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 31/2/97پذیرش مقاله:             14/1/97دریافت مقاله: 

 :دیـام و یاسترس، اضطراب، افسـردگ زانیشنوا بر مکمکودکان  ییشنوا یتوانبخش یاثربخش یمطالعه بررس نیاز انجام ا هدف  مقدمه 
 .بود آنها نیوالد یبه زندگ

 يدر شـهرها شـنواکمکودکـان  نیوالـد تمامی بود. جامعه مورد مطالعه ياسهیـ مقا یپژوهش از نوع مطالعه عل نیا  ها:مواد و روش 
در  یرتصـادفیغ يریگنمونـه وهیبه شـ شنواکمفرزند  يپدر و مادر دارا 60اساس  نیبود. بر ا 1396آباد و نورآباد استان لرستان در سال خرم

و  فـتایرا در ییشـنوا یخـدمات توانبخشـکه فرزنـدان آنهـا مادر)  15پدر و  15نفر از پدر و مادران ( 30 ندسترس انتخاب شدند. فرزندا
 ي. بـراشـد، مینکـرده بودنـد افـتیرا در ییشنوا یخدمات توانبخشکه فرزندان آنها  مادر)  15پدر و  15از پدر و مادران ( نفر 30فرزندان 

، 1998( يدواریـ) و پرسشـنامه امبونـدیال، 1987( 21داس –و اضـطراب  یاسترس، افسردگ يپژوهش از پرسشنامه يرهایمتغ يریگاندازه
 شدند. لیتحل يریچند متغ انسیوار لیتحل يها توسط آزمون آمارداده پاورز) استفاده شده است. و لریم

 آنها به موقـع  يشنواکمکه کودك  ینیوالددر  یبه زندگ دیوام یاسترس، اضطراب، افسردگ میزانپژوهش نشان داد که  جینتا ها:یافته
ست، اما این میـزان از ابهبود داشته اند، قرار نگرفته ییواشن تیکه کودك آنها تحت ترب ینیوالدبه  نسبتاند واقع شده ییشنوا تیتحت ترب

 .)<05/0Pنبود (دار نظر آماري معنی

 و  یلیحصـت تیوضع ،یزندگ تیفیک ،یچون طبقه اجتماع یعوامل رسد،یپژوهش، به نظر م يهاافتهیبا توجه به  :یريگیجهحث و نتب
بـه  دیـام واسـترس  ،یدر اضطراب، افسـردگ يمورد مطالعه عامل مؤثرتر ییایجغرافدر مناطق  شنواکمفرزندان  يدارا نیوالد نییپا یشغل

 .باشدیفرزندان م ییشنوا یخدمات توانبخش افتینسبت به در زندگی

 ییشنوا یتوانبخش ،به زندگی دیام ،یاسترس، اضطراب، افسردگ هاي کلیدي:واژه. 
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 مقدمه

اعث کـاهش خاموش است که ب یناتوان کی ییشنواکم

 ریو تفســ افــتیدر شــخص شــده و در در ییحــدت شــنوا

. اشــخاص کنــدیم جــادیمشــکل ا ییشــنوا يهاگنالیســ

 تایگروه ناهمگون هستند که از نظر خصوصـ کیشنوا کم

ماننـد  تواننـدیو متنوع هسـتند و نم دهیچیپ اریبس یروان

 يایـاسـت از مزا تیـرؤ بـلواضـح و قا یکه نـاتوان يافراد

سـال  . تـا)1( منـد شـوندبهره گرانید يو همدرد یهمدل

 اردیـلیم 1/1حـدود  ییبه افت شنوا انی، آمار مبتال2013

 تیـ) معلولونیـلمی 538تا  360( %5تعداد  نینفر بود. از ا

 تینفر معلول ونیلیم 124داشتند و حدود  ییمختصر شنوا

 يکـه دارا ی. از کسـانداشـتند دیمتوسط تـا شـد ییشنوا

نفـر در  ونیـلیم 108 بودنـد، دیمتوسط تـا شـد تیمعلول

و  کردنـدیم یکم درآمد و متوسط درآمد زنـدگ يکشورها

مبـتال بـه  ینفـر از دوران کـودک ونیـلیم 65تعداد  نیاز ا

در  ییشـنوا. وجـود کم)2( شـده بودنـد ییشـنوا تیمعلول

 نیدر والـد یاخـتالالت روانشـناخت جادیکودکان، موجب ا

 .گرددیآنها م

ــی ــ یک ــناخت اتیاز خصوص ــد یروانش ــان  نیوال کودک

بـوط و مشکالت مر طیشرا ریتحت تأث تواندیکه م شنواکم

اسـترس  تیاسترس است. حاکم ردیبه کودکان آنها قرار گ

انسـان را مختـل  یآرامـش روانـ ،یآدم تیشخص کرهیبر پ

و ابتکار را بـه حـداقل  تیخالق ،يو قدرت هوشمندنموده 

و  یعلمــ يهــاو فرآورده يفکــر دیــو چرخــه تول دهیرســان

 .)3( دهدیکاهش م يریرا به طور چشمگ ياحرفه

 زین شنواکمکودکان  نیبر استرس، اضطراب والد عالوه

ت مربوط بـه کودکـان و مشکال طیشرا ریتحت تأث تواندیم

اسـترس مـزمن اسـت  شرفتهی. اضطراب مرحله پردیقرار گ

در  یمشـکل بهداشـت روانـ کیـبـه صـورت  یکه هنگـام

وجود بـه یرنج و نـاراحت انشیاطراف ایفرد  يکه برا دیآیم

 يدر انجام کارها ایاو به اهدافش شود  دنیمانع رس ایآورد 

 .)4(کند  جادیاو اختالل ا يروزانه و عاد

 نیوالد یدر کنار استرس و اضطراب، افسردگ نیچنهم

شکالت و م طیشرا ریتحت تأث تواندیم زین شنواکمکودکان 

پزشـکان،  دهیـ. بـه عقردیـمربوط به کودکان آنـان قـرار گ

 يفرزنـدش، بـر رفتارهـا یمادر در دوران کـودک یافسردگ

رد دارد، امـا در مـو ریتأث یبزرگسال در دوران يو یاجتماع

 يآنها به سـرعت رو یو افسردگ هیروح رییتغ جینتاپدران، 

 آنها را دچار اختالل یو رشد روان شودیکودکان مشخص م

 هستند، دو یکه پدرشان مبتال به افسردگ ی. پسرانکندیم

از مدرسـه دچـار  شیاز دختـران در دوران پـ شـتریبرابر ب

 نیدر سن یافسردگ شوند،یم یاحساسو  ياختالالت رفتار

بـه  سـت،ین یدر دوران بزرگسـال یافسـردگ متعال ن،ییپا

 شــود،یبــه آن م ياســت کــه توجــه کمتــر لیــدل نیهمــ

ــا حــد يمــاریب نیــشــناخت ا نیهمچنــ  يدر کودکــان ت

 .)5( دشوارتر است

 توانـدیم زیـن شـنواکمکودکان  نیوالد یبه زندگ دیام

 و مشکالت مربوط به کودکان آنها قـرار طیشرا ریتحت تأث

 از رشـد و یناشـ جیو آثـار و نتـا ینیبو خـوش دی. امردیگ

 پرورش آنها به ارتقاء بهداشت و سالمت روان کمک نمـوده

با شـاخص نـرخ  زیبهداشت و سالمت روان ن کهییو ازآنجا

 ایـ شیافـزا دیـتردیب شـود،یم يریگاندازه یزندگ به دیام

بـه  دیـخـود را بـر شـاخص ام ریاز آنها، تأث کیکاهش هر 

 ينوبـهبه يمـاریخواهد ساخت. سالمت و ب انینما یزندگ

 ریتـأث یت اجتماعگوناگون ساخ يهاشدت از جنبهخود به

بلکـه  یه زنـدگب دیتنها بر امنه ی. عوامل اجتماعرندیپذیم

 يهــاو مراقبت يمــاریابــتال بــه انــواع مهــم ب حتمــالابــر 

 .)6( گذاردیم ریتأث کنندیم افتیدر مارانیکه ب یبهداشت

 زانیـم یبـه منظـور بررسـ یمطالعات مختلفـ تاکنون

کودکان دچـار اخـتالالت  نیدر والد یاختالالت روانشناخت

و  یانجــام گرفتــه اســت. بــه عنــوان مثــال طــالب ییشــنوا

متوسـط و  د،یسـطوح اضـطراب شـد یقیهمکاران در تحق

گـزارش  شـنواکمدرصد مـادران کودکـان  46را در  میمال

ــد  ــاکنون مطا)7(کردن ــا ت ــه؛ ام ــ يالع ــه بررس ــأث یب  ریت
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اخـتالالت  زانیـشـنوا بـر بهبـود مکودکـان کم یتوانبخش

مطالعه  نیآنها انجام نگرفته است. لذا ا نیوالد یروانشناخت

شنوا بـر کودکان کم يداریشن تیترب ریتأث یبا هدف بررس

 یبـه زنـدگ دیـو ام یاسـترس، اضـطراب، افسـردگ زانیم

 انجام گرفت. رپدر و ماد کیآنها به تفک نیوالد

 هامواد و روش
) اسـت. ياسهمقای– ی(عل يدادیروش پژوهش پس رو

کودکـان سـخت  نیوالـد هیـپژوهش کل نیا يجامعه آمار

استان لرستان بودند که بر اساس آمار اخذ شـده از  يشنوا

) 1396اول سـال  مـهیاستان لرسـتان (ن یستیسازمان بهز

نفــر بــوده اســت. روش  8752اســتان  انیشــنواکمتعــداد 

منظـور از  نیبـود. بـد سـترسدر د وهیبـه شـ يریگنمونه

ــد ــان  نیوال ــنواکمکودک ــودك  يش ــانواده و ک ــز خ مرک

ــنواکم ــاین يش ــودك خرم وش ــانواده و ک ــز خ ــاد و مرک آب

 کیــنیبــه کل نیمــراجع زیــنورآبــاد و ن ينجــوا يشــنواکم

 نیـ. در ادیـآبـاد اسـتفاده گردخرم يمرکز یشناسییشنوا

 وورود  يارهـاینفر والد بـا توجـه بـه مع 60تعداد  پژوهش

 نینفـر آنهـا والـد یخروج مطالعه انتخـاب شـدند کـه سـ

 نیوالـد گرینفر د یشده و س یتوانبخش يشنواکمکودکان 

ورود به مطالعـه  يارهاینشده بودند. مع یکودکان توانبخش

کـه  شـنواکم ایعبارت بودند از داشتن کودك سخت شنوا 

قابـل درمـان  یعمـل جراحـ ایبا دارو  يو ییمشکل شنوا

خـدمات  ازمنـدین یو اجتماع یلیتحص رشدنبوده و جهت 

شـنوا است، داشتن کودك کم انیشنواکمخاص  یتوانبخش

کـودك  کیـسـال، داشـتن فقـط  3-5 یدر محدوده سـن

آنها قبـل  ییمشکل شنوا انی کهکودکشنوا در خانواده، کم

د و حـداقل دو داده شـده بـو صیتشـخ يآموزاز سن زبان

 نیوالد ند،مناسب قرارگرفته باش ییشنوا تیسال تحت ترب

بوده و در  شنواکمدر ارتباط مؤثر با مرکز خانواده و کودك 

 نیمطلــوب داشــته باشــند. همچنــ يهمکــار نــهیزم نیــا

خروج از مطالعه عبارت بودند از وجود مشـکالت  يارهایمع

 وجـود مشـکل خـاص و گریکـدیبـا  نیوالـد نیبـ یعاطف

 .ییشنوادر کودك عالوه بر کم یجسم

و پرسشنامه  21داس  يهامطالعه از پرسشنامه نیا در

 21 ياسـتفاده شـد. پرسشـنامه داس دارا لـریم يدواریام

 یبررسـ يبـرا یسـؤال 7 اسیمق ریسؤال است که به سه ز

. در آن، شــودیم میتقســ یاضــطراب، اســترس و افســردگ

 یبوط بـه بررسـمر 5،10،13،16،17،21،3سؤاالت شماره 

 2،4،7،9،15،19،20ســؤاالت شــماره  ،یافســردگ تیوضــع

اضـطراب و سـؤاالت شــماره  تیوضــع یمربـوط بـه بررسـ

اسـترس  تیوضـع یمربوط به بررس 1،6،8،11،12،14،18

صـفر تـا سـه  کـرتیل فیـپرسشـنامه در ط نیـا باشدیم

 يدارا هیـاول لریم يدواری. پرسشنامه امشودیم يگذارنمره

 شیاسؤال افز 48به  يبعد يهاکه در نسخهسؤال بود  40

مخـالف  اریاز بسـ کـرتیل فیـپرسشـنامه در ط نی. اافتی

 .شودیم يگذار) نمره5موافق (نمره  اری) تا بس1(نمره 

 یکتبـ تیکننده در پژوهش رضاشرکت نیوالد هیکل از

داده شد کـه اطالعـات  نانیآگاهانه اخذ شد و به آنها اطم

ه بوده و در حفظ و عدم افشاء آنها آنها و کودکشان محرمان

 .میکوشا هست

سؤاالت  یو بررس يآمار يهاداده لیوتحلهیتجز جهت

پژوهش بـا اسـتفاده از  يرهایو متناسب با نوع متغ قیتحق

و انحـراف  نیانگیـم ،یفیاز آمـار توصـ SPSS 18افـزار نرم

 يآلفــا يهــااز آزمون یو در بخــش آمــار اســتنباط اریــمع

 يپرسشنامه و از آزمون آمـار ییایپا یرسکرونباخ جهت بر

MANOVA لـکوی- رویو آزمون شاپ يآمار لیتحل هتج 

 يهــا و از آزمــون برابــرنرمــال بــودن داده یجهــت بررســ

 رهیـچنـد متغ انسیـوار لیـ(لون) و آزمون تحل هاانسیوار

 استفاده شد.

 هایافته
ــا ــه پ ییاز آنج ــافرضشیک ــهینرمال يه ــ ت  یو همگن

شـده اسـت از  تیـرعا رهـایمتغ یورد تمامدر م هاانسیوار

هـا اسـتفاده شـد. داده لیجهت تحل کیپارامتر يهاآزمون
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بـه  دیـاضـطراب و ام ،یاسـترس، افسـردگ سـهیجهت مقا

ــدگ ــر اســاس ســطوح توانبخشــ یزن ــروه  یب ــان (گ کودک

که با توجه به این و نشده) یبخششده، گروه توان یتوانبخش

وابسته  ریمتغ گرید يمستقل دو سطح دارد و از سو ریمتغ

قرار گرفته  يریگسنجه مختلف مورد اندازه نیتوسط چند

 يآمـار لیـتحل جهـت MANOVA يآزمون آماراست از 

 ارائه شده است. 1آزمون در جدول  نیا جیاستفاده شد. نتا

 

 
وا به تفکیک توانبخشی شده و شنمقایسه میزان امید به زندگی، افسردگی، اضطراب و استرس در پدران و مادران کودکان کم. 1 جدول

 نشده یتوانبخش

 مؤلفه
 گروه توانبخشی نشده

 انحراف استاندارد ±میانگین 
 گروه توانبخشی شده

 انحراف استاندارد ±میانگین 
P-value 

 382/0 3/163 ± 04/20 6/155 ± 32/25 امید به زندگی پدر
 971/0 8/7 ± 6/4 86/7 ± 2/5 افسردگی پدر
 185/0 06/5 ± 59/3 4/7 ± 59/5 اضطراب پدر
 44/0 2/8 ± 47/4 46/9 ± 45/4 استرس پدر

 449/0 73/165 ± 12/21 2/157 ± 53/37 امید به زندگی مادر
 19/0 4/7 ± 39/3 73/9 ± 79/5 افسردگی مادر
 317/0 6/6 ± 89/4 4/8 ± 77/4 اضطراب مادر
 373/0 4/9 ± 68/4 11 ± 9/4 استرس مادر

 

نشـان  یاثر توانبخش 1رائه شده در جدول ا جیبنا بر نتا

 ،یبـه زنـدگ دیـام يرهـایاز متغ کـدامچیکه در ه دهدیم

اضطراب و استرس پدر و مادر بر اساس سـطوح  ،یافسردگ

شـده، گـروه  یشـنوا (گـروه توانبخشـفرزند کم یتوانبخش

 سـتینقابـل مشـاهده  ينشده) تفاوت معنـادار یتوانبخش

)05/0P>.( 

 گیريبحث و نتیجه

 یاثـر توانبخشـ یمطالعـه حاضـر بررسـاز اهداف  یکی

 یبه زندگ دیام زانیم شیشنوا بر افزاکودکان کم يداریشن

 یآنها بود. همانطور که مشـاهده شـد بـه طـور کلـ نیوالد

کـه کـودك آنهـا تحـت  ینیدر والد یبه زندگ دیام زانیم

کـه  ینیقرار داشـت نسـبت بـه والـد يداریشن یتوانبخش

 شـتریقرار نداشـت، ب يداریشن یبخشکودکشان تحت توان

 6/155 ± 32/25در مقابـل  3/163 ± 04/20بود (پدران 

). 2/157 ± 53/37در مقابل  73/165 ± 12/21و مادران 

مشـاهده نشـد  داریمعنـ ياختالف از نظر آمار ناگرچه ای

 نیـا جیبـر نتـا ). بناP=449/0و مادران  P=382/0(پدران 

کودکان سخت شنوا  نیالدکه در و یبه زندگ دیپژوهش ام

و  ییشـــنوا تیــبـــر اســاس ترب توانــدیوجــود دارد نم

 دایـفرزندان آنان توسـعه پ ییشنوا یتوانبخش يهاکیتکن

 کیـکـه  یبـه زنـدگ دیـ. امابدیمقدار آن کاهش  ایکند و 

متوسط طـول عمـر در  دهدیاست، نشان م يشاخص آمار

 ناز آ يهر عضـو گریبه عبارت د ایجامعه چقدر است  کی

داشته باشد. هر چـه  اتیتوقع ح تواندیجامعه چند سال م

 دیـام ابـدیبهبود  یدرمان نیو همچن یبهداشت يهاشاخص

شـاخص  نیـرو ا نیـو از ا افـتیخواهد  شیافزا یبه زندگ

ــدگو عقب شــرفتیســنجش پ يهااز شــاخص یکــی  یمان

زنان در همه جوامع چنـد سـال  یزندگ دیکشورهاست. ام

از مردان اسـت امـا  شتریسال) ب مین (در کل جهان چهار و

کودکـان سـخت شـنوا بـر  ییشـنوا تیموضوع که ترب نیا

قرار نگرفـت  دییداشته باشد مورد تأ ریتأث نیوالد يدواریام

 توانـدیافـراد م در یمـذهب ي. وجود اعتقادات و باورها)8(
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کـه  يدهـد، بـه طـور شیرا در آنان افـزا يدواریام زانیم

در  یمـذهب يباورهـا يدارا ياگـر فـرد شـودیم حظهمال

 يکـه بـرا یو مشـکالت یموضـوعات درون خـانوادگ نهیزم

 ایـآمده است، باشد، وجود هر موهبـت  شیفرزندان آنان پ

او  يدواریـدر سـطح ام يرییتغ تواندینم یضعف در زندگ

 ییهاتحت آموزش شنواکمکودکان  نیوالد. )9( کند جادیا

در نحوه عملکـرد  تواندیها مآموزش نیکه ا رندیگیمقرار 

بـا  ییشـنواکمکه فرزند آنان در اثـر  یعیآنان نسبت به وقا

او را تحـت  يکند و نظـام فکـر جادیا رییآن روبرو است تغ

کـه در  یمحسوس و نامحسوسـ راتییشعاع قرار دهد و تغ

و  يدواریـام زانیـم توانـدینم دیـآیجـود ماو به و یزندگ

احتمـال وجـود  نیرو ا نیاز ا )10(را کاهش دهد  اوتوکل 

 نیـنسـبت بـه ا شـنواکمفرزنـدان  يدارا نیوالـدکه دارد 

ر رونـد د یراتـییداشـته و تغ يادیز يریپذموضوع انعطاف

 ییشـنواکمخود در طول مـدت زمـان اطالعـات از  يفکر

 یموضوع که توانبخش نیکرده باشند که ا جادیفرزند خود ا

اثر یآنها منجر شود را ب يدواریام شیبتواند به افزا ییشنوا

 کرده باشد.

ــی ــرید یک ــ گ ــر بررس ــه حاض ــداف مطالع ــر  یاز اه اث

 انزیـشـنوا بـر کـاهش مکودکـان کم يداریشن یتوانبخش

آنها بود. همانطور که مشاهده شد به طور  نیوالد یافسردگ

کـه کـودك آنهـا تحـت  ینیدر والـد یافسردگ زانیم یکل

کـه  ینیقرار داشـت نسـبت بـه والـد يداریشن یتوانبخش

قـرار نداشـت، کمتـر  يداریشن یکودکشان تحت توانبخش

و مـادران  86/7 ± 2/5در مقابـل  8/7 ± 6/4بود (پـدران 

ـــل د 4/7 ± 39/3 ـــ73/9 ± 79/5ر مقاب ـــه ای  ن). اگرچ

مشــاهده نشــد (پــدران  داریمعنــ ياخــتالف از نظــر آمــار

971/0=P  19/0و مادران=Pپـژوهش  نیـا جی). بنا بـر نتـا

 دکودکان سـخت شـنوا وجـود دار نیکه در والد یافسردگ

 یتوانبخش يهاکیو تکن ییشنوا تیبر اساس ترب تواندینم

افکار،  تواندیم افسردگی .ابدیفرزندان آنان کاهش  ییشنوا

 دیـبا نیقرار دهد. والد ریاحساسات فرد را تحت تأثو  رفتار

ارتباط کسب کنند کـه بـه  نیرا در ا یخاص يهايتوانمند

آنـان  یعـاطف يهـایمرور زمان بـر شـدت تـنش و ناراحت

 دیرا در آنــان تشــد یافســردگ وزو موجبــات بــر دیــافزایم

وجـود کـه انـد ان دادهنشـ يادیز يهااما پژوهش دهد؛یم

 یبـه بـروز افسـردگ توانـدیم نیدر والـد شـنواکمکودك 

 ینکتــه قابــل ذکــر اســت کــه چگــونگ نیــنجامــد امــا اایب

 یبـه چگـونگ یمسـئله بسـتگ نیـافراد بـا ا نیا يسازگار

 يهاافتـهی. )11(در آنان دارد  يازگارس يهامهارت ياجرا

 ییهـاکینشان داده اسـت تکن نیمحقق گرید يهاپژوهش

 يدارا نیبــه والــد یبــا اســترس و افســردگ هچــون مقابلــ

شده است و  دیتأک يو رشد یکودکان واجد مشکالت حس

و توسـط انـواع  یاجتمـاع يهابه طـور معمـول در شـبکه

ــاکانال ــ يه ــورد بررســ یآموزش ــه و ا یم ــرار گرفت ــق  نی

ــه ســهولت در اختآموزش ــا ب ــه ــد اری ــد  يدارا نیوال فرزن

 نیکـه والـد یتوجه زانیرو م نیاز ا رد،یگیقرار م شنواکم

 کننـدیم جـادیدر خـود ا تیوضـع نیبا ا يبه نوع سازگار

 یکـاهش افسـردگ يراهکار مناسب در راستا کی تواندیم

قابـل  راتیتـأث یمـاندر يهـاکیمحسوب شود و انجام تکن

 داشته باشد.ن نیوالد يبرا نهیزم نیرا در ا یتوجه

ــی ــرید یک ــ گ ــر بررس ــه حاض ــداف مطالع ــر  یاز اه اث

 زانیـشـنوا بـر کـاهش مکودکـان کم يداریشن یتوانبخش

آنها بود. همانطور که مشاهده شد به طـور  نیاضطراب والد

کـه کـودك آنهـا تحـت  ینیاضـطراب در والـد زانیم یکل

کـه  ینیقرار داشـت نسـبت بـه والـد يداریشن یتوانبخش

قـرار نداشـت، کمتـر  يداریشن ینبخشکودکشان تحت توا

و مادران  4/7 ± 59/5در مقابل  06/5 ± 59/3بود (پدران 

اخـتالف  ن). اگرچه ای4/8 ± 77/4در مقابل  6/6 ± 89/4

و  P=185/0مشاهده نشـد (پـدران  داریمعن ياز نظر آمار

 يبـرا یدست از نگرانـ گاهچیه نی). والدP=317/0مادران 

بـازگو  زیـپـژوهش ن نیـ. ا)12( ددارنـیفرزندانشان بـر نم

نتوانسته است بـر  شنواکماست که رفتار فرزند  نیکننده ا

 نیـبگذارد و ا يادیز ریآنان تأث نیشده والد نهیاضطراب به
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بــه  نیمنشــاء اضــطراب در والــد دهــدیموضــوع نشــان م

فرزنـد آنـان  يداریشـن یفراتر از نحوه توانبخش یموضوعات

ده است کـه سـطح مطالعه نشان دا نیا جیمرتبط است. نتا

ــد ــطراب در وال ــال نیاض ــد نرم ــه  یدر ح ــت ک ــوده اس ب

کـه در  یشـگیامورات روزانـه و هم ریتحت تأث توانستهیم

 تیبا آن روبـرو هسـتند قـرار گرفتـه باشـد، وضـع یزندگ

بـوده  نییدر حـد پـا نیوالـد التیو تحص یشتیمع ،یشغل

بر نحوه  یاثرات متفاوت توانستهیم زیموضوع ن نیاست که ا

 کنـدیم انیـب جینتا نیداشته باشد. حال ا نیطراب والداض

قرار  یکه در پژوهش حاضر مورد بررس نینمونه از والد نیا

فرزنـد خـود  ییاز سالمت شنوا يادیز يریرپذیگرفتند تأث

در بـروز اضـطراب  یو ممکن است موانع کنندینم افتیدر

فرزنـد  نیـا ییدر آنان وجود داشته باشد که به نوع شـنوا

از  يجدا نیکاهش اضطراب در والد يبط نباشد. لذا برامرت

 ییشـنوا یتوانبخشـ کیـبـا تکن ییشـنوا سـتمیس میتنظ

مـنظم،  یبـدن تیـفعال ه،یـتغذ نهیدر زم تواندیکودکان م

 یو اجتمـاع ینینشـاعتماد بـه نفـس، عـدم گوشه شیافزا

 ببــه زمــان، کســ دنیشــیاند ،یاجتمــاع تیــبــودن، حما

و ابـراز  دنیـاهش اضطراب، خندک نهیاطالعات مؤثر در زم

تـا  ردیصورت گ نیکاغذ از جانب خود والد يبر رو جانیه

 جـادیکودکـان ا یدر نحوه عملکرد جسـمان یراتییتغ نکهیا

 شود.

ــی ــرید یک ــ گ ــر بررس ــه حاض ــداف مطالع ــر  یاز اه اث

 زانیـشـنوا بـر کـاهش مکودکـان کم يداریشن یتوانبخش

ده شد به طـور آنها بود. همانطور که مشاه نیاسترس والد

کـه کـودك آنهـا تحـت  ینیاسـترس در والـد زانیم یکل

کـه  ینیقرار داشـت نسـبت بـه والـد يداریشن یتوانبخش

نداشـت، کمتـر  قـرار يداریشن یکودکشان تحت توانبخش

ـــدران  ـــود (پ ـــل  2/8 ±  47/4ب و  46/9 ± 45/4در مقاب

 ن). اگرچــه ایــ11 ± 9/4در مقابــل  4/9 ± 68/4مــادران 

مشــاهده نشــد (پــدران  داریمعنــ يآمــار اخــتالف از نظــر

44/0=P  373/0و مادران=Pپـژوهش  نیـا جی). بنا بـر نتـا

کودکـان سـخت شـنوا وجـود دارد  نیکه در والد یاسترس

 یتوانبخش يهاکیو تکن ییشنوا تیتواند بر اساس تربینم

مقـدار آن  ایـکنـد و  دایـفرزنـدان آنـان توسـعه پ ییشنوا

موضوع است کـه  نیا انگریب پژوهش نیا جی. نتاابدیکاهش 

 يهـاکیمـورد مطالعـه بـه نـوع تکن نیعمده استرس والد

رو عوامـل  نیـاز ا شـود،یفرزنـد آنـان مربـوط نم یارتباط

وجود دارند ممکن اسـت  شانیا يبرا یکه در زندگ يادیز

نمـوده  فـایاسـترس آنـان ا جادیدر ا ياکننده نیینقش تع

در کاهش  يادیز یلیفرزند اثرات خ ییباشند که نوع شنوا

 شنواکمکودکان  يدارا نیآن نداشته است. استرس در والد

در وجود آنهـا  تواندیموضوع م نیاز ا افتنیاز زمان اطالع 

آنـان  اتیـروح رییرا به تغ يادیشده و مدت زمان ز نهیبه

برقرار کرده  انیبا اطراف یطیآور محاسترس يدر برخوردها

کنـار  يهاکیست آوردن تکنباشد؛ اما به مرور زمان و به د

ناکارآمد در مقابلـه  يبردن باورها نیو از ب تیآمدن با واقع

بـه  یموضوع به نـوع نیاز مشکل فرزند، ا یبا استرس ناش

 نیـا یاسـت و در زنـدگ دهیمؤثر خـود رسـ زانیم لحداق

به انجام  ازی. عدم ن)13( ردیگیقرار م يدر حد عاد نیوالد

و  نیو والـد شـنواکمکـودك  انیـم یمشارکت يهاتیفعال

و اضـافه شـدن  شـنواکمکودکـان  يریپذتیکاهش مسئول

فرزنـدان بـر عهـده  ییشـنواکمکه بـه واسـطه  یتیمسئول

مراقبت از فرزند  ،يود کارآمدخ تین قرار دارد به تقویوالد

است کـه  دهیانجام نیوالد نیدر ا یروانشناخت یستیو بهز

به واسطه  ییشنوا ستمیس تیانتظار داشت با تقو توانینم

بـر اسـترس  يادیـزمان کوتـاه اثـرات ز کیدر  یتوانبخش

آور اسـترس را در مراکـز مختلـف اسـترس نیکه ا نیوالد

 داشته باشد. کنند،یم افتیدر

بود که به علت  نیا مطالعه نیانجام ا يهاتیمحدود از

و مخصوصـاً پـدران از  نینامناسب، والـد ياقتصاد تیوضع

 يامـنظم دوره یجهـت بررسـ ییمراجعه به مراکـز شـنوا

 قیجهـت تشـو کـهیبطور کردند،میسمعک کودك امتناع 

ــه تکم ــا ب ــآنه ــنامه لی ــژوهش  يهاپرسش ــپ ــه  کی جلس
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در نظـر گرفتـه  گانیراعک سم میو تنظ ییشنوا شاتیآزما

 یتوانبخشـ ریتـأث ندهیدر مطالعات آ شودیم شنهادیپ شد.

 شی(بـ يشتریب یبا مدت زمان توانبخش نیبر والد ییشنوا

 .ردیقرار گ یاز دو سال) مورد بررس

 یعـوامل رسد،یپژوهش، به نظر م يهاافتهیتوجه به  با

و  یلیسـطح تحصـ ،یزنـدگ تیفیک ،یطبقه اجتماعچون 

در منـاطق  شـنواکمفرزنـدان  يدارا نیوالـد نییپـا یشغل

در اضــطراب،  يمــورد مطالعــه عامــل مــؤثرتر ییایــجغراف

خـدمات  افـتینسبت به در يدواریاسترس و ام ،یافسردگ

 باشد. انفرزند ییشنوا یتوانبخش

 تشکر و قدردانی
کش پرسـنل زحمـت محتـرم و تیریاز مـد لهینوسیبد

 ومرکـز خـانواده  اد وبـآ خرم وشایمرکز خانواده و کودك ن

کودکـان  ءایـبـا اول یبـاد کـه در همـاهنگآکودك نجوا نور

 داشتند تشکر يها همکارپرسشنامه لیجهت تکم شنواکم

 شود.یم یقدردان و

 

 



روزبهانی و ویسکرمی ... یبه زندگ دیو ام یبر استرس، اضطراب، افسردگ يداریشن یاثربخشی توانبخش یبررس  

 

 97 تابستانم، بیستیافته، دوره  / 20 

References 
1. Vaile Wright C, Collinsworth LL, 

Fitzgerald LF. Why did this happen to me? 
Cognitive schema disruption and 
posttraumatic stress disorder in victims of 
sexual trauma. J Interpersonal Violence. 
2010; 25(10): 1801-1814. 

2. Homans NC, Metselaar RM, Dingemanse 
JG, van der Schroeff MP, Brocaar MP, 
Wieringa MH, et al. Prevalence of age-
related hearing loss, including sex 
differences, in older adults in a large cohort 
study. Laryngoscope. 2017; 127(3): 725-
730. 

3. Ohama N, Sato H, Shinozaki K, 
Yamaguchi-Shinozaki K. Transcriptional 
Regulatory Network of Plant Heat Stress 
Response. Trends Plant Sci. 2017; 22(1): 
53-65. 

4. Teeraananchai S, Kerr SJ, Amin J, 
Ruxrungtham K, Law MG. Life expectancy 
of HIV-positive people after starting 
combination antiretroviral therapy: a meta-
analysis. HIV Med. 2017; 18(4): 256-266. 

5. Ariapooran S. Mathematics Motivation, 
Anxiety, and Performance in Female 
Deaf/Hard-of-Hearing and Hearing 
Students. Communication Dis Quart. 2017; 
38(3): 172-178. 

6. Aburto JM, Beltrán-Sánchez H, García-
Guerrero VM, Canudas-Romo V. 
Homicides in Mexico reversed life 
expectancy gains for men and slowed them 
for women, 2000–10. Health Affairs. 2016; 
35(1): 88-95. 

7. Talebi H, Habibi Z, Abtahi HR, Tork 
Ladani N. Parental anxiety in cochlear 

implanted children’s family. Hearing, 
Balance Commun. 2018: 1-4. 

8. Lissi MR, Sebastián C, Iturriaga C, Vergara 
M. Chilean deaf adolescents’ experiences 
with reading: beliefs and practices 
associated to different types of reading 
activities. Deafness Educ Int. 2017; 19(2): 
84-94. 

9. Solomon A. Far from the Tree: Young 
Adult Edition-How Children and Their 
Parents Learn to Accept One Another. Our 
Differences Unite Us. Simon and Schuster 
Pub. 2017: 45-53. 

10. Al-Hilawani YA. Hearing and Deaf and 
Hard of Hearing: a Comparison on 
Metacognition, the Mooney Problem 
Checklist, Iq, and Gender. The Volta Rev. 
2017; 116(1): 5-28. 

11. Ebrahimi H, Mohammadi E, Pirzadeh A, 
Shamshiri M, Mohammadi MA. Living 
with Worry: The Experience of Mothers 
with Deaf Child. Int J Pediatr-Massha. 
2017; 5(6): 5183-5193. 

12. Zaidman-Zait A, Most T, Tarrasch R, 
Haddad-eid E, Brand D. The Impact of 
Childhood Hearing Loss on the Family: 
Mothers' and Fathers' Stress and Coping 
Resources. J Deaf Stud Deaf Educ. 2016; 
21(1): 23-33. 

13. Allen S, Crawford P, Mulla I. Exploring the 
acceptability of innovative technology: A 
pilot study using LENA with parents of 
young deaf children in the UK. Child Lang 
Teach Ther. 2017; 33(2): 117-128. 

 
 
 



روزبهانی و ویسکرمی ... یبه زندگ دیو ام یبر استرس، اضطراب، افسردگ يداریشن یاثربخشی توانبخش یرسبر  

 

 97 تابستان، مبیستیافته، دوره  / 21 

  
 

Investigation into the effectiveness of auditory rehabilitation on the stress, 
anxiety, depression and life expectancy of parents of deaf children 

         
 Veiskarami P1, Roozbahani M*2 
1. Master Student in Psycology, Islamic Azad University, Boroujerd Branch, Boroujerd, Iran. 
2. Assistant Professor, Motor Behavioral Group, Islamic Azad University, Boroujerd Branch, Boroujerd, Iran. 
Mehdi.roozbahani@gmail.com 
 
Received: 3 April 2018     Accepted: 21 May 2018 
Abstract 

Background: The purpose of this study is to investigate the effectiveness of auditory rehabilitation 
of deaf children on the stress, anxiety, depression and life expectancy of their parents. 
Materials and Methods: The study was a comparative study and the population studied was all 
parents of deaf children in Khoramabad and Noorabad, cities in Loresran  in 2017. Accordingly, 60 
parents with deaf children were selected by a non-random sampling method. The children of 30 
fathers and mothers (15 fathers and 15 mothers) received hearing rehabilitation services, and the 
children of thirty parents (15 fathers and 15 mothers) did not receive audiotory rehabilitation 
services. To measure the variablility of the research, the questionnaire of stress, anxiety and 
depression (doss21, libond&libond1987) and hope questionnaire (miller,1998) were used. Data was 
analyzed by multi-variable analysis of variance. 
Results: The results of this study showed that there was no significant difference between stress, 
anxiety, depression and life expectancy of parents who had hearing impaired children (early hearing 
rehabilitation) and parents whose children had not teceived early rehabilitation. 
Conclusion: According to the reseatch finding, it seems that factors such as social class, quality of 
life, educational status and the low frequency of parents of deaf children in the geographical areas 
studied are more effective in anxiety, stress, depression and life expectancy than hearing 
rehabilitation services for children. 
Keywords: Stress, anxity, depression, life expectancy, Hearing rehabilitation 
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