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 تاثیر درمان گروهی راه حل مدار بر رضایت زناشویی مادران دانش آموزان کم توان ذهنی

 3دکتر رحمت اله محمدی فشارکی2،فاطمه صالحی رزوه،1حجت اله قاسم پور

 چکیده

م بـر بهبـود و ارتقاء رضايت زناشويی مادران افراد ک (SFT)اين پژوهش با هدف بررسی اثربخشی درمان راه حل مدار :هدف

نفری از مادران دانش آموزان کم توان ذهنی مقطع  16توان ذهنی انجام پذيرفت. روش : در ايـن پژوهش شـبه آزمايشی دوگروه

دبیرستان شهر اصفهان بـا اسـتفاده از نمونـه گیـری دردسترس انتخاب شـدند و مورد آموزش و بررسـی قـرارگرفتنـد. بـرای جمـع 

جلسـه، بـه شكل گروهی انجام پذيرفت؛  6شاخص رضايت زناشويی استفاده شد. آمـوزش در  آوری اطالعـات از پرسشـنامه

نتـايج  :.يافته ها وگـروه گـواه نیـز در انتظـار آموزش باقی ماندند. پس از اتمام آموزش، از هردوگروه، پس آزمون به عمل آمد

نتیجه  .ـايت زناشـويی مادران افراد کم توان ذهنی مـی شـودنشـان دادنـدکه مداخله راه حل مدار موجـب بهبـود و ارتقـاء رض

آموزش فنون راه حل مدار به مادران افراد کم توان ذهنی سبب ارتقـاء رضـايت زناشـويی مادران افراد کم توان ذهنی می  گیری:

 شود.
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 مقدمه

ترين رسم اجتماعی برای دستیابی به نیازهای عاطفی و امنیتی افراد بزرگسال  اج مقدمه تشكیل خانواده است و به عنوان عالیازدو

شود  همواره مورد تأيید بوده است. علی رغم اين که ازدواج رضايت بخش يكی از عوامل مهم بهداشت روانی جامعه محسوب می

ی شرايط نامساعدی برای ارضاء نیازهای روانی زوجین ايجاد کند نه تنها بهداشت روانی چه ازدواج و زندگی خانوادگ ولی چنان

 (1388يابد بلكه اثرات منفی و جبران ناپذيری را به جا می گذارد.)سلیمانیان و محمدی،  تحقق نمی

يك از آسیب های اجتماعی  هیچهیچ جامعه ای نمی تواند ادعای سالمت کند ، چنان چه از خانواده هايی سالم برخوردار نباشد و 

سالم را می سازند و خانواده های سالم، جامعه سالم را . پس  نیست که فارغ از تأثیر خانواده پديد آيد. زوج های سالم، خانواده های

کننده  نخستین واحد اجتماع يعنی سالمت خانواده اهمیت داد . يكی از عوامل تعیین برای داشتن جامعه ای سالم بايد به سالمت

بستگی دارد.  سالمت خانواده، رضايت زناشويی می باشد. استواری و استحكام خانواده به ازدواج و رابطه زناشويی پايدار و بنیادين

عالوه بر آن که آرامش روانی زوج ها را  يعنی، هرگونه تزلزل و سستی در رضايت زناشويی و يا عدم وجود يك ازدواج موفق

رضايت زناشويی يك ارزيابی کلی از (. 1379میدهد )مظاهری،  وام خانواده را نیز در معرض خطر قرارمختل می کند، بقاء و د

رضايت زناشويی می توانـد انعكاسـی از میـزان شـادی افـراد از روابـط  وضعیت رابطه زناشويی يا رابطه عاشقانه کنونی فرد است.

ی از عوامل مختص رابطه زناشويی باشد. می توان رضايت زناشويی را به عنوان زناشويی و يا ترکیبی از خشنود بودن به واسطه بسیار

يك موقعیت روانشناختی در نظرگرفت که در سال های اولیه بسیار بـی ثبـات اسـت و روابـط در معـرض بیشـترين خطـر قـرار 

کل خانواده و افراد آن را تحت تاثیر قرار می  (. معلولیت در بسیاری از موارد2010دارنـد.) احمدی، نبی پور، کیمیايی و افضلی، 

دهد که می تواند بر انسجام خانواده اثر منفی داشته باشد. )حجتی، مطلق،شريفی نیا، محمد نژاد حیدری، به نقل از بهنام مقدم و 

است. کم توانی  1يكی از ناتوانیهای عمده کودکان که استرس زيادی برای والدين ايجاد می کند، کم توانی ذهنیهمكاران(. 

ذهنی، عبارت است از رشد ناقص ذهن که شخص را در تطابق يا سازش با محیط خود ناتوان می کند؛ به طوری که بدون نظارت و 

درصد جمعیت را افراد کم توان ذهنی،  3تا  1(. در هر جامعه حدود 1389کمك ديگری، قادر به زندگی نیست )ولی زاده، 

(. تولد چنین کودکانی در خانواده، همراه با استرس است. والدين اين 1388، نقل از رستمی، 0320 2تشكیل می دهند )سادوک

کودکان، با مسائل زيادی همچون، پذيرش ناتوانی فرزند، خستگی ناشی از پرستاری و مراقبت، مسائل مربوط به اوقات فراغت، 

 (.1388تمی، مشكالت مالی، مسائل پزشكی، آموزشی و توانبخشی مواجه هستند )رس

يك مساله ی انسانی و اجتماعی قابل تعمق در جوامع بشری است، تاثیر اين افراد بر 3نگهداری و مراقبت از افراد کم توان ذهنی

پدران و مادران و ساير اعضای خانواده سالهاست مورد توجه متخصصانی بوده است که بروز مشكالت خانوادگی در خانواده های 

ر معلولیت عضوی از خانواده بر روابط خانوادگی را مورد بررسی قرار داده اند. زندگی اجتماعی بسیاری از افراد معلول و تاثی
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 2(. فاربر(1389به نقل جنا آبادی و ناستی زايی،  1978،  1خانواده هايی که فرزندان معلول دارند معموال محدود است )النسديل

ک کم توان ذهنی فشار های زير به والدين و ساير اعضای خانواده تحمیل می ( خاطر نشان می سازد که در اثر وجود کود1975)

( وقوع بحران هايی مانند مشكالت 3( محدود شدن پیشرفت خانواده 2( به تعويق افتادن تحول روانی ساير فرزندان 1شود: 

( نیز بیان می 2008فاست و سیسور).  ( بروز احساساتی از قبیل خشم، ناامیدی و احساس گناه4زناشويی، طالق، افسردگی والدين 

کنند تمام والدين دارای کودک کم توان ذهنی دارای مشكالت روان پزشكی هستند و بسیاری از آن ها در احساس شديد غم و 

اندوه عودکننده و احساس يأس و ناامیدی از گذشته دور درگیر بوده و سر در گمی، فقدان و مشقت زيادی را تحمل می کنند.)به 

 (.1389قل جنا آبادی و ناستی زايی، ن

کم توانی ذهنی سطحی از عملكرد هوش عمومی است که به میزان زياد، از حد متوسط کمتر بوده) دو انحراف معیار( به طوری که 

اينكه  منجر به نقايصی در رفتار سازشی فرد گرديده و درجريان رشد خود را نشان می دهد. دراينجادو نكته حائز اهمیت است: برای

بتوان فردی را جزء کم توانی ذهنی به حساب آورد بايد عملكرد وی هم از نظر هوشی و هم از نظر رفتار سازشی کمتر ازحد 

 (.2007،  3متوسط باشد )گودوين

ت، تولد و حضور کودک با ناتوانی هوشی در خانواده و ظهور نیازهای ويژه همواره از مسايل قابل توجه و بحث برانگیز بوده اس

زيرا با تاثیر گذاری بر کیفیت و کمیت روابط زناشويی و ايجاد دگرگونی در شرايط معمول خانوادگی و چگونگی تعامل اعضای 

 5و رضايت زناشويی 4خانواده می تواند موجب آشفتگی و افزايش میزان استرس در والدين شود و در نتیجه به عملكرد خانواده

 (.1384، به نقل از به پژوه و رمضانی، 8،1998.شافر و همكاران19897و همكاران. فیمن 6،1997آسیب رساند.)دايسون

 توان به از دست دادن عزت نفس، داشتن احساسات متضاد و از ديگر پیامدهای منفی کودکان کم توان ذهنی بر والدين می

خانواده، وجود سطح  سموم درپايین، احساس گناه، ايجاد جو روانی م دوگانه، افسردگی، احساس حقارت و بهداشت روان

افكار بیمارگونه، احساس فشار روانی و  بیشتر، غم و اندوه فراوان همراه با خودسرزنشی، داشتن سازگاری و پذيرش کمتر، استرس

مزمن اشاره کرد که همه اين عوامل می تواند به صورت مستقیم و غیر مستقیم باعث کاهش رضايت زناشويی گردد.) جنا  افسردگی

(. نیازها و مشكالت مربوط به سالمت جسمانی، ممكن است زمان، انرژی و توجهی را که بايد بر 1389دی و ناستی زايی، آبا

روابط زناشويی متمرکز شود به خود اختصاص دهد و کیفیت هیجانی مناسب مورد نیاز در رابطه زناشويی را تحت تاثیر قرار 

همكاران(. باتوجه به اهمیت خانواده و جلوگیری از متالشی شدن آن، شناخت عوامل  دهد.)رجبی، نبقانی، به نقل از بهنام مقدم و
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مرتبط با رضايت زناشويی که پايه ی استحكام بخش زندگی خانوادگی است، ضروری به نظرمی رسد؛ بنابراين، در صورت توجه 

مندی زناشويی بسیاری از مشكالت روانی، افزايش سطح رضايت  به عوامل مؤثر بر رضايت زناشويی می توان انتظارداشت که با

همچنین، با ارتقاء سطح رضامندی زناشويی و رضايت از زندگی، افراد  .عاطفی واجتماعی خانواده ها و در کل جامعه کاهش يابد

اين  جامعه با آرامش خاطر بیشتر به رشد و تعالی وخدمات اجتماعی فرهنگی و اقتصادی خواهند پرداخت و خانواده ها نیز از

 (. 1379پیشرفت سود خواهد برد)ثنايی، 

زناشويی يك تجربه شخصی در ازدواج است که تنها توسط خود فرد در  ( بیان می کنند که رضايت2002کاپالن و مادوکس)

. رضايت زناشويی قابل ارزيابی است. آنها باور دارند که رضايت زناشويی به انتظارات افراد بستگی دارد پاسخ به میزان لذت رابطه

به عواملی از جمله مسائل شخصیتی، ارتباط،  زناشويی، میزان عالقه مندی زوجین به يكديگر و نگرش مثبت به متأهل بودن است که

حل تعارض، مديريت مالی، فعالیت های اوقات فراغت، رابطه جنسی، فرزند پروری، نقش های مساوات طلبی و جهت گیری 

 رضايت زناشويی را می توان احساس عینی از خشنودی، رضايت و لذت (.1383و کاويانی،  مذهبی وابسته است )کجباف، آقايی

زناشويی از انطباق بین  تجربه شده توسط زن و شوهر زمانی که تمام جوانب ازدواج شان را در نظر می گیرند، دانست . رضايت

می شود و در واقع نگرش مثبت و لذت بخشی  وضعیتی که مورد انتظار است و وضعیت موجود فرد در روابط زناشويی حاصل

تحقیقات نشان داده است که پدران زودتر و  (.2000زناشويی خود دارند )وينچ،  است که زن و شوهر از جنبه های مختلف روابط

و بسیاری از (. از ديگر س1385به نقل از میالنی فر،  1،1965آسان تر از مادران، کم توانی ذهنی فرزند خود را می پذيرند )سینگر

. 1994،  2بررسی ها نشان داده اند که بخش اعظم کار در خانه و مراقبت از کودک معلول بر عهده مادران است )گری هورن بی

بیشتر به مادران اين افراد در اثر ارتباط بیشتر با فرزند معلول است. يكی ازآسیب  3( که اين خود نشانگر فشارروانی1376نظری نژاد

 .مادر را تهديد می کند 4ه ی مادر با فرزند معلول را تحت الشعاع قرار می دهد و سالمت روانهايی که رابط

بـــرای دامنـــه ی متنـــوعی از مشـــكالت و موضـــوعات بـــالینی بهـــره  5در ســـال هـــای اخیـــر از درمـــان راه حـــل مـــدار

ای مــورد طبقــه بنــدی مــی شــود. تكنیــك هــ 6گرفتــه شــده اســت. ايــن درمــان در مجموعــه درمــان هــای پســت مــدرن

اســـتفاده در ايـــن ديـــدگاه بـــه دلیـــل پرهیـــز از ديـــدگاه آســـیب شناســـی بـــه مراجعـــان و توجـــه بـــه نقـــاط مثبـــت و 

ـــل  ـــد قاب ـــان را در ح ـــذيری درم ـــاف پ ـــد و انعط ـــته باش ـــوثری داش ـــانی م ـــايج درم ـــد نت ـــی توان ـــان م ـــای آن ـــدی ه توانمن

ز خـــانواده درمـــانی کوتـــاه در مرکـــ1980تـــوجهی افـــزايش دهـــد. درمـــان راه حـــل مـــدار، اولـــین بـــار در دهـــه ی 
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(.مشـــاورا راه 1390، ترجمـــه فـــاتحی زاده و میرنیـــام،3بـــه وجـــود آمـــد )گـــاترمن 2ويسكانســـین 1مـــدت در میلـــواکی

هــدف ايــن مــدل درمــانی آن  حــل محــور، شــكلی از درمــان مختصــر اســت کــه بــر منــابع مراجعــان تكیــه مــی کنــد.

ــل ــق راه ح ــدن و خل ــق فراخوان ــه از طري ــت ک ــكال اس ــرای مش ــايی ب ــه نتــايج ه ــه ب ــد ک ــك کن ــا کم ــه آنه ــان ب ت مراجع

ـــر رويكردهـــای ديگـــر در مـــی  ـــر مشـــكل در اکث ـــا درمانهـــای ســــنتی متمرکـــز ب ـــن رويكـــرد ب مـــورد نظرشـــان برســـند. اي

بـــه نقـــل ازداوودی،  1970 4افتـــد، همـــین طـــور بـــا برخـــی از ســــنت هــــای ديگـــر درمـــانی م ـــاير اســـت )پرســـی

ـــی ،  ـــادی، بهرام ـــن (.1389اعتم ـــم اي ـــی مه ـــدت و  ويژگ ـــاه م ـــت کوت ـــذاران آن، ماهی ـــه بنیانگ ـــه گفت ـــا ب ـــرد، بن رويك

ـــازر ) ـــده ی دش ـــه عقی ـــت. بناب ـــبینانه آن اس ـــر 1988خوش ـــه اگ ـــت ک ـــايی اس ـــه دره ـــه منزل ـــان ب ـــای مراجع ـــكايت ه ( ش

ـــابر ايـــن آن هـــا  ـــر وارد شـــوند؛ بن ـــدگی رضـــايت بخـــش ت ـــه يـــك زن ـــد ب ـــد، مـــی توانن کلیـــد هـــای آن هـــا را پیـــدا کنن

فـــراهم ســـاخته انـــد. مهمتـــرين ايـــن پرســـش هـــا عبارتنـــد از :  -مـــداخالت شـــاه کلیـــد -تعـــدادی پرســـش درمـــانی

پرســش معجــزه و پرســش اســتثناء. از ايــن طريــق، بــه افــراد کمــك مــی شــود بــا تمرکــز بــر قابلیــت هــا و منــابع خــود 

ــود  ــی ش ــرض م ــدگاه ف ــن دي ــد. در اي ــود بیابن ــكالت خ ــرای مش ــی ب ــای ممكن ــل ه ــال، راه ح ــان ح ــر زم ــد ب ــا تاکی ــز ب و نی

ـــارز ،  ـــرد )دش ـــف ک ـــا را کش ـــد آن ه ـــط باي ـــد و فق ـــا فراوانن ـــل ه ـــه راه ح ـــدنبرد، 1986ک ـــدنبرد و گل ـــل از گل ؛ نق

ـــــــاهی، 2000 ـــــــه حســـــــین ش ـــــــرادی  1385، ترجم ـــــــی پســـــــند، م ـــــــادی، گیت ـــــــل از اعتم ـــــــه نق  (.1392ب

ـــتند،  ـــای حـــل مســـاله هس ـــارت ه ـــابع و مه ـــوت و من ـــاط ق ـــراد دارای نق ـــد اســـت کـــه اف ـــدار معتق مشـــاوره ی راه حـــل م

ـــدگی او در  ـــه در زن ـــه آن چ ـــت و ن ـــوده و هس ـــوثر ب ـــع م ـــدگی مراج ـــه در زن ـــايی ک ـــر چیزه ـــز ب ـــرد تمرک ـــن رويك اي

 5مــوثر نبــوده و نیســت، مــی باشــد. ايــن رويكــرد تقابــل بســیار شــديدی بــا الگوهــای ســنتی مشــاوره کــه، مشــكل مــدار

یـــری مشـــكل هســـتند و ســـعی مـــی کننـــد مشـــكالت مراجعـــان را بـــر حســـب نظريـــه هـــای مربـــوط بـــه نحـــوه ی شـــكل گ

 (. 1390و ت ییر آن تبیین کنند، دارد)گاترمن، ترجمه فاتحی زاده و میرنیام،

در اين نوع درمان به جای علت يابی و بحث بر سر مشكالت و تبیین اينكه مشكالت فـرد از کجـا ناشی می شود، به اهداف آينده و 

است که از « پیش گستر»در درمان راه حل محور يك فرايند  راه های رسیدن به اين اهداف توجه می شود. در واقع تبیین اهـداف

 .(1387،ترجمه دهقانی،6همان نخستین جلسه درمان آغـاز شـده و در تمام طول درمان استمرار می يابد )نیكولز

ای که اين پیامده در زندگی خانوادگی، گاهی کودکان اسباب رنجش، بی حوصلگی، ناسازگاری و نارضايتی والدين می باشند

روابط زناشويی زوجین شود. تولد و حضور کودکی، با کم توانی ذهنی در هر خانواده ای می  تولد فرزند می تواند موجب کاهش

                                                           
1 Milwaukee 
2 Wisconsin 
3 Jeffrey T. Ghterman 
4 perse 
5 problem. focused 
6 Nikols 
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تواند رويدادی نامطلوب و چالش زا تلقی شود که احتماال تنیدگی، سرخوردگی، احساس غم و نومیدی را به دنبال خواهد 

 . مداخله راه حل مدار بر ارتقاء رضايت زناشويی مادران افراد کم توان ذهنی بپردازد تاثیر بر آن است تا بهپژوهش داشت.اين 

 روش 

 نوع و طرح پژوهش

اين پژوهش، تحقیقی است کاربردی که هدف از اجرای آن تعیین اثربخشی درمان راه حل مدار بر رضايت زناشويی مادران افراد 

شهر اصفهان در آموزشگاه استثنايی دانش،  4ی ادراه ی آموزش و پرورش ناحیه کم توان ذهنی می باشد.به اين منظور ،با هماهنگ

جلسه ای با دعوت از مادران دانش آموزان برگزار گرديد و آنان در جريان اهداف و شكل برگزاری جلسات گروه درمانی 

(SFT)  نفر از مادران به منظور جای  32خاب با هدف غربال گری و انترضايت زناشويی  پرسشنامهقرار گرفتند. در پايان جلسه هم

گزاری تصادفی در گروه های آزمايش و گواه توزيع گرديد. پس از مشخص شدن اعضای گروه آزمايش، روزها و ساعات 

به اطالع اعضای گروه رسانده شد و جلسات درمان راه حل مدار با موضوع قرار دادن رضايت زناشويی  (SFT)جلسات آموزش

 برگزار گرديد.

 معة آماريجا

مادران دانش آموزان کم توان ذهنی پسردوره ی متوسطه شهر اصفهان در سال تمامی جامعه ی آماری پژوهش حاضر شامل 

 می باشد. 94 – 93تحصیلی 

 نمونه آماري

 نمونه اين پژوهش بصورت نمونه ی در دسترس بوده است، بدين صورت که از میان آموزشگاه های کم توان ذهنی مقطع متوسطه

نفر از مادران دانش آموزان اين آموزشگاه که بر  32در گام دوم، شهر اصفهان، آموزشگاه متوسطه دانش انتخاب گرديد، سپس 

اساس نتايج پرسشنامه شاخص رضايت زناشويی،رضايت پايین تری از زندگی داشتند، انتخاب گرديدند و به صورت تصادفی در دو 

در پايان جلسه ششم مجددا پرسشنامه رضايت زناشويی بین اعضای  ر(، قرار داده شدند..نف 16نفر( و گواه)  16گروه آزمايش) 

 گروه توزيع و توسط آن ها تكمیل گرديد.

 ابزار پژوهش

 )IMS(1شاخص رضايت زناشويی

رابطه سوالی است که برای اندازه گیری میزان، شدت يا دامنه ی مشكالت زن يا شوهر در  26شاخص رضايت زناشويی يك ابزار 

زناشويی ، تدوين شده است. اين شاخص، ويژگی مورد نظر را يك کل واحد تلقی نمی کند، بلكه دامنه مشكالت مرتبط با رابطه 

را از نظر زن يا مرد، اندازه گیری می کند. شاخص رضايت زناشويی، میزان سازگاری زناشويی را نمی سنجد، زيرا ممكن است 

 نارضايتی شديد، سازگاری خوبی داشته باشند. يك زن و مرد علی رغم اختالف يا

                                                           
1 Index of marital satisfaction 
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که کمتر از آن نشانه ی عدم مشكالت مهم بالینی در روابط زناشويی  30( 5±)اين شاخص دارای دو نمره برش است. يك نمره 

است.  70ت بالینی قابل مالحظه در اين زمینه است. دومین نمره برش، نمره داللت بر وجود مشكال 30است و نمرات بیشتر از 

تقريبا همیشه نشانه آن است که فرد دچار استرس شديد است و احتمال تصور يا استفاده از نوعی خشونت برای  70نمرات باالتر از 

آن است که اين شاخص، يكی از مقیاس حل مشكالت را می توان به وضوح استنباط کرد. مزيت ديگر شاخص رضايت زناشويی 

های متعدد مجموعه مقیاس های سنجش والمیر است که تمام آن ها به يك شكل اجرا و نمره گذاری شده اند. نمره گذاری 

شاخص رضايت زناشويی مانند اکثر ابزارهای والمیر، ابتدا با معكوس نمودن و جمع نمرات سوال های شماره 

محاسبه می گردد؛سپس اين نمرات با نمرات باقی مانده ی سوال هاجمع می  1،3،5،8،9،11،13،16،17،19،20،21،23ی

برابر رقم سواالت پاسخ داده شده، تقسیم می شود.  6ضرب می شود و بر  100شود. شماره سواالت کامل شده کسر و اين رقم در 

 وسعت يا شدت مشكالت است. است که نمرات باالتر آن نشانه ی 100تا  0دامنه ی رقم به دست آمده بین 

% است که نشان دهنده ی همسانی درونی باالی 96اعتبار و روايی پرسشنامه: ضريب آلفای کرونباخ، شاخص رضايت زناشويی 

والی، همبستگی  –باالست. شاخص رضايت زناشويی از يك روايی همزمان عالی برخوردار است و با آزمون سازگاری الک 

 معنی دار نشان می دهد.

 شیوه اجرا

 فرمت و ساختار جلسات مداخله راه حل مدار

ت
سا

جل
 

 شرح جلسات

1 

 آشنايی افراد گروه با يكديگر و با درمانگر 

 پیوستن به مراجعان از طريق حفظ تماس چشمی و گوش فرا دادن به صحبت هايشان

 (2استثنا /1مفهوم سازی رضايت زناشويی طبق اصل)مشكل

 تعريف مشكل

 هداف قابل دسترستبديل مشكل به ا

 شناسايی و تقويت استثناها

 تعیین تكلیف: نوشتن استثاها

2 

 بررسی تكالیف هفتة قبل خالصه ای از جلسه قبل

 .دعوت از مراجع که مشكل را در يك کلمه بگويـد و آن کلمـه را بـه يـك جمله تبديل کند

 استفاده از پرسش های معجزه ای

 دادن تكلیف

                                                           
1 problem 
2 exception 
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3 

 ه ا ی از جلسه قبلبررسی تكالیف وخالص

 استفاده از فن تكلیف شگفت آور

 بحث و مناظره دربارا مشكل

 پیدا کردن يك داستان مثبت 

 دادن تكلیف

4 

 بررسی تكالیف و خالصه ای از جلسه قبل

 استفاده از فن، کار مشابه اين کار را بیشتر انجام بده

 استفاده از فن، کار مشابه اين کار را کمتر انجام بده

 تكلیفدادن 

5 

 بررسی تكالیف هفته قبل و خالصهای از جلسه قبل

 استفاده از فنون درجه بندی

 استفاده از سئواالت راه حل مدار

 دادن تكلیف

6 

 بررسی تكالیف هفته قبل 

 حرف زدن درباره آينده

 خالصه هايی از جلسات قبل و بررسی تكالیف انجام شده و جمع بندی جلسات

 ه هاروش تجزیه و تحلیل داد

معیار و در سطح آمار استنباطی از آزمون های آماری نظیر میانگین، انحرافدر اين پژوهش در سطح آمار توصیفی از شاخص

 ها پرداخته شد.به تجزيه تحلیل داده spss16تحلیل کواريانس با استفاده از نرم افزار 

 نتایج

 دانش آموزان کم توان ذهنی تاثیر دارد.فرضیه پژوهش: درمان راه حل مدار بر رضايت زناشويی مادران 

ها و همسانی واريانس مورد بررسی قرار گرفت و مورد تايید قرار فرض نرمال بودن دادهبه منظور بررسی اين فرضیه، ابتدا پیش

ای ( و نتیجه آزمون لوين بر1-4ی آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای رعايت پیش فرض نرمال بودن در جدول )گرفت. نتیجه

 ( ارائه شده است.2-4ها در جدول )بررسی همسانی واريانس

 اسمیرنوف؛ بررسی فرض نرمال بودن نمرات رضایت زناشویی -( آزمون کولموگوروف1-4جدول )

 سطح معناداری k-s-z انحراف معیار میانگین 

 85/0 6/0 95/5 23/97 رضايت زناشويی

است، بنابراين فرض نرمال بودن  05/0اسمیرنوف بزرگتر از  -کولموگوروفدر جدول  Pشود، مقدار همان طور که مشاهده می

 شود.ها تأيید میداده
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ها در گروههاي آزمایش و گواه نمرات رضایت ( آزمون لوین؛ بررسی فرض برابري واریانس2-4جدول )

 زناشویی

 سطح معناداری F df1 df2 مت یر

 43/0 32 1 62/0 رضايت زناشويی

 شود.ها تأيید میاست، بنابراين فرض همسانی واريانس 05/0در جدول لوين بزرگتر از  Pشود مقدار مشاهده میهمان طور که  

( ارائه شده 3-4در جدول )آزمون رضايت زناشويی بدست آمد که آزمون و پسسپس نمرات انحراف معیار و میانگین در پیش

های آزمايش و گواه نشان آزمون در گروهآزمون و پیشرا در مرحله پسی رضايت زناشويی ( نیز میانگین نمره1-4است. شكل )

 دهد.می

هاي آزمایش و گواه در مراحل هاي رضایت زناشویی در گروه( میانگین و انحراف معیار نمره3-4جدول )

 آزمونآزمون، پسپیش

 

 

 آزمون رضایت زناشویی در گروه آزمایش و گواهآزمون و پسي پیش: میانگین نمره1-4شکل

آزمايش نسبت به نمرات عدم رضايت زناشويی در گروه کنید میانگین( مشاهده می1-4( و نمودار )3-4همانطور که در جدول )

 ( آمده است.4-4گروه گواه کاهش چشم گیری يافته است. سپس تحلیل کواريانس انجام شد، که نتايج آن درجدول )

 در پس آزمون نمرات رضایت زناشویی  ( خالصه نتایج تحلیل کواریانس در گروه آزمایش و گواه4-4جدول )

 مرحله مت یر
 شاخص آماری

 گروه
 تعداد انحراف معیار میانگین

 رضايت زناشويی

 آزمونپیش
 16 81/3 18/102 آزمايش 

 16 06/4 06/106 گواه

 آزمونپس
 16 45/3 05/93 آزمايش

 16 96/4 41/101 گواه

 منبع ت ییرات
وع مجم

 مجذورات

درجه 

 آزادی

 میانگین

 مجذورات
F 

داری سطح معنی

P 

مجذور 

 اتا
 توان آماری

 95/0 31/0 001/0 07/14 228/180 1 228/180 آزمونپیش

 98/0 38/0 001/0 11/19 626/244 1 626/244 گروه
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دهد آزمون نشان میمیانگین پستفاوت معناداری را بین دو گروه در  Fشود میزان ( مشاهده می4-4طور که در جدول )همان

(05/0P<بنابراين می .)ی گروهی راه حل مدار دار است و مشاورهی گروهی راه حل مدار معنیتوان نتیجه گرفت تأثیر مشاوره

درصد از واريانس نمرات در 38توان گفت را کاهش دهد. با توجه به مجذور اتا برآورد شده، می قادر است نارضايتی زناشويی

 ی گروهی راه حل مدار است.های گروهی و به عبارتی تأثیر مشاورهيت زناشويی ناشی از تفاوترضا

 بحث و نتیجه گیري

هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر درمان گروهی راه حل مدار بر رضـايت زناشويی مادران افراد کم توان ذهنی بود. با توجه به 

رفت که، اسـتفاده از اين مداخله درمانی در ارتقا رضـايت زناشـويی مادران افراد کم يافتـه هـای پـژوهش حاضـر مـی تـوان نتیجه گ

توان ، مسئولیت های بیشتری در قبال فرزند کم"مراقب"توان ذهنی اين پژوهش مؤثر بوده است. مادران به علت داشتن نقش سنتی

شوند و مشكالت مربوط به مراقبت از فرزند مشكل اجه میگیرند که در نتیجه، با مشكالت روانی بیشتری موذهنی خود به عهده می

؛ 2001 1دار، والدين، به ويژه مادر را در معرض خطر ابتال به مشكالت مربوط به سالمت روانی قرار می دهند )السون و هوانگ

ه در اين پژوهش، يكی از مداخله درمانی مورد استفاد( مورد اهمیت است. 1388به نقل از میكائیلی منیع،  و همكاران 2مك کانگی

نمايد در فضايی چند فرهنگی، ناهمگونی و عدم تجانس ساختاری، جهـان بینـیی را اقسام درمان های پست مدرن است و تـالش می

ی مشخص هدايت کند. در ايـن عرصـه درمانگر ارائـه نمايد کـه درمانگران را در کار درمان به ورای واقعیت های تعريف شده

های خود را درباره آنچـه کـه فـرد بايـد ت ییر دهد يا ندهد، وارد جلسه درمان که يك متخصص نباشد. يعنی پیش فرض مجاز است

کند. عالوه بر اين درمانگر با فراتر رفتن از شیوه های کند بلكه بـا او کار مینكند. به همین دلیل درمانگر برای مراجع کار نمی

ای را با يكديگر ترکیب کرده و از آنها بهره گیرد. درمـانگران پیـرو پـست مـدرن خـاص مداخله توانـد فنـونمشخص درمـان مـی

توانند ديدگاه فرد را درک های رايج و تعريف مشخص از حقیقت واحد میبـا اجتناب از محدود شدن و گیر افتادن در ديدگاه

تواند قدرت برای ت ییر را شكل دهد. زمانی ت ییر بوده و همین امر میکرده و اين انديشه را با مراجع دنبال نمايد که وضعیت قابل 

های ديگر در های اجتماعی تعريف شدند، امید برای دنبال کردن تبیینها نه بعنوان حقیقت بلكه بعنوان سازهها و شكستکه ناکامی

-ی و ت ییر در فرايند مشاوره و درمان رشد میزندگی افزايش يافتـه و همین امر يعنی فزون يافتگی قدرت ناشی از درک ناهمگون

ها يـا معـانی که از مشكالتشان دارند، هدايت های فرضیه سازی افراد و استنتاجيابد. تفكر پست مدرن در روان درمانی ما را به شیوه

ه موقعیت است و نظام های اند که حقیقت نسبی و وابسته بکند. درمانگران پـست مـدرن، بـه تبع تفكر فلسفی پست مدرن مدعیمی

شود نه واقعیت حقیقی يا اصیلی که ما های اجتماعی يعنی نقطه نظرهايی است که منعكس میفكـری مراجعین آنها صرفا سازه

هـای هـر شخص برای تفكر درباره آن وجود دارد سازيم. از اين ديدگاه واقعیت فقـط در مـتن مجموعـه سـازهدرباره جهان می

(.مشاوره ی راه حل مدار معتقد است که افراد دارای نقاط قوت و منابع و مهارت های حل 1390گان و آتش پور، )مهدی زاد

                                                           
1 Olsson & Hwang 
2 Mc Conkey  
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مساله است، در اين رويكرد تمرکز بر چیزهايی که در زندگی مراجع موثر بوده و است و نه آن چه در زندگی او موثر نبوده و 

است و سعی می کنند مشكالت  1ا الگوهای سنتی مشاوره که، مشكل مدارنیست، می باشد. اين رويكرد تقابل بسیار شديدی ب

مراجعان را بر حسب نظريه های مربوط به نحوه ی شكل گیری مشكل و ت ییر آن تبیین کنند، دارد)گاترمن، ترجمه فاتحی زاده و 

-رضايت زناشويی مادران دانش يافته های پژوهش حاضر نشان داد که درمان گروهی راه حل مدار بر افزايش (.1390میرنیام،

( نشان داد که درمان راه حل محور 2000)2مودتوان ذهنی مؤثر است. اين نتیجه همسو با تحقیقی است که در آن آموزان کم

(در 2003و همكـارانش ) 3دهد، اما اثر آن بر روی زن و مرد متفاوت اسـت. هچنین کونـولیهای ارتباطی را افزايش میمهارت

اثر خانواده درمانی راه حل محور بر مشكالت رفتاری کودکان را بررسی کردند که نتايج بدست آمده از تحقیق آنان تحقیقـی 

 (.1390گويای اثر اين مداخله درمانی بود. ) به نقل از داوودی، اعتمادی، بهرامی، 

 هاي پژوهشمحدودیت

 ده از اين رو در تعمیم نتايج بايد احتیاط را رعايت کرد.ی نمونه گیری در دسترس انجام شنمونه گیری اين پژوهش به شیوه

که روش پژوهش حاضر از نوع مطالعة نیمه آزمايشی بود، امكان کنترل تمامی مت یرهای مزاحم وجود همچنین، با توجه به اين

 ها تحت تأثیر شرايطی که از کنترل پژوهشگر خارج است قرار گرفته باشنداشت؛ و ممكن است آزمودنی

 نابع:م

. 10سال  . مجله علوم کاربردی.( اثربخشی حل مشكالت خانواده بر روی رضايت زناشويی زوجین2010احمدی،ک. نبی پور، م. کیمیايی، ا و افضلی، م.)

 . 687تا  682. ص 8شماره 

فصلنامه مشاوره و روان دختر در مادران.  -ادر( . اثر بخشی درمان گروهی راه حل مدار بر کاهش تعارضات م1392اعتمادی، ا. گیتی پسند، ز. مرادی، م. )

 .589تا  566. سال سوم. شماره چهارم. ص درمانی خانواده

(. بررسی رضايت زناشويی والدين کودکان کم توان ذهنی و کودکان عادی. مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز. 1384به پژوه، ا. رمضانی، ف. )

 . 81تا  72. ص 45شماره 

(. ارتباط رضايت زناشويی با باورهای دينی، هوش هیجانی و راهبردهای مقابله ای در جانبازان و 1393بهنام مقدم،ع. هاشمی، ت. بیرامی، م و ياريان، س.)    

 136تا  132. ص 4. شماره 6. دوره فصل نامه طب جانبازمعلولین جسمی. 

 تهران: بعثت.(. مقیاس های سنجش خانواده وازدواج. 1379ثنايی، باقر )

و  2. شماره 9.سال فصلنامه علمی پژوهشی دانشكده بهداشت يزد(. رضايت زناشويی والدين کودکان کم توان ذهنی. 1389جناآبادی، ح. ناستی زايی، ن.)

 .44تا  33. ص 3

 .134تا  121. ص4، سال يازدهم، شماره فصلنامه علمی ـ پژوهشی رفاه اجتماعی( 1390داوودی، ز. اعتمادی، ع. بهرامی، ف. )

سال شهر بجنورد.پايان نامه  8-12(. بررسی اثربخشی نمايش عروسكی برافزايش مهارتهای اجتماعی دختران کم توان ذهنی آموزش پذير 1388رستمی، ر )

 کارشناسی ارشد مشاوره، دانشگاه علوم بهزيستی و توابخشی.

                                                           
1 problem. focused 
2 Mudd  
3 Conoley  
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. 19شماره .پژوهش نامه تربیتی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بجنوردانی و رضايت زناشويی. (. بررسی رابطه بین هوش هیج1388سلیمانیان، ع. محمدی، ا.)

 150تا  131ص

. شماره فصلنامه مطالعات زنان دختران، (. بررسی رابطه بین رضايت زناشو يی والدين و بروز اختالالت رفتاری1383کجباف، م .آقايی، ا . و کاويانی، ر . )

 .123-148. ص 1

 ترجمه مريم فاتحی زاده و لیال میرنیام.اصفهان:نشرنهفت.هنرمشاوره راه حل مدار.(.1390ج. )گاترمن، 

 286-318.ص 15،شماره مجله روان شناسی(. نقش دلبستگی بزرگساالن در کنش وری ازدواج، 1379مظاهری، م.)

  فصلنامه تازه های علوم شناختی.. (. باز شناسی حوزههای اصلی روان درمانی پست مدرن1390مهديزادگان، ا. آتش پور،س. )

(. روابط ساختاری بین بهزيستی روانشناختی با هوش هیجانی ادراک شده، توانايی کنترل تفكر منفی و افسردگی مادران کودکان 1388میكائیلی منیع، ف. )

 .120تا  103. ص 2ه سال نهم. شمارپژوهش در حیطه کودکان استثنايی. ی آن با مادران عادی. ¬کم توان ذهنی و مقايسه

 ( روانشناسی کودکان استثنايی.تهران: قومس1385میالنی فر،ب)

جنسی با رضايت زناشويی در زوجین ساکن در مجتمع پژوهشگران جوان  (. بررسی رابطه دانش و نگرش1386بشارت، م و يوسفی، ا. ) .نورانی پور، ر

 2-39 :(24)6 ..مشاوره های ها وپژوهش تازه مجله .دانشگاه شهید بهشتی

(. بررسی رابطه دانش و نگرش جنسی با رضايت زناشويی در زوجین ساکن در مجتمع پژوهشگران جوان 1386نورانی پور، ر. بشارت، م و يوسفی، ا. )

 2-39(: 24)6.. مجله تازه ها وپژوهش های مشاورهدانشگاه شهید بهشتی. 

 ترجمه دهقانی. تهران: نشر دانژه.، خانواده درمانی، مفاهیم و روشها(. 1387نیكولز، م. )

(. اثر بخشی آموزش مهارتهای مقابله بر سطح استرس و ناامیدی مادران کودکان کم 1389ولی زاده، ش. داودی فر، ا. بردی اوزونی دوجی، ر. اعاليی، ز. )

 .244تا  237. ص 37توان ذهنی.علوم تربیتی کودکان استثنايی.شماره 
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