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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 quasi-
experimental, (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 
analysis was done by repeated ـ measures 
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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 یمداخله یبرنامه یاثربخش زانیم یهدف پژوهش حاضر، بررس
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 طرح -یشیآزمااطالعات شبه یو برحسب گردآور یکاربرد
با گروه گواه  آزمون،پس و آزمونشیپ با ناهمسان یدوگروه
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 شیآزما گروه. شدند میتقس گواه، و یشیآزما یبه دو گروه مساو

 آموزش یجلسه 12 یشناختروان یمداخله یبرنامه یط

. گرفت قرار قهیدق 90هر جلسه  و جلسه کی یاهفته ،یگروه
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 تیزوج یرضامند اسیمق و یازسنجیساخته نمحقق یپرسشنامه

 به زیها نداده لی( است. تحلAMSS) (1390) یو قدرت افروز
مکرر،  یهایریگاندازه نوع از رهیچندمتغ انسیکووار لیتحل روش

 شیآزما یهاگروه نیب که داد نشان پژوهش جیانجام گرفت. نتا
 دارد وجود یمعنادار تفاوت ت،یزوج یرضامند زانیم در گواه و
(05/0>Pهمچن .)باعث ،شده نیتدو یمداخله یبرنامه نی 

 جینتا نیشده و ا هااسیمقخرده تمام در تیزوج یرضامند یارتقا
 بود.  داریپا زیماهه نسه یریگیدر پ

 نیوالد ت،یزوج یمحور، رضامند: خانوادهیدیکل یهاواژه
 شاغل

  رانیتهران، ا ،یدانشگاه آزاد اسالم قات،یتحق واحد علوم و ،یو آموزش کودکان استثنائ یشناسروان یدکتر یدانشجو*
 رانیدانشگاه تهران، تهران، ا ،یتیترب علوم و یشناسروان دانشکده ،یاستثنائ کودکان آموزش و یشناسگروه روانممتاز استاد  :مسئول سندهینو**

 رانیا تهران، تهران، دانشگاه ،یتیترب علوم و یشناسروان دانشکده مشاوره، و یتیترب یشناسروان گروه اریدانش***
 رانیا تهران، تهران، دانشگاه ،یتیترب علوم و یشناسروان دانشکده ،یاستثنائ کودکان آموزش و یشناسروان گروه اریاستاد****

Email: Afrooz@ut.ac.ir  
Received: 18 Jan 2018 Accepted: 26 Sep 2018 28/10/96: افتیدر  04/06/97 :رشیپذ 

mailto:email:%20Khodayar@ut.ac.ir


 ... یشناختروان یمداخله یبرنامه نیو تدو یطراح                                                                                          24

 مقدمه

 یچندبُعد مفهوم کی و ازدواج در ثبات و یشادمان انیب در مؤثر مشترک میمفاه از یکی ،تیزوج یرضامند
(. 2013 ،یزدیصفر و بزله ،ینظر ،یرودیش قربان ،ی)خلعتبر دارد قرار متعدد عوامل ریتأثتحت که است

بودن احساس همبا و گریکدیشوهر از ازدواج با  و است که در آن، زن یحالت ،به زبان ساده تیزوج یرضامند
 یمعنابه تیزوج یرضامند نیهمچن (.2004 آلن، و هاور اسکالز، نگر،یدارند )والد یو خوشبخت یشادمان

احساس آرامش و  نیشتریاز ب یو برخوردار گریکدی یجنس یروان یهاجاذبه از شوهر و زن متقابل یرضامند
 نیانطباق ب یمعنابه تیزوج یرضامند گر،ید ری(. به تعب1393مشترک است )افروز،  یدر زندگ یروان تیامن

 احساس شامل فیتعر نیکند. ایتجربه م اشیاست که در زندگ یزیبا آن چ ،ییزناشو یانتظارات فرد از زندگ
 .رندیگیشان را در نظر مازدواج یهااست که تمام جنبه یشوهر، هنگام و زن شده توسط تجربه لذت و تیرضا

 و یرفتار قواعد جادیا ،یتیها، شناخت صفات شخصقهیسل انطباق ن،یزوج یسازگار اثر در یتکامل ندیفرا نیا
)آستروم،  دیآیوجود ممشترک، به یو در ابعاد مختلف زندگ یدر طول زندگ یافرآورده یالگوها یریگشکل

به سالمت  ،جامعه سعادت و سالمت(. 2004 ،یالو؛ 2003 فاستر، و کامپبل تونگ،؛ 2013 آستروم، و آسپالند
دارد )افروز،  یشوهر بستگ و زن رابطه تیفیک به زیو سالمت و تعادل خانواده ن خانواده وابسته است ییایو پو

 قابل گرید یفردنیب روابط از کیچیفرد است که با همنحصربه یارتباط انسان کی ییزناشو ی(. رابطه1387
 انسان یعاطف و یاجتماع ،یمعنو ،یستیز ابعاد تمام که است ارتباط از شکل نیا در فقط. ستین سهیمقا

 یکه وارد زندگ ییهازوج یدهد که بخش عمدهیها نشان مپژوهش جینتا حال،نیابا. ردیگیم قرار موردتوجه
ها، از تنش یاریبس یشهیر و ستندیبرخوردار ن ییزناشو یزندگ یاساس یهاشوند، از مهارتیم ییزناشو

 (. 1395پالک،  و نگیفن ،یکها مرتبط است )مکمهارت نیبا فقدان ا ییزناشو یهایتیها و نارضااختالف
 گریکدیرا در کنار  یکه هر دو مشغول کار بوده و زمان اندک ییهااند، زوجاز مطالعات گزارش کرده یبرخ

 دارند خود خانواده یاعضا افکار و احساسات ادراک یبرا یاندک اطالعات و فرصت زه،یگذرانند، انگیم خانواده و
 یمنف ریتأث کار، سالمت یِشناسروان مطالعات از یاری(. بس2006فارل،  -بارنس و یتلیاک ور،یپر دل وز،ی)مت

 و مادایش باکر، ،یدمروت مازو،یاند )شداده نشان کارکنان یجسم و یذهن سالمت بر را شغل با مرتبط مسائل
 را نیوالد موضوع نیا ن،یوالد یرفتار و یذهن عملکرد بر حرفه و کار مثبت راتیوجود تأث (. با2011 ،یکاواکام

 ت،یزوج یرضامند عدم ،ییتوان به تعارضات زناشویم انیسازد که از آن میم روروبه یمشکالت و تعارضات با
(. 2005 ،یشافل و باکر ،یبرعکس، اشاره کرد )دمروت و خانه به کار محل فشار انتقال ،یفرزندپرور مشکالت

 زانیبا م نیوالد یساعات کار یباال زانیخود نشان دادند که م یمطالعه(، در 2002) تسالک و انی ،یتاچئوچ
افراد را با مشکالت  ادیز یساعات کار یرابطه زی( ن2004) کریو ب یها رابطه دارد. شافلآن تیزوج یرضامند
به تداخالت  یشغل یکه فشارها افتندیمحققان در ،یگرید یاند. در مطالعهنشان داده ،یو خانوادگ یسالمت
شده، براساس  ادی یمطالعه جینجامد. نتایم نیزوج یتینارضا و یخستگ به تداخالت نیکار منجر شده و ا -خانه
 هیاول یهاپژوهش (.2004 بالترز، و باکر ،یدست آمده است )دمروتکارمند انجام شد، به 335 یروبر که  یلیتحل
 تعارض به همسر، شدن شاغل با خانواده ساختار در راتییهر دو شاغل، نشان دادند که تغ یهازوج مورد در
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 .(1395 زاده،عبداله و ایداورن ،یشاکرم زهراکار، ،یشود )مظهریم منجر کمتر ییزناشو یشادمان و شتریب
است که بر  ییهاآن خدمات نیست، مؤثرترا هامراقبت یاصل یخانواده مرکز و هستهکه  جاآناز  ن،یبنابرا

محور، برای که رویکرد خانواده تالش کنند؛ چراها خانواده یتوانمندساز جهت در و کرده دینقش خانواده تأک
 و درمانی خدمات یارتقا باعث و است مؤثر خدمات، دهندگانارائه نیها و همچنکودکان، والدین، خانواده

 ی(. مداخله1393 ،یباقر و یانیرصاف)دالوند،  شودیشده م ها از خدمات ارائهمندی خانوادهرضایت افزایش
 یعنوان درمانمشکل تمرکز دارند، به یفردمحور که تنها بر افراد دارا یهامداخله با سهیمقامحور در خانواده

 مشکالت حل یبرا درمان ندیفرا در ،یتر خانوادگگسترده یخانواده و شبکه یاعضا یشود که همهیم فیتعر
 نشان مختلف مطالعات کهنیتوجه به ا (. با2006 هندرسون، و اونگارو دکوف، رو، دل،یکنند )لیم مشارکت

 یبرا روش نیتوان از ایم است، شتریفردمحور ب یهامحور نسبت به مداخلهخانواده یهامداخله ریاند تأثداده
شده  انجام یهایبررس نیاز نخست یکی(، در 1977) 1فنبرنر براون. کرد استفاده خانواده یاعضا عملکرد بهبود

 راتیتأث و بود خواهد ناموفق ادیکرد: بدون مشارکت خانواده، مداخله به احتمال ز انیموقع، ببه یمداخله یروبر 
و افروز،  ینقل از فرامرزرود )بهیم نیدنبال داشته باشد، بدون مشارکت خانواده از ببه است ممکن که هم یکم

از درمان، الزم  یبخشعنوان توجه به نقش خانواده به (، با2003) همکاران و ورسونیا دگاهی(. براساس د1388
 یمحور، برمبناخانواده درمان فلسفه. ابدی رییتغ خدمات ارائه در یمحورخانواده به ،یاست تمرکز از فردمحور

 اتخاذ درمان، نیا در. است فرد بهبود جینتا رساندن حداکثر به یبرا زیارچوب خانواده و نهدرمان فرد در چ
 تا ردیگیخانواده صورت م یاعضا یهمه مشارکت با آن، به لین یبرا یزیرها و اهداف درمان و برنامهروش

(. 1393 ،یفونیباغط یکرم و انیخالد ،یعابد ی)شوشتر کنند برآورده و دهیشن را گریکدی یازهاین بتوانند هاآن
 مهارت ضعف و یناتوان ،ییزناشو تعارضات علل از یکیعمل آمده، به یهایتوجه به بررس با گر،ید طرف از

 یهاو براساس مهارت یطور منطقکه به ییهامداخله ،یعبارتست. بها هاها و حل آنها در کنترل اختالفزوج
 (.1392 س،یبریو لطافت یشود )امانیم ییزناشو تعارضات کاهش موجب یادیانجام شود، تا حدود ز یارتباط

جهت بهبود و پربار ساختن  در یهای ارتباطآموزش مهارت ینهیزم در دییجد گوناگون کردهاییامروزه رو
. الونر، (2012 مری،یست )التمانس و اا هاها بهبود روابط زوجاند که هدف تمام آنوجود آمدهبه ییروابط زناشو

. باشد مؤثر آنان تیزوج یتواند بر رضامندیم نیزوج یرابطه تیفی(، معتقدند که ک2016) یو بردبر یکارن
ها، نگرش تازه آن تعامالت در یراتییتغ جادیا ن،یداشتن روابط زوج نگه و حفظ به مؤثر، ارتباط گر،یگفته دبه

 اریبس یعامل، نیزوج ارتباط(. 2008 ا،یکتوریشود )ویتر منجر ممانهیصم تعامالت به زیو ن نسبت به مسائل
و  نیالسی؛ 2004است )کاستن،  تیزوج یو رضامند تیمیصم ،یسازگار ،یو روان یمهم در سالمت جسمان

آموزش  ری(، تأث1396زاده )و حنطوش پوریافروز، عل ،یلتی( و فض2016و فروزنده ) یی(. رضا2007کاراهان، 
در  ییمدت آموزش ارتباط زناشوبلند ریتأث. اندداده قرار دیتأک مورد را همسران تیزوج یخانواده بر رضامند

 انگریب یو پژوهش جینتا. است گرفته قرار یبررس مورد(، 2009) نگیجوان توسط زیتعارض ن یدارا یهازوج

                                                           
1. Bronfenbernne, U. 
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گرفته  انجام مطالعات کهآن با ن،یبنابرا. است یریگیپ یدوره ماه پنج از بعد یحت ،ییزناشو تیرضا شیافزا
 شهر و کشور در طالق آمار است، نیزوج یرضامند یدر ارتقا یآموزش یهادوره یبرگزار مثبت ریاز تأث یحاک

 و کشور کل در طالق مورد 29 شده، ثبت ازدواج کصدی هر برابر)در  است افتهی شیافزا 1396 سال در تهران
 (.است شده ثبت تهران شهر در طالق مورد 49

 یآموزش یهاشرکت کارمندان در دوره یتوجه به موضوع اشتغال و فراهم نبودن امکانات الزم برا با
 به توجه با زیو ن آنان یدر زندگ هامهارت آموزش یخال یجا و تیزوج یرضامند شیافزا هدف با مدتانیم

 یهایژگیو لیدلکه به -شاننوجوان فرزند با آنان ارتباط یبرقرار تیفیک در همسران ارتباط موضوع تیاهم
 یرضامند سطح بودن نییپا از یناش تبعات ریتأثتحت شتریب خانه، در نیحضور والد و عدم ینوجوان یخاص دوره

مداخله  یبرنامه نیبه تدو -قرار دارند در خانه یساعات طوالن یحضور آنان برا عدم و نیوالد تیزوج
–یشناخت کردیرو براساس روابط، یسازیو غن یزندگ یهاآموزش مهارت یبا محتوا یچندوجه یشناختروان

 .میاپرداختهشده  نیبرنامه تدو یاثربخش زانیم یبررس زیو ن یرفتار

 روش
 پژوهش ینمونه و روش اجرا ی،آمار یهجامع

ناهمسان  یطرح دوگروه -یشیآزمااطالعات شبه یو برحسب گردآور یپژوهش حاضر، از نظر هدف کاربرد
 یمانیپ ،ینفر از کارکنان متأهل رسم 610شامل  یآمار یآزمون با گروه گواه است. جامعهآزمون و پسشیبا پ

شاغل که واجد  نینفر از والد 30شاغل در ستاد سازمان ثبت احوال کشور بود. پس از فراخوان،  یو قرارداد
در سازمان ثبت احوال کشور، داشتن فرزند  نیاز والد یکیورود به پژوهش بودند )اشتغال حداقل  طیتمام شرا
 یبه شرکت در پژوهش با امضا یمندهشوهر و عالق و کردن زن یزندگ یکدیگر با سال، 16تا  11 نینوجوان ب

 و شیآزما گروه دو به یتصادف صورتبه و شده انتخاب دسترس، در یریگنمونه روش با(، یکتب نامهتیرضا
 مجزا یتلگرام گروه دو لیتشک گروه، دو هر یاعضا توسط تیرضا اعالم فرم لیتکم از پس. شدند میتقس گواه

 شیگروه آزما یبرا یشناختروان یمداخله یهمه اعضا، برنامه یآزمون( براشیپرسشنامه )پ نکیل ارسال و
. نکرد افتیدر یامداخله گونهچیه گواه گروه مدت، نیبرگزار شد. در ا یاقهیدق 90 یآموزش یجلسه 12 یط

 آزمون اجرا شد.هر دو گروه ارسال و پس یاعضا ینامه براپرسش نکیل مجدداً مداخله، انیپا از پس
و با روش تحلیل کوواریانس  SPSS-21افزار گردآوری شده در این پژوهش با استفاده از نرمهای داده

 تحلیل شد.وهای مکرر، تجزیهگیریچندمتغیره از نوع اندازه

   سنجشابزار 
 یازسنجینی ینامهپرسش و یشناختتیجمع یهایژگیو یوارس یبر پرسشنامه عالوه پژوهش نیا یابزارها
 یآموزش یبرنامه یطراح و پژوهش در کنندگانشرکت ازیموردن یهامهارت ییشناسا منظورساخته که بهمحقق

 بود.  افروز تیزوج یرضامند بلند فرم اسیآنان مورد استفاده قرار گرفت، مق یمتناسب برا
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 تیرضا زانیم یابیارز یبرا اسیمق نیا (:AMSS) 1افروز تیزوج یرضامند بلند فرم اسیمق

 110 یدارا . این ابزاراست ( ساخته شده1390) یتوسط افروز و قدرت یرانیا یفرهنگ جامعه یهمسران برا
 یریگاندازه -کامالً موافق، موافق، مخالف و کامالً مخالف -کرتیل یادرجه چهار اسیپرسش است که در مق

 ینمره و نمره 330است )حداکثر  330نمرات از صفر تا  یدامنه و قهیدق 30ها شود. زمان پاسخ به پرسشیم
 ینمره ،یعال 310باالتر از  یاست که نمره ینحوبه اسیمق یکل یگذارو نمره یابی(. ارز111بُرش کمتر از 

 111 نیب یمتوسط، نمره 222تا  167 نیب یخوب، نمره 278تا  223 نیب ینمره خوب، یلیخ 310تا 279 نیب
 10از  اسیمق نیشود. ایم محسوب ریپذبیو آس ندیناخوشا 111کمتر از  یقابل تحمل و نمره 167تا 

 ادی اسیمق ییروا و اعتبار بودن، یعمل سنجش به یپژوهش در(، 1390) یمحب. است شده لیتشک اسیمقخرده
 989/0 را شاخص نیا مقدار و کرد استفاده کرونباخ یآلفا بیمحاسبه اعتبار آن از ضر یشده پرداخت و برا

عامل  نُه سازه، ییروا و یعامل لیتحل جینتا نیهمچن. است اسیمق مطلوب و باال اعتبار نشانگر که آورد دستبه
 چ،یانر تیزوج یرضامند ینامهپرسش از زین آن یمالک ییروا نییتع یاند. برانشان داده اسیمق نیرا در ا

 یحاصل شد که حاک 437/0 یهمبستگ و 99/0 یمعنادار سطح در جینتا .شد استفاده آزمون، یاجرا با زمانهم
 یاجتماع -یشناخت کردیرو سالم، ازدواج کردیشده براساس رو ادی اسیست. مقا مطلوب ابزارها ییاز وجود همگرا
 مناسب و شده ساخته یرانیا -یدر بستر فرهنگ اسالم تیزوج یرضامند ینهیزم در ینیو تجارب بال

 یدرون یهمسان بیضرا(. 1388 ،یااژه و یفی، افروز، شرمیرکوهی ی)قدرت است ینیو بال یپژوهش یهاتیموقع
 یدرون یهمسان اسیها، نشان داده است که مقاسیرمقیز یبرا 86/0 تا 64/0 بیضرا و ابزار کل یبرا 95/0

 توسط اسیمق نیحاضر، است. در پژوهش ا اجرا قابل همسران یرضامند یبررس یبرا و دارد یمناسب و مطلوب
شرکت کرد، در مراحل  یآموزش یدوره جلسات تمام در که( کشور احوال ثبت سازمان کارکنان)از  یوالد

 .گرفت قرار استفاده مورد یریگیآزمون و پآزمون، پسشیپ
مشاور رم راهنما و محور موجود و تحت نظارت استادان محتخانواده یهابرنامه یمطالعه با بخش، نیدر ا

 کتا،ییپژوه و شکوهزاده، افروز، بهگام )قاسمهفت یمحور طخانواده یمداخله یبرنامه یهیته یپژوهش، برا
 :شد اقدام ریز( 1396

 ؛برنامه ینظر یمبان یگام اول: بررس -

 ؛موجود یهابرنامه و نهیشیپ یبررس: گام دوم -

 ؛یازسنجین یو اجرای پرسشنامه یگام سوم: طراح -

 ؛یآموزش یها و محتواطرح درس یهیچهارم: تهگام  -

 ؛یمقدمات یدر مطالعه یآموزش یگام پنجم: اجرای برنامه -

 و برنامه یسازییگام ششم: نها -

 .برنامه ییروا نییگام هفتم: تع -

                                                           
1. Afrooz Marital Satisfaction Scale (AMSS) 
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 یرفتار -یشناخت دکریرو بر یمبتن پژوهش، نیمحور اجرا شده در اخانواده یشناختروان یآموزش یهبرنام
 و سازشکلم یرفتارها رییتغ اصالح شناخت، ،یرفتار -یشناخت یهامهارت آموزش در یینها هدف .است

 رییتغ جادیا یبرا وهیش نیترمناسب کرد،یرو نی(. در ا2008 است )استفنز، سازگارانه و دیجد یرفتارها جادیا
 و دهندهموزشآ وه،یش نیا در .است یآموزش کارگاه وهیش به جلسات یاجرا مهارت، کی جادیا و رفتار در

 یآموزش فنون .ردیگیصورت م یآموزشی وهیش نیچند از یبیبا ترک اجرا و هستند فعال دو هر رندهیگآموزش
 .ابندییم انتقال ردف یزندگ طیمح به و شوندیم گرفته ادی نیبا تمر که هستند ییهامهارت ،یرفتار -یشناخت

 است: ریصورت زبه ،یرفتار-یشناخت کردیرو بر یمبتن یآموزش جلسات ساختار ،یکل طوربه

 (،جلسه نیا به قبل جلسات مطالب 1زدنپل) سؤاالت به پاسخ و قبل یجلسه فیتکال مرور -

 ؛جلسه به مربوط مبحث -

 ؛نیتمر انجام -

 ؛کوتاه لمیف شینما -

 ؛پاسخ و پرسش -

 و 2یبندجمع و خالصه -

 .شده در هر جلسه مطالب ارائه به نسبت افراد 3بازخورد کسب و بعد جلسه فیتکال نییتع -
 و شده برگزار یکارگاه وهیش به و یگروه جلسات با ،پژوهش نیشده در ا اجرا یآموزش یبرنامه

تر دوره، اصول به یمنظور اجرابه .بودند یریادگی و آموزش ندیفرآ ریتک مراحل، درگکنندگان در تکشرکت
مناسب  مکان ار،یتدس کیبر انتخاب  عالوه یعنی شد؛ تیکامالً رعا یگروه یبرنامه یاجرا یبرا یسازآماده

 یاستراحت و ساده ییرایپذ زیهر جلسه ن یبرا .شد دهیپروژکتور تدارک دو ئدیو و بردتیالزم شامل وا و امکانات
 یجلسه 12مراحل در  نیا ی(. خالصه2019 کتا،ییپژوه و شکوهزاده، افروز، بهکوتاه در نظر گرفته شد )قاسم

 شود:یم مشاهده ریدر جدول ز انتظارها، و فیها، محتوا و تکالبا هدف یآموزش

 

 

                                                           
1. bridging 

2. summarizing 

3. feedback  



 

 یشناختروان یشرح مختصر جلسات برنامه توانمندساز -1جدول 

 انتظارها یخانگ فیتکل محتوا هاهدف جلسه

گان در کنندشرکت هیجلب اعتماد و توج یمقدمات
 دوره

 ضرورت مورد در صحبت ،یگروه یگذارو معارفه، هدف ییآشنا
 یاجرا گروه، یهنجارها و نیقوان یرو توافق و آموزش

 آگاهانه تیها، اخذ رضاآزمونشیپ

شرکت مستمر و  یالزم برا یآمادگ ندارد
 فیمنظم در جلسات و انجام تکال

 یخانگ

 مفهوم مورد در یآگاه و دانش جادیا اول
 یهاراه و تیزوج یرضامند خانواده،

 آن شیافزا

 یخانواده سالم، رضامند یهایژگیبا مفهوم خانواده، و ییآشنا
 از نیتمر ن،یزوج یهاها و دافعهآن، جاذبه یهامؤلفه و تیزوج
مطالب و پاسخ  یبندجمع کوتاه، لمیف شینما ،یگروه بحث قیطر

 یخانگ فیبه سؤاالت+تکل

چه فرد و از آن یفهرست یهیته
 کندیهمسرش را خوشحال م

 فرزند و همسر با فرد روابط یابیارز
 خود نوجوان

 یعاطف یهالاختال مورد در دانش جادیا دوم
 یهایباز به ادیفرزند نوجوان، اختالل اعت

دانش به همسر و  نیو انتقال ا یاانهیرا
 فرزند نوجوان 

 فرزندان در یعاطف یهااختالل حیتشر قبل، جلسه فیمرور تکال
 در حیتوض ،یخانوادگدرون تعامالت با هااختالل نیا یرابطه و

 یچگونگ و( یاانهیرا یهای)باز یمجاز یفضا به یوابستگ مورد
 لمیف شینما ،یگروه بحث قیطر از نیتمر خانواده، بستر در آن

 یخانگ فیتکل+سؤاالت به پاسخ و مطالب یبندجمع کوتاه،

 فهرست لیتکم اصالح و
 و فرد یهاکنندهخوشحال
 همسرش

 فرزند یعاطف تیوضع ییشناسا
 به او یوابستگ زانیم و نوجوان

 یاانهیرا یهایباز

 یاساس یهامهارت مورد در دانش جادیا سوم
ها آشنا دادن که با آنو موانع گوش یزندگ

دادن گوش ،یذهن مرور ،یخوانشدند )ذهن
پردازی، الیکردن، خقضاوت ،یانتخاب

دو کردن، بهیکیکردن، حتینص
 و کردن بحثجانب بودن، منحرفبهحق
بهبود رفتارها و ارتباط فرد دادن( و نیتسک

 با همسر و فرزند نوجوان خود

 ضرورت و یزندگ یهامهارت با ییآشنا قبل، جلسه فیمرور تکال
 مؤثر، ارتباط مهارت آموزش فرزندان، و نیوالد به هاآن آموزش

 یبندجمع لم،یف شینما ،یفکر بارش قیطر از نیتمر انجام
 یخانگ فی+تکلسؤاالت به پاسخ و مطالب

 آن در که یتینوشتن دو موقع -
 یهاحرف به ناخواسته صورتبه

 گوش خود نوجوان فرزند ایهمسر 
 اندنداده

 با آن در که یتینوشتن موقع -
 دچار خود نوجوان فرزند ای همسر

 یوگوگفت ای شده تعارض
 اند داده انجام را یخشمناک

 صیتشخ و دادنگوش نیتمر
 موانع وجود لیدلبه که یمواقع
تواند با همسر و ینم دادن،گوش

فرزند نوجوان رابطه درست برقرار 
 خود رفتار اصالح و یابیکنند و ارز

ارتباط سالم،  یهاراه نهیزم در دانش جادیا چهارم
هفت رفتار مخرب رابطه، هفت رفتار 

دادن فعال، موانع جلسه قبل،آموزش مهارت گوش فیمرور تکال
 ن،یگزیجا یو رفتارها یرونیدادن و ارتباط مؤثر، کنترل بگوش

ارتباط موانع  صیو تشخ ییشناساکه در آن  تیدو موقع ای کینوشتن 
مؤثر با همسر و فرزند نوجوان و 



 

 

 انتظارها یخانگ فیتکل محتوا هاهدف جلسه
 نوجوان فرزند و همسر با ارتباط در نیگزیجا
 هاآموخته براساس نگرش رییتغ و

 ،یگروه بحث قیازطر نیبا اصول ارتباط سالم، انجام تمر ییآشنا
 فی+تکلسؤاالت به پاسخ و مطالب یبندجمع کوتاه، لمیف شینما

 یخانگ

-اند با غلبه بر موانع ارتباطتوانسته

قبول را که قابل یرابطه کیمؤثر، 
 در مثبت احساس دیمنجر به تول

 شود، شانمقابل طرف و خودشان
 کنند برقرار

 کردن برطرف یبرا الزم نیتمر
 هاآن

 و نقش خانواده، گروه مورد در دانش جادیا پنجم
 یریادگیگروه و  یاز اعضا کیهر یفهیوظ
 یو خودکارآمد« هنرِ نه گفتن»

انواع  ،یفردنیقبل، آموزش مهارت ب یجلسه فیمرور تکال
 ،یفردنیاجزا و عناصر روابط ب ،یفردنیروابط ب دیفوا ت،یحما

 نداشتن یمنف یامدهایو پ یورزگروه، جرئت یهایژگیو
 ،یورزجرئت ابراز یراهکارها و یدور عوامل ،یورزجرئت

 قیطر از نیمندانه، انجام تمردر رفتار جرئت یگفتار فرهنگ
 یبندجمع لم،یف شیکردن، نما، سؤالیگروه بحثنقش،  یفایا

 یخانگ فیمطالب و پاسخ به سؤاالت+تکل

 تیموقع دو ای کینوشتن 
 او سندیبنو کهنیا و کنندهناراحت

 ایو آ گفتند چه خودشان گفت، چه
 توانستندیم هم گریید طور
 کنند؟ رفتار و ندیبگو

 و تعارض یهاتیموقع صیتشخ
 ینحوه یریادگی گفتن، نه نیتمر
خواسته از  کیمطرح کردن  حیصح

 همسر و فرزند نوجوان 

 ،یشناخت یدانش درمورد خطاها جادیا ششم
 دنید ینحوه رفتار، ABCو  یحلقو تیعل

خود،  یرفتارها یابیو ارز رونیافکار از ب
 همسر و فرزند نوجوان 

و  یشناخت یقبل، آموزش مفهوم خطاها یجلسه فیمرور تکال
 ABCبا  ییمشترک، آشنا یها بر زندگآن ریتأث ،یحلقو تیعل

انجام  ،یشناخت یو اصالح خطاها یشناخت یرفتار، انواع خطاها
 شینماکردن، سؤال ،یگروه بحث ،یفکر بارش قیاز طر نیتمر

 یخانگ فی+تکلسؤاالت به پاسخ و مطالب یبندجمع لم،یف

به  یکردن افکار برا ادداشتی
  یخطاهای ذهن دنیچالش کش

اصالح  ،یشناخت یخطاها یبازشناس
 دنبالبه که نکته نیها و توجه به اآن

 در مشکالت شروع عامل و مقصر
 نباشند یزندگ

 نسبت یآگاه شیافزا خود، به شتریتوجه ب هفتم
نفس با تمرکز بر اعتمادبه شیافزا خود، به

خود و بهبود ارتباط  یها و استعدادهاییتوانا
 با همسر و فرزند نوجوان 

قبل، آموزش مفهوم  یجلسه فیتکال مرور ها،یبا توانمند ییآشنا
 گران،یخود در رابطه با د ،یخودآگاه لیتشک یچگونگ ،یخودآگاه

 ،یهمدل یهااجزا و مؤلفه ،یمفهوم همدل ،یخودآگاه یهابخش
ها، تفاوت با آن حیبرخورد صح یشناخت احساسات و نحوه

جمالت ناتمام، بحث  قیطر از نیتمر انجام ،یهمدرد و یهمدل
 به پاسخ و مطالب یبندجمع کوتاه، لمیف شینما ،یگروه

 یخانگ فی+تکلسؤاالت

سؤال در مورد  17پاسخ دادن به  -
 خود

 همسر با که ییهاتینوشتن موقع -
 یهمدل خود نوجوان فرزند ای

 اندکرده

 یهمدل و خود نفساعتمادبه شیافزا
 یهمدرد یجابه شتریب



 

 انتظارها یخانگ فیتکل محتوا هاهدف جلسه

 طیزا و شرااسترس یهاتیشتاخت موقع هشتم
استرس  تیریمد ییتواناو  شدن نیخشمگ

 یسالمت جسم یو خشم خود با هدف ارتقا
 خود، همسر و فرزند نوجوان  یو روان

 ت،یماه استرس، تیریمد مهارت آموزش قبل، جلسه فیمرور تکال
 یهاها و اثرات استرس مزمن، منابع استرس و روشنشانه انواع،

 ت،یعصبان احساس(، مدارجانیمدار و همقابله با آن )مسئله
 یهاوهیش ییشناسا خشم، عوارض ز،یبرانگخشم یهاتیموقع
 ،یگروه بحث قیاز طر نیخشم، انجام تمر کنترل یبرا یعمل

 یبندجمع ،یروان یسازآرام کوتاه، لمیف شینما کردن، سؤال
 یخانگ فی+تکالسؤاالت به پاسخ و مطالب

 یپرسشنامه یهاپاسخ به سؤال -
 استرس زانیم یابیارز

چه باعث خشم آنان نوشتن آن -
 نیخشمگ که ییهاتیشده و موقع

 اندشده

کنترل استرس و خشم خود با استفاده 
 آموخته شده یهاکیاز تکن

 یهاتیمسئله در موفعسازگارانه حل ییتوانا نهم
 یخانوادگ و یشغل

 سازگارانه، مسئله حل مهارت آموزش قبل، جلسه فیمرور تکال
 بارش یهاکیتکن با ییآشنا مسئله، حل یهاگام مشکالت، انواع
 حل،راه یاجرا یابیارز یهاراه حل، راه نیبهتر انتخاب ،یفکر

 کوتاه، لمیف شینما و یگروه بحث قیطر از نیتمر انجام
 یخانگ فیتکل+  سؤاالت به پاسخ و مطالب یبندجمع

 یارائه و مشکل کینوشتن 
و  دیفوا یابیارز آن، یهاحلراه

 هاحلراه از کیهر یضررها

 ینحوه یریفراگ یبرا یکاف نیتمر
 ایمشکل کوچک  کیحل  حیصح

فرزند  ایمتوسط در ارتباط با همسر 
 نوجوان 

 طیشرا در یمنطق یریگمیتصم ییتوانا دهم
 یهایریگمیتصم به نسبت مختلف،
 یو آن یاحساس

 عوامل ،یریگمیتصم مهارت آموزش قبل، جلسه فیمرور تکال
 یریگمیتصم در معمول یهاروش ،یریگمیتصم در مؤثر یشخص

 گران،ید به یریگمیتصم یواگذار ،یآن ،ی)احساس
 انجام(، یمنطق یریگمیتصم و یکارانداختن و اهمالگوشپشت

 ،یکردن، بحث گروهکوچک، سؤال یهاگروه قیطر از نیتمر
 فی+تکالسؤاالت به پاسخ و مطالب یبندجمع کوتاه، لمیف شینما

 یخانگ

 لیدال همراه به میتصم کینوشتن 
 خود

 یهایریگمیتصم ینحوه ینیبازب
 یاحساس ماتیتصم صیخود و تشخ

 یمنطق از

 از استفاده و خود یپرورفرزند سبک یابیارز ازدهمی
 یتیترب حیصح یهاکیتکن

 یمحورها و یفرزندپرور مفهوم حیتشر قبل، جلسه فیمرور تکال
 یفرزندپرور یهاکنترل(، سبک و)محبت  یفرزندپرور یاساس

(A ،B ،C  وDآشنا ،)ینحوه ،یدر فرزندپرور یبا نکات اساس یی 
 یرفتارها قیو تشو دییتأ یارتباط مؤثر با فرزندان، نحوه یبرقرار

شرح رفتار نامطلوب فرزند نوجوان 
 یجهیخود، روش برخورد او و نت

 حاصله

 و نوجوان فرزند به شتریتوجه ب
مؤثر از  یاستفاده و او یرفتارها

 یجاآموخته شده به یهاکیتکن
 یناکارآمد قبل یهاروش



 

 

 انتظارها یخانگ فیتکل محتوا هاهدف جلسه
آموزش  د،یآموزش رفتار جد یدستوردادن، نحوه یوهیمثبت، ش

با  ییمثبت و اصول آن، آشنا یرفتار نامطلوب، فرزندپرور تیریمد
 قیاز طر نیتمر زند،یم بیفرزند ما آس یهیکه به روح ییرفتارها

مطالب و  یبندجمع لم،یف شینما کردن، سؤال ،یبحث گروه
 یخانگ فیپاسخ به سؤاالت+تکل

 و نوجوان فرزند با حیصح برخورد نیتمر دوازدهم
 مؤثر و سالم ارتباط یبرقرار در افتنیمهارت

 او با

 ینوجوان دوران مهم راتییتغ و ینوجوان قبل، جلسه فیمرور تکال
ارتباط  یبرقرار ینحوه و( یاجتماع و یجانیه ،یشناخت ،ی)جسمان

با او،  یبه نوجوان و همدل یفیبهتر با نوجوانان، اختصاص زمان ک
 یبندجمع کوتاه، لمیف شینما ،یگروه بحث قیطر از نیانجام تمر

 یخانگ فی+تکلسؤاالت به پاسخ و مطالب

 نوجوان فرزند با که یتینوشتن موقع
 آن جینتا و اندکرده مشورت خود

 فرزند یبرا یفیاختصاص زمان ک
 در او مشارکت جلب خود، نوجوان

 او در مشارکت زهیانگ جادیا و امور

 بیدوره و ترغاخذ بازخورد از  یانیپا
ها در نیتمر یادامه به کنندگانشرکت

 یطول زندگ

از حضور مستمر  یقدردان شده در دوره، مطالب مطرح یبندجمع
 یط یآموزش ینامهیگواه یآزمون و اهداپس یاجرا دوره، نیدر ا

 یفرهنگ هیکنندگان+هددوره به شرکت

ها و شرکت در نیاستمرار انجام تمر ندارد
 یمشاوره اختصاصجلسات 
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 هاافتهی
 یشناخت تیجمع فیالف( توص

سازمان  کی یقرارداد ای یمانیپ ،ینفر بودند که همه از کارکنان رسم 30جمعاً  ،گواه و شیگروه آزما یاعضا
 مادران یسن نیانگیسال و م 87/47سال و پدران گروه گواه  46 شیپدران گروه آزما یسن نیانگیبودند. م یدولت

 گروه نیوالد مشترک یزندگ مدت نیانگیسال، م 07/43گروه گواه  مادران و سال 13/41 شیآزما گروه
 نیانگیسال و م 6/27 شیآزما گروه پدران ازدواج سن نیانگیسال، م 73/18گروه گواه  و سال 40/18شیآزما
 سن نیانگیم وسال 73/22 شیآزما گروه مادران ازدواج سن نیانگیم سال، 13/29 گواه گروه پدران ازدواج سن

 نیانگیم و پلمیدفوق شیآزما گروه نیوالد التیتحص نیانگیم و سال 80/24 گواه گروه مادران ازدواج
 9گروه گواه در  دختر و 8 پسر و 7 شیآزما گروه در فرزندان تیجنس و سانسیل گواه گروه نیوالد التیتحص

نفر  11در گروه گواه  نفر فرزند دوم و 6 اول فرزند نفر 9 شیآزما گروه در فرزندان تولد بیترت ور تدخ 6 پسر و
 نفر فرزند دوم بوده است. 4 فرزند اول و

 هاشاخص فیب( توص
 10 و تیزوج یرضامند یفیتوص یهاشاخص با ارتباط در انیپاسخگو تیوضع یبررس به بخش، نیا در

 ،ییزناشو تیرضا همسران، یشیاندآن پرداخته شده است که عبارتند از: مطلوب به مربوط اسیمقخرده
 ،یاقتصاد یهاتیفعال و یمال مسئله، امورحل روش ،یاجتماع و یارتباط یرفتارها ،یشخص یرفتارها

 تعامل. ینحوه و فراغت اوقات ،یروش فرزندپرور ،یمذهب رفتار و احساسات

 تیزوج یرضامند ریمتغ یفیتوص یهاآماره -2 جدول
 گروه

 شیآزما کنترل ریمتغ مرحله

 نیانگیم اریانحراف مع نیانگیم اریانحراف مع

 یشیاندمطلوب آزمونشیپ 733/32 925/10 867/33 474/10

 آزمونپس 133/34 753/9 400/32 176/9

 یریگیپ 533/34 568/9 - -

 ییزناشو تیرضا آزمونشیپ 133/27 274/10 733/26 896/9

 آزمونپس 000/30 191/7 400/26 048/10

 یریگیپ 467/30 896/6 - -

 یشخص یرفتارها آزمونشیپ 933/38 878/14 000/39 066/12
 آزمونپس 67/39 246/14 800/38 052/14

 یریگیپ 000/40 025/14 - -

و  یارتباط یرفتارها آزمونشیپ 333/32 080/14 467/32 699/12
 آزمونپس 000/34 530/12 733/32 538/12 یاجتماع

 یریگیپ 533/34 124/12 - -

 مسئلهروش حل آزمونشیپ 867/19 334/9 333/20 492/11
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 گروه

 شیآزما کنترل ریمتغ مرحله

 نیانگیم اریانحراف مع نیانگیم اریانحراف مع

 آزمونپس 067/21 950/7 000/20 547/10

 یریگیپ 667/21 743/7 - -

 یامور مال آزمونشیپ 267/23 051/9 800/24 046/8

 آزمونپس 267/24 198/8 467/24 245/8

 یریگیپ 600/24 679/7 - -

 یاحساسات و رفتار مذهب آزمونشیپ 800/20 259/6 667/20 477/4

 آزمونپس 067/22 271/5 200/20 338/4

 یریگیپ 600/22 881/4 - -

 یروش فرزندپرور آزمونشیپ 267/21 311/8 933/21 598/9

 آزمونپس 067/23 116/7 867/21 400/10

 یریگیپ 467/23 070/7 - -

 اوقات فراغت آزمونشیپ 667/24 997/8 133/25 149/9

 آزمونپس 267/25 311/8 667/24 092/9

 یریگیپ 733/25 102/8 - -

 نحوه تعامل آزمونشیپ 667/35 225/9 933/35 513/8

 آزمونپس 000/38 000/8 867/35 613/9

 یریگیپ 600/38 799/7 - -

 کل تیزوج یرضامند آزمونشیپ 667/276 385/93 867/279 021/40

 آزمونپس 533/290 640/80 667/277 744/38

 یریگیپ 200/296 296/77 - -

آزمون و آزمون، پسبه تفکیک دو گروه، و مراحل پیش تیزوج یرضامند ریهای توصیفی حاصل از متغیافته
 تیزوج یرضامند ریدر متغ نیانگیم شیجدول نشانگر افزا نیا یهاافتهیارائه شده است.  2در جدول  ،یریگیپ

مداخله،  یآزمایش پس از تجربه گروه دیگر، انیباست. به یریگیآموزش و پ یآزمایش، پس از دورهگروه 
ها در بین اسیمقخرده تمام در باً یحالی است که گروه کنترل تقر است. این در را گزارش کرده یبهتر طیشرا

 دهد. ای نشان نمیمالحظهآزمون تغییر قابلآزمون و پسمراحل پیش

 هاهیفرض نییج( تب
 قرار لیتحل مورد رهیچندمتغ انسیکووار لیتحل روش با تیزوج یرضامند یهااسیمقخرده تمام بخش، نیدر ا

 و آزمونشی)پ مراحل کیتفکها بهداده عیبودن توزرمالن فرض یبرقرار از نانیمنظور اطمبه نیهمچن. گرفت
دست آمده نشان داد، به جیاستفاده شد. نتا لکیو -رویکنترل(، از آزمون شاپ و شیها )آزماآزمون( و گروهپس

 یبراسپس  .است برقرار نمرات عیبودن توزرمالن فرض ن،ی(. بنابرا<05/0p) ستیمعنادار ن رهایاز متغ کیچیه
مشاهده  F یمعنادار عدم ن،یلو آزمون از استفاده با پژوهش یرهایمتغ انسیوار یهمگن فرضشیپ یبررس
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فرض شیها برقرار است. پانسیوار یهمسان یمفروضه که بود موضوع نیا انگریب نی(. آزمون لو<05/0pشده )
(، F=27/2) باکس. ام آزمون جهیشد. نت یبراساس آزمون ام. باکس بررس زین انسیکووار یهاسیماتر یبرابر
 یها برابرند، نقض مفروضه همگنکه حجم نمونه ی(. هنگامP<05/0بود ) Fمقدار  یاز معنادار یحاک
 ،یریچندمتغ اثر یمعنادار یابیارز یبرا حالت، نیا در. دارد جینتا یرو بر یکم اثر انسیکووار یهاسیماتر

 شود.یم هیتوص یالیپ مالک از استفاده

  رهیچندمتغ انسیوار لیتحل آزمون جینتا -3جدول 
 یسطح معنادار خطا یآزاد یدرجه هیفرض یآزاد یهدرج F مقدار آزمون

 001/0 9 10 94/6 88/0 ییالیاثر پ
 001/0 9 10 94/6 11/0 لکزیو یالمبدا

 001/0 9 10 94/6 72/7 نگیاثر هاتل
 001/0 9 10 94/6 72/7 یروشهیر نیبزرگتر

از آن است  یحاک رهیچندمتغ انسیکووار لیحاصل از تحل یهاافتهیشود، یمشاهده م 3در جدول که  طورهمان
های معنادار است. یافته P>05/0در سطح  9و  10 یآزاد یها، با درجهدست آمده در تمام آزمونبه Fکه 

آزمون، تفاوت شیپ اثر حذف از پس و گروه دو در تیزوج یرضامند ریمتغ یهااسیمقحاصل نشان داد، در خرده
درک  ی(. در ادامه براPillai’s Trace=8/0 و F=94/6( و )df=9 و 10و ) p<05/0معنادار وجود دارد 

 یآزمودننیاثرات ب یهاآزمون جدول وابسته، یرهایمتغ بر مستقل یرهایمتغ جداگانه ریتأث یتر و بررسقیدق
 . شودیارائه م

 تیزوج یرضامند یهااسیمقخرده یآزمودن نیهای اثر بنتایج آزمون-4 جدول
 اثر یاندازه یمعنادار F یآزاد یدرجه نوع سوم مجذورات وابسته ریمتغ

 826/0 001/0 588/15 1 050/24 یشیاندمطلوب

 464/0 001/0 183/16 1 161/67 ییزناشو تیرضا

 473/0 001/0 325/7 1 059/6 یشخص یرفتارها

 289/0 014/0 406/13 1 294/13 یو اجتماع یارتباط یرفتارها

 427/0 020/0 850/7 1 228/17 مسئلهروش حل

 304/0 012/0 255/6 1 137/12 یامور مال

 258/0 022/0 806/17 1 308/24 یاحساسات و رفتار مذهب

 497/0 001/0 878/9 1 197/23 یروش فرزندپرور

 354/0 006/0 275/18 1 226/8 اوقات فراغت

 504/0 001/0 328/6 1 922/43 تعامل ینحوه

 یرضامند ریمتغ یهااسیمقآزمون خردهپس یشده اصالح نمرات نیانگیم که است آن از یحاک 4 جدول جینتا
داشته  گریکدیو کنترل، تفاوت معنادار با  شیدر دو گروه آزما آزمونشیبعد از برداشتن اثر نمرات پ ت،یزوج



 ... شناختیراحی و تدوین برنامه مداخله روانط                                                                                           36

 

محور بر خانواده یشناختروان یامداخله یبرنامه مثبت ریتأث از یحاک نکته نیا (.P<05/0است )
 .است 82/0 تا 25/0 نیدست آمده ببه یاثرها یاندازه یدامنه و بوده تیزوج یرضامند ریمتغ یهااسیمقخرده

 لیدلبه. شد استفاده مکرر یریگاندازه یاز روش آمار ،یریگیپ یاثر مداخله در مرحله یداریپا یبررس یبرا
 .شد استفاده اسریگ -هوسنیگر F افتهیلیتعد یهاآماره از یموچل تیشدن آزمون کرو معنادار

 (مکرر یریگ)اندازه یگروههای اثر دروننتایج آزمون -5جدول 
 اثر یاندازه یمعنادار F یآزاد یدرجه نوع سوم مجذورات وابسته ریمتغ

 38/0 01/0 3/8 08/1 8/26 یشیاندمطلوب

 36/0 01/0 16/8 09/1 73/97 ییزناشو تیرضا

 35/0 006/0 63/7 53/1 93/8 یشخص یرفتارها

 43/0 005/0 95/10 03/1 51/39 یو اجتماع یارتباط یرفتارها

 29/0 02/0 86/5 12/1 2/25 مسئلهروش حل

 26/0 03/0 02/5 23/1 44/14 یامور مال

 45/0 002/0 82/11 27/1 64/25 یاحساسات و رفتار مذهب

 37/0 01/0 38/8 07/1 2/41 یروش فرزندپرور

 37/0 007/0 52/8 21/1 57/8 اوقات فراغت

 48/0 003/0 05/13 13/1 04/72 تعاملی نحوه

 بود معنادار شیآزما گروه در ت،یزوج یرضامند ریمتغ یهااسیمقخرده Fاز آن است که  یحاک 5 جدول جینتا
(05/0>Pا .)یرضامند ریمحور بر متغخانواده یشناختروان یامداخله یبرنامه مثبت ریتأث از یحاک نکته نی 

 نیدست آمده ببه یاثرها یاندازه یدامنه و بوده یریگیآزمون و پآزمون، پسشیپ مراحل طول در تیزوج
 یاثر مداخله تا مرحله یادامه و ثبات از یحاک زین وابسته یرهایمتغ ینمودارها یبررس .بود 48/0 تا 26/0

 است. یریگیپ

 یریگجهیبحث و نت
 شاغل نیآن در والد یاثربخش یمحور و بررسخانواده یشناختروان یمداخله یبرنامه نیپژوهش حاضر به تدو

 البته. بود یشیآزما گروه یاعضا در تیزوج یرضامند سطح یارتقا از یحاک جینتا. پرداخت نوجوان فرزند یدارا
 ییروا از نانیاطم گرفت، انجام مداخله یاثربخش مورد در یبررس و بحث از قبل برنامه نیا کهنیبه اتوجه  با

 یشناختروان یمداخله یبرنامه از شرح مختصر جلسات نسخه کی رو،نیبود. ازا یضرور آن یمحتوا
 یهامصداق و ینظر تناسب یبررس هدف با که یستیلچک به همراه شده، هیفرم کاربرگ ته 14محور و خانواده

 تناسب زانیم تا شد داده قرار یشناسروان متخصصان از استادان و نفر 10 اریاخت در بود، شده هیته یرفتار

 نمرات نیانگیم. کنند مشخص کرتیل فیط یریگاندازه اسیمق در را یآموزش یبرنامه جلسات از کیهر
 یبسته ییمحتوا ییروا اساس، نیا بر. بود( 5 انهیم و 53/4 نیانگیم)با  9/4 تا 2/4 از بسته، کل به داوران
استفاده شد تا  زیاثر نی معطوف به اندازه یسازه ییشد. سپس از روش روا یابیدر حد مناسب ارز یآموزش
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 یبرا. دیآ دستبه ها،داده لیتحل و مداخله یاجرا از بعد ت،یزوج یشده بر رضامند نیاثر مداخله تدو یاندازه
 ینمره سپس و شد یبررس رهیچندمتغ انسیکووار لیتحل یهاشده، ابتدا مفروضه ادی ریمتغ اثر اندازه یبررس

 اصالحنمرات  نیانگینشان داد، م جینتا قرار گرفت. سهیو گواه مورد مقا شیوابسته در دو گروه آزما ریمتغ یکل
 با گواه و شیآزما گروه دو در آزمونشیپ نمرات اثر برداشتن از بعد ت،یزوج یرضامند ریآزمون متغپسی هشد

 یشناختروان یمداخله یبرنامه مثبت ریتأث از یحاک امر نی(. اP<05/0) داشتند معنادار تفاوت گریکدی
اثر مداخله، از روش  یداریپا یبررس یبرا ،یریگیپ یمرحله در. بود تیزوج یرضامند ریمحور بر متغخانواده

اثر  یاز اندازه زانیم نیبود. ا 70/0دست آمده اثر به یاندازه یدامنه و شد استفاده مکرر یریگاندازه یآمار
 یاست که مداخله نیا یدهندهقرار داشته و نشان ادیاثر متوسط تا ز یکوهن، از اندازه یبندبراساس طبقه

 یشناختروان یمداخله یبرنامه ییروا نییبرخوردار است. در تب یمناسب یسازه ییشده از روا یطراح
 یشناختروانی مداخلهی برنامه ،یطراح گانههفت یهاگام یاجرا از پس گفت، دیبا زیمحور نخانواده
 برخوردار تیزوج یرضامند ریمتغ بر یاثرگذار جهت در الزم ییروا و اعتبار از است توانسته محورخانواده

 یو اثربخش ییشده، از روا نیمحور تدوخانواده یشناختروانی مداخلهی برنامه که است آن یمعنابه نیباشد. ا
محور مؤثر در خانواده یهامداخله از یکیعنوان به یآموزش یهابرنامه ریمانند سا تواندیم الزم برخوردار بوده و

 یاثربخش زانیم ی. در مورد بررسردیشاغل، مورد استفاده متخصصان قرار گ نیوالد تیزوج یرضامند شیافزا
(، 2007) کاراهان و نیالسی نظربه بنا ز،ین شاغل نیوالد تیزوج یبر رضامند یشناختروانی مداخلهی برنامه

و ارتباط نادرست  یشود، مشکالت ارتباطیم نیزوج یدر زندگ یروز ناسازگارب موجب که یعوامل نیترمهم از
 مانهیصم و حیارتباط سالم، صح یبرقرار یبرا یمناسب و ضرور یهافقدان مهارت یهجینتست که ا هاآن

 ییزناشو در تیرضا و صمیمیت افزایش و ایجاد فرآیند در مهمی گام کارآمد، ارتباط یادگیری بنابراین،. است
مبادله رفتار، آموزش  یعنی ؛نیزوج روابط یسازیغن یهامهارت بر زیمحور نخانواده یبرنامه تمرکز. است

 نیبه والد یرفتار -یشناخت کردیبا رو دادن فعالو گوش یمسئله، مهارت همدلمهارت حل ،یارتباط یهامهارت
 بودن اثربخش مورد در پژوهشگران ریحاصل از مطالعات سا یهاافتهی با آمده، دستبه جینتا. است بوده شاغل

 نیا یاثربخش علت نییسو است. در تبهم همسران تیزوج یرضامند یمحور بر ارتقاخانواده یهاآموزش
بر انتقال دانش، اخذ  عالوه کردیرو نیا اشاره کرد. در یرفتار -یشناخت کردیتوان به انتخاب رویم زین مداخله

 نوع نیشود. ایم استفاده رفتار رییتغ منظوربه مهارت جادیا یبرا یفیتکل یهانیتمر از نگرش، رییبازخورد و تغ
 فیهم دارد. هرچند انجام تکال یتربلکه اثرات ماندگار ؛شودیم یرسطحیغ یهایریادگی باعث تنهانه ،آموزش

طرح  یبرا یروش نوشتار یجادهند بهیم حیترج مراجعان نیساالن دشوار است و معموالً ابزرگ یبرا یخانگ
 یهااز اثرات نوشتن مطالب در کاربرگ یپس از آگاه یکنند، ول استفاده یمشکالت خود از روش گفتار

 .شد جینتا بهبود موجب کار نیهم کردند و یمربوطه تالش کاف یهانیانجام تمر یبرا ،ینیتمر

است.  یزندگ یهاآموزش مهارت یعنیآموزش،  نیا یبرنامه و محور اصل یمربوط به محتوا ،یبعد ینکته
 مسائل با ییارویرو در افراد از یاریبس ،یزندگ یهاوهیش رییتغ و یفرهنگ قیعم راتییتغ جادیرغم اامروزه به

 یآنان را در مواجهه با مسائل و مشکالت زندگ، موضوع نیهستند و هم یالزم و اساس یهاییتوانا فاقد یزندگ
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قابل  یزندگ یالزم برا یهاکه همه مهارت است یحال در نیا (.1395، 1نکهی)کل است کرده ریپذبیآس روزمره
تر فعال مشارکت باعث دوره، نیا در کنندگانشرکت یزندگ در آموزش یخال یجا ن،ی. بنابراهستند یریفراگ

 یهامهارت برنامه، نیا یمحتوا نیدر تدو یشد. محور بعد هاآموخته یاثربخش زانیم و تیجذاب شیآنان و افزا
 یهاها، از آموختهنیبا انجام تمر شده و آشنا شتریها بمهارت نیکنندگان در دوره با ابود. شرکت ییزناشو یزندگ

 نیا کردند و دایشرکت در دوره پ یبرا یشتریب یزهیانگ نیاستفاده کردند. همچن یخانوادگ یخود در زندگ
 یبرا که مهم نکته نیتوجه به ا با .داشت ییبسزا ریتأث آنان، به آموزش یاثربخش زانیم شیافزا در موضوع

ما قبل از ازدواج  یاست که در جامعه یحال در نیاست و ا ضرورت کیکار، کسب مهارت در آن کار  هر انجام
فراوان  یمندهعالق شود،یبه همسران داده نم یفرزندان، آموزش مؤثر تیمشترک و ترب یو آغاز زندگ

 توجه است. قابل دوره نیا یشده و اثر بخش کنندگان به مطالب ارائهشرکت
 ،یزمان و یمکان سبمنا طیوره در شراد یالزم با مسئوالن سازمان و اخذ مجوز برگزار ینکته سوم: هماهنگ

ربط در مورد ضرورت یذ رانیمد هیتوج لیدل)به کارگاه در کارکنان تنش بدون حضور جلسه، هر در ییرایپذ
 دوره نیا یاثربخش لیدال گریتواند از دیم ،یآموزش ینامهیحضور منظم افراد در دوره( و باالخره صدور گواه

 .باشد
ه زن و مرد است ک ییکارهاراه از یکی ن،یزوج آموزش با تیزوج یرضامند یارتقا کهنیا آخر ینکته

مقابله  یبرا یترمناسب یاهحلکنند و راه تیریتوانند با استفاده از آن احساسات، افکار و رفتار خود را مدیم
 یهاآموزش نیبه اتوجه  عدم(. 1393 ،یسرگلزا و یدسترس ،یمحمدپور، زادهی)نور نندیبا مشکالتشان برگز

 ،یحساس نوجوان یدوره در ژهیوبه شان،فرزندان با آنان ارتباط و گریکدیتواند در ارتباط همسران با یم یکاربرد
 یمداخله یبرنامه که ددا نشان حاضر پژوهش جینتا شد، انیچه بمواجه کند. بنابر آن یجد یهاآنان را با چالش

 یدوره شودیم شنهادیپ رو،نیازا .است بوده مؤثر شاغل نیوالد تیزوج یرضامند یدر ارتقا یشناختروان
 نیهمچن. شود ینیبشیها پسازمان یهمه یساالنه یآموزش میها در تقوخانواده یشناختروان یتوانمندساز

 یشناسروان یهارشته النیالتحصبا استفاده از فارغ یها و مؤسسات دولتسازمان در مشاوره مرکز جادیا طرح
 .ردیگ قرار یریگیها، ارائه و مورد پشاغل در همان سازمان

 زین پژوهش نیها، اداده لیوتحلهیتجز و جیها، استخراج نتاپرسشنامه یاجرا در ادیبا وجود تالش و دقت ز
 له:خود مواجه بود، از جم یهاهدف به دنیرس یبرا ییهاتیها با محدودپژوهش گرید مانند
 .کرد عمل اطیدست آمده، با احتبه یهاافتهی میتعم در دیبا -1
 به وابسته ابزار نیا که است یضرور نکته نیپژوهش، توجه به ا یبودن همه ابزارها وجود استاندارد با -2

 د.ندارن مصداق کسانی طوربه طیها و شراها، سازمانجوامع، فرهنگ یهمه در و هستند فرهنگ
 حیو ترج یوشتارن یهانیها، انجام تمرکاربرگ لیتکم یبرا انیآقا ژهیوو بهساالن بزرگ لیعدم تما -3
 .یشفاه انیب از استفاده به آنان

                                                           
1. Kleinke, C. L. 
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عالقه  یدوره جلسات در شرکت به کهآن با نیوالد از یتعداد ،یبرنامه در ساعات ادار یبا وجود اجرا -4
 جلسات نشدند.کار، موفق به حضور در تمام  حجم لیدلداشتند، به لیو تما

 منابع
 دانشگاه تهران. تهران: .یازدواج و شکوه همسر یشناسروان(. 1393. )ع. غافروز، 

 .انیو مرب ایانجمن اولتهران: . خانواده: همسران برتر یشناسروان(. 1387) .ع. غافروز، 

 یمجله (.)فرم کوتاه افروز همسران تمندییرضا اسیمق یابی(. ساخت و هنجار1390) .م ،یو قدرت .،ع .افروز، غ
 .3-16 ،1 .تهران دانشگاه یتیو علوم ترب یشناسنروا یدانشکده یتیو علوم ترب یشناسروان

. نیزوج ییبر کاهش تعارضات زناشو یارتباط یهامهارت یآموزش گروه یاثربخش(. 1392ر. ) س،یبریو لطافت .،ا ،یامان
 .17-36 (،2)3. یکاربرد یشناسروان ینامهدوفصل

بخشی پژوهشی توان -علمی یمجلهخانواده محور.  کردیبر رو ی(. مرور1393ح. ) ،یباقرو م.،  ،یانیدالوند، ح.، رصاف
 .1-8 (،1)8 .نوین

 یآموزش یهامداخله یاثربخش یسهی(. مقا1393) .ز ،یفونیباغط یو کرم .،م ان،یخالد .،ا ،یعابد ،.م ،یشوشتر
 قاتیتحق. یفعالشیتوجه و باختالل نقص یهانشانه کاهش بر یبیمحور و ترککودکمحور، نیوالد یشناختروان
 .380-390 ،3(12) .یرفتار علوم

 یمحور بر سالمت روانو آموزش خانواده یشناختمداخالت بهنگام روان ریثأت(. 1388. )ع. غافروز، و س.،  ،یفرامرز
 .272-288(، 3)13. یشناسروانفرزند با نشانگان داون.  یپدران دارا

محور خانواده یشناختروان مئاخالت یاثربخش یابی(. ارز1396زاده، ص. )حنطوشو  .،ا پور،یع.، عل .غ. افروز.، م ،یلتیفض
سالمت.  یشناسروان یپژوهش یعلم ینامهفصل. شانیدر مادران باردار و وزن تولد نوزادان ا تیزوج یبر رضامند

6(3)، 118-135. 

 درون روابط یسازیغن بر یمبتن یدرمانروان یاثربخش . (1396) م. ،کتاییشکوه و ،ا. پژوهبه ع.، غ. افروز س.، زادهقاسم
 مطالعات ینامهفصل .یرفتار اختالل با کودکان ینیبال یهانشانه و مادران یفرزندپرور مهارت بر یخانوادگ

 .7-24 (،1)13 .یشناختروان

 با هوش و یآموزشگاه طیمح یرابطه یبررس (.1388) .ج ،یااژه و .،پ ح. ،یفیشر .،ع غ. افروز، م.، ،یرکوهیم یقدرت
 .109-124 (،16)7 .یآموزش تیریمد و یرهبر ینامهفصل .زهوشیت پسر و دختر آموزاندانش تیخالق

 .یتخصص یرسانه :. تهرانیشهرام محمدخان ی. ترجمهیزندگ یهاکامل مهارت یمجموعه(. 1395ک. ) نکه،یکل

 شهر در زن متأهل معلمان نیب افروز تیمندی زوجتیرضا اسیمق ییبودن، اعتبار، روا یعمل یبررس(. 1390. )م ،یمحب
و  یشناسروان یدانشکده ،تهران یسنجارشد روان یکارشناس ینامهانیپا های تفکر.آن با سبک یرابطه و تهران

 .واحد تهران مرکزی یدانشگاه آزاد اسالم یعلوم اجتماع

ارتباط بر کاهش  یسازیغن یبرنامه ریثأت(. 1395زاده، ع. )عبدالهو رضا.،  ا،یم.، داورن یم.، زهراکار، ک.، شاکرم ،یمظهر
 .32-44 ،(102)29. رانیا یپرستار یهینشرهر دو شاغل.  یهازوج ییتعارضات زناشو
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و قدرت  یشهرام محمدخان ی. ترجمهییزناشو یزندگ یهامهارت(. 1395پالک، ک. )و پ.،  نگ،یم.، فن ،یمک ک
 . نایسابن: . تهرانیعابد

بر  یزندگ یآموزش مهارت ها ی(. اثربخش1393. م. )ییسرگلزاو دسترس. م.،  ع.، ،یمحمدزاده.، ر ،یاولیپور لینور
 ،(29)8مواد.  مصرفسوء یادپژوهیاعت ینامهفصلمعتادان در حال ترک.  ییزناشو تینفس و رضاعزت ارتقا

37-48. 
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