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 چکيده

گردد، مشکالت ارتباطی زندگی زناشویی می ترین عواملی که موجب بروز تعارض در یکی از مهم
های مناسب و ضروری برای برقراری روابط سالم و صمیمانه است.  ی فقدان مهارت هاست که نتیجهزوج

آموزان سازی ارتباط بر تعارض و صمیمیت والدین دانشی غنی پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر برنامه
آزمون با گروه آزمون ـ پسهای پیشآزمایشی و از نوع طرحهذهنی انجام شد. روش پژوهش، نیمتوانکم

توان ذهنی شهرستان سنندج بود. با استفاده از آموزان کمی پژوهش، والدین دانشباشد. جامعهکنترل می 
ی تعارض زناشویی باالتری داشتند، انتخاب شده و در دو گروه نفر که نمره  30گیری در دسترس،  روش نمونه

ای  دقیقه 90ی سازی ارتباط برای گروه آزمایش در هشت جلسهی غنی برنامهآزمایش و کنترل قرار گرفتند. 
  ای دریافت نکرد. به صورت یک جلسه در هفته برای گروه آزمایش برگزار شد اما گروه کنترل هیچ مداخله

ی تعارضات زناشویی ثنایی و نامه ها، مقیاس صمیمت واکر و تامپسون، و پرسشوری دادهآابزار جمع
آموزش ها با استفاده از آزمون تحلیل کواریانس تجزیه و تحلیل شدند و نتایج نشان داد همکاران بود. داده

ذهنی شده توانآموزان کمسازی ارتباط باعث کاهش تعارض و افزایش صمیمیت والدین دانشی غنی برنامه
 مانی و در  بالینی   تخالامد  یستارا ر  دسازی ارتباط  ی غنی از برنامه  انمیتو  هش،و پژ  ییافتهها   بر اساس  .است
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والدين سازی ارتباط، ی غنیتعارضات زناشويی، صميميت زناشويی، برنامه كليدي: واژگان
 .ذهنی توانکودکان کم

 مقدمه
 یهایناتوان  ری نظ  یکالتشدچار م  ، گاهیندیآیم  ای به دن  یمادرزاد  یهابیماریکه بــا    نینوزادا

با  یتولد و حضور کودک(. 2010و همکاران،  1شوند )پارکرمی یکیزی ف ذهنی یا
زا موجب نامطلوب و چالش  یدادیرو یتواند به مثابهیم یادر هرخانواده یذهنیتوانکم
دهند یوجود دارد که نشان م متعددی. شواهد شود یدی و نوم سرخوردگی ،یدگی تن جادیا

 یاقتصاد  ،یاجتماع  مشکالتبا    یترش یبه احتمال ب  ،ت هوشیمشکال   یکودکان دارا  ن یوالد
، 2)هاستینگشوند  می  دارند، مواجه  ری و فراگ  مخرب،  یت محدودکنندهماه  که غالبا    یجانیو ه

که هوش آنها حدود  شود،یم یشامل افراد یذهن توان(. اختالل کم2007، 3؛ کامیس 2006
 یاختالل در کارکرد سازش یبوده و دارا ترنیی پا یهوش عموم ن یانگی از م اری نحراف معدو ا

آموزان به علت دانش  ن ی. اباشندیم یری گچشم ری خأدچار ت یهستند و از نظر رشد
د دارنوالدین  زیاد و مراقبت تیبه حما ازی و ن رندیپذبی آس اری که دارند، بس ییهایژگیو

ذهنی نسبت به توان(، به همین دلیل والدین دارای کودکان کم2006و همکاران،  4)آندا 
؛ 2007کنند )گوپتا،  تری را تحمل میهای بیش والدین کودکان عادی، فشار روانی و تعارض

(. این فشارهای روانی گاه از زمان تولد کودک و یا قبل از آن 2007آالندا،  سینگر، اثریج و  
و همچنین در مرحله تشخیص آغاز می شود و با افزایش سن کودک بر آن افزوده می 

از  یناش تواندیم ها(. این فشار روانی و تعارض1394شود)سیداسماعیلی قمی، و همکاران، 
مشکالت  نده،یکنار آمدن کودک با مشکالت آ یکودک، چگونگ یندهیاز آ ینگران
 تیجامعه، محدود  ینگرش منف  ،یاقتصاد  ن ی سنگ  یهانهیکودک، هز  یو سطح ناتوان  یرفتار

 باشد رهی دار شدن مجدد و غمربوط به بچه هایبه خدمات و امکانات، تعارض یدر دسترس
اعضای خانواده ت رفتاری این کودکان می تواند واکنشهایی در ال مشک (.2007)کامیس، 

د)عزیزی و همکاران، ایجاد کرده و از این طریق بر ساختار و عملکردهای خانواده تاثیر بگذار
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 تی ماه لی به دل. است یعی طب یزن و شوهر امر ن یبه وجود آمدن تعارض بر کل، د(. 1397
 گریها نسبت به همدزوج جهی دهد و در نتیم ینظر روفاوقات اختال  یها گاهتعامل زوج

گذاشت   ن یفرض را بر ا  دیدر ازدواج با  ن یکنند. بنابرایم  یتیو نارضا  یدی احساس خشم، ناام
زن و شوهر  ن یبنابرا مشترک است. یو زندگ ییزناشو یاز رابطه ییجز ،تعارض زکه برو

و همکاران،  1)ژانگ خود را حل کنند تا خوشبخت شوند یهاضکه تعار رندی بگ ادی دیبا
( و  2012، 2باعث ضعف سالمت جسمی و روانی آنان )ساوثها زیرا تعارض زوج (.2017

فرانکل و همکاران، انزوای فرزندان )عواطف منفی و  بر ایجاد  (، و  2011،  3افسردگی شده )ال
ای ناسالم فرزندان (، ناامنی عاطفی فرزندان نسبت به روابط زوجی، رفتارهای تغذیه2015

  (، 2012و همکاران،  5کودکان )دوو آمیزخشونت رفتار ،(2014و همکارانش،  4)جورج
و   7باینشانگان جسمی )(،  2010و همکاران،    6)دولزاختالالت رفتاری  مشکالت تحصیلی و  

(، و مشکالت سازگاری 2013و همکاران،  8کاستنش و اضطراب ) (،2015همکاران، 
( 2015و همکاران،  9فرزندان مانند اضطراب، افسردگی، اختالل سلوک و غیره )کامینگ

 گذارد.تأثیر می
ارتباط،  یبرقرار یهااز مهارت یآگاهعدمها را، عوامل مهم تعارض زوج ن یمحقق 

 ،ها و مشکالتبحران. کنندیم یمعرف و فقدان یا کمبود صمیمیت ،یدلبستگ یهاسبک
. دنزی انگیبرم  شانیهاو ارزش  یکردن زندگ  یبررس  یها را براهستند که همواره زوج  یتجارب
دهنده شوند، تکانیآن م ری که درگ هاییزوج یبرا ،باشد فی چه خفو  دیچه شد نبحرا

و ضعف به آن   یبا ناتوان  ایو   ندیها ممکن است توانمند و باشهامت به آن پاسخ گواست، آن
 یهاتوافقعدم  ،ییزناشو  یرابطه  ن یآغاز  یاز همان روزها.  نشان دهند  نامناسب  العملعکس 
و ثبات  ، صمیمیتتیتوانند رضایحل نگردند، م رکه اگ ندیآیو مکرر به وجود م یجد
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-در خانواده  ( و برعکس،2014و همکاران،    1)ایونیک  مواجه کنند  یجد  دیرا با تهد  ییزناشو

و صحبت   صمیمیت و نزدیکیاعضا و تعامالت داخل خانواده براساس    انی که ارتباط م ییها
، تمام اعضا در برابر فشار زندگی مقاوم و مصون هستند توار استافراد اس نی و تفاهم ب

 ،شامل عشق  موفقازدواج   ی یکدهنده( زیرا عناصر تشکیل1397)گلدنبرگ و گلدنبرگ،  
مؤثر و  طتباارست. ا دنبو هم باو  مراقبت از یکدیگر ،نیانگر ،تفاهم ،تعهد ب،خو طتباار

 اریبرقر. ستاناشوییز تثباو  دیشا ،عاطفیو  نیروا سالمت ایبر زمال طشر کارآمد،
 تمشکال   حلراهو    هازنیا  نبیاو  به طور صریح    رفکاو ا  تحساساا  لنتقاا  صمیمی شامل  طتباار

کافی در ی ازهندا به که سندررضایت می به مانیز شوهرزن و ست. ا ناشوییز بطدر روا
آید، با شان به وجود میشان با یکدیگر صمیمی و در حل مشکالتی که در زندگیارتباط

( اما در صورت فقدان صمیمیت و ضعف 2014و همکاران،  2همدیگر همکاری کنند )ایسر
های شود بلکه نارضایتی موجود، تعارضهای ارتباطی، تعارض نه تنها حل نمیمهارت
 ،تنش  وزبر ملاعو ترینمهماز  ناشوییز یبطهرا در گردد. تعارضتری را موجب میبیش 
 ندانمیتو تنها نه که کانونی دیجاا نتیجهو در  ادهخانو منسجاا گسیختگی ،بطروا دیسر
 شفتگیآ وزبر باعث بلکه زد،سا آوردهبررا  دخو یعضاا منیتیو ا نیروا ،عاطفی یهازنیا
که ( در حالی2008احمد و رید، ) شودمی عضادر ا نیروا تمشکال و  حتیهارانا ،نیروا

خـانواده منجـر بـه رفـع نیازهای  عملکردبرقراری ارتباط اسـت و  ،خانواده یاولیه یوظیفه
نفس و اجتماعی شدن موجب رشد و تکامـل، اعتمـادبه شده واجتماعی و فردی خانواده 

دد. ارتبـاط روشـن و مـؤثر بـین افـراد خانواده موجب رشد احساسات گرخانواده مـی  یاعضا
به عبارتی  .سالم و موفق است یسنگ زیربنایی خانواده ،ؤثرشود. ارتباط مها میو ارزش

کنند، انتقال و درک ای از الگوهای ارتبـاطی مـؤثر استفاده میدیگر وقتی اعضای خانواده
کنند و خانواده را ارضا می یواضحی از محتوا و قصد هر پیامی دارند، نیازهای روانی اعضا

 ،بخـشند. نـوع نظام خانواده و الگوهای ارتباطی آنیارتباط و شرکت در اجتماع را تداوم مـ
نفس، قدرت انتخاب خـانواده دارد زیـرا شخـصیت، یادگیری، اعتمادبه یاثر مهمی بر اعضا

انتقال آن بین اعضای   یگیری منطقی افراد خـانواده، همـه بـه نوع اطالعات و نحوهو تصمیم
تباطی ار یهارتمها ازها زوج ههرگا( و 1388)غالمزاده و همکاران،  خانواده وابسته است
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و  1تری را تجربه خواهند کرد )رونانتر و صمیمیت بیشکم رضکنند، تعا دهستفاا مؤثر
( که این صمیمیت، پیامدهای مثبت زیادی از جمله احساس تعلق، مراقبت و 2014همکاران،  

های اجتماعی و اقتصادی، و استقامت و توان باال در مواجهه با حمایت متقابل، موفقیت
 (. 2019و همکاران،  2مشکالت به همراه دارد )استاوال

 سالم. داشتن روابط استثر مؤ کودکوالدین بر رفتار  یهاییها و توانامهارت
 ملهای هوشی کمک کند. عواارساییهای کودک با نییتواند به رشد توانامی خانوادگی
روانی  و یعوامل، سالمت جسم ن یاز ا یکیگذارند که می ری خانواده تأث سالمتمتعددی بر 

مؤثر است. ی صمیمانه بر سالمت روان داشتن رابطه (.2007، 3والدین است )ویدهیا و راجو
 هاجزو عاطفی زنیا ی صمیمیت،سطهوابهدر آن  که ستا صمیمانه یبطهرا یک ،زدواجا
و همکاران،  4یابد )الرنسیها افزایش میو امکان حل تعارض میان آن دمیشو آوردهبر

ی موفق بط عاشقانهدر روا یکلید شاخص یک ندامیتو رضتعا حل یهارتمها(. 2005
 ندامیتو  هندزسا  شکل  به  هارضتوانایی مدیریت تعازیرا    (2013،  5دیلوییسکریچ و  وباشد )
ی صمیمی ها را برای ایجاد یک رابطهجو زو  هدد  شکلی زوج  بطهرا در را  یقو  طتباار  یک

وگو های گفتو آموزش مهارت ها،پذیرش متقابل تفاوت (. 2013، 6کمک کند )ساموهانو
ی پایه(. 2004ها باید به آن بپردازند )شرمن، زوجها مفاهیمی هستند که برای حل تفاوت

شود که زن و شوهر نسبت به ابراز احساسات خود، راحت باشند صمیمیت زمانی گذاشته می
و  8هانسوندر این راستا، (. 2012و همکاران،  7و ارتباط درستی با هم داشته باشند )دوبا

که در   هاییزوج  به  یارتباط  یهارتنشان دادند که آموزش مها  یپژوهش  در  ( 2006)  9لندجلن 
 و کاهش تعارضات و هازوج ییمشکل داشتند، باعث بهبود روابط زناشو ییت زناشوتعامال 
 .گرددمت روان در آنان میسال  ش یافزا
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 دبهبو  جهتدر    تباطیار  هایمهارت  زشموآ  یمینهدر ز  یجدید  نگوناگو  یهادیکررو
اند که هدف تمامی این رویکردها، بهبود روابط وجود آمدهبه    ناشوییز  بطروا  ساختن   رپرباو  

 یمینهدر ز که ستا سازی ارتباط، از جمله رویکردهای جدیدیهاست. رویکرد غنیزوج
. ستا هشد حیاطر هازوج بطروا ساختن  غنیو  دبهبو جهتدر  صخا یهارتمها زشموآ

 ینا  وهبهعال .  ستا  بطهدر را  دموجو  عاطفیو    شناختیروان  ضایتر  یش افزا  برنامه،  ین ا  فهد
  (. 1394کند )نظری، کمک می نشرکتکنندگا عاطفیو  شناختیروان سالمت به برنامه
 بر  مبتنیو  نیروا زشموآ دیکررو با گیادخانو نمادر سازی ارتباط، یکی غنیبرنامه

 بهتررا  نبطشاروا تا مینماید کمک ادفرا بهو  ستا عالئم کاهش یجا به رتمها زشموآ
(. این 2011، 1کنند و در عین حال کیفیت این روابط را در طول زمان حفظ نمایند )سوکا

. ستا جیزو بطهرا تثباو  ضایتر دبهبو ایبر رتمها تعلیم شیزموآ یلگوا رویکرد یک
 ترلهمدو  اپذیر ،داوریپیش  ونبد هم به نسبت چگونه میگیرند دیا هازوج لگوا ین در ا

. ستا متکی زشموآ بر نمادر یجا به طتباار زیغنیسا ی(. برنامه2006باشند )گینزبرگ، 
. در ستا متمرکز مشکل حل یا نمادر یجا به مشخص یهارتمها یگیردیا بر هیدگاد ین ا
 انعنو  به  دمیشوداده    زشموآ  جعامر  به  بلکه  د،نمیشو  گرفته  هیددنا  مشکل  حل  هیدگاد  ین ا

 (. 1394بپردازد )نظری، حل مشکالت  به نمااز در بخشی
و  2ها )کالکانسازگاری زوج بر ارتباط زیساغنی ثربخشیاهای زیادی پژوهش 
؛ مظهری و 1394فر و همکاران، ناشویی )امیدیانز هایضرتعا (، کاهش 2008ارسانلی، 
؛ ابراهیمی و همکاران، 1384ها )اعتمادی، (، و افزایش صمیمیت زوج1395همکاران، 

رضایت از ایجاد صمیمیت و نقش کلیدی در  ،گفت و شنوداند؛ زیرا نشان داده( را 1390
 هازوجرضایت از زندگی و  میزان شادی برآموزش الگوی ارتباطی  زندگی دارد. بنابراین

زناشویی، چه پیوند  هر و مؤثر استهای حل تعارض شیوه ( و1390، خسروی و همکاران)
 از خشنودی باالتری برخوردار خواهند بود سازنده و بدون سرزنش باشد، همسران

 شیافزاابراز احساسات پنهان، و های ارتباطی باعث آموزش مهارت (.1389، کاظمیشعاع)
 ماندهخانوادگی، هیجانی و سازگاری کلی مادران دارای کودک عقب سازگاری اجتماعی،

 (.1394)احمدخانی و همکاران،  شودذهنی می
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تر بودن این ها و بیش با توجه به اثرات مخرب وجود تعارض و فقدان صمیمیت زوج
که (، و با توجه به این 2007سینگر و همکاران،  ذهنی )توانمشکالت میان والدین کودکان کم

به  ناشوییز ندگیدر ز ضایتیرناو  ریگازناسا وزبر ملاعو ترین مهماز  تباطیار تمشکال 
 شیافزای بر ارتباط یهامهارت(، و با توجه به تأثیر آموزش 2006)گینزبرگ،  رودمی شمار

، النگلند و والذهنی )توانوالدین کودکان کم یبهبود سالمت رواناحساس همبستگی و 
(، و با توجه به کمبود پژوهش در این حوزه، این پژوهش در صدد بررسی اثربخشی 2009

سازی ارتباط بر افزایش صمیمیت و کاهش تعارض و ابعاد تعارض ی غنیآموزش برنامه
 باشد.ذهنی میتوانآموزان کموالدین دانش 

 روش 

ی آزمون با گروه کنترل بود. جامعهـ پس آزمونآزمایشی با طرح پیش روش این پژوهش، نیمه
روش  سنندج بودند.توان ذهنی شهرستان آموزان کمآماری پژوهش شامل والدین دانش 

توان ذهنی گیری، روش در دسترس بود. به این منظور از طریق واحد کارشناسی کمنمونه
ی استثنایی، فراخوانی مبنی بر برگزاری کارگاه رایگان بهبود روابط زناشویی والدین اداره
ارسال گردید و از توان ذهنی آموزان کمدانش به مدارس توان ذهنی آموزان کمدانش 

آزمون نام نمایند. پس از تکمیل پیش تقاضیان درخواست شد که در مدت زمان دو هفته ثبتم
ی تعارض زناشویی باالتری داشتند، انتخاب شده و نفر که نمره 30کنندگان، توسط شرکت

والدین حاضر در گروه آزمایشی، دارای میانگین در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند.  
 12نفر(، و    2نفر( و دیپلم )  13، تحصیالت زیر دیپلم )66/4و انحراف استاندارد   06/33سنی  

و انحراف  00/33میانگین سنی نفر پدر بودند و والدین گروه کنترل، دارای  3نفر مادر و 
نفر پدر   4نفر مادر و  11نفر(، و  3نفر( و دیپلم ) 12، تحصیالت زیر دیپلم )59/4استاندارد 

 بودند. 
 الف( شرکت نداشتن در هر نوع مداخله درمانی های ورود به پژوهش، شاملکمال 

 های روانی، ج( نداشتن اعتیاد، و د( تکمیلی بستری در بیمارستان، ب( نداشتن سابقهازیمو
 رتهای خروج از پژوهش نیز عباهش بود و مالکوپژدر    شرکت  ایبر  گاهانهآ  ضایتر  مفر
 قابلو  موجه لیلد ونبد جلسه سه برای مانیدر جلسات در دننکر از: الف( شرکت نددبو
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 سیلهو به هشد دپیشنها صلیا تکالیف ادنند منجاو ا مانگردر با دننکر ریب( همکا ل،قبو
 مانگر.در

(، و 1379ها، از مقیاس صمیمت واکر و تامپسون )ثنایی، آوری دادهبرای جمع
 ( استفاده شد.1386تجدیدنظرشده( ثنایی و همکاران )ی تعارضات زناشویی )فرم  نامهپرسش 

سوالی است که برای سنجیدن مهر و  17 ابزار یک این مقیاس، مقیاس صمیمت:
تر است که چندین بعد ی از یک ابزار بزرگیین مقیاس جزاصمیمیت تدوین شده است. 

مستقلی گزارش شده کنندگان آن به صورت مقیاس  گیرد اما توسط تهیهصمیمت را در بر می
توجه و اهمیت اعضای خانواده برای یکدیگر تعریف شده است و عوامل  ،صمیمیت ت.اس

احساسی است  .شودنزدیکی عاطفی در قالب مهر، از خود گذشتگی و رضایت را شامل می
آزمودنی   یمرهت. نو تعهد متقابل اس  ،همبستگی  ،توام با عزت  ،باز  ،مبنی بر این که رابطه مهم

 1ی نمرات بین . دامنهشودحاصل می 17طریق جمع نمرات سؤال ها و تقسیم آن بر عدد از 
تر است. مقیاس صمیمیت با ضریب آلفای ی صمیمیت بیش ی باالتر، نشانهاست که نمره  7تا  
ی ثبات آزمون از همسانی درونی بسیار عالی برخوردار است. اطالعاتی درباره  0/ 97تا    91/0

ی روایی این مقیاس گزارش اگر چه در مأخذ اولیه، اطالعاتی درباره گزارش نشده است.
های دور و نزدیک به آنان و نشده است، اما مقیاس صمیمیت با گزارش مادران از کمک

گزارش دختران از کمک نزدیک به مادران، همبستگی نشان داده است )ثنایی و همکاران، 
1387 .) 

های زن و شوهر برای سنجیدن تعارض نامهپرسش این  نامه تعارض زناشویی:پرسش 
 سنجد که عبارتند از: کاهش ها را مینامه، هشت بعد از تعارضباشد. این پرسش می

ی رابطه حمایت فرزند )ان(، کاهش هیجانی، افزایش جلب هایواکنش افزایش  همکاری،
 دگی بای خانوارابطه کاهش  با خویشاوندان خود، ی فردیافزایش رابطه جنسی،

و کاهش ارتباط مؤثر. برای  از یکدیگر، امور مالی همسر و دوستان، جدا کردن خویشاوندان
ها اختصاص داده شده نمره به آن 5تا  1نمره در نظر گرفته شده که به تناسب،  5هر سؤال، 

ها مقیاسهای خردهسؤالاست.    54و حداقل آن،    270نامه،  ی کل پرسش است. حداکثر نمره
های ؛ افزایش واکنش34، 25، 18، 12، 4های این قرار است: کاهش همکاری، پرسش از 

؛ افزایش جلب حمایت فرزند، 51، 49، 42، 36، 27، 20، 14، 6های هیجانی، پرسش
؛ 40، 35، 19، 13، 5های ؛ کاهش رابطه جنسی، پرسش 44، 38، 31، 22، 9های پرسش 
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؛ کاهش 43، 37، 29، 21، 15، 8های سشافزایش رابطه فردی با خویشاوندان خود، پر
؛ جدا 53،  50،  46،  32،  23،  1های  ی خانوادگی با خویشاوندان همسر و دوستان، پرسشرابطه

؛ کاهش ارتباط موثر، 48، 39، 33، 24، 17، 10، 2های کردن امور مالی از یکدیگر، پرسش
ها به این گذاری گزینههنمر .54، 52، 47، 45، 41، 30، 28، 26، 16، 11، 7، 3های پرسش 

،  11، 3(. سؤاالت 5(، همیشه )4(، اکثرا  )3(، گاهی )2ندرت )(، به1صورت است: هرگز )
ی هر حداکثر نمرهشوند. گذاری میبه صورت معکوس نمره 54، 47، 45، 33، 30، 26، 14

ابزار، در این است.  5در  ضرب مقیاسهای آن خردهمقیاس، مساوی با تعداد سؤالخرده
ی بهتر و تعارض تر، به معنی رابطهی کمتر بوده و نمرهتر، به معنی تعارض بیشی بیش نمره
قرار گیرد، دارای روابط  149تا  79ی ها در دامنهی خام آنتر است. کسانی که نمرهکم

قرار گیرد، دارای  186تا  150ی ها در دامنهی خام آنبهنجار هستند؛ و کسانی که نمره
و باالتر، دارای تعارض شدید و یا روابط  187ی خام از حدِ بهنجار؛ و نمرهتعارض بیش 
نفری   270نامه روی یک گروه آلفای کرونباخ برای کل پرسش پذیر هستند. شدیدا  آسیب

ش همکاری، مقیاس آن از این قرار است: کاهخرده 8به دست آمد و برای  96/0برابر با 
؛ افزایش جلب 70/0های هیجانی، ؛ افزایش واکنش61/0ی جنسی، ؛ کاهش رابطه81/0

ی ؛ کاهش رابطه86/0ی فردی با خویشاوندان خود، ؛ افزایش رابطه33/0حمایت فرزند، 
؛ 71/0؛ جدا کردن امور مالی از یکدیگر، 89/0خانوادگی با خویشاوندان همسر و دوستان، 

ی تعارضات زناشویی از روایی محتوایی خوبی نامهپرسش  .69/0ثر، و کاهش ارتباط مو
ی ی تحلیل محتوای آزمون، پس از اجرای مقدماتی و محاسبهبرخوردار است. در مرحله

های آن، به دلیل همبستگی مناسب تمام نامه و مقیاسهمبستگی هر سؤال با کل پرسش 
 . (1387)ثنایی و همکاران، سؤاالت، هیچ سؤالی حذف نشد 

ها در دو گروه آزمایش و ی اجرای پژوهش: پس از انتخاب نمونه و جایگزینی آنشیوه
 1ای به صورت دقیقه 90ی جلسه 8سازی ارتباط در ی غنیکنترل، جلسات آموزش برنامه

ای نوآوران شهرستان ای و حرفهحرفهجلسه در هفته در سالن جلسات مرکز استثنایی پیش
گروه آزمایش برگزار شد و گروه کنترل هیچ آموزشی دریافت نکرد و پس از سنندج برای 

آزمون، ی پس آزمون را تکمیل کردند. پس ازپایان مرحلهاتمام جلسات، هر دو گروه پس
 یبرا یجلسات درمان یدر پژوهش، زمان برگزار یاو حرفه یاصول اخالق تیجهت رعا

  مشخص شد. زی گروه کنترل ن
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استفاده در مداخله، روش فراگیرمحور و مشارکتی با استفاده از  روش تدریس مورد
های ارتباطی بود. شرح های کوتاه آموزشی مهارتی فیلمسازی، اجرای نمایش، ارائهمدل

سازی ارتباط ی غنیمختصر پروتکل جلسات که توسط محقق با اقتباس از اصول برنامه
( طراحی گردید،   1390هیمی و همکاران )(، و پژوهش ابرا2005)  2و جورنی (2011)  1سوکا

 ارایه شده است.  1در جدول

 سازی ارتباط . شرح مختصر جلسات برنامه غنی1جدول  
 خالصه محتوای جلسات جلسات

 اول

ها و کاربرد فرایند: آشنایی اعضای گروه با هم، آشنایی با اصول و مقررات گروه و اهداف و چهارچوب
 ارتباطسازی ی غنیبرنامه

های ارتباطی قبل از هر جلسه تا پایان جلسات، نوشتن اهداف و تکلیف: خواندن شعر مربوط به مهارت 
 انتظارات خود

 دوم

ها قادر شوند خودشان را آزادانه و با صداقت و شفاف که زوجفرایند: آموزش مهارت بیانگری برای این
فکنی مسئولیت احساسات اجتناب تهمت، خصومت، برونابراز کنند و از رفتارهای دفاعی، سرزنش، 

 نمایند. 
ی تکلیف: تمرین صحبت کردن گویا و مستقیم و واضح با همسر خود به مدت هر روز نیم ساعت و ارائه

 ی بعدگزارش در جلسه

 سوم

تر پذیرندهها قادر شوند نسبت به هم فرایند: آموزش مهارت گوش دادن فعال و پذیرا به طوری که زوج
 تر باشند و در انتقال این پذیرنده بودن هم مهارت پیدا کنند. کنندهو مراقبت

تکلیف: تمرین گوش دادن پذیرا با همسر خود به مدت هر روز نیم ساعت؛ آماده کردن نمایش گوش 
 ی بعددادن پذیرا و صحیح و حالت گوش دادن غیرفعال برای جلسه

 چهارم

زمان مهارت صحبت کردن صحیح و گوش دادن پذیرا و مهارت تبدیل و اجرای همفرایند: آموزش 
های تبدیل و کمک وگوی بدون مهارت؛ آموزش مهارتوگو با گفتی این نوع گفتهمدالنه و مقایسه

 ی بین بیان یک شخص و استنباط شخص دیگر را درک کنند.به اعضای گروه که رابطه
ی طور همزمان با همسر هنگام حرف زدن با هم در طول هفته و ارائه تکلیف: تمرین این دو مهارت به

 ی بعدگزارش نتایج در جلسه

 پنجم

-حلهای تعارض، راه ها قادر شوند که در موقعیتکه زوجفرایند: آموزش مهارت حل تعارض برای این

ضو به انجام ان ای متمرکز بر ارضای تمایل و رضایت دو طرف پیشنهاد دهند و هر دو عهای سازنده 
 متعهد شوند تا در نهایت هر دو عضو احساس برنده بودن و برابری داشته باشند.

های خود و تمرین حل تعارض ماهرانه و سازنده و گزارش نتیجه تکلیف: انتخاب یک مورد از تعارض
 ی بعددر جلسه
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 ششم

تغییر، قادر شود تغییر موردنظرش را با اطمینان که فرد خواهان  فرایند:  آموزش مهارت تغییر خود برای این
 تر انجام دهد.تر و بادوامبیش

ی تر از سایر موارد( و تمرین تغییر دادن رفتار و ارائهتکلیف: اتنخاب یک مورد رفتار نیازمند تغییر )ساده
 ی بعدنتایج در جلسه

 هفتم

قادر شود صبورانه و به طور سازنده از  که فردفرایند: آموزش مهارت کمک به تغییر همسر، برای این
 های تغییر همسرش حمایت کند و به او یاری رساند.تالش

تر از سایر موارد نیازمند تغییر(، و تمرین کمک تکلیف: انتخاب یک مورد رفتار نیازمند تغییر همسر )ساده
 ی بعدی گزارش نتایج در جلسهبه تغییر رفتار همسر و ارائه

 هشتم

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

ها شان به کار برند و به طور مداوم از آنشده را در روابط زناشویی خود و زندگی روزمره های آموخته
 یان جلسه.آزمون در پاگویی به سؤاالت و اجرای پسبندی و پاسخبهره ببرند. جمع

شده در روابط همسران با هم و تالش و مراقبت مستمر در حفظ های یادگرفتهتکلیف: تمرین تمام مهارت
 تغییرات صورت گرفته در دوره

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

 نتايج

آزمون و  های متغير صميميت در پيشميانگين و انحراف معيار و نرمال بودن توزيع نمره  .2جدول  
 آزمون به تفكيك گروه پس

 متغیر
نوبت 
 آزمون

 نرمال بودن توزیع نمره ها گروه کنترل گروه آزمایش

 میانگین
انحراف 
 معیار

 میانگین
انحراف 
 معیار

Z 
 -کولموگروف
 اسمیرنوف

 نتیجه معناداری

 صمیمیت
 نرمال  200/0 168/0 22/0 39/2 28/0 40/2 آزمونپیش

 نرمال  069/0 201/0 21/0 44/2 40/0 49/3 آزمونپس

آزمون و های پیش ، میانگین و انحراف معیار و نرمال بودن توزیع نمره2جدول 
آزمون صمیمیت دهد. میانگین و انحراف معیار پیش آزمون را در متغیر صمیمیت نشان میپس 

آزمون صمیمیت است. میانگین و انحراف معیار پس   28/0و    40/2در گروه آزمایش به ترتیب  
 -کولموگروف Zاست، در نهایت، نمره  40/0و   49/3در گروه آزمایش به ترتیب 

 ها نرمال هستند.اسمیرنوف نشان داد داده
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آزمون و  های متغير تعارض در پيشو نرمال بودن مولفه انحراف استاندارد. ميانگين و 3ل  جدو
 آزمون به تفكيك گروه پس

 متغیر
نوبت 
 آزمون

 نرمال بودن توزیع داده ها گروه کنترل گروه آزمایش

 میانگین
انحرا
ف 
 معیار

 میانگین

انحرا
ف 
 معیار

Z 
کولموگروف

 اسمیرنوف -

معنادار
 ی

 نتیجه

کاهش 
 همکاری

 نرمال  200/0 122/0 60/1 00/16 07/2 80/15 آزمونپیش
 نرمال  200/0 125/0 35/1 86/15 70/1 73/12 آزمونپس

افزایش 
واکنش 
 هیجانی

 نرمال  200/0 127/0 69/2 53/24 71/3 13/23 آزمونپیش

 نرمال  200/0 121/0 41/2 21/25 74/2 53/19 آزمونپس

افزایش 
جلب 
توجه 
 فرزند

 نرمال  056/0 165/0 83/1 93/15 35/2 66/16 آزمونپیش

 نرمال  065/0 209/0 86/1 06/16 75/1 66/13 آزمونپس

کاهش 
رابطه 
 جنسی

 نرمال  150/0 138/0 18/2 26/16 08/2 06/17 آزمونپیش

 نرمال  200/0 107/0 21/2 20/16 98/1 26/14 آزمونپس

افزایش 
رابطه 
فردی با 
خویشاوندا
 ن خود

 نرمال  200/0 121/0 66/2 46/19 26/3 73/18 آزمونپیش

 نرمال  200/0 121/0 31/2 26/19 84/1 13/16 آزمونپس

کاهش 
رابطه 

خانوادگی 
با 

خویشاوندا
ن همسر و 
 دوستان

 نرمال  200/0 118/0 41/2 46/19 36/3 26/18 آزمونپیش

 نرمال  091/0 148/0 30/2 20/19 72/2 60/15 آزمونپس

جدا کردن 
امور مال 
 از یکدیگر

 نرمال  200/0 130/0 02/2 40/22 44/2 13/22 آزمونپیش

 نرمال  200/0 129/0 88/1 60/22 49/1 66/18 آزمونپس

 نرمال  200/0 104/0 35/3 60/35 13/3 00/35 آزمونپیش
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آزمون آزمون و پس های پیش ، میانگین و انحراف معیار و نرمال بودن نمره3جدول
آزمون دهد. میانگین و انحراف معیار پیش های متغیر تعارض زناشویی را نشان میمولفه

است. میانگین و انحراف معیار   11/13و    80/166تعارض زناشویی در گروه آزمایش به ترتیب
چنین است. هم 9/ 76و  53/145آزمون تعارض زناشویی در گروه آزمایش به ترتیب پس 

و   66/169ترتیب آزمون تعارض زناشویی در گروه کنترل به میانگین و انحراف معیار پیش 
آزمون تعارض زناشویی در گروه کنترل به ترتیب است و میانگین و انحراف معیار پس   90/10
ها نشان داد اسمیرنوف توزیع نمره -کولموگروف Zاست، در نهایت نمره  20/9و  50/171
 ها نرمال هستند.داده

است که در  فرض اولیههای پارامتریک مستلزم رعایت چند پیش استفاده از آزمون
آزمون آماری که با توجه به این  .ها استفاده کردتوان از این آزمونها میآن رعایت صورت

( برای ANCOVAتک متغیری ) تحلیل کوواریانس  ،به کار برده شده در این پژوهش 
های کل متغیرهای صمیمیت و تعارض و تحلیل کوواریانس چندمتغیری نمره 

(MANCOVA برای بررسی )های برابری فرضپیش  ،معناداری متغیر تعارض است
باشد ها، همگنی رگرسیون و خطی بودن رابطه بین متغیر همگام و متغیر وابسته میواریانس 
های متغیر  صمیمیت فرض، ابتدا پیش گیردبه طور جدا مورد بررسی قرار می متغیرکه در هر 
 شود.بررسی می

 بررسی همگنی رگرسیون -1
ی یکسانی شیب آزمون، مفروضهها و نمرات پیش دان تعامل بین گروهجهت بررسی فق 

( این فرض مورد تأیید p050/0=F , =824/0رگرسیون بررسی شد و با توجه به نتایج حاصل)
 آزمون تعاملی وجود ندارد.ها و پیش توان نتیجه گرفت که بین گروهقرار گرفت. بنابراین می

 همگام و متغیر وابسته بررسی وجود رابطه خطی بین متغیر  -2

کاهش 
ارتباط 
 موثر

 نرمال  200/0 113/0 06/3 33/36 18/2 93/34 آزمونپس

نمره کل 
 تعارض

 آزمونپیش
80/16
6 

11/13 
66/16
9 

 نرمال  189/0 133/0 90/10

 آزمونپس
53/14
5 

76/9 
50/17
1 

 نرمال  200/0 080/0 20/9
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 به منظور بررسی این مفروضه از نمودار پراکنش زیر استفاده گردید. 

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

توان که شیب خطوط رگرسیون تقریبا  با یکدیگر موازی است، بنابراین میبا توجه به این
 ی خطی وجود دارد.همگام و متغیر وابسته رابطهنتیجه گرفت که بین متغیر 

 هابررسی برابری واریانس  -3
ها از آزمون لون استفاده شد که نتایج جهت بررسی مفروضه برابری واریانس گروه

 آمده است. 4مربوط به آن در جدول 

 ها در متغيرهای وابسته گروه نتايج آزمون لون برای بررسی برابری واريانس .4جدول  
 سطح معناداری درجة آزادی مخرج درجة آزادی صورت Fنسبت  متغیر

 560/0 28 1 584/0 صمیمیت

دهد، ها را نشان میگروه  ، آزمون لون فرض برابری واریانس 4مطابق اطالعات جدول 
 دار نشده است.مشاهده شده معنی Fهای زیرا نسبت

ی اول از های تحلیل کوواریانس، برای آزمون فرضیهحال پس از بررسی مفروضه 
 .شودمتغیری استفاده میآزمون تحلیل کوواریانس تک
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 )صميميت(  آزمون متغير وابستهها در پسنتايج تحليل کوواريانس تفاوت کلی گروه  .5جدول  
شاخص 
 آماری 
منابع 
 واریانس

مجموع 
 مجذورات

درجه 
 آزادی

میانگین 
 مجذورات

 
F 

 

سطح 
 معناداری

اندازه 
 اثر

 15/0 001/0 232/151 064/8 1 064/8 اثر مداخله
 053/0 27 440/1 خطا
 30 847/275 کل

ی صمیمت تفاوت ها در نمرهدهد که گروهتحلیل کوواریانس نشان می 5نتایج جدول 
ی صورت گرفته توانسته است در گروه معناداری از هم دارند. این به این معناست که مداخله

 آزمایش نسبت به گروه کنترل، موجب ارتقای صمیمیت گردد.
 خواهد شد. های متغیر تعارض زناشویی بررسی فرضدر ادامه پیش 

 بررسی همگنی رگرسیون -1
های رگرسیون را همگنی شیب F (35/0= , p880/0=F)سطح معناداری آزمون

 موردتأیید قرار داد.
 بررسی وجود رابطه خطی بین متغیر همگام و متغیر وابسته -2

 
 نمودار پراکنش بين متغير همگام و متغير وابسته تعارض زناشويی .2شكل
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توان نتیجه که شیب خطوط رگرسیون با یکدیگر موازی است، بنابراین میبا توجه به این 
 ی خطی وجود دارد.گرفت که بین متغیر همگام و متغیر وابسته رابطه

 بررسی برابری واریانس ها -3

 در متغيرهای وابسته  هاگروه نتايج آزمون لون برای بررسی برابری واريانس .6جدول  

نسبت  متغیر
F 

درجة آزادی 
 صورت

درجة آزادی 
 مخرج

سطح 
 معناداری

 680/0 28 1 171/0 کاهش همکاری

 510/0 28 1 447/0 افزایش واکنش هیجانی

 242/0 28 1 428/1 افزایش جلب توجه فرزند

 076/0 28 1 396/3 جنسیکاهش رابطه 

 795/0 28 1 069/0 افزایش رابطه فردی با خویشاوندان خود

 487/0 28 1 495/0 افزایش رابطه فردی با خویشاوندان خود

کاهش رابطه خانوادگی با خویشاوندان 
 همسر و دوستان

248/0 1 28 622/0 

 733/0 28 1 119/0 کاهش ارتباط موثر

 10/0 27 1 74/2 نمره کل تعارض

دهد، ها را نشان میگروه  ، آزمون لون فرض برابری واریانس 6جدول مطابق اطالعات 
های دار نشده است. حال پس از بررسی مفروضهمشاهده شده معنی  Fهای  نسبت  زیرا در همه

متغیری تحلیل کوواریانس برای متغیر تعارض زناشویی از آزمون تحلیل کوواریانس تک
 شود.استفاده می

  



 157  ...ارتباط بر تعارض یسازیغن یآموزش برنامه ریتأث یبررس

آزمون متغيرهای وابسته )نمره کل  ها در پسنتايج تحليل کوواريانس تفاوت کلی گروه  .7جدول  
 تعارض(

شاخص 
 آماری 
منابع 
 واریانس

مجموع 
 مجذورات

درجه 
 آزادی

 میانگین مجذورات
 

F 
 

سطح 
 معناداری

اندازه 
 اثر

 61/0 001/0 207/284 036/4270 1 036/4270 اثر مداخله
 658/405 27 658/405 خطا
 30 000/761837 کل

ها در نمره کل دهد که گروهتحلیل کوواریانس تک متغیری نشان می 7نتایج جدول 
ی صورت گرفته توانسته تعارض تفاوت معناداری از هم دارند. این به این معناست که مداخله

 گردد.است در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل، موجب بهبود تعارض 
ی پیش بررسی شد لذا های کوواریانس چندمتغیری در فرضیهکه مفروضهبا توجه به این 

فقط از آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیری برای بررسی معناداری ابعاد تعارض استفاده 
 شود.می

 )ابعاد تعارض( وابسته   متغيرهای آزمونپس در  هاگروه کلی تفاوت کوواريانس تحليل نتايج .8جدول  
 p خطا  df فرضیه  F dfنسبت  ارزش آماره  آماره مالک متغیر/شاخص

 گروه
 001/0 12 8 221/45 968/0 پیالئی
221/45 032/0 ویلکز  8 12 001/0 
221/45 147/30 هتلینگ  8 12 001/0 

دهد هر سه شاخص آماره مالک آزمون در مورد تفاوت نشان می 8اطالعات جدول 
دار شده است. بنابراین دو گروه حداقل در یکی ها از لحاظ متغیرهای مورد مطالعه معنیگروه 

 گیری در جدول زیر آمده است.از متغیرها از هم متفاوت هستند. آزمون پی

 ها )ابعاد تعارض( در گروه  متغيرها تفاوت متغيری چند کوواريانس تحليل نتايج .9جدول  

 متغیر وابسته
مجموع 
 مجذورات

درجه 
 آزادی

میانگین 
 F مجذورات

معنی 
 داری

 001/0 801/480 762/57 1 762/57 کاهش همکاری
 001/0 903/19 793/104 1 793/104 افزایش واکنش هیجانی
 001/0 558/52 588/47 1 588/47 افزایش جلب توجه فرزند
 001/0 996/63 649/34 1 649/34 کاهش رابطه جنسی
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رابطه فردی با خویشاوندان افزایش 
 خود

795/40 1 795/40 883/53 001/0 

افزایش رابطه فردی با خویشاوندان 
 خود

939/40 1 939/40 270/39 001/0 

کاهش رابطه خانوادگی با 
 خویشاوندان همسر و دوستان

737/78 1 737/78 678/129 001/0 

 011/0 007/8 984/14 1 984/14 کاهش ارتباط موثر

ها ها در تمام زیرمقیاسدهد که گروهنتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیری نشان می
ی صورت گرفته توانسته است تفاوت معناداری از هم دارند. این به این معناست که مداخله

 در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل، موجب بهبود ابعاد تعارض گردد.

 گيريبحث و نتيجه 

سازی ارتباط بر افزایش صمیمیت ی غنیبررسی اثربخشی آموزش برنامههدف این پژوهش،  
 ذهنی بود.توانآموزان کمو کاهش تعارض و ابعاد تعارض والدین دانش 

سازی ارتباط، صمیمیت والدین ی غنیآموزش برنامهها نشان داد یافته ی اول:فرضیه
ی به دست آمده از اهداف افزایش داده است و این نتیجهذهنی را تواندانش آموزان کم

اهداف حقیقات متعدد نشان داده که یکی از  کند زیرا تسازی ارتباط حمایت میی غنیبرنامه
 (. 2007هاست )چانگ، سازی ارتباط، تقویت همدلی و صمیمیت زوجهای غنیبرنامه مهم

 (،1394احمدخانی و همکاران )(، 1390ابراهیمی و همکاران )های این یافته با پژوهش 
خوان است و در (، در ایران هم1395(، و مظهری و همکاران )1394فر و همکاران )امیدیان

(، ایسر و  2013یسکریچ و دیلوی )و(، 2013ساموهانو )های خارج از کشور با پژوهش
و  ژانگ، و (2014رونان و همکاران )، (2014جورج و همکاران )(، 2014همکاران )
 باشد.خوان میهم (2017همکاران )

با تمرین و یادگیری   ذهنیتوانآموزان کمتوان گفت والدین دانش در تبیین این یافته می
های ارتباطی شامل صحبت کردن گویا و صادقانه و شفاف، گوش دادن پذیرا و مهارت

ها، تالش تعارضی وگوی ماهرانه دربارههمدالنه و بدون قضاوت و تعبیر و تفسیر، گفت
برای تغییر خود و کمک به هم در تغییر رفتارهای موردنظرشان و به کار بردن مداوم این 

(، به 2011شان در فضایی خالی از سرزنش و توهین و قضاوت )سوکا، ها در رابطهمهارت
آموزش شان افزایش یافت.  طور طبیعی صمیمتاحساس خرسندی و رضایت دست یافتند و به
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بتوانند  ذهنیتوانآموزان کموالدین دانش ای ارتباطی در این برنامه باعث شد همهارت
احساسات مثبت و منفی خود و مسائل خاص خود را با یکدیگر مطرح کرده و درک کنند 

گوهای ماهرانه و درک همدیگر و باز و پذیرا بودن نسبت به هم، وگفت یهو در نتیج
ها مثبت و تعامالت مثبت و در نهایت صمیمیت زوج هیجانات منفی کاهش یافته و هیجانات

جلسات آموزش در والدین شرکت  (. به این صورت،2012و همکاران،  دوبایابد ) افزایش 
و افزایش صمیمیت شد. البته میزان رضایت ارتباطی   یباعث ارتقا  سازی ارتباطی غنیبرنامه

لزوم استمرار روابط سالم و سازنده و توان به  افزایش صمیمیت، زیاد نبود که در تبیین آن می
 تر صمیمیت در طول زمان اشاره کرد. بدون تعارض برای افزایش بیش 
شوند که به ارضای نیازهای اساسی هایی آموزش داده میدر این رویکرد، مهارت

 کند خانواده مانند عشق، مهربانی، تعلق، اعتماد، وفاداری، امنیت و لذت کمک می
دلیل کمرنگ شدن صمیمیت در اند که (. تحقیقات متعدد نیز نشان داده2006)گینزبرگ، 

یکی از  و صمیمانه است یها در ایجاد و تداوم رابطهفقدان مهارت آن ،هازوج یرابطه
(. به 2014)رونان و همکاران،  هاستآنبه  ها، آموزش  های افزایش صمیمیت در بین زوجراه

 ،عاطفیو  نیروا سالمت ایبر زمال طشر مؤثر، طتباار( نیز 2014اران )و همک ایسراعتقاد 
 ست.اناشوییز صمیمتو  دیشا

سازی ارتباط، تعارض والدین ی غنیآموزش برنامهنشان داد،  های دوم: یافتهفرضیه
ی به دست آمده از اهداف ذهنی را کاهش داده است و این نتیجهتوانآموزان کمدانش 
سازی ی غنیکند زیرا یکی از اهداف مهم برنامهسازی ارتباط حمایت میی غنیبرنامه

هاست ها در شناسایی مشکالت و اختالفات زناشویی و حل مؤثر آنارتباط، کمک به زوج
احمدخانی و (، 1390ابراهیمی و همکاران )های این یافته با پژوهش . (2007)چانگ، 
( در ایران 1395(، و مظهری و همکاران )1394فر و همکاران )امیدیان (،1394همکاران )

یسکریچ و دیلوی و (، 2013ساموهانو )های خوان است و در خارج از کشور با پژوهش هم
،  (2014رونان و همکاران )، (2014جورج و همکاران )(، 2014(، ایسر و همکاران )2013)
 باشد.خوان میهم (2017و همکاران ) ژانگو 

سازی غنی رویکردبر اساس برای حفظ روابط سالم و طوالنی  مالزعوامل جا که از آن
عنوان عامل فشارزا به  توانایی حل مشکالتی که برای هر دو همسر بهارتباط عبارتند از: 

، توانایی مشکلوگو برای حل آید، توانایی ایجاد جو حمایتی در هنگام گفتحساب می
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طور ارتباط با همسر، توانایی دیدن خود و دیگری به  ، توانایی برقراریدرک دیدگاه دیگری
روشن و بدون تحریف، توانایی مدیریت تبادل ارتباط منفی و کنترل خشم، توانایی تغییر 

تغییر الگوهای   برای  الگوهای رفتاری که شخص خواهان آن است و توانایی کمک به همسر  
آموزان والدین دانش  ارتباط بهسازی ی غنی(؛ برنامه2011)سوکا،  خودمعیوب ارتباطی 

ثر ؤای کارآمد و مبه گونه های ارتباطیمهارتتا با یادگیری  کندمیکمک  توان ذهنیکم
کی و  اورمایند. در این راستا، ن را حلخود با یکدیگر ارتباط برقرار کنند و تعارضات 

  ط تبا ار زیسا غنی یبرنامه زشموآ که ندداد ننشا هش خودوپژدر  (1391همکاران )
 . ستا مؤثر ناشویی ز  ریگا زناسا برکاهش

 تعارضحل  به آموزش مهارت ارتباط، سازیغنی فراینداز  بخشیکه با توجه به این 
به محیط خارج از  و انتقال آن مهارتتوان گفت آموزش این اختصاص داده شده، می

 مهارت. نموده است کمک فکریهمدر رسیدن به توافق و  والدین جلسات آموزشی، به 
و تمایالتشان  نیازها، استرسکنندگان را قادر به شناخت بهتر منـابع ، شرکتابرازگری

و  خصومت، اضطرابهای دفـاعی، واکنش  ایجاد احتمال ترین کمکـه  طوری؛ بـه سازدمی
. ری و حمایت وجـود داشـته باشدترین احتمال فراخوانی فهم همدالنه، همکاو بیش   تعارض

وگو های گفتو مهارت ها،کنند که پذیرش متقابل تفاوتپژوهشگران زیادی تأکید می
ها باید به آن مفاهیمی هستند که زوجهای زناشویی لزوم حل تعارضها، و  برای حل تفاوت
 ههرگا( زیرا 2017و همکاران،  ؛ ژانگ2012دوو و همکاران، ؛ 2004بپردازند )شرمن، 

تری را تر و صمیمیت بیش کم رضکنند، تعا دهستفاا تباطی مؤثرار یهارتمها ازها زوج
 (.2014تجربه خواهند کرد )رونان و همکاران، 

سازی ارتباط، ابعاد تعارض ی غنیآموزش برنامهها نشان دادند، یافته ی سوم:فرضیه
ی به دست آمده از اهداف داده است و این نتیجهذهنی را بهبود  توانوالدین دانش آموزان کم

ابراهیمی های با پژوهشطور مستقیم بهکند. این یافته سازی ارتباط حمایت میی غنیبرنامه
در ایران و در خارج از کشور با  (1394احمدخانی و همکاران )(، 1390و همکاران )

جورج و همکاران (، 2014(، ایسر و همکاران )2013یسکریچ و دیلوی )وهای پژوهش 
 باشد.خوان میهم  (2017و همکاران ) ژانگ، و (2014رونان و همکاران )، (2014)

های آموزش مهارت  در جلسات  والدین حضور  توان گفت که  در حمایت از این یافته می
برای گو کنند و وبا یکدیگر گفتتا اعضا  ساختاین فرصت را فراهم  سازی ارتباط،غنی
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ها و رغم نگرانیعلیو  ی آموزشی تالش کننددر طول دورهخود  هایحل تعارض
های سالم ارتباطی، به با یادگیری مهارتذهنی، توانهای مرتبط با داشتن فرزند کماضطراب

ترس از  بدون توانستندها که با به کار بستن آن دست یابندثر ؤهای تازه و مکشف روش
داوری، قضاوت، انتقاد، سرزنش، توهین، تعبیر و تفسیر و ... به تبادل احساس پرداخته و پیش 

 به هارضنمودند زیرا توانایی مدیریت تعاتقویت را روابط نزدیک خود ها، با حل تعارض
ها را برای ایجاد یک جو زو هدد شکلزوج   میانرا  یقو یطتباار ندامیتو هندزسا شکل
 (. 2013ی صمیمی کمک کند )ساموهانو، رابطه

های ارتباطی از توان گفت یادگیری مهارتدر تبیین بهبود همکاری والدین با هم می
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 

 یهامهارتآموزش  ها با هم شد زیرا  در ارتباطی مبتنی بر احترام، باعث افزایش همکاری آن
والدین کودکان  یبهبود سالمت رواناحساس همبستگی و همدلی و  ش یافزای بر ارتباط
 (. 2009، لند و والجالنذهنی مؤثر است )توانکم

تأثیر یادگیری ابراز احساسات توان به های هیجانی والدین میدر تبیین کاهش واکنش
خود به صورت شفاف و بدون ترس از تحقیر، تهمت، انتقاد و سرزنش، و با تمرین گوش 

حمایت فرزندان ها کاهش جلبهای دفاعی اشاره کرد. یافتهدادن پذیرا بدون تفسیر و واکنش
الت و گیرند تمایتوان گفت وقتی والدین یاد میدر برابر همسر را نشان داد که می

ی های خود را به صورت واضح و بدون ابهام با هم در میان بگذارند و روابط سازندهخواسته
ی ارتباط یابد، نیازی به ائتالف با فرزندان و وارد کردن آنان در چرخهها افزایش میان آن
توان گفت ی جنسی را نیز نشان داد که در تبیین آن میها بهبود رابطهبینند. یافتهخود نمی

های ارتباطی خواهند توانست در مورد تعارض جنسی مانند والدین با یادگیری مهارت
وگوی مثبت و سازنده پرداخته و به تدریج با افزایش ها به گفتتعارض در سایر حوزه

صمیمیت و با رعایت حدود تمایالت و نیاز همدیگر، پیوند جنسی خود را بهبود بخشند. در 
ی خانوادگی با خویشاوندان همسر و ی فردی با خویشاوندان خود و رابطهطهتبیین بهبود راب
توان گفت والدین در طی فرایند تمرین برقراری ارتباط درست و سازنده، با تالش دوستان می

ها و نیازهای همدیگر، در مورد ارتباط با در جهت توجه به دیدگاه و تمایالت و خواسته
وگو کرده و بر ندان همسر به صورت شفاف و واضح گفتی خود و یا خویشاوخانواده
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گرفتند و تعارض در این زمینه اساس معیارهای ثابت و مشترک در مورد روابطشان تصمیم می
ها در این نمودند و به این صورت تعارض آنرا نیز با استفاده از مهارت حل تعارض حل می

 نیز بهبود یافت.  دو حوزه
توان گفت والدین در طی ا کردن امور مالی از همدیگر نیز میدر حمایت از کاهش جد

های ارتباطی در منزل و صحبت کردن مستقیم و شفاف و جلسات آموزشی و تمرین مهارت
های طرف مقابل، ها و دغدغههای خود و گوش دادن به خواستهواضح در مورد تمام خواسته

ه هم، به تدریج به همبستگی و احساس متناسب با احساس صمیمیت و راحتی و نزدیک شدن ب
( 2014ها گرایش پیدا کردند که به اعتقاد رونان و همکاران )جدایی نکردن در تمامی حوزه

احساس صمیمیت و نزدیکی زن و شوهر مؤثر  ش یافزای بر ارتباط یهامهارتآموزش نیز 
ابعاد منفی مانند مثبت مانند حمایت و رضایت، و  دبعاای زناشویی شامل است. رابطه

های ( که آموزش مهارت2015و همکاران،  1باشد )خوتعارضات و احتمال جدایی می
ها شده و ارتباط مؤثر میان زن زوج  ارتباطی باعث افزایش ابعاد مثبت رابطه و کاهش تعارض

( و مظهری و همکاران 1391های اورکی و همکاران )یابد که با یافتهو شوهر افزایش می
 باشد.سو می( هم1395)

 گیرانهپیش   نقش  ،بخشیدبهبو  نقش   بر  وهسازی ارتباط عال ی غنیکه برنامهبا توجه به این
تباط به جوانان پیش از ار زیغنیسا یبرنامه زشموآ با شوددارد، پیشنهاد می نیز رشدیو 

 توانمی اساس همین بر. دکر یها جلوگیرمیان آن ارتباطی ناسالم الگوهای وزبر ازدواج، از

ها در دانشگاه ادهخانو تنظیمو  جمعیتدرس  را با طتباار زیغنیسا زشموآ یبرنامه
 زیغنیسا  یبرنامهاز    دهستفاا  اـب  زیموزآاـبو    تخصصی  یهادوره  اریو برگز  جایگزین کرد

 ینمود. با توجه به مفید واقع شدن برنامه  دپیشنها  ادهخانو  نشناساو روان  ورانمشا  را به  طتباار
های آموزش ی آموزشی در برنامهتوان از این برنامهدر روابط والدین، می طتباار زیغنیسا
ها، در مراکز های ضمن خدمت آموزش و پرورش یا سایر ارگانی مدارس، دورهخانواده

سازی ارتباط بر ی غنیبرنامهجا که مشاوره یا شوراهای حل اختالف بهره گرفت. از آن
ذهنی مؤثر بوده است، آموزش توانافزایش صمیمیت و کاهش تعارض والدین کودکان کم
های چنین انجام پژوهش شود و هماین برنامه به والدین کودکان نابینا و ناشنوا نیز توصیه می

تا با اطمینان شود های مختلف توصیه میتری در سایر نقاط کشور و با جمعیتتجربی بیش 

 
1. Xu 
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چنین پژوهش حاضر از تری در مورد اثربخشی آن بتوان اظهارنظر کرد. همبیش
هایی نیز از جمله خودگزارشی بودن ابزار پژوهش برخوردار بوده است و با توجه محدودیت

ذهنی بود، در تعمیم نتایج باید احتیاط توانآموزان کمکه گروه نمونه، والدین دانش به این 
 رد.صورت گی 
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