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                          چکیده
 هايمؤلفههاي زندگي بر این پژوهش بررسي تأثیر آموزش مهارت هدف

از طرح  د.بوکانون ناشنوایان ایران  يرضایت زناشویي زنان ناشنوا
تجربي تک موردي از نوع چند خط پایه استفاده شد. جامعه آماري شامل 

بود. با استفاده  49-43 کلیه زنان ناشنوا کانون ناشنوایان  تهران در سال
جلسه  4زن ناشنوا انتخاب و به مدت   3گیري مبتني بر هدف، از نمونه

زندگي قرار هاي مهارتیک بار در هفته در برنامه آموزش  ،ايدقیقه 91
سوالي  94 پرسشنامه رضایت زناشویي انریچ ،گرفتند ابزار مورد استفاده

وسیله نمودارهاي مقایسه هي مکرر بهاحاصل از سنجش هايهداد .بود
بر اساس فرمول درصد  هاروند پردازش شد و معناداري بالیني روند داده

هاي مهارتنتایج حاصل نشان داد آموزش  بهبودي محاسبه گردید.
ي موضوعات شخصیتي، ارتباط هاخرده مقیاس زندگي باعث افزایش در

ت. ولي در در گروه نمونه شده اسمدیریت مالي  و زناشویي، حل تعارض
هاي مهارتآموزش  ،رو. ازاینافزایشي مشاهده نشد هاسایر خرده مقیاس

زنان ناشنوا زناشویي  مرتبط با رضایت موارد برخي اززندگي باعث بهبود 
به منظور تحکیم بنیان خانواده و  آموزشي -شود. مداخالت روانيمي

 . شودميپیشنهاد در بدو ازدواج به زوجین ناشنوا  هابقاي خانواده

 هايهمؤلف زندگي،هاي مهارتبرنامه آموزش  های کلیدی:واژه

 ایراني يزنان ناشنوا، رضایت زناشویي

 
 

Abstract   
The present study aimed to examine the impact of life 

skills training on the Components marital satisfaction 

of deaf women in the Iranian Deaf Association(IDA). 

A multiple-baseline, single-case experimental design 

was used. The statistical population consisted of all 

deaf women in the IDA, in 2014-2015. A total of 3 

deaf women who met the inclusion criteria were 

selected using a purposeful sampling method. They 

participated in a 9-session life skills training program 

for 45 minutes a week. The instrument used in the 

present study was the 47-item version of the ENRICH 

Marital Satisfaction Scale (EMS). The data from 

repeated measures were processed using the trend 

comparison charts, and the clinical significance of the 

data was calculated using the recovery rate formula. 

The results from the trend comparison charts, recovery 

rate formula, and visual analysis showed that the life 

skills training improved in Subscales of personality 

issues, marital relationship, conflict resolution  and 

financial management is in the sample. There was no 

increase in the other subscales. Therefore, life skills 

training can be appropriate to strengthen family 

foundation and improving marriage durability at the 

beginning of marriage, for deaf couples. 

Keywords: skills training program, Iranian Deaf 

Women, component marital satisfaction  
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                         مقدمه
شان به حدي که شنوایي شودميناشنوا به افرادي گفته واژه  1(NADالمللي ناشنوایي )از نظر انجمن بین

ناشنوایي وضعیت . (0111)پتیل، نیست که براي پردازش اطالعات از آن استفاده و بر آن تکیه کنند
)فلینگر،  گذارداي بر روي رشد شناختي، هیجاني و اجتماعي افراد ميناهمگوني است که اثرات گسترده

ند که مشکالت بهداشت روان در بین افراد ناشنوا اهنشان داد هاي بررسيعضب(. 0110پوالرد،  و هولزینگر
)هیندلي، هیل، مک  کنندميدرصد گزارش  91طوري که بعضي از پژوهشگران آن را بیش از به ،باالست

. نقص در فهم و درک و کارکرد و استفاده از زبان ممکن است منجر به (1449 کیتسون، وگویگان 
مشکالتي در ارتباط اثربخش شود که این خود از یک سو به ناکامي و مشکالت دیگر از قبیل رفتار 

براي  هاو از سوي دیگر منجر به کاهش فرصت ،شودمي گیري اجتماعي اضطراب و گوشه رانه،پرخاشگ
 شودميساالن هاي زباني و ارتباطي مانند تعامل برقرار ساختن با همساالن و بزرگرشد و مهارت

اي بر روابط زناشویي تواند اثرات منفي بالقوه. از دست دادن شنوایي مي(0112، و کراکر کراکر)ادواردز، 
ها را به خطر اندازد، به همین خاطر باال بردن آگاهي، آموزش و در زندگي داشته باشد و ارتباطات در زوج

یکي از جوانب بسیار مهم نظام . (0111)کاسر، باشد مشاوره براي این افراد مورد نیاز و ضروري مي
نگرش مثبت و لذت  رضایت زناشویي .کنندزناشویي، رضایتي است که همسران در ازدواج تجربه مي

هاي مختلف روابط زناشویي مثل ارتباط، مسائل شخصیتي، حل بخشي است که زن و شوهر از جنبه

 تحقیقات نشان .(1340همکاران،  )پورحیدري و تعارض، مسائل مالي، روابط جنسي و فرزندان دارند

توان به احساس یي سهم دارند و از این میان ميهاي بسیاري در افزایش رضایت زناشواند که مؤلفهداده
، اعتماد و (1444مهرابیان،  )بلوم و اخالقي، خوش (0110 فري، و؛ کارني 1441)آیدا و فالبو،  همدم طلبي

 ،(1444)گودمن،  ، صمیمیت و اجتناب از کنترل خصمانه(1444همکاران،  )رویزبالت و عشق و وفاداري
همدیگر،  ارتباطات و ابراز عالقه )عشق و محبت(، همدلي، رضایت از رابطه جنسي، مشارکت در کارها با

 دها و مدیریت مناسب احساسات اشاره کرشناخت دقیق احساسات، درک احساسات و منشأ آن
است  دهد و ممکنناشنوایي رابطه بین زوجین را تحت تأثیر قرار مي .(1341؛ فارساني، 0111)فیتنس،

از این رو از دست دادن شنوایي عواقب منفي بر رضایت  شود، منجر به کاهش صمیمیت عاطفي و جسمي
هاي ناشنوا زماني که هر دو زوج و یا یکي مشکالت شایع ارتباطي در زوج .(0111)کاسر، زناشویي دارد

دم آموزش و یا سیر اشتباه و ناهمخوان از مسائل و مشکالت، عشامل تعبیر و تف ،ناشنوایي باشد
ها و مسائل زندگي ي رسیدگي و مدیریت درگیريشده محدود و ضعیف در مورد نحوههاي آموختهمهارت

 ،میزان طالق براي افراد کم شنوا، شبیه به جمعیت عادي است ،طبق آمار جهاني .(0111)تئو،  شودمي

                                                           

1. National Associa tion For The Deaf 
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از جمله مواردي که  .(0111)کاسر، استبرابر بیشتر از هنجار فعلي جمعیت  9ولي در افراد کامال ناشنوا 
هاي هاي آموزشي، آموزش شیوهشامل ارائه برنامه ،شودميبراي کاهش مشکالت ارتباطي زوج استفاده 

 ،. در این میان(0111)تئو،  باشددیده ناشنوا ميفراهم آوردن مربیان آموزش و صحیح تعامل با یکدیگر
شامل  ،بهبود کیفیت ارتباطات و رضایت زناشویي وجود دارد براي که هاي آموزشي مفیدیکي از برنامه

ها براي رسیدن به افزایش رضایت زناشویي کمک تواند به زوجهاي زندگي است که ميآموزش مهارت
هاي آن ها سازگاري فرد را با محیط و چالشدر واقع این مهارت .(0113)حسین خانزاده و یگانه،  کند

اي کارآمد و موثر با محیط خانوادگي، شغلي، تحصیلي و فرد به گونه شودميدهد و باعث افزایش مي
 .(1321)نجات،  اجتماعي برخورد نماید

هاي زندگي را بر روي افزایش رضایت مستقیم آموزش مهارترغم اینکه کمتر پژوهشي به طور علي      
در تعدادي از اثربخشي این روش آن در زوجین ناشنوا به کار گرفته است، اما  هايهزناشویي و مؤلف

 هاي مشابه و نزدیک بر روي افراد سالم نشان داده شده است. مثالً در پژوهشي که خانزاده وپژوهش
به این نتیجه دست یافتند که آموزش  ،زناشویي زنان انجام دادند ( روي رضایت0113همکاران )

 .شودميها موثر است و موجب افزایش رضایت زناشویي زنان هاي زندگي بر رضایت زناشویي آنمهارت
هاي زندگي باعث ( در پژوهشي دیگر به این نتیجه رسید که آموزش مهارت1340) همچنین پورحیدري

( نشان داد که این 1341) و یا نتایج مطالعه عباسي ،شودميها جوان اشویي زوجبهبود رضایت جنسي و زن
( نشان دادند که 1340) کاظمي همچنین عابدي و. ها بر افزایش رضایت زناشویي موثر استآموزش

با توجه به این  کاهش دهد. زندگي توانسته است تعارضات زناشویي را به طور معنادارهاي مهارتآموزش 
هایي در ارتباطات بین شواريدبلکه معلولیتي است که موجب ، ناشنوایي تنها یک ناتواني حسي نیستکه 

؛ فلینگر ، هولزینگر و 0110الکساندر، الد، و پاول، ) شودميفردي و مسائل بهداشت روان فرد ناشنوا 
هاي زندگي و ارتباطي دارند که همه و همچنین مشکالتي که زوجین ناشنوا در مهارت ،(0110پوالرد، 

ي منفي را بر ارتباطات و میزان رضایت این زوجین ناشنوا دارد، الزم است  این موارد اثرات بالقوه
 ،این عالوه برها برداشته شود. ي و ارتباطي آنهاي رواناقداماتي در جهت کاهش مشکالت و دشواري

را به خاطر زبان به حاشیه  هاي بهداشتي که آنهامراقبت باکنند  اشاره استفاده مي نزبااني که از ناشنوای
نابرابري بهداشت و شکاف دانش براي این نتیجه این به حاشیه راندن در  مشکل دارند و ست،ا رانده

پیشگیرانه و جمعیت در موضوعات مختلف بهداشتي از جمله سالمت جنسي، سرطان، بهداشت 
ي هارسد نتیجه در فقر یا کمبود، مراقبتتاثیر این شکاف به نظر مي .ي قلبي و عروقي استهابیماري

 بهداشتي پیشگیري در میان ناشنوایان با ارتباطات ناهماهنگ فردي با تهیه کننده گان مراقبت سالمت
کار تجربي  .(0111مکي،  و)هیمن، هاینس اندناشنوایان توسط محققان نادیده گرفته شده همچنین است

هاي مهارتبه فرد اضافي محققان مانند توسعه  منحصر مهارت در جامعه ناشنوایان نیاز به توجه و
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، گني جامعه ناشنوایان باشداستفاده از اصول و روشي که منعکس کننده ناهم فرهنگي با این جمعیت  و
ضمن اینکه تحقیقات  .(0111 سامر، و)آندرسون، لي )مدل ارتباط، سطح زبان، دیدگاه در ناشنوایي(  دارد

 ،وي زنان ناشنوا محدود و رضایت زناشویي آنان نیز مورد غفلت واقع شده است. بنابراینر انجام شده بر
رضایت زناشویي زنان  هايهزندگي بر همه مؤلفهاي مهارتهدف اثربخشي آموزش  حاضر با پژوهش

  .ناشنوا انجام گرفت
 

 روش
علت انتخاب این روش  استفاده شد.در این پژوهش از طرح تجربي تک موردي از نوع چند خط پایه 

تفهیم مطالب  دشوار بودن آموزش گروهي به افراد ناشنوا و الزمه ارتباط چهره به چهره و یادگیري بهتر و
جامعه آماري، شامل کلیه زنان ناشنوا کانون ناشنوایان  .انفرادي انجام شد، آموزش به صورت هاتوسط آن
زن ناشنوا که واجد معیارهاي ورود و  3 بود که با استفاده از نمونه گیري مبتني بر هدف، 49-43در سال 

آن به دست ي در این پژوهش ابزاري که اطالعات رضایت زناشویي به وسیله .خروج بودند، انتخاب شدند
)اولسون، فورنیر نامه توسط اولسون، فورینر و دراکمن ساخته شد این پرسش. نامه انریچ استپرسش ،آمد

همچنین از  .هاي کاري و نقاط قوت زناشویي استنامه تعیین حیطههدف این پرسش .(1424و دراکمن، 
به  .رابطه خود دارند که نیاز به مشاوره و تقویت شودميهایي استفاده این پرسشنامه براي تشخیص زوج

نامه به عنوان یک ابزار معتبر در تحقیقات متعدد براي بررسي رضایت زناشویي مورد عالوه این پرسش
در ایران  .سوالي نیز وجود دارد 101سوالي و  111نامه انریچ به شکل استفاده قرار گرفته است. پرسش

سوالي  94ه است. در پژوهش حاضر از نسخه سوالي این پرسشنامه مورد هنجاریابي قرار گرفت 94نسخه 
(، موضوعات 6،13،03،30،91 يهاسؤال) ارتباط زناشویي: مقیاسخرده 4شود که شامل استفاده مي

 (، مدیریت مالي4،19،09،33،90ي هاسؤال)(، حل تعارض 0،9،10،00،91ي هاسؤال) شخصیتي
(، روابط جنسي 4،14،06،31،93ي هاسؤال)هاي اوقات فراغت (، فعالیت2،11،16،01،39ي هاسؤال)
(، اقوام و دوستان 11،14،02،34،91ي هاسؤال)(، کودکان و فرزندپروري 11،12،04،36،99ي هاسؤال)
( است. پاسخ به 1،01،31،34،94ي هاسؤال)گیري مذهبي (، و جهت01،04،31،32،96 يهاسؤال)

کامال موافق، موافق، نه موافق ونه مخالف، ) اساس مقیاس لیکرت پنج تایي نامه برسواالت این پرسش
کدگزاري شده است. نمره کل فرد در سواالت این پرسشنامه، میزان  1تا  1است که از  کامال مخالف(

 شوندگذاري ميبه صورت معکوس نمره هاضمن بعضي از پرسش در .دهدرضایت زناشویي او را نشان مي
 40کرونباخ این پرسش نامه را فاي اولسون و همکاران ضریب آل .(1341)متدین، آسایش و افتخاري، 

گزارش شده است  درصد 41ي کرونباخ در پژوهش سلیمانیان در ایران ضریب آلفا .گزارش کردند درصد
در  .(0111همکاران،  )رزاقي و به دست آمده است درصد 49 ازآزمایي آن به فاصله یک هفته اعتبار ب و
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در پژوهش  به دست آمد و درصد 41پایایي آن کرونباخ با استفاده از آلفاي  (1326) پژوهش احدي
 .به دست آمد درصد 49نامه محاسبه و آلفاي کرونباخ پایایي این پرسش (1341) فارساني

 روش اجرا
ابتدا با کمک مسئول کانون ناشنوایان ایران لیستي از زناني که مطابق با معیارهاي ورود و خروج بودند، 

در طي فرآیند توجیه و جلب همکاري  شرایط دعوت به عمل آمد.کنندگان واجد تهیه شد و از شرکت
 01ه اول ها تکمیل گردید و خط پاینامه جهت شرکت در مداخله توسط آنکنندگان، فرم رضایت شرکت

و خط پایه سوم در جلسه  (0Aروز قبل از آغاز مداخله ) 11خط پایه دوم  ،(1A) روز قبل از آغاز مداخله
زناني که  گیري شد واندازهبا کمک رابط  انریچ نامه رضایت زناشویياستفاده از پرسش( با 3Aمقدماتي )

به عنوان نمونه  ،کسب کرده بودند (111ز ا کمتر) در پرسشنامه رضایت زناشویي نمراتي کمتر از میانگین
جلسه  4هاي زندگي را در قالب انتخاب شده مداخله آموزش مهارت ي. زنان ناشنواپژوهش انتخاب شدند

 الزم به ذکر است که بعضي از جلسات به علت توضیح بیشتر براي آزمودنياي دریافت کردند دقیقه 91
یا مشکالتي که مطرح  طي آموزش مي پرسیدند و سواالتي که درو  براي درک کامل مطالب آموزشي

با توجه به اینکه افراد ناشنوا در خواندن و نوشتن و به خصوص  ي انجامیدمي کردند بیشتر به طول م
و اینکه یکسري از کلمات در دنیاي آن ها وجود ندارد واز آن  ،درک معناي کلمات مشکالت زیادي دارند

ساده  شد مطالب به صورتسعي کلمات استفاده نکرده اند و مفهوم آن ها براي ناشنوایان دشوار است 
نیز استفاده  درکنار کلمات دشوارو کلمات هم معني  کلمات ساده و قابل فهم و ازها بیان شود نبراي آ

تصاویر هم براي کمک به درک و یادگیري بهتر استفاده شد. به علت  ایفاي نقش و ازهمچنین و شد 
از افراد ها و همچنین اهمیت فهم کامل زبان اشاره از سوي پژوهشگر، اهمیت فهم برنامه از سوي آن

د. وضعیت گروه نمونه در نگر باشمتخصص در این زمینه بهره گرفته شد تا در این زمینه همکار پژوهش
( و در ابتداي 0Bدر ابتداي جلسه ششم ) ،(1Bجلسه مداخله به ترتیب در ابتداي جلسه سوم ) 4فرآیند 

بعد از اتمام مداخالت یک گیري شد. ي رضایت زناشویي اندازهنامه( از طریق پرسش3Bجلسه نهم )
هاي زندگي الزم به ذکر است فرآیند آموزش مهارت. (1Fاي صورت گرفت )هفته 9گیري پیگیري اندازه

وسیله نمودارهاي هي مکرر بهاحاصل از سنجش هايه. دادبراي هر نمونه به صورت جداگانه اجرا شد
بر اساس فرمول  هااداري بالیني روند دادهمقایسه روند و تحلیل چشمي پردازش شد و عالوه بر این معن

 :(1324همکاران، )حمیدپور و درصد بهبودي محاسبه گردید
 

 آزموننمره پیش –آزمون نمره پس× 111درصد بهبودي = 
 آزموننمره پیش
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      (.همان) دار قلمداد کردتوان نتایج را از نظر بالیني معنيمي ،باشد 11اگر درصد بهبودي دست کم 
سال زندگي مشترک را  9حداقل سابقه  -0، زن ناشنوا بودن -1ي ورود و به پژوهش شامل:  هامالک

نامه ها در پرسشزنان ناشنوا که نمره آن -9 ،برخوردار بودن از سواد خواندن و نوشتن -3، داشته باشند
. باشد ،همسران است که نشانگر عدم رضایت از روابط زناشویي 111رضایت زناشویي انریچ کمتر از 

اي در زمان درماني و مشاورهاستفاده از هرگونه خدمات دیگر روان -1ي خروج از پژوهش شامل: هامالک
عدم تمایل آزمودني به ادامه  -3 ،شودميسه بار غیبت در جلسات باعث حذف مراجع  -0 ،اجراي پژوهش

  .ن معلولیت دیگر عالوه بر ناشنوا بودنداشت -9، همکاري و اعالم انصراف از حضور در جلسات آموزشي

 از جمله. ات اخالقي زیر در این پژوهش در نظر گرفته شدظمالحبه منظور رعایت مسائل اخالقي      
هاي زندگي داوطلبانه حضور یافتند و با رضایت کامل در پژوهش زنان ناشنوا در جلسات آموزش مهارت

گر متعهد به محرمانه پژوهش برگزار شد و هاجلسات آموزشي به صورت رایگان براي آن .شرکت کردند
همچنین زنان ناشنوا در  .کنندگان در پژوهش شدداشتن اطالعات و نام افراد و حفظ اسرار شرکتنگه

هدف پژوهش و مراحل انجام کار به  موضوع و .تصمیم براي خروج از مداخله حق انتخاب داشتند
و به مسئولین جهت در دسترس قرار دادن نتایج حاصل از  مسئولین و افراد مورد مطالعه توضیح داده شد

در پژوهش ذکر نشد و اسم  هانآاسم واقعي ) مطالعه به صورت گروهي و ناشناس در صورت تمایل
اني و جسمي و از در معرض فشار و یا خطر رو اطمینان داده شد ،گذاشته شد( هامستعار براي براي آن

 داري شد.دقرار دادن زنان ناشنوا خو

 محتوای جلسات آموزشی 
ي هاکتابو  (0111) همکاران خاجدین و و (1341) طرح درمان حاضر برگرفته از پژوهش فارساني

با توجه به اینکه افراد مورد مطالعه زنان  .( است2006) پالگ فینگ و ،مک کي و (1441کلینیکه )
تر و انتقال بهتر مطالب از تصاویر، ایفاي ها به منظور فهم بهتر و راحتناشنوا هستند، در ارائه آموزش

. شودميکمک در تفهیم مفاهیم استفاده  فهم و یک رابط زبان اشاره به عنوان نقش و جمالت قابل
ساختار جلسات به  .ندباشمي (0112) گلیکمن و (0113) گلیکمن برگرفته از کتاب ،کاربرده شدهبه تصاویر

 :شرح زیر است
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 های زندگی به زنان ناشنوامحتوای جلسات برنامه آموزش مهارت سرفصل -1جدول 
 

 عنوان جلسه شماره جلسه

اعضا، اهداف و معرفي کارگاه آموزشي، بررسي معارفه و ایجاد رابطه حسنه، معرفي خود به عنوان مدرس، معرفي  اول جلسه
 هاي زندگي و تأثیر آن بر روي زندگي زناشویيضرورت آموختن، آموزش مهارت

 

 جلسه دوم

 

هاي افراد خودآگاه، بیان فواید خودآگاهي، مروري بر مطالب جلسه قبل، آموزش مهارت خودآگاهي، بیان ویژگي
 فتکلیي بازخورد، تعیین حث، ارائهي بخالصه

 

هاي همدلي، آشنا کردن زوجین با مفاهیم مروري بر مطالب جلسات قبل، بررسي تکالیف قبلي، آموزش مهارت جلسه سوم
 همدلي، تأثیر همدلي در روابط و زندگي زناشویي

 

و سازگاري مروري بر مطالب جلسه قبل، بررسي تکالیف قبلي، آموزش مهارت برقراري ارتباط، ارتباط با رضایت  جلسه چهارم
 زناشویي،  چگونگي انجام یک ارتباط درست

 

خشم بر روي  مضرمروري بر مطالب جلسه قبل، بررسي تکالیف قبلي، آموزش مهارت مدیریت خشم، اثرات  جلسه پنجم
 سالمت افراد، اثرات منفي خشم بر رضایت زناشویي و روابط زوجین، آموزش مهارت کنترل خشم، تعیین تکلیف

 

گیري زوجین، پیامدهاي روري بر مطالب جلسه قبل، بررسي تکالیف قبلي، آموزش مهارت تصمیمم جلسه ششم
 هاي مناسب و صحیح بر روي زندگي زناشویي،  خالصه بحث، ارائه بازخورد، تعیین تکلیفگیريتصمیم

وزش قاطعیت، مراحل این هاي تفکر نقاد و آممروري بر مطالب جلسه قبل، بررسي تکالیف قبلي، آموزش مهارت جلسه هفتم
 ها، نقش مهارت تفکر نقاد و قاطعیت بر روابط زناشویيمهارت

 

هاي حل مسئله در حل هاي حل مسئله، مراحل این مهارت، نقش مهارت، بررسي تکالیف قبلي، آموزش مهارت جلسه هشتم
 و فصل تعارضات زناشویي، نقش این مهارت بر غلبه بر مشکالت زندگي زناشویي

 

 کنندگان، دریافت بازخورد براي کارهاي آتيبیان خالصه مباحث جلسات قبلي، تقدیر از شرکت جلسه نهم
 

 
 

 هایافته

ي پژوهشي تک موردي هادر طرح .گیرندتحلیل قرار مي پژوهشي مورد تجزیه و هايهدر این بخش داد
ترین روش براي تفسیر قبول قابل مانند طرح پژوهشي مطالعه حاضر، روش ترسیم نمودار؛ مفیدترین و

 .(1341)وکیل نظري، محمدخاني، دولتشاهي، نتایج است
 

 گانکنندهای جمعیت شناختی شرکتژگیوی -2جدول 
 

روضعیت همس دهشغل شرکت کنن  انگکنندشرکت سن طول مدت ازدواج تعداد فرزندان تحصیالت   

دارخانه ناشنوا سال10 دو فرزند فوق دیپلم  ساله 91   اول 

دارخانه ناشنوا سال  11 یک فرزند دیپلم  ساله 32   دوم 

دارخانه ناشنوا سال 4 یک فرزند دیپلم  ساله 31   سوم 
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 های زندگیکنندگان در جلسات آموزش مهارتدرصد بهبودی رضایت زناشویی شرکت -3 جدول
 

 ه سومشرکت کنند    م       شرکت کننده دو         کننده اولشرکت                                                                     

 13 19 11 خط پایه موضوعات شخصیتی

 03 09 09 نمره نهایي 

 درصد 44 درصد 41 درصد 61 درصد بهبودي 

 19 13 13 خط پایه ارتباط زناشویی

 09 03 09 نمره نهایي 

 درصد 41 درصد 44 درصد 21 درصد بهبودي 

 10 11 19 پایه خط حل تعارض

 03 01 01 نمره نهایي 

 درصد 40 درصد 20 درصد 44 درصد بهبودي 

 10 10 16 خط پایه مدیریت مالی

 01 00 09 نمره نهایي 

 درصد 41 درصد 23 درصد 11 درصد بهبودي 

 13 11 11 خط پایه اوقات فراغت

 12 16 12 نمره نهایي 

 درصد 32 درصد 91 درصد 01 درصد بهبودي 

 16 14 12 خط پایه روابط جنسی

 12 01 00 نمره نهایي 

 درصد 10 درصد 09 درصد 00 درصد بهبودي 

 10 13 19 خط پایه فرزندان ازدواج و

 16 14 01 نمره نهایي 

 درصد 33 درصد 31 درصد 11 درصد بهبودي 

 10 10 11 خط پایه دوستان اقوام و

 14 14 01 نمره نهایي 

 درصد 90 درصد 90 درصد 91 درصد بهبودي 

 13 13 16 خط پایه گیری مذهبیجهت

 14 12 03 نمره نهایي 

 درصد 31 درصد 32 درصد 99 درصد بهبودي 

 

در گروه  رضایت زناشویي زنان ناشنوا هايهبهبودي در مؤلف کنید، درصدمشاهده مي 3که در جدول همانطور 
 نمونه نشان داده شده است.
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 کننده اولهای رضایت زناشویی شرکتروند بهبودی در نمرات مؤلفه -1نمودار 
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 کننده دومهای رضایت زناشویی شرکتروند بهبودی در نمرات مؤلفه -2نمودار 
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 کننده سومهای رضایت زناشویی شرکتروند بهبودی در نمرات مؤلفه -3نمودار 
 

 

 
 

 

زندگي در هاي مهارتآموزش  کنندگان تحت مداخلهشرکتد که، نمره ندهنشان مي 3و  0 ،1نمودارهاي 
بهبود قابل مدیریت مالي،  و ي موضوعات شخصیتي، ارتباط زناشویي، حل تعارضهاخرده مقیاس

ي رضایت زناشویي هاخرده مقیاس گردد، نمرات دراست. همانطور که مشاهده مياي پیدا کرده مالحظه
 . نخستینباشدميه رضایت زناشویي اول، دوم و سوم بیانگر نمره کلي پایین در پرسشنام هايهدر خط پای

در جلسات سوم، ششم و  ،زندگي ایجاد شد. بنابراینهاي مهارتبعد از سه جلسه آموزش  افزایش نمره 
کننده روند افزایشي به وجود آمده است. این افزایش همچنان در جلسه سه شرکت نهم در نمره هر

  پیگیري هم مشهود است.
 

 بحث
ي رضایت زناشویي هاي زندگي بر خرده مقیاسهااین پژوهش با هدف بررسي اثربخشي آموزش مهارت

 4زندگي براي زنان ناشنوا در هاي مهارتزنان ناشنوا انجام شد که پس از اجراي برنامه مداخله آموزش 
 مداخله و سه بار زآغا یعني سه خط پایه قبل ازبار؛  4زناشویي انریچ اجراي پرسشنامه رضایت  جلسه و

نتایج نشان داد ، هایک پیگیري یک ماهه پس از آموزش به آن گیري در طي فرایند آموزش واندازه
 و ي موضوعات شخصیتي، ارتباط زناشویي، حل تعارضهاخرده مقیاسبر  زندگيهاي مهارتآموزش 
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با توجه به پایین بودن و . این پژوهش تاثیرگذار بوده استکننده در زنان ناشنواي شرکتمدیریت مالي 
بعد از مداخله  هاگیري در خط پایه و افزایش نمره آنتقریبا ثابت بودن نمره زنان ناشنوا در سه بار اندازه

اوقات ) هاسایر خرده مقیاس و بر توان نتیجه گرفت که این افزایش ناشي از اجراي مداخله بوده استمي
گیري مذهبي( معنادار نبوده است.  فرزند پروري، اقوام و دوستان، جهت روابط جنسي، ازدواج وفراغت، 

زندگي بر خرده هاي مهارت( که نشان داد تأثیر آموزش 1341) با نتایج پژوهش عباسي هااین یافته
مچنین و ه  مدیریت مالي معنادار است و هاي موضوعات شخصیتي، ارتباط زناشویي، حل تعارضمقیاس

زندگي باعث بهبود وضعیت ارتباط بین هاي مهارت( که نشان داد آموزش 1340با پژوهش سجادي )
و  (1321) ي نجاتهانتایج پژوهش همچنین نتایج این پژوهش با.  همسو است ،شودزوجین جوان مي

زندگي بر هاي مهارتحاصل از بررسي تأثیر  هايهن یافتبیی. در تاست همسو (1443) همکاران مارکمن و
زندگي نحوه ارتباط موثر به زنان ناشنوا هاي مهارتتوان عنوان نمود به وسیله آموزش ارتباط زناشویي مي
همچنین با  .شان منجر شده استدر زندگي زناشویي هااین امر به بهبود تعامل آن آموزش داده شد و

ي غیر کالمي هاه پاسخئارا و صحبت کردني همدیگر، هامختلف نظیر توجه به حرف هايهآموزش شیو
ارتقاء یافته و درک همدیگر و همدلي با هم، نمره زنان ناشنوا در ارتباط  هامؤثر، کیفیت رابطه بین آن

 سه شرکت کننده بهبود داده است. زناشویي را در هر
( که نتایج  0119)دریر  با پژوهش رونال وخرده مقیاس حل تعارض  معنادار این پژوهش در هايهیافت     

 یي براي مقابله باهامهارت خشم، حل مسأله و اي شامل مدیریت خشم، کاهشتأثیر مثبت آموزش برنامه
با نتایج  همچنین .همسو است ،را بر روي کاهش تعارضات زناشویي نشان دادند ي شدیدهاتعارض

است که هر یک اثر مثبت آموزش  همسو نیز( 0119) گاتمن و (0111) کوهن پژوهش جانسون و
پژوهش با . همچنین ارتباطي را بر پریشاني زناشویي و کنترل تعارض زناشویي نشان دادندهاي مهارت

از زندگي  ( که به زوجیني که در تعامالت زناشویي با هم مشکل داشتند و0116) هانسون لند بلند و
نتایج نشان داد که این ) تعارض را آموزش دادندارتباطي و حل هاي مهارتزناشویي خود ناراضي بودند، 

و   (شده است هاتوانایي کنار آمدن با مشکالت و سالمت روان آن باعث بهبود روابط زوجین و هاآموزش
نشان دادند که  هابرخي از خانواده ارتباطي بههاي مهارت( با آموزش 0113) ریچ، جکسون، چنچونگ

 حل مسأله وهاي مهارتمندي، افزایش ارتباط باز، بهبود منجر به افزایش رضایت هاآموزش مهارت
( 0114) ناین پژوهش با نتایج پژوهش یالسین وکاراها هايهشود و همچنین یافتافزایش همدردي مي

 . همسو است
توان گفت تعارضات زناشویي باعث جلب حمایت فرزند در در رابطه با تبیین نتایج این پژوهش مي      

کاهش ارتباط با خویشاوندان همسر، جدا کردن امور  ،مقابل همسر، افزایش ارتباط با خویشاوندان خود
نفر به علت تنش، تعارض،  دوتایي یکي از دوهر گاه در یک رابطه  شود؛ مثالکاهش همکاري مي مالي و
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یا اگر تعارض  ،آیدگیرد، پاي شخص سوم به میان ميضعف یا نیاز به قدرت در شرایط نامطلوب قرار مي
شوهر حبس شود، به دنبال مفرّي براي نیازهاي  د، یا در دل زن وزناشویي سرکوب یا پس زده شو

  هدف قرار دهد تواند فرزندان خانواده راهمه مي این فرایندي است که پیش از ،شخصي خود خواهند بود
  (.1341)عابدي وشعاع کاظمي، 

همدیگر  با هابارشوهر  اي است که در آن زن وگوید: خانواده تأثیرگذار خانواده( مي1449) مینوچین     
نه خود تعارض، بلکه "وماهند، بنابراین لزدشکل  هاشان را در این گفتگوالگوهاي ارتباطي گفتگو کنند و

 (.   1341)عابدي و شعاع کاظمي، تواند ویرانگر یا سازنده باشدنوع کنارآمدن با تعارض مي
زندگي، بسیاري از افراد در  هايهتغییر در شیو رغم ایجاد تغییرات عمیق فرهنگي وامروزه علي     

 و هاي ما در زندگي با چالشهمه .اساسي هستند یي الزم وهارویارویي با مشکالت زندگي فاقد توانایي
 باافرادي که   .دهدکس به شیوه خاص به مسائل پاسخ مي شویم، با این حال هرمشکالت مواجه مي
 -3 ، ودوراندیشي -0، یريذپانعطاف -1: برخوردارند کنند از سه مهارتميمقابله  هاموفقیت با این چالش

ل بیشتري دهد تا کنتراي به فرد ميزندگي نوعي نگرش مقابلههاي مهارتدر واقع آموزش  .منطقي بودن
زندگي، احساس یادگیرنده هاي مهارتآمیز یادگیري موفقیت  (.1441)کلینیکه، شدبر زندگي خود داشته با

اجتماعي همچون  -ي روانيهاتوانایيموجب ارتقاي  دهد وران تحت تاثیر قرار ميدیگ را  در مورد خود و
در  فرد را هااین توانایي .گرددپذیري و ارتباط مطلوب بین فردي ميعزت نفس، ابراز وجود و مسئولیت

 کندتامین مي زمینه سالمت روان را دهد وي زندگي یاري ميهامقابله موثر و پرداخت به کشمکش
 ي اوقات فراغت، روابط جنسي، ازدواج وهارابطه با خرده مقیاسدر . (1341)عابدي وشعاع کاظمي، 

این  هايهگیري مذهبي که در این پژوهش معنادار نشد، یافتجهت و دوستان فرزندپروري، اقوام و
هاي مهارت( که نشان داد آموزش 1340) پژوهش در خرده مقیاس روابط جنسي با پژوهش پورحیدري

در پژوهش  ،توان گفتیي موثراست، ناهمسو است. در این رابطه ميزندگي بر رضایت جنسي و زناشو
 ، آموزش داده شده است ها( به طور مستقیم مطالبي در زمینه مسائل جنسي به آزمودني1340) پورحیدري

 .اما در پژوهش حاضر در زمینه مسائل جنسي مطلبي آموزش داده نشد
  

 گیرینتیجه
کمتر مورد توجه پژوهشگران  ،رغم مشکالت فراوان موجودي هستند که عليهایهافراد ناشنوا از جمله گرو

ما مورد بررسي قرار نگرفته  کشور وضعیت زناشویي زنان ناشنوا تاکنون در هیچ پژوهشي در اند.قرار گرفته
ي موضوعات هادر خرده مقیاسزندگي را در افزایش هاي مهارتاین پژوهش تاثیر آموزش  هايهیافتبود. 

ولي  ،کننده مورد تایید قرار دادزنان ناشنوا شرکتمدیریت مالي  و شخصیتي، ارتباط زناشویي، حل تعارض
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ري مذهبي یگجهت دوستان و فرزندان، اقوام و ازدواج وي اوقات فراغت، روابط جنسي، هابر خرده مقیاس
 .مؤثر نبود

 بودمحدودیت این پژوهش این  ترینمهم هاي زیادي روبرو بود.اجراي پژوهش حاضر با محدودیت       
 که به علت دشوار بودن آموزش گروهي به افراد ناشنوا و الزمه ارتباط چهره به چهره و یادگیري بهتر و

امکان کار با گروه  و ، آموزش به صورت انفرادي و با تعداد نمونه کم انجام شدهاتوسط آنتفهیم مطالب 
ناشنوا با احتیاط  هايهبر همه گرو پژوهش هايهیافتتعمیم الزم است  ،رواز این تري مقدور نبود.وسیع

ناشنوا با بر مردان نتایج تعمیم  ، لذاهمچنین این پژوهش تنها بر روي زنان ناشنوا اجرا شد صورت گیرد.
دلیل سختي کار با افراد ناشنوا و مشکالت موجود جهت تفهیم موضوعات هب محدودیت همراه است.

ها با مشکالت اجرایي بسیار همراه گونه پژوهشاین کنند،انتزاعي پژوهشگراني که با افراد ناشنوا کار مي
مهري قرار گرفته است و تعداد رابطین ناشنواي ویژه در کشور ما که زبان اشاره بسیار مورد بيهب ،است

این  .و دسترسي به آنها با مشکالت فراوان همراه است ،اي محدودمسلط به زبان اشاره رسمي و محاوره
هاي زیرا کمتر در اجتماع بوده و در محیط ،تر از مردان استویژه براي زنان ناشنوا محسوسهموضوع ب

-ي اجتماعي پایینهاي با افراد شنوا و جامعه دارند و غالبا سطح آگاهيمحدودتري هستند و ارتباط کمتر

 بر روابطناگزیر داده است که  عدم توانایي ارتباطي مشکالت فراواني پیش روي آنان قرار تري دارند و
 تاثیرگذار است. زناشویي آنان نیز

از در بدو ازدواج به زوجین ناشنوا  هابه منظور تحکیم بنیان خانواده و بقاي خانوادهشود پیشنهاد مي      
شناسان و متخصصاني که با زنان و شود و مشاوران خانواده، روان دادههاي مشابه پژوهش حاضر آموزش

هاي زندگي و براي حل مشکالت زناشویي ناشي از نداشتن مهارت ،زوجین ناشنوا در ارتباط هستند
هاي ، روشرضایت زناشویي بهبود گیري و پربارسازي وپیش و نیز آموزش و مشاوره قبل و بعد از ازدواج 

 . کارگیرندهبهاي ناشنوایان ها کانوندر مراکز مشاوره خانواده و مشاورین انجمن مشابه و مناسبي را

 تشکر و قدردانی
شرکت ناشنواي و همچنین زنان  شهر تهران کانون ناشنوایانو پرسنل دلسوز بدین وسیله از مسئولین 

 .گرددپژوهش تشکر و قدرداني ميکننده در 
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