودکدارایخانوادههای

مبنیبیکترضایتنامهآنهاازخانوادهها،اینبرایپژوهشاهدافوضرورتذکرباوشدانتخاب
توسط(ستیپارسالطریقاز)زوجیترضایتمندیپرسشنامهسپس.شداخذپژوهشدرشرکتبر

.شدتکمیلعادیکودکانوالدینوخودماندهکودکانوالدین



ایترعحفظجهتبه.شدپرداختهپرسشنامههنمرهگذاریبهپرسشنامههاجمعآوریازپسادامه،در•
انجامانشرکتکنندگرضایتجلبازپساطالعاتجمعآوریتاشسعیپژوهشایندراخالقیاصول

ونامقیدونبدنتایجارائهوشخصیاطالعاتحفظدررازداریدربارهکنندگانشرکتبههمچنین.شود
یانگین،ممانندتوصیفیآمارفنونازدادههاتحلیلجهت.شددادهاطمینانافراد،شناسنامهمشخصات

وفیتوصیآمارروشهایازاستفادهباپژوهشازحاصلدادههای.شداستفادهنسبتومعیارانحراف
موردSPSS-26ارنرمافزازبهرهگیریبامتغیریچندکواریانستحلیلومتغیریتککواریانستحلیل
گرفتقرارتحلیلوتجزیه



ابزار( ب

راپایداروموفقازدواجاصلیمالکوعامل(1394)افروز2:افروززوجیترضایتمندیمقیاس•
ایجادوحفظهمچنینوازدواجاصلیهدفعنوانبهزوجینمیانآرامشحفظووجود

میزانیابیارزجهتافروززناشوییرضایتمقیاس.میداندزوجینبیننفسانیوروانیجاذبههای
در1389سالدروتهیه1387سالدرافروزتوسطایرانیجامعهفرهنگبرایوهمسرانرضایت

درراهمسرانرضایتکهاستمادهای776ابزاریکمقیاساین.استشدههنجاریابیتهران
ایندرفردهرچه.میسنجد(موافقکامال4ً)تا(مخالفکامال1ً)ازلیکرتدرجهایچهارمقیاس
.استباالترزناشوییرضایتنشاندهندهآورد،دستبهبیشترینمرهآزمون

ررضایت زناشویی باالت



رفتاریرضایت7،نگرشیرضایت0،تعاملیرضایت3،عاطفیرضایتزیرمقیاس10ازمقیاساین•
شخصیتیرضایتمشکلگشایی،رضایت0،همدلیرضایت3،اجتماعی-حمایتیرضایت2،
سنجشوارزیابیجهتکهاستشدهتشکیل1اندیشیمطلوبرضایتو0فرزندپروریرضایت9،

راکفایتومناسبتازباالییحدوداردمطابقتجدیدرویکردهایباکهزناشویی،رضایتمؤثر
ازمقیاسایندرونیهمسانیبررسیمنظوربه.داردایرانی–اسالمیجامعهفرهنگبستربهنسبت

ضرایبوابزارکلبرای0/95درونیهمسانیضرایب.استشدهاستفاده1کرونباخآلفایضریب
ابلقومناسبومطلوبدرونیهمسانیدارایمقیاسکهدادنشانزیرمقیاسها0/64تا0/86بین

.استهمسرانرضایتبررسیبرایاجرا
•





.استمقیاساینباالیدرونیهمسانیوپایاییازاکیح0/7914بازآزماییپایاییضریب•
را0/43همبستگی76،انریچزناشوییرضایتپرسشنامهازاستفادهبانیزمقیاساین3همگرایروایی

بینشدهمشاهدههمبستگیاطمیناندرصد99بالذااست،دارمعنا0/001سطحدرکهدادنشان
(.قاسمزاده،وفرزادافروز،محبی،)استمعنادارمقیاسدواین



یافته ها

دودرآنلفههایمؤوزناشوییرضایتمندیمتغیرمعیارانحرافومیانگینشاملتوصیفییافتههای
استشدهگزارش1جدولدر(مادروپدر)والدینتفکیکبهعادیوخودماندهکودکانگروه



روههایگمیاندرآنمؤلفههایوزناشوییرضایتمندیتفاوتمعنیداریتعیینبررسیرای•
واههردومتغیریتکواریانستحلیلاز(مادرانوپدران)والدینو(عادیوخودمانده)کودکان

لحاظازروهگدومعنیداراختالفبهتوجهبااماشد،استفادهراههدومتغیریچندواریانستحلیل
کنترلهتجاحساسات،ابرازمیزانوزوجینتفاهماقتصادی،وضعیتوالدین،تحصیالتسطح

لتحلیوراههدومتغیریتککوواریانستحلیلآزمونازرابطهدرمخدوشگرعواملاین
شداستفادهراههدومتغیریچندکوواریانس

کوواریانس چند 
متغیری دو راهه

راهکوواریانس تک متغیری دو



ازکمترروهگهردرهاآزمودنیتعداداینکهبهتوجهبادادههابودننرمالفرضپیشبررسیبرای•
اددنشاننتایجوشداستفادهویلکشاپیروآزموناز(2013)بکرجسوننظربراساسبودفرن50
ودکانکگروههایازیکهردرآنمؤلفههایوزناشوییرضایتمندیمتغیرمعناداریسطحکه

<Pبود0/001ازباالتروالدینتفکیکبهعادیوخودمانده شاپیروآزمونبراساسلذا0/001
.اشدمیبدادههابودننرمالمعنیبهاینکهنبودمعنادارپژوهشمتغیرهای0/001سطحدرویلک

گروههایردآنمؤلفههایوزناشوییرضایتمندیمتغیرخطایواریانسهمگنیبررسیمنظوربه
.شداستفاده7لوینآزمونازمطالعه،مورد



سطحدرآنمؤلفههایوزناشوییرضایتمندیمتغیربرایلوینآزمونمعناداریعدمازنشاننتایج•
>Pدارد0/001 تمندیرضایمتغیربرایگروهیبینواریانسهایهمگنیشرطبنابراین0/001

براینهمچنی.استنشدهمشاهدهآنهابینتفاوتیواستشدهرعایتآنمؤلفههایوزناشویی
آزمونازوییزناشرضایتمندیمؤلفههایکوواریانسواریانسماتریسهمگنیپیشفرضبررسی

Mاستشدهاستفادهباکس.
•



تمامدریزناشویرضایتمندیمؤلفههایکوواریانسماتریسبودنهمگنداد،نشانباکسMآزموننتایج•
پرتدادههایوجودعدمهمچنین.گرفتقرارتاییدمورد0/05سطحدر(گروهها)مستقلمتغیرسطوح

صحتونشداساییشنپرتدادهکهگرفتقراربررسیموردماهاالنوبیسفاصلهازاستفادهبامتغیریچند
متغیرهاجفتبینیهمبستگضریبباوابستهمتغیرهایبینخطیهمبراینعالوه.شدبررسیفرضیهاین

بود0/5تا0/3)طمتوسحددرمتغیرهاجفتبینهمبستگیضرایبتمامیاینکهبهتوجهباوشدبررسی
رانتیجهاینیتوانمهمبستگیضرایبمتوسطحدبهتوجهباهمچنین.گرفتقرارتأییدموردفرضیهاین

برایمتغیریتککوواریانستحلیلنتایج.نداردوجودچندگانهخطیهمبستگیمتغیرهابینکهگرفت
استشدهگزارش2جدولدرزناشوییرضایتمندیدرکودکانووالدینگروههایتفاوتبررسی





گروهیتعضویمتغیردوتعاملیاثرمخدوشگر،متغیرهایکنترلبامیدهد،نشان2جدولنتایج•
اثرمعناداریدمعبهتوجهبابنابراین.نمیباشدمعنادارزناشوییرضایتمندیدروالدینوکودکان
میدهدنشاننتایجتعاملی،



زناشوییرضایتمندیمیزاندرعادیوخودماندهکودکانگروههایازیکهروالدینبینتفاوتی•
=P)نداردوجود >0/001Pبوداثرگذازناشوییرضایتمندیبروالدیناصلیاثرهمچنین0/399

نظرازوالدینبینمجموعدرعادیوخودماندهکودکانازنظرصرف،دهدمینشانبنابراین
گروهاصلیاثرF،آمارهبهتوجهبا.داردوجودمعناداریتفاوتزناشوییرضایتمندیمیزان

دوشگرمخمتغیرهایکنترلبازناشوییرضایتمندیبر(عادیوخودمانده)کودکانعضویت
کودکاننوالدیزناشوییرضایتمندیمیزانبینمعناداریتفاوتبنابراینP<0/001بودمعنادار

چندکوواریانستحلیلخالصه0/915است.برابرآنتأثیرمیزانودارد؛وجودعادیوخودمانده
استشدهگزارش3جدولدرزناشوییرضایتمندیمؤلفههایبرایمتغیری



لفههایمؤترکیببروالدینوکودکانگروهیعضویتتعاملیاثرمیدهد،نشان3جدولنتایج•
=)76/706(F،)نمیباشدمعنادارویلکزالمبدایاثربراساسکودکانوالدینزناشوییرضایتمندی 0/58

،P= 0/828 )ƞ2= وهخودماندکودکانگروههایازیکهردرمیدهد،نشاننتایجبنابراین؛0/40
زناشوییندیرضایتممؤلفههاییافتهتعدیلنمراتنظرازآنهاوالدینبینمعناداریتفاوتعادی
.نداردوجود

•



ایتمندیرضمؤلفههایترکیببروالدینگروهیعضویتتعاملیاثرمیدهد،نشان3جدولنتایجهمچنین•
نشاننتایجبنابراین؛(میباشدمعنادارویلکزالمبدایاثربراساسوالدینزناشویی

F)76/706(=11/629،P<0/001،ƞ2= معناداریتفاوتکودکانگروهیعضویتازنظرصرف،یدهد)0/454
درتفاوتاینمیزان.داردوجودزناشوییرضایتمندیمؤلفههاییافتهتعدیلنمراتنظرازوالدینبین

اختالفبهمربوطواریانسدرصد46یعنی.استقبولقابلسطحدرودرصد46اثراندازهبراساسجامعه
استوابستهمتغیرهایمتقابلتأثیرازناشیگروهدوبین



والدیناشوییزنرضایتمندیمؤلفههایترکیببرکودکانگروهیعضویتتعاملیاثرهمچنین•
=)F)76/706نشاننتایجبنابراین؛(میباشدمعنادارویلکزالمبدایاثربراساس 310/230،P< 0/001،
ƞ2= لتعدینمراتنظرازعادیوخودماندهکودکانوالدینبینمعناداریتفاوت،دهدمی0/957

اثرندازهابراساسجامعهدرتفاوتاینمیزان.داردوجودزناشوییرضایتمندیمؤلفههاییافته
گروهدوبیناختالفبهمربوطواریانسدرصد30یعنی.استقبولقابلسطحدرودرصد30

استوابستهمتغیرهایمتقابلتأثیرازناشی
•





بحث و نتیجهگیری

دواج،ازمؤلفهمهمترینعنوانبهزوجیترضامندیومیشودشروعازدواجباخانوادهتشکیل•
وگوچیتانی؛7333،7337پژوه،به)میشودمحسوبخانوادهآناعضایسالمتروانیتضمینکننده

یافتههایکههمانگونه7333(.موسوی،وپژوهبهازنقلبه؛7337زمیچ،وفلوید؛2660همکاران،
ایسهمقدرخودماندهکودکانوالدیندرزوجیترضایتمندیمیزانداد،نشانپژوهش

.بودپایینترمراتببهعادیکودکانوالدینبا
•



سایربیندرشوهروزندوتاییروابطکهدادهنشانتحقیقات.کردتبیینجهتچندازمیتوانراموضوعاین.•
والمیکمراوداتوهمدلیوصمیمیتفهمودرکازمتشکلروابط.داردمحورینقشزناشوییسازگاریابعاد

تلقیوجیتزرضامندیدراصلیعاملعنوانبهدوتاییروابطمواردازبسیاریدر.استزوجینبیندرغیرکالمی
ارتقایوهبودببرایتالشومیگیردشکلازدواجاولسالونامزدیدورهدربیشترزوجیندوتاییروابطمیشود
عدمی،اقتصادمالی،فرهنگی،اختالفاتهمچونعواملیحال،اینبا.استضروریدورهایندرتاییدوروابط

میکاهندرانآودادهقرارتأثیرتحترازوجیترضامندیکههستندمواردیجملهازمعلولفرزندتولدکفویت،
.هارتلی،وپاپپانتی،پیروگمپتی،لی،گرین)

روابط دوتایی



باژوهشپاینهاییافته.بودپایینترمراتببهعادیکودکانوالدینبامقایسهدرخودمانده•
موضوعاین.استهمخوان(1396)افروز(1391)افروز(1396)همکارانوامیرافشاریپژوهشهای

سایربیندرشوهروزندوتاییروابطکهدادهنشانتحقیقات.کردتبیینجهتچندازمیتوانرا
ودلیهموصمیمیتفهمودرکازمتشکلروابط.داردمحورینقشزناشوییسازگاریابعاد

.استزوجینبیندرغیرکالمیوکالمیمراودات

درک و فهم صمیمیت و همدلی
و مراودات کالمی و غیرکالمی



روابطودمیشتلقیزوجیترضامندیدراصلیعاملعنوانبهدوتاییروابطمواردازبسیاریدر•
وهبودببرایتالشومیگیردشکلازدواجاولسالونامزدیدورهدربیشترزوجیندوتایی
رهنگی،فاختالفاتهمچونعواملیحال،اینبا.استضروریدورهایندرتاییدوروابطارتقای

راوجیتزرضامندیکههستندمواردیجملهازمعلولفرزندتولدکفویت،عدماقتصادی،مالی،
(2021لی،هارتوپاپپانتی،پیروگمپتی،لی،گرین)میکاهندراآنودادهقرارتأثیرتحت

اختالفات فرهنگی، مالی، 
د اقتصادی، عدم کفویت، تول

فرزند معلول 



انتخابکل،مششناساییبرایکافیتواناییاززوجین،چنانچهشده،انجامپژوهشزمینههمیندر•
اساسینظراختالفدچاربیگمانباشندنداشتهراتصمیمبهترینبرگزیدنومناسبحلهایراه

جهتتربیتیهماهنگیخصوصدرزوجینمیاناستالزمحال،عیندر.شدخواهند
توجهیدیگرهمکاریعدماینمشاهدهباکودکانچراباشد،داشتهوجودهمخوانیفرزندپروری

هایگروهدنبالبهشوندخانوادهوخانهمحیطجذباینکهبجایونکردهخودوالدصحبتهایبه
ولیبرینس)میدانندخودشانپذیرایراآنهاکهچرارفتخواهندنامناسبهمساالنیاگنگ

.(2021،سولومون
•

ا گروه های گنگ ی
همساالن نامناسب

جذب محیط 
خانه



یکدیگربارزندانفتربیتنحوهدربیثباتند،وخاطراطمینانفاقدمتزلزل،خودارتباطاتدرکهوالدینی•
دوگانه،باطانضتسلط،یااغماضباافراطیحمایتطرد،برمبتنیوالدگریالگوهایازندارند،توافق
رفتارهایمیکنند،ادهاستفعاطفیبیثباتیوعصبانیتوغیرمنطقیهایکمالجوییاخالقی،موازینسستی

نیازمندترعاطفیوهیجانینظرازکودکانکهمیشوندسببومیکنندتثبیتکودکاندرراروانآزردگی
ناکاممیشوندمحسوبسالمهیجانیتحولاساسکهامنیتواعتمادحسازشرایطیچنیندروشده،
(1397.همکاران،وزینعلیازنقلبه2660،همکاران،ومککارتی)بمانند

ا تسلط، الگوهای والدگری مبتنی بر طرد، حمایت افراطی با اغماض ی
منطقی و انضباط دوگانه، سستی موازین اخالقی، کمالجویی های غیر

عصبانیت و بیثباتی عاطفی



واجماعوتعارضحلدرمشارکتاست،کردهبیان(1996)رابیسنکاسلووکههمانگونه•
زناشوییروابطدرتعارضوجودهستندزوجیترضامندیعمدهعواملزوجینهمفکری

کهاستاینمهم.استاجتنابناپذیر

مشارکت در حل تعارض و اجماع و 
همفکری زوجین



یاوسندنهراتعارضوجودازبایدزوجین.باشندداشتهراآنحلوتعارضبامواجههتوانزوجین•
ازدیگریکی.کننداستفادهمسألهمدارمقابلهروشازبلکه.نکنندمشکلبهتبدیلراتعارض

رود،میباالآنهااسترسواضطرابسطحزمانیکهخصوصبهزوجینمشکالت
دماتخازاستفادهبرعالوهزوجاستبهترمواردیچنیندر.استجنسیروابطمدیریت

ازفارغیفضایدروکردهبیانمطالفتآمیزکلماتقالبدرراخودنیازهایرواندرمانیومشاوره
.کنندفصلوحلراآنهایکدیگرشناختنمقصروجدال



رااجازدوهدفازبخشیهمچنینوداردشوهروزنصمیمیتافزایشدرمهمینقشنیزجنسیروابط•
اینودبهباستزناشوییناسازگاریمعلولهموعلتهمجنسیروابطدرمشکلوجودمیکندتأمین

نیزدوستانواماقوباارتباطوشخصیموضوعات.کندتامینرازوجیترضامندیازبخشیمیتواندروابط
درک،زناشوییسازگاریدرشخصیموضوعاتبعداستزناشوییسازگاریدرتوجهقابلابعاداز

میطرحمراسلیقههاازرضایتعدمیارضایتسطحویژگیها،ورفتارهابهتوجهباهمسرشازشخص
واقواماوندانخویشاصلیخانوادهروابطبهمربوطعالیقواحساساتدوستانواقوامباارتباطبعدوکند

.گاوالدا،وبادیاقهجاورستانی،)میکندارزیابیراهمسردوستان

انموضوعات شخصی و ارتباط با اقوام و دوست



سویزااستممکنکهمیشوداطالقزوجینفردیرفتارهایوسلیقههابهشخصیموضوعات•
تنظیمویخانوادگبرونمراوداتبرقراریهمچنینکندایجادمشکلونباشدپذیرشقابلهمسر
تکالیفزجمشترکدوستانتعیینودوستانواقوامواصلیخانوادهباروابطکیفیوکمی

.استازدواجاوایلدرویژهبهزناشوییزندگی

مراودات برون 
خانوادگی



وسلیقههارشپذیبنابراینمیشودزوجینبیندرقواعدشکلگیریموجبفردیرفتارهایمعموالً•
رادوتاییطروابمیتواندهمسرسویازمقبولرفتارهایبروزدیگرعبارتیبهیاوهمسررفتار
ضمنردیفرفتارهایاصالح.کندایجادزوجینبیندرتفاهمبرقراریبرایرزمینهودهدشکل
ارتباطصوصعلیالخواجتماعیروابطبهبودوشخصیرضایتموجبفردیبینتعامالتبهبود

(2009توماس،)میشوددوستانواقوامواصلیخانوادهبا

اهمبرقراری تف



انتخابکل،مششناساییبرایکافیتواناییاززوجین،چنانچه،شدهانجامپژوهشزمینههمیندر•
اساسینظراختالفدچاربیگمانباشندنداشتهراتصمیمبهترینبرگزیدنومناسبحلهایراه

جهتتربیتیهماهنگیخصوصدرزوجینمیاناستالزمحال،عیندر.شدخواهند
توجهیدیگرهمکاریعدماینمشاهدهباکودکانچراباشد،داشتهوجودهمخوانیفرزندپروری

هایگروهدنبالبهشوندخانوادهوخانهمحیطجذباینکهبجایونکردهخودوالدصحبتهایبه
ولیبرینس)میدانندخودشانپذیرایراآنهاکهچرارفتخواهندنامناسبهمساالنیاگنگ

(2021سولومون،
•



یکدیگربارزندانفتربیتنحوهدربیثباتند،وخاطراطمینانفاقدمتزلزل،خودارتباطاتدرکهوالدینی•
دوگانه،باطانضتسلط،یااغماضباافراطیحمایتطرد،برمبتنیوالدگریالگوهایازندارند،توافق
رفتارهایمیکنند،ادهاستفعاطفیبیثباتیوعصبانیتوغیرمنطقیهایکمالجوییاخالقی،موازینسستی

نیازمندترعاطفیوهیجانینظرازکودکانکهمیشوندسببومیکنندتثبیتکودکاندرراروانآزردگی
ناکاممیشوندمحسوبسالمهیجانیتحولاساسکهامنیتواعتمادحسازشرایطیچنیندروشده،
.(1397همکاران،وزینعلیازنقلبه2004همکاران،وکارتیمک)بمانند



واجماعوتعارضحلدرمشارکتاست،کردهبیان(1996)رابیسنکاسلووکههمانگونه•
زناشوییروابطدرتعارضوجودهستندزوجیترضامندیعمدهعواملزوجینهمفکری

.اشندبداشتهراآنحلوتعارضبامواجههتوانزوجینکهاستاینمهم.استاجتنابناپذیر
روشازبلکه.نکنندمشکلبهتبدیلراتعارضیاونهراسندتعارضازبایدزوجین

کنندوجوداستفادهمسألهمدارمقابله

مسأله مدارمقابله 



میرود،باالآنهااسترسواضطرابسطحزمانیکهخصوصبهزوجینمشکالتازدیگریکی•
مشاورهخدماتازاستفادهبرعالوهزوجاستبهترمواردیچنیندر.استجنسیروابطمدیریت

وجدالازفارغفضاییدروکردهبیانمطالفتآمیزکلماتقالبدرراخودنیازهایرواندرمانیو
زایشافدرمهمینقشنیزجنسیروابط.کنندفصلوحلراآنهایکدیگرشناختنمقصر

ردمشکلوجودمیکندتأمینراازدواجهدفازبخشیهمچنینوداردشوهروزنصمیمیت
ازخشیبمیتواندروابطاینبهبوداستزناشوییناسازگاریمعلولهموعلتهمجنسیروابط

.کندتامینرازوجیترضامندی



بعداستزناشوییسازگاریدرتوجهقابلابعادازنیزدوستانواقوامباارتباطوشخصیموضوعات•
سطحیها،ویژگورفتارهابهتوجهباهمسرشازشخصدرکزناشویی،سازگاریدرشخصیموضوعات

عالیقواحساساتدوستانواقوامباارتباطبعدوکندمیمطرحراسلیقههاازرضایتعدمیارضایت
وبادیاتانی،قهجاورس)میکندارزیابیراهمسردوستانواقوامخویشاونداناصلیخانوادهروابطبهمربوط
(2020،گاوالدا

هاسطح رضایت یا عدم رضایت از سلیقه



سویزااستممکنکهمیشوداطالقزوجینفردیرفتارهایوسلیقههابهشخصیموضوعات•
تنظیمویخانوادگبرونمراوداتبرقراریهمچنینکندایجادمشکلونباشدپذیرشقابلهمسر
تکالیفزجمشترکدوستانتعیینودوستانواقوامواصلیخانوادهباروابطکیفیوکمی

.استازدواجاوایلدرویژهبهزناشوییزندگی
•



وسلیقههارشپذیبنابراینمیشودزوجینبیندرقواعدشکلگیریموجبفردیرفتارهایمعموالً•
رادوتاییطروابمیتواندهمسرسویازمقبولرفتارهایبروزدیگرعبارتیبهیاوهمسررفتار
ضمنردیفرفتارهایاصالح.کندایجادزوجینبیندرتفاهمبرقراریبرایرزمینهودهدشکل
ارتباطصوصعلیالخواجتماعیروابطبهبودوشخصیرضایتموجبفردیبینتعامالتبهبود

.(2009توماس،)میشوددوستانواقوامواصلیخانوادهبا



خاصیتعادلمشکلدارخانوادههایگفتمیتوانزوجینتعارضاتومشکالتعللخصوصدر•
آورندنگچبهفرصتیوقتهرومیکنندجمعیرقصآنهاانگارمیکنندتکراربارهاوبارهارا

کدیگریبارفتاربرایراخاصیراهمشکلهربرایآنهازمانگذردرکنندمیراخودشانرقص
هروندمیشآغازتوالیهاگاههرپسمیکنندایفاراخودشانخاصنقشکدامهرمیدهندتوسعه
ویالگیکطریقازخانوادهمشکلچون.کردخواهدایفاکمالبهراخودخاصنقشفردی

.استشدهبیانناسازگار

نقش خاص خودشان



خواهدسلیم،تعناصرازبرخیمعموالواضطرابعصبانیت،محرومیت،تجربه،الگواینازخانوادهتجربه•
رفتاردیفرهراماآگاهندنیستندیاریدهندهالگواینپیرامونتعامالتکهاینازخانوادهاعضای.بود

لقیتمشکلحلبرایکوششیراخودرفتارکهحالیدریافتنخواهددهندهیاریرادیگراعضای
.(2019،تردلوگوفارب)کردخواهد



بهکهاستزمتمرکگذشتهآنچهبهیاوکنونیمشکالتبرآنقدرغالباًمشکلدارخانوادههایذهن•
بهمنجریجهتگیرایناستامروزتکرارفردانداردوجودآیندهایانگارکهمیکندعملگونهای

نگرفتهاندرارقمالحظهموردرفتارجایگزینراههایکهزیرامیشودمشکلحلاستراتژیهایتوقف
خواهدرخآیندهدرکهویژهایحوادثازقدرآنکهدارندوجودخانوادههاییدیگرطرفاز

رویدادهاآنعوقوازپیشگیریبرایبیپایانوظیفهایمنزلهبهراامروززندگیکهدارندهراسداد
ازدامنهایهتوسعازکهویژهزمانیمقطعیکبرحدازبیشتمرکزاستنحوهمینبهمینگرند

(1396افروز،)میکندممانعتامروزیکنونرفتار
•



برروانیفشارمختلفیابعاددرآنهازوجیترضامندیبایدبنابراینکهمیدهدنشانامرظاهر•
موشکافانهودقیقنگاهاما.گیردقراربررسیمورداستپدرانازبیشترخودماندهکودکانمادران

رضامندیتربیشکاهشنتیجهدرومادربرخودماندهکودکتأثیرابعادمیتواندمسئلهاینبه
.سازدروشنخوبیبهراپدراندرزوجیت

•



کودکاببیشترانرژیوزمانصرفدلیلبهکودکاناینمادرانگفتمیتواناساساینبر•
کمترئلهمساینمیرسدنظربهوداشتهخودهمسرباکمتریتعامالتعاطفیلحاظبهخودمانده

یتلقفداکارفردعنوانبهخانوادهدرمادرانچون.میشودآنهازوجیترضامندیعدمباعث
یگردسویاز.دارددوشبرپدرازبیشراخودماندهکودکمسئولیتبارهمچنینمیگردند

توجهوییدلجومحبتباکنندسعیمادراندوشبرمسئولیتباربودنبهتوجهبانیزپدران
زمانوژیانرنمیتوانندمادرانکهاستحالیدراین.دهندنشانهمسرانعاطفینیازهایبیشتری

.بگذارندخویشهمسربرایراالزم



ومیرافشاریا)بینجامدپدراندرزوجیترضامندیبهمیتواندمتقابلارتباطنوعاینبنابراین•
ازریپایینتسطحعادیکودکانمادرانبامقایسهدرخودماندهکودکانمادران(1396همکاران،

برمنفیطوربهخودماندهرفتاریکودکاننشانگانهمچنین.میدهندگزارشرازوجیترضایتمندی
هواسطبهخودماندهفرزندیکداشتننیزوگذاردمیاثرزندگیازمادرانرضایتسطح

خانوادگیگیهمبستوزوجیترضامندیمیکندواردخانوادهبرکهمالحظهایقابل
وجونزپیتالس،هیستینگ،؛2014بوسانیچ،فاندر،-اوتالورامیهیال،هارتلی،)میدهدکاهشرا

(.2014توتسیکا،



در.استایترضمتوسطحدازپایینتربسیارخودماندهکودکانپدرانومادرانرضایتمیانگین•
وشناختیروانواکنشهایباعثخودماندهکودکانوالدیندرمداوماسترسگفتمیتوانمورداین

سبکمدتبلنددرشدهآموختهدرخودماندگیدلیلبهمیتواندامراینومیشودفیزیولوژیکی
بروزبهیروندچنیننتیجهدر.نمایندمسئلهمدارسبکهایجایگزینراهیجانمدارمقابلهایهای

مواردمامیت.میگرددزوجیترضامندیکاهشوالدینومیانمنفیتعامالتوارتباطیمشکالت
راوادهخاندروناسترسوافزودهکودکمشکالتبرکهنمودخواهدایجادمنفیچرخهشدهیاد

(1396،همکارانوامیرافشاری)میدهدقرارتأثیرتحترازوجینروابطوبیشتر



ترک،مشزندگیدرزوجینخشنودیورضایتقبیل،ازمواردیوجودشدمتذکربایدآخردر•
عشقودوستانهوصمیمیرابطهیکبرقراریوآنهابینرضایتبخشاجتماعیوارتباطیرفتارهای

وجودی،زندگمسائلومشکالتحلچگونگیبرتوافقوتفاهمیکدیگر،بهنسبتورزی
ربیتتچگونگیدرنظراتفاقوتوافقکارها،انجامدرخداوندبرتوکلومذهبیرفتارهای
وعاشقانهمیکالارتباطاتوجودیکدیگر،باگردشوتفریحواوقاتفراغتبهتوجهفرزندان،

هکشدخواهدزندگیدرآرامشیکموجبوشدهزوجینروانیسالمتیافزایشموجبمؤثر
شدبابهنجاروبهینهفرزندیکهگرفتخواهدقوتاحتمالاینشدنفرزنددارصورتدر



ریحضوانجامدربودنمحدودمانندمحدویتهاییدارایدیگریمطالعههرمانندحاضرپژوهش•
شکلمرادادههاتعمیمکهنمونهگیریروشدرمحدودیتکرونا،بیماریعلتبهپرسشنامهها

انکودکوخانوادههااینمشکالتبهتوجهبامیشودپیشنهادمیشودپیشنهاد.میسازد
حلرفعیبرامیشودپیشنهادهمچنین.شوداجرامراکزوسازمانهاسویازبرنامههایپیشگیرانه

درپژوهشیناکهمیشودپیشنهادنیزوگرددبرگزارمشاورهجلساتوالدینمیانفردیتعارضات
شوداجرانیزویژهنیازهایباکودکانگروههایسایر

•



مالحظات اخالقی

دررشتهولانویسندهدکتریرسالهازبرگرفتهمقالهاین:پژوهشاخالقاصولازپیروی•
جهتبه.استتهراندانشگاهروانشناسیدانشکدهدراستثناییکودکانآموزشوروانشناسی

ایترضجلبازپساطالعاتجمعآوریتاشدسعیپژوهشایندراخالقیاصولرعایتحفظ
وشخصیعاتاطالحفظدررازداریدربارهشرکتکنندگانبههمچنین.شودانجامشرکتکنندگان

.شددادهاطمینانافراد،شناسنامهمشخصاتونامقیدبدوننتایجارائه



.این پژوهش در قالب رساله دکتری و بدون حمایت مالی میباشد: مالیحامی •
ییاین مقاله از رساله دکتری نویسنده اول و به راهنما: نقش هر یک از نویسندگان

.نویسنده دوم و مشاوره نویسنده سوم استخراج شده است
ه تضادنویسندگان همچنین اعالم میدارند که در نتایج این پژوهش هیچگون: تضاد منافع

.منافعی وجود ندارد
ه دربدین وسیله از اساتید راهنما و مشاوران این تحقیق و والدینی ک: تشکر و قدردانی

این پژوهش شرکت کردند، تشکر و قدردانی میگردد


