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چکيده
یکی از مهمترین عواملی که موجب بروز تعارض در زندگی زناشویی میگردد ،مشکالت ارتباطی
زوجهاست که نتیجهی فقدان مهارتهای مناسب و ضروری برای برقراری روابط سالم و صمیمانه است.
پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر برنامهی غنیسازی ارتباط بر تعارض و صمیمیت والدین دانشآموزان
کمتوانذهنی انجام شد .روش پژوهش ،نیمهآزمایشی و از نوع طرحهای پیشآزمون ـ پسآزمون با گروه
کنترل میباشد .جامعهی پژوهش ،والدین دانشآموزان کمتوان ذهنی شهرستان سنندج بود .با استفاده از
روش نمونهگیری در دسترس 30 ،نفر که نمرهی تعارض زناشویی باالتری داشتند ،انتخاب شده و در دو گروه
آزمایش و کنترل قرار گرفتند .برنامهی غنیسازی ارتباط برای گروه آزمایش در هشت جلسهی  90دقیقهای
به صورت یک جلسه در هفته برای گروه آزمایش برگزار شد اما گروه کنترل هیچ مداخلهای دریافت نکرد.
ابزار جمعآوری دادهها ،مقیاس صمیمت واکر و تامپسون ،و پرسشنامهی تعارضات زناشویی ثنایی و
همکاران بود .داده ها با استفاده از آزمون تحلیل کواریانس تجزیه و تحلیل شدند و نتایج نشان داد آموزش
برنامهی غنیسازی ارتباط باعث کاهش تعارض و افزایش صمیمیت والدین دانشآموزان کمتوانذهنی شده
است .بر اساس یافتههای پژوهش ،میتوان از برنامهی غنیسازی ارتباط در راستای مداخالت بالینی و درمانی
به ویژه برای بهبود روابط والدین کودکان استثنایی استفاده نمود.
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واژگان كليدي :تعارضات زناشويی ،صميميت زناشويی ،برنامهی غنیسازی ارتباط ،والدين
کودکان کمتوان ذهنی.

مقدمه
نوزادانی که بــا بیماریهای مادرزادی به دنیا میآیند ،گاهی دچار مشکالتی نظیر ناتوانیهای
ذهنی یا فیزیکی میشوند (پارکر 1و همکاران .)2010 ،تولد و حضور کودکی با
کمتوانیذهنی در هرخانوادهای میتواند به مثابهی رویدادی نامطلوب و چالشزا موجب
ایجاد تنیدگی ،سرخوردگی و نومیدی شود .شواهد متعددی وجود دارد که نشان میدهند
والدین کودکان دارای مشکالت هوشی ،به احتمال بیشتری با مشکالت اجتماعی ،اقتصادی
و هیجانی که غالبا ماهیت محدودکننده ،مخرب و فراگیر دارند ،مواجه میشوند (هاستینگ،2
2006؛ کامیس .)2007 ،3اختالل کمتوانذهنی شامل افرادی میشود ،که هوش آنها حدود
دو انحراف معیار از میانگین هوش عمومی پایینتر بوده و دارای اختالل در کارکرد سازشی
هستند و از نظر رشدی دچار تأخیر چشمگیری میباشند .این دانشآموزان به علت
ویژگیهایی که دارند ،بسیار آسیبپذیرند و نیاز به حمایت و مراقبت زیاد والدین دارند
(آندا 4و همکاران ،)2006 ،به همین دلیل والدین دارای کودکان کمتوانذهنی نسبت به
والدین کودکان عادی ،فشار روانی و تعارضهای بیشتری را تحمل میکنند (گوپتا2007 ،؛
سینگر ،اثریج و آالندا .)2007 ،این فشارهای روانی گاه از زمان تولد کودک و یا قبل از آن
و همچنین در مرحله تشخیص آغاز می شود و با افزایش سن کودک بر آن افزوده می
شود(سیداسماعیلی قمی ،و همکاران .)1394 ،این فشار روانی و تعارضها میتواند ناشی از
نگرانی از آیندهی کودک ،چگونگی کنار آمدن کودک با مشکالت آینده ،مشکالت
رفتاری و سطح ناتوانی کودک ،هزینههای سنگین اقتصادی ،نگرش منفی جامعه ،محدودیت
در دسترسی به خدمات و امکانات ،تعارضهای مربوط به بچهدار شدن مجدد و غیره باشد
(کامیس .)2007 ،مشکالت رفتاری این کودکان می تواند واکنشهایی در اعضای خانواده
ایجاد کرده و از این طریق بر ساختار و عملکردهای خانواده تاثیر بگذارد(عزیزی و همکاران،
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 .)1397در کل ،به وجود آمدن تعارض بین زن و شوهر امری طبیعی است .به دلیل ماهیت
تعامل زوجها گاهی اوقات اختالفنظر روی میدهد و در نتیجه زوجها نسبت به همدیگر
احساس خشم ،ناامیدی و نارضایتی میکنند .بنابراین در ازدواج باید فرض را بر این گذاشت
که بروز تعارض ،جزیی از رابطهی زناشویی و زندگی مشترک است .بنابراین زن و شوهر
باید یاد بگیرند که تعارضهای خود را حل کنند تا خوشبخت شوند (ژانگ 1و همکاران،
 .)2017زیرا تعارض زوجها باعث ضعف سالمت جسمی و روانی آنان (ساوث )2012 ،2و
افسردگی شده (ال ،)2011 ،3و بر ایجاد عواطف منفی و انزوای فرزندان (فرانکل و همکاران،
 ،)2015ناامنی عاطفی فرزندان نسبت به روابط زوجی ،رفتارهای تغذیهای ناسالم فرزندان
(جورج 4و همکارانش ،)2014 ،رفتار خشونتآمیز کودکان (دوو 5و همکاران،)2012 ،
مشکالت تحصیلی و اختالالت رفتاری (دولز 6و همکاران ،)2010 ،نشانگان جسمی (بای 7و
همکاران ،)2015 ،تنش و اضطراب (کاس 8و همکاران ،)2013 ،و مشکالت سازگاری
فرزندان مانند اضطراب ،افسردگی ،اختالل سلوک و غیره (کامینگ 9و همکاران)2015 ،
تأثیر میگذارد.
محققین عوامل مهم تعارض زوجها را ،عدمآگاهی از مهارتهای برقراری ارتباط،
سبکهای دلبستگی ،و فقدان یا کمبود صمیمیت معرفی میکنند .بحرانها و مشکالت،
تجاربی هستند که همواره زوجها را برای بررسی کردن زندگی و ارزشهایشان برمیانگیزند.
بحران چه شدید و چه خفیف باشد ،برای زوجهایی که درگیر آن میشوند ،تکاندهنده
است ،آنها ممکن است توانمند و باشهامت به آن پاسخ گویند و یا با ناتوانی و ضعف به آن
عکسالعمل نامناسب نشان دهند .از همان روزهای آغازین رابطهی زناشویی ،عدمتوافقهای
جدی و مکرر به وجود میآیند که اگر حل نگردند ،میتوانند رضایت ،صمیمیت و ثبات
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زناشویی را با تهدید جدی مواجه کنند (ایونیک 1و همکاران )2014 ،و برعکس ،در خانواده-
هایی که ارتباط میان اعضا و تعامالت داخل خانواده براساس صمیمیت و نزدیکی و صحبت
و تفاهم بین افراد استوار است  ،تمام اعضا در برابر فشار زندگی مقاوم و مصون هستند
(گلدنبرگ و گلدنبرگ )1397 ،زیرا عناصر تشکیلدهندهی یک ازدواج موفق شامل عشق،
ارتباط خوب ،تعهد ،تفاهم ،نگرانی ،مراقبت از یکدیگر و با هم بودن است .ارتباط مؤثر و
کارآمد ،شرط الزم برای سالمت روانی و عاطفی ،شادی و ثبات زناشوییاست .برقراری
ارتباط صمیمی شامل انتقال احساسات و افکار به طور صریح و بیان نیازها و راهحل مشکالت
در روابط زناشویی است .زن و شوهر زمانی به رضایت میرسند که به اندازهی کافی در
ارتباطشان با یکدیگر صمیمی و در حل مشکالتی که در زندگیشان به وجود میآید ،با
همدیگر همکاری کنند (ایسر 2و همکاران )2014 ،اما در صورت فقدان صمیمیت و ضعف
مهارتهای ارتباطی ،تعارض نه تنها حل نمیشود بلکه نارضایتی موجود ،تعارضهای
بیشتری را موجب میگردد .تعارض در رابطهی زناشویی از مهمترین عوامل بروز تنش،
سردی روابط ،گسیختگی انسجام خانواده و در نتیجه ایجاد کانونی که نه تنها نمیتواند
نیازهای عاطفی ،روانی و امنیتی اعضای خود را برآورده سازد ،بلکه باعث بروز آشفتگی
روانی ،ناراحتیها و مشکالت روانی در اعضا میشود (احمد و رید )2008 ،در حالیکه
وظیفهی اولیهی خانواده ،برقراری ارتباط اسـت و عملکرد خـانواده منجـر بـه رفـع نیازهای
اجتماعی و فردی خانواده شده و موجب رشد و تکامـل ،اعتمـادبهنفس و اجتماعی شدن
اعضای خانواده مـیگردد .ارتبـاط روشـن و مـؤثر بـین افـراد خانواده موجب رشد احساسات
و ارزشها میشود .ارتباط مؤثر ،سنگ زیربنایی خانوادهی سالم و موفق است .به عبارتی
دیگر وقتی اعضای خانوادهای از الگوهای ارتبـاطی مـؤثر استفاده میکنند ،انتقال و درک
واضحی از محتوا و قصد هر پیامی دارند ،نیازهای روانی اعضای خانواده را ارضا میکنند و
ارتباط و شرکت در اجتماع را تداوم مـیبخـشند .نـوع نظام خانواده و الگوهای ارتباطی آن،
اثر مهمی بر اعضای خـانواده دارد زیـرا شخـصیت ،یادگیری ،اعتمادبهنفس ،قدرت انتخاب
و تصمیمگیری منطقی افراد خـانواده ،همـه بـه نوع اطالعات و نحوهی انتقال آن بین اعضای
خانواده وابسته است (غالمزاده و همکاران )1388 ،و هرگاه زوجها از مهارتهای ارتباطی
1. Iveniuk
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مؤثر استفاده کنند ،تعارض کمتر و صمیمیت بیشتری را تجربه خواهند کرد (رونان 1و
همکاران )2014 ،که این صمیمیت ،پیامدهای مثبت زیادی از جمله احساس تعلق ،مراقبت و
حمایت متقابل ،موفقیتهای اجتماعی و اقتصادی ،و استقامت و توان باال در مواجهه با
مشکالت به همراه دارد (استاوال 2و همکاران.)2019 ،
مهارتها و تواناییهای والدین بر رفتار کودک مؤثر است .داشتن روابط سالم
خانوادگی میتواند به رشد تواناییهای کودک با نارساییهای هوشی کمک کند .عوامل
متعددی بر سالمت خانواده تأثیر میگذارند که یکی از این عوامل ،سالمت جسمی و روانی
والدین است (ویدهیا و راجو .)2007 ،3داشتن رابطهی صمیمانه بر سالمت روان مؤثر است.
ازدواج ،یک رابطهی صمیمانه است که در آن بهواسطهی صمیمیت ،نیاز عاطفی زوجها
برآورده میشود و امکان حل تعارض میان آنها افزایش مییابد (الرنسی 4و همکاران،
 .)2005مهارتهای حل تعارض میتواند یک شاخص کلیدی در روابط عاشقانهی موفق
باشد (ویسکریچ و دیلوی )2013 ،5زیرا توانایی مدیریت تعارضها به شکل سازنده میتواند
یک ارتباط قوی را در رابطهی زوج شکل دهد و زوجها را برای ایجاد یک رابطهی صمیمی
کمک کند (ساموهانو .)2013 ،6پذیرش متقابل تفاوتها ،و آموزش مهارتهای گفتوگو
برای حل تفاوتها مفاهیمی هستند که زوجها باید به آن بپردازند (شرمن .)2004 ،پایهی
صمیمیت زمانی گذاشته میشود که زن و شوهر نسبت به ابراز احساسات خود ،راحت باشند
و ارتباط درستی با هم داشته باشند (دوبا 7و همکاران .)2012 ،در این راستا ،هانسون 8و
لنجلند )2006( 9در پژوهشی نشان دادند که آموزش مهارتهای ارتباطی به زوجهایی که در
تعامالت زناشویی مشکل داشتند ،باعث بهبود روابط زناشویی زوجها و کاهش تعارضات و
افزایش سالمت روان در آنان میگردد.
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رویکردهای گوناگون جدیدی در زمینهی آموزش مهارتهای ارتباطی در جهت بهبود
و پربار ساختن روابط زناشویی به وجود آمدهاند که هدف تمامی این رویکردها ،بهبود روابط
زوجهاست .رویکرد غنیسازی ارتباط ،از جمله رویکردهای جدیدی است که در زمینهی
آموزش مهارتهای خاص در جهت بهبود و غنی ساختن روابط زوجها طراحی شده است.
هدف این برنامه ،افزایش رضایت روانشناختی و عاطفی موجود در رابطه است .بهعالوه این
برنامه به سالمت روانشناختی و عاطفی شرکتکنندگان کمک میکند (نظری.)1394 ،
برنامهی غنیسازی ارتباط ،یک درمان خانوادگی با رویکرد آموزش روانی و مبتنی بر
آموزش مهارت به جای کاهش عالﺋم است و به افراد کمک مینماید تا روابطشان را بهتر
کنند و در عین حال کیفیت این روابط را در طول زمان حفظ نمایند (سوکا .)2011 ،1این
رویکرد یک الگوی آموزشی تعلیم مهارت برای بهبود رضایت و ثبات رابطه زوجی است.
در این الگو زوجها یاد میگیرند چگونه نسبت به هم بدون پیشداوری ،پذیرا و همدلتر
باشند (گینزبرگ .)2006 ،برنامهی غنیسازی ارتباط به جای درمان بر آموزش متکی است.
این دیدگاه بر یادگیری مهارتهای مشخص به جای درمان یا حل مشکل متمرکز است .در
این دیدگاه حل مشکل نادیده گرفته نمیشود ،بلکه به مراجع آموزش داده میشود به عنوان
بخشی از درمان به حل مشکالت بپردازد (نظری.)1394 ،
پژوهشهای زیادی اثربخشی غنیسازی ارتباط بر سازگاری زوجها (کالکان 2و
ارسانلی ،)2008 ،کاهش تعارضهای زناشویی (امیدیانفر و همکاران1394 ،؛ مظهری و
همکاران ،)1395 ،و افزایش صمیمیت زوجها (اعتمادی1384 ،؛ ابراهیمی و همکاران،
 )1390را نشان دادهاند؛ زیرا گفت و شنود ،نقش کلیدی در ایجاد صمیمیت و رضایت از
زندگی دارد .بنابراین آموزش الگوی ارتباطی بر میزان شادی و رضایت از زندگی زوجها
(خسروی و همکاران )1390 ،و شیوههای حل تعارض مؤثر است و هر چه پیوند زناشویی،
سازنده و بدون سرزنش باشد ،همسران از خشنودی باالتری برخوردار خواهند بود
(شعاعکاظمی .)1389 ،آموزش مهارتهای ارتباطی باعث ابراز احساسات پنهان ،و افزایش
سازگاری اجتماعی ،خانوادگی ،هیجانی و سازگاری کلی مادران دارای کودک عقبمانده
ذهنی میشود (احمدخانی و همکاران.)1394 ،
1. scuka
2. Kalkan
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با توجه به اثرات مخرب وجود تعارض و فقدان صمیمیت زوجها و بیشتر بودن این
مشکالت میان والدین کودکان کمتوانذهنی (سینگر و همکاران ،)2007 ،و با توجه به اینکه
مشکالت ارتباطی از مهمترین عوامل بروز ناسازگاری و نارضایتی در زندگی زناشویی به
شمار میرود (گینزبرگ ،)2006 ،و با توجه به تأثیر آموزش مهارتهای ارتباطی بر افزایش
احساس همبستگی و بهبود سالمت روانی والدین کودکان کمتوانذهنی (النگلند و وال،
 ،) 2009و با توجه به کمبود پژوهش در این حوزه ،این پژوهش در صدد بررسی اثربخشی
آموزش برنامهی غنیسازی ارتباط بر افزایش صمیمیت و کاهش تعارض و ابعاد تعارض
والدین دانشآموزان کمتوانذهنی میباشد.

روش
روش این پژوهش ،نیمهآزمایشی با طرح پیشآزمونـ پسآزمون با گروه کنترل بود .جامعهی
آماری پژوهش شامل والدین دانشآموزان کمتوان ذهنی شهرستان سنندج بودند .روش
نمونه گیری ،روش در دسترس بود .به این منظور از طریق واحد کارشناسی کمتوان ذهنی
اداره ی استثنایی ،فراخوانی مبنی بر برگزاری کارگاه رایگان بهبود روابط زناشویی والدین
دانشآموزان کمتوان ذهنی به مدارس دانشآموزان کمتوان ذهنی ارسال گردید و از
متقاضیان درخواست شد که در مدت زمان دو هفته ثبتنام نمایند .پس از تکمیل پیشآزمون
توسط شرکتکنندگان 30 ،نفر که نمرهی تعارض زناشویی باالتری داشتند ،انتخاب شده و
در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند .والدین حاضر در گروه آزمایشی ،دارای میانگین
سنی  33/06و انحراف استاندارد  ،4/66تحصیالت زیر دیپلم ( 13نفر) و دیپلم ( 2نفر) ،و 12
نفر مادر و  3نفر پدر بودند و والدین گروه کنترل ،دارای میانگین سنی  33/00و انحراف
استاندارد  ،4/59تحصیالت زیر دیپلم ( 12نفر) و دیپلم ( 3نفر) ،و  11نفر مادر و  4نفر پدر
بودند.
مالکهای ورود به پژوهش ،شامل الف) شرکت نداشتن در هر نوع مداخله درمانی
موازی ،ب) نداشتن سابقهی بستری در بیمارستانهای روانی ،ج) نداشتن اعتیاد ،و د) تکمیل
فرم رضایت آگاهانه برای شرکت در پژوهش بود و مالکهای خروج از پژوهش نیز عبارت
بودند از :الف) شرکت نکردن در جلسات درمانی برای سه جلسه بدون دلیل موجه و قابل
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قبول ،ب) همکاری نکردن با درمانگر و انجام ندادن تکالیف اصلی پیشنهاد شده به وسیله
درمانگر.
برای جمعآوری دادهها ،از مقیاس صمیمت واکر و تامپسون (ثنایی ،)1379 ،و
پرسشنامهی تعارضات زناشویی (فرم تجدیدنظرشده) ثنایی و همکاران ( )1386استفاده شد.
مقیاس صمیمت :این مقیاس ،یک ابزار  17سوالی است که برای سنجیدن مهر و
صمیمیت تدوین شده است .این مقیاس جزیی از یک ابزار بزرگتر است که چندین بعد
صمیمت را در بر میگیرد اما توسط تهیهکنندگان آن به صورت مقیاس مستقلی گزارش شده
است .صمیمیت ،توجه و اهمیت اعضای خانواده برای یکدیگر تعریف شده است و عوامل
نزدیکی عاطفی در قالب مهر ،از خود گذشتگی و رضایت را شامل میشود .احساسی است
مبنی بر این که رابطه مهم ،باز ،توام با عزت ،همبستگی ،و تعهد متقابل است .نمرهی آزمودنی
از طریق جمع نمرات سؤال ها و تقسیم آن بر عدد  17حاصل میشود .دامنهی نمرات بین 1
تا  7است که نمرهی باالتر ،نشانهی صمیمیت بیشتر است .مقیاس صمیمیت با ضریب آلفای
 0/91تا  0/97از همسانی درونی بسیار عالی برخوردار است .اطالعاتی دربارهی ثبات آزمون
گزارش نشده است .اگر چه در مأخذ اولیه ،اطالعاتی دربارهی روایی این مقیاس گزارش
نشده است ،اما مقیاس صمیمیت با گزارش مادران از کمکهای دور و نزدیک به آنان و
گزارش دختران از کمک نزدیک به مادران ،همبستگی نشان داده است (ثنایی و همکاران،
.)1387
پرسشنامه تعارض زناشویی :این پرسشنامه برای سنجیدن تعارضهای زن و شوهر
میباشد .این پرسشنامه ،هشت بعد از تعارضها را میسنجد که عبارتند از :کاهش
همکاری ،افزایش واکنشهای هیجانی ،افزایش جلبحمایت فرزند (ان) ،کاهش رابطهی
جنسی ،افزایش رابطهی فردی با خویشاوندان خود ،کاهش رابطهی خانوادگی با
خویشاوندان همسر و دوستان ،جدا کردن امور مالی از یکدیگر ،و کاهش ارتباط مؤثر .برای
هر سؤال 5 ،نمره در نظر گرفته شده که به تناسب 1 ،تا  5نمره به آنها اختصاص داده شده
است .حداکثر نمرهی کل پرسشنامه 270 ،و حداقل آن 54 ،است .سؤالهای خردهمقیاسها
از این قرار است :کاهش همکاری ،پرسشهای 34 ،25 ،18 ،12 ،4؛ افزایش واکنشهای
هیجانی ،پرسشهای 51 ،49 ،42 ،36 ،27 ،20 ،14 ،6؛ افزایش جلب حمایت فرزند،
پرسشهای 44 ،38 ،31 ،22 ،9؛ کاهش رابطه جنسی ،پرسشهای 40 ،35 ،19 ،13 ،5؛
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افزایش رابطه فردی با خویشاوندان خود ،پرسشهای 43 ،37 ،29 ،21 ،15 ،8؛ کاهش
رابطهی خانوادگی با خویشاوندان همسر و دوستان ،پرسشهای 53 ،50 ،46 ،32 ،23 ،1؛ جدا
کردن امور مالی از یکدیگر ،پرسشهای 48 ،39 ،33 ،24 ،17 ،10 ،2؛ کاهش ارتباط موثر،
پرسشهای  .54 ،52 ،47 ،45 ،41 ،30 ،28 ،26 ،16 ،11 ،7 ،3نمرهگذاری گزینهها به این
صورت است :هرگز ( ،)1بهندرت ( ،)2گاهی ( ،)3اکثرا ( ،)4همیشه ( .)5سؤاالت ،11 ،3
 54 ،47 ،45 ،33 ،30 ،26 ،14به صورت معکوس نمرهگذاری میشوند .حداکثر نمرهی هر
خردهمقیاس ،مساوی با تعداد سؤالهای آن خردهمقیاس ضرب در  5است .در این ابزار،
نمرهی بیشتر ،به معنی تعارض بیشتر بوده و نمرهی کمتر ،به معنی رابطهی بهتر و تعارض
کمتر است .کسانی که نمرهی خام آنها در دامنهی  79تا  149قرار گیرد ،دارای روابط
بهنجار هستند؛ و کسانی که نمرهی خام آنها در دامنهی  150تا  186قرار گیرد ،دارای
تعارض بیش از حدِ بهنجار؛ و نمرهی خام  187و باالتر ،دارای تعارض شدید و یا روابط
شدیدا آسیبپذیر هستند .آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه روی یک گروه  270نفری
برابر با  0/96به دست آمد و برای  8خردهمقیاس آن از این قرار است :کاهش همکاری،
0/81؛ کاهش رابطهی جنسی0/61 ،؛ افزایش واکنشهای هیجانی0/70 ،؛ افزایش جلب
حمایت فرزند0/33 ،؛ افزایش رابطهی فردی با خویشاوندان خود0/86 ،؛ کاهش رابطهی
خانوادگی با خویشاوندان همسر و دوستان0/89 ،؛ جدا کردن امور مالی از یکدیگر0/71 ،؛
و کاهش ارتباط موثر .0/69 ،پرسشنامهی تعارضات زناشویی از روایی محتوایی خوبی
برخوردار است .در مرحله ی تحلیل محتوای آزمون ،پس از اجرای مقدماتی و محاسبهی
همبستگی هر سؤال با کل پرسشنامه و مقیاسهای آن ،به دلیل همبستگی مناسب تمام
سؤاالت ،هیچ سؤالی حذف نشد (ثنایی و همکاران.)1387 ،
شیوهی اجرای پژوهش :پس از انتخاب نمونه و جایگزینی آنها در دو گروه آزمایش و
کنترل ،جلسات آموزش برنامهی غنیسازی ارتباط در  8جلسهی  90دقیقهای به صورت 1
جلسه در هفته در سالن جلسات مرکز استثنایی پیشحرفهای و حرفهای نوآوران شهرستان
سنندج برای گروه آزمایش برگزار شد و گروه کنترل هیچ آموزشی دریافت نکرد و پس از
اتمام جلسات ،هر دو گروه پسآزمون را تکمیل کردند .پس ازپایان مرحلهی پسآزمون،
جهت رعایت اصول اخالقی و حرفهای در پژوهش ،زمان برگزاری جلسات درمانی برای
گروه کنترل نیز مشخص شد.
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روش تدریس مورد استفاده در مداخله ،روش فراگیرمحور و مشارکتی با استفاده از
مدلسازی ،اجرای نمایش ،اراﺋهی فیلمهای کوتاه آموزشی مهارتهای ارتباطی بود .شرح
مختصر پروتکل جلسات که توسط محقق با اقتباس از اصول برنامهی غنیسازی ارتباط
سوکا )2011( 1و جورنی ،)2005( 2و پژوهش ابراهیمی و همکاران ( ) 1390طراحی گردید،
در جدول 1ارایه شده است.
جدول  .1شرح مختصر جلسات برنامه غنیسازی ارتباط
خالصه محتوای جلسات

جلسات

فرایند :آشنایی اعضای گروه با هم ،آشنایی با اصول و مقررات گروه و اهداف و چهارچوبها و کاربرد
اول

برنامهی غنیسازی ارتباط
تکلیف :خواندن شعر مربوط به مهارتهای ارتباطی قبل از هر جلسه تا پایان جلسات ،نوشتن اهداف و
انتظارات خود
فرایند :آموزش مهارت بیانگری برای اینکه زوجها قادر شوند خودشان را آزادانه و با صداقت و شفاف
ابراز کنند و از رفتارهای دفاعی ،سرزنش ،تهمت ،خصومت ،برونفکنی مسئولیت احساسات اجتناب

دوم

نمایند.
تکلیف :تمرین صحبت کردن گویا و مستقیم و واضح با همسر خود به مدت هر روز نیم ساعت و اراﺋهی
گزارش در جلسهی بعد
فرایند :آموزش مهارت گوش دادن فعال و پذیرا به طوری که زوجها قادر شوند نسبت به هم پذیرندهتر

سوم

و مراقبتکنندهتر باشند و در انتقال این پذیرنده بودن هم مهارت پیدا کنند.
تکلیف :تمرین گوش دادن پذیرا با همسر خود به مدت هر روز نیم ساعت؛ آماده کردن نمایش گوش
دادن پذیرا و صحیح و حالت گوش دادن غیرفعال برای جلسهی بعد
فرایند :آموزش مهارت تبدیل و اجرای هم زمان مهارت صحبت کردن صحیح و گوش دادن پذیرا و
همدالنه و مقایسهی این نوع گفتوگو با گفتوگوی بدون مهارت؛ آموزش مهارتهای تبدیل و کمک

چهارم

به اعضای گروه که رابطهی بین بیان یک شخص و استنباط شخص دیگر را درک کنند.
تکلیف :تمرین این دو مهارت به طور همزمان با همسر هنگام حرف زدن با هم در طول هفته و اراﺋهی
گزارش نتایج در جلسهی بعد

فرایند :آموزش مهارت حل تعارض برای اینکه زوجها قادر شوند که در موقعیتهای تعارض ،راهحل-

های سازندهای متمرکز بر ارضای تمایل و رضایت دو طرف پیشنهاد دهند و هر دو عضو به انجام ان
پنجم

متعهد شوند تا در نهایت هر دو عضو احساس برنده بودن و برابری داشته باشند.
تکلیف :انتخاب یک مورد از تعارض های خود و تمرین حل تعارض ماهرانه و سازنده و گزارش نتیجه
در جلسهی بعد

1. scuka
2. Guerney
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فرایند :آموزش مهارت تغییر خود برای اینکه فرد خواهان تغییر ،قادر شود تغییر موردنظرش را با اطمینان
ششم

بیشتر و بادوامتر انجام دهد.
تکلیف :اتنخاب یک مورد رفتار نیازمند تغییر (سادهتر از سایر موارد) و تمرین تغییر دادن رفتار و اراﺋهی
نتایج در جلسهی بعد
فرایند :آموزش مهارت کمک به تغییر همسر ،برای اینکه فرد قادر شود صبورانه و به طور سازنده از

هفتم

تالشهای تغییر همسرش حمایت کند و به او یاری رساند.
تکلیف :انتخاب یک مورد رفتار نیازمند تغییر همسر (سادهتر از سایر موارد نیازمند تغییر) ،و تمرین کمک
به تغییر رفتار همسر و اراﺋهی گزارش نتایج در جلسهی بعد

فرایند :آموزش مهارتهای تعمیم و بقا و ایجاد توانایی در اعضای گروه برای اینکه بتوانند تمام مهارت-

های آموختهشده را در روابط زناشویی خود و زندگی روزمرهشان به کار برند و به طور مداوم از آنها
هشتم

بهره ببرند .جمعبندی و پاسخگویی به سؤاالت و اجرای پسآزمون در پایان جلسه.
تکلیف :تمرین تمام مهارتهای یادگرفتهشده در روابط همسران با هم و تالش و مراقبت مستمر در حفظ
تغییرات صورت گرفته در دوره

برای تجزیه و تحلیل دادهها از آمار توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد)؛ و آمار
استنباطی (تحلیل کواریانس) استفاده شد.

نتايج
جدول  .2ميانگين و انحراف معيار و نرمال بودن توزيع نمرههای متغير صميميت در پيشآزمون و
پسآزمون به تفكيك گروه
گروه آزمایش
متغیر

صمیمیت

نوبت

انحراف

آزمون

میانگین

پیشآزمون

2/40

0/28

پسآزمون

3/49

0/40

معیار

گروه کنترل

نرمال بودن توزیع نمره ها
Z
کولموگروف-

معیار

اسمیرنوف

معناداری

نتیجه

2/39

0/22

0/168

0/200

نرمال

2/44

0/21

0/201

0/069

نرمال

میانگین

انحراف

جدول  ،2میانگین و انحراف معیار و نرمال بودن توزیع نمرههای پیشآزمون و
پسآزمون را در متغیر صمیمیت نشان میدهد .میانگین و انحراف معیار پیشآزمون صمیمیت
در گروه آزمایش به ترتیب  2/40و  0/28است .میانگین و انحراف معیار پسآزمون صمیمیت
در گروه آزمایش به ترتیب  3/49و  0/40است ،در نهایت ،نمره  Zکولموگروف-
اسمیرنوف نشان داد دادهها نرمال هستند.
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جدول  .3ميانگين و انحراف استاندارد و نرمال بودن مولفههای متغير تعارض در پيشآزمون و
پسآزمون به تفكيك گروه
گروه آزمایش
متغیر

نوبت

گروه کنترل

انحرا

آزمون

میانگین

ف

میانگین

معیار

نرمال بودن توزیع داده ها

انحرا

Z
کولموگروف

معیار

 -اسمیرنوف

ف

معنادار
ی

نتیجه

کاهش

پیشآزمون

15/80

2/07

16/00

1/60

0/122

0/200

نرمال

همکاری

پسآزمون

12/73

1/70

15/86

1/35

0/125

0/200

نرمال

افزایش

پیشآزمون

23/13

3/71

24/53

2/69

0/127

0/200

نرمال

پسآزمون

19/53

2/74

25/21

2/41

0/121

0/200

نرمال

پیشآزمون

16/66

2/35

15/93

1/83

0/165

0/056

نرمال

واکنش
هیجانی
افزایش
جلب
توجه

پسآزمون

13/66

1/75

16/06

1/86

0/209

0/065

نرمال

کاهش

پیشآزمون

17/06

2/08

16/26

2/18

0/138

0/150

نرمال

پسآزمون

14/26

1/98

16/20

2/21

0/107

0/200

نرمال

پیشآزمون

18/73

3/26

19/46

2/66

0/121

0/200

نرمال

فرزند
رابطه
جنسی
افزایش
رابطه
فردی با
خویشاوندا

پسآزمون

16/13

1/84

19/26

2/31

0/121

0/200

نرمال

ن خود
کاهش

پیشآزمون

18/26

3/36

19/46

2/41

0/118

0/200

نرمال

رابطه
خانوادگی
با
خویشاوندا

پسآزمون

15/60

2/72

19/20

2/30

0/148

0/091

نرمال

ن همسر و
دوستان
جدا کردن
امور مال
از یکدیگر

پیشآزمون

22/13

2/44

22/40

2/02

0/130

0/200

نرمال

پسآزمون

18/66

1/49

22/60

1/88

0/129

0/200

نرمال

پیشآزمون

35/00

3/13

35/60

3/35

0/104

0/200

نرمال
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کاهش
ارتباط

پسآزمون

34/93

2/18

36/33

3/06

0/113

0/200

نرمال

موثر
نمره کل
تعارض

پیشآزمون
پسآزمون

16/80
6
14/53
5

13/11
9/76

16/66
9
17/50
1

10/90

0/133

0/189

نرمال

9/20

0/080

0/200

نرمال

جدول ،3میانگین و انحراف معیار و نرمال بودن نمرههای پیشآزمون و پسآزمون
مولفههای متغیر تعارض زناشویی را نشان میدهد .میانگین و انحراف معیار پیشآزمون
تعارض زناشویی در گروه آزمایش به ترتیب 166/80و  13/11است .میانگین و انحراف معیار
پسآزمون تعارض زناشویی در گروه آزمایش به ترتیب  145/53و  9/76است .همچنین
میانگین و انحراف معیار پیشآزمون تعارض زناشویی در گروه کنترل به ترتیب  169/66و
 10/90است و میانگین و انحراف معیار پسآزمون تعارض زناشویی در گروه کنترل به ترتیب
 171/50و  9/20است ،در نهایت نمره  Zکولموگروف -اسمیرنوف توزیع نمرهها نشان داد
دادهها نرمال هستند.
استفاده از آزمونهای پارامتریک مستلزم رعایت چند پیشفرض اولیه است که در
صورت رعایت آنها میتوان از این آزمونها استفاده کرد .با توجه به اینکه آزمون آماری
به کار برده شده در این پژوهش ،تحلیل کوواریانس تک متغیری ( )ANCOVAبرای
نمرههای کل متغیرهای صمیمیت و تعارض و تحلیل کوواریانس چندمتغیری
( )MANCOVAبرای بررسی معناداری متغیر تعارض است ،پیشفرضهای برابری
واریانس ها ،همگنی رگرسیون و خطی بودن رابطه بین متغیر همگام و متغیر وابسته میباشد
که در هر متغیر به طور جدا مورد بررسی قرار میگیرد ،ابتدا پیشفرضهای متغیر صمیمیت
بررسی میشود.

 -1بررسی همگنی رگرسیون
جهت بررسی فقدان تعامل بین گروهها و نمرات پیشآزمون ،مفروضهی یکسانی شیب

رگرسیون بررسی شد و با توجه به نتایج حاصل( )F=0/050 , p=0/824این فرض مورد تأیید
قرار گرفت .بنابراین میتوان نتیجه گرفت که بین گروهها و پیشآزمون تعاملی وجود ندارد.
 -2بررسی وجود رابطه خطی بین متغیر همگام و متغیر وابسته
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به منظور بررسی این مفروضه از نمودار پراکنش زیر استفاده گردید.

شكل  .1نمودار پراکنش بين متغير همگام و متغير وابسته صميميت

با توجه به اینکه شیب خطوط رگرسیون تقریبا با یکدیگر موازی است ،بنابراین میتوان
نتیجه گرفت که بین متغیر همگام و متغیر وابسته رابطهی خطی وجود دارد.
 -3بررسی برابری واریانسها
جهت بررسی مفروضه برابری واریانس گروهها از آزمون لون استفاده شد که نتایج
مربوط به آن در جدول  4آمده است.
جدول  .4نتايج آزمون لون برای بررسی برابری واريانس گروهها در متغيرهای وابسته
متغیر

نسبت F

درجة آزادی صورت

درجة آزادی مخرج

سطح معناداری

صمیمیت

0/584

1

28

0/560

مطابق اطالعات جدول  ،4آزمون لون فرض برابری واریانس گروهها را نشان میدهد،
زیرا نسبتهای  Fمشاهده شده معنیدار نشده است.
حال پس از بررسی مفروضههای تحلیل کوواریانس ،برای آزمون فرضیهی اول از

آزمون تحلیل کوواریانس تکمتغیری استفاده میشود.
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جدول  .5نتايج تحليل کوواريانس تفاوت کلی گروهها در پسآزمون متغير وابسته (صميميت)
شاخص
آماری

مجموع

درجه

میانگین

منابع

مجذورات

آزادی

مجذورات

F

سطح

اندازه

معناداری

اثر

واریانس
اثر مداخله

8/064

1

خطا

1/440

27

کل

275/847

30

8/064

151/232

0/001

0/15

0/053

نتایج جدول  5تحلیل کوواریانس نشان میدهد که گروهها در نمرهی صمیمت تفاوت
معناداری از هم دارند .این به این معناست که مداخلهی صورت گرفته توانسته است در گروه
آزمایش نسبت به گروه کنترل ،موجب ارتقای صمیمیت گردد.
در ادامه پیشفرضهای متغیر تعارض زناشویی بررسی خواهد شد.
 -1بررسی همگنی رگرسیون
سطح معناداری آزمون )F=0/880 , p=0/35( Fهمگنی شیبهای رگرسیون را
موردتأیید قرار داد.
 -2بررسی وجود رابطه خطی بین متغیر همگام و متغیر وابسته

شكل .2نمودار پراکنش بين متغير همگام و متغير وابسته تعارض زناشويی
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با توجه به اینکه شیب خطوط رگرسیون با یکدیگر موازی است ،بنابراین میتوان نتیجه
گرفت که بین متغیر همگام و متغیر وابسته رابطهی خطی وجود دارد.
 -3بررسی برابری واریانس ها
جدول  .6نتايج آزمون لون برای بررسی برابری واريانس گروهها در متغيرهای وابسته
متغیر

نسبت
F

درجة آزادی

درجة آزادی

سطح

صورت

مخرج

معناداری

کاهش همکاری

0/171

1

28

0/680

افزایش واکنش هیجانی

0/447

1

28

0/510

افزایش جلب توجه فرزند

1/428

1

28

0/242

کاهش رابطه جنسی

3/396

1

28

0/076

افزایش رابطه فردی با خویشاوندان خود

0/069

1

28

0/795

افزایش رابطه فردی با خویشاوندان خود

0/495

1

28

0/487

0/248

1

28

0/622

کاهش ارتباط موثر

0/119

1

28

0/733

نمره کل تعارض

2/74

1

27

0/10

کاهش رابطه خانوادگی با خویشاوندان
همسر و دوستان

مطابق اطالعات جدول  ،6آزمون لون فرض برابری واریانس گروهها را نشان میدهد،
زیرا در همه نسبتهای  Fمشاهده شده معنیدار نشده است .حال پس از بررسی مفروضههای
تحلیل کوواریانس برای متغیر تعارض زناشویی از آزمون تحلیل کوواریانس تکمتغیری
استفاده میشود.
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جدول  .7نتايج تحليل کوواريانس تفاوت کلی گروهها در پسآزمون متغيرهای وابسته (نمره کل
تعارض)
شاخص
آماری
منابع

مجموع

درجه

مجذورات

آزادی

میانگین مجذورات

F

سطح

اندازه

معناداری

اثر

واریانس
اثر مداخله

4270/036

1

4270/036

خطا

405/658

27

405/658

کل

761837/000

30

0/001

284/207

0/61

نتایج جدول  7تحلیل کوواریانس تک متغیری نشان میدهد که گروهها در نمره کل
تعارض تفاوت معناداری از هم دارند .این به این معناست که مداخلهی صورت گرفته توانسته
است در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل ،موجب بهبود تعارض گردد.
با توجه به اینکه مفروضههای کوواریانس چندمتغیری در فرضیهی پیش بررسی شد لذا
فقط از آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیری برای بررسی معناداری ابعاد تعارض استفاده
میشود.
جدول  .8نتايج تحليل کوواريانس تفاوت کلی گروهها در پسآزمون متغيرهای وابسته (ابعاد تعارض)
متغیر/شاخص

آماره مالک

ارزش آماره

نسبت F

 dfفرضیه

 dfخطا

پیالﺋی

0/968

45/221

8

12

p
0/001

ویلکز

0/032

45/221

8

12

0/001

هتلینگ

30/147

45/221

8

12

0/001

گروه

اطالعات جدول  8نشان میدهد هر سه شاخص آماره مالک آزمون در مورد تفاوت
گروهها از لحاظ متغیرهای مورد مطالعه معنیدار شده است .بنابراین دو گروه حداقل در یکی
از متغیرها از هم متفاوت هستند .آزمون پیگیری در جدول زیر آمده است.
جدول  .9نتايج تحليل کوواريانس چند متغيری تفاوت متغيرها در گروهها (ابعاد تعارض)
متغیر وابسته

مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

F

معنی
داری

کاهش همکاری

57/762

1

57/762

480/801

0/001

افزایش واکنش هیجانی

104/793

1

104/793

19/903

0/001

افزایش جلب توجه فرزند

47/588

1

47/588

52/558

0/001

کاهش رابطه جنسی

34/649

1

34/649

63/996

0/001
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افزایش رابطه فردی با خویشاوندان
خود
افزایش رابطه فردی با خویشاوندان
خود
کاهش رابطه خانوادگی با
خویشاوندان همسر و دوستان
کاهش ارتباط موثر

40/795

1

40/795

53/883

0/001

40/939

1

40/939

39/270

0/001

78/737

1

78/737

129/678

0/001

14/984

1

14/984

8/007

0/011

نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیری نشان میدهد که گروهها در تمام زیرمقیاسها
تفاوت معناداری از هم دارند .این به این معناست که مداخلهی صورت گرفته توانسته است
در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل ،موجب بهبود ابعاد تعارض گردد.

بحث و نتيجهگيري
هدف این پژوهش ،بررسی اثربخشی آموزش برنامهی غنیسازی ارتباط بر افزایش صمیمیت
و کاهش تعارض و ابعاد تعارض والدین دانشآموزان کمتوانذهنی بود.
فرضیهی اول :یافتهها نشان داد آموزش برنامهی غنیسازی ارتباط ،صمیمیت والدین
دانش آموزان کمتوانذهنی را افزایش داده است و این نتیجهی به دست آمده از اهداف
برنامهی غنیسازی ارتباط حمایت میکند زیرا تحقیقات متعدد نشان داده که یکی از اهداف
مهم برنامههای غنیسازی ارتباط ،تقویت همدلی و صمیمیت زوجهاست (چانگ.)2007 ،
این یافته با پژوهشهای ابراهیمی و همکاران ( ،)1390احمدخانی و همکاران (،)1394
امیدیانفر و همکاران ( ،)1394و مظهری و همکاران ( ،)1395در ایران همخوان است و در
خارج از کشور با پژوهشهای ساموهانو ( ،)2013ویسکریچ و دیلوی ( ،)2013ایسر و
همکاران ( ،)2014جورج و همکاران ( ،)2014رونان و همکاران ( ،)2014و ژانگ و
همکاران ( )2017همخوان میباشد.
در تبیین این یافته میتوان گفت والدین دانشآموزان کمتوانذهنی با تمرین و یادگیری
مهارت های ارتباطی شامل صحبت کردن گویا و صادقانه و شفاف ،گوش دادن پذیرا و
همدالنه و بدون قضاوت و تعبیر و تفسیر ،گفتوگوی ماهرانه دربارهی تعارضها ،تالش
برای تغییر خود و کمک به هم در تغییر رفتارهای موردنظرشان و به کار بردن مداوم این
مهارتها در رابطهشان در فضایی خالی از سرزنش و توهین و قضاوت (سوکا ،)2011 ،به
احساس خرسندی و رضایت دست یافتند و بهطور طبیعی صمیمتشان افزایش یافت .آموزش
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مهارتهای ارتباطی در این برنامه باعث شد والدین دانشآموزان کمتوانذهنی بتوانند
احساسات مثبت و منفی خود و مساﺋل خاص خود را با یکدیگر مطرح کرده و درک کنند
و در نتیجهی گفتو گوهای ماهرانه و درک همدیگر و باز و پذیرا بودن نسبت به هم،
هیجانات منفی کاهش یافته و هیجانات مثبت و تعامالت مثبت و در نهایت صمیمیت زوجها
افزایش یابد (دوبا و همکاران .)2012 ،به این صورت ،شرکت والدین در جلسات آموزش
برنامهی غنیسازی ارتباط باعث ارتقای رضایت ارتباطی و افزایش صمیمیت شد .البته میزان
افزایش صمیمیت ،زیاد نبود که در تبیین آن میتوان به لزوم استمرار روابط سالم و سازنده و
بدون تعارض برای افزایش بیشتر صمیمیت در طول زمان اشاره کرد.
در این رویکرد ،مهارتهایی آموزش داده میشوند که به ارضای نیازهای اساسی
خانواده مانند عشق ،مهربانی ،تعلق ،اعتماد ،وفاداری ،امنیت و لذت کمک میکند
(گینزبرگ .)2006 ،تحقیقات متعدد نیز نشان دادهاند که دلیل کمرنگ شدن صمیمیت در
رابطهی زوجها ،فقدان مهارت آنها در ایجاد و تداوم رابطهی صمیمانه است و یکی از
راههای افزایش صمیمیت در بین زوجها ،آموزش به آنهاست(رونان و همکاران .)2014 ،به
اعتقاد ایسر و همکاران ( )2014نیز ارتباط مؤثر ،شرط الزم برای سالمت روانی و عاطفی،
شادی و صمیمت زناشوییاست.
فرضیهی دوم :یافتهها نشان داد ،آموزش برنامهی غنیسازی ارتباط ،تعارض والدین
دانشآموزان کمتوانذهنی را کاهش داده است و این نتیجهی به دست آمده از اهداف
برنامهی غنیسازی ارتباط حمایت میکند زیرا یکی از اهداف مهم برنامهی غنیسازی
ارتباط ،کمک به زوجها در شناسایی مشکالت و اختالفات زناشویی و حل مؤثر آنهاست
(چانگ .)2007 ،این یافته با پژوهشهای ابراهیمی و همکاران ( ،)1390احمدخانی و
همکاران ( ،)1394امیدیانفر و همکاران ( ،)1394و مظهری و همکاران ( )1395در ایران
همخوان است و در خارج از کشور با پژوهشهای ساموهانو ( ،)2013ویسکریچ و دیلوی
( ،)2013ایسر و همکاران ( ،)2014جورج و همکاران ( ،)2014رونان و همکاران (،)2014
و ژانگ و همکاران ( )2017همخوان میباشد.
از آنجا که عوامل الزم برای حفظ روابط سالم و طوالنی بر اساس رویکرد غنیسازی
ارتباط عبارتند از :توانایی حل مشکالتی که برای هر دو همسر به عنوان عامل فشارزا به
حساب میآید ،توانایی ایجاد جو حمایتی در هنگام گفتوگو برای حل مشکل ،توانایی
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درک دیدگاه دیگری ،توانایی برقراری ارتباط با همسر ،توانایی دیدن خود و دیگری بهطور
روشن و بدون تحریف ،توانایی مدیریت تبادل ارتباط منفی و کنترل خشم ،توانایی تغییر
الگوهای رفتاری که شخص خواهان آن است و توانایی کمک به همسر برای تغییر الگوهای
ارتباطی معیوب خود (سوکا)2011 ،؛ برنامهی غنیسازی ارتباط به والدین دانشآموزان
کمتوان ذهنی کمک میکند تا با یادگیری مهارتهای ارتباطی به گونهای کارآمد و مؤثر

با یکدیگر ارتباط برقرار کنند و تعارضات خود را حل نمایند .در این راستا ،اورکی و
همکاران ( )1391در پژوهش خود نشان دادند که آموزش برنامهی غنیسازی ارتباط
برکاهش ناسازگاری زناشویی مؤثر است.
با توجه به اینکه بخشی از فرایند غنیسازی ارتباط ،به آموزش مهارت حل تعارض
اختصاص داده شده ،میتوان گفت آموزش این مهارت و انتقال آن به محیط خارج از
جلسات آموزشی ،به والدین در رسیدن به توافق و همفکری کمک نموده است .مهارت
ابرازگری ،شرکتکنندگان را قادر به شناخت بهتر منـابع استرس ،نیازها و تمایالتشان
میسازد؛ بـه طوری کـه کمترین احتمال ایجاد واکنشهای دفـاعی ،اضطراب ،خصومت و
تعارض و بیشترین احتمال فراخوانی فهم همدالنه ،همکاری و حمایت وجـود داشـته باشد.
پژوهشگران زیادی تأکید میکنند که پذیرش متقابل تفاوتها ،و مهارتهای گفتوگو
برای حل تفاوتها ،و لزوم حل تعارضهای زناشویی مفاهیمی هستند که زوجها باید به آن
بپردازند (شرمن2004 ،؛ دوو و همکاران2012 ،؛ ژانگ و همکاران )2017 ،زیرا هرگاه
زوجها از مهارتهای ارتباطی مؤثر استفاده کنند ،تعارض کمتر و صمیمیت بیشتری را
تجربه خواهند کرد (رونان و همکاران.)2014 ،
فرضیهی سوم :یافتهها نشان دادند ،آموزش برنامهی غنیسازی ارتباط ،ابعاد تعارض
والدین دانش آموزان کمتوانذهنی را بهبود داده است و این نتیجهی به دست آمده از اهداف
برنامهی غنیسازی ارتباط حمایت میکند .این یافته بهطور مستقیم با پژوهشهای ابراهیمی
و همکاران ( ،)1390احمدخانی و همکاران ( )1394در ایران و در خارج از کشور با
پژوهشهای ویسکریچ و دیلوی ( ،)2013ایسر و همکاران ( ،)2014جورج و همکاران
( ،)2014رونان و همکاران ( ،)2014و ژانگ و همکاران ( )2017همخوان میباشد.
در حمایت از این یافته میتوان گفت که حضور والدین در جلسات آموزش مهارتهای
غنیسازی ارتباط ،این فرصت را فراهم ساخت تا اعضا با یکدیگر گفتوگو کنند و برای
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حل تعارضهای خود در طول دورهی آموزشی تالش کنند و علیرغم نگرانیها و
اضطرابهای مرتبط با داشتن فرزند کمتوانذهنی ،با یادگیری مهارتهای سالم ارتباطی ،به
کشف روشهای تازه و مؤثر دست یابند که با به کار بستن آنها توانستند بدون ترس از
پیشداوری ،قضاوت ،انتقاد ،سرزنش ،توهین ،تعبیر و تفسیر و  ...به تبادل احساس پرداخته و
با حل تعارضها ،روابط نزدیک خود را تقویت نمودند زیرا توانایی مدیریت تعارضها به
شکل سازنده میتواند ارتباطی قوی را میان زوج شکل دهد و زوجها را برای ایجاد یک
رابطهی صمیمی کمک کند (ساموهانو.)2013 ،
در تبیین بهبود همکاری والدین با هم میتوان گفت یادگیری مهارتهای ارتباطی از
جمله حرف زدن شفاف و گویا ،استفاده از مهارت حل تعارض ،تالش در تغییر دادن
رفتارهای مخرب خویش ،کمک به تغییر رفتارهای منفی همسر و رعایت نیازهای همدیگر
در ارتباطی مبتنی بر احترام ،باعث افزایش همکاری آنها با هم شد زیرا آموزش مهارتهای
ارتباطی بر افزایش احساس همبستگی و همدلی و بهبود سالمت روانی والدین کودکان
کمتوانذهنی مؤثر است (النجلند و وال.)2009 ،
در تبیین کاهش واکنشهای هیجانی والدین میتوان به تأثیر یادگیری ابراز احساسات
خود به صورت شفاف و بدون ترس از تحقیر ،تهمت ،انتقاد و سرزنش ،و با تمرین گوش
دادن پذیرا بدون تفسیر و واکنشهای دفاعی اشاره کرد .یافتهها کاهش جلبحمایت فرزندان
در برابر همسر را نشان داد که میتوان گفت وقتی والدین یاد میگیرند تمایالت و
خواستههای خود را به صورت واضح و بدون ابهام با هم در میان بگذارند و روابط سازندهی
میان آنها افزایش یابد ،نیازی به اﺋتالف با فرزندان و وارد کردن آنان در چرخهی ارتباط
خود نمیبینند .یافتهها بهبود رابطهی جنسی را نیز نشان داد که در تبیین آن میتوان گفت
والدین با یادگیری مهارتهای ارتباطی خواهند توانست در مورد تعارض جنسی مانند
تعارض در سایر حوزهها به گفت وگوی مثبت و سازنده پرداخته و به تدریج با افزایش
صمیمیت و با رعایت حدود تمایالت و نیاز همدیگر ،پیوند جنسی خود را بهبود بخشند .در
تبیین بهبود رابطهی فردی با خویشاوندان خود و رابطهی خانوادگی با خویشاوندان همسر و
دوستان میتوان گفت والدین در طی فرایند تمرین برقراری ارتباط درست و سازنده ،با تالش
در جهت توجه به دیدگاه و تمایالت و خواستهها و نیازهای همدیگر ،در مورد ارتباط با
خانوادهی خود و یا خویشاوندان همسر به صورت شفاف و واضح گفتوگو کرده و بر
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اساس معیارهای ثابت و مشترک در مورد روابطشان تصمیم میگرفتند و تعارض در این زمینه
را نیز با استفاده از مهارت حل تعارض حل مینمودند و به این صورت تعارض آنها در این
دو حوزه نیز بهبود یافت.
در حمایت از کاهش جدا کردن امور مالی از همدیگر نیز میتوان گفت والدین در طی
جلسات آموزشی و تمرین مهارتهای ارتباطی در منزل و صحبت کردن مستقیم و شفاف و
واضح در مورد تمام خواستههای خود و گوش دادن به خواستهها و دغدغههای طرف مقابل،
متناسب با احساس صمیمیت و راحتی و نزدیک شدن به هم ،به تدریج به همبستگی و احساس
جدایی نکردن در تمامی حوزهها گرایش پیدا کردند که به اعتقاد رونان و همکاران ()2014
نیز آموزش مهارتهای ارتباطی بر افزایش احساس صمیمیت و نزدیکی زن و شوهر مؤثر
است .رابطهی زناشویی شامل ابعاد مثبت مانند حمایت و رضایت ،و ابعاد منفی مانند
تعارضات و احتمال جدایی میباشد (خو 1و همکاران )2015 ،که آموزش مهارتهای
ارتباطی باعث افزایش ابعاد مثبت رابطه و کاهش تعارض زوجها شده و ارتباط مؤثر میان زن
و شوهر افزایش مییابد که با یافتههای اورکی و همکاران ( )1391و مظهری و همکاران
( )1395همسو میباشد.
با توجه به اینکه برنامهی غنیسازی ارتباط عالوه بر نقش بهبودبخشی ،نقش پیشگیرانه
و رشدی نیز دارد ،پیشنهاد میشود با آموزش برنامهی غنیسازی ارتباط به جوانان پیش از
ازدواج ،از بروز الگوهای ارتباطی ناسالم میان آنها جلوگیری کرد .بر همین اساس میتوان
برنامهی آموزش غنیسازی ارتباط را با درس جمعیت و تنظیم خانواده در دانشگاهها
جایگزین کرد و برگزاری دورههای تخصصی و بـازآموزی بـا استفاده از برنامهی غنیسازی
ارتباط را به مشاوران و روانشناسان خانواده پیشنهاد نمود .با توجه به مفید واقع شدن برنامهی
غنیسازی ارتباط در روابط والدین ،میتوان از این برنامهی آموزشی در برنامههای آموزش
خانوادهی مدارس ،دورههای ضمن خدمت آموزش و پرورش یا سایر ارگانها ،در مراکز
مشاوره یا شوراهای حل اختالف بهره گرفت .از آنجا که برنامهی غنیسازی ارتباط بر
افزایش صمیمیت و کاهش تعارض والدین کودکان کمتوانذهنی مؤثر بوده است ،آموزش
این برنامه به والدین کودکان نابینا و ناشنوا نیز توصیه میشود و همچنین انجام پژوهشهای
تجربی بیشتری در سایر نقاط کشور و با جمعیتهای مختلف توصیه میشود تا با اطمینان
1. Xu
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بیشتری در مورد اثربخشی آن بتوان اظهارنظر کرد .همچنین پژوهش حاضر از
محدودیتهایی نیز از جمله خودگزارشی بودن ابزار پژوهش برخوردار بوده است و با توجه
به اینکه گروه نمونه ،والدین دانشآموزان کمتوانذهنی بود ،در تعمیم نتایج باید احتیاط
صورت گیرد.
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