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از نیـاه وـادران دارای فرزنـد  هـا زدح بـیناین وضالعه با هدر وقایسه کی ی یوابـ   هدف:
بـه ونرـور انشـام ایـن وضالعـه کی ـی  روش:وعلو  و وادران دارای فرزند سالن انشـام شـد.  

ن ـر از  16ذهنـی ورکـن توانبخشـی یدزانـه آهنـ  و  وانـده عقجدارای فرزند  ن ر از وادران 16
ص( و چهارصـــد ) بـــه ســـراهای وحلـــه نبـــی اکـــرمکننـــده  وـــادران دارای فرزنـــد ســـالن وراجعه

در دسترس انتخاب شدند. سؤاالت کلی و باز در وحور کی یـ   گیری نهونهدستیاه به یوش 
پـچ از ها  شـد. اطالعـات حاصـل از وصـاحبه از طریـق وصـاحبه عهیـق وضـرح ها زدحارتباب 

کــویبین گیــری بهرهبــه یوش تحلیــل وحتــوا و بــا ، پیــاده ســازی تشزیــه و  3ازوــد  اســتراوس و 
دارای فرزند سـالن نسـب  بـه  ها زدحنشان داد که ها  یافته ها: یافته تحلیل و کدگ ایی شد.

خـوردار بودنـد. بـه لحـا  ذهنی از کی یـ  ارتبـاب بهتـری بر وانده عقجدارای فرزند  ها زدح
نحـوه توجـه بـه شـریک ، هـای حـرر زدن از وهـارت گیـری بهرهنحوه توجه کردن بـه خـود و 
زوجهای دارای فرزنـد سـالن وضـعی  ، ارتباطی سالن و صری های  زندگی و است اده از سبک

گــروه وــورد هــای  کســج کردنــد اوــا بــه لحــا  یوشتری  وضلــوب برخــورد بــا وشــشل بــین دو 
یشـی از ابعـاد بسـیار  هـا زدحیوابـ  بـین  :گحری نتحجته اوت بایزی وشاهده نشد.ت ، وضالعه

ــد وعلــو هــای  وهــن نرــام خــانواده اســ  کــه در خانواده ــه ســنایت در ، دارای فرزن نقــش ب
سازگایی یافتن اع ای خانواده با ع و وبتال دارد. از این یو الزم اس  کـه در زوینـه ارتبـاب 
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بیشتری به عهل آید  و از سـوی دییـر از آنشـا کـه های  پژوهشا ه در اینیونه خانواده ها زدح
بیشتری را به لحـا  یوحـی و های  با فرزند وعلو  دارند و آسیجتری  وادران رابضه تنیاتن 

عـاط ی و یوحـی و یوانـی هـای  ل ا الزم اس  از آووزشها و حهای ، شوند وی یوانی وتحهل
 .الزم برخوردار شوند

 وعلولی .، فرزند، وادر، ها زدحین یواب  ب ها: کلحدواژه

 وقدوه
 حسممتر رشمممد ههمممه ضانبمممه انسمممان وحسممموبتمممرین  حممدون شممم  ظمممانواده نصسمممتةن و وهن

کارکردها  و اػ دیر حاػ نقش شود وی ان شناسم ضاوعه، انشناسم روانظانواده وورد توضه های  و 
ورفتمممه اسممم . حمممرخن ظمممانواده خمممش اولمممة، و وتصصصمممان تعلمممةن و تربیممم  قمممرار  ن ونشمممأ رو

پاخمه و اسمماس رواحمم  ، و اػ سموی دخگممر رواحم  ػناشممویی هاسمم  ارتبمماط بمین انسانهای  ضوانمه
کارکردهای ظانواده وحسموبکننده  تضهةن، درون ظانوادوی  سالو  روانی و اػ وههترین 

کمه های  حه روشن شدن طارطوب ها یوح(. وطالعه رواح  3123، حه پژوه) شود وی ساظتاری 
کهم  ومی  در آن شمک ها یوحرواح   کةفةم  رواحم   ومی وةمرد  کنمد. در بیشمتر ضواومع بررسمی 

کلممی ارتباطممات ظممانوادوی دارد کةفةمم   خممابی  ، نممژاد عةسممی) ػناشممویی نقممش اساسممی در اری
 (.3112 ، احهدی و اعتهادی

وةمممری  هممما یوحوشممماهده شمممده در ػنمممدوی های  افمممزاخش ناسممماػواری         ووضمممب شمممک  
شمد. بمرای هما  حماره طگمونگی ارتبماط و تعاوم  یوحپیکرحندی حسمن وسمةعی اػ وطالعمات در

کممه طگممونگی ارتبمماط اػ ضهلممه پرشممهارترین عواومم   کننممده  بینی پیشطنممدین دهممه اسمم  
کةفةم  ها  هاس . طگونگی ارتباط یوح وشکالت ػندوی ػناشویی و نةز ناشادوانی یوح حما 

، صمممادقی) ردو پاخمممداری اػدواح و نةمممز سمممالو  ضسمممهانی و روانمممی آنهممما ارتبممماط وسمممتقةن دا
کممه 3122، وظمماهری و ووتممابی ، دهنممد وممی ناراضممی حممه راحطممه شممان اداوممه همما یوح(. هنگمماوی 

وصمر  ، شموک ثمانوی، اضمطراب، ووضب بروػ وشکالتی اػ قبة  افسمردوی ها یوحپرخشانی 
 قلبممیهممای  روواتةسممن وفاصمم  و بیهاری، احتهممال بممروػ سممرطان سممةنه، وشممروحات الکلممی

بمر رفتارهمای  هما یوحاشی اػ رواح  نارضاخ  حصمش و بمی ثبمات شود. استرس و تعار  ن وی
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کممودک  وممغارد. ههشنممةن الگوهممای رفتمماری والممدین روی  وممی تممأثةروالممدوری و رشممد طبةعممی 
کودک در آخنده ، رشد فةیخکی ، و ههکماران 1ونمدر حلةم  ) ومغارد ومی تأثةرعاطفی و ارتباطی 

2633  .) 
کشمور نف 3126اطالعات آواری سرشهاری سال        که در  وس و وسکن بیانگر آن اس  

دظتممر و پسممر حممه اظممتالل عهنممی وبممتال  13017، سممال 1-35ایممران تنهمما در وحممدوده سممنی 
اػ اثمرات ونفمی داشمتن ، در ضاوعه ایرانیها  حنابر این تعداد قاب  توضهی اػ ظانواده .هستند

خماد ناشمی اػ آن رنمذ کودک وعلول و فشار روانی حسمةار ی ، القبنمد و ههکمارانع) برنمد ومی خ  
کمه والمدین بمرای تولمد فرػنمد ظمود وتحهم 3126 خمادی  شموند حاخمد  ومی (. علةرتن وشکالت ی

کودک که اوةد حه سالن بودن و طبةعی بودن   وعهو  احسماس اعتهماد در آنمان اخسماد، وف  
کودک ظود را وی وماهی والمدین اػ وعلولةم  فرػنمد، پغیرند وی کند و  تهمام ، ولی حه وحمج آ
وروتمی شمرخف ، ػنمدوانةان نماجةنی) شمود ومی وردد و وشکالت شمروع وی ا حه خأس وبدلآریوه

کممن تمموان عهنممی حمما وشممکالت فراوانممی در ػوةنممه 3121، آحمماد و اوممر اللهممی کممودک  (. ظممانواده 
 آومموػش و تربیمم  او روبروسمم  و ایممن وسمماج  ههگممی بروالممدین فشممارهایی وارد، نگهممداری

کمه سمبب بمر همن ظمموردن آراومش ومی و خک مارطگی ظمانواده شمده و در نتةسمه انطبمماق و  کنمد 
کممن تمموان عهنممی  وممی سمماػواری ػناشممویی آنممان را تحمم  تممأثةر قممرار کممودک  دهممد. حمما تولممد خمم  

کممالن ومممی ی ظممانواده حممه هممنشممناظت روانهممای  کارکرد کممه در سممطح  ، سمممالو  روان، ظممورد 
کارکردهممایی ههشممون ابممرا کممردنپوخممایی و هدفهنممدی ظممانواده و در سممطح ظممرد نةممز  حمم  ، ػ 

سمماظتار و ، اظالقممی و ومغهبیهمای  ارػش، تفمرخح و سممروروی، پیشممرف ، اسمتقالل، تعمار 
 دهمد وی کنترل و ح  وسأله را تح  تأثةر ظود قرار، اتحاد، رف  و آود حا اطرافةان، ساػوان

 (.  3123، ضناآحادی)
کودک وعلول ت ةیرات وههی در ػندوی ظانواده اخسماد         د. نتماخذ کنم ومی حضور خ  

کةفةمم  ػنممدوی والممدین 3121) حسممةنی و ضعفممری، پممژوهش اوةممری وسممد کممه  ( نشممان داد 
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کودکمان وبمتال حمه سمندروم داون و نماتوانی  کودکان عادی حه شک  وعناداری حا تر اػ والمدین 
کودکممان بهنسممار حممه طممور وعنمماداری حمما تر اػ  خممادوةری بممود ونةممز صممهةهة  ػناشممویی والممدین 

کودکممان وبمم تال حممه سممندروم داون و نمماتوانی خممادوةری بممود. ههشنممةن نتمماخذ خکممی اػ والممدین 
کودکممان عممادی اػ همما  پژوهش کودکممان اسممتونایی نسممب  حممه وممادران  کممه وممادران  نشممان داد 

کممن تمموان عهنممیتری  سممالو  روانممی پممایین کودکممان  وممروه وممادران  ، برظوردارنممد و اػ وةممان سممه 
کممن تمموان عه، نابینمما و ناشممنوا کودکممان   برظوردارنممدتری  نممی اػ سممالو  روانممی پممایینوممادران 

( 2633) 1پممژوهش وةممودرا  و همموداپهای  (. خافتممه3110، آقاوحهممدخان و رضبممی، نرخهممانی)
کودک وبمتال حمه نماتوانی عهنمی خما رشمدی که پدر و وادر  اسمترس ومزون نسمب  حمه ، نشان داد 

کممه (  وشمم3117) و نةممزدر پممژوهش شمکور و ههکمماران .بیهماری فرػنممد ظممود دارنممد صر شممد 
کممودک وعلممول ونسممر حممه وشممکالت روحممی کلةممه احعمماد -وضممود  روانممی و ت ةیممرات وسممةعی در 

، وممغارد. وشممکالت روانممی وممی شممود و بممر تعاوالتشممان اثممر وممی ػنممدوی تهممام اعضممای ظممانواده
کممه ظممانواده در حممةن سمماػواری حمما فرػنممد وعلممول تسرحممه ، کننممد وممی اضتهمماعی و اقتصممادی 

ی هما  در ظانواده شود و وهکن اس  ونسر حه ت ةیراتمی در نقش تواند ونسر حه تعارضاتی وی
کمممه رضممماخ  و 3222) 2ادل هةکمممی .افمممراد و عهلکمممرد آنهممما در ظمممانواده شمممود ( اعتقممماد دارد 

کممودک وعلممول قممرار وممرفتن سممایر  وممی سمماػواری ػناشممویی تحمم  تممأثةر  وةممرد. اومما حمما در نظممر 
خمما ونفممی حاشممد.ههشنةن نتمماخذ  توانممد وثبمم  وممی وضممود فرػنممد وعلممول، وت ةرهممای والممدخنی

کمودک وعلمول و اسمتونایی حمه عنموان خم  وت ةمر  کمه وضمود  کی اػ آن اسم   پژوهش دخگر حما
کودکمان اسمتونایی اثمری ، وستق  بر تاب آوری رضاخ  ػناشویی و سالو  روان در والمدین 

 .  (3123، ونسی و طالبی ضویباری، وةکاجةلی) وغارد وی ونفی
کمن تموان ضسمهی خما عهنمی ، ها س نتاخذ پژوهشحا توضه حه اخنکه بر اسا کمودک  تولد خم  

وون ػندوی اعضا ظانواده، در ظانواده وونا خادی بر احعاد   ظصوصمًا والمدین، تأثةرات  ونفی ی
کةفةمم  ارتبمماط  وممی خکممی اػ وههتممرین وت ةرهمما در ارتبمماط حمما  همما یوحوممغارد و اػ طرفممی هممن 
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کممه تمما هممایی  ػنممدوی ػناشممویی اسمم  و در پژوهش دارای هممای  حممه حممال در حمموػه ظانوادههممن 
پرداظتممه نشممده و خمما اخنکممه  همما یوحخمما حممه وت ةممر ارتبمماط ، کممودک وعلممول انسممام شممده اسمم 

کهممی انسممام شممدههممای  پژوهش اػ ایممن رو در ایممن ، اند ایممن حمموػه بیشممتر حممه روش توصممةفی و 
ه ایمن پژوهش وحقق اػ طریق انسام وصاحبه عهةق و روش تحلة  وحتوا حه دنبال پاسز حم

کةفةم  ارتبماط  که  عهنمی حما  وانمده عقبدارای فرػنمد همای  در ظانواده هما یوحپرسش اس  
 طه تفاوتهایی دارد؟، که فرػند سالن دارندهایی  ظانواده

 روش
کمه  کةفی حاضر حما روش تحلةم  وحتموا انسمام شمد. تحلةم  وحتموا روشمی اسم   بررسی 

کنممد. وونممه عةنممی و بممر اسمماس قواعممد وعممةن ، وشصصمماتی ویممژ حممه کشممف وممی  ه اػ خمم  پیممام را 
کةفمی تقسمةن ومی کهمی و  شمود. تحلةم   تحلة  وحتوا وعهموً  حمه دو روش تحلةم  وحتموای 

کهی، فن کهمی وطلمب اسم  و تحلةم   پژوهشی برای توصةف عةنی، نظام وحتوای  ونمد و 
کةفممی خکممی اػ روش کممه بممرای تحلةمم  داده وحتمموای  کمماربرد  هممای تحقةممق اسمم   هممای وتنممی 

د و تهرکز بر وشصصات یحان حه ونزلمه وسمةله ارتبماطی بمرای حدسم  آوردن وعنما و فراوانی دار
 (.3126، وحتوای وتن دارد )اخهان و نوشادی

کلةمممه ومممادران دارای فرػنمممد  ومممروه اول  کمممه  ومممروه تشمممکة  دادنمممد  ضاوعمممه پمممژوهش را دو 
روػانمه  حه ورکز توانبصشیکننده  وراضعه 21-16پغیر حا بهره هوشی  عهنی تربی  وانده عقب

ومروه دوم را ومادران دارای فرػنمد سمالن وراضعه حمه سمراهای وحلمه نبمی کننمده  آهنگ بودنمد و 
کممرم تهممران بودنممد. در ایممن پممژوهش ونظممور اػ  35ص( و طهارصممد دسممتگاه واقممع در ونطقممه ) ا

که فاقد وعلولةم  ضسمهی و عهنمی حاشمد. وعةارهمای ورود نهونمه  فرػند سالن فرػندی اس  
وطلقمه خما بیموه نبمودن و رضماخ  حمه ، حما سمواد بمودن، سال داشمتن 35فرػند ییر  :عبارت بود اػ

کمه در دسترس بود. در این روش پژوهشمگر ، وةری نهونهروش  .انسام وصاحبه خم  نهونمه را 
کمه حمه سمهول  در  حا هدفهای پژوهش تناسب داشته حاشد، حه ایمن دلةم  انتصماب ومی کنمد 
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وال  .(3115، 1دسترس اس  )وال ، بور  و 
وروه نفمر انتصماب  32های ضاوعه عکر شمده  برای رسةدن حه اهدا  پژوهشی اػ هر خ  اػ 

وممروه وممورد بررسممی اػ لحمما  برظممی وت ةرهممای ها  حممه ونظممور ههتاسمماػی نهونممه .شممدند در دو 
در حممد اوکممان در برظممی ومموارد ، همما یوحوممغار وثمم  وضممعة  اقتصممادی و سممطح سممواد تأثةر

وممممرفتن وسوػهممممای  ػمحممممغ  و نهونممممه دخگممممرهایی  نهونممممه ، ی ضمممماخگیین شممممد. پممممم اػ 
آػوودنةهای دارای شراخ  ورود انتصاب شدند. پژوهشگر حه ونظور ضلب رضماخ  آػوودنةهما 

کرد. عمالوه بمر رضماخ  ، افیون بر وعرفی ظود کوتاهی اراجه  کار پژوهشی ظود توضةح  در وورد 
آنممان ضلممب شممد و در  در وممورد ضممب  وصمماحبه نةممز رضمماخ ، حممه انسممام وصمماحبههمما  آػوودنی

کمماربرد پژوهشممی صممر  اػ آنهمما حممه اخشممان اطهةنممان داده ، وممورد وحروانممه وانممدن اطالعممات و 
تما  56حمه ومدت ها  وطمرح شمد. وصماحبه 2شد. سوا ت پژوهش حه شةوه وصماحبه رر  نگمر

کالسهای ظالی ورکز توانبصشمی و در اتماق وشماوره سمرای وحلمه انسمام  06 دقةقه در خکی اػ 
کاتممغ بممر اسمماس وممدل ها  ای ضممب  شممده وصمماحبهشممد. وحتممو پممم اػ پیمماده سمماػی روی 

کمموربین ونممد اسممتراوس و  ( تسیخممه و تحلةمم  شممد. براسمماس رهةافمم  نظممام3226) اسممتراوس و 
کدوغاریهای  کوربین داده کمه عبارتنمد اػ وی پژوهش در سه ورحله  ومغاری حماػ :شوند  ، کمد 

کدوغاری انتصابی. وغاری وحوری و   کد 
وممام او کدوممغاری حمماػدر  اقممداوات و تعمماوالت حمما خکممدخگر بممرای بررسممی ، وقمماخع، ل خعنممی 
وةرنمد.  ومی شموند. ههشنمةن بمر طسمب وفماهةن حمه ظمود ومی وقاخسمههما  و تفاوتها  شباه 
کممه اػ نظممر وفهممووی شممبةه هممن حاشممندهمما  کنش، وقمماخع حمما هممن ضهمم  تشممکة  ، و تعمماوالتی 
کدوممغاری حمماػ حصشممی اػ تسیخممه و  .شمموند وممی وممروه حنممدیها  و ییممر وقولممهها  وقولممه در واقممع 

که حمه ناوگمغاری وفهموم سماػی و وقولمه حنمدی پدخمد ه اػ راه تسیخمه و تحلةم  ، تحلة  اس  
وممغاری وحموری اسمم  و همد  ایممن ورحلمه برقممراری  هما وممی دقةمق داده کمد  وممام دوم  پمرداػد. 

کدوممغاری حمماػ اسمم . پدخممده خمما وقولممه وحمموری  راحطممه بممین وقممو ت تولةممد شممده در ورحلممه 
                                           

1. Gall , M. , Borg , W. , & Gall , J. 

2. In – depth interview. 
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وقولمه انتصماب شمده حمه  کمه اسماس و وحمور فراخنمد اسم . ای  عبارت اس  اػ تصور پدخمده
کافی انتزاعمی حاشمد تما حتموان سمایر وقمو ت اصملی را حمه آن  عنوان وقوله وحوری حاخد حه قدر 
کمه در واقمع فراخنمد خک ارطمه سماػی و پما خش  کدومغاری انتصمابی اسم   وام سموم  رح  داد. 

کممه پژوهشممگر حمما اخسمماد خمم  آهنممگ و طةممدوان ظمماص بممین  حممه هاسمم ؛ وقوله ایممن ترتةممب 
کروانشماه و ، دیوانمدری) کنمد ومی آنها را برای اراجه و شک  دهی خم  تجموری تنظمةن، ها وقوله

 (.3123، اظالصی

 ها یافته
  اند: تحقةق در دو حصش عرضه شدههای  خافته

 کةفممی تحقةممقای همم شمماو  داده، توصممةفی و حصممش دومهممای  شمماو  داده، حصممش اول
کننمدوان در های  توصةفی شاو  ویژویهای  شد. احتدا داده وی ضهعة  شناظتی شمرک  

کةفممی تحقةممق حاصمم  اػ هممای  اراجممه شممدند و سمم م داده  2و  3در قالممب ضممداول ، تحقةممق
کدومممغاری حممماػها  تسیخمممه و تحلةممم  وصممماحبه کدومممغاری وحممموری و ، در طمممی سمممه ورحلمممه 

وردخدند.0و  1، 5، 1ل کدوغاری انتصابی در قالب ضداو  عرضه 

 ذهنی مانده عقبتایاخ فرزند هاخ   نا دی  انواته جمعیتهاخ  ویژگی :1جدول 

 تعداد
سن فرزند 

 وانده عقج
 ذهنی

تحصحالت 
 پدر

 شغل پدر
تحصحالت 
 وادر

 شغل وادر
تعداد 
اعضای 
 خانواده

3 31 
پنسن 
 احتدایی

کار ووتور  1 دار ظانه سةک  تعهةر 

 لباسفروش  سةک  32 2
سوم 
 1 دار ظانه دبیرستان

 5 دار ظانه دیپلن و اػه دار دیپلن 1 1

کسی دیپلن 7 5  دیپلن راننده تا
ی و دار ظانه

 ظةاطی
1 
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 تعداد
سن فرزند 

 وانده عقج
 ذهنی

تحصحالت 
 پدر

 شغل پدر
تحصحالت 
 وادر

 شغل وادر
تعداد 
اعضای 
 خانواده

 5 دار ظانه دیپلن کاروند حان  فوق دیپلن 32 1

 دیپلن 36 0
حاػنشسته تأوةن 
 اضتهاعی

اول 
 راهنهایی

 5 دار ظانه

کار در شرک   دیپلن 5 7
 کفشتولةد

 5 دار ظانه انملةس

1 31 
پنسن 
 احتدایی

وری  رخصته 
پنسن 
 احتدایی

 5 دار ظانه

 5 دار ظانه دیپلن رنگ فروشی سةک  1 2

 سةک  1 36
حه  و نق  حار 
 در فرودواه

 1 دار ظانه دیپلن

 دیپلن 31 33
کاروند وسجول 
 حایروانی

 دیپلن
قبال ) دار ظانه

 فرهنگی بوده(
5 

32 32 
دانشسوی 
 حقوق

دفتر کاروند 
 ثبتی

 5 دار ظانه دیپلن

 تایاخ فرزند سالمهاخ  جمعیت  نا دی  انواتههاخ  ویژگی :2جدول 

 شغل پدر تحصحالت پدر تعداد
تحصحالت 
 وادر

 شغل وادر
تعداد اعضای 
 خانواده

 1 دار ظانه دیپلن حساحدار فوق لةسانم 3

 کار ساظتهانی دیپلن 2
 کارفروا()

 5 دار ظانه دیپلن

 1 دار ظانه فوق دیپلن کاروند فوق دیپلن 1

 5 دار ظانه دیپلن طراحی و تولةد وبلهان فوق لةسانم 5
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 شغل پدر تحصحالت پدر تعداد
تحصحالت 
 شغل وادر وادر

تعداد اعضای 
 خانواده

 5 دار ظانه کاردانی تأسةساتی دیپلن فنی 1

 1 دار ظانه دیپلن تسهةزات پزشکی دیپلن 0

دانشسوی  7
 حقوق

 1 دار ظانه دیپلن کاروند

کةف  سةک  1 کار در تولةدی 
 ػنانه

 5 دار ظانه دیپلن

 1 دار ظانه دیپلن کار در وصابرات ق دیپلنفو 2

 1 دار ظانه لةسانم کاروند بیهه لةسانم 36

تدرخم در  لةسانم پرستار فوق لةسانم 33
 آووػشگاه

5 

 5 وربی دیپلن و اػه دار دیپلن 32

 
کدوممغاری در طهممار وفهمموم ، پممم اػ پیمماده سمماػیها  وممتن وصمماحبه تسیخممه و تحلةمم  و 

 :اند اراجه شده(0و  1، 5، 1ضداول ) ند و در قالباصلی ییر طبقه حندی شد
کردن حه ظود و _ 3  حر  ػدنهای  اػ وهارت وةری بهرهنحوه توضه 

 نحوه توضه حه شرخ  ػندوی_ 2

 فراخند تالش برای برظورد حا وشک _ 1

 سب  ارتباطی_ 5
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کرتن به  وت و : 3جدول   حرف زتنهاخ  از مهایت گیرخ بهرهنحوه توجه 
 فراوانی

 کدگذاری وحاری کدگذاری باز ت و عجارات وهنجهال
کدگذاری 
 انتخاج 

دارای 
فرػند 
 سالن

دارای فرػند 
 وانده عقب

 عهنی

2 5 

تمممونن  نهمممی حمممر  و احساسمممن رو
تمما حگممن آقمما حممدش وةاد.تمما ، بممزنن

، ػدم ومی کوطکترین حرفی حمه او
 کمرد. داد و بیمداد ومی داد و بیداد

که ومن حشمةنن سمر ضمام و  وی کرد 
ک  حاشممممن. خکممممی دوحارکممممه سمممما

ومممن دخگممممه ، کمممرد ومممی اخنسممموری
کمردم حاهماش حمر   نهمی ضمرأت
 بزنن

حه دلة  نگرانی 
اػ واکنش 
 ههسر

وضود ضعف در 
بیان احساسات  

در کننده  ناراح 
خا خکی اػ  ها یوح

 آنها

نحوه توضه 
کردن حه ظود و 

اػ  وةری بهره
های  وهارت

 حر  ػدن

3 3 

احساسممات درونممی ظودوممو بممرای 
کمممنن. حممما  نهمممی م تعرخمممفههسمممر

خممماد درد دل کمممنن  نهمممی شممموهرم ی
کممه  طمون اون اػ اونهممایی نةسمم  
شنونده حاشمه و پمای درد دل آدم 
کمه  حشةنه. شوهرم اػ اونا نةسم  

تصممه اصمال حلممد نةسمم  ، حفههمه
کممممممه بممممممی ، حصمممممموره اػ اوناسمممممم  
تماػه حمه ومن وةگمه تمو طمرا ، ظةاله

 اخنقمممممممممممدر بیصمممممممممممودی تصمممممممممممه
 ظوری وی

حه دلة  ضعف 
لی درک و ههد

ههسر و عدم 
احساس 
 راحتی حا او
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 فراوانی

 کدگذاری وحاری کدگذاری باز ت و عجارات وهنجهال
کدگذاری 
 انتخاج 

دارای 
فرػند 
 سالن

دارای فرػند 
 وانده عقب

 عهنی

1 5 

 در ومممورد احساسمممات همممن فرقمممی
ههممه طةممو وممن راحمم  ، کنممه نهممی

 کمنن. ومن اصمال ومی حاهاش بیمان
تمممونن حرفهمممو تمممو دلمممن نگمممه  نهمممی

، دارم. شمممممماخد ببةممممممنن ناراحتممممممه
، بمی پولمه، ظستس ، عصبانةه

، نهةشه ا ن حاهاش حر  بزنمی
ظمموام  وممی اون شممبن وممن نمماراحتن

، ومثال نگمن، ش حگمنخه طةزی به
 ومممثال فمممردا شمممبش ببةمممنن آروومممه و

وممموش حمممده ومممی ، تونمممه حمممه حرفمممام 
 ػنن وی حتها حرفهو حاهاش

اػ طریق 
کردن  صحب  
و توضه حه 
ووقعة  و 
 حا ت ههسر

توانایی بیان 
احساسات 

 کننده ناراح 

5 1 

وممر ناراحمم  و عصممبانی حاشممن ، ا
ومممر نممماراحتةن شمممدخد  ظصوصممما ا
ن حاشمممه و وربممموط حمممه ههسمممرم هممم

وفتممنن حمما ، حاشممه حعضممی اوقممات 
شمممه ولمممی  ومممی داد و فرخمماد ههمممراه

وممغرا حاشممه وممر خممه نمماراحتی  در ، ا
حالةکمممه نشسمممتةن و فرػنمممداوونن 
کنممممممممماروون نةسمممممممممتن حاهممممممممماش 

 کنن. وی صحب 

واهی اػ طریق 
عصبانة  خا 
کردن و  قهر 
واهی اوقات اػ 
طریق صحب  
کردن در 
ووقعة  
 وناسب
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 فراوانی

 کدگذاری وحاری کدگذاری باز ت و عجارات وهنجهال
کدگذاری 
 انتخاج 

دارای 
فرػند 
 سالن

دارای فرػند 
 وانده عقب

 عهنی

36 1 

که حاب و کاری  ور ههسرم  ة  ومن هسم  رو انسمام ا
ومن واقعما ، دست  درد نکنه، وای عییزم :ون وی حده

کارو انسام حمدی طقمدر تمو ، دوس  داشتن شها این 
 طقدر تو وهربونی، کنی وی ظوب ونو درک

توانایی بیان 
احساسات 
 ظوشاخند

، رضاخ )
 قدردانی(، شادی

2 5 

کمنش  کمنش ههسمرم سمرده و حما بمی تفماوتی وا طون وا
کممممه وممممنن تممممو بیممممان  وممممی اعمممماح، نشممممون وةممممده شممممه 

برای ههسرم روػ تولمد ومن  .احساساتن راح  نباشن
 خا روػ ػن حا حقةه روػا فرقی نداره

وضود ضعف در 
بیان احساسات 
ظوشاخند حه 
 ههسر

2 0 

، حستگی حه شمراخ  ههسمرم داره
 ظةلمممممممممی ووقعةممممممممم  سمممممممممنسی

طممون ومن ههسممرم خمم   .کممنن ومی
خمممممم   .روحةمممممات ظاصممممممی داره

و سممرحاله بینةممد شمماد  وممی وقمم 
 کممه وممن اػ اون فرصمم  اسممتفاده

ون.حما   ومی کنن و ظواسمتهو وی
داشممته حاشممن. خممه ای  هممر ظواسممته

وقته وةبةنةد حوصله نداره ومنن 
کنن طای و وةوه بمراش  وی سعی

کممه آراوممش  بیممارم و اضمماػه وةممدم 
کسال  در بیماد و  حگةره و حعد اػ 

 کنن وی و وطرح حعد ظواستن

اػ طریق 
کردن  صحب  

ضه حه و حا تو
ووقعة  و 
 حا ت ههسر

نحوه بیان 
 ظواسته ها
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 فراوانی

 کدگذاری وحاری کدگذاری باز ت و عجارات وهنجهال
کدگذاری 
 انتخاج 

دارای 
فرػند 
 سالن

دارای فرػند 
 وانده عقب

 عهنی

2 1 

هممممر طممممی حصمممموام ظةلممممی راحمممم  
کمممممممنن.  ومممممممی حاهمممممماش صمممممممحب 

اونسوری نةسمتن کمه حصموام حرفهمو 
تمو دلممن نگممه دارم و خمما خممه ضممور دخگممه 

ههةشمممممممه حممممممما  .بهمممممممش حفههمممممممونن
کممممردن بهمممش  .وممممن وممممی صمممحب  

البتممممه  وممممن خممممه عره هممممن عصممممبانی 
ومممممممماهی اوقممممممممات حمممممممما  هسممممممممتن و 

 ون. وی استه ام روعصبانة  ظو

حعضی اوقات 
حا داد و فرخاد و 
عصبانة  و 
حعضی اوقات 
حا صحب  
کردن در 
ووقعة  
 وناسب

3 1 

کنممه و  وممی اػ حممم ههسممرم اعخممتن
همةر حممرفن ، ػاره ومی سمر حمه سمرم
ظواسممته ام رو ، ػنممن نهممی رو حممه او

ػارم.  نهمممی حممما ههسمممرم در وةمممون
ههسمممممرم فقمممممم  حمممممر  حممممممر  

ومممممممر ظواسمممممممته ام ر .ظودشمممممممه و ا
کنن ده و  نهمی او اههةتی، وطرح 

ومممن حممما  .ػنمممه ومممی حمممر  ظودشمممو
 ظواهرم راحتترم.

وضود ضعف 
در بیان 
 ظواسته ها

  
کممردن حممه ظممود و  های  وقولممه، اػ وهارتهممای حممر  ػدن وةممری بهرهدر وفهمموم نحمموه توضممه 

و احساسممات ظوشمماخند و ههشنممةن نحمموه بیممان کننممده  توانممایی بیممان احساسممات ناراح 
ورف  و حما توضمه حمه فراوانمی ، اه ظواسته وروه تح  وطالعه وورد بررسی و وقاخسه قرار  در دو 

 ییر حاص  شد:های  خافته، رفتار بیان شده توس  افراد وصاحبه شونده
 هما یوح% اػ  21ظصوصمًا ومادران و ، عهنمی وانمده عقبدارای فرػند  ها یوح%  اػ  7/53    

همممدلی وناسمممب اػ سممموی ههسمممر و خممما نگرانمممی اػ دارای فرػنمممد سمممالن حمممه دلةممم  عمممدم درک و ه
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 ، عصمبانة  و داد و فرخماد و سمرکوف  شمنةدن، ههسر وث  ناراحتی و آشفتگیهای  واکنش
دارای  هما یوح% اػ  21در  .کردنمد نهمی ظمود را حما ههسرشمان بیمانکننمده  احساسات ناراح 

ریق عصبانة  واهی اوقات اػ طکننده  بیان احساسات ناراح ، عهنی وانده عقبفرػند 
که ایمن ومورد  کردن در ووقعة  وناسب بود  واهی اوقات اػ طریق صحب   کردن  و  و خا قهر 

 % بود. 1/11دارای فرػند سالن  ها یوحدر 
دارای فرػند سمالن  ها یوح% اػ  7/53عهنی و  وانده عقبدارای فرػند  ها یوح% اػ  1/11

کمردن و حاتوضمه  ظمود راکننمده  حه راحتی وةتوانستند احساسات ناراح  اػ طریمق صمحب  
کنند.  عهنمی و  وانمده عقبدارای فرػنمد  ها یوح%اػ  7/00حه ووقعة  و حا ت ههسر بیان 

، دارای فرػنمممد سمممالن توانمممایی ابممراػ احساسمممات ظوشممماخند وثممم  رضممماخ  همما یوح% اػ  5/11
 دهوانمم عقبدارای فرػنممد  همما یوح% اػ  1/11شممادی و قممدردانی را حممه ههسممر ظممود داشممتند. 

دارای فرػنمد سمالن در بیممان احساسمات ظوشماخند حما ههسمر دطممار  هما یوح% اػ  0/30عهنمی و 
 ضعف بودند.

% اػ  71عهنمی و  وانده عقبدارای فرػند  ها یوح% اػ  16، ها در وقوله نحوه بیان ظواسته
کمممردن در ووقعةممم  و شمممراخ   ومممی دارای فرػنمممد سمممالن هممما یوح توانسمممتند اػ طریمممق صمممحب  

کننمممد. های  سمممتهظوا، وناسمممب دارای فرػنمممد  هممما یوح% اػ  21ظمممود را حممما ههسرشمممان وطمممرح 
وماهی اوقمات های  ظواسته، دارای فرػند سالن ها یوح% اػ  0/30عهنی و  وانده عقب ظود را 

کمممردن در ووقعةممم   ومماهی اوقمممات اػ طریمممق صمممحب   اػ طریممق رفتمممار تممموأم حممما عصمممبانة  و 
عهنممی و  وانممده عقبدارای فرػنممد  همما یوح% اػ  21کردنممد.  وممی وناسممب حمما ههسرشممان وطممرح

 کردند. نهی دارای فرػند سالن ظواسته ظود را حا ههسرشان وطرح ها یوح% اػ  5/1
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 نحوه توجه به  ر ب زندگی  :4جدول 
 فراوانی

 کدگذاری باز جهالت و عجارات وهن
کدگذاری 
 وحاری

کدگذاری 
 انتخاج 

دارای 
فرزند 
 سالن

دارای 
فرزند 
 وانده عقج
 یذهن

1 1 

ظممواد حمما وممن صممحب   وممی وقتممی ههسممرم :3وممورد 
تممو ، ػارم ػوممةن ومی وممن هممر طمی دسممتن حاشممه، کنمه

ووش وی طشهاش نگاه  دم. وی کنن و 
ومموش وةممدم :2وممورد  خممه ، وممن حممه حرفممای ههسممرم 

شاخد تما دیمر وقم  حاهمام حمر  ، وواقعی ناراحته
کممنن ومی ومنن سمعی، بزنمه وموش  ، کممنن حمه حمرفش 

 یرون بریزه بهترهطون وةگن ظودشو ب

ووش  توضه و 
دادن حه 
حرفهای 
 ههسر

اػ  وةری بهره
وهارتهای 
ووش دادن 
 فعال

نحوه 
توضه حه 
شرخ  
 ػندوی

7 5 

، ههسمممرم وقتمممی وةبةنمممه ومممن عصمممبانةن :3ومممورد 
رو ها  ظمموای  حشممه وممی وممه وممی شممه و وممی سمماک 

کممه راحمم  حاشممی ظمموای تنهمما  وممی، ببممرم بیممرون 
 حاشی.
سمال  5 .حا یی دارهههسرم ظةلی درک  :2وورد 

کرد ون ظةلی حمه اون واحسمته ، پیش وادرم فوت 
بودم و تو اون شراخ  سمص  ههسمرم ههمه ضموره 

کرد و این ظةلی برام حا ارػشه.  ون رو درک 

توانایی درک 
و ههدلی حا 
ههسر و اراجه 
حاػظورد 
 وناسب

5 7 

ههسمممرم ، کمممنن ومممی وقتمممی ومممن صمممحب  :3ومممورد 
 ظونه. وی ناوهوثاًل داره روػ، ووش نهةده

کنمه نهی ههسرم تلویییونو :2وورد  ، تونه ظاووش 
ووشمممش حمممه  ووشمممش حمممه تلویییونمممو اظبممماره خمممه  خممه 

 .صحبتهای ون

عدم توضه 
کافی حه 
هنگام 
صحب  
ههسر و 

وضود ووانعی 
ووش  برای 
 دادن فعال

وضود 
ضعف در 
وهارتهای 
ووش دادن 
 فعال



 167 ..................................................................  ...  از نیاه وادران ها ای یواب  بین زدح تحلیل کی ی وقایسه

 

 فراوانی

 کدگذاری باز جهالت و عجارات وهن
کدگذاری 
 وحاری

کدگذاری 
 انتخاج 

دارای 
فرزند 
 سالن

دارای 
فرزند 
 وانده عقج
 یذهن

1 1 

کممه تنهمما حاشممةن ولممی :3وممورد   ظةلممی پممیش اووممده 
ومنن ، شاخد ون فق  حر  بمزنن، ػنةن نهی حر 

 شنوم. نهی شن وقتی ضوابی وی ظب ظسته
وه تو الکی حه ظودت حمرص  وی ههسرم :2وورد 

کمه طمرا ههسمرم ، و ضوش وةدی اػ ایمن نماراحتن 
کممه داشممتن خمم   نهممی کنممه و نهممی ونممو درک فههممه 
کمممه وانمممده عقبفرػنمممد  دونمممی  ومممی عهنمممی شمممدخد 

ونممه تممو روحةممه ت وممی طقممدر، ظمموب شممدنی نةسمم 
 ون تأثةر حگغاره.

ضعف درک 
و ههدلی حا 
ههسر و عدم 
اراجه حاػظورد 
 وناسب

7 1 

 .وةمرخن ومی تولدا و وناسبتها بمراهن هدخمه :3وورد 
حممممه نظممممرم آدم حاخممممد طةممممزای ظمممموب هرکسممممی رو 

کنمممه ههسمممروو همممای  ومممن بیشمممتر ظوبی، تقوخممم  
 کنن. وی وةبةنن و بیشتر حه ظوبی هاش توضه

کمممممردخنا  :2ومممممورد  کمممممه اػدواح  ، ن طنمممممد سممممماله 
کمممنن و بمممراش  نهمممی هةشوقممم  تولداشمممو فراوممموش

 وةمرم. روػ پدراشمو ههةشمه بهمش تبرخم  وی تولد
کادو وی  وةرم. وی ون و براش 

 وممممن عشممممق و وحبممممتن رو واضممممح ابممممراػ :1وممممورد 
کمه، کمنن ومی بوسممهش و  ومی ظمواد بمره ومی وموقعی 

 ظمممداحافظی، ظمممونن ومممی آخممم  الکرسمممی بمممراش
 که وةاد ههةنه.شب ، کنةن وی

ابراػ عشق و وحب  و توضه 
 حه نکات وثب  ههسر
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 فراوانی

 کدگذاری باز جهالت و عجارات وهن
کدگذاری 
 وحاری

کدگذاری 
 انتخاج 

دارای 
فرزند 
 سالن

دارای 
فرزند 
 وانده عقج
 یذهن

1 7 

کمممه ن سمممنده بیشمممتر  :3ومممورد  ههسمممرم نکممماتی رو 
، ون هن در وورد ههسرم نکمات وثبم  رو .وةگه

خماد دخمده هما  ونفی، وةدونةد انگار دخده نهةشه ی
 وةشه.
تونن احسماس و وحبتهمو  نهی ون ظةلی :1وورد 

کنن ولمهههسر، حه ههسرم ابراػ   م ههةشه حه ومن 
کمممه طمممرا حمممه ومممن وحبممم  ومممی کنمممی و  نهمممی کنمممه 

حعضممی اوقممات هممن ، کنممی نهممی وحبتمم  رو ابممراػ
 وةگه شاخد ونو دوس  نداری.

وضود ضعف در ابراػ عشق و 
کن توضهی  حه  وحب  و 
 نکات وثب  ههسر

 

36 1 

همممر ، اػ لحممما  ارتبممماط ػناشمممویی ظممموبین :3ومممورد 
ع وممممن ووقممممع اون ظواسممممته وممممن بممممودم و هممممر ووقمممم

 ظواستن اون بوده
کمه ، راحطن حا ههسرم ظوحمه :2وورد  ومن تما ضمایی 

کوتاهی که نسمب  حمه ای  کنن و وظةفه نهی حتونن 
کمممنن و ههسمممرم همممن  ومممی شممموهرم دارم رو رعاخممم 
 وتقاحال ههةن اس .

اػ لحا  راحطمه ػناشمویی ظموب هسمتةن  :1وورد 
اػ دسمم  ههدخگممه هممر دوتمما راضممی ، حمما ههدخگممه
الحهممدهلل هممةر ، ب بممودهههةشممه ظممو، هسممتةن

 وق  وا وشکلی نداشتةن.

رضاخ  
کافی اػ راحطه 
 ػناشویی

نحوه توضه 
حه نةاػ 
ضنسی 
 ههسر
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 فراوانی

 کدگذاری باز جهالت و عجارات وهن
کدگذاری 
 وحاری

کدگذاری 
 انتخاج 

دارای 
فرزند 
 سالن

دارای 
فرزند 
 وانده عقج
 یذهن

2 7 

کهتمممر شمممده :3ومممورد  قمممبال ، در ػنمممدوةهون عشمممق 
کنار هن بودخن طون شمبها دلشموره تشمنذ  .بیشتر 
خممن  وممن خمما ههسممرم پممیش اون .کممردن پسممرم رو دار

کنار هن وی  ن.ظوابی نهی ظوابین  و 
کمممه ظةلمممی سمممرد  :2ومممورد  ا ن خمممه ضممموری شمممده 

راحطه ضنسی وما حعمد ، شدخن نسب  حه ههدخگه
کمه  کهتر شده و ا ن ضوری شمده  اػ پسرم ظةلی 

 ظممممموابین. ههسمممممرم وةگمممممه تمممممو ونمممممو ومممممی ضمممممدا
 ظوای.. نهی

رضاخ  
پایین اػ 
راحطه 
 ػناشویی

36 5 

کمه   شمب 2ون حشه هاوو خه ضموری عمادت دادم 
خمن  ظوابن و حعد اػ وی اون ون و ههسرم وق  دار

سمممرخالی ، کممه خکمممی دو سمماعتی حممما هممن حنشمممةنةن
کنممةن کنممةن، نگمماه  ػوممان بممرای حمما هممن ، وشممورتی 

خمممن. تعطةالتهمممون و  کمممردن دار بمممودن و صمممحب  
خمممن، ها آظمممر هفتمممه ، وههمممونی دوره تمممو فاوةممم  دار

خن خن، برناوه پارک وونو دار  .وسافرتهون رو دار

کافی برای  ها یوح ػوان 
کرد کنار هن ، نصحب   در 

وغراندن اوقات  بودن و 
 کنند وی فرات  صر       

 

2 1 

خن خاد برای هن وق  ندار کمه ، وا ی حتی وقتی هن 
 ومن ظونمه، رو ببره پمارکها  ظواد حشه وی ههسرم
کممارام برسممن  و اػ فرصمم  نبممودن  وممی وممونن تمما حممه 
کمممن  ومممی اسمممتفادهها  حشمممه کنن.....ظةلمممی وقممم  

کنممار هممن بممودن و ابمراػ وحبمم  پممیش وةمماد.  بمرای 
خمممماد براوممممون پممممیش نهةمممماد  ظةلممممی، تفرخحممممات ی

 ها. تونةن ضایی برخن حه ظاطر اعخ  حشه نهی

کافی برای  ها یوح ػوان 
کردن کنار هن ، صحب   در 

وغراندن اوقات  بودن و 
 کنند نهی فرات  صر      
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 فراوانی

 کدگذاری باز جهالت و عجارات وهن
کدگذاری 
 وحاری

کدگذاری 
 انتخاج 

دارای 
فرزند 
 سالن

دارای 
فرزند 
 وانده عقج
 یذهن

1 2 

ومر وههمونی ، ههسرم ظرخد ظونه رو انسام وةده ا
کممردن حشممه حمما ههسممروه. همما  حصممواخن بممرخن حاضممر 

کممه ههسممرم اػ  ومن بیممرون حصموام بممرم پممیش اوومده 
ومر وههمون .وونمدهها  صبح تا ظهر پیش حشمه ...ا

 داشته حاشن هن حه ون که  وةکنه.

حهاخ  
رضاخ  
 حصش

وةزان 
حهاخ  و 
که  حه 
ههسر در 
ػوةنه 
وراقب  اػ 
فرػندان و 
اوور 
 یدار ظانه

 5 5 

 حوصمله، روػهای تعطة  ههسرم وقتش بیشمتره
ههسممرم در  .بممره وممی رو پممارکی طةممزیها  کنممه حشممه

که تهام هیخنه ، حا ظودشمهها  وورد حهاخ  والی 
کهمم  کممار ظونممه  وممه روػ تعطةمم  حاشممه در وممورد   ا

کارهمممای حشمممه ومممی تممما ها  کنمممه. ههسمممرم در ومممورد 
کهمم  کارهممای  وممی حممدودی  کنممه ولممی در وممورد 

تونمه وثم  ومن انسمام  نهی، فرػند وعلول() دظترم
 اػه ون حوصله نداره.حده و حه اند

حهاخ  
 وتوس 

1 0 

کممه ظممودم هممر طمموری شممده انسمممام  کممار ظونممه رو 
کردن خا بمردن پسمرم حمه بیمرون  .دم وی برای ظرخد 

که اونن هر طمی بهمش وی اػ ههسرم که   ظوام 
ههسرم وسجولة  پسمرم رو .کنه نهی ون قبول وی

 کنه نهی اصال قبول

حهاخ  
 پایین

 
ومموش  وةممری بهره های: ییممر وقولممه، شممرخ  ػنمدوی در وفهموم نحمموه توضممه حممه اػ وهارتهممای 

ابراػ عشق و وحب  و توضمه حمه ، ووش دادن فعالهای  وضود ضعف در وهارت، دادن فعال
کمن تموضهی حمه نکمات وثبم  ، نکات وثب  ههسر وضود ضعف در ابمراػ عشمق و وحبم  و 

کنمار ، کمردنصمحب  ) صمر  ػومان بمرای، نحوه توضه حه نةاػهای ضنسمی ههسمر، ههسر در 
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وغران اوقات فرات  که  حه ههسر در ػوةنه وراقبم  اػ فرػنمدان و ، (هن بودن و  حهاخ  و 
ورفم  و حما توضمه حممه ، یدار ظانمهاومور  ومروه تحم  وطالعممه ومورد بررسمی و وقاخسمه قممرار  در دو 

 ییر حاص  شد:های  ضدول فوق خافته
دارای فرػنمد سمالن  هما یوح%اػ  7/00عهنمی و  وانده عقبدارای فرػند  ها یوح% اػ  7/53

وموشهای  حا توضمه و عالقمه حمه صمحب  دارای فرػنمد  هما یوح%اػ  1/11دادنمد.  ومی خکمدخگر 
دارای فرػنممد سممالن هنگممام صممحب  ههسممر توضممه  همما یوح% اػ  1/11عهنممی و  وانممده عقب

 دارای همما یوح% اػ  1/11دادنممد و خمما اخنکممه حمماػظورد ناوناسممبی داشممتند.  نهممی کممافی نشممان
ومموش دادن حممه  همما یوح% اػ  1/11عهنممی و  وانممده عقبفرػنممد  دارای فرػنممد سممالن حممه هنگممام 

 رفتمممار وبتنمممی بمممر درک و ههمممدلی داشمممتند و حممماػظورد وناسمممب اراجمممه، ههسمممرهای  صمممحب 
دارای فرػنمد  ها یوح%اػ  7/53عهنی و  وانده عقبدارای فرػند  ها یوح% اػ  7/00دادند.  وی

درک و ههمدلی  ػم نداشمتند و خما اخنکمه ، ابراػ احساسمات او سالن هنگام صحب  ههسر و
 دادند. نهی حاػظورد وناسب اراجه

دارای  هما یوح% اػ  7/53، در وقوله ابراػ عشق و وحب  و توضمه حمه نکمات وثبم  ههسمر
دارای فرػنمد سمالن وضمعة  وطلموبی داشمتند  هما یوح% اػ  1/11عهنی و  وانده عقبفرػند 

کاستی های  ق صحب طب ها یوحاوا حقةه  وصاحبه شوندوان در این ػوةنه دطار ضعف و 
 وانمده عقبدارای فرػنمد  هما یوح%اػ  7/53، بودند. در ػوةنه توضه حه نةاػهای ضنسی ههسمر

دارای فرػنممد سممالن اػ راحطممه ػناشممویی ظممود رضمماخ  داشممتند اومما  همما یوح% اػ  1/11عهنمی و 
 راحطه ػناشویی ظود رضاخ  نداشتند.  طبق بیانات وصاحبه شوندوان اػ ها یوحسایر 
دارای فرػند سمالن  ها یوح%اػ  1/11عهنی و  وانده عقبدارای فرػند  ها یوح%اػ  1/11

کنار هن بمودن کمافی داشمتند اوما ، برای در  ومغران اوقمات فراتم  فرصم   کمردن و  صمحب  
کافی بمرای ایمن وموارد اظتصماص ها یوحسایر   0/30 دادنمد.  نهمی حه د ی  وصتلف فرص  

% اػ پممدران دارای فرػنممد سممالن در ػوةنممه  7/53عهنممی و  وانممده عقب% اػ پممدران دارای فرػنممد 
که  حه ههسر ضه  وراقبم  اػ فرػنمدان و اومور  ی وضمعة  وطلموب و دار ظانمهحهاخ  و 

وروه وطالعه در ػوةنمه حهاخم   1/11رضاخ  حصشی داشتند.  % اػ پدران در هر خ  اػ دو 
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کهممم  حمممه  % اػ پمممدران دارای فرػنمممد 16ههسمممر در حمممد وتوسممم  قمممرار داشمممتند. و ههکممماری و 
% اػ پممدران دارای فرػنممد سممالن حمما ههسممران ظممود در ػوةنممه وراقبمم  اػ 21عهنممی و  وانممده عقب

که  و ههکاری ضعةفی داشتند.دار ظانهفرػندان و اوور   ی 

 فرا ند تالش براخ بر ویت با مشك: :5جدول 
 فراوانی

 جهالت و عجارات وهن
گذاری کد

 باز
کدگذاری 
 وحاری

کدگذاری 
 انتخاج 

دارای 
فرزند 
 سالن

دارای فرزند 
 وانده عقج

 ذهنی

3 2 

ریمزه  ومی وقتی وةبةنن ههسرم یود حه همن :3وورد 
کمه راضمع حمه ظةلمی اػ ، و داد وةزنه حاعما وةشمه 

وساج  حا هن حر  نزنةن و ظةلی اػ ووضموعات 
 کنن. نهی رو حاهاش وطرح

، اظممممتال  نظممممری پممممیش وةممممادوقتممممی  :2وممممورد 
کممماًل ، ههسمممرم اصممماًل در وممموردش حمممر  نهةزنمممه

ناراحتی پیش وةاد اصمال در ، وقتی خه قضةه ای
انگمار همةر اتفماقی ، ووردش دخگه حر  نهةزنمه

 نةافتاده

 اضتناب

فراخند 
تالش برای 
برظورد حا 
 وشک 

 

2 3 

وممه ههسممرم حمما وممن وصممالف حاشممه وممن  :3وممورد  ا
کمممه حممما خمممه   ظره اونمممو خمممه ضممموری شمممةوه ام خمممه ضور

کمممنن خعنمممی حاخمممه ترفنمممدی حممما ظره خمممه  راضمممةش 
کار وفةد انسمام حشمه وی کاری که اون  ومن ، کنن 

اػ نقاط ضعف و قوت ههسرم بمرای رسمةدن حمه 
 کنن. وی اهدافهن استفاده

کممه وسممأله :2وممورد  پممیش وةمماد بیشممتر ای  وقتممی 
ومثال وةگمه اػ ظواحم  بمزن .ههسرم حرفشو وةزنه
خمممه ووقمممع  .بمممةن طمممی وةصممموادبمممرو سمممراغ حشمممه ب

 حرفاش برای ون قاب  تحه  نةس .
وه حما تصمهةهن وصمالف حاشمه  :1وورد  ههسرم ا

 ترتةب
 کردن
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 فراوانی

گذاری کد جهالت و عجارات وهن
 باز

کدگذاری 
 وحاری

کدگذاری 
 انتخاج 

دارای 
فرزند 
 سالن

دارای فرزند 
 وانده عقج

 ذهنی
ورفتمممی طمممه  کمممه تمممو  وةگمممه حگمممو ایمممن تصمممهةهی 

که ون  وی خه طوری صحب ، ونفعتی داره کنه 
کممممه دارم ونصممممر  حشممممن ، اػ تصممممهةن و نظممممری 

کمممنن وةبةمممنن حممماػ ، هرطممی حممما ههسمممرم صممحب  
 حر  ظودشه، حر 

5 1 

کنممةن حمما پافشمماری حممه  وممی بیشممتر سممعی :3وممورد 
ظواسمممممته ظمممممود برسمممممةن و برظمممممی اوقمممممات همممممن 
دلصوری و خا ضمر و ححما پمیش وةماد و آن ووقمع 

 کمنن و خما اون دو روػ قهمر ومی هن خا ون دو روػ قهر
کوتمماه وةمماخن و  وممی کنممه و حعممد هممن وممن خمما ههسممرم 
 کنةن وی آشتی
کوتممماه  :2ومممورد  کومممر وممموارد ومممن  وقتمممی خمممه  .وةممماما

، ظممممواد نهممممی طةممممزی رو وةصمممموام و وةبةممممنن اون
کوتمماه بیممام و اصممرار وممی سممعی  کممنن ظممودم دخگممه 
 کنن. نهی
کوتمماه وةممام :1وممورد  دهممن حممه دهممن  .بیشممتر وممن 

ومه حصموام ضواحشمو حمدم ههمش  .شوهرم نهةمزارم ا
 وةشه دعوا

ورافعه خا 
 کوتاه آودن

1 1 

 اظمممممتال  نظرهممممماوون رو حمممما همممممن حممممم  :3وممممورد 
خمما اخنکممه وممن ، کنممةن و خمما اون وتقاعممد وةشممه یومم

کممار رو انسممام حممده.  کممه ههسممرم اون  قممانع وةشممن 
کار نةس .ای  روی هن رفته وشاضره  در 

حممم  وسممماج  و وشمممکالتهون اخنسممموری  :2ومممورد 
کمممه خممما ومممن  .پمممغیره ومممی پمممغیرم خممما اون ومممی بممموده 

کنار وةاخن.  ووضوع رو کش نهةدخن و حا هن 
خمما حممر  ، دخگممه وشممکلهون حمم  وةشممه :1وممورد 

 وصالحه
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 فراوانی

 جهالت و عجارات وهن
گذاری کد

 باز
کدگذاری 
 وحاری

کدگذاری 
 انتخاج 

دارای 
فرزند 
 سالن

دارای فرزند 
 وانده عقج

 ذهنی
وممممن وةشممممه خمممما حممممر  اون. حعضممممی وقتهمممما وممممن 
وةبةممنن اون طةممزی رو نصواسممته و حممه ظمماطر وممن 
 وفتمممممه آره و ومممممنن ومممممةگن حمممممه ظممممماطر اون قبمممممول

 وةگن این حه اون در.، کنن وی

2 1 

کمه  :3وورد  وغاشمته ام  کاًل ون قمراری حما ههسمرم 
ور ضمایی اػ دسم  همن ناراحم  شمدخن ػومانی ، ا

 دهةن و راضع حمه اون صمحب  وی اصرا اظتص
وفتگو ح  وی کنمةن و  وی کنةن. وساجلهون رو حا 

کمنن.در  نهمی ون سلبقه ظودم رو حه اون تحهة 
 :ووخنمممد وممی ػننمممد و وممی فاوةمم  ههمممه ومما را وثمممال
کنمةن بممزار اول حما همن حمه تفمماهن ، بمزاراول وشمورت 

 برسةن.
ههسرم وةگمه بیما حشمةنةن راضمع حمه ایمن  :2وورد 

   بممممزنةن تمممما ببةنممممةن طممممه ضمممموریووضمممموع حممممر
کنمةن. ظةلمی اػ  وی تونةن ایمن ووضموع رو حلمش 

کممه خممه پیشممنهاداتی داده و وممن  وواقممع هممن شممده 
کمه  کماری  وفتن این پیشنهاد ظوحه و وا ایمن  هن 
وه بیایین ایمن  وفتةد رو انسام وةدخن ولی ا شها 
کنارش انسام حدخن حمه نظمرم حمه نفعهمون  کارم در 

خن.فکراوونو رو هن  .حاشه  وةزار

ح  
وشارکتی 
 وشکالت

 

 

که در ضدول فوق والحظه ههان در وفهموم فراخنمد تمالش بمرای برظمورد حما ، کنةمد ومی وونه 
کمممردن، اضتنمممابهای  وقولمممه ، وشمممک  کوتممماه آومممدن، ترتةمممب  وصمممالحه و حممم  ، ورافعمممه خممما 

ورفمم  و خافتممه وممروه تحمم  وطالعممه وممورد وقاخسممه قممرار  ییممر های  وشممارکتی وشممکالت در دو 
 س  آود:حد
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دارای فرػنمد سمالن در  هما یوح% اػ  5/1عهنی و وانده عقبدارای فرػند  ها یوح% اػ  0/30
%اػ  5/1کردنممد. وممی و وشممکالت ظممود اػ روش اضتنمماب اسممتفادههمما  برظممورد حمما اظممتال  نظر

 دارای فرػنمد سمالن اػ روش ترتةمب ها یوح% اػ  0/30عهنی و  وانده عقبدارای فرػند  ها یوح
% اػ  1/11دارای فرػنمممد عقمممب وممماده عهنمممی و  هممما یوح% اػ  21کردنمممد.  ومممی فادهکمممردن اسمممت

کوتمماه هما یوح  همما یوح% اػ  21کردنمد.  ومی آومدن اسمتفاده دارای فرػنمد سمالن اػ روش ورافعمه خما 
دارای فرػنممممد سممممالن اػ روش وصممممالحه  همممما یوح% اػ  21عهنممممی و  وانممممده عقبدارای فرػنممممد 
دارای فرػنمممد سمممالن اػ روش حممم  وشمممارکتی وشمممکالت  هممما حیو% اػ  21کردنمممد.  ومممی اسمممتفاده
 کردند.  وی استفاده

 سبب ایتباطی: 6جدول 
 فراوانی

 کدگذاری باز جهالت و عجارات وهن
کدگذاری 
 وحاری

کدگذاری 
 انتخاج 

دارای 
فرزند 
 سالن

دارای 
فرزند 
وان عقج
 ده
 ذهنی

7 1 

و ها  ههسرم در ومورد رفتمار حما حشمه :3وورد 
ب  حا اونا پیشنهاد وةمده ولمی نحوه صح

کارو حکن.  نهةگه حتها این 
خمن  :2وورد  کاروون حما همن ههفکمری دار تو 

کنةن کمار نکنمةن، که طةکار  کمدوم ، طی 
راه رو بممرخن بهتممره. حمما ههدخگممه تممو وسمماج  

خن.  وشورت رو دار

وفتگوی آرام و 
اراجه ، ونطقی

نظر و پیشنهاد 
و وشورت 
سب   کردن

ارتباطی 
 سالن

سب  
 باطیارت

0 2 

کمار انسمام  وفمتن ایمن  که حه ههسرم  شده 
نشممود بهتممر اسمم   و خمما در وممورد سممنسةده 
کمممردن حمممه او پیشمممنهاد داده ام و او  عهممم  
کممار حاخممد انسممام شممود ولممی  وفتممه ایممن  هممن 
کمممه وشمممکلی حممه وضمممود آومممده اوومممده  حعممد 

پغیرش اشتباه 
 ظود



 1194 زوستان ، 56شهاره  ، 14جلد  ، پژوهشهای وشادره ............................................................................ 116

 

 فراوانی

 کدگذاری باز جهالت و عجارات وهن
کدگذاری 
 وحاری

کدگذاری 
 انتخاج 

دارای 
فرزند 
 سالن

دارای 
فرزند 
وان عقج
 ده
 ذهنی

ومر طمور  کار ون اشتباه بمود و ا که حله  وفته 
 کردخن بهتر بود. وی رفتارای  دخگه

2 2 

 حا ههسرم ون راح  هر طی حاشه وطمرح
وفتن ومن، کنن وی  طند وق  پیشا بهش 
حمه ههسمرم  .ظوام اداوه تحصة  حمدم وی

وفتن ون تنهما واقعما تمونن  نهمی و حشه هام 
هن خه دانشسوی ظوب حاشن هن خمه ومادر 

پمم  ػومه ههتمون حما ومن  .و ههسر ظوب
کنةد.  ههراهی 

در وةان 
آسةب  وغاشتن

 پغیری

1 5 

داشممته حاشممن راحمم  ای  وممن هممر ظواسممته
ومثال اػ حشممه  .ومن. هرطمی حاشمه ومی بهمش

اػ ، ظسممته شممده حاشممن، کالفممه شممده حاشممن
کمممممردن ، حشمممممور حسممممماب اػ تمممممغا درسممممم  

وممثال ظةلممی راحمم  ، ظسممته شممده حاشممن
تممونن  نهممی بهممش وممةگن وممن اوشممب شممام

کممنن  .دونممی وممی هممر ضممور صممالح، درسمم  
و اخنکمه  .کنه وی کحعد اونن ظداییش در

وله وی صرخح  وونو حه هن حگةن.ها  تونةن 

بیان صرخح 
شراخ  و 
احساسات و 
 ظواسته ها
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 فراوانی

 کدگذاری باز جهالت و عجارات وهن
کدگذاری 
 وحاری

کدگذاری 
 انتخاج 

دارای 
فرزند 
 سالن

دارای 
فرزند 
وان عقج
 ده
 ذهنی

36 0 

که در طول روػ بمرام  :3وورد  ون هر اتفاقی 
وممممن  و  وممممی افتمممماده حاشممممه رو حممممه ههسممممرم
ههسمرم همن  .نهةزارم حرفی تمو دلمن حهونمه

کمممارخش حممما ومممن حمممر   در ومممورد وسممماج  
کور ، وةزنه  ههکاراشو وةشناسن.ون ا
کممارخش  :2وممورد  ههسممرم در وممورد وسمماج  

وممثال ههکممارم ، کنممه وممی ظةلممی صممحب 
اخنسمموری شمممد خمما تمممو اداره تبعممةج قاجممم  

وممن  .کنممه وممی وةشممن. اخنممارو راحمم  بیممان
هممن اتفاقممات روػوممره و وسمماج  وربمموط حممه 

 کنن. وی دظترم رو حاهاش وطرح

صحب  راضع 
کاری  حه وساج  
و اتفاقات 
 روػوره
 

1 1 

ومه ظةلمی عصمبانی حشمن خمه  :3وورد  ومن ا
حممه ، کممنن وممی وممواقعی ظةلممی داد و بیممداد

کمه داد و بیمداد و ترتممر ای  ورحلمه وةرسمن 
کمممنن. دخگمممه حممما داد و بیمممداد  ومممی فمممراوون

کمممردن سمممر ههسمممرم و  کممردن و سمممر و صمممدا 
 کنن. وی ظودوو آرومها  حشه

تر ، داد و فرخاد
 ػدن

سب  
ارتباطی 
 ناسالن

سلطه )
 ،ورانه
، ظصهانه
 و رضانه(

 

1 1 

 وو وعهو  حما ووشمه کناخمهها  ظواسته :3وورد 
ومممن طمممه ظممموب فالنمممی رو  ومممی ومممثال .ومممن وممی

طممه ظوحمممه  .وةبةنممی طقممدر اونمما وةمممرن سممفر
کممه داجممن  فالنممی شمم لش خممه طمموری نةسمم  

خمما اخنکمه ومةگن دخگممه  .ایمن ور و اون ور حاشمه
 .هر کی رو وةبةنی فالن ظرخدو کرده

بممود کممه دظتروممو حممه ورکممز  سممال 1/3 :2وممورد 
 :بمممردم حعمممد ههسمممرم وفممم  ومممی توانبصشمممی

کناخه  ووشه 
وقاخسه ، ػدن

 کردن
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 فراوانی

 کدگذاری باز جهالت و عجارات وهن
کدگذاری 
 وحاری

کدگذاری 
 انتخاج 

دارای 
فرزند 
 سالن

دارای 
فرزند 
وان عقج
 ده
 ذهنی

حممما  ایمممن ههمممه رفتمممی دظتمممرت طمممی خممماد 
 ورف .

2 1 

کمممه پسمممرم حمممه دنةممما  :3ومممورد  اػ اون ووقمممع 
تمما حمما ههسممرم حممرفن وةشممه ههممش ، اووممده

ایممن وممال توجممه. ، حممه وممن وةگممه تممو آوردخممش
 .این اػ توجه
ػوانةکممممممه ههسممممممرم وتوضممممممه اػ  :2وممممممورد 

کهتممر ، وشممک  حشممه شممد راحطممش حمما وممن 
شمممممد. ومممممن وةگفمممممتن تقصمممممةر توجمممممه اون 

 وةگف  تقصةر توجه.
وه ظطایی اػ ون ببةنمه  :1وورد  ههسرم ا

 یود حه روم وةاره.

کردن ، انتقاد 
کردن ، سرػنش 
 وقصر دانستن

 5 

دظتممرم و اخنکممه سممر هممای   سممر دارو :3وممورد 
م ههسممرم وقمم  دارو رو بهممش نممداده بممود

ناراحمم  و عصممبانی شممد و حتممی حممه وممن 
کمه تموی  فحش داد. ون همن پمیش اوومده 
عصبانة  و ضر و ححا خه حر  توهةن 
آوةممز خممه اون بممزنن ولممی ههممش سممر دظتممرم 

 بوده.
ورکممز توانبصشممی وقتممی های  حشممه :2وممورد 

فممموق برناومممه خممما اردویمممی هسممم  دوسممم  
ههسممممرم ، دارنممممد  حتهمممما وممممن هممممن حاشممممن

حلممه دخگممه آنهمما خممه  :وسممصره وةکنممه وةگممه
 ظواهند. وی دلق 

کردن ، وسصره 
کردن  توهةن 
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 فراوانی

 کدگذاری باز جهالت و عجارات وهن
کدگذاری 
 وحاری

کدگذاری 
 انتخاج 

دارای 
فرزند 
 سالن

دارای 
فرزند 
وان عقج
 ده
 ذهنی

3 5 

تهام حار وسجولة  ظونه رو دوش  :3وورد 
ونه و نظاف  و بهداش  و تمغا دادن حمه 

کماراش حما ونمه ومثال ههسمرم  .پسرم. ههمه 
حممممممممه روی ، وةدونممممممممه ا ن وشممممممممک  دارم

افتممه  وممی وممثال حشممه داره، ظممودش نهةمماره
که ون حگةر  وش.ونتظر وةشه 

ػوانةکممممه پسممممرم حممممه دنةمممما آوممممد و  :2وممممورد 
وممن را ، ههسممرم وتوضممه وشممک  حشممه شممد

وغاشمممم  و حتممممی  در بیهارسممممتان تنهمممما 
دنبمممالن نةوومممد. ظمممودم ومممرظر شمممدم و 

کردم و آوردم.  ظودم حشه رو ح   
ومممه شممموهرم اػ دسمممتن ناراحممم   :1ومممورد  ا
اونوقمم  اصممال دخگممه حاهممام حمممر  ، حشممه

 نهةزنه.

، بی اعتنایی
وةری اػ  ،کناره 

وسجولة  شانه 
کردن  ظالی 

  

2 5 

ههممممه طةممممز حمممما نظممممر و انتصمممماب  :3وممممورد 
ههسمممرم اسممم   و حمممق انتصممماب حمممه ومممن 

حتمی بمرای ظرخمد خم  روسمری خما ، نهةده
 .وانتو
ههسمرم ظمودش تصمهةن وةگةمره  :2وورد 

وممممر هممممن  نهممممی و حمممما وممممن وشممممورت کنممممه و ا
کمممممار ظودشمممممو کنمممممه حممممماػ وةمممممره   وشمممممورت 

وةری .کنممممه ومممی  فقمممم هممما  تممموی تصممممهةن 
 ظودشه.

 

بی توضهی حه 
نظر و ظواس  
 ههسر
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 فراوانی

 کدگذاری باز جهالت و عجارات وهن
کدگذاری 
 وحاری

کدگذاری 
 انتخاج 

دارای 
فرزند 
 سالن

دارای 
فرزند 
وان عقج
 ده
 ذهنی

2 1 

ههسممرم وةگممه وممن هممر طممی حگممن  :3وممورد 
دوس  داره ومن ضمواب  .حاخد حگی طشن

 تده! .ندم
کممنن حمماػم تممه  وممی هممر طممی سممعی :2وممورد 

صحبتهام و خما وسم  صمحبتهام حالم  
تحقةر آوةز و حکن نکن داره. حکمن و نکمن 

خاده  .و حاخد و نباخد تو حرفام ی
شمموهرم وةگممه قممرص حشممه رو هممر  :1وممورد 

کمن و سمر سماع  حمده.  خن داشمتی ول  کار
سممر سممفره تممغاتو ول ، حاخممد حممه حشممه برسممی
اػ ظواحمممم  بممممزن و ، کممممن بممممرو سممممراغ حشممممه
 وراقب حشه حاش.

، دستور دادن
کردن  اور و نهی 

2 1 

وله :3وورد  ، کنمه وی بیشتر ههسرم حه ون 
، ظصوصا وقتی عصمبانی و ظسمته حاشمه

ای ظودشممو وةبةنممه و حممه وممن بیشممتر نةاػهمم
که حه ون توضه نداری.  وةگه 

در وممورد ارتبمماط ػناشممویی بیشممتر  :2وممورد 
ولممه کنممه و وةگممه تممو  وممی ههسممرم حممه وممن 

کممه حاخممد حممه وممن توضممه  سممردی و اونسمموری 
 کنی. نهی کنی
ومممن ومممثاًل تمممو  :حمممه شممموهرم ومممةگن :1ومممورد 

ػنمممدوة  طمممه نقشمممی دارم. ببصشمممةد خمممه 
کمه فقم  ایمن  کلف  بمی ضةمره و وواضمب 

کنمممممه و ومممممن  ومممممی پسمممممرت همممممی فروممممماخش
 بیاروش و ببروش!

کردن نق ، والخه 
دلسوػی ، ػدن

 حه حال ظود
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کدوممغاری وممتن وصمماحبه تعممدادی رفتممار وبتنممی بممر سممب  ، ها پممم اػ تسیخممه و تحلةمم  و 

ورانممه) ارتبمماطی سممالن و ههشنممةن تعممدادی رفتممار وبتنممی بممر سممب  ارتبمماطی ناسممالن ، سمملطه 
وممروه تحمم  وطالعممه در و رضممانه، ظصممهانه ( اسممتصراح شممد و پممم اػ بررسممی و وقاخسممه دو 

 ییر حاص  شد:های  خافته، ها  وورد فراوانی استفاده اػ این رفتار
دارای فرػنممد  همما یوحدر ها  حدسمم  آوممده اػ وصمماحبههممای  در وسهمموع براسمماس داده       
وبتنمی بمر سمب  همای   رفتار حار حه 16دارای فرػند سالن  ها یوححار و در  37عهنی  وانده عقب

 وبتنممی بممر سممب  ارتبمماطی ناسممالنهممای   ارتبمماطی سممالن اشمماره شممد. ههشنممةن در وممورد رفتار
ورانه) در ، حمه دسم  آومدههمای  در وسهموع بمر اسماس داده، (ظصهانه و خما و رضمانه، سلطه 

 حمممار حمممه 31دارای فرػنمممد سمممالن  هممما یوححمممار و در  13عهنمممی  وانمممده عقبدارای فرػنمممد  هممما یوح
 وبتنی بر سب  ارتباطی ناسالن اشاره شد.های   رفتار

   گحری نتحجهبحث و 
کممه  کةفممی حاضممر نشممان داد   همما یوحدارای فرػنممد سممالن نسممب  حممه  همما یوحنتمماخذ پممژوهش 

کةفة  ارتباط بهتری برظوردار بودنمد.  وانده عقبدارای فرػند  دارای فرػنمد  هما یوحعهنی اػ 
عهنمی حمه لحما  برظمی اػ وهارتهمای حمر   وانمده عقبدارای فرػنمد  هما یوحسالن نسب  حمه 

داشممتند. تری  وضممعة  وطلمموبها  عواطمف و ظواسممته، ػدن وثم  توانممایی بیممان احساسممات
ومموش دادن فعممال وةممری بهرهدرػوةنممه  دارای فرػنممد سممالن نسممب  حممه  همما یوح، اػ وهارتهممای 

ههسمر ظمود های   عهنی حا توضه و عالقه بیشتری حه صمحب وانده عقبدارای فرػند  ها یوح
نةممممز حممممه تری  وناسممممبهممممای  حاػظورد، دادنممممد و در ضممممهن درک و ههممممدلی حمممما تر وممممی ومممموش

دادنممد. توضممه حممه نةمماػ ضنسممی ههسممر و رضمماخ  اػ راحطممه ػناشممویی در  وممی ههسرشممان اراجممه
بمممود. اػ نتممماخذ تر  عهنمممی حمممه وةمممزان قابممم  تممموضهی پمممایین وانمممده عقبدارای فرػنمممد  هممما یوح

کمرد، حما نتماخذ ایمن پمژوهش هسمتند که ههسموهایی  پژوهش در  .وةتموان حمه ایمن وموارد اشماره 
نفر اػ والدین دانش آووػان دظتر و پسمر  16( روی 3123) که وةکاجةلی و ههکارانای  وطالعه

ومروه در ها  خافتمه، وبتال حمه نماتوانی خمادوةری و عمادی انسمام دادنمد تفماوت وعنماداری بمین دو 
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ی و سممالو  عهممووی نشممان داد. در شممناظت روانآوری  تمماب، وت ةرهممای رضمماخ  اػ ػنممدوی
که حا 3117) پژوهش وعتهدین و ههکاران وورد اػ والدین دانمش آوموػان دظتمر و پسمر  535( 

تفاوت وعناداری حه لحا  وت ةرهای بهداشم  ها  خافته، کن توان عهنی و عادی انسام شد
وروه وورد وطال، روانی پمژوهش های  عه نشمان داد. خافتمهرضاخ  ػناشویی و ابراػ وضود در دو 

کممن تمموان عهنممی اػ نظممر 3112) ضناآحممادی و ناسممتی ػایممی کودکممان  کممه والممدین  ( نشممان داد 
رضممماخ  ، رواحممم ، تحرخمممف آرومممانی) طهاروانمممه آنهمممای  رضممماخ  ػناشمممویی و ظمممرده وقةاس

برنمد. نتماخذ پمژوهش هماوخنم  ومی در وضعة  ناوطلوبی حمه سمر (ػناشویی و ح  تعارضات
کاػاک3226) 1تةن ورطمه 3212) 2( و  که ا کی اػ آن اس   دارای فرػنمد حما بیهماری  هما یوح( حا
وهکمممن اسمم  نمممرد حمما یی اػ طمممالق را تسرحمممه نکننممد ولمممی در رخسمم  حممما یی بمممرای ، وممزون

ونفمی وانندشمکاخات های  طرظمه، درواندوی ػناشویی قرار دارند. ونظور اػ درواندوی راحطه
کممه ایممن  بینممی  پیشدو عاومم  و اداوممه آن حممدتر شممدن راحطممه را ضممدی و فاصممله دفمماعی اسمم  

توافمممق و ابمممراػ ، ههبسمممتگی، توانمممد تهمممام احعممماد راحطمممه یوح شممماو  رضممماوندی ومممی کنمممد و وممی
ونةممز در پممژوهش  .(3110، رسممولی و ههکمماران) وحبمم  ػناشممویی را تحمم  تممأثةر قممرار دهممد

وغشمته تفا :( آوده اسم 2665) 4و سةنگر 3فراتحلة  رخسدال خمادی را همای  وتتحقةقمات  ی
وممروه وممادران دارای فرػنممد وعلممول و وممادران دارای فرػنممد سممالن(  ) در وممورد بممروػ طممالق بممین دو 

اػ تری  سممطوح پممایین، وطالعممات حعممدی ههشنممةن حممه طممور وحسوسممی .کردنممدبینممی  پیش
دارای فرػنمد وعلمول خافتنمد. ایمن  هما یوحرضاخ  ػناشویی و نرد حا تر طمالق و ضمدایی را در 

کمودک وعلمول تمأثةر ونفمی بمر اػدواح ، عات این دخدواه را وبنی بر اخنکهوطال کردن خ   بیر  
نتمماخذ حاصمم  اػ ایممن وطالعممات حممه سممادوی قابمم    .کنممد وممی دارد را تأییممدهمما  برظممی ظانواده
قابمم  تمموضهی در سممطوح هممای  اػ وطالعممات ههشنممةن تفاوتای  وسهوعممه، پممغیرش نةسمم 

کهممی اػ  انممد ضممدایی خافمم  نکرده طممالق وهممای  رضمماخ  ػناشممویی و نرد عممالوه بممر آن تعممداد 
طممممالق و ضممممدایی  را در تر  وطالعممممات سممممطوح حمممما تر رضمممماخ  ػناشممممویی و سممممطوح پممممایین

                                           

1. Hauenstein , E. 

2. Kazak , A. 

3. Risdal , D & singer, G. 

4. Singer , G. 
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کممممودک وعلممممول نشممممان دادنممممد. تممممانةالهممممای  ظانواده ، (3220) 1کوکممممونن و خممممارولةن، دارای 
کممودک خمم ا نمماتوانی وطالعمماتی را در تممالش بممرای توصممةف اخنکممه طگونممه بیهمماری وممزون خمم  

کردنمد.نتاخذ حاصم  ، وغارد وی ضسهی خا عهنی ضدی او بر راحطه بین والدین اثر پی ریمزی 
کودکممان  12اػ وصمماحبه حمما  کممه  37-35نفممر اػ والممدین  % پاسممز دهنممدوان  26سممال نشممان داد 

ورفتنمممد.  کمممودک را حمممه عنممموان عممماولی وثبممم  در راحطمممه ػناشمممویی در نظمممر  %  21وعلولةممم  
وممزارش دادنممدرا در ب هممایی  نقر کممه تنهمما ، رظممی اػ احعمماد راحطممه ػناشممویی  % اػ  7در حممالی 

ورفته کممه اػ خکممدخگر فاصممله  کردنممد  پممژوهش حاضممر نشممان های  . سممایر خافتممهانممد آنهااحسمماس 
کممه  دارای فرػنممد سممالن وقمم   همما یوحعهنممی حممه نسممب   وانممده عقبدارای فرػنممد  همما یوحداد 

کنمممار همممن بمممودن کمممرد، کهتمممری را بمممرای در  وغرانمممدن اوقمممات فراتممم  صمممر صمممحب    ن و 
کممممه در اتلممممب پژوهشممممها حممممه وحممممدود شممممدن رواحمممم  اضتهمممماعی و  وممممی کردنممممد. ههشنممممان 

وونمممه ظانوادههمممای  فعالة  اشممماره شمممده اسممم . ههشنمممةن هممما  تفرخحمممی و فراتتمممی در ایمممن 
کهمم  پممدران دارای فرػنممد  عهنممی اػ ههسرشممان در ػوةنممه وراقبمم  اػ  وانممده عقبحهاخمم  و 

ی نسممب  حممه پممدران دارای فرػنممد سممالن حممه وةممزان قابمم  تمموضهی دار ظانممهوممور فرػنممدان و سممایر ا
و وشمکالت تفماوت حمارػی هما  حا اظمتال  نظر ها یوحبرظورد های  بود. در ػوةنه روشتر  پایین

ومروه بمرای ضلمووةری اػ بمروػ  وروه وورد وطالعه وضود نداش  و تقریبما نةهمی اػ همر دو  بین دو 
کممه ، کردنمد وممی کوتمماه آومدن و وصممالحه اسمتفادههمای  ػ روشتمنش و حفممد ثبمات و آراوممش ا

طمون ، ( ههصموانی نمدارد3112) این خافته حا  برظی نتاخذ پژوهش  ضناآحادی و ناستی ػایمی
کمودک تر  سطح  پمایینها  در پژوهش وورد نظر خافته وهمارت حم  تعمار  را در والمدین دارای 

ه حم  وسماج  و وشمکالت نکتمه قابم  کن توان عهنمی نشمان داد.  در پمژوهش حاضمر در ػوةنم
کمه  وانده عقبدارای فرػند  ها یوحتأو  در  کردنمد  کمه تعمدادی اػ آنهما عنموان  عهنی این بمود 

کمه آنهما  ومی عهنی و وساج  و وشکالت وربوط حمه آن ووضمب وانده عقبداشتن فرػند  شمود 
کمه حاعما اخسماد اظمتال  بمین  کمن اههةم    رػنمد سمالندارای ف هما یوححه حسةاری اػ وسماج  

رفتارهمای وبتنمی بمر سممب  ، اههةم  ندهنمد. در ػوةنمه سمب  ارتبماطی و تعماولی، شمود ومی

                                           

1. Taanila , A. , Kokkonen , J. , & Jaervelin , M. 
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دارای فرػنممممد  همممما یوحدارای فرػنممممد سممممالن نسممممب  حممممه  همممما یوحارتبمممماطی سممممالن و صممممرخح در 
عهنممی  وانممده عقبدارای فرػنممد  همما یوحعهنممی بیشممتر اسممتفاده شممد و بممر عکممم  وانممده عقب

وروه وورد  وطالعه حه نسب  بیشتری اػ رفتارهای وبتنی بر سب  ارتباطی نما نسب  حه دخگر 
ورانه کردند. ، سالن خعنی رفتارهای سلطه   ظصهانه و خا و رضانه استفاده 

عهنمممی حمممه وشمممکالتی اػ قبةممم   وانمممده عقبدر ایمممن پمممژوهش  ومممادران دارای فرػنمممد        
خماد، افسردوی کردن ی نگرانمی ظصوصمًا در ، شمگریداد و فرخماد و پرظا، رفتمار وسواسمی، ورخه 

کنش، وممورد آخنممده فرػنممد وعلممول خمماد نسممب  حممه وا ، و برظوردهممای اطرافةممانهمما  حساسممة  ی
کمردن حما ظداونمد، کاهش ضدی وعاشرت حا فاوةم  و آشمناخان سمرػنش ظمود خما ، طمون و طمرا 

، عدم پغیرش واقعة  بیهاری  فرػند ظصوصا اػ سوی پمدران، ههسر حه ظاطر وشک  فرػند
ک ک ور و وهرآفرخممداشمماره  کممه در پممژوهش ظمما کممه وةممزان 3123) ردنممد. ههشنممان  ( بیممان شممده 

کودکممان عممادی اسمم . ههشنممةن  کودکممان اسممتوناجی بیشممتر اػ  اظممتال ت روانممی در والممدین 
، بیشممترین وةممانگةن اظممتالل روانممی را در احعمماد افسممردوی، والممدین دانممش آومموػان اسممتوناجی

کردنمدافکار پارانوجةدی و حساسة  در رواح   کسب  وضمعة  ظماص ضسمهی  .بین فردی 
کودکان استوناجی روانمی را تما اشمکال همای  بیهاریکننده  در والدین شراخ  وستعد، و روانی 

شدخد آن اخسماد نهموده اسم  و آنمان را در پمغیرش واقعةم  و در اخسماد ارتبماط حما دخگمران نةمز 
 .دطار وشک  ضدی نهوده اس 

کمه  رواحم  بمین بر اساس نتماخذ ایمن پمژوهش          دارای همای  در ظانواده هما یوحو اػ آنسما 
نقممش حممه سمزایی در سمماػواری خممافتن اعضممای ظمانواده حمما عضممو وبممتال دارد و اػ ، فرػنمد وعلممول

کلةه احعاد ػنمدوی  وانده عقبسوی دخگر تولد فرػند  عهنی ووضب اخساد ت ةیرات وسةع در 
کمه  لغا  ػم، شود وی اعضای ظانواده و تعاوالت آنها  وانمده عقبدارای فرػنمد  هما یوحاس  

کممه در راحطممه تنگاتنممگ و طممو نی ، حمما ایممن فرػنممدان هسممتندتری  عهنممی و ظصوصمما وممادران 
وروهممی و حهاخ ، تحمم  آومموػش عمماطفی و روحممی و روانممی قممرار هممای  ظصوصمما وممداظالت 

 وةرند.  در این پژوهش حه دلة  وحدودخ  ػوانی و برظی وشکالت اداری اوکان وصماحبه
حمما تعممداد افممراد بیشممتر وةسممر نشممد. وطلوحسمم  وحققممةن در تحقةقممات آتممی در ػوةنممه رواحمم  

عهنممی حمما تعممداد نهونممه بیشممتری اػ پممدران و  وانممده عقبدارای فرػنممد هممای  در ظانواده همما یوح
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 وادران  وصاحبه حه عه  آورند.

 تشکر و تدردانی
سمالو  های  جولةن ظانمهپژوهشگر اػ رخاس  وحترم ورکز توانبصشی روػانه آهنگ و وس

کرم کمه ههکماری ) سرای وحله نبی ا کلةه وادرانی  ص( و سرای وحله طهارصد دستگاه و 
 کهال تشکر را دارد.     ،  ػم را در اضرای این پروؼه وبغول داشتند
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