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  دهيچك

بر  تواند يمن مسائل يا روبه رو هستند که ها آنت و آموزش ي، تربينه نگهداريدر زم يبا مشکالت فراوان يخانواده کودکان کم توان ذهن :نه و هدفيش و زميپ

ازمنـد کمـک   ي، نيمقابلـه بـا مشـکالت خـانوادگ     ين بـرا ين گونه والدياه ن موضوع کيبا توجه به ا. بگذارد ير منفين تأثيوالد ييت زناشويو رضا يسالمت روان

  . انجام گرفت ها آن ييت زناشويبر رضا ييمشاوره زناشو ريتأث، مطالعه حاضر با هدف باشند يم

در دو گروه  يکودک کم توان ذهن يزوج دارا ٣٠که تعداد  استبا گروه گواه ) ش آزمون و پس آزمونيطرح پ( يشيمطالعه حاضر از نوع آزما :ش کارمواد و رو

در ضمن  .ر گرفتندچ مورد مطالعه قرايانر ييت زناشويله آزمون رضايبه وس) ييبرنامه مشاوره زناشو يروز پس از اجرا ٤٥قبل و (و در دو مرحله ه ش و گوايآزما

  . قرار گرفتند ليو تحلمورد تجزيه  SPSS افزار نرم ۱۷نسخه مستقل و با استفاده از  يها گروه يبرا t-test آزمونق ياز طر ها داده

و حل  ييت زناشويتباطات، رضا، اريف آرمانيتحر(و ابعاد چهارگانه آن  ييت زناشويده از نظر رضاين آموزش نديسه با والديده در مقاين آموزش ديوالد :ها افتهي

  . قرار دارند يدر سطح مطلوب تر) تعارض

ـ  يها يناسازگارمشکالت و نه مقابله با يدر زم ين کودک کم توان ذهنيژه آموزش والديو يها کالس ياجرا :يريجه گيبحث و نت از طـرف   ييو زناشـو  يروان

  . دينما يم يضرور ربط يذ يها سازمانو  ها ارگان
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  )سنده مسئولنوي(، دانشگاه سيستان و بلوچستان استاديار ،گروه علوم تربيتي ١
٢ Marital Satisfaction 

   مقدمه

 اوليه اجتماعي عامل عنوان به را خانواده بهداشت جهاني سازمان

از  يکـ يو ) ۱(ت اسـ  كـرده  معرفـي  و بهزيسـتي  سـالمت  افزايش در

روابـط   شـود  يمف کانون خانواده يا تضعي يکه سبب فروپاش يعوامل

 موجـب  نه تنها ييزناشو يت از زندگيرضا .باشد يمناسالم  ييزناشو

كننـد بلکـه سـهم     گيزند سالم تر و نشاط تر با شادتر، افراد شود يم

دارد  يو دوام زنـدگ  يت نسل بعـد ين، تربيدر سالمت والد يا عمده

است کـه   يتي، رضاييک نظام زناشويار مهم ياز جوانب بس يکي). ۲(

ـ ) ۳( کنند يمهمسران در ازدواج تجربه   يآمـار بـاال   متأسـفانه  يول

نشانگر آن ) ۴(ت اس ييزناشو ين شاخص آشفتگيطالق که معتبرتر

بـه  ) ۵(ه نبـود  يابيقابـل دسـت   يبه آسان ۲ييت زناشويرضااست که 

ن در همان يو مکرر زوج يجد يها اختالفکه عدم حل موثر  يطور

ت و ثبـات کـانون   يرضـا  توانـد  يمـ مشـترک،   يزنـدگ  يل روزهاياوا

  ).۶(د د کنيخانواده را تهد

س يوجود دارد از جملـه الـ   يف مختلفيتعار ييت زناشوياز رضا

ت و ي، رضاياز احساسات مرتبط با خشنود يناش را ييت زناشويرضا

ده گـرفتن  يـ ا شوهر دانسته و معتقد است ناديلذت تجربه شده زن 

در رابطـه   يو ناکـام  يعالئق و طرز تفکر طرف مقابل موجب دلسرد

ت موجود و مطلوب ينچ آن را تطابق وضعيا وي) ۷( شود يم ييزناشو

 يهنگـام  ييزناشـو ت يرضـا  کنـد  ين مـ ايدانسته و ب ييروابط زناشو

 مطابق با آنچه  ييروابط زناشو ت موجود فرد دريوجود دارد که وضع
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از عـدم   ييزناشـو  يتيانتظار دارد منطبق باشد و نارضا يکه و

 ديـ آ يمـ د يـ پد ييت موجود و مطلوب روابط زناشويتطابق دو وضع

، حاصـل  ييزناشـو  يتمنديرفت رضايپذ توان يمن وجود، يبا ا). ۸(

مشـترک   يزن و شوهر در ابعاد مختلف زندگ يو سازگار يخشنود

 کنـد  يمـ  نيتأمن را يان خانواده و سالمت والدياست و استحکام بن

)۹ .(  

 يباورهـا  يخـوان  هـم از جمله احترام متقابـل،   يعوامل متعدد

ان، يمشـترک، اقـوام و آشـنا    يزوج، سن ازدواج، مدت زمان زنـدگ 

 يتمنديت سالمت فرزندان در رضاي، تعداد و وضعياعتقادات مذهب

 ريتـأث لعـه بـه   ن مطايـ کـه در ا ) ۱۰-۱۲( باشـند  يممؤثر  ييزناشو

ن پرداختـه  يوالد ييت زناشويکودک بر رضا يت سالمت ذهنيوضع

کودکـان اسـباب رنجـش،     ي، گـاه يخـانوادگ  يدر زنـدگ . شـود  يم

ام آور يــپ ين و زمــانيوالـد  يتيو نارضــا ي، ناسـازگار يحوصــلگ يبـ 

ن يـ کـه ا  باشـند  يمـ  ين بـه زنـدگ  يد والديام ي هيماو  يتمنديرضا

ا کـاهش روابـط   يـ ق يـ موجـب تعم  نـد توا يمتولد فرزند  يامدهايپ

  ). ۱۳(ن شود يزوج ييزناشو

 يشناخت روان کارکردهاي 1يذهن توان ک کودک کميبا تولد 

 و ييايپو ،2روان سالمت کالن، سطح در که خورد يمهم  به خانواده

 ابـراز  همچـون  يکارکردهاي زين خرد در سطح و خانواده هدفمندي

 ،يسـرگرم  و حيرتفـ  شـرفت، يپ تعـارض، اسـتقالل،   حـل  کـردن، 

بـا   آمـد  و رفـت  سـازمان،  و سـاختار  ،يمـذهب  و ياخالقـ  يها ارزش

 قـرار  خـود  ريتـأث  را تحـت  مسـئله  حـل  و کنترل اتحاد، ان،ياطراف

داراي  نيوالد تمام کنند يمان يز بينر سويس و فاست). ۱۴( دهد يم

و  هسـتند  3يپزشـک  روان مشـکالت  داراي يذهنـ  تـوان  کم کودك

 احساس و عودکننده و اندوه غم ديشد احساس در ها آن از ارييبس

 و فقـدان  ،يسـردرگم و بوده  ريدرگ دور گذشته از دييناام و أسي

  ).۱۵( کنند يم تجربه را ادييز مشقت

                                                
1 Mentally Retarded 
2 Mental Health 
3 Psychiatric 

ز با سالمت ين 4ييزناشو يعالوه بر سالمت روان، رابطه سازگار

تولد و حضور کـودک  . باشد يمکودکان در ارتباط  يو ذهن يجسم

و  ييت روابـط زناشـو  يبر کم يرگذاريتأثخانواده با  در يناتوان ذهن

تعامـل   يو چگـونگ  يط معمـول خـانوادگ  يدر شـرا  يجاد دگرگونيا

زان اسـترس  يـ ش ميو افزا يموجب آشفتگ تواند يمخانواده  ياعضا

 ييت زناشـو يجه به عملکرد خانواده و رضـا ين شود و در نتيدر والد

با مشکالت  يذهن خانواده کودک کم توان). ۱۸، ۱۹(د ب رسانيآس

ن يت او رو به رو است و اي، آموزش و تربينه نگهداريدر زم يفراوان

که سـبب بـر هـم     کنند يموارد  يين فشارهايبر والد يمسائل همگ

جـه انطبـاق و   يخـانواده شـده و در نت   يکپارچگيخوردن آرامش و 

از  توان ينم). ۲۰(د ه يقرار م ريتأثآنان را تحت  ييزناشو يسازگار

ن بـر  يوالـد  ييو اخـتالف زناشـو   يتينکته غافل شد که نارضـا ن يا

و ) ۱۶( گـذارد  يمـ  يکودکـان اثـر منفـ    يو رشـد عـاطف   يسازگار

بـه   ييت روابـط زناشـو  يـ فياز ک يناشـ  5يمنفمثبت و  يها جانيه

  ).۱۷( شود يمز منتقل يکودک ن -روابط والد

ف يار کنـد و ضـع  يبسـ  يريادگيـ در  يکودکان کم تـوان ذهنـ  

 يهـا  مهـارت آموزش  ين برايو تالش والد ين رو، سعياهستند، از 

ن گونـه کودکـان کمتـر بـه     يـ نامناسب در ا يد و مهار رفتارهايجد

ن يـ از عوامل اسـترس زا در ا  يکيکه  شود يم يج مطلوب منتهينتا

ن يـ مضاعف به ا يدگين ضرورت رسيهم چن). ۲۱( باشد يمن يوالد

ن يوالـد  ييت زناشوياو رض يبر سالمت روان تواند يمل کودکان، يقب

مقابلـه بـا    ين برايل والدين قبيجه اير گذار باشد و در نتيتأث) ۲۲(

ذهـن کـودک و    يو قبـول کـم تـوان    يي، شناسايمشکالت خانوادگ

ازمنـد کمــک  ينـه، ن ين زميـ جـاد شــده در ا يمقابلـه بـا مشـکالت ا   

  ).۲۳( باشند يم

گـزارش   يمتعدد در منابع، پژوهش علمـ  يبا وجود جستجوها

 ييت زناشـو يبـر رضـا   يينه کـاربرد مشـاوره زناشـو   يدر زم يا شده

                                                
4 Marital Adjustment 
5 Positive and Negative Emotions 
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 يهـا  پـژوهش اکثـر  . ديـ افت نگردي ين کودکان کم توان ذهنيوالد

داشتند که فقط اثرات کودکان کم تـوان   يفيانجام شده جنبه توص

مطالعه کرده بودنـد   ييزناشو يمختلف زندگ يها جنبهرا بر  يذهن

بـه   يبه پژوه و رمضان. گردد يممورد اشاره  ۲که به عنوان نمونه به 

ن يوالـد  ييت زناشـو يبر رضـا  ير کودکان کم توان ذهنيمطالعه تات

نـه  ين در زمين گـروه از والـد  يـ نشـان داد ا  ها افتهيکه  اند پرداخته

در ن گراين و ديمعتمد). ۲۱(د دچار مشکل هستن ييت زناشويرضا

، يبـر بهداشـت روانـ    يکودکان کم توان ذهنـ  ريتأثمطالعه خود به 

نشـان   ها افتهيکه  اند پرداختهن يو ابراز وجود والد ييت زناشويرضا

سـه موضـوع مطـرح شـده دچـار       دربـاره ن ين گـروه از والـد  يداد ا

  ).۲۸(د هستن يده ايمشکالت عد

ازمنـد آن هسـتند کـه    ين ين کودکـان کـم تـوان ذهنـ    يوالـد  

ــازمانده روابطشــان ــو س ــرا  يرا از ن ــذ يکننــد و خــود را ب رش يپ

نـد  يد آماده نمايجد يتازه و قرار گرفتن در ساختار يها تيمسئول

، هـا  مهـارت بـه   ييو روابـط زناشـو   يمجـدد زنـدگ   يکه سـازمانده 

ممکن اسـت   ها آناز دارد که بدون ين يخاص يها ييتواناو  ها دانش

ن يرد که در ايب قرار گين در معرض آسينظام خانواده و روابط والد

بـا هـدف امکـان     يراه حل مناسب دتوان يم 1ييراستا، مشاوره زناشو

هر چه لـذت بخـش تـر     ين حال کوشش برايحفظ ازدواج و در ع

حال با توجه به مـوارد فـوق، مطالعـه    ). ۲۴(د کردن آن فراهم ساز

 ييزناشـو  يتمنديبـر رضـا   ييمشـاوره زناشـو   ريتأثحاضر با هدف 

  .انجام گرفت ين کودکان کم توان ذهنيوالد

  

  ها روشمواد و 

) پس آزمون-ش آزمونيطرح پ( يشير از نوع آزمامطالعه حاض

ن کودکان کم يت مورد مطالعه آنان والديبا گروه گواه بوده که جمع

شـهر زاهـدان    يستيمراجعه کننده به مرکز مشاوره بهز يتوان ذهن

اطالعات شامل دو  يابزار جمع آور. بودند ۱۳۸۹بهشت ماه يدر ارد

                                                
1 Marital Counseling 

 ييت زناشـو ين رضـا آزمـو ) و ب يکياطالعات دمـوگراف ) بخش الف

ابزار  کي عنوان به پرسشنامه نيا. بود) ۱۹۸۹فورز و السون،( 2چيانر

 استفاده مورد متعددي ينيبال کارهاي و قاتيتحق در معتبر قيتحق

اسـت   يا مـاده  ۳۵ اسيمق خرده ۴ شامل ابزار نيا. است گرفته قرار

 و ،ارتباطات ت،يجمله رضا از قيتحق ابزار کي عنوان به تواند يم که

 ريـ ز شرح به پرسشنامه نيا يها اسيمق. گردد استفاده تعارض حل

 :است

 پاسـخ  در را نيزوج شيگرا اس،يمق نيا :3يآرمان فيتحر) الف

 يريـ گ انـدازه  ياجتمـاع ه ديپسـند  يرفتارهـا  اساس بر سؤاالت به

 با افراد انطباق و تيرضا اس،يمق نيا :4ييزناشو تيرضا) ب. کند يم

 ارتبـاط  ،يتيموضـوعات شخصـ   :شـامل  ييزناشـو  رابطـه  جنبه ۱۰

 فراغـت،  اوقـات  يهـا  تيـ فعال ،يمال تيريمد تعارض، حل ،ييزناشو

 مساوات يها نقش دوستان، و اقوام فرزندان، ازدواج و ،يجنس روابط

: 5ارتباطات) ج. کند يم يريگ اندازه را يمذهب يريگ جهت و يطلب

 بـه  نسـبت  شـخص  اعتقـادات  و ،هـا  نگرش احساسات، اس،يمق نيا

 نيا :6تعارض حل) د .سنجد يم را ييروابط زناشو يچگونگ و زانيم

 آوردن به وجود در را همسر اعتقادات و احساسات ،ها نگرش اس،يمق

 و جـر  بـه  دادن انيـ پا در را نيزوج يها روشز ين و تعارض حل اي

  .کند يم يابيارز ،ها بحث

اس يـ ه و براساس مقيگو ۳۵ يدارا ييت زناشويپرسشنامه رضا

ن يـ آن به ا يقه نمره گذاريطر. م شده بوديکرت تنظيل يا نهيگز ۴

مخـالفم   کامالًو  ۲=، مخالفم۳=، موافقم۴=موافقم کامالً(صورت بود 

ــرد  يــدر ا). ۱=  ۱۴۰و حــداکثر آن  ۳۵ن آزمــون حــداقل نمــره ف

 ييت زناشـو يو هرچه نمره فـرد بـاالتر باشـد نشـانه رضـا      باشد يم

نشـانه نـامطلوب    ۱-۷۰نمـرات  العه ن مطيدر ا. باشد يممطلوب تر 

 يلـ يبـه بـاال نشـانه خ    ۱۰۶نشانه مطلوب بودن و  ۷۵ -۱۰۵بودن 

                                                
2 Enrich 
3Idealistic Distortion 
4Marital Satisfaction 
5Communication 
6Conflict Resolution 
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 و يـي کـه روا  يبـا وجـود  . باشد يم ييت زناشويمطلوب بودن رضا

انجام گرفته بـود امـا   ) ۲۵(ن پرسشنامه توسط آسوده يا يابياعتبار

د صـاحب نظـران   ييـ آن، پرسشنامه به تا يين رواييتع يبرا مجدداً

ب آلفا کرونباخ استفاده شد که يآن از ضر يابياعتبار  يد و برايرس

 ها دادهل يه و تحليتجز يبرا. بود ۸۸/۰ب به دست آمده يمقدار ضر

 SPSS17 مسـتقل بـا کمـک نـرم افـزار       يها گروه يبرا  tاز آزمون

 .استفاده شد

  کـودک   يزوج دارا ۳۰وه بـود کـه تعـداد    ين شيروش کار به ا

شـهر   يسـت يراجعه کننده بـه مرکـز مشـاوره بهز   م يکم توان ذهن

ش و گواه قـرار  يدر دو گروه آزما يوه تصادفيزاهدان انتخاب و به ش

ن درخواست شد که در زمان و ساعات مشخص به ياز والد. گرفتند

ز در يـ ن مرحلـه، پژوهشـگر ن  يـ محل آموزش مراجعه کنند که در ا

 يبرقـرار ز و پس ا افتي يمزمان مورد نظر در محل آموزش حضور 

و محرمانـه بـودن    ييوه پاسـخگو يدربـاره شـ   يان نکـات يـ رابطه و ب

ن درخواسـت  يک والـد يـ کايو جداگانه، از  ي، به طور انفرادها پاسخ

ل کننـد و در مـورد   يـ مـورد نظـر را تکم   ي پرسشـنامه که  کرد يم

ـ  سـواد  يبـ ن کـه  ياز والد يتعداد  يهـا  سـؤال ا کـم سـواد بودنـد،    ي

ش در يسپس گـروه آزمـا  . شد يمثبت  ها پاسخپرسشنامه خوانده و 

سـاعت   ۲روز و هـر روز   ۴کـه بـه مـدت     ييبرنامه مشاوره زناشـو 

را  يا مداخلـه چ گونـه  يشرکت کردند و گروه گواه ه شد يمل يتشک

شــامل  ييبرنامــه مشــاوره زناشــو ياهــم محتــوا. افــت نکردنــديدر

و  يارتبـاط  يهـا  مهـارت ، يو دگرشناسـ  يخودشناسـ  يهـا  مهارت

هـر دو گـروه، در دو    ييت زناشـو يرضـا . ل تعـارض بـود  ح يها فن

از ) ييبرنامـه مشـاوره زناشـو    يروز پس از اجـرا  ۴۵قبل و (مرحله 

  . سه قرار گرفتيچ مورد مقاينريا يت شغليق پرسشنامه رضايطر

 

  ها افتهي

 درصـد ۵۰نفر شرکت داشتند کـه   ۶۰در مطالعه حاضر تعداد 

از نظـر   درصـد ۳۳/۴۳سـال و   ۴۰ يسن باال يدارا درصد۴۵مرد، 

  ).۱شماره جدول (د بودن ييو دوره ابتدا سواد يبالت يتحص

  

  ها يآزمودن يکيدموگراف تيوضع :)۱(شماره  جدول

  مشخصات  )درصد(د تعدا  مشخصات
د تعدا

  )درصد(

  تيجنس
  التيتحص  )۵۰( ۳۰  پدران

  ييو ابتدا سواد يب

  )۱۰( ۶  پدران

  )۱۵( ۹  مادران  )۵۰( ۳۰  مادران

  )سال( ۳۰ر يسن ز
  التيتحص  )۶.۶۶( ۴  پدران

  پلميکل تا ديس

  )۲۳.۳۳( ۱۴  پدران

  )۲۰( ۱۲  مادران  )۱۱.۶۶( ۷  مادران

  )سال( ۴۰تا  ۳۰
  التيتحص  )۱۸.۳۳( ۱۱  پدران

  و باالترپلم يفوق د

  )۱۶.۶۶( ۱۰  پدران

  )۱۵( ۹  مادران  )۱۸.۳۳( ۱۱  مادران

  )سال( ۴۰ يباال
        )۲۵( ۱۵  پدران

        )۲۰( ۱۲  مادران

 
ده در يـ ن آموزش ديوالد: قيات تحقيبه فرض ييپاسخگو يبرا

و ابعـاد   ييت زناشـو يده از نظـر رضـا  ين آموزش نديسه با والديمقا

و حـل   ييت زناشـو ي، رضـا يف آرمـان يارتباطات، تحر(چهارگانه آن 

 يبـرا  tقـرار دارنـد، از آزمـون     يدر سـطح مطلـوب تـر   ) تعارضات

 ۲آن در جدول شماره  يها افتهيه مستقل استفاده شد ک يها گروه

  .گزارش شده است
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  يدوره آموزش ين قبل و بعد از برگزاريوالد ييت زناشويسه رضايمقا :)۲(شماره  جدول

  تعداد  يآزمودن  ريمتغ
 نيانگيتفاوت م

  )قبل و بعد از دوره(
  اريمع يخطا

درجه 

  يآزاد
t  P 

  يف آرمانيتحر
  ۷۲۷/۰  - ۰.۷۶۶/۰  ۳۰  شيگروه آزما

۵۸  ۴۷/۷-  ۰۰۰/۰  
  ۷۵۸/۰  ۶۶۶/۰  ۳۰  گروه گواه

  ييت زناشويرضا
  ۰۶۱/۱  ۶۶۶/۱  ۳۰  شيگروه آزما

۵۸ ۱۸۱/۲  ۰۳۳/۰  
  ۴۰۱/۱  ۹۶۶/۰  ۳۰  گروه گواه

  ارتباطات
  ۱۰۱/۱  ۶/۱  ۳۰  شيگروه آزما

۵۸ ۱۵۴/۲  ۰۳۵/۰  
  ۳۹۸/۱  ۹/۰  ۳۰  گروه گواه

  حل تعارضات
  ۸۹۴/۰  ۴/۱  ۳۰  شيگروه آزما

۵۸ ۰۸۱/۲  ۰۴۲/۰  
  ۴۰۶/۱  ۷۶۶/۰  ۳۰  گروه گواه

  يت کليرضا
  ۶۵۴/۱  ۴۳۳/۵  ۳۰  شيگروه آزما

۵۸ ۱۹۴/۴  ۰۰۰/۰  
  ۲۱۳/۴  ۹۶۶۷/۱  ۳۰  گروه گواه

  

  يريگ جهيو نتبحث 

ت يبر رضـا  ييمشاوره زناشو ريتأثمطالعه حاضر با هدف : بحث

 يهـا  افتهيانجام گرفت که  ين کودکان کم توان ذهنيوالد ييزناشو

ن ين مطالعـه نشـان داد والـد   يـ ا يافته اصلي: ل استيذآن به شرح 

 ييزناشـو  تيده رضاين آموزش نديسه با والديده در مقايآموزش د

ل دارا بـودن  يـ بـه دل  يکودکان کم تـوان ذهنـ  . دارند يمطلوب تر

ن و يوالـد  يخاص، در وهله اول بـرا  يازهايژه، از جمله نيط ويشرا

حضور کودک کم . شندبا يمجامعه مشکل زا  يخانواده و سپس برا

موجـب   توانـد  يمرشد  يا در مراحل بعدياز بدو تولد و  يتوان ذهن

 يو بـروز مشـکالت در زنـدگ    يب روانيزان استرس و آسيش ميافزا

ن، با تولد و حضور کـودک  يافزون بر ا. ن شوديوالد يبرا يخانوادگ

جـاد  ين ايدر کـارکرد خـانواده و روابـط والـد     يراتييدر خانواده، تغ

ت يو کاهش رضـا  يت عاطفيامن يبرا يديتهد تواند يمکه  ودش يم

ل کودکـان بـه مراقبـت و    يـ ن قبيـ از ايـ ن. محسـوب شـود   ييزناشو

و مسـتلزم فـدا نمـودن     زاسـت  اسـترس ن يوالد ياد برايز يدگيرس

ش احتمـال غفلـت   ين و سبب افزاياز جانب والد يشخص يها هدف

برنامـه   ريتـأث ه يـ در توج). ۲۶،۲۱( شـود  يمگر يکديزن و شوهر از 

ل را يذ يل احتماليدال توان يم ييت زناشويبر رضا ييمشاوره زناشو

 يهـا  آمـوزه تالش شده بود  يدر طول جلسات آموزش) ۱: رفتيپذ

فـراوان و   يهـا  نمونـه ، هـا  مثـال بـا ارائـه    ييگوناگون مشاوره زناشو

 )۲. م شوديتفه يگوناگون به خوب يها طهيحمختلف در  يها نيتمر

 ين در طـول برگـزار  يو رغبت و شرکت فعـال والـد   ليدر ضمن م

 يبوم) ۳. باشد يمافته ين يدن به ايدر رس يگريدوره، عامل مهم د

از آنجـا کـه   ) ۴. گـذار باشـد   ريتـأث  تواند يمز يبودن مدرس دوره ن

ز بــر عهــده داشــت يــرا ن يپژوهشــگر نقــش مــدرس دوره آموزشــ

را بـه عنـوان    ن مسـئله يـ د ايـ آن غافـل بـود و با   ريتأثاز  توان ينم

  .ت مطالعه مد نظر قرار داديمحدود

ده در يـ ن آمـوزش د ين مطالعـه نشـان داد والـد   يگر ايافته دي

 يکـ ي. دارند يمطلوب تر ده ارتباطاتين آموزش نديسه با والديمقا

. اسـت  يي، نحوه ارتباطات زناشـو ييت زناشوياز عوامل موثر بر رضا

شـوهر بـه صـورت    که در آن زن و  است ينديفرآ ييارتباط زناشو

مثل گـوش دادن، حـاالت چهـره و     ير کالميو به صورت غ يکالم

گر تبـادل احساسـات و افکـار را انجـام     يمختلف با همـد  يها ژست

ز تعارضـات،  يـ ت آميـ ن بر حل موفقيزوج يوه ارتباطيش. دهند يم

د دار يمثبـت و قـو   ريتـأث  ييزناشو يو سازگار ياجتماع يسازگار

ارتباط مناسـب را دارا هسـتند    يبرقرار ييکه توانا ييها زوج). ۱۲(
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گر در يکـد يافکار و احساسات خـود را بـا    توانند يم يبه آسان يعني

گر هسـتند،  يکديرش و درک احساسات يان بگذارند و قادر به پذيم

خواهنـد داشـت در    يشـتر يب يتمنديخود رضا ييزناشو ياز زندگ

و وقـوع   يجاد نگـرش منفـ  يزن و شوهر در ا يکه تعامل منف يحال

اسـت و آمـوزش    يکننـده قـو   ينـ يش بيپ ريمتغ ييجداا يطالق 

مـؤثر   ييت زناشـو يکسب رضا يبرا ييو زناشو يارتباط يها مهارت

ق يجانات از طريان کردن هيص دادن و بيتشخ ييتوانا). ۲۷(ت اس

را  ييت زناشـو يسـالمت رضـا   توانـد  يمـ ت، يميند صميبر فرا ريتأث

ماننـد   يعـاطف  يهـا  تيـ قابلاز  يا مجموعـه و ) ۲۹(ه ديبهبود بخش

منجـر بـه حـل و فصـل      تواننـد  يمـ و خوب گوش دادن،  يهمدرد

 يتيقابــل ذکــر اســت کــه نارضــا). ۳۰(د کارآمــد اختالفــات گردنــ

روابـط   يبرقـرار  يزن و شـوهر بـرا   يي، نه تنهـا بـه توانـا   ييزناشو

ب يز آسـ ير اشخاص خارج خانواده نيبلکه سا ها بچهتمندانه با يرضا

  ).۲۸( رساند يم

ده در يـ ن آمـوزش د ين مطالعـه نشـان داد والـد   يگر ايافته دي

. دارنـد  يکمتـر  يآرمـان  فيـ ده تحريـ ن آمـوزش ند يسه با والديمقا

کـه بـر اسـاس     شـود  يمـ  ياز علل مختلف ناش ييزناشو يفرسودگ

-از نظـر آدلـر  ). ۳۱( ديـ آ يمبه وجود  يزندگ يرمنطقيانتظارات غ

نــه حضـور عواطــف و  ي، زمونـد يفاقــد پ يالگوهـا ن گــرايدر و ديـ با

عواطـف  . شـود  يمـ را موجب  ييزناشو يو ناسازگار يمنف يرفتارها

 يهـا  تعامـل همچون خشـم، تنفـر، غـم و تـرس بـه همـراه        يمنف

ت اثربخش اس ييت زناشويفين آوردن کييزوج در پا يکشمکش زا

و درک  يدر همـدرد  يي، توانـا يمنطقـ  يکه باورها يدر حال) ۳۲(

ه مشـاب  يتيشخصـ  يها يژگيو، )۳۳( ييک زناشويهمسر توسط شر

 ييت زناشـو يدر بهبـود رضـا  ) ۳۵(ه ، داشتن انتظـارات مشـاب  )۳۴(

  . اثربخش است

ده در يـ ن آمـوزش د ين مطالعـه نشـان داد والـد   يگر ايافته دي

. تعارضات موفق تر هسـتند  ده در حلين آموزش نديسه با والديمقا

 خود بلکه با يشتريب نه تنها تعارض يذهن توان کم کودکان نيوالد

ـ  فرزندانشـان با  يکمتر مثبت تعامل شتر ويب تعارض  و) ۳۷(د دارن

مطالعـه   جينتـا ). ۳۸( دهند يم نشان هم يشتريب يرفتار مشکالت

 يمراقبتـ  ن، مشکالتيوالد لين قبيکه ا دهد يم نشانن ستنسيکر

 و خـواهر  آن، طبـع  به و دارند خود سالم فرزندان با يحت يشتريب

 اعضـاء  ريسا با ارتباط و تعامل در ياديز هم مشکالت ها آن برادران

ـ  معلمانشانو  همساالن با ن،يهمچن و پدرانشان با خصوص به د دارن

)۳۹.(  

 ياز الگوهـا  ياز برخـ  يناشـ  تواند يمدر حل تعارضات  يناکام

، ين شـامل تبـادالت اجبـار   يان زوجـ يـ مشکل ساز م يخاص تبادل

ت دو جانبـه و سـندرم   ي، شـکا انـه يجو يتالفـ ، تبادالت يريکناره گ

 يدر تبـادالت اجبـار  . باشـد ) ۳۶(در بحـث و گفتگـو    يخودمحور

که از طرف مقابل  يت مثبتين در پاسخ به تقوياز زوج يکيهمواره 

چنـان همسـر خـود را     مثالً. رديگ يم يت منفيتقو کند يمافت يدر

که همسرش ناچار به رهـا کـردن    دهد يممورد حمله و انتقاد قرار 

  در هنگـام تبـادل   . م شـدن اسـت، شـود   يشـان از تسـل  بحث، کـه ن 

ـ  يکـ ين معنا کـه  يوجود دارد به ا يت منفيتقو يريگکناره ا هـر  ي

از  يين رهـا يو همـ  کننـد  يمـ  يريـ از منازعه کناره گن يزوج يدو

ار پاداش دهنده يبس يت منفيو قطع منازعه به عنوان تقو يريدرگ

 يو شـاد  يگريدان احساسات به ين تبادل هرگز لذت بيدر ا. است

  ).۱۲( شود ينمن تجربه يدن به راه حل مشترک و مقبول زوجيرس

ت يبـر رضـا   ييمشـاوره زناشـو   ريتأث ين مطالعه، بررسيهدف ا

ات يفرضـ  يد تمامييتا. بود ين کودک کم توان ذهنيوالد ييزناشو

زان يـ بـر م  ييمشـاوره زناشـو   ين مطالعه نشان دهنـده اثربخشـ  يا

ش يگروه آزمـا  يکودک کم توان ذهن نيوالد ييزناشو يتمنديرضا

نه پـژوهش  يشـ يهمان گونه که در پ. سه با گروه کنترل بوديدر مقا

نه وجـود نـدارد   ين زميگزارش شده در ا يعلم يعنوان شد پژوهش

ت يمداخله گرانه بر رضـا  يها برنامه يمثبت و قو ريتأثاما مطالعات 

  ).۴۰-۴۲(ت ن را به اثبات رسانده اسيزوج ييزناشو
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در  ياز مشـکالت رفتـار   يعيف وسـ يـ ط ن کـه يا يريه گجينت

ــدگيوالــد ييت زناشــوي، رضــايکودکــان کــم تــوان ذهنــ  ين و زن

ن گروه يا. دهد يمقرار  ريتأثمختلف تحت  يها جنبهرا از  يخانوادگ

ذهـن   ي، قبول کم تـوان يمقابله با مشکالت خانوادگ ين براياز والد

از يـ نه به کمک نيزم نيجاد شده در ايکودک و مقابله با مشکالت ا

کـه نقـش    ي، به عنوان کسانها آن ييو زناشو يت روانيدارند و وضع

ـ يـ فرزندان دارنـد، با  يو اجتماع يجانيدر تحول ه يمهم ش از يد ب

ژه يو يها کالس ين راستا اجرايرد که در ايش مورد توجه قرار گيپ

نه مقابله با مشـکالت  يدر زم ين کودک کم توان ذهنيآموزش والد

 يهـا  سـازمان و  ها ارگاناز طرف  ييو زناشو يروان يها يسازگارناو 

و  يي، آموزش و پرورش کودکـان اسـتثنا  يستيمختلف از جمله بهز

  . دينما يم يما ضروريصدا و س

  

  ر و تشکريتقد

که مـا را در   يکه از تمام کسان مينيب يمان بر خود الزم يدر پا

ن مـورد  يوالـد  صاًخصورساندند  يارين مطالعه يانجام هرچه بهتر ا

ر و تشکر يشهر زاهدان تقد يستيمطالعه و پرسنل زحمت کش بهز

 . مينما
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