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 چکیده

 پژوهش حاضر با هدف بررسی سالمت روان و انعطاف پذیری شناختی مادران دارای فرزند دختر با و بدون ناشنوا انجام گرفت.

استثنایی و  مدارس ی فرزند دختر ناشنوا و شنوای هم سن درمادر دارا 100 مقایسه ای بوده است. -علی  از نوع روش پژوهش

نمونه های این بررسی بوده است. هر دو گروه به لحاظ سن و تحصیالت مادر و عدم  98-99عادی شهر تهران در سال تحصیلی 

( و سالمت  (CFIانعطاف پذیری شناختی دنیس و وندورال وجود مشکالت جانبی در فرزند همتا شدند و به پرسشنامه های

پاسخ دادند.نتایج تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از تحلیل واریانس چند متغیره حاکی از تفاوت معنادار بین  (GHQروان)

(.  عواملی مانند حمایت های روان شناختی p   >01/0) سالمت روان و انعطاف پذیری شناختی در دو گروه از مادران می باشد

دین در برنامه های مداخله ای در سالمت روان و انعطاف پذیری شناختی مادران دارای فرزند ناشنوا زودهنگام و مشارکت وال

 موثر است.

 انعطاف پذیری شناختی، سالمت روان، ناشنوایی واژگان کلیدی:
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 مقدمه 

تاثیر می گذارد و تغییر در هر  خانواده به عنوان یک واحد پویا تلقی می شود که ارتباطات اعضای آن به هم وابسته بوده و بر هم

.تشخیص آسیب شنوایی در فرزندان مرحله ی حساس و پرتنش برای بخش این دستگاه بر عملکرد سایر حیطه ها موثر است 

پس از اینکه کودکی با آسیب شنوایی تشخیص داده شد، عموماً والدین  که می تواند منجر به پیامدهای زیادی گردد.والدین است 

ه ای شبیه سوگواری و غم  واندوه می شوند وناشنوایی فرزندانشان را مثابه از دست دادن یک کودک کامل و یک وارد مرحل

1زندگی بهنجار برای او و کل خانواده در نظر می گیرند)پائول و وایتال (. والدین و دیگر اعضای خانواده بایستی انواع  2011،

د پذیرا شوند.کودک ناشنوا جزیی از خانواده است از این رو ناشنوایی فقط تغییرات را برای سازگاری با حضور یک عضو جدی

 (. 1396متعلق به کودک نیست و تمامی اعضاء خانواده را تحت تاثیر قرار می دهد )حسن زاده و نیک خو،

بوط به روالدین این کودکان با مسائل زیادی همچون مشکل پذیرش معلویت فرزند، خستگی ناشی از مراقبت، مسائل م 

ن کودکان سالمت باید توجه نمود که والدین ای اوقات فراغت، مشکالت مالی، مسائل پزشکی، آموزشی و توانبخشی مواجه هستند

. در واقع، چالش جسمانی و روانی پایین تری دارند ، احساس فشار و استرس بیشتری را تجربه کرده و افسردگی باالتری دارند

می دهند که قوای  ین با آن ها مواجه می شوند، اغلب این والدین را در موقعیت های دشواری قرارهای روزمره ای که این والد

 (.1391 کیلی،جسمی و روانی آن ها را به اضمحالل می برد و استرس زیادی را بر آن ها تحمیل می کند)شریفی در آمدی و و

دگی،کسالت، خستگی، بی ثباتی عاطفی، خشم، ناراحتی در این میان مادران در جایگاه مراقبان اصلی کودک احساس درمان

2و استرس مضاعف و مستمری را تجربه می کنند )پینکوارت ، سورنسن وجود کودک با ناشنوا در خانواده با توجه به (. 2006، 

ر سالمت نیازهای مراقبتی خاص کودک برای مادران که نسبت به بقیه، بیشتر با کودک سروکاردارند، منبع استرس است و ب

 (. 1391روانی و سازگاری آنها تاثیر می گذارد)بحرینیان ،حاجی علیزاده،ابراهیمی و هاشمی گرجی،

تعاریف جدیداز سالمت روانی در برگیرنده مدیریت احساس و رفتار، ارزیابی واقع بینانه از محدودیت های خود، رشد خود 

دینگرا،  مکین نایت، رایف، فریمن، نیز در برگیرنده می باشد )مان درشید، گردانی و ناوابستگی و توانایی فائق آمدن بر تنیدگی را

در واقع سالمت روان، حالت عملکرد روانی موفق است که منتج به فعالیت های سازنده، روابط رضایت بخش و  (.2010استرین ،

3د)کان و فاوستتوانایی سازگاری با تغییرات و محدودیت ها و مقابله با پیشامدهای ناخوشایند می شو ،2008 .) 

اده است. دمطالعات متعددی اثرات حضور کودک آسیب دیده در خانواده و غمگینی و کاهش سالمت روان مادران را نشان 

این کودکان سالمت  به این صورت که مادران دارای فرزندان با نیازهای ویژه تحت فشارهای روانی زیادی قرار می گیرند و وجود

ای از شکست خود  ها را به خطر می اندازد. برخی از مادران این کودکان ، فرزند آسیب دیده خود را نشانه جسمی و روانی آن

  (. 1993تلقی می کنند و با ورود این کودک به خانواده یاس و ناامیدی بیشتری را تجربه می کنند)آیز،

یز شایع می باشد. نت به والدین دارای فرزند شنوا مشکالت سالمت روانی در خانواده ها و والدین دارای فرزند کم شنوا نسب

با مادران  مادران کودکان کم شنوا اضطراب، افسردگی، نشانه های جسمانی و مشکالت کارکرد اجتماعی بیشتری در مقایسه

ی است ت روانکودکان شنوا تجربه می کنند. حمایت زودهنگام روان شناختی مادران عنصر مهمی در پیشگیری از مشکالت سالم

 (. 1394)موللی و پیرزادی ،

4ریچاردسون ویاتس ( بیان می کنند که داشتن کودک معلول و استرس ناشی از آن معموالً تاثیر عمیقی برسالمت  2014) 

( در پژوهشی به این نتیجه دست یافتندکه بین 1392روان و رضایت از زندگی والدین دارد. دبیریان، محمودی و وطن خواه )

ی مادران دانش آموزان ناشنوا، نابینا و عادی تفاوت معناداری وجود دارد. بدین معنا که مادران با دانش آموزان نابینا سالمت روان

و ناشنوا از سالمت روان پایین تری نسبت به همتایان عادی خود برخوردارند. مک کنوی ، تروسدل ،کندی ،چانگ ،جاراح و 

5شوکری که مادرانی که فرزندان معلول دارد ، استرس زیادتر و سالمت روانی پایین تری را ( به این نتیجه رسیده اند  2008)

                                                             
1.Paul & Whitelaw 
2. Pinquart & Sorensen 
3 . Kahn &Fawcett 
4. Richardson &Yates 
5. Mac conkey  , Truesdal ,Kennedy ,Chang  , Jarrah , Shukri 



6در پژوهش سیکلوس و کرنزتجربه می کنند. ( مشخص شد که با افزایش حمایت اجتماعی و بر طرف ساختن نیازهای  2006)

 والدین ،سالمت روانی آنان افزایش و سطح استرس و افسردگی آن ها کاهش پیدا می کند.

تداوم  و موقعیت های فشارزای زندگی همواره می تواند بر میزان توانایی افراد در کنار آمدن با شرایط گوناگون موثر باشد

در چنین فضایی انسان ناگزیر است تا  های جسمی و روانی می شود. شرایط دشوار به نوبه خود موجب بروز یا تشدید نابسامانی

آنچه امروز در کنار آسیب شناسی  فشارهای زندگی به جستجوی راهکارهای موثرتری باشد. برای مقابله با پیامد های ناشی از

روانی ناشی از استرسورهای مختلف محیطی نظیر فرزندان استثنایی مورد توجه قرار گرفته، مساله انعطاف پذیری شناختی است. 

ا بسیار تعیین کننده است. انعطاف پذیری فرد را قادر انعطاف پذیری افراد در میزان بروز آسیب ها و سطح عملکرد اجتماعی آنه

می سازد که در برابر فشارها، چالش ها و سایر مسائل عاطفی و اجتماعی برخورد مناسب و کارآمد داشته باشد. به طور کلی 

لیاتی انعطاف توانایی تغییر آمایه های شناختی به منظور سازگاری با محرک های در حال تغییر، عنصر اصلی در تعاریف عم

(. انعطاف پذیری به عنوان توانایی به دست آوردن نیرو بعد از مواجهه شدن  2010پذیری شناختی می باشد)دنیس و واندروال،

با شرایط ناگوار و غلبه بر شرایط دشوار و به معنی بازگشت به تعادل اولیه با رسیدن به تعادل سطح باالتر است که باعث سازگاری 

7ر زندگی می شود)مک الیستر و مک کیننموفقیت آمیز د (.انعطاف پذیری شناختی می تواند فکر و رفتار فرد را در پاسخ  2009،

 (. 2007به تغییرات شرایط محیطی سازگار کند)دیکستین، نلسون، مک کلور و همکاران،

با آن ها اشاره انعطاف پذیری به شیوه های پاسخ گویی فرد در مواجهه با محرک های جدید و سازگاری موثر 

(. مادرانی که تفکر انعطاف پذیر دارند، از توجیهات جایگزین استفاده می کنند، چارچوب فکری  2010دارد)هیزواستروسال ،

خود را به صورت مثبت بازسازی می کنند و موقعیت های چالش انگیز یا رویدادهای استرس زا را می پذیرند و نسبت به افرادی 

(.نظریه  2007ند از نظر روان شناختی تاب آوری بیشتری دارند )هاگلوند، نستادت،کوپر سوتویک،چارنی ،که انعطاف پذیر نیست

های اولیه در انعطاف پذیری بیشتر بر فهم ویژگی های افراد انعطاف پذیر متمرکز بود که به واسطه ی آن افراد می توانستند در 

بت دست یابند؛ اما بعدها تحقیقات در این زمینه با توجه به شناسایی عوامل مواجهه با شرایط ناگوار به سازگاری و پیامدهای مث

اقتصادی، بیماری های روانی والدین، بدرفتاری، فقر شهری، خشونت در جامعه، بیماری  –بیرونی مانند شرایط نامساعد اجتماعی 

د،گسترش پیدا کرد)لوتار ،سیچتی و های مزمن، حوادث مصیبت بار زندگی که می تواند منجر به کاهش انعطاف پذیری شو

8بک (. اگر چه موج اول تحقیقات در زمینه ی انعطاف پذیری بیشتر بر فهم ویژگی های افراد انعطاف پذیر متمرکز بود  2000،

اما موج دوم بر فهم فرایندهایی بود که از طریق آن افراد می توانستند به طور موفقیت آمیزی با استرس و حوادث آسیب زا 

9زگاری مثبت نشان دهند)کمبل سیلس ،کوهان و استینسا ،2006 .) 

افرادی که انعطاف پذیری شناختی دارند می توانند مشکالت و موقعیت های جدید را درسطوح مختلف بررسی کرده و گزینه 

،استاجرز و (. همچنین تحمل تعارض در آن ها بیشتر است)مارتین 2012ها و ایده های جایگزین را ارائه نمایند)دیبری،

(. در مقابل افرادی که از انعطاف پذیری کمتری برخوردارند ، به سختی می توانند یادگیری های اولیه خود را  2011اندرسون،

فراموش کنند، آن ها بر یادگیری های قبلی خود که پیامدهای منفی برایشان دارد پافشاری می کنند و این پافشاری به سازگاری 

1د آسیب می رساند)کاربونال و تیمپانوآن ها با شرایط جدی 0 (.پایین بودن انعطاف پذیری شناختی و تبعات آن به مرور  2016،

1زمان می تواند زمینه بروز اختالالت روانی شود و آسیب به سالمت روان را منجر گردد)ماسودا ،مندویا و تلی 1  ،2014). 

ر انعطاف بان اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در پژوهشی تحت عنو( 1398تقوایی، جهانگیری و زارع بیگدلی )

که درمان مبتنی  پذیری شناختی و ارتقای سالمت مادران درای کودکان مبتال به اختالل طیف اتیسم به این نتیجه دست یافتند

 داشته است. ایبر پذیرش و تعهد بر ارتقای سالمت و انعطاف پذیری شناختی مادران کودکان مبتال به اتیسم تاثیر معنادر

                                                             
6 .Siklos&Kerns 
7. Mcallister,Mackinnon 
8 . Luthar,Cicchetti&Bec 
9. Campbell,-Sills,Cohan &Stein 
1 0.  Carbonlla.&Timpano 
1 1 .Masoda &Mandavia &Tully 



بینی  (در پژوهشی تحت عنوان نقش انعطاف پذیری شناختی در پیش 1396شفیعی، ذبیحی نیاگر درودباری و بشیرپور)

یری شناختی سالمت روان افراد مواجه شده با آسیب به این نتیجه دست یافتند که نمره ی کلی سالمت روان با انعطاف پذ

 ارتباط مثبت و معنی داری دارد.

ادکامی ( در پژوهش خود تحت عنوان مقایسه ی استرس والدگری، ش 1395السالمی، محمدی و سید اسماعیل قمی )شیخ ا

ند که بین میزان و انعطاف پذیری شناختی مادران دارای فرزند کم توان ذهنی و ناتوان یادگیری به این نتیجه دست پیدا کرد

ین صورت که میزان دو گروه از مادران تفاوت معناداری  وجود دارد. بد استرس والدگری، شادکامی و انعطاف پذیری شناختی بین

تراز مادران استرس والدگری مادران دارای فرزند کم توان ذهنی بیشتر و میزان شادکامی و انعطاف پذیری شناختی شان کم

 دارای فرزند ناتوان یادگیری بود. 

روهی بر رفتاری به شیوه ی گ–وان اثربخشی درمان شناختی ( در پژوهشی تحت عن1394فنایی ، حبیب الهی ، غضنفری )

تی رفتاری، منجر سالمت روان و انعطاف پذیری روانشناختی افراد دارای اضافه وزن به این نتیجه دست یافتند که درمان شناخ

 به افزایش معنادار سالمت روان و کاهش معنادار انعطاف پذیری شناختی شد.

ل عواطف (در پژوهشی تحت عنوان انعطاف پذیری شناختی و کنتر 1393د، حسنوند و جوادی)پادروند، زرینی، رضایی فر

با دانش آموزان  مادران دانش آموزان نابینا به این نتیجه دست یافتند که انعطاف پذیری شناختی و کنترل عواطف در مادران

ه ی انعطاف پذیری (رابط 2007مک کلور و همکاران ) نابینا پایین تر از مادران با دانش آموزان بینا است.دیکستین و نلسون،

 ی رابطه وجود دارد.شناختی و نشانگان افسردگی را مورد بررسی قرار دادند و دریافتند که بین افسردگی و انعطاف پذیری شناخت

 هده دارند و بیشتر نقش اساسی وکلیدی در نگهداری و تربیت فرزندان بر عمادران  ،بین اعضاء خانواده توجه به اینکه دربا 

 یک های توانبخشیمدارس و کلینها همراه با فرزندانشان در  درگیر هستند و حضور پیوسته آنفرزندانشان  معلولیت با مسئله ی

ران کودکان با خواهد داشت و همچنین مسایل و مشکالت مرتبط با سالمت روان مادها به همراه  پیامدهای نامطلوبی برای آن

گذارد. در کل دامنه  سیار است و نوع و شدت ناتوانی کودک بر سالمت روان و مسائل روانشناختی مادران تاثیر مینیازهای ویژه ب

یند محدود ی پژوهش های در دسترس که سازه های روان شناختی مانند سالمت روان و انعطاف پذیری شناختی را بررسی نما

سم و مسائل مربوط ان در مورد خانواده های کودکان کم توان ذهنی و اتیو ناهمسو است. بیشتر بررسی های انجام گرفته در ایر

اخته نشده است . به به مراقبت و توانبخشی فرزند معلول می باشد و به دیگر گروه های استثنایی از جمله حوزه ی ناشنوایی پرد

دارای فرزند  یری شناختی در مادراندلیل وجود خالء پژوهشی و این که تاکنون پژوهشی به بررسی سالمت روان و انعطاف پذ

رای فرزند دختر دا پژوهش حاضر با هدف مقایسه ی سالمت روان و انعطاف پذیری شناختی در مادرانناشنوا نپرداخته است، لذا 

 با و بدون ناشنوا انجام می گردد.

 روش 

قایسه ای بوده است. جامعه ی آماری م -علی  از نوعاز لحاظ هدف، کاربردی بوده و از نظر روش، توصیفی روش پژوهشی حاضر 

تدایی استثنایی و این پژوهش شامل مادران دارای فرزند دختر با و بدون ناشنوایی بوده است که فرزندان آن ها  در مدارس اب

رای ز مادران دانفر ا 50تعداد  دردسترسبا روش نمونه گیری مشغول به تحصیل بوده اند.  1398عادی شهر تهران در مهر ماه 

وان نمونه پژوهش نفر از مادران دارای فرزند عادی به عن 50فرزند با آسیب شنوایی از مدارس استثنایی شهر تهران و تعداد 

  انتخاب شدند. 

1دنیس و وندورال و سالمت روان 12انعطاف پذیری شناختی ی پرسشنامه دواز  جهت گردآوری داده ها، در این پژوهش 3   (

 تفاده گردید.اس( 1972و میلر  گلدبرگ

( ساخته شده است و یک  2010این پرسشنامه توسط دنیس و وندورال ) (: CFIپرسشنامه انعطاف پذیری شناختی )

سوالی است که برای سنجش نوعی از انعطاف پذیری شناختی که در موفقیت فرد برای چالش  20ابزار خودگزارش دهی کوتاه 

                                                             
1 2 .Cognitive Flexibility 
1 3.General Health Questionnaire 



درجه ای لیکرت نمره  7دتر الزم است، به کار می رود. این پرسشنامه براساس مقیاس و جایگزینی افکار ناکارامد با افکار کارام

 5،کمی موافقم  4،نظری ندارم3،کمی مخالفم 2، مخالفم 1گذاری می شود به این صورت که به گزینه ی کامالً مخالفم نمره 

و ضرایب آلفای  71/0باز آزمایی کل مقیاس را (.ضریب  2010، داده می شود )دنیس و واندورال ، 7،کامالً موافقم  6،موافقم 

  (.1393گزارش نموده اند )فاضلی ،احتشام زاده و هاشمی شیخ شبانی ، 90/0کرونباخ کل مقیاس را 

1این پرسشنامه توسط گلدبرگ و میلر (: GHQ) پرسشنامه سالمت روان 4 سوال  28( ارائه شده است که دارای 1972، )

دنی، عالیم اضطرابی ،کارکرد اجتماعی، عالیم افسردگی( و هر مقیاس دارای هفت پرسش است. و چهار مقیاس فرعی )عالیم ب

پاسخ به هر سوال با یک طیف لیکرت از چهار گزینه ای )خیلی کم، کم، زیاد و خیلی زیاد( است که نمره گذاری به صورت 

 ( نمره گذاری می شود. 3، خیلی زیاد=2، زیاد=1،کم= 0)خیلی کم=

یق آلفای % گزارش شده است. همچنین پایایی درونی مولفه های پرسشنامه مذکور از طر 95لی این پرسشنامه پایایی ک

ست) ابه دست آمده  %86% و افسردگی  85% نارساکنش وری اجتماعی  77%، اضطراب  73کرونباخ برای سالمت جسمانی 

 (. 1395صادقی، سپهوندی، رضایی فر ،

یل و رضایت  به تماای الزم، پژوهشگر در مدارس حضور یافته و پس از آشنایی با مادرانی که بعد از اخذ مجوزه: روش اجرا

د و  به آن ها شارائه در رابطه با هدف از انجام  پژوهش و محرمانه بودن اطالعات  شرکت در پژوهش داشته اند ، توضیحاتی 

پذیری شناختی  انعطافواهد رسید.سرانجام پرسشنامه های اطمینان داده شد که در صورت تمایل نتایج پژوهش به اطالع آنان خ

 دنیس و وندورال و سالمت روان توسط آنان تکمیل گردید.

 نتایج

: تحلیل توصیفی متغیرهای پژوهش 1جدول   

( کمتر از میانگین مادران دارای فرزند 66/1( نشان داد که میانگین سالمت روان مادران دارای فرزند ناشنوا )1نتایج جدول )

ذیری مادران دارای ( کمتر از انعطاف پ36/3( است. همچنین انعطاف پذیری مادران دارای فرزند ناشنوا با میانگین )24/2سالم )

 ( است. 65/4فرزند سالم با میانگین )

: آزمون کالموگراف اسمیرنف 2جدول   

 سطح معنی داری سمیرنفا-آماره کالموگراف متغیر

 200/0 077/0 سالمت روان

انعطاف پذیری 

 شناختی

34/1 055/0 

 -کالموگراف  ری به دست آمده در آزموندااستنباط می شود، از آنجا که سطح معنی 2های جدولطور که از یافته همان

توان گفت که توزیع متغیرهای مورد بررسی باشد، در نتیجه میمی 05/0، در متغیرهای پژوهش، بیش از مقدار مالک اسمیرنف

قرار های پارامتریک مورد آزمون های پژوهش را از طریق آزمونتوانیم فرضیهاشد و میبدر نمونه آماری داری توزیع نرمال می

 .دهیم

: نتایج آزمون باکس3جدول   

                                                             
1 4- Goldberg &Miller 

 انحراف استاندارد میانگین تعداد گروه متغیر

 91/0 66/1 50 ناشنوا سالمت روان

 89/0 24/2 50 سالم

انعطاف پذیری 

 ختیشنا

 64/1 36/3 50 ناشنوا

 43/1 65/4 50 سالم



Box S M F Sig 
874/6 108/1 355/0 

 –می باشد که گویای آن است شرط همگنی ماتریس واریانس ( 0 /05نشان می دهد مقدار سطح معناداری) 3جدول 

 .تاس شده رعایت خوبی به کواریانس

: نتایج آزمون تحلیل واریانس چند متغیره4جدول   

 مجذور ایتا SS df MS F Sig ابستهمتغیر و منابع

 گروه

 118/0 001/0 99/22 215/773 1 215/773 سالمت روان

 069/0 001/0 759/11 149/339 1 149/339 پذیری شناختیانعطاف

 خطا

 - - - 890/32 98 165/5367 سالمت روان

 - - - 278/28 98 529/4109 پذیری شناختیانعطاف 

سالمت تفاوت معنادار وجود دارد. به این صورت که نمره  ( F=99/22سالمت روان )دو گروه، در مولفه بین  4 براساس جدول

 ی در مولفههمچنین است.  سالم گروه مادران دارای فرزند تر ازبه طور معناداری پایین مادران دارای فرزند ناشنواگروه روان 

مادران گروه انعطاف پذیری شناختی دارد. به این صورت که نمره  تفاوت معنادار وجود(F=759/11پذیری شناختی )انعطاف 

 سالم است.  گروه مادران دارای فرزند از ترپایینبه طور معناداری  دارای فرزند ناشنوا

 بحث و نتیجه گیری

نوا بوده است. سالمت روان و انعطاف پذیری شناختی در بین مادران دارای فرزند با و بدون ناشهدف از این پژوهش مقایسه ی 

به منظور دستیابی به نتایج پژوهش فرضیاتی تدوین گردید. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل فرضیه نخست نشان داد که بین 

سالمت روان مادران با و بدون فرزند نا شنوا تفاوت معناداری وجود دارد. بدین معنا که مادران دارای فرزند با ناشنوا از سالمت 

(؛شفیعی،ذبیحی  1398برخوردارند. این یافته با نتایج حاصل ازپژوهش های تقوایی،جهانگیری،زارع بیگدلی)روان پایین تری 

 نریمانی، (؛ 1392خواه )؛دبیریان، محمودی و وطن (1394(؛ فنایی،حبیب الهی،غضنفری)1395نیاگرد رودباری و بشیر پور)

 (؛ 2008ک کنوی، تروسدل،کندی، چانگ، جاراح و شوکری )م(؛  2014(؛ ریچاردسون و یاتس ) 1386آقامحمدیان ورجبی )

 همخوانی دارد.(  2006سیکلوس و کرنز)

مشکالت سالمت روان در خانواده ها و والدین افراد کم شنوا نسبت به افراد شنوا شایع تر می باشد. مادران کودکان کم شنوا 

بیشتری در مقایسه با مادران کودکان شنوا تجربه می اضطراب، افسردگی، نشانه های جسمانی و مشکالت کارکرد اجتماعی 

 1394کنند. حمایت زودهنگام روان شناختی مادران عنصر مهمی در پیشگیری از مشکالت سالمت روانی است موللی و پیرزادی )

.) 

وجود دارد.  فرضیه دوم پژوهش نشان داد که بین انعطاف پذیری شناختی مادران با و بدون فرزند ناشنوا تفاوت معناداری

 بدین معنا که انعطاف پذیری شناختی مادران دارای فرزند ناشنوا پایین تر می باشد.

(؛شفیعی،ذبیحی نیاگرد رودباری و 1398این یافته با نتایج حاصل از پژوهش های تقوایی، جهانگیری،زارع بیگدلی)

پادروند، هاشمی  (؛ 1394بیب الهی غضنفری)(؛ فنایی، ح1395شیخ االسالمی،محمدی وسید اسماعیل قمی) ؛(1395بشیرپور)

(؛ دیکستین، نلسون، مک  1392(؛ سلطانی ،حسین شاره، بحرینیان و فرمانی) 1393زرینی، رضایی فرد، حسنوند و جوادی )

(؛ تالی 2006(. سیکلوس وکرنز)2006(ویستین،براون ورایان)2007سوتویک،چارنی)(؛ هاگلوند، نستادت، کوپر  2007کلور )

 (؛ همخوانی دارد. 2002)هیمان

 (. 1392انعطاف پذیری در اقدام به رفتارهای مرتبط با سالمت نقش مهمی دارد)سلطانی،حسین شاره، بحرینیان و فرمانی)



مادران دارای فرزند ناشنوا به دلیل این که بار استرس بیشتری نسبت به مادران دارای فرزند سالم تحمل می کنند، انعطاف 

تری از خود نشان می دهند. افرادی که انعطاف پذیری کمتری برخوردارند می تواند به سازگاری آن ها با پذیری شناختی کم

(. همچنین پایین بودن انعطاف پذیری شناختی می تواند منجر به کاهش  2016شرایط جدید آسیب برساند)کاربونال و تیمپانو،

 (. 2014سالمت روان گردد)ماسودا ، مندویا و تلی،

وع با توجه به نتایج به دست آمده از این پژوهش می توان گفت که ایفای نقش مادر در قبال فرزند ناشنوا وظیفه ای در مجم

سنگین است و این مادران با بار مراقبتی بیش از حد و فشارهای روانی، اقتصادی و اجتماعی بسیاری مواجه اند که می تواند بر 

 شناختی آنان تاثیر بگذارد. سطح استرس، سالمت روان و انعطاف پذیری

از محدودیت های پژوهش حاضر می توان به نمونه گیری در دسترس، انتخاب نمونه صرفاً از مادران دارای فرزند ناشنوا در 

 مقطع ابتدایی  اشاره نمود که می تواند در تعمیم نتایج محدودیت ایجاد نماید.

ه در حیطه ی توانمند سازی والدین کودکان ناشنوادر ارتباط هستند، در پایان پیشنهاد می شود که مشاوران و متخصصانی ک

از برنامه ها ی درمانی در جهت تقویت ابعاد روان شناختی هم چون انعطاف پذیری شناختی برای والدین استفاده نمایند و هم 

پایه های تحصیلی دیگر و یا بر  چنین پیشنهاد می شود انجام این پژوهش بر روی سایر گروه های با نیازهای ویژه و مقاطع و

روی پدران نیز انجام شود. در سطح پژوهشی نیز پیشنهاد می شود که در صورت امکان از روش تصادفی برای انتخاب افراد نمونه 

 استفاده گردد.
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Abstract 

The present study aimed to investigate mental health and cognitive flexibility in mothers of with and 

without deaf children. The research method was causal – comparative.100 mothers with deaf girl 
children and hearing peers aged years in exceptional and ordinary schools of Tehran in the academic 

year (98-99) were randomly selected as the sample. Both groups were matched by mother s age, 

educational level, and absence of comorbidity disorders like motor dysfunction in children. Was 
completed to Dennis & Vander Wal cognitive flexibility Questionnaire and Mental Health 
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Questionnaire by mothers of both hearing and deaf groups. The results showed that there was a 

significant difference between mental health and cognitive flexibility in the two groups of mothers (p 
< 0/01), the mental health and cognitive flexibility in mothers of deaf children was lower than mothers 

of hearing children. Some factors such as use of early psychological support and participation in 

intervention program has an important role on improving mental health and cognitive flexibility in 

mothers of deaf children. 
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