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چکیده
کم تـوان ذهنـی در یـک خانـواده پیامدهـای منفـی فراوانـی بـرای والدیـن بـه همـراه دارد. بـر  کـودک  زمینـه و هـدف: وجـود 
کاهـش ایـن اثـرات اهمیـت فراوانـی دارد. بنابرایـن هـدف  همیـن اسـاس اسـتفاده از مداخـات روان شـناختی مؤثـر در جهـت 
گاتمـن بـر مهارت هـای ارتباطـی و عملکـرد خانـواده در زوجیـن دارای فرزنـد  ایـن پژوهـش تعییـن میـزان اثربخشـی زوج درمانـی 

کم تـوان ذهنـی بـود. 

کلیـه  آمـاری پژوهـش حاضـر را  کنتـرل بـود. جامعـه  گـروه  روش: ایـن پژوهـش نیمه آزمایشـی بـا طـرح پیش آزمون-پس آزمـون بـا 
نفـر   30 تعـداد  آنهـا  بیـن  از  کـه  می شـد  شـامل   1400 سـال  در  یـزد  شـهر  ذهنـی  کم تـوان  و  جسـمی  کم تـوان  فرزنـد  دارای  والدیـن 
( قـرار  گـواه )15 نفـر ( و  آزمایشـی )15 نفـر گـروه  به صـورت نمونه گیـری در دسـترس انتخـاب شـدند و به صـورت تصادفـی در دو 
جمـع آوری  بـرای  نمودنـد.  دریافـت  مجـازی  به صـورت  را  گاتمـن  درمانـی  زوج  دقیقـه ای   90 جلسـه   8 آزمایشـی  گـروه  گرفتنـد؛ 
داده هـا از پرسشـنامه های مهارت هـای ارتباطـی جرابـک )2004( و عملکـرد خانـواده مک مسـتر اپشـتاین و همـکاران )1983( 
 SPSS-26 در  چندمتغیـری  کوواریانـس  تحلیـل  از  اسـتفاده  بـا  داده هـا  تجزیه وتحلیـل  شـد.  اسـتفاده  الکترونیکـی  به صـورت 

انجـام شـد. 

ارتباطـی و عملکـرد خانـواده در  بـر مهارت هـای  گاتمـن  کـه مداخلـه زوج درمانـی  نتایـج تحلیـل داده هـا نشـان داد  یافته هـا: 
 .)p>0 /05( کم تـوان ذهنـی تأثیـر دارد زوجیـن دارای فرزنـد 

گاتمـن به عنـوان یـک روش توانمندسـازی  نتیجه گیـری: بـا توجـه بـه یافته هـای ایـن پژوهـش، می تـوان از مداخلـه زوج درمانـی 
گرفت. کم تـوان ذهنـی بهـره  زوجیـن دارای فرزنـد 

کـودک کم توان ذهنـی، مهارت های ارتباطی گاتمـن، عملکـرد خانواده،  کلیـدی: زوج درمانـی  واژه هـای 

* Email: skhabaz046@gmail.com
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مــقـدمـــه

در عــصـــــر حاضـــــر مــشکـــل بیمـــــاری ها و ناتوانی هـــا از جـــــمله 
جوامـع  افـراد  مسـائل  حادتریـن  از  ذهنـی  و  جسـمی  ناتوانی هـای 
بشـری اسـت )1(. براسـاس آمـار سـازمان تأمیـن اجتماعـی )1397( 
می شـوند  متولـد  ایـران  در  کم تـوان  نـوزاد  هـزار   35 تـا   29 سـاالنه 
کـودکان و افـراد کم تـوان ذهنـی اهمیـت و توجـه  )2(. در ایـن میـان 
بسـزایی را در دهه هـای اخیـر به خـود جلب کرده انـد، چرا که وجود 
کـودک کم تـوان ذهنـی آسـیب ها و آثـار جبـران ناپذیـری بـر اعضـای 
روانـی،  فشـار  موجـب  مختلـف  طـرق  بـه  و  می کنـد  وارد  خانـواده 
آنهـا می شـود )3(.  انـزوای اجتماعـی و اختـال در سـامت روانـی 
کم تـوان ذهنـی1  کـودکان  کم تـوان،  کـودکان  گـروه  یکـی از بزرگتریـن 
می باشـد. کم توانی ذهنی یکی از عمده ترین مسـائل جوامع بشـری 
کـودکان و نوجوانـان  و از پیچیده تریـن و دشـوارترین مشـکات در 
بـر خانـواده و جامعـه تحمیـل می کنـد  را  اثـرات فراوانـی  کـه  اسـت 
کـودکان در منـزل نگهـداری می شـوند،  )4(. درصـد زیـادی از ایـن 
بنابرایـن تعـداد قابل توجهـی از خانواده هـا، از اثـرات منفـی داشـتن 
کودکـی کم تـوان و اسـترس بسـیار زیـاد ناشـی از آن رنـج می برنـد )1(.
همـه زوجیـن زندگـی زناشـویی خـود را بـا ایـن امیـد آغـاز می کنند 
کننـد؛  زندگـی  شـادمانه  و  صمیمـی  یکدیگـر  کنـار  در  را  عمـری  کـه 
امـا ممکـن اسـت بـه دالیـل مختلـف در خانـواده اسـترس و تنـش 
در  افسـردگی  و  اسـترس  ایجـاد  عوامـل  از  یکـی  آیـد.  به وجـود 
کم تـوان  کـودک  کم تـوان اسـت. حضـور  کـودک  خانـواده تولـد یـک 
تجربیـات  به ویـژه  و  خانـواده  بـرای  مراقبتـی  مشـکات  ایجـاد  بـا 
مانـع  وضعیتـی  چنیـن   .)5( اسـت  همـراه  والدیـن  بـرای  اسـترس زا 
کارکردهـای متعـارف خـود نظیـر  کـه خانـواده بتوانـد  از آن می شـود 
تربیـت فرزنـدان، روابـط اجتماعی، اشـتغال، اوقـات فراغت و روابط 
پژوهشـگران  از  برخـی   .)6( کنـد  ایفـا  مطلوبـی  به نحـو  را  زناشـویی 
شــوک،  بحـران  باعـــث  کم تـوان  کـودک  وجـود  کـه  دارنـد  عقیـده 
و  شـده  بسـتگان  در  ارتبـاط  کاهـش  و  غـم   ، انـکار گنـاه،  احسـاس 
زمینـه را بـرای مشـکات بیـن والدین و حتـی جدایی آنها از یکدیگر 

 .)7( می کنـد  فراهـم 
کم تـوان  کـودکان  کـه به علـت حضـور  یکـی از مهمتریـن مسـائلی 
اهمیـت دارد، مهارت هـای ارتباطـی2 اسـت. مهارت هـای ارتباطـی، 
درگیـر  می تواننـد  افـراد  آنهـا  به واسـطه  کـه  هسـتند  توانایی هایـی 
تعامل هـای بین فـردی و فراینـد ارتبـاط شـوند؛ فراینـدی کـه افـراد در 
آن، اطاعـات، افـکار و احساسـات خـود را از طریـق مبادلـه  طـی 

کـــامی و غــیرکــامــــی بـا یکـــدیگر در مـــیان می گــذارند )8(. ایـن 
مهارت هـا مشـتمل بـر مهارت هـای فرعـی همچـون درک پیام هـای 
گـوش دادن، بینـش  کامـی و غیرکامـی، نظم دهـی بـه هیجان هـا، 
کـه اسـاس  نسـبت بـه فراینـد ارتبـاط و قاطعیـت در ارتبـاط هسـتند 
مهارت هـای ارتباطـی را تشـکیل می دهنـد )9(. روابـط زوجیـن در 
نیازهـا صـورت می گیـرد.  ارضـاع سـطوح مختلـف  بـا هـدف  واقـع 
کـه توســـط زوجین  کـه شـــایع ترین مشکــلی  بـه همــین دلیـل اسـت 
ناراضـی مــطرح می شـود، عـدم موفقیـت در برقـراری رابطـه اسـت 
کـه والدیـن  )10(. نتایـــج پژوهش هـــای زیـادی نشـان داده اســـت 
ویـــژه ای  ارتباطـی  مـهارت هــای  بـه  نیـاز  کم تـوان  کـودکان  دارای 

دارنـــد )11(.
هـــمسو بـا مــــهارت های ارتباطـی، یکـی دیگـــر از مفاهیـم مهـم 
کم تـوان، مفهـوم عملکـرد  فرزنـد  زوجیـن دارای  زندگـی  بررسـی  در 
خانـواده3 اسـت. خانـواده دارای عملکردهـای متفاوتـی اسـت، امـا 
کـه نقـش مهمـی نیـز در سـامت خانـواده دارد،  عملکـرد اصلـی آن 
خانـواده  عملکـرد   .)12( اسـت  خانـواده  اعضـای  نیازهـای  تأمیـن 
توانایـی خانـواده در هماهنگـی یـا تطابـق بـا تغییـرات ایجـاد شـده 
در طـول حیـات، حـل تضادهـا و تعارض هـا، همبسـتگی بیـن اعضـا 
و موفقیـت در الگوهـای انضباطـی، رعایـت حـد و مـرز بیـن افـراد و 
آن بـا هـدف حفاظـت از نظـام  کـم بـر  اجـرای مقـررات و اصـول حا
خانـواده و حفـظ تعـادل آن اسـت )13(. خانواده هـای بـا عملکـرد 
زمینـه  در  به ویـژه  بسـیاری  مشـکات  دارای  نامناسـب  و  ضعیـف 
 ارتبـاط مناسـب 

ً
عاطفـی هسـتند. در چنیـن خانواده هایـی معمـوال

و  محـدود  هیجانـی  کنش هـای  وا گسـتره  می شـود،  گرفتـه  نادیـده 
کنش هـا نسـبت بـه محیـط نامناسـب اسـت و  کیفیـت وا کمیـت و 
عـاوه بـر آن اعضـای خانـواده بـه یکدیگـر عاقـه ای نداشـته و در 

مـورد یکدیگـر اقـدام بـه سـرمایه گذاری عاطفـی نمی کننـد )14(.
همان گونه که اشـاره شـد، وجود کودک کم توان، سـازش یافتگی 
تأثیـرات  و  نمـوده  تهدیـد  را  خانـواده  روانـی  و  جسـمی  سـامت  و 
منفـی بـر آنهـا می گـذارد. تولـد کودک کم تـوان به عنوان یـک بحران، 
اثـر  خانـواده  کنش هـای  و  ارتباط هـا  بـر  عمیـق  شـکل  بـه  می توانـد 
درمانـی  روش هـای  از  اسـتفاده  اسـاس  همیـن  بـر   .)15( بگـذارد 
مؤثـر در جهـت افزایـش ارتباطـات و کنش هـای خانـواده در جهـت 
اهمیـت  می توانـد  کم تـوان  کـودک  پیامدهـای  بـا  مؤثـر  مواجـه 

فراوانـی داشـته باشـد.
یکــی از روش هــای مـــــؤثر بهـــــبود ویـــژگی هـــــای روان شــــــناختی، 
ــن  گاتمــــ ــه  ــبتنی بــر نظــریـــ کــه زوج درمانــی مـ ــانی4 اســـــت  زوج درمـــ

3. Family function
4. Couple therapy

1. Mental disability
2. Communication skills

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

xc
ep

tio
na

le
du

ca
tio

n.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                             2 / 11

https://exceptionaleducation.ir/article-1-2442-fa.html


اثربخشــی زوج درمانــی گاتمــن بــر مهارت هــای ارتباطــی و عملکــرد خانــواده در زوجین دارای فرزنــد کم توان ذهنی

85 ســال بیـست و دوم، شـماره 2ـ ــ پـیاپی 168

۱خــــــــــــــــــرداد و تـــیـــــــــــر ۴ 0 ۱

در  شکســت  نظریــه  ایــن  اســاس  بــر  اســت.  آن  انــواع  از  یکــی 
کــه از ســوی  برقــراری ارتبــاط یکــی از رایج تریــن مشــکاتی اســت 
ــدت  ــود و آشــفتگی زناشــویی به شـ ــراز مــی شـ همســران ناراضــی اب
نتیجــه  در  می دهــد.  قــرار  تأثیــر  تحــت  را  فیزیولوژیکــی  عــــملکرد 
ــر  کمت ــری داشــته و  ــی، عمــر طوالنی ت ــایت از زندگ ــراد دارای رضــ اف
ــر اصــاح و تقویــت نقشــه راه،  ــه ب بیمــار می شــوند )16(. ایــن نظری
تقویت حــــس دلبستگی و تمـــــجید، کاهش تعــــارضات و عـــواطف 
گـام هــــای مشخــــص و مــــعین برای حل مــــشکات و  منفی، ارائــــه 
کــردن  کنش هـــای هـــیجانی مناســب و یکــی  تعارضــات، افــــزایش وا
کیــد می کنــد. پژوهـــش ها  امــور مالــی بــرای بهبــود رابطــه زناشــویی تأ
بــر بهبــود ویژگی هــای  گاتمــن  کــی از اثربخشــی روش درمانــی  حا
روان شــناختی اســت. بــرای مثــال، داودونــدی و نوابی نــژاد )2018( 
گاتمــن بــر  کــه زوج درمانــی  ضمــن پژوهشــی بــه ایــن نتیجــه رســیدند 
ــود )17(.  ــر ب افزایــش ســازگاری زناشــویی و صمیمیــت زوجیــن مؤث
کــه  دریافتنــد  خــود  پژوهــش  در  همــکاران)1399(  و  پنــاه  علــی 
کاهــش باورهــای ارتباطــی  گاتمــن می توانــد ســبب  زوج درمانــی 
غیــر منطقــی در روابــط زوجیــن شــود )18(. خلعتبــری و هاشــمی 
کــه زوج درمانــی  گلپایگانــی )1397( در پژوهشــی نشــان دادنــد 
کاهــش تــرس از صمیمیــت و اضطــراب  گاتمــن می توانــد ســبب 
 )1395( زاده  محســن  و  کار  زهــرا هواســی،   .)19( شــود  زنــان  در 
کــه زوج درمانــی گروهــی  در مطالعــه خــود بــه ایــن نتیجــه رســیدند 
کاهــش فرســودگی زناشــویی زوج هــا شــد  گاتمــن باعــث  بــه روش 
کــه  کریمــی نــژاد)1396( دریافتنــد  )20(. در پژوهشــی عبــادی راد و 
گاتمــن بــه شــیوه غیرمســتقیم و از  زوج درمانــی شــناختی -سیســتمی 
کارکــرد زوجیــن در باورهــای ارتباطــی بــر تعهــد زناشــویی  راه بهبــود 
و بهبــود تعهــد اثرگــذار اســت )21(. همچنیــن رجایــی )1394( در 
گاتمــن می توانــد  کــه زوج درمانــی  پژوهشــی بــه ایــن نتیجــه رســید 
و  غیرکامــی  و  کامــی  روابــط  و  دهــد  کاهــش  را  عاطفــی  طــاق 
در   .)22( بخشــد  بهبــود  را  بین فــردی  شــناختی  تحریف هــای 
، صنیعــی و زارع )1397( نشــان  پژوهشــی دیگــر ســعادتی شــامیر
گاتمــن باعــث افزایــش عملکــرد  ــه روش  ــی ب کــه زوج درمان ــد  دادن
خانــواده و ســازگاری زناشــویی در زوجیــن متقاضــی طــاق شــده  
و  بشــارت  صائمــی،  پژوهــش  نتایــج  همچنیــن   .)23( اســت 
گاتمــن بــر صمیمــت  کــه زوج درمانــی  اصغرنــژاد )1397( نشــان داد 
پژوهشــی  نیــز در  فیندلــی)2020(  اســت )24(.  اثرگــذار  زناشــویی 
گاتمــن ســازگاری زناشــویی  کــه زوج درمانــی  بــه ایــن نتیجــه رســید 
کــر )2013( نیــز ضمــن پژوهشــی بــه  را افزایــش می دهــد )25(. وا
ــاس  ــود ازدواج براس ــر بهب ــی ب ــه مبتن ــه مداخل ک ــید  ــه رس ــن نتیج ای

ویــژه  نیازهــای  بــا  فرزنــد  دارای  خانواده هــای  در  گاتمــن  مــدل 
زوج هــا  روابــط  و  زناشــویی  ســازگاری  بهبــود  در  مؤثــری  نقــش 
داشــت )26(. همچنیــن برنــد)2012( در پژوهــش خــود نشــان داد 
ــود می بخشــد و  گاتمــن ســازگاری زناشــویی را بهب ــی  ــه زوج درمان ک

کاهــش می دهــد )27(. را  زناشــویی  مشــکات 
کـــــه  در مـــجموع نتایـج مــــطالعات مــــختلف نشـــــان داده انـد 
زوج درمانـی گاتمـن می توانـد بـه بهبـود رضایت زناشـویی، سـازگاری 
مشـکات  از  وسـیعی  طیـف  همچنیـن  و  زناشـویی  صمیمـت  و 
کنون پژوهشـی به صورت جامع  زناشـویی مؤثر باشـد. با این حال، تا
بـه بررسـی اثربخشـی ایـن مداخلـه بر روی مشـکات روان شـناختی، 
دارای  زوجیـن  خانـواده  عملکـرد  و  ارتباطـی  الگوهـای   

ً
خصوصـا

پژوهشـی  خـأ  زمینـه  ایـن  در  و  اسـت  نپرداختـه  کم تـوان  کـودک 
مهارت هـای  کاهـش  اینکـه  بـه  توجـه  بـا  همچنیـن  دارد.  وجـود 
مشـکات  از  طیفـی  بـا  ضعیـف،  خانوادگـی  عملکـرد  و  ارتباطـی 
اضطـراب  نظیـر  روان شـناختی  مشـکات  همچنیـن  و  زناشـویی 
کـه  می رسـد  به نظـر  چنیـن  لـذا   ،)28( اسـت  مرتبـط  افسـردگی  و 
گام مؤثری در بهبود مشکات  گاتمن  آموزش زوج درمانی به روش 
روان شـناختی و زناشـویی ایـن زوجیـن باشـد و درواقـع، بـا توجـه بـه 
اهمیـت مهارت هـای ارتباطـی و عملکـرد خانـواده در والدین دارای 
کـودک کم تـوان ذهنـی سـؤال پژوهـش حاضـر ایـن اسـت کـه آیا زوج 
درمانـی بـه روش گاتمـن بـر مهارت هـای ارتباطی و عملکـرد خانواده 

کم تـوان ذهنـی مؤثـر اسـت؟ در زوجیـن دارای فرزنـد 

روش

کاربـردی و از نـظـــر روش، جــز  پژوهــــش حاضـر از نظـر هـــدف 
بـا  پیش آزمون-پس آزمـون  طـرح  بـا  نیمه آزمایشـی  پژوهــــش های 
گـروه کنتـرل بـود. جامعـه آماری پژوهش حاضر شـامل کلیـه والدین 
دارای فرزنـد کم تـوان جسـمی و کم تـوان ذهنی شـهر یـزد در فاصله 
کـه بـه  فروردیـن تـا خـرداد سـال 1400 بـه تعـداد تقریبـی 110 نفـر بـود 

کردنـد.  کـز توان بخشـی شهرسـتان یـزد مراجعـه  مرا

انجـام شـد. بدیـن  به صـورت در دسـترس  گیـری  نمونـه  روش 
که شـرایط ورود  کم توان  که 30 نفر از والدین دارای فرزند  صورت 
بـه مطالعـه و همچنیـن تمایـل بـه شـرکت در مداخلـه را داشـتند، 
گــــواه )15( جـــایگـــزین  آزمــــایشی )15( و  گـروه  انتخـــــاب و در دو 
شــدنـــد. نمـــونه مــورد نظـر از نظـر جــــنسیت زن و متأهـل بودنـد. 
کنفرانـس  جلسـات مداخلـه به صـورت مجـازی و به وسـیله ویدئـو 
ک انتخـاب ایـن تعـداد نمونـه نظـر متخصصـان  تشـکیل شـــد. مـا
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اثربخشــی زوج درمانــی گاتمــن بــر مهارت هــای ارتباطــی و عملکــرد خانــواده در زوجین دارای فرزنــد کم توان ذهنی

۱خــــــــــــــــــرداد و تـــیـــــــــــر ۴ 0 ۱

ســال بیـست و دوم، شـماره 2ـ ــ پـیاپی 168 86

آزمـــایشی ایـن حــجم نمـــونه را  کـه بـرای طـرح  آمـــــاری مــی باشـــد 
مـــناسب دانسـته اند )29(. مــــبانی نظـری و پیــــشینه پژوهــــش از 
کتابخانـه ای و اینترنـت جمـع آوری شـد. همچنیـن به منظـور  منابـع 
ارتباطـی  از پرسشـنامه مهارت هـای  گـردآوری داده هـای پژوهـش 
جـــرابک و پرسشــــنامه ســــنجش عمــــلکرد خانـواده مـــک مـــستر 

اسـتفاده شـــد.

■ پرسشنامه مهارت های ارتباطی 1
ایـن پرسشـنامه توسـط جرابـک در سـال 2004 بـا هدف سـنجش 
مهارت هـای ارتباطـی در بزرگسـاالن طراحـی شـد )30( و 5 خـرده 
آزمـون گـوش دادن، تنظیـم عواطـف، درک پیـام، بینـش و قاطعیت 
را شـامل می شـود. ایـن پرسشـنامه از 34 عبـارت تشـکیل می شـود 
و قضـاوت  را خوانـده  آنهـا  آزمـــودنی درخـواســـت می شـود  از  کـه 
 ) دربـاره ی خـودش را روی مقیـاس 5 درجـه ای لیکـرت از 1 )برای هرگز
تـا 5 )بـرای همیشـه( عامت گذاری کنـد. دامنه نمره محتمل برای 
هـر فـرد بیـن 34 تـا 170 خواهـد بـود. البته باید خاطر نشـان شـد که 
برخـی از عبـارات به دلیـل ماهیـت و محتوای آنها، در محاسـبه نمره 
به صـورت وارونـه نمره گـذاری می شـوند. و حاصـل جمـع نمـرات هـر 
ارتباطـی  مهارت هـای  کل  نمـره  مبیـن  گویـه،   34 مجمـوع  در  فـرد 
پژوهـش  در  ایـران  در  پرسشـنامه  ایـن  اعتبـار  می باشـد.  آزمودنـی 
آلفــــای  روش  از  اســـتفاده  بـا  کــار  ) 1384(  فدا و  چـاری  حــــسین 
اسـت  شـده  گـزارش   0/71 بـا  برابـر  آزمـون  کل  نمـره  بـرای  کرونبـاخ 
که  که بر روی 131 دانشـجو  )31(.  در پژوهش یوسـفی  ) 1385( نیز 
شـامل 76 نفـر مـرد و 35 نفـر زن بودنـد،  مقـدار ایـن ضریـب برابـر بـا 

آمـد )32(. 0/81 به دسـت 

■ پرسشنامه سنجش عملکرد خانواده مک مستر 2
بیشـاب در سـال  و  بالدویـن  اپشـتین،  توسـط  ایـن پرسشـنامه 
سـاختاری  و  سـازمانی  ویژگی هـای  توصیـف  هـدف  بـا   1983
بـا  را در سـازش  توانایـی خانـواده  کـه  خانـواده تهیـه شـده اسـت 
حـوزه وظایـف خانوادگـی می سـنجد )33(. ایـن الگـو 6 ُبعـد حـل 
گویه هـای  گویه هـای 2، 12، 24، 38، 50، 60(، نقش هـا ) مسـئله )
عاطفـی  همراهـی   ،)53  ،45  ،40  ،34  ،30  ،23  ،15  ،10  ،4
گویه هـای  گویه هـای 5، 9، 19، 28، 35، 39، 49، 57(، ارتبـاط ) (
 ،12 گویه هـای  ( عاطفـی  آمیـزش   ،)5  ،52  ،43  ،29  ،18  ،14  ،3
 ،1 گویه هـای  ( رفتـاری  کنتـرل  و   )54  ،42  ،37  ،33  ،25  ،22  ،21
را می سـنجد.   )56 ،51 ،49 ،41  ،36 ،31 ،26 ،20 ،16 ،11  ،8 ،6
کـه از آزمودنـی  ایـن پرسشـنامه از 60 پرسـش تشـکیل شـده اسـت 

را خوانـده و قضـاوت دربـاره خــودش  آنهـا  درخواسـت می شـود 
کامـًا موافقـم )4(، مـــوافــقم )3(،  گــزینــــه های  را بـر روی یکـی از 
نـمــــاید.  عـــامت گذاری   )1( مــخــالـفــــم  کامــــًا  و   )2( مــخالفــــم 
گویه هـا به دسـت می آیـد،  نمـــره ایـن ابـزار از طریـق مجمـوع نمــره 
لـذا دامنـه نمـرات بیـن 60 تـا 240 اسـت و نمـره باالتـر بـه معنـای 
آلفـای  بـا ضرایـب  ابـزار  ایـن  اسـت.  عملکـرد مطلوب تـر خانـواده 
درونـی  همسـانی  از   0/92 تـا   0/72 از  خـود  مقیاس هـای  خـرده 
قـدرت متمایـز  بـا  پرسشـنامه  ایـن  اسـت.  برخـوردار   خوبـی 

ً
نسـبتا

غیربالینـی،  خانواده هـای  و  بالینـی  خانواده هـای  اعضـای  سـازی 
بـرای  خوبـی  روایـی  دارای  خـود  مقیاس هـای  خـرده  همـه  در 
گروه های شـناخته شـده اسـت. اعتبار درونی آن توسـط نویسـنده 
آمـد. یوسـفی  کرونبـاخ 0/72 تـا 0/92 به دسـت  آلفـای  بـا ضریـب 
)1391( در پژوهـش خـود بـه بررسـی روایـی، پایایـی و تأییـد علمی 
کل پرسشـنامه 0/83  آن پرداختـه اسـت. در پژوهـش وی پایایـی 
بـت  و  اسـحاق  بـت  زولکیفلـی،  وان   .)34( اسـت  شـده  گـزارش 
سـنجش  مقیـاس  پایایـی  خـود  پژوهـش  در   )2017( سـعد  مـات 

.)35( کرده انـد  گـزارش   0/97 را  خانـواده  عملکـرد 
ک هـای ورود بـه مطالعـه در ایـن پژوهـش، داشـتن حداقـل  ما
یـک فرزنـد کم تـوان ذهنـی بـا هوش بهر 70، نداشـتن مشـکل روانی 
گاهانه به شـرکت در دوره آموزشـی و داشـتن  یا جسـمانی، تمایل آ
از  خـروج  ک هـای  ما و  بـود  سـیکل  حداقـل  تحصیلـی  مـدرک 
مطالعـه غیبـت بیـش از 3 جلسـه و عـدم تمایـل بـرای ادامـه دادن 
فراینـد مداخلـه بـود. شـیوه اجـرا و محتـوای جلسـات اموزشـی پس 
آنهـا  دادن  قـرار  و  دسـترس  در  روش  بـه  نمونـه  افـراد  انتخـاب  از 
گـروه پیش آزمـون به عمـل  گـواه بـود. از هـر دو  گـروه آزمایشـی و  در 
آزمایشـی  گـروه  آزمودنی هـای  پیش آزمـون،  اجـرای  از  بعـد  آمـد. 
بـار و به مـدت 90 دقیقـه تحـت  به مـدت 8 جلسـه، هفتـه ای دو 
گـواه  گـروه  روی  بـر  امـا  گرفتنـد.  قـرار  گاتمـن  زوج درمانـی  آمـوزش 
هیـچ مداخلـه ای اعمـال نشـد. در پایـان اجرای طـرح، یک بار دیگر 
توجـه  بـا  آمـد.  به عمـل  پس آزمـون  گـروه،  دو  هـر  آزمودنی هـای  از 
بـه ماهیـت آزمایشـی و شـرایط پژوهـش، از بیـن والدیـن عاقه منـد 
بـه  ورود  ک هـای  ما گرفتـن  نظـر  در  بـا  و  پژوهـش  در  شـرکت  بـه 
بـه روش نمونه گیـری در دسـترس  آنهـا  از  پژوهـش تعـداد 30 نفـر 
( و  گـروه آزمایشـی )15 نفـر به عنـوان نمونـه انتخـاب شـدند و در دو 
ک انتخـاب ایـن تعداد  ( جای دهـی شـدند. مـا گـواه )15 نفـر گـروه 
آزمایشـی  کـه بـرای طـرح  آمـاری می باشـد  نمونـه نظـر متخصصـان 

ایـن حجـم نمونـه را مناسـب دانسـته اند )29(.

2. McMaster Family Assessment Device )FAD(1. Communication skills inventory
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تفاهم نامه3 زوج درمانی گاتمن
بـرای زوج درمانـی در ایـن پژوهـش از تفاهم نامـه زوج درمانـی 
ایـن تفاهم نامــــه در سـال 2008 توسـط  گاتمـــــن اسـتفاده شــــد. 
گاتمــــن طـراحــــی شــــد )36( و شـامــــل 8 جـــلسه 90 دقیقـه ای 
کـه در طـی یـک مـاه )هفتـه ای دو جلسـه( بـه والدیـن  مـــی باشد 
آمـوزش داده می شـود. ایـن تفاهم نامـه توســـط رجایـی )1394( 
گرفتـه اسـت )22(. هـدف و محتوای  مــورد اسـتفاده و تأییـد قـرار 
گـزارش شـده  ایـن مداخلـه بـه تفکیـک جلسـات در جـدول )1( 

اســت.
دانشـگاه،  بـه  مراجعـه  بـا  پژوهشـگر  پژوهـش،  اول  مرحلـه  در 
بـه  سـپس  و  نمـود  تهیـه  پژوهـش  اجـرای  بـرای  را  الزم  مجوزهـای 
ضمـن  و  کـرده  مراجعـه  نظـر  مـورد  روان شناسـی  و  مشـاوره  کـز  مرا
ارائـه معرفی نامـه و همچنیـن توضیحـات الزم در مـورد پژوهـش، 
آموزشـی  کارگاه  کـز بـرای همـکاری در اجـرای  از مسـئوالن ایـن مرا
بــــه  توجـــه  بـا  مــــرحله  ایــــن  از  پـس  آورد.  به عــــمل  درخـواســــت 
، نمـــونه هــــای پژوهــــش از بـیـــن والدیـن  ک های مــــورد نظـر مـــــا
آنهـا توضیـح داده  بـه  پژوهـش  و شـرایط  انتخـاب شـد  داوطلـب 

گــواه جای دهـی  و  آزمایشـی  گـــروه  شــــد، ســـپس والدیـن در دو 
قبـل  روز  یـک  پژوهـــشگر  آزمودنی هـــا،  انتخـاب  از  پـس  شـــدند. 
گـواه خواسـت  آزمایشـی و  گـروه  آزمودنی هـای  آمـوزش از همـه  از 
به عنـوان  پرسـشنامــه هــا  ایـن  کـه  کننـد  تکـــمیل  را  پرسشنامــه هـــا 
بعـد  مرحلـه  در  بودنـد.  شـده  تعریـف   پیش آزمـون  پرسـشـــنامـــه 
به مــــنظور رعایـت اصـــول اخاقـی پژوهـــش، پژوهـــشگر در یـک 
جلسـه توجیهـی به صـورت مجـازی هـدف پژوهـش، حـق خـروج 
شـرکت کنندگان،  بـرای  مداخلـه  بـودن  ضـرر  بـدون  و  مـــطالعه،  از 
توضیـح  آن را  قوانیـن و ضوابـط  و  آمـوزش  از شـرایط  خـــاصه ای 
داد و رضایـت آنـان بـرای شـرکت در پژوهـش را اخذ نمود. سـپس 
گـروه آزمایشـی به صـورت مجـازی به صـورت ویدئـو  آزمودنی هـای 
کردند.  گاتمن شـرکت  کنفرانـس در جلسـات آموزشـی زوج درمانـی 
گـواه هیچ گونـه آمـوزش یـا مداخلـه ای  گـروه  طـی ایـن مـدت افـراد 
گروه مجدد  دریافـت نکردنـد. پـس از انجام دوره آزمایشـی هر دو 
نمودنـد  تکمیـل  اینترنتـی  به صـورت  را  پژوهـش  پرسشـنامه های 
 SPSS )مرحلـه پس آزمـون(؛ سـپس پرسشـنامه ها وارد نـرم افـزار 

گرفـت. آنهـا انجـام  شـدند و تحلیـل بـر روی 

1. Protocol

گاتمن جدول 1( خالصه جلسـات، اهداف و محتوای مداخله زوج درمانی 

محتوای مداخلهاهدافجلسات

آشـنایی و بیان اهدافیکم
معرفـی اعضـا، بیـان قوانیـن جلسـات، تشـریح اهـداف زوج درمانـی بـه روش گاتمـن و معرفـی اجمالـی ایجـاد 

خانـه اسـتوار زندگی مشـترک

دوم
تشـریح خانه استوار

زندگی مشترک

، شـناخت  آرزوهـای خـود و همسـر شـناخت حیطه هـای شـخصیتی، عاطفـی، شـناختی، فلسـفی، عائـق و 
بـا مسـائل و مشـکات  دنیـای عاطفـی و هیجانـی همسـر و درک نگرانی هـا و دغدغه هـای وی در رابطـه 

کم تـوان ذهنـی کـودک 

بررسـی تعارضات زناشوییسوم
کم تـوان ذهنـی ممکـن اسـت در خانـه  کـودک  کـه به علـت وجـود یـک  بحـث دربـاره تعارضـات زناشـویی 
آمـوزش  خشـن،  رفتارهـای  مثـل  زوجیـن  مخـرب  رفتارهـای  دربـاره  گفتگـو  آنهـا،  حـل  شـیوه  و  آیـد  به وجـود 

قدرشناسـی و  مثبـت  احساسـات  افزایـش  و  احیـا  مثبـت،  تعامـات  و  محبـت  افزایـش  مؤثـر  شـیوه های 

چهارم
معرفـی چهار عامل

فروپاشـی روابط زناشویی
، حالـت  گفتگـو دربـاره رفتارهـای مخـرب رابطـه )چهـار عامـل فروپاشـی رابطـه شـامل انتقـاد، تحقیـر و تمسـخر

گـوی معقوالنـه( و بررسـی پیامدهـای آنهـا در روابـط زناشـویی گفـت و  تدافعـی و طفـره رفتـن از 

پنجم
افزایـش تعامات مثبت

با همسر
آمـوزش  آن در روابـط زناشـویی و  بحـث درخصـوص اهمیـت پذیـرش نفـوذ همسـر از سـوی شـوهر و تأثیـر 

کـودک افزایـش تعامـات مثبـت بـا همسـر و 

ششم
زبـان بدن و فیزیولوژی بدن

در روابط زناشویی

گفتگـو دربـاره رفتارهـای مخـرب زناشـویی مربـوط بـه زبـان بـدن و تأثیـر آن بـر روابـط زناشـویی، بحـث دربـاره 
فیزیولـوژی بـدن در حیـن مشـاجرات، راهبردهـای مقابلـه ای بـرای مواجـه شـدن بـا مسـائل مربـوط به کودک 

کم تـوان ذهنـی و شـیوه های آرام سـازی
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هفتم
تاش برای ترمیم

روابط زناشویی

بحـث دربـاره یکـی از رفتارهـای مخـرب زناشـویی یعنـی شکسـت در تـاش بـرای ترمیـم روابـط و تأثیـر آن بـر 
زندگـی، راه هـای مقابلـه بـا مشـکات غیرقابـل حـل، توجـه بـه رویاهـا و رویاهای زناشـویی، شـناخت رویاهای 

، آرامش دهـی بـه همسـر و آمـوزش نحـوه توافـق بـر روی یـک مـورد خـاص همسـر

هشتم
توانمندسازی

خلق مفهومی مشـترک
در زندگی زناشویی

کـودک  یـک  داشـتن  وجـود  بـا  زناشـویی  زندگـی  در  مشـترک  مفهومـی  خلـق  توانمندسـازی  دربـاره  گفتگـو 
کم تـوان ذهنـی، ارائـه راه حل هـا بـرای گفتگـو بـا همسـر جهـت رسـیدن بـه ارزش های مشـترک زناشـویی مانند 

خانوادگـی آیین هـای  و  اهـداف  نقش هـا،  آداب، 

یافته ها

نشـان  از داده هـای جمـــعیت شـناختی  یافــــته های حـــاصــل 
کـه 26/6 درصـد از زوج هـای شـرکت کننده در ایـن پژوهـش  داد 
درصـد   16/6 دیپلـم،  درصـد   40 دیپلـم،  زیـر  تحصیـات  دارای 
کارشناسـی و 16/7 درصد نیز دارای تحصیات کارشناسـی ارشـد 
بودنـد. همچنیـن میانگیـن و انحـراف معیـار سـنی شـرکت کنندگان 

و  میانگیـن  و   6/62 و   37/20 بـا  برابـر  ترتیـب  بـه  آزمایشـی  گـروه 
گــــواه بـه ترتیـب بـرابــر بـا 36/33  گـــروه  انحــــراف مـــــعیار ســــنی  

و 5/97 بـود. 

یافته هـای توصیفـی متغیرهـای پژوهـش )مهارت هـای ارتباطـی 
گـواه و مراحـل  گـروه آزمایشـی و  و عملکـرد خانـواده( بـه تفکیـک دو 

پیش آزمـون و پس آزمـون در جـدول )2 ( ارائـه شـده اسـت. 

جـدول2( میانگیـن و انحـراف معیـار مهارت های ارتباطـی و عملکرد خانواده در بین آزمودنی های دو گروه

مرحله
انحراف معیارمیانگینانحراف معیارمیانگین

108/467/84107/866/89پیش آزمون

111/807/42108/267/97پس آزمون

حل مسئله
16/331/6716/011/30پیش آزمون

18/462/0315/862/55پس آزمون

نقش ها
22/132/8521/262/98پیش آزمون

25/012/2622/201/82پس آزمون

همراهی عاطفی
20/401/7620/261/98پیش آزمون

21/931/6220/011/47پس آزمون

عملکرد خانواده
ارتباط

19/331/2319/531/30پیش آزمون

21/461/8419/461/64پس آزمون

آمیزش عاطفی
19/062/6919/462/78پیش آزمون

20/803/0317/472/55پس آزمون

کنترل رفتاری
34/401/6334/011/07پیش آزمون

35/202/8033/131/55پس آزمون

کل نمره 
131/665/02130/536/27پیش آزمون

142/867/57128/136/83پس آزمون

)n=15( گواه گروه  )n=15( گروه آزمایشی
متغیر
گروه

مهارت های ارتباطی
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میانگیــن  می شــود،  ماحظــه   )2( جــدول  در  کــه  همانگونــه 
گــواه در هــر دو متغیــر بــا یکدیگــر  گــروه  گــروه آزمایشــی و  پیش آزمــون 
آزمــــایشی  تفــــاوت چـــــندانی ندارنــد، امــا پــس از اعــــمال متغیــر 
)زوج درمانــی( در مـــــیانگین مهارت هــای ارتباطــی و مــــؤلفه های 
گــروه آزمایشــی در پس آزمــون تفاوت هایــی  عملکــرد خانــواده در 

می شــود.  ماحظــه 
تحلیــل  از  تفاوت هــا  ایــن  بــودن  معنــادار  بررســی  منظــور  بــه 
کواریانــس، ابتــدا  کواریانــس اســتفاده شــد. بــرای انجــام تحلیــل 
بــرای  گرفــت.  قــرار  تأییــد  و  بررســی  مــورد  آن  پیش فرض هــای 
کشــیدگی  کجــی و  بررســی نرمــال بــودن توزیــع نمــرات از محاســبه 
کشــیدگی تمامــی متغیرهــای  کجــی و  اســتفاده شــد. نمــره شــاخص 
پیش فــرض  بنابرایــن  بودنــد   -1 تــا   +1 محــدوده  در  پژوهــش 
نرمــال بــودن رعایــت شــده اســت. همچنیــن از آزمــون لــون1 جهــت 
بررســی پیش فــرض همگنــی )برابــری( واریانس هــا2 اســتفاده شــد 
آمــاری معنــادار نبــود )F=2/90 ،P=0/09(؛ و ایــن  کــه از لحــاظ 
واریانس هــا می باشــد.  مــــفروضه همگنــی  برقــــراری  مـــــعنای  بــه 

همچنیــن نتایــج بررســی پیش فــرض همگنــی شــیب خــط رگرســیون 
گروه هــا نبایــد  کووریــت و متغیــر مســتقل در بیــن  )تعامــل نمــرات 
کــی  کــه نتایــج حا اختــاف معنــا داری داشــته باشــد( بررســی شــد؛ 
کووریــت و متغیــر مســتقل  از عــدم معنــاداری تعامــل بیــن نمــرات 
نیــز می باشــد  ایــن پیش فــرض  کــه نشــان دهنــده رعایــت  بــود 
بــه رعایــت پیــش فرض هــای  بــا توجــه  )F=2/69 ،P=0/08(؛ 
کوواریانــس تک متغیــری  آزمــون تحلیــل  از  ذکــر شــده، اســتفاده 
گــروه در نمــــرات مـــــهارت های ارتباطــــی  بـــه مـــــنظور مــــــقایسه دو 

بامانــع اســت.
نتـــایج تحـــــلیل کوواریانـس تک مـــتغیری بـرای تعییـن اثربخشـی 
گاتــمن بر متغیر مهارت هـای ارتباطی زوجین  زوج درمانـی بـه روش 

گزارش شـده اسـت.  در جدول)3( 
فرضیـه دوم پژوهـش بیـان می کـرد، زوج درمانی به روش گاتمن 
کـــم توان ذهنـی  بـر بهــــبود عـــملکرد خانـواده زوجیـن دارای فرزنـد 
کوواریانـس  تحـــلیل  از  ایـــن فرضــــیه  آزمـون  به مـــنظور  تأثیـر دارد. 

چندمتغیـری اسـتفاده شـد. 

پیـــش از انجام این تحـــلیل، پیـــش فـــرض همـــگـنی )برابری( 
گرفت و به دلیل  واریانس با استفاده از آزمون لون مورد بررسی قرار 
کارکرد  وابســته  مــتغیر  مـــؤلفه های  تمـــامی  برای  آزمون  این  اینکه 
خانواده از لحاظ آماری معنادار نبود )p<0/05( مفروضه همگنی 

واریانس ها تأیید می شود.
پیش فرض  بررسی  جــــهت  کـــس  با ام  آزمـــون  نتایج  همچنین 
آماری مــــعنادار نبـــــود  کوواریانس از لحــــاظ  هـمـــــگـــنی واریانس-
نیــــز  ایــــن پیش فـــرض  بنابرایـــن   .)Box's M=33/82 ،P=0/21(

رعایت شده است؛ افزون بر این، پیش فرض همگنی شیب خط 
مستقل  متغیر  و  کووریت  متغیرهای  تعامل  بررسی  برای  رگرسیون 
این  بر  و   )p<0/05( نیز معنا دار نیست آزمون  این  که  نشان داد 

اساس این پیش فرض نیز رعایت شده است.
کـــوواریانــــس  با تـوجــــه به رعــــایت پیـــش فـــرض هــای تحــــلیل 
چندمتغیری از آزمون المبدای ویلکز برای بررسی معناداری اثرهای 

چندمتغیری استفاده شد )جدول 4(.

جـدول 3( نتایـج تحلیـل کوواریانس تک متغیـری مربوط به نمرات مهارت های ارتباطی

مجذور اتا )شـدت اثر(سطح معنا داریمقدار Fمیانگین مجذوراتدرجه آزادیمجموع مجذوراتمنبع تغییرات

4/6114/610/240/620/01پیش آزمون

91/73191/734/880/030/15گروه

506/722718/76خطا

36382530کل

604/9629کل اصاح شده

2. Equality of Error Matris Variances1. Leven
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می دهـد  نشـان  چندمتغیـری  اثرهـای  معنـاداری  بررسـی  نتایـج 
کـه از ترکیـب  گـواه در متغیـر جدیـدی  آزمایشـی و  گـروه  کـه بیـن دو 
خطـی متغیرهـای وابسـته حاصـل شـده، تفـاوت معنـاداری وجـود 

 .)F=6/93  ،P<0/001  ، ویلکـز )0/29=المبـدای  دارد 

گروهـی بـرای  کوواریانـس اثـرات بیـن  جـدول )5( نتایـج تحلیـل 
گـواه بـرای مــــؤلفه های عــــملکرد خانـواده را  آزمــــایشی و  گـروه  دو 

می دهـد. نشـــان 

جـدول 4( نتایـج تحلیـل کوواریانـس چندمتغیـری )مانکووا( جهت مقایسـه عملکرد خانواده در آزمودنی های دو گروه

سطح معناداریمقدار DfF خطاdf فرضیهمقدار ارزشنام آزمون

0/296176/930/001المبدای ویلکز

جـدول 5( نتایـج تحلیـل کوواریانـس اثرات بین آزمودنی برای دو گروه آزمایشـی و گواه

مجذور اتا )شـدت اثر(سطح معنا داریFمیانگین مجذوراتدرجه آزادیمجموع مجذوراتشاخص آماری متغیر

45/20145/2012/290/0020/36حل مسئله

62/46162/4613/900/0010/38نقش ها

23/44123/444/990/030/18همراهی عاطفی

14/89114/895/050/030/18ارتباط

82/23182/2323/090/0010/51آمیزش عاطفی

36/58136/586/040/020/21کنترل رفتاری

گــــروه  چــــنانچه در جـدول )5( مــــشاهده مــی شــــود، بیــــن دو 
کــنترل در هر 6 مؤلفه حل مسئله )F=12/29 ،P>0/01(؛  آزمایشی و 
 ،P>0/05( عاطفـی  همراهـی   ،)F=13/90  ،P>0/001( نقش هـا 
عــــاطفی  آمیـزش   ،)F=5/05  ،P>0/03( ارتبـاط   ،)F=4/99
 )F=6/04  ،P>0/05( رفتـاری  کنتـرل  و   )F=23/09  ،P>0/001(
نتایـج  بـه  توجـه  بـا  دارد.  وجـود  معنـا داری  تفـاوت  آمـاری  نظـر  از 
بیشـتر  میانگین هـای  دهنـده  نشـان  کـه   )5( جـدول  در  منـدرج 
گـواه  گـروه  بـا  مقایسـه  در  پس آزمـون  مرحلـه  در  آزمایشـی  گـروه 
معنـا دار  تفـاوت  گرفـت  نتیجـه  می تـوان  اسـت،  مؤلفه هـا  ایـن  در 
گـروه  گـواه بـه نفـع  آزمایشـی و  گـروه  در عملکـرد خانـواده در بیـن 

اسـت.  آزمایشـی 

بحث 

گاتمـن بـر  ایـن پژوهـش بـا هـدف بررسـی اثربخشـی زوج درمانـی 
مهارت هـای ارتباطـی و عملکـرد خانـواده در زوجیـن دارای فرزنـد 
داده هـای  تحلیـل  و  تجزیـه  نتایـج  گرفـت.  انجـام  ذهنـی  کم تـوان 
که در جلسات  گروه آزمایشی  که آزمودنی های  پژوهش نشان داد 

گـواه  گـروه  بـا  کـرده بودنـد در مقایسـه  گاتمـن شـرکت  زوج درمانـی 
کـه ایـن آمـوزش را دریافـت نکـرده بودنـد، از مهارت هـای ارتباطـی 
اول  فرضیـه  تأییـد  معنـای  بـه  ایـن  کـه  شـدند  برخـوردار  باالتـری 
پژوهـش بـود. ایـن یافتـه همسـو بـا نتایـج تعـدادی از پژوهش هـای 
پیشـین از جملـه عبـادی راد و کریمـی نـژاد )21(، رجایی و همکاران 
کـه اثربخشـی  کـر )26( و برنـد )27( اسـت  )22(، علـی پنـاه )18(، وا
زوج درمانـی بـه روش گاتمـن را بر بهبود مهارت های ارتباطی نشـان 

داده انـد. 
ارتباطـی  مهارت هـای  گفـت  می تـوان  حاصـل  یافتـه  تبییـن  در 
حـل  بـرای  زوج درمانـی  در  کـه  اسـت  عناصـری  جملـه  از  زوجیـن 
کانـون توجـه مشـاوران و درمانگـران قـرار می گیـرد؛  آنهـا  مشـکات 
اثرگـذار  عوامـل  دیگـر  بـا  مقایسـه  در  ارتباطـی  الگوهـای  تغییـر  زیـرا 
رضایـت زناشـویی ماننـد ویژگی هـای شـخصیتی، اوضـاع اقتصادی 
کریستنسـن و سـاالوی در سـال  و اجتماعـی عملی تـر اسـت )37(. 
1991 )بـه نقـل از مسـلمی و همـکاران، 1396( مهارت هـای ارتباطی 
را در سـه دسـته الگویـی ارتباطـی سـازنده متقابـل، اجتنـاب متقابـل 
بـا  گاتمـن  رویکـرد   .)38( کرده انـد  تقسـیم بندی  کناره گیـر  توقع/ و 
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آمـوزش نحـوه ابـراز خواسـته های خـود )به عنـوان مثـال،  کیـد بـر  تأ
کلـی نباشـند و عـاری  خواسـته ها بایـد روشـن و واضـح بیـان شـوند، 
از سـرزنش و تحقیـر باشـند( و نحـوه پاسـخ بـه خواسـته های همسـر 
از طریـق آمـوزش تفـاوت سـه سـبک پاسـخ دهی یعنـی بی اعتنایـی 
بـه خواسـته ها، درگیـر شـدن و مخالفـت بـا خواسـته و بـرآورده کردن 
ارتباطـی  الگـوی  بهبـود  بـه  منجـر  خواسـته ها،  بـه  مثبـت  پاسـخ  یـا 
سـازنده می شـود )16(. همچنیـن بـا توجـه بـه اینکـه از نظـر رویکـرد 
گاتمن، وجود انتقاد، توهین/ سـرزنش، دفاعی رفتار کردن و شـروع 
گفتگو  نامایم بحث به مرور باعث می شـود زن و شـوهر از بحث و 
آمـوزش داده  کننـد، لـذا  بـا همدیگـر طفـره رونـد و سـکوت اختیـار 
 
ً
می شـود که گایه کردن جایگزین انتقاد شـود چون در گایه صرفا
کیـد می شـود نـه کلیـت شـخصیت فرد، و  روی یـک رفتـار شـخص تأ
قدردانـی و احتـرام جایگزیـن توهیـن، تحقیـر و سـرزنش می گـردد و 
کناره گیـری در روابـط زوجیـن  کاهـش توقـع یـا  از ایـن طریـق موجـب 
می شـود )22(. از طرفـی نیـز بـرای بهبـود الگـوی ارتباطـی اجتنابـی از 
زوجیـن خواسـته می شـود کـه دربـاره رویدادهای شـاد گذشته شـان 
صحبـت کننـد ایـن تمرین موجب می شـود زوجیـن به خاطر بیاورند 
کـه چـرا بـا هـم یـک زوج شـدند و ویژگی هـای مثبـت همسرشـان را 
کـه بـه مـرور جـذب  بیشـتر به خاطـر می آورنـد و ایـن باعـث می شـود 
صحبـت بـا یکدیگـر شـوند؛ همچنیـن در طـول ایـن دوره اعضـا یـاد 
فکـر  مثبت تـر  زناشویی شـان  رابطـه  و  همسـر  بـه  نسـبت  می گیرنـد 
کننـد و ایـن بـه نوبـه خـود سـبب می شـود زوجیـن نسـبت بـه هـم 
احسـاس مثبـت پیـدا نمـوده و به جـای اجتنـاب بیشـتر بـه سـمت 
متقابـل  اجتنـاب  الگـوی  نتیجـه  در  و  کننـد  پیـدا  سـوق  یکدیگـر 

کاهـش می یابـد )35(.
که آزمودنی های  همچنین تجزیه و تحیل داده ها بیانگر آن بود 
کـرده  شـرکت  گاتمـن  زوج درمانـی  جلسـات  در  کـه  آزمایشـی  گـروه 
کـه ایـن آمـوزش را دریافـت نکـرده  گـواه  گـروه  بودنـد در مقایسـه بـا 
بـه  ایـن  کـه  برخـوردار شـدند  باالتـری  از عملکـرد خانـواده  بودنـد، 
همسـو  نیـز  یافتـه  ایـن  بـود.  پژوهـش  دوم  فرضیـه  تأییـد  معنـای 
و  صائمـی  جملـه  از  پیشـین  پژوهش هـای  از  تعـدادی  نتایـج  بـا 
گلپایگانـی )19(، داودونـدی  همـکاران )24(، خلعتبـری و هاشـمی 
کریمـی نـژاد )21(، سـعادتی شـامیر  و همـکاران )17(، عبـادی راد و 
کـه اثربخشـی درمـان  و همـکاران )23( و فیندلـی )25( می باشـد 
نشـان  و خانوادگـی  زناشـویی  بـر مشـکات  را  گاتمـن  زوج درمانـی 

داده انـد.
ادعـا  اینگونـه  می تـوان  آمـده  به دسـت  یافته هـای  تبییـن  در 
کـه در ایـن روش زوج درمانـی بـرای مقابلـه بـا جنبه هـای منفـی  کـرد 

کیـد زیـادی بـر عشـق و احتـرام می شـود و بـرای افـزودن بـر  زندگـی تأ
جنبه هـای مثبـت بـه مـواردی چـون نشـان دادن عاقـه، مهربانی و 
محبـت، توجـه داشـتن، قدرشناسـی، همـدردی، همدلـی، پذیرنـده 
اشـاره می شـود.  و سـهیم شـدن در شـادی ها  گویـی  بذلـه  بـودن، 
همچنیـن در ایـن روش آمـوزش مهارت های ارتباطی مؤثر می تواند 
رابطـه حسـنه در جهـت رشـد و  برقـراری یـک  زنـان متأهـل در  بـه 
یـا تـداوم احساسـات مخـرب و  کنـد و از ایجـاد  کمـک  شـکوفایی 
گاتمـن بـه  منفـی در طـول رابطـه زناشـویی بکاهـد. در واقـع رویکـرد 
کیـد دارد و ناسـازگاری های زندگـی را نتیجـه  کاهـش رفتـار منفـی تأ
، سـرزنش، اجتناب  گرفتن، تحقیر رفتارهای نامناسـبی مانند نادیده 
را  منفـی  رفتارهـای   ، ناسـازگار خانواده هـای  می دانـد.  سـکوت  و 
مقابلـه بـه مثـل می کننـد و ایـن موضـوع منجربـه افزایـش تعـارض و 
ایجـاد چرخـه معیـوب در ایجـاد تنـش می شـود. جلسـات درمانـی 
افزایـش  و  رفتارهـای مخـرب  کاهـش  پذیـرش، همدلـی،  ایجـاد  بـا 
گاهی هیجانی سـبب می شـود تا زوجین در تعارضاتشـان، آرامش  آ
بیشـتری داشـته باشـند و بتواننـد بـا صمیمیـت بیشـتری ارتباط خود 

کننـد )19(. را مدیریـت 
به  می توان  حاضــر  پژوهــش  مـــحدودیت های  از  نهایت  در 
نداشتن مرحله پیگیری به دلیل محدودیت زمانی و عدم دسترسی 
اشاره  دسترس  در  نمونه گیری  روش  از  استفاده  و  آزمودنی ها  به 
گروه مداخله و  نمود. همچنین محدودیت دیگر داشتن تنها یک 
عدم امکان مقایسه نتایج زوج درمانی به روش گاتمن با یک روش 

درمانی دیگر بود. 
زوج  مداخـات  از  کـه  گفـت  می تـوان  پیشـنهاد  به عنـوان    
گاتمـن می تـوان به عنـوان رویکـردی مؤثـر در مهارت هـای  درمانـی 
ارتباطـی زوجـی و بهبـود عملکـرد خانـواده در مـادران دارای کـودک 
همچنیـن  شـود.  اسـتفاده  روان شناسـان  توسـط  ذهنـی  کم تـوان 
بـرای  پیگیـری  مرحلـه  از  آتـی  پژوهش هـای  در  می شـود  پیشـنهاد 
روش هـای  سـایر  بـا  روش  ایـن  مقایسـه  و  نتایـج  تـداوم  بررسـی 

شـود. اسـتفاده  زوج درمانـی 

نتیجه گیری

، زوج درمانـی بـه روش گاتمـن باعث  بنابـر نتایـج پژوهـش حاضـر
افزایـش مهارت هـای ارتباطـی و عملکرد خانـواده در زوجین دارای 
اهمیـت  از  کـی  حا یافته هـا  بنابرایـن  شـد.  ذهنـی  کم تـوان   فرزنـد 
و  ارتباطـی  مهارت هـای  افزایـش  بـر  گاتمـن  روش  بـه  زوج درمانـی 
روش  ایـن  نتیجـه  در  بـود.  خانواده هـا  ایـن  در  خانـواده  عملکـرد 
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را  روان شـناختی  خدمـات  کلینیک هـای  و  کـز  مرا در  کاربـرد  قابلیـت 
دارنـد، لـذا روان شناسـان بالینـی و درمانگران می تواننـد از زوج درمانی 
به ویـژه  روان شـناختی  ویژگی هـای  بهبـود  بـرای  گاتمـن  روش  بـه 
در  خانـواده  عملکـرد  و  ارتباطـی  مهارت هـای  افزایـش  یـا  بهبـود 

کننـد. اسـتفاده  کم تـوان ذهنـی  فرزنـد  دارای  زوجیـن 

تشـکر و قدردانی

کـز توان بخشـی شهرسـتان یـزد و  از مسـئوالن مرا بدیـن وسـیله 
کـه پژوهشـگر را در امـر پژوهـش و بـه ثمـر رسـانیدن  والدیـن عزیـزی 

کردنـد، تشـکر و قدردانـی می شـود. آن یـاری 

تضـاد منافع

تضاد منافع بین نویسندگان وجود ندارد.
شـایان ذکـر اسـت، مقالـه حاضـر برگرفتـه از پایان نامه کارشناسـی 

ارشـد نویسـنده اول می باشـد.
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