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Abstract
Introduction: Emotional Dependence is the deep link with the special people in
life interacting in a way that makes sense of exhilaration, joy and they are to be
stress assuagement. Maternal Emotional Dependence during the life cycle of the
families and the wider advanced group is accelerated and becomes an important
factor for Sakhtdhy personality. This study aimed to assess the quality of Emotional
Dependence to mother in adolescents hearing was normal.

Methods: 20 normal adolescents were randomly selected and examined inventory
and adolescent Emotional Dependence to parents and peers (IPPA-R) were placed
at the disposal of the questionnaire consists of three subscales: trust,
communication, alienation.
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مقدمه
کودک خواهد شد؛ زیرا کودکان ناشنوا در زمان برقراری

ناشنوایی متداولتری نقص حسی -عصبی است و از هر
که بیش از نیمی از ای موارد ژنتیکی است()1ل حدود 450

ای تقویتها و واکنشهای مثبت کودک به مادر به هر دلیلی

میلیون نفر ناتوان جسمی در دنیا وجود دارد که  70میلیون نفر

از جمله عدم امکان ارتباط کالمی یا ناشنوایی مختل گردد،

آنها از ناشنوایی رنج میبرند ()2ل ناشنوایی علل محیای و

احتمال کاهش پاسخدهندگی و احساس ر ایت و خرسندی

ژنتیکی فراوانی دارد و به ازای هر  1000نوزاد متولد شده،

از مراقبت و در نهایت کاهش احساس شایستگی در مادر

یک نوزاد با ناشنوایی مادرزادی به دنیا میآید که در 50

وجود دارد که به نوبه خود ایجاد نا ایمنی دلبستگی را در

درصد موارد ناشنوایی ارثی و در حدود  50درصد موارد،

کودک استثنایی تسریع میکند()7ل

اکتسابی است()3ل اختالل در شنوایی میتواند همراه با عالئم

نتایج ماالعهای بر روی کودکان کمشنوا با کم بینا ،کم

دیگر و به عنوان بخشی از یک بیماری بروز کند که به آن

توان ذهنی و عادی صورت گرفته بود ،نشان داد که میزان

ناشنوایی سندرمیک اطالق میگردد و یا ای که بهصورت تنها

استرس به طور معناداری در مادران گروه کمشنوا بیشتر از

عالمت و بدون هیچگونه نقص دیگری بروز نماید که به عنوان

مادران کودکان عادی و کم بینا است()8ل ماالعهای توسط

ناشنوایی غیرسندرمیک شناخته میشود()4ل دلبستگی عبارت

خانجانی ( )1387با هدس بررسی نقش نقصهای حسی در

است از برقراری پیوند عمیق با افرادی خاص در زندگی به

سبکهای دلبستگی و مشکالت رفتاری کودکان بر روی 84

نحوی که تعامل با آنها باعث احساس نشاط و شعف شود و

نفر از کودکان نابینا ،ناشنوا و عادی  6و  7ساله شهر تبریز

وجود آنها به هنگام تنش مایه آرامش باشدل سبک و الگوی

انجام شد ،نشان داد که از بی سه گروه کودکان ناشنوا ،نابینا و

دلبستگی از دوران کودکی شکل میگیرد و در گستره زندگی

عادی فقط کودکان ناشنوا از دلبستگی پایی تر و اجتناب باالتر

نسبتاً پایدار میماندل دلبستگی در جریان چرخه زندگی از مادر

برخوردارند()9ل همچنی یافتهها نشان داد که کودکان ناشنوا

به نزدیکان و باالخره در گروههای پیش از پیش وسیعتری

بیشتر از کودکان عادی در معرض خار نا ایمنی دلبستگی قرار

تسریع مییابد و بهصورت عامل مهمی برای ساختدهی

دارندل ماالعه میرهاشمی و همکاران ( )1386با هدس بررسی

شخصیت فرد درمیآیدل پژوهشهای بسیاری نشان داده است

راباه بی سبکهای دلبستگی و محرومیتهای ارتباطی بر

که هر الگویی از دلبستگی مجموعه ویژگیهای رفتاری خاص

روی  34نفر از افراد نابینا 39 ،نفر ناشنوا و  41نفر از افراد

را در افراد برمیانگیزد و روابط نزدیک و تجارب هیجانی آن

عادی انجام شدل ،نشان داد افراد عادی بیشتر از افراد نابینا از

ها را تحت تأثیر قرار میدهد()5ل

سبک ایم پیروی میکنند ،همچنی افراد عادی بیشتر از افراد

سروس )1997( 1نیز به اهمیت نظام دلبستگی در انسجام

ناشنوا از ای سبک استفاده میکنند()10ل یافتههای ماالعه

ابعاد عاطفی ،انگیزشی ،شناختی و رفتاری تاکید کرده استل

بهروز و همکاران ( )1391نشان داد کودکان بیش فعال در

او معتقد است ،کیفیت دلبستگی افراد میتواند نقش عمدهای،

سبکهای دلبستگی بیشتر دارای سبکهای کنترلی هستند و

در سالمت روانی و ر ایت در روابط بی فردی ،به عهده

در مقابل کودکان عادی بیشتر دارای سبک دلبستگی مراقبتی

داشته باشد()6ل ناشنوایی کودک سبب ارتباط بسته بی مادر و

هستند()11ل کولینز 2و همکاران ( )2000در پژوهشی به ای
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نتیجه دست یافتند که افراد ناشنوا بیشتر از افراد نابینا از سبک

طرح مورد استفاده از نوع غیر آزمایشی :توصیفی  -عللی

اجتناب گر پیروی میکنند ()12()p<0/05ل هنگ گلر 3و

مقایسهای استل
ابزار جمع آوری اطالعات پرسشنامه دلبستگی نوجوانان

همکاران ( )1984در تحقیقی به ای نتیجه رسیدند که میانگی
طور معنی داری کمتر بود ()13()p<0/05ل ماالعهای توسط

والدی و همساالن( )16به منظور ارزیابی تصور نوجوانان در

پریسلر 4و همکاران ( )2002بر روی دانش آموزان ناشنوا انجام

مورد ابعاد مثبت و منفی عاطفی /شناختی راباه با والدی و

شد و نتایج نشان داد که میانگی نمره دلبستگی در دانش

دوستان صمیمیشان ،بر پایهٔ نظریهٔ دلبستگی بالبی ساخته

آموزان ناشنوا و عادی تفاوت معنی داری ندارد

شدل ای آزمون دارای سه زیرمقیاس میزان اعتماد ،کیفیت

()14()p>0/05ل کالرک و همکاران )2002( 5در پژوهشی به

راباه و میزان خصومت و احساس بیگانگی استل پرسشنامه

ای نتیجه رسیدند که کودکان دارای اختالل کمبود توجه-

پس از کسب مجوزهای الزم از آموزش و پرورش و بهزیستی

بیش فعالی به احتمال بیشتری نسبت به افراد عادی بازنماییهای

در اختیار پاسخگویان قرار گرفتل نسخهٔ اصلی آزمون دارای

دارند()15ل نتایج پژوهش کاگان ()1994

سه بخش بود ،که بخش اول و دوم آن میزان دلبستگی به پدر

نشان داد که اختالل دلبستگی در کودکان ناشنوا به طور معنی

و مادر را به طور مجزا میسنجد و بخش سوم مربوط به

داری بیشتر از کودکان عادی است()9ل با توجه به نتایج

دلبستگی به دوستان استل در ای ماالعه تنها از بخش دوم

ماالعات که نشان میدهد محرومیت کودک از مراقبت

پرسشنامه دلبستگی (که مربوط به دلبستگی به مادر میباشد)

مادرانه و مختل شدن راباه دلبستگی بی مادر و کودک در

استفاده شده استل ای بخش دارای  25عبارت است که

نتیجه مشکالتی مانند ناشنوایی ،میتواند زمینهساز بسیاری از

آزمودنی باید در یک مقیاس  5درجهای لیکرت میزان موافقت

مشکالت و اختالالت رفتاری و هیجانی باشد ،ای ماالعه با

یا مخالفت خود با هریک از عبارات آن را مشخص کندل نمره

هدس بررسی مقایسهای کیفیت دلبستگی مادر – کودک در

گذاری گزینهها بدی صورت است که به گزینه همیشه5 ،

کودکان ناشنوا و عادی انجام میشودل کیفیت دلبستگی به

امتیاز و هرگز  1امتیاز تعلق میگیردل برای به دست آوردن

مادر توسط سه زیر مقیاس اعتماد ،ارتباط و احساس بیگانگی

نمره دلبستگی به مادر الزم است نمره عبارتهای (،9 ،8 ،6 ،3

سنجیده شد و تفاوت بی دو گروه در ای سه زیر مقیاس و

18 ،17 ،14 ،11 ،10و )23را معکوس کرده و سپس امتیاز هر

نمره کلی مورد بررسی گرفتل

 25عبارت مربوط به مقیاس مورد نظر را با هم جمع کنیمل

دلبستگی ناایم

سؤاالت  3 ،22 ،21 ،20 ،13 ،12 ،4 ،2 ،1و  9مربوط به

ر شکار
ای پژوهش با توجه به هدس و کاربرد یک ماالعه

زیرمقیاس اعتماد به مادر ،سؤاالت ،25 ،24 ،19 ،16 ،15 ،7 ،5

مقاعی میباشد که در سال  93در شهر بیرجند انجام شده

 6و  14مربوط به ارتباط با مادر و سؤاالت ،18 ،17 ،11 ،10 ،8

است و پژوهشگر به مقایسه سبک دلبستگی کودکان ناشنوا (و

 23مربوط به احساس بیگانگی با مادر میباشدل پایایی ای ابزار

یا کمشنوا) با کودکان عادی میپردازدل به دلیل ای که هیچ

با استفاده از ریب آلفای کرونباخ سنجیده شدل در زیرمقیاس

یک از متغیرها دست کاری نشده و موقعیت طبیعی است،

والدی  0/93به دست آمده است و ریب آلفای کرونباخ
 0/78برای زیرمقیاس اعتماد 0/82 ،برای ارتباط و  0/79برای

Henggclcr
Preisler
Clarke L, Ungerer J, Chahoud K, Johnson C, Stiefel I

بیگانگی گزارش شده است()17ل در ای ماالعه مقدار ریب

3

آلفای کرونباخ برای مقیاس کلی (دلبستگی به مادر) و زیر

4
5

25
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نمره دلبستگی در کودکان ناشنوا نسبت به کودکان عادی به

به والدی و همساالن ( )IPPA-Rمیباشد آزمون دلبستگی به
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مقیاس اعتماد ،ارتباط با دیگران و بیگانگی به ترتیب ،0/89

اختالل همراه (فلج مغزی ،نقص بینایی یا حرکتی آشکار)

 0/82 ،0/81و  0/78بدست آمدل

میباشدل دادهها با استفاده از نرم افزار  SPSS 18و با استفاده
از آزمون آماری  tمستقل مورد بررسی قرار گرفته و سا

دانش آموزان مقاع راهنمایی کمشنوا در شهر بیرجند
 23نفر بودند که  3نفر از آنها به دلیل عدم دسترسی از نمونه
ماالعه کنار گذاشته شدندل در ای پژوهش  20نفر از دانش

یافتهها

آموزان ناشنوا مقاع راهنمایی شاغل به تحصیل در مدارس

 75درصد پاسلخگویان در هلر گلروه پسلر و بقیله دختلر

استثنایی شهر بیرجند به روش نمونه گیری مبتنی بر هدس و 20

بللودهانللدل  47/5درصللد پللدران دارای شللغل آزاد بودنللدل 57/5

نفر از دانش آموزان عادی که از نظر جنس ،پایه تحصیلی،

درصد ملادران خانله دار بلودهانلدل  32/5درصلد پلدران دارای

و محل

تحصللیالت دیللپلم و  27/5درصللد مللادران دارای تحصللیالت

زندگی همسان با دانش آموزان ناشنوا بودند ،بهصورت

سیکل بودهاندل درآملد خلانواده بلرای  60درصلد پاسلخگویان

درآمد خانواده ،تحصیالت والدی  ،شغل والدی

تصادفی انتخاب شدندل معیار ورود به ماالعه نداشت

نوع

 501تا یک میلیون تومان بوده استل

جد ل  :1توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب متغیرهای دموگرافیک
گر ه
متغیر

جنسیت

تحصیالت پدر

تحصیالت مادر

شغل پدر

کل

عادی

سطوح

کمشووا

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوا
نی

درصد

دختر

5

25

5

25

10

25

پسر

15

75

15

75

30

75

بی سواد

1

5

2

10

3

7 /5

ابتدایی

5

25

5

25

10

25

سیکل

4

20

5

25

9

22/5

دیپلم

7

35

6

30

13

32/5

فوق دیپلم

2

10

1

5

3

7 /5

لیسانس و باالتر

1

5

1

5

2

5

بی سواد

3

15

5

25

8

20

ابتدایی

4

20

4

20

8

20

سیکل

6

30

5

25

11

27/5

دیپلم

5

25

4

20

9

22/5

فوق دیپلم

2

10

1

5

3

7 /5

لیسانس و باالتر

0

0

1

5

1

2 /5

کارمند

6

30

6

30

12

30

بیکار

1

5

1

5

2

5

بازنشسته

3

15

4

20

7

17/5

آزاد

10

50

9

45

19

47/5
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معنی داری  p=0/05در نظر گرفته شدل

مقایسه کیفیت دلبستگی به مادر در نوجوانان ناشنوا و عادی

مجله دانشگاه علوم پزشکی جیرفت

شغل مادر

خانه دار

11

55

12

60

23

57/5

بازنشسته

3

15

3

15

6

15

آزاد

4

20

3

15

7

17/5

کمتر از  500هزار تومان

3

15

3

15

6

15

 501تا  1میلیون تومان

12

60

12

60

24

60

 1میلیون تا  1.5میلیون تومان

3

15

3

15

6

15

بیشتر از  1.5میلیون تومان

2

10

2

10

4

10

جد ل  :2خالصه نتایج مقایسه میزان دلبستگی در نوجوانان عادی و کمشنوا شهر بیرجند در سال 1393
گر ه

میانگین

انحراف استاندارد

عادی

3/65

0/26

کمشنوا

4/13

0/32

آماره t

-5/19

نتایج نشان میدهلد بلی نوجوانلان علادی و کلمشلنوا در

معواداری

0/0001

مقللدار میللانگی نشللان م لیدهللد میللزان دلبسللتگی بلله مللادر در

میزان دلبستگی به مادر تفاوت معنادار وجلود دارد ()p<0.05ل

نوجوانان کمشنوا بیشتر از نوجوانان عادی بوده استل

جد ل  :3خالصه نتایج مقایسه میزان اعتماد به مادر در نوجوانان عادی و کمشنوا
گر ه

میانگین

انحراف استاندارد

عادی

4/04

0/53

کمشنوا

4/61

0/32

نتایج نشان میدهلد بلی نوجوانلان علادی و کلمشلنوا در

آماره t

معواداری

-4/03

0/001

مقدار میانگی نشان میدهد میزان اعتماد به ملادر در نوجوانلان

میزان اعتماد بله ملادر تفلاوت معنلادار وجلود دارد ()p<0.05ل

کمشنوا بیشتر از نوجوانان عادی بوده استل

جد ل  :4خالصه نتایج مقایسه میزان ارتباط با مادر در نوجوانان عادی و کمشنوا
میانگین

گر ه

انحراف استاندارد

عادی

3/68

0/66

کمشنوا

4/33

0/29

آماره t

-4/01

27

معواداری

0/002
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کارمند

2

10

2

10

4
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مقدار میانگی نشان میدهد میزان ارتباط با ملادر در نوجوانلان

نتایج نشان میدهلد بلی نوجوانلان علادی و کلمشلنوا در
میزان ارتباط بلا ملادر تفلاوت معنلادار وجلود دارد ()p<0.05ل

کمشنوا بیشتر از نوجوانان عادی بوده استل

گر ه

میانگین

انحراف استاندارد

عادی

3/43

0/88

کمشنوا

3/62

0/78

نتایج نشان میدهلد بلی نوجوانلان علادی و کلمشلنوا در

آماره t

معواداری

-0/73

0/47

نشللان ملیدهنللد کلله مللادران کودکللان کللمشللنوا معتقدنللد کلله
فرزندانشان نیاز بیشتری به راهنمایی و کمک دارنلد ،آنهلا در

میزان احساس بیگانگی با مادر تفاوت معنادار وجود نداردل

مقایسه با مادران کودکان شنوا دوست ندارند که فرزندانشان به

مقدار میانگی نشان میدهد میلزان احسلاس بیگلانگی بله
مادر در نوجوانان کمشنوا بیشتر از نوجوانان عادی بوده است.

طور مستقل در نزدیکی منزل بازی کنند ،به طور کلی اعتماد و
اطمینللان کمتللری دارنللد و از حمایتهللای افراطللی نسللبت بلله

بحث

فرزندانشان برخودار هستند()18

نتایج ای ماالعه نشان داد بی نوجوانان عادی و کمشلنوا

از دیگر یافتههای ای ماالعه تفاوت معنادار بی نوجوانان

در میللزان دلبسللتگی بلله مللادر تفللاوت معنللادار وجللود دارد

عادی و کم شنوا در میزان اعتماد به ملادر بلودل مقلدار میلانگی

()p<0.05ل مقدار میانگی نشان داد میزان دلبستگی به مادر در

نشان داد میزان اعتماد به ملادر در نوجوانلان کلمشلنوا بیشلتر از

نوجوانان کم شنوا بیشتر از نوجوانان عادی بوده استل ای یافتله

نوجوانان عادی بلوده اسلتل همچنلی بلی نوجوانلان علادی و

بللا پللژوهش هنللگ گلللر 6و همکللاران ( )1984و پریسلللر 7و

کم شنوا در میزان ارتباط بلا ملادر تفلاوت معنلادار وجلود داردل

همکاران ( )2002بر روی دانش آملوزان کلم شلنوا انجلام شلد

نهایت کاهش احساس شایسلتگی در ملادر وجلود دارد کله بله

ماابقت ندارد زیرا نتایج نشان داد که میلانگی نملره دلبسلتگی

نوبه خود ایجاد ناایمنی دلبستگی را در کودک استثنایی تسریع

در دانش آموزان کم شنوا و علادی تفلاوت معنلی داری نلدارد

میکند (فوگل)1997 ،ل نوجوانانی کله در زملان رشلد ،فقلدان

()p>0/05؛ اما با نتیجه ماالعه میرهاشلمی و همکلاران ()1386

گرمی و نزدیکی را در ارتباط با مادرانشان گلزارش کردنلد در

ماابقت دارد زیرا نتیجله ایل ماالعله نشلان داد میلانگی نملره

مقایسلله بللا همسلل وساالنشللان بللیش از دو برابللر در معللرض

سبکهای دلبستگی در سه گروه افراد عادی ،کمشلنوا و نابینلا

بیماریهای جدی از جمله بیملاریهلای قلبلی و سلوم مصلرس

تفاوت معنی داری داردل یکی از عوامل مؤثر بر راباه والدی

الکل قرار گرفتند()19ل پژوهشهای اجتملاعی در مقیلاسهلای

فرزند ،به خصوص در مادران ،معنایی است که مادر برای

بزرگ نشان داد که نوجوانانی که دارای فقدان ارتباط علاطفی

فرزند قائل استل ردر و دانک ( )1996میگوید که هر فرزنلد

هستند در مقایسه با نوجوانانی که ارتباط نزدیک بلا خلانواده و

معنای خاصی برای والدی خلود دارد کله بلر تعاملل آنهلا اثلر

شبکه حمایتی اجتماعی دارند ،پنج برابر خار مرگ نابهنگام را

میگذاردل تحقیقات در ای زمینه در والدی کودکان اسلتثنایی

Henggclcr
Preisler

تجربه میکنند()21 .20ل نتایج ایل ماالعله همچنلی نشلان داد

6
7

28
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بی نوجوانان عادی و کمشلنوا در میلزان احسلاس بیگلانگی بلا

آنان مناسب تلر بلوده اسلت()22ل در علی حلال واللدی بسلیار

مادر تفاوت معنادار وجود نداردل

نیازمنللد حمایللتهللای اجتمللاعی بودنللد ،ایل خللانوادههللا غالبلاً
متحمل هزینههای ا افی در ارتباط با فرزندان خلود ملیشلوند

نتیجه گیری
دلبستگی ،ایجاد راباهی قوی بی دو نفر میباشد که هلر یلک

ایجاد مشکالتی دو چنلدان ملیشلود .حمایلت و مداخللههلای

از طرفی برای تداوم آن ،تالش میکننلدل برخلی روانشناسلان

تخصصی برای خانواده ها بسیار ارزشمند استل مداخله بهنگلام

رشد معتقدند که دلبسته شدن کودک به مراقب در اولی سلال

و حمایللتهللای اجتمللاعی و تخصصللی مناسللب سللبب کللاهش

زندگی ،مبنای محکمی برای رشد بعلدی او ملیباشلدل بله نظلر

استرس ،ا اراب و افسردگی و دیگر اختالالت روان شناختی

میرسد الگوی دلبستگی اولیه با نحوهی کنار آمدن کودک بلا

در والدی پس از شناسایی کم شلنوایی فرزندشلان ملیشلود و

تجربههای چند سال بعد نیز ارتباط داشته باشدل

آن ها را در پرورش فرزندانشان بسیار کمک میکنلد()24 .23ل

یکی از نکات مهم در ماالعه دلبستگی و تحول اسلتقالل

حمایللتهللای اجتمللاعی تللأثیر بلله سللزایی بللر کللاهش اسللترس

از والدی و هدفمند شدن آن است ،به ای معنی کله نوجوانلان

خللانوادههللای دارای فرزنللد کللمشللنوا و نحللوه تعامللل والللدی

طللی کسللب مهارتهللای ارتبللاطی ای ل توانللایی را م لییابنللد تللا

فرزنللدان داردل مللادرانی کلله از حمایللت اجتمللاعی ب لیشتللری

رفتارهای دلبستگی خویش را در موقع لزوم تغییر داده و اتکای

برخوردارنللد انعاللاس پللذیرتر بللوده ،رفتارهللا و هیجانللات بللا

کمتری به والدی مخصوصاً مادر به عنوان چهرههای دلبستگی

ثباتتری دارند و فرزندان کم شنوای موفقتری هم دارند()25ل

داشللته باشللندل در تمللام تحقیقللاتی کلله روی والللدی کودکللان

نتایج ای ماالعه نشان داد دلبستگی به ملادر در نوجوانلان

کمشنوا صورت گرفته است ،بسیاری از پژوهشگران خاطرنشان

کللمشللنوا بیشللتر اسللت بنللابرای پیشللنهاد م لیشللود اقللدامات

کردهاند که نوجوانی یکی از چالش برانگیزتری دورهها بلرای

مشاورهای ،در اختیار گذاشت نظلامهلا ،منلابع حملایتی از قبیلل

والدی کودکان ناشنواستل دو مسلأله عملده در ایل دوره رخ

حمایتهای بیمهای ،ارتقای سا سواد والدی و حمایتهلای

میدهدل ابتدا فاصله بی انتظارات والدی و واقعیتهای موجود

اقتصادی برای سلازگاری مناسلب تلر خلانواده بلا جلو ناشلی از

سبب سردرگمی و آزردگی والدی میشودل غالباً بی امیدها و

معلولیت شنوایی کودک انجام گیردل زیرا داشت کودک مبتال

رویاهای والدی و آنچه پیش از ای به آنها گفتله شلده بلود بلا

به آسیب شنوایی بر بهداشت روانی خلانواده اثلر ملیگلذارد و

واقعیت فرزندان آنها فاصله بسلیار اسلتل ایل املر بله ویلژه در

عالوه بر ایجاد نگرانی و مشکالت روانی ،در عدهای از ملوارد

مورد زبان و توانایی ارتباط به چشم میخلوردل بله عنلوان مثلال

باعث بروز مشکالت خانوادگی زیادی نیز ملیگلرددل بنلابرای

اگر پیش از ای تصور میکردنلد فرزندشلان در زبلان و گفتلار

هماناور که تحقیق آسبرگ ( )2008نشان داده اسلت حمایلت

کامالً روان خواهد شد با واقعیتی غیر از آن روبرو ملیشلوند و

اجتماعی والدی کودکلان کلمشلنوا در کلاهش تنیلدگی آنهلا

یا اگر بر ای باور بودند که جامعه مهارتها و تواناییهای فرزنلد

بسیار ملؤثر بلوده اسلت( ،)26بنلابرای حمایلت و مداخللههلای

ناشنوایشان را میپذیرد عمالً با موانلع بسلیار بلر سلر اشلتغال او

تخصصی برای خانواده ها بسیار ارزشمند استل مداخله بهنگلام

روبرو میشوند و نگرش جامعه را منفی میبینندل

و حمایت اجتماعی و تخصصی مناسلب بلرای واللدی پلس از

والدی اظهار داشته انلد بله شلدت نیازمنلد و عالقمنلد بله

شناسایی معلولیلت فرزندشلان کملک بسلیار ملیکنلد و باعلث

اطالعات کاملی دربلاره کلم شلنوایی فرزندشلان هسلتندل غالبلاً

میشود که آنها در پرورش فرزندانشلان موفلقتلر عملل کننلدل

اطالعاتی که به صورت کتبی در اختیار آنان قرار بگیرد ،از نظر
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 فرزنلدان تأکیلد- ناشنوا اینست که فقلط روی روابلط واللدی

مادرانی که از حمایت اجتماعی بیشلتری برخوردارنلد انعالاس

میشود و خلود واللدی و احساسلات و تجربیلات آنهلا درنظلر

 رفتارها و هیجانات با ثباتتلری دارنلد و فرزنلدان،پذیرتر بوده

گرفته نمیشودل تغییراتی کله بله تلدریج در شخصلیت واللدی

موفقتری دارنلدل بنلابرای مشلاوره و برنامله ریلزی بلرای ارائله

ایجاد میشود خود مو وع قابل ماالعهای اسلتل ایل جنبله از

 برنامه ریلزی آموزشلی و،آموزش به خانوادههای ای کودکان

 هیجلانی و رشلد،پرورش کودکان ناشنوا یعنلی جنبله شخصلی

 ارائله مشلاوره بله ملادرانی کلله،تربیتلی بلرای کودکلان معللول

شخصیت خود آنها غالباً مورد غفلت قرار ملیگیلردل در حلالی

کودکان معلول دارند و تدوی برنامههای ویژه و خلاص بلرای

که ای تغییرات کل زندگی ای خانوادهها و سرنوشت فرزندان

 هللر چلله در حیالله،کودکللان اسللتثنایی الزم و للروری اسللت

آنها را تغییر میدهدل

کودکللان اسللتثنایی و خللانوادههللای آنللان پژوهشللهای بیشللتری
 بهتر میتوان به خلانواده هلا در کودکلان معللول،صورت گیرد

تقدیر تشکر

کمک کرد و آنها را به خاطر مشکالت فراوانشان بیشلتر ملورد

از تمام افرادی که در ای ماالعه شلرکت کردنلد و اداره

حمایت قرار دادل ای تحقیق دارای موانع و محلدودیتهایی بلود

آمللوزش و پللرورش و بهزیسللتی کلله در گللردآوری اطالعللات

 عدم وجود تحقیقات مشابه در کشور و حتی خارج از:از جمله

همکاری کردند سپاسگزارمل

کشور که امکان مقایسه نتایج ای پلژوهش بلا نتلایج تحقیقلات
مشابه را امکانپلذیر نکلرد و دسترسلی بله پاسلخگویان و جللب

تعارض موافع

ر ایت آنان جهت تکمیل پرسشنامهها کار دشواری بودل یکی

هیچ تعارض منافعی توسط نویسنده بیان نشده است

از مشلکالت عملده در ماالعلات مربللوط بله واللدی کودکللان
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