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چکیده
هدف پژوهش حاضر ،بررسی میزان اثربخشی برنامهی مداخلهی
روانشناختی خانوادهمحور ،در رضامندی زوجیت والدین شاغلی
است که فرزند نوجوان دارند .روش پژوهش برحسب هدف
کاربردی و برحسب گردآوری اطالعات شبهآزمایشی -طرح
دوگروهی ناهمسان با پیشآزمون و پسآزمون ،با گروه گواه
است .برای جامعهی آماری 30 ،نفر از والدین شاغل در یک
سازمان دولتی که حداقل دارای یک فرزند  11-16ساله بودند
که با روش نمونهگیری در دسترس انتخاب و بهصورت تصادفی
به دو گروه مساوی آزمایشی و گواه ،تقسیم شدند .گروه آزمایش
طی برنامهی مداخلهی روانشناختی  12جلسهی آموزش
گروهی ،هفتهای یک جلسه و هر جلسه  90دقیقه قرار گرفت.
گروه گواه هیچ مداخلهای دریافت نکرد .ابزارهای این پژوهش،
پرسشنامهی محققساخته ویژگیهای جمعیتشناختی،
پرسشنامهی محققساخته نیازسنجی و مقیاس رضامندی زوجیت
افروز و قدرتی ( )AMSS( )1390است .تحلیل دادهها نیز به
روش تحلیل کوواریانس چندمتغیره از نوع اندازهگیریهای مکرر،
انجام گرفت .نتایج پژوهش نشان داد که بین گروههای آزمایش
و گواه در میزان رضامندی زوجیت ،تفاوت معناداری وجود دارد
( .)P>0/05همچنین برنامهی مداخلهی تدوین شده ،باعث
ارتقای رضامندی زوجیت در تمام خردهمقیاسها شده و این نتایج
در پیگیری سهماهه نیز پایدار بود.
واژههای کلیدی :خانوادهمحور ،رضامندی زوجیت ،والدین
شاغل

Abstract
The purpose of this study was to evaluate the
impact of the family-based psychological
intervention program on the marital satisfaction
of employed parents with adolescent children.
The research method build on quasiexperimental, (experimental and control groups
with with pre-test and post-test). A total of 30
employed parents working in a governmental
organization, with having at least one child
between 11-16 years, were selected and randomly
assigned into two equal experimental and control
groups. The experimental group was trained with
the psychological intervention program,
consisting of 12 sessions of group training (90
minutes once a week). The control group did not
receive any interventions during this period. The
research tools were Demographic characteristics
questionnaire, Needs Assessment and Afrooz
Marital Satisfaction Scale (2010) (AMSS). Data
 measuresـ analysis was done by repeated
MANCOVA. The results of the study showed
that there was a significant difference between
the experimental and control groups in the level
of satisfaction of paired (P <0.05) and the
intervention program The compilation improved
the parity satisfaction of all sub-scales, and these
results were sustained in three-month follow-ups.
Keywords: Family-Based, Marital Satisfaction,
Employed Parents
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مقدمه
رضامندی زوجیت ،یکی از مفاهیم مشترک مؤثر در بیان شادمانی و ثبات در ازدواج و یک مفهوم چندبُعدی
است که تحتتأثیر عوامل متعدد قرار دارد (خلعتبری ،قربان شیرودی ،نظری ،بزله و صفریزدی.)2013 ،
رضامندی زوجیت به زبان ساده ،حالتی است که در آن ،زن و شوهر از ازدواج با یکدیگر و باهمبودن احساس
شادمانی و خوشبختی دارند (والدینگر ،اسکالز ،هاور و آلن .)2004 ،همچنین رضامندی زوجیت بهمعنای
رضامندی متقابل زن و شوهر از جاذبههای روانی جنسی یکدیگر و برخورداری از بیشترین احساس آرامش و
امنیت روانی در زندگی مشترک است (افروز .)1393 ،به تعبیر دیگر ،رضامندی زوجیت بهمعنای انطباق بین
انتظارات فرد از زندگی زناشویی ،با آن چیزی است که در زندگیاش تجربه میکند .این تعریف شامل احساس
رضایت و لذت تجربه شده توسط زن و شوهر ،هنگامی است که تمام جنبههای ازدواجشان را در نظر میگیرند.
این فرایند تکاملی در اثر سازگاری زوجین ،انطباق سلیقهها ،شناخت صفات شخصیتی ،ایجاد قواعد رفتاری و
شکلگیری الگوهای فرآوردهای در طول زندگی و در ابعاد مختلف زندگی مشترک ،بهوجود میآید (آستروم،
آسپالند و آستروم2013 ،؛ تونگ ،کامپبل و فاستر2003 ،؛ الوی .)2004 ،سالمت و سعادت جامعه ،به سالمت
و پویایی خانواده وابسته است و سالمت و تعادل خانواده نیز به کیفیت رابطه زن و شوهر بستگی دارد (افروز،
 .)1387رابطهی زناشویی یک ارتباط انسانی منحصربهفرد است که با هیچیک از روابط بینفردی دیگر قابل
مقایسه نیست .فقط در این شکل از ارتباط است که تمام ابعاد زیستی ،معنوی ،اجتماعی و عاطفی انسان
موردتوجه قرار میگیرد .بااینحال ،نتایج پژوهشها نشان میدهد که بخش عمدهی زوجهایی که وارد زندگی
زناشویی میشوند ،از مهارتهای اساسی زندگی زناشویی برخوردار نیستند و ریشهی بسیاری از تنشها،
اختالفها و نارضایتیهای زناشویی با فقدان این مهارتها مرتبط است (مککی ،فنینگ و پالک.)1395 ،
برخی از مطالعات گزارش کردهاند ،زوجهایی که هر دو مشغول کار بوده و زمان اندکی را در کنار یکدیگر
و خانواده میگذرانند ،انگیزه ،فرصت و اطالعات اندکی برای ادراک احساسات و افکار اعضای خانواده خود دارند
(متیوز ،دل پریور ،اکیتلی و بارنس -فارل .)2006 ،بسیاری از مطالعات روانشناسیِ سالمت کار ،تأثیر منفی
مسائل مرتبط با شغل را بر سالمت ذهنی و جسمی کارکنان نشان دادهاند (شیمازو ،دمروتی ،باکر ،شیمادا و
کاواکامی .)2011 ،با وجود تأثیرات مثبت کار و حرفه بر عملکرد ذهنی و رفتاری والدین ،این موضوع والدین را
با تعارضات و مشکالتی روبهرو میسازد که از آن میان میتوان به تعارضات زناشویی ،عدم رضامندی زوجیت،
مشکالت فرزندپروری ،انتقال فشار محل کار به خانه و برعکس ،اشاره کرد (دمروتی ،باکر و شافلی.)2005 ،
تاچئوچی ،یان و تسالک ( ،)2002در مطالعهی خود نشان دادند که میزان باالی ساعات کاری والدین با میزان
رضامندی زوجیت آنها رابطه دارد .شافلی و بیکر ( )2004نیز رابطهی ساعات کاری زیاد افراد را با مشکالت
سالمتی و خانوادگی ،نشان دادهاند .در مطالعهی دیگری ،محققان دریافتند که فشارهای شغلی به تداخالت
خانه -کار منجر شده و این تداخالت به خستگی و نارضایتی زوجین مینجامد .نتایج مطالعهی یاد شده ،براساس
تحلیلی که بر روی  335کارمند انجام شد ،بهدست آمده است (دمروتی ،باکر و بالترز .)2004 ،پژوهشهای اولیه
در مورد زوجهای هر دو شاغل ،نشان دادند که تغییرات در ساختار خانواده با شاغل شدن همسر ،به تعارض
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بیشتر و شادمانی زناشویی کمتر منجر میشود (مظهری ،زهراکار ،شاکرمی ،داورنیا و عبدالهزاده.)1395 ،
بنابراین ،از آنجا که خانواده مرکز و هستهی اصلی مراقبتها است ،مؤثرترین خدمات آنهایی است که بر
نقش خانواده تأکید کرده و در جهت توانمندسازی خانوادهها تالش کنند؛ چرا که رویکرد خانوادهمحور ،برای
کودکان ،والدین ،خانوادهها و همچنین ارائهدهندگان خدمات ،مؤثر است و باعث ارتقای خدمات درمانی و
افزایش رضایتمندی خانوادهها از خدمات ارائه شده میشود (دالوند ،رصافیانی و باقری .)1393 ،مداخلهی
خانوادهمحور در مقایسه با مداخلههای فردمحور که تنها بر افراد دارای مشکل تمرکز دارند ،بهعنوان درمانی
تعریف میشود که همهی اعضای خانواده و شبکهی گستردهتر خانوادگی ،در فرایند درمان برای حل مشکالت
مشارکت میکنند (لیدل ،رو ،دکوف ،اونگارو و هندرسون .)2006 ،با توجه به اینکه مطالعات مختلف نشان
دادهاند تأثیر مداخلههای خانوادهمحور نسبت به مداخلههای فردمحور بیشتر است ،میتوان از این روش برای
بهبود عملکرد اعضای خانواده استفاده کرد .براون فنبرنر ،)1977( 1در یکی از نخستین بررسیهای انجام شده
بر روی مداخلهی بهموقع ،بیان کرد :بدون مشارکت خانواده ،مداخله به احتمال زیاد ناموفق خواهد بود و تأثیرات
کمی هم که ممکن است بهدنبال داشته باشد ،بدون مشارکت خانواده از بین میرود (بهنقل از فرامرزی و افروز،
 .)1388براساس دیدگاه ایورسون و همکاران ( ،)2003با توجه به نقش خانواده بهعنوان بخشی از درمان ،الزم
است تمرکز از فردمحوری ،به خانوادهمحوری در ارائه خدمات تغییر یابد .فلسفه درمان خانوادهمحور ،برمبنای
درمان فرد در چهارچوب خانواده و نیز برای به حداکثر رساندن نتایج بهبود فرد است .در این درمان ،اتخاذ
روشها و اهداف درمان و برنامهریزی برای نیل به آن ،با مشارکت همهی اعضای خانواده صورت میگیرد تا
آنها بتوانند نیازهای یکدیگر را شنیده و برآورده کنند (شوشتری عابدی ،خالدیان و کرمی باغطیفونی.)1393 ،
از طرف دیگر ،با توجه به بررسیهای بهعمل آمده ،یکی از علل تعارضات زناشویی ،ناتوانی و ضعف مهارت
زوجها در کنترل اختالفها و حل آنها است .بهعبارتی ،مداخلههایی که بهطور منطقی و براساس مهارتهای
ارتباطی انجام شود ،تا حدود زیادی موجب کاهش تعارضات زناشویی میشود (امانی و لطافتیبریس.)1392 ،
امروزه رویکردهای گوناگون جدیدی در زمینهی آموزش مهارتهای ارتباطی در جهت بهبود و پربار ساختن
روابط زناشویی بهوجود آمدهاند که هدف تمام آنها بهبود روابط زوجها است (التمانس و ایمری .)2012 ،الونر،
کارنی و بردبری ( ،)2016معتقدند که کیفیت رابطهی زوجین میتواند بر رضامندی زوجیت آنان مؤثر باشد.
بهگفته دیگر ،ارتباط مؤثر ،به حفظ و نگه داشتن روابط زوجین ،ایجاد تغییراتی در تعامالت آنها ،نگرش تازه
نسبت به مسائل و نیز به تعامالت صمیمانهتر منجر میشود (ویکتوریا .)2008 ،ارتباط زوجین ،عاملی بسیار
مهم در سالمت جسمانی و روانی ،سازگاری ،صمیمیت و رضامندی زوجیت است (کاستن2004 ،؛ یالسین و
کاراهان .)2007 ،رضایی و فروزنده ( )2016و فضیلتی ،افروز ،علیپور و حنطوشزاده ( ،)1396تأثیر آموزش
خانواده بر رضامندی زوجیت همسران را مورد تأکید قرار دادهاند .تأثیر بلندمدت آموزش ارتباط زناشویی در
زوجهای دارای تعارض نیز توسط جوانینگ ( ،)2009مورد بررسی قرار گرفته است .نتایج پژوهش وی بیانگر
1. Bronfenbernne, U.
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افزایش رضایت زناشویی ،حتی بعد از پنج ماه دورهی پیگیری است .بنابراین ،با آنکه مطالعات انجام گرفته
حاکی از تأثیر مثبت برگزاری دورههای آموزشی در ارتقای رضامندی زوجین است ،آمار طالق در کشور و شهر
تهران در سال  1396افزایش یافته است (در برابر هر یکصد ازدواج ثبت شده 29 ،مورد طالق در کل کشور و
 49مورد طالق در شهر تهران ثبت شده است).
با توجه به موضوع اشتغال و فراهم نبودن امکانات الزم برای شرکت کارمندان در دورههای آموزشی
میانمدت با هدف افزایش رضامندی زوجیت و جای خالی آموزش مهارتها در زندگی آنان و نیز با توجه به
اهمیت موضوع ارتباط همسران در کیفیت برقراری ارتباط آنان با فرزند نوجوانشان -که بهدلیل ویژگیهای
خاص دورهی نوجوانی و عدم حضور والدین در خانه ،بیشتر تحتتأثیر تبعات ناشی از پایین بودن سطح رضامندی
زوجیت والدین و عدم حضور آنان برای ساعات طوالنی در خانه قرار دارند -به تدوین برنامهی مداخله
روانشناختی چندوجهی با محتوای آموزش مهارتهای زندگی و غنیسازی روابط ،براساس رویکرد شناختی–
رفتاری و نیز بررسی میزان اثربخشی برنامه تدوین شده پرداختهایم.

روش
جامعهی آماری ،نمونه و روش اجرای پژوهش
پژوهش حاضر ،از نظر هدف کاربردی و برحسب گردآوری اطالعات شبهآزمایشی -طرح دوگروهی ناهمسان
با پیشآزمون و پسآزمون با گروه گواه است .جامعهی آماری شامل  610نفر از کارکنان متأهل رسمی ،پیمانی
و قراردادی شاغل در ستاد سازمان ثبت احوال کشور بود .پس از فراخوان 30 ،نفر از والدین شاغل که واجد
تمام شرایط ورود به پژوهش بودند (اشتغال حداقل یکی از والدین در سازمان ثبت احوال کشور ،داشتن فرزند
نوجوان بین  11تا  16سال ،با یکدیگر زندگی کردن زن و شوهر و عالقهمندی به شرکت در پژوهش با امضای
رضایتنامه کتبی) ،با روش نمونهگیری در دسترس ،انتخاب شده و بهصورت تصادفی به دو گروه آزمایش و
گواه تقسیم شدند .پس از تکمیل فرم اعالم رضایت توسط اعضای هر دو گروه ،تشکیل دو گروه تلگرامی مجزا
و ارسال لینک پرسشنامه (پیشآزمون) برای همه اعضا ،برنامهی مداخلهی روانشناختی برای گروه آزمایش
طی  12جلسهی آموزشی  90دقیقهای برگزار شد .در این مدت ،گروه گواه هیچگونه مداخلهای دریافت نکرد.
پس از پایان مداخله ،مجدداً لینک پرسشنامه برای اعضای هر دو گروه ارسال و پسآزمون اجرا شد.
دادههای گردآوری شده در این پژوهش با استفاده از نرمافزار  SPSS-21و با روش تحلیل کوواریانس
چندمتغیره از نوع اندازهگیریهای مکرر ،تجزیهوتحلیل شد.

ابزار سنجش
ابزارهای این پژوهش عالوه بر پرسشنامهی وارسی ویژگیهای جمعیتشناختی و پرسشنامهی ینیازسنجی
محققساخته که بهمنظور شناسایی مهارتهای موردنیاز شرکتکنندگان در پژوهش و طراحی برنامهی آموزشی
متناسب برای آنان مورد استفاده قرار گرفت ،مقیاس فرم بلند رضامندی زوجیت افروز بود.

فصلنامه پژوهشهای کاربردی روانشناختی ،علمی -پژوهشی ،شماره  ،2سال یازدهم
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مقیاس فرم بلند رضامندی زوجیت افروز :)AMSS( 1این مقیاس برای ارزیابی میزان رضایت
همسران برای فرهنگ جامعهی ایرانی توسط افروز و قدرتی ( )1390ساخته شده است .این ابزار دارای 110
پرسش است که در مقیاس چهار درجهای لیکرت -کامالً موافق ،موافق ،مخالف و کامالً مخالف -اندازهگیری
میشود .زمان پاسخ به پرسشها  30دقیقه و دامنهی نمرات از صفر تا  330است (حداکثر  330نمره و نمرهی
بُرش کمتر از  .)111ارزیابی و نمرهگذاری کلی مقیاس بهنحوی است که نمرهی باالتر از  310عالی ،نمرهی
بین  279تا 310خیلی خوب ،نمرهی بین  223تا  278خوب ،نمرهی بین  167تا  222متوسط ،نمرهی بین 111
تا  167قابل تحمل و نمرهی کمتر از  111ناخوشایند و آسیبپذیر محسوب میشود .این مقیاس از 10
خردهمقیاس تشکیل شده است .محبی ( ،)1390در پژوهشی به سنجش عملی بودن ،اعتبار و روایی مقیاس یاد
شده پرداخت و برای محاسبه اعتبار آن از ضریب آلفای کرونباخ استفاده کرد و مقدار این شاخص را 0/989
بهدست آورد که نشانگر اعتبار باال و مطلوب مقیاس است .همچنین نتایج تحلیل عاملی و روایی سازه ،نُه عامل
را در این مقیاس نشان دادهاند .برای تعیین روایی مالکی آن نیز از پرسشنامهی رضامندی زوجیت انریچ،
همزمان با اجرای آزمون ،استفاده شد .نتایج در سطح معناداری  0/99و همبستگی  0/437حاصل شد که حاکی
از وجود همگرایی مطلوب ابزارها است .مقیاس یاد شده براساس رویکرد ازدواج سالم ،رویکرد شناختی -اجتماعی
و تجارب بالینی در زمینهی رضامندی زوجیت در بستر فرهنگ اسالمی -ایرانی ساخته شده و مناسب
موقعیتهای پژوهشی و بالینی است (قدرتی میرکوهی ،افروز ،شریفی و اژهای .)1388 ،ضرایب همسانی درونی
 0/95برای کل ابزار و ضرایب  0/64تا  0/86برای زیرمقیاسها ،نشان داده است که مقیاس همسانی درونی
مطلوب و مناسبی دارد و برای بررسی رضامندی همسران قابل اجرا است .در پژوهش حاضر ،این مقیاس توسط
والدی (از کارکنان سازمان ثبت احوال کشور) که در تمام جلسات دورهی آموزشی شرکت کرد ،در مراحل
پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری مورد استفاده قرار گرفت.
در این بخش ،با مطالعهی برنامههای خانوادهمحور موجود و تحت نظارت استادان محترم راهنما و مشاور
پژوهش ،برای تهیهی برنامهی مداخلهی خانوادهمحور طی هفتگام (قاسمزاده ،افروز ،بهپژوه و شکوهییکتا،
 )1396زیر اقدام شد:
 گام اول :بررسی مبانی نظری برنامه؛ گام دوم :بررسی پیشینه و برنامههای موجود؛ گام سوم :طراحی و اجرای پرسشنامهی نیازسنجی؛ گام چهارم :تهیهی طرح درسها و محتوای آموزشی؛ گام پنجم :اجرای برنامهی آموزشی در مطالعهی مقدماتی؛ گام ششم :نهاییسازی برنامه و گام هفتم :تعیین روایی برنامه.)1. Afrooz Marital Satisfaction Scale (AMSS
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طراحی و تدوین برنامهی مداخلهی روانشناختی ...

برنامهی آموزشی روانشناختی خانوادهمحور اجرا شده در این پژوهش ،مبتنی بر رویکرد شناختی -رفتاری
است .هدف نهایی در آموزش مهارتهای شناختی -رفتاری ،اصالح شناخت ،تغییر رفتارهای مشکلساز و
ایجاد رفتارهای جدید و سازگارانه است (استفنز .)2008 ،در این رویکرد ،مناسبترین شیوه برای ایجاد تغییر
در رفتار و ایجاد یک مهارت ،اجرای جلسات به شیوه کارگاه آموزشی است .در این شیوه ،آموزشدهنده و
آموزشگیرنده هر دو فعال هستند و اجرا با ترکیبی از چندین شیوهی آموزشی صورت میگیرد .فنون آموزشی
شناختی -رفتاری ،مهارتهایی هستند که با تمرین یاد گرفته میشوند و به محیط زندگی فرد انتقال مییابند.
بهطور کلی ،ساختار جلسات آموزشی مبتنی بر رویکرد شناختی-رفتاری ،بهصورت زیر است:
 مرور تکالیف جلسهی قبل و پاسخ به سؤاالت (پلزدن 1مطالب جلسات قبل به این جلسه)، مبحث مربوط به جلسه؛ انجام تمرین؛ نمایش فیلم کوتاه؛ پرسش و پاسخ؛ خالصه و جمعبندی 2و تعیین تکالیف جلسه بعد و کسب بازخورد 3افراد نسبت به مطالب ارائه شده در هر جلسه.برنامهی آموزشی اجرا شده در این پژوهش ،با جلسات گروهی و به شیوه کارگاهی برگزار شده و
شرکتکنندگان در تکتک مراحل ،درگیر فرآیند آموزش و یادگیری بودند .بهمنظور اجرای بهتر دوره ،اصول
آمادهسازی برای اجرای برنامهی گروهی کامالً رعایت شد؛ یعنی عالوه بر انتخاب یک دستیار ،مکان مناسب
و امکانات الزم شامل وایتبرد و ویدئو پروژکتور تدارک دیده شد .برای هر جلسه نیز پذیرایی ساده و استراحتی
کوتاه در نظر گرفته شد (قاسمزاده ،افروز ،بهپژوه و شکوهییکتا .)2019 ،خالصهی این مراحل در  12جلسهی
آموزشی با هدفها ،محتوا و تکالیف و انتظارها ،در جدول زیر مشاهده میشود:

1. bridging
2. summarizing
3. feedback

جدول  -1شرح مختصر جلسات برنامه توانمندسازی روانشناختی
جلسه

هدفها

محتوا

تکلیف خانگی

انتظارها

مقدماتی

جلب اعتماد و توجیه شرکتکنندگان در
دوره

آشنایی و معارفه ،هدفگذاری گروهی ،صحبت در مورد ضرورت
آموزش و توافق روی قوانین و هنجارهای گروه ،اجرای
پیشآزمونها ،اخذ رضایت آگاهانه

ندارد

آمادگی الزم برای شرکت مستمر و
منظم در جلسات و انجام تکالیف
خانگی

اول

ایجاد دانش و آگاهی در مورد مفهوم
خانواده ،رضامندی زوجیت و راههای
افزایش آن

آشنایی با مفهوم خانواده ،ویژگیهای خانواده سالم ،رضامندی
زوجیت و مؤلفههای آن ،جاذبهها و دافعههای زوجین ،تمرین از
طریق بحث گروهی ،نمایش فیلم کوتاه ،جمعبندی مطالب و پاسخ
به سؤاالت+تکلیف خانگی

تهیهی فهرستی از آنچه فرد و
همسرش را خوشحال میکند

ارزیابی روابط فرد با همسر و فرزند
نوجوان خود

دوم

ایجاد دانش در مورد اختاللهای عاطفی
فرزند نوجوان ،اختالل اعتیاد به بازیهای
رایانهای و انتقال این دانش به همسر و
فرزند نوجوان

مرور تکالیف جلسه قبل ،تشریح اختاللهای عاطفی در فرزندان
و رابطهی این اختاللها با تعامالت درونخانوادگی ،توضیح در
مورد وابستگی به فضای مجازی (بازیهای رایانهای) و چگونگی
آن در بستر خانواده ،تمرین از طریق بحث گروهی ،نمایش فیلم
کوتاه ،جمعبندی مطالب و پاسخ به سؤاالت+تکلیف خانگی

اصالح و تکمیل فهرست
و
خوشحالکنندههای فرد
همسرش

شناسایی وضعیت عاطفی فرزند
نوجوان و میزان وابستگی او به
بازیهای رایانهای

سوم

ایجاد دانش در مورد مهارتهای اساسی
زندگی و موانع گوشدادن که با آنها آشنا
شدند (ذهنخوانی ،مرور ذهنی ،گوشدادن
انتخابی ،قضاوتکردن ،خیالپردازی،
کردن،
یکیبهدو
نصیحتکردن،
حقبهجانب بودن ،منحرفکردن بحث و
تسکیندادن) و بهبود رفتارها و ارتباط فرد
با همسر و فرزند نوجوان خود

مرور تکالیف جلسه قبل ،آشنایی با مهارتهای زندگی و ضرورت
آموزش آنها به والدین و فرزندان ،آموزش مهارت ارتباط مؤثر،
انجام تمرین از طریق بارش فکری ،نمایش فیلم ،جمعبندی
مطالب و پاسخ به سؤاالت+تکلیف خانگی

 نوشتن دو موقعیتی که در آنبهصورت ناخواسته به حرفهای
همسر یا فرزند نوجوان خود گوش
ندادهاند

تمرین گوشدادن و تشخیص
مواقعی که بهدلیل وجود موانع
گوشدادن ،نمیتواند با همسر و
فرزند نوجوان رابطه درست برقرار
کنند و ارزیابی و اصالح رفتار خود

چهارم

ایجاد دانش در زمینه راههای ارتباط سالم،
هفت رفتار مخرب رابطه ،هفت رفتار

مرور تکالیف جلسه قبل،آموزش مهارت گوشدادن فعال ،موانع
گوشدادن و ارتباط مؤثر ،کنترل بیرونی و رفتارهای جایگزین،

نوشتن یک یا دو موقعیت که در آن

شناسایی و تشخیص موانع ارتباط
مؤثر با همسر و فرزند نوجوان و

 نوشتن موقعیتی که در آن باهمسر یا فرزند نوجوان خود دچار
تعارض شده یا گفتوگوی
خشمناکی را انجام دادهاند

جلسه

هدفها
جایگزین در ارتباط با همسر و فرزند نوجوان
و تغییر نگرش براساس آموختهها

محتوا
آشنایی با اصول ارتباط سالم ،انجام تمرین ازطریق بحث گروهی،
نمایش فیلم کوتاه ،جمعبندی مطالب و پاسخ به سؤاالت+تکلیف
خانگی

تکلیف خانگی
توانستهاند با غلبه بر موانع ارتباط-
مؤثر ،یک رابطهی قابلقبول را که
منجر به تولید احساس مثبت در
خودشان و طرف مقابلشان شود،
برقرار کنند

انتظارها
تمرین الزم برای برطرف کردن
آنها

پنجم

ایجاد دانش در مورد گروه خانواده ،نقش و
وظیفهی هریک از اعضای گروه و یادگیری
«هنرِ نه گفتن» و خودکارآمدی

مرور تکالیف جلسهی قبل ،آموزش مهارت بینفردی ،انواع
حمایت ،فواید روابط بینفردی ،اجزا و عناصر روابط بینفردی،
ویژگیهای گروه ،جرئتورزی و پیامدهای منفی نداشتن
جرئتورزی ،عوامل دوری و راهکارهای ابراز جرئتورزی،
فرهنگ گفتاری در رفتار جرئتمندانه ،انجام تمرین از طریق
ایفای نقش ،بحث گروهی ،سؤالکردن ،نمایش فیلم ،جمعبندی
مطالب و پاسخ به سؤاالت+تکلیف خانگی

نوشتن یک یا دو موقعیت
ناراحتکننده و اینکه بنویسند او
چه گفت ،خودشان چه گفتند و آیا
طور دیگری هم میتوانستند
بگویند و رفتار کنند؟

تشخیص موقعیتهای تعارض و
تمرین نه گفتن ،یادگیری نحوهی
صحیح مطرح کردن یک خواسته از
همسر و فرزند نوجوان

ششم

ایجاد دانش درمورد خطاهای شناختی،
علیت حلقوی و  ABCرفتار ،نحوهی دیدن
افکار از بیرون و ارزیابی رفتارهای خود،
همسر و فرزند نوجوان

مرور تکالیف جلسهی قبل ،آموزش مفهوم خطاهای شناختی و
علیت حلقوی ،تأثیر آنها بر زندگی مشترک ،آشنایی با ABC
رفتار ،انواع خطاهای شناختی و اصالح خطاهای شناختی ،انجام
تمرین از طریق بارش فکری ،بحث گروهی ،سؤالکردن ،نمایش
فیلم ،جمعبندی مطالب و پاسخ به سؤاالت+تکلیف خانگی

یادداشت کردن افکار برای به
چالش کشیدن خطاهای ذهنی

بازشناسی خطاهای شناختی ،اصالح
آنها و توجه به این نکته که بهدنبال
مقصر و عامل شروع مشکالت در
زندگی نباشند

هفتم

توجه بیشتر به خود ،افزایش آگاهی نسبت
به خود ،افزایش اعتمادبهنفس با تمرکز بر
تواناییها و استعدادهای خود و بهبود ارتباط
با همسر و فرزند نوجوان

آشنایی با توانمندیها ،مرور تکالیف جلسهی قبل ،آموزش مفهوم
خودآگاهی ،چگونگی تشکیل خودآگاهی ،خود در رابطه با دیگران،
بخشهای خودآگاهی ،مفهوم همدلی ،اجزا و مؤلفههای همدلی،
شناخت احساسات و نحوهی برخورد صحیح با آنها ،تفاوت
همدلی و همدردی ،انجام تمرین از طریق جمالت ناتمام ،بحث
گروهی ،نمایش فیلم کوتاه ،جمعبندی مطالب و پاسخ به
سؤاالت+تکلیف خانگی

 پاسخ دادن به  17سؤال در موردخود

افزایش اعتمادبهنفس خود و همدلی
بیشتر بهجای همدردی

 نوشتن موقعیتهایی که با همسریا فرزند نوجوان خود همدلی
کردهاند

جلسه

هدفها

محتوا

تکلیف خانگی

انتظارها

هشتم

شتاخت موقعیتهای استرسزا و شرایط
خشمگین شدن و توانایی مدیریت استرس
و خشم خود با هدف ارتقای سالمت جسمی
و روانی خود ،همسر و فرزند نوجوان

مرور تکالیف جلسه قبل ،آموزش مهارت مدیریت استرس ،ماهیت،
انواع ،نشانهها و اثرات استرس مزمن ،منابع استرس و روشهای
مقابله با آن (مسئلهمدار و هیجانمدار) ،احساس عصبانیت،
موقعیتهای خشمبرانگیز ،عوارض خشم ،شناسایی شیوههای
عملی برای کنترل خشم ،انجام تمرین از طریق بحث گروهی،
سؤال کردن ،نمایش فیلم کوتاه ،آرامسازی روانی ،جمعبندی
مطالب و پاسخ به سؤاالت+تکالیف خانگی

 پاسخ به سؤالهای پرسشنامهیارزیابی میزان استرس

کنترل استرس و خشم خود با استفاده
از تکنیکهای آموخته شده

 نوشتن آنچه باعث خشم آنانشده و موقعیتهایی که خشمگین
شدهاند

نهم

توانایی سازگارانه حلمسئله در موفعیتهای
شغلی و خانوادگی

مرور تکالیف جلسه قبل ،آموزش مهارت حل مسئله سازگارانه،
انواع مشکالت ،گامهای حل مسئله ،آشنایی با تکنیکهای بارش
فکری ،انتخاب بهترین راه حل ،راههای ارزیابی اجرای راهحل،
انجام تمرین از طریق بحث گروهی و نمایش فیلم کوتاه،
جمعبندی مطالب و پاسخ به سؤاالت  +تکلیف خانگی

نوشتن یک مشکل و ارائهی
راهحلهای آن ،ارزیابی فواید و
ضررهای هریک از راهحلها

تمرین کافی برای فراگیری نحوهی
صحیح حل یک مشکل کوچک یا
متوسط در ارتباط با همسر یا فرزند
نوجوان

دهم

توانایی تصمیمگیری منطقی در شرایط
مختلف ،نسبت به تصمیمگیریهای
احساسی و آنی

مرور تکالیف جلسه قبل ،آموزش مهارت تصمیمگیری ،عوامل
شخصی مؤثر در تصمیمگیری ،روشهای معمول در تصمیمگیری
(احساسی ،آنی ،واگذاری تصمیمگیری به دیگران،
پشتگوشانداختن و اهمالکاری و تصمیمگیری منطقی) ،انجام
تمرین از طریق گروههای کوچک ،سؤالکردن ،بحث گروهی،
نمایش فیلم کوتاه ،جمعبندی مطالب و پاسخ به سؤاالت+تکالیف
خانگی

نوشتن یک تصمیم به همراه دالیل
خود

بازبینی نحوهی تصمیمگیریهای
خود و تشخیص تصمیمات احساسی
از منطقی

یازدهم

ارزیابی سبک فرزندپروری خود و استفاده از
تکنیکهای صحیح تربیتی

مرور تکالیف جلسه قبل ،تشریح مفهوم فرزندپروری و محورهای
اساسی فرزندپروری (محبت و کنترل) ،سبکهای فرزندپروری
( C ،B ،Aو  ،)Dآشنایی با نکات اساسی در فرزندپروری ،نحوهی
برقراری ارتباط مؤثر با فرزندان ،نحوهی تأیید و تشویق رفتارهای

شرح رفتار نامطلوب فرزند نوجوان
خود ،روش برخورد او و نتیجهی
حاصله

توجه بیشتر به فرزند نوجوان و
رفتارهای او و استفادهی مؤثر از
تکنیکهای آموخته شده بهجای
روشهای ناکارآمد قبلی

جلسه

هدفها

محتوا
مثبت ،شیوهی دستوردادن ،نحوهی آموزش رفتار جدید ،آموزش
مدیریت رفتار نامطلوب ،فرزندپروری مثبت و اصول آن ،آشنایی با
رفتارهایی که به روحیهی فرزند ما آسیب میزند ،تمرین از طریق
بحث گروهی ،سؤال کردن ،نمایش فیلم ،جمعبندی مطالب و
پاسخ به سؤاالت+تکلیف خانگی

تکلیف خانگی

انتظارها

دوازدهم

تمرین برخورد صحیح با فرزند نوجوان و
مهارتیافتن در برقراری ارتباط سالم و مؤثر
با او

مرور تکالیف جلسه قبل ،نوجوانی و تغییرات مهم دوران نوجوانی
(جسمانی ،شناختی ،هیجانی و اجتماعی) و نحوهی برقراری ارتباط
بهتر با نوجوانان ،اختصاص زمان کیفی به نوجوان و همدلی با او،
انجام تمرین از طریق بحث گروهی ،نمایش فیلم کوتاه ،جمعبندی
مطالب و پاسخ به سؤاالت+تکلیف خانگی

نوشتن موقعیتی که با فرزند نوجوان
خود مشورت کردهاند و نتایج آن

اختصاص زمان کیفی برای فرزند
نوجوان خود ،جلب مشارکت او در
امور و ایجاد انگیزه مشارکت در او

پایانی

اخذ بازخورد از دوره و ترغیب
شرکتکنندگان به ادامهی تمرینها در
طول زندگی

جمعبندی مطالب مطرح شده در دوره ،قدردانی از حضور مستمر
در این دوره ،اجرای پسآزمون و اهدای گواهینامهی آموزشی طی
دوره به شرکتکنندگان+هدیه فرهنگی

ندارد

استمرار انجام تمرینها و شرکت در
جلسات مشاوره اختصاصی
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یافتهها
الف) توصیف جمعیت شناختی
اعضای گروه آزمایش و گواه ،جمعاً  30نفر بودند که همه از کارکنان رسمی ،پیمانی یا قراردادی یک سازمان
دولتی بودند .میانگین سنی پدران گروه آزمایش  46سال و پدران گروه گواه  47/87سال و میانگین سنی مادران
گروه آزمایش  41/13سال و مادران گروه گواه  43/07سال ،میانگین مدت زندگی مشترک والدین گروه
آزمایش 18/40سال و گروه گواه  18/73سال ،میانگین سن ازدواج پدران گروه آزمایش  27/6سال و میانگین
سن ازدواج پدران گروه گواه  29/13سال ،میانگین سن ازدواج مادران گروه آزمایش 22/73سال و میانگین سن
ازدواج مادران گروه گواه  24/80سال و میانگین تحصیالت والدین گروه آزمایش فوقدیپلم و میانگین
تحصیالت والدین گروه گواه لیسانس و جنسیت فرزندان در گروه آزمایش  7پسر و  8دختر و در گروه گواه 9
پسر و  6دختر و ترتیب تولد فرزندان در گروه آزمایش  9نفر فرزند اول  6نفر فرزند دوم و در گروه گواه  11نفر
فرزند اول و  4نفر فرزند دوم بوده است.

ب) توصیف شاخصها
در این بخش ،به بررسی وضعیت پاسخگویان در ارتباط با شاخصهای توصیفی رضامندی زوجیت و 10
خردهمقیاس مربوط به آن پرداخته شده است که عبارتند از :مطلوباندیشی همسران ،رضایت زناشویی،
رفتارهای شخصی ،رفتارهای ارتباطی و اجتماعی ،روش حلمسئله ،امور مالی و فعالیتهای اقتصادی،
احساسات و رفتار مذهبی ،روش فرزندپروری ،اوقات فراغت و نحوهی تعامل.
جدول  -2آمارههای توصیفی متغیر رضامندی زوجیت
گروه
مرحله

متغیر
مطلوباندیشی

رضایت زناشویی

رفتارهای شخصی

رفتارهای ارتباطی
اجتماعی
روش حلمسئله

و

پیشآزمون
پسآزمون
پیگیری
پیشآزمون
پسآزمون
پیگیری
پیشآزمون
پسآزمون
پیگیری
پیشآزمون
پسآزمون
پیگیری
پیشآزمون

آزمایش
میانگین
32/733
34/133
34/533
27/133
30/000
30/467
38/933
39/67
40/000
32/333
34/000
34/533
19/867

انحراف معیار
10/925
9/753
9/568
10/274
7/191
6/896
14/878
14/246
14/025
14/080
12/530
12/124
9/334

کنترل
میانگین
33/867
32/400
26/733
26/400
39/000
38/800
32/467
32/733
20/333

انحراف معیار
10/474
9/176
9/896
10/048
12/066
14/052
12/699
12/538
11/492
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گروه
متغیر

امور مالی

احساسات و رفتار مذهبی

روش فرزندپروری

اوقات فراغت

نحوه تعامل

رضامندی زوجیت کل

مرحله
پسآزمون
پیگیری
پیشآزمون
پسآزمون
پیگیری
پیشآزمون
پسآزمون
پیگیری
پیشآزمون
پسآزمون
پیگیری
پیشآزمون
پسآزمون
پیگیری
پیشآزمون
پسآزمون
پیگیری
پیشآزمون
پسآزمون
پیگیری

آزمایش
میانگین
21/067
21/667
23/267
24/267
24/600
20/800
22/067
22/600
21/267
23/067
23/467
24/667
25/267
25/733
35/667
38/000
38/600
276/667
290/533
296/200

انحراف معیار
7/950
7/743
9/051
8/198
7/679
6/259
5/271
4/881
8/311
7/116
7/070
8/997
8/311
8/102
9/225
8/000
7/799
93/385
80/640
77/296

کنترل
میانگین
20/000
24/800
24/467
20/667
20/200
21/933
21/867
25/133
24/667
35/933
35/867
279/867
277/667
-

انحراف معیار
10/547
8/046
8/245
4/477
4/338
9/598
10/400
9/149
9/092
8/513
9/613
40/021
38/744
-

یافتههای توصیفی حاصل از متغیر رضامندی زوجیت به تفکیک دو گروه ،و مراحل پیشآزمون ،پسآزمون و
پیگیری ،در جدول  2ارائه شده است .یافتههای این جدول نشانگر افزایش میانگین در متغیر رضامندی زوجیت
گروه آزمایش ،پس از دورهی آموزش و پیگیری است .بهبیان دیگر ،گروه آزمایش پس از تجربهی مداخله،
شرایط بهتری را گزارش کرده است .این در حالی است که گروه کنترل تقریباً در تمام خردهمقیاسها در بین
مراحل پیشآزمون و پسآزمون تغییر قابلمالحظهای نشان نمیدهد.

ج) تبیین فرضیهها
در این بخش ،تمام خردهمقیاسهای رضامندی زوجیت با روش تحلیل کوواریانس چندمتغیره مورد تحلیل قرار
گرفت .همچنین بهمنظور اطمینان از برقراری فرض نرمالبودن توزیع دادهها بهتفکیک مراحل (پیشآزمون و
پسآزمون) و گروهها (آزمایش و کنترل) ،از آزمون شاپیرو -ویلک استفاده شد .نتایج بهدست آمده نشان داد،
هیچیک از متغیرها معنادار نیست ( .)p>0/05بنابراین ،فرض نرمالبودن توزیع نمرات برقرار است .سپس برای
بررسی پیشفرض همگنی واریانس متغیرهای پژوهش با استفاده از آزمون لوین ،عدم معناداری  Fمشاهده
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شده ( .)p>0/05آزمون لوین بیانگر این موضوع بود که مفروضهی همسانی واریانسها برقرار است .پیشفرض
برابری ماتریسهای کوواریانس نیز براساس آزمون ام .باکس بررسی شد .نتیجه آزمون ام .باکس (،)F=2/27
حاکی از معناداری مقدار  Fبود ( .)P>0/05هنگامی که حجم نمونهها برابرند ،نقض مفروضه همگنی
ماتریسهای کوواریانس اثر کمی بر روی نتایج دارد .در این حالت ،برای ارزیابی معناداری اثر چندمتغیری،
استفاده از مالک پیالی توصیه میشود.
جدول  -3نتایج آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره
آزمون
اثر پیالیی
المبدای ویلکز
اثر هاتلینگ
بزرگترین ریشهروی

مقدار
0/88
0/11
7/72
7/72

F
6/94
6/94
6/94
6/94

درجهی آزادی فرضیه
10
10
10
10

درجهی آزادی خطا
9
9
9
9

سطح معناداری
0/001
0/001
0/001
0/001

همانطور که در جدول  3مشاهده میشود ،یافتههای حاصل از تحلیل کوواریانس چندمتغیره حاکی از آن است
که  Fبهدست آمده در تمام آزمونها ،با درجهی آزادی  10و  9در سطح  P<0/05معنادار است .یافتههای
حاصل نشان داد ،در خردهمقیاسهای متغیر رضامندی زوجیت در دو گروه و پس از حذف اثر پیشآزمون ،تفاوت
معنادار وجود دارد  p>0/05و ( 10و  )df=9و ( F=6/94و  .)Pillai’s Trace=0/8در ادامه برای درک
دقیقتر و بررسی تأثیر جداگانه متغیرهای مستقل بر متغیرهای وابسته ،جدول آزمونهای اثرات بینآزمودنی
ارائه میشود.
جدول -4نتایج آزمونهای اثر بین آزمودنی خردهمقیاسهای رضامندی زوجیت
متغیر وابسته
مطلوباندیشی
رضایت زناشویی
رفتارهای شخصی
رفتارهای ارتباطی و اجتماعی
روش حلمسئله
امور مالی
احساسات و رفتار مذهبی
روش فرزندپروری
اوقات فراغت
نحوهی تعامل

نوع سوم مجذورات
24/050
67/161
6/059
13/294
17/228
12/137
24/308
23/197
8/226
43/922

درجهی آزادی
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

F

15/588
16/183
7/325
13/406
7/850
6/255
17/806
9/878
18/275
6/328

معناداری
0/001
0/001
0/001
0/014
0/020
0/012
0/022
0/001
0/006
0/001

اندازهی اثر
0/826
0/464
0/473
0/289
0/427
0/304
0/258
0/497
0/354
0/504

نتایج جدول  4حاکی از آن است که میانگین نمرات اصالح شدهی پسآزمون خردهمقیاسهای متغیر رضامندی
زوجیت ،بعد از برداشتن اثر نمرات پیشآزمون در دو گروه آزمایش و کنترل ،تفاوت معنادار با یکدیگر داشته
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است ( .)P>0/05این نکته حاکی از تأثیر مثبت برنامهی مداخلهای روانشناختی خانوادهمحور بر
خردهمقیاسهای متغیر رضامندی زوجیت بوده و دامنهی اندازهی اثرهای بهدست آمده بین  0/25تا  0/82است.
برای بررسی پایداری اثر مداخله در مرحلهی پیگیری ،از روش آماری اندازهگیری مکرر استفاده شد .بهدلیل
معنادار شدن آزمون کرویت موچلی از آمارههای تعدیلیافته  Fگرینهوس -گیاسر استفاده شد.
جدول  -5نتایج آزمونهای اثر درونگروهی (اندازهگیری مکرر)
متغیر وابسته
مطلوباندیشی
رضایت زناشویی
رفتارهای شخصی
رفتارهای ارتباطی و اجتماعی
روش حلمسئله
امور مالی
احساسات و رفتار مذهبی
روش فرزندپروری
اوقات فراغت
نحوهی تعامل

نوع سوم مجذورات
26/8
97/73
8/93
39/51
25/2
14/44
25/64
41/2
8/57
72/04

درجهی آزادی
1/08
1/09
1/53
1/03
1/12
1/23
1/27
1/07
1/21
1/13

F

8/3
8/16
7/63
10/95
5/86
5/02
11/82
8/38
8/52
13/05

معناداری
0/01
0/01
0/006
0/005
0/02
0/03
0/002
0/01
0/007
0/003

اندازهی اثر
0/38
0/36
0/35
0/43
0/29
0/26
0/45
0/37
0/37
0/48

نتایج جدول  5حاکی از آن است که  Fخردهمقیاسهای متغیر رضامندی زوجیت ،در گروه آزمایش معنادار بود
( .)P>0/05این نکته حاکی از تأثیر مثبت برنامهی مداخلهای روانشناختی خانوادهمحور بر متغیر رضامندی
زوجیت در طول مراحل پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری بوده و دامنهی اندازهی اثرهای بهدست آمده بین
 0/26تا  0/48بود .بررسی نمودارهای متغیرهای وابسته نیز حاکی از ثبات و ادامهی اثر مداخله تا مرحلهی
پیگیری است.

بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر به تدوین برنامهی مداخلهی روانشناختی خانوادهمحور و بررسی اثربخشی آن در والدین شاغل
دارای فرزند نوجوان پرداخت .نتایج حاکی از ارتقای سطح رضامندی زوجیت در اعضای گروه آزمایشی بود .البته
با توجه به اینکه این برنامه قبل از بحث و بررسی در مورد اثربخشی مداخله انجام گرفت ،اطمینان از روایی
محتوای آن ضروری بود .ازاینرو ،یک نسخه از شرح مختصر جلسات برنامهی مداخلهی روانشناختی
خانوادهمحور و  14فرم کاربرگ تهیه شده ،به همراه چکلیستی که با هدف بررسی تناسب نظری و مصداقهای
رفتاری تهیه شده بود ،در اختیار  10نفر از استادان و متخصصان روانشناسی قرار داده شد تا میزان تناسب
هریک از جلسات برنامهی آموزشی را در مقیاس اندازهگیری طیف لیکرت مشخص کنند .میانگین نمرات
داوران به کل بسته ،از  4/2تا ( 4/9با میانگین  4/53و میانه  )5بود .بر این اساس ،روایی محتوایی بستهی
آموزشی در حد مناسب ارزیابی شد .سپس از روش روایی سازهی معطوف به اندازهی اثر نیز استفاده شد تا
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اندازهی اثر مداخله تدوین شده بر رضامندی زوجیت ،بعد از اجرای مداخله و تحلیل دادهها ،بهدست آید .برای
بررسی اندازه اثر متغیر یاد شده ،ابتدا مفروضههای تحلیل کوواریانس چندمتغیره بررسی شد و سپس نمرهی
کلی متغیر وابسته در دو گروه آزمایش و گواه مورد مقایسه قرار گرفت .نتایج نشان داد ،میانگین نمرات اصالح
شدهی پسآزمون متغیر رضامندی زوجیت ،بعد از برداشتن اثر نمرات پیشآزمون در دو گروه آزمایش و گواه با
یکدیگر تفاوت معنادار داشتند ( .)P>0/05این امر حاکی از تأثیر مثبت برنامهی مداخلهی روانشناختی
خانوادهمحور بر متغیر رضامندی زوجیت بود .در مرحلهی پیگیری ،برای بررسی پایداری اثر مداخله ،از روش
آماری اندازهگیری مکرر استفاده شد و دامنهی اندازهی اثر بهدست آمده  0/70بود .این میزان از اندازهی اثر
براساس طبقهبندی کوهن ،از اندازهی اثر متوسط تا زیاد قرار داشته و نشاندهندهی این است که مداخلهی
طراحی شده از روایی سازهی مناسبی برخوردار است .در تبیین روایی برنامهی مداخلهی روانشناختی
خانوادهمحور نیز باید گفت ،پس از اجرای گامهای هفتگانه طراحی ،برنامهی مداخلهی روانشناختی
خانوادهمحور توانسته است از اعتبار و روایی الزم در جهت اثرگذاری بر متغیر رضامندی زوجیت برخوردار
باشد .این بهمعنای آن است که برنامهی مداخلهی روانشناختی خانوادهمحور تدوین شده ،از روایی و اثربخشی
الزم برخوردار بوده و میتواند مانند سایر برنامههای آموزشی بهعنوان یکی از مداخلههای خانوادهمحور مؤثر در
افزایش رضامندی زوجیت والدین شاغل ،مورد استفاده متخصصان قرار گیرد .در مورد بررسی میزان اثربخشی
برنامهی مداخلهی روانشناختی بر رضامندی زوجیت والدین شاغل نیز ،بنا بهنظر یالسین و کاراهان (،)2007
از مهمترین عواملی که موجب بروز ناسازگاری در زندگی زوجین میشود ،مشکالت ارتباطی و ارتباط نادرست
آنها است که نتیجهی فقدان مهارتهای مناسب و ضروری برای برقراری ارتباط سالم ،صحیح و صمیمانه
است .بنابراین ،یادگیری ارتباط کارآمد ،گام مهمی در فرآیند ایجاد و افزایش صمیمیت و رضایت در زناشویی
است .تمرکز برنامهی خانوادهمحور نیز بر مهارتهای غنیسازی روابط زوجین؛ یعنی مبادله رفتار ،آموزش
مهارتهای ارتباطی ،مهارت حلمسئله ،مهارت همدلی و گوشدادن فعال با رویکرد شناختی -رفتاری به والدین
شاغل بوده است .نتایج بهدست آمده ،با یافتههای حاصل از مطالعات سایر پژوهشگران در مورد اثربخش بودن
آموزشهای خانوادهمحور بر ارتقای رضامندی زوجیت همسران همسو است .در تبیین علت اثربخشی این
مداخله نیز میتوان به انتخاب رویکرد شناختی -رفتاری اشاره کرد .در این رویکرد عالوه بر انتقال دانش ،اخذ
بازخورد و تغییر نگرش ،از تمرینهای تکلیفی برای ایجاد مهارت بهمنظور تغییر رفتار استفاده میشود .این نوع
آموزش ،نهتنها باعث یادگیریهای غیرسطحی میشود؛ بلکه اثرات ماندگارتری هم دارد .هرچند انجام تکالیف
خانگی برای بزرگساالن دشوار است و معموالً این مراجعان ترجیح میدهند بهجای روش نوشتاری برای طرح
مشکالت خود از روش گفتاری استفاده کنند ،ولی پس از آگاهی از اثرات نوشتن مطالب در کاربرگهای
تمرینی ،برای انجام تمرینهای مربوطه تالش کافی کردند و همین کار موجب بهبود نتایج شد.
نکتهی بعدی ،مربوط به محتوای برنامه و محور اصلی این آموزش ،یعنی آموزش مهارتهای زندگی است.
امروزه بهرغم ایجاد تغییرات عمیق فرهنگی و تغییر شیوههای زندگی ،بسیاری از افراد در رویارویی با مسائل
زندگی فاقد تواناییهای الزم و اساسی هستند و همین موضوع ،آنان را در مواجهه با مسائل و مشکالت زندگی
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روزمره آسیبپذیر کرده است (کلینکه .)1395 ،1این در حالی است که همه مهارتهای الزم برای زندگی قابل
فراگیری هستند .بنابراین ،جای خالی آموزش در زندگی شرکتکنندگان در این دوره ،باعث مشارکت فعالتر
آنان و افزایش جذابیت و میزان اثربخشی آموختهها شد .محور بعدی در تدوین محتوای این برنامه ،مهارتهای
زندگی زناشویی بود .شرکتکنندگان در دوره با این مهارتها بیشتر آشنا شده و با انجام تمرینها ،از آموختههای
خود در زندگی خانوادگی استفاده کردند .همچنین انگیزهی بیشتری برای شرکت در دوره پیدا کردند و این
موضوع در افزایش میزان اثربخشی آموزش به آنان ،تأثیر بسزایی داشت .با توجه به این نکته مهم که برای
انجام هر کار ،کسب مهارت در آن کار یک ضرورت است و این در حالی است که در جامعهی ما قبل از ازدواج
و آغاز زندگی مشترک و تربیت فرزندان ،آموزش مؤثری به همسران داده نمیشود ،عالقهمندی فراوان
شرکتکنندگان به مطالب ارائه شده و اثر بخشی این دوره قابلتوجه است.
نکته سوم :هماهنگی الزم با مسئوالن سازمان و اخذ مجوز برگزاری دوره در شرایط مناسب مکانی و زمانی،
پذیرایی در هر جلسه ،حضور بدون تنش کارکنان در کارگاه (بهدلیل توجیه مدیران ذیربط در مورد ضرورت
حضور منظم افراد در دوره) و باالخره صدور گواهینامهی آموزشی ،میتواند از دیگر دالیل اثربخشی این دوره
باشد.
نکتهی آخر اینکه ارتقای رضامندی زوجیت با آموزش زوجین ،یکی از راهکارهایی است که زن و مرد
میتوانند با استفاده از آن احساسات ،افکار و رفتار خود را مدیریت کنند و راهحلهای مناسبتری برای مقابله
با مشکالتشان برگزینند (نوریپور ،زادهمحمدی ،دسترسی و سرگلزای .)1393 ،عدم توجه به این آموزشهای
کاربردی میتواند در ارتباط همسران با یکدیگر و ارتباط آنان با فرزندانشان ،بهویژه در دورهی حساس نوجوانی،
آنان را با چالشهای جدی مواجه کند .بنابر آنچه بیان شد ،نتایج پژوهش حاضر نشان داد که برنامهی مداخلهی
روانشناختی در ارتقای رضامندی زوجیت والدین شاغل مؤثر بوده است .ازاینرو ،پیشنهاد میشود دورهی
توانمندسازی روانشناختی خانوادهها در تقویم آموزشی ساالنهی همهی سازمانها پیشبینی شود .همچنین
طرح ایجاد مرکز مشاوره در سازمانها و مؤسسات دولتی با استفاده از فارغالتحصیالن رشتههای روانشناسی
شاغل در همان سازمانها ،ارائه و مورد پیگیری قرار گیرد.
با وجود تالش و دقت زیاد در اجرای پرسشنامهها ،استخراج نتایج و تجزیهوتحلیل دادهها ،این پژوهش نیز
مانند دیگر پژوهشها با محدودیتهایی برای رسیدن به هدفهای خود مواجه بود ،از جمله:
 -1باید در تعمیم یافتههای بهدست آمده ،با احتیاط عمل کرد.
 -2با وجود استاندارد بودن همه ابزارهای پژوهش ،توجه به این نکته ضروری است که این ابزار وابسته به
فرهنگ هستند و در همهی جوامع ،فرهنگها ،سازمانها و شرایط بهطور یکسان مصداق ندارند.
 -3عدم تمایل بزرگساالن و بهویژه آقایان برای تکمیل کاربرگها ،انجام تمرینهای نوشتاری و ترجیح
آنان به استفاده از بیان شفاهی.
1. Kleinke, C. L.
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 -4با وجود اجرای برنامه در ساعات اداری ،تعدادی از والدین با آنکه به شرکت در جلسات دورهی عالقه
و تمایل داشتند ،بهدلیل حجم کار ،موفق به حضور در تمام جلسات نشدند.
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