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  چكيده
 پـس آزمـون بـا    -اين پژوهش نيمه آزمايشي از نوع گروه هاي نا معادل با گروه شاهد و  پيش     

ش گروهي برنامه غني سازي روابط زناشوئي به شـيوه اولـسون             اثر بخشي آموز   تعيينهدف  

بر رضامندي زناشوئي زناني كه شوهرانشان در برنامه ارتقا روابط زناشوئي شركت نداشتند،       

به اين منظور با روش نمونه گيري در دسترس از بين جامعه آماري زنـان               . طراحي و اجرا شد   

 تهران كه در زمـان انجـام       6مت شهرداري منطقه    متاهل مراجعه كننده به يكي از خانه هاي سال        

اين مطالعه پرونده شكايت از همسر يا تقاضاي طالق در دادگاه خانواده نداشته، بصورت تمـام       

 داوطلب انتخاب و بـا روش       40وقت در بيرون از منزل شاغل نبوده وحداقل يك فرزند داشتند،            

 دقيقـه  90 جلسه 10گروه آزمايشي در. غير تصادفي به دو گروه آزمايشي و گواه تقسيم شدند    

شـركت  ) 1999اولـسون و اولـسون،   (اي آموزش غني سازي رابطه زناشوئي به شيوه اولسون 

بـه  . كرده و گروه شاهد به عنوان فهرست انتظار، هيچ مداخله سازمان يافته اي دريافت نكردند               

اسـتفاده  ) 1385گري،  بهمني، عس (  سوالي مقياس انريچ   40منظور سنجش متغير وابسته از فرم       

بـراي محاسـبه فراوانـي، ميـانگين، تحليـل      SPSS-16 داده ها با استفاده از نرم افزار آماري . شد

   .واريانس، آزمون لوين وتحليل كواريانس  پردازش شد

   گروهداد كه ميانگين رضامندي كلي زناشويي زنان در  نشانمتغيره  نتايج تحليل كواريانس چند

معنـادار   (p<%1)  درصد 1ها به لحاظ آماري در سطح احتمال گواه و تفاوتآزمايش بيشتر از 

به اين ترتيب مي توان نتيجه گرفت كه برنامه آموزش غني سـازي روابـط زناشـوئي بـه               . است

توانـد باعـث     سبك اولسون حتي وقتي شوهران در برنامه آموزشي مـشاركت ندارنـد نيـز مـي               

  .دافزايش رضامندي كلي زناشوئي زنان شو
  

رضامندي زناشوئي زنان،آموزش گروهي، غني سازي زناشوئي، عدم مـشاركت          :ها  كليدواژه

  شوهران در برنامه ارتقا روابط زناشوئي
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 مقدمه

در پي تحوالت عميق و سـريع دهـه هـاي اخيـر در               
ساختار نهادهاي اجتماعي از جمله كاهش تدريجي اشكال      

هـاي   نوادهقديمي تر خانواده هاي چند نسلي بـه نفـع خـا      
متشكل از يـك زن و مـرد و فرزنـدان  آنهـا، ارتباطـات                
زناشوئي نيز بيش از گذشته نقطه تمركز انتظارات همسران         
از يكديگر براي ارضاء نياز هاي رواني اجتماعي شده و از       
اين روي  درصورت عدم آمادگي ايفاي صحيح نقش هاي          

 را  مورد انتظار، زمينه ساز دلسردي و آزردگي از يكـديگر         
  ]. 1[نيز بيش از گذشته براي آنها فراهم كرده است

معتقد است، امروزه جوانان بيش از گذشته        ] 2 [1ميس
از همسر خود توقع روابط صميمانه دارند، اما مهارت هاي    
الزم را در جهت ايجاد آن كسب نمي كنند و اين كمبـود             
شناخت و مهارت هاي الزم در زمينه غني سازي ارتبـاط،           

لقوه مي تواند زمينه ساز برآورده نشدن انتظارات و         بطور با 
خواسته هـا و در نتيجـه كـاهش رضـامندي همـسران از              

  .ازدواج شان شود
 رضامندي زناشوئي را برآيند ميزان همـاهنگي و      2وينچ

انطباق بين وضعيت مورد انتظار فرد با وضعيتي مـي دانـد    
  ].3[كه هم اكنون در زندگي زناشوئي اش تجربه مي كنـد          

، رضامندي  زناشوئي تاثير بـسزائي بـر         3به اعتقاد ماركمن  
خانواده و سالمت جـسمي و روانـي اعـضاي آن دارد و             
زنان متاهل اولين كساني هـستند كـه از نابـساماني هـاي             

تواننـد عامـل يـا        خانواده تاثير منفي گرفته و خود نيز مي       
  ].4[ تشديد كننده آن باشند

ت خـانوادگي و    مطالعات نشان داده است كه مـشكال      
كاهش  رضامندي زناشوئي متعاقب آن مي تواند موجـب          
بروز مشكالت رفتـاري و كـاهش سـازگاري جنـسي در            

، اختالالت اضطرابي و افسردگي در زنان، سوء      ]5[زوجين
مصرف الكل در مردان و مشكالت رفتاري در كودكان به           
ويژه پسران شده و بر رفتار مادرانه زنان نيـز تـاثير منفـي              

   ].5[ذاردبگ

                                                 
1 . Mice 
2 . Winch 
3 . Mark man 

بسياري از درمانگران اولين گام براي بهبـود عملكـرد          
زوج ها را آموزش مهارت هاي ارتباطي به آنها مي داننـد            

بـاطي شـايعترين شـكايتي اسـت كـه          زيرا مـشكالت ارت   
   ].6[هاي جوياي كمك ابراز مي كنند زوج

اصالني، نشان داده است كـه آمـوزش مهـارت هـاي            
ائي خـانواده در مقولـه هـاي        ارتباطي باعث باال رفتن كار    

حل مسئله، ارتباط نقش ها، همراهي عاطفي، كنترل رفتـار          
 دريافـت   4بالمبـرگ  ]. 7[و عملكرد كلي خانواده مي شود     

زوجيني كه در برنامه بهبود ارتباط شركت كردند، رضايت     
گاتمن نشان داد زوج هائي كه      .و شادكامي بيشتري داشتند   

تقابل بيشتري  نيز با هـم       رضامندي بيشتري دارند ارتباط م    
ماركمن نيز نشان داده است كـه آمـوزش مهـارت           . دارند

هاي ارتباطي قبل از ازدواج با كيفيت رابطه و رضـامندي           
   ].8[زناشوئي رابطه مثبت دارد

با اين وجود شواهد حاكي از وجود تفاوت جدي بين          
انگيزه و نيز ميزان مشاركت زنان و مردان براي شركت در           

اوليا بـه مطالعـاتي     . اي ارتقا رابطه زناشوئي است    برنامه ه 
اشاره كرده است كه نشان مـي دهنـد عمومـا رضـامندي             
زناشوئي مردان از زنان بيشتر بوده و آنان نسبت به شرايط           
موجود در رابطه خود با همـسر كمتـر احـساس ناكـامي             

و از اين روي كمتر از زنان نيز مايل به اسـتفاده             ] 4[كرده
در عـين حـال     . ورانه در اين زمينه ها هستند     از خدمات يا  

گزارش بلوم به مطالعات ديگري اشاره كـرده اسـت كـه            
نشان داده اند كه زنها بيش از مردان از مشكالت روزمـره            
زندگي  زناشوئي شـكايت داشـته و ناراضـي از اوضـاع             
هستند و بنابر اين بـيش از مـردان بـه دنبـال اسـتفاده از                

 بهبود رابطه زناشوئي بـوده      فرصت هاي كمك گيري براي    
و رفتارشان نيز پس از شركت در اين برنامه هـا بـيش از              

تجربه چندين سـاله     ]. 9[مردان تغيير كرده و ادامه مي يابد      
پژوهشگر در كمك رساني بـه بهبـود زنـدگي زناشـوئي            
مراجعه كننده به مراكز حمايت خانواده شهرداري ها و يـا           

اي انجمن اوليا و مربيـان      والدين شركت كننده در برنامه ه     
مدارس نيز حاكي از كثرت وجود زنان متاهلي است كه با           
شكايت از عدم همكـاري شوهرانـشان بـراي شـركت در         

                                                 
4 . Bloomberg 
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 بر افزايش رضامندي زنان متأهل) ك اولسونسب(وهي برنامه غني سازي زناشويي اثربخشي آموزش گر

برنامه هاي مشاوره فـردي يـا گروهـي و حتـي جلـسات          
آموزش خانواده، به دنبال راه چـاره اي بـراي كاسـتن از             

دگي مشكالت ارتباطي با همسر و افزايش رضامندي از زن        
  .زناشوئي خود مي باشند

تصويري كه از كنار هم قرار دادن ايـن واقعيـات بـه             
دست مي آيد نشان دهنده زني است كه عـالوه بـر سـاير             
نارضايتي ها ممكن است در اثر سرخوردگي ناشي از عدم         
همكاري همسر، اميد به تغيير را نيز از دست داده و دچار            

 رونـدي كـه بـا       .عالئم درماندگي آموخته شده نيز بـشود      
مشروط كردن اثربخشي برنامه ها بـه حـضور تـوام زن و             
شوهر در برنامه هاي مداخله، بر احتمال وقوع آن افـزوده           

  .نيز خواهد شد
به رويكرد هاي متعددي مي توان اشـاره كـرد كـه در         
حال حاضر با هدف پيشگيري از دشواري هاي زناشوئي و          

شيوه . اده مي شود  يا بهبود سازگاري زناشوئي از آنها استف      
هاي برگرفته از اين رويكردها اغلب به بهبود و يـا ايجـاد             
مهارت هاي ارتباطي، قبل از روبه رو شـدن زوج هـا بـا              

بعضي از اين روش ها كه جملگـي    . مشكالت توجه دارند  
آموزشـي محـسوب مـي شـوند،        -آنها جزو رويكرد روان   

، برنامـه انجمـن     1شامل روش هائي چون تقويـت رابطـه       
، برنامـه كـاربردي     2ين براي غنـي سـازي زناشـوئي       زوج

، برنامه پيشگيري و    3مهارت هاي مربوط به رابطه صميمانه     
كـه كلمـه اي      TIME5"، برنامه موسوم به   4تقويت ارتباط 

مركب از سر حرف هاي عنوان انگليسي است كه معـادل            
 است، بـر زوج     "آموزش براي زناشوئي بهتر   " فارسي آن 

نوز مشكالت رابطه اي عمـده اي       هائي تمركز دارند كه ه    
و برنامـه ارتقـا رابطـه زناشـوئي         ] 4[را تجربه نكرده انـد    

 " آمــاده ســازي و غنــي ســازي زناشــوئي"موســوم بــه
)ENRICH (   در  6 و اولسون   اولسون كه نخستين بار توسط

با توجه به ويژگـي  .  ارائه شده است، مي شوند  ]11 [1999
ي و بين فـردي     اصلي زندگي زناشوئي كه ماهيتي مراوده ا      

                                                 
1. relationship Enhancement 
2. association for Couples In Marriage Enrichment 
3. Practical Application of Intimate relationship Skills 
4. prevention And relationship Enhancement Program 
5 . Training In Marriage Enrichment (TIME) 
6 . Olson & Olson 

دارد، يكي از ويژگي هاي مشترك همه  برنامه هاي فـوق            
الذكر تاكيد منطقي جملگي آنها بر حضور همزمـان زن و           

  .مرد در جلسات آموزشي ارتقا مهارت هاي زندگي است
 آماده سـازي و     "برنامه ارتقا رابطه زناشوئي موسوم به     

ه  از موفق ترين برنامه هائي است ك       "غني سازي زناشوئي  
، ]4[اثر بخشي آن در مطالعات متعدد در ايران نظير اوليـاء          

و ]11[،خمـسه   ]10[، جعفـري  ]6[، شيرالي نيـا   ]8[اصالحي
، مـاركمن،  7خارج از ايران نظيرراسل و همكاران، زيمرمن    

وگـوئرني وماكـسون و لونـگ       ] 16[ و همكـاران     استينلي
به طور كلي اين برنامه     . گزارش شده است  ] 4[وهمكارانش

محتواي آموزشي اسـت كـه بـا حـضور همزمـان            داراي  
زوجين در جلسات و با هدف افزايش مهارت هـاي آنهـا            
در زمينه ارتباط متقابل بـا يكـديگر، مهـارت هـاي حـل              
تعارض، مديريت مـسائل مـالي، رضـايتمندي زناشـويي،          
فعاليت هاي زوجين هنگام فراغت، عقايد مذهبي هريك از       

بطه خانواده و دوسـتان،  طرفين، رابطه بچه ها و والدين، را  
انتظارات واقعي هريك از زوجين از يكـديگر، انتظـارات          
جنسي، نقش خويشاوندان در زندگي زناشـوي ارائـه مـي     

با ايـن وجـود همـانطور كـه گفتـه شـد همـه          ]. 11[شود
مطالعات مذكور بر روي نمونه هائي انجام گرفتـه كـه بـا             
حضور همزمان هر دو همسر در جلسات آموزشي تشكيل         
مي شده است و به اين ترتيب يافتـه هايـشان بـه راحتـي         
شايسته تعميم به موقعيت هائي نخواهد بـود كـه يكـي از             
همسران به هر دليلي مايل و يا قادر به شركت در جلسات            
آموزشـي نبــوده و بنـابر ايــن بطـور مــستقيم در جريــان    
اطالعات تصحيح گري كه در مورد مولفه هاي مـوثر بـر            

 نيز نحوه رفتار مناسب براي ابراز نيازهاي     رابطه با همسر و   
خود و ارضا نيازهاي همسر، به آنها داده مي شـود، قـرار             

  . نمي گيرند
صرف نظر از علل كمتـر بـودن امكـان و يـا تمايـل               
شوهران بـراي مـشاركت در برنامـه هـاي ارتقـا روابـط              
زناشوئي، آزمودن روش هاي جايگزين جديدي كه بتوانند        

گيزه، ظرفيت و نيز همكـاري بيـشتر زنـان          با استفاده از ان   
متاهلي كه با شكايت از عدم همكاري شوهرانـشان بـراي           

                                                 
7 . Zimmerman 
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شركت در برنامه هاي مشاوره فردي يـا گروهـي و حتـي             
جلسات آموزشي به دنبـال را چـاره اي بـراي كاسـتن از      
مشكالت ارتباطي با همسر و افزايش رضامندي از زندگي         

اول يـك ضـرورت     در درجـه    زناشوئي خود مي باشـند،      
همانطور كـه   . انساني و سپس حرفه اي محسوب مي شود       

بي توجهي به آن مـي توانـد بـه ناپايـداري بيـشتر بنيـان        
خانواده ها و انتشار پيامدهاي رواني اجتماعي و اقتصادي         

  . بنيان كن آن كمك كند
آيـا  "سوال اصلي پـژوهش حاضـر مبنـي بـر اينكـه             

وانـد بـه زنـان      آموزش غني سازي زندگي زناشوئي مي ت      
متاهلي كه همسرانشان در جلسات آموزشي شركت نمـي         
كننــد كمــك كنــد تــا از رضــامندي زناشــوئي بيــشتري 

 حاصل درك ضـرورت هـاي مـذكور         "برخوردار شوند؟ 
بوده و اين پژوهش از طريـق بررسـي پـنج فرضـيه زيـر                
بدنبال گردآوري شواهد آزمون پايـه بـراي ارزيـابي اثـر            

متغير وابسته و زير مولفـه هـاي آن     بخشي متغير مستقل بر     
  .بوده است

  فرضيه هاي تحقيق

آموزش گروهي غني سازي ازدواج به شيوه       -)1فرض  
 .اولسون رضايتمندي زناشويي، زنان را افزايش مي دهد

آموزش گروهي برنامه غني سازي ازدواج به       -)2فرض
شيوه اولسون خودرأيي و روابط بين فردي نامناسب زنـان          

  .دهد   با همسرانشان كاهش ميرا در رابطه
آموزش گروهي برنامه غني سازي ازدواج به       -)3فرض

 شيوه اولسون اختالفات و تعارضـهاي ضـمني  زنـان  بـا       
  .دهد همسرانشان را كاهش مي

 آموزش گروهي برنامه غني سـازي ازدواج        -)4فرض  
به شيوه اولسون باعث افزايش رضـايت زنـان از ارتبـا ط       

 .دجنسي باهمسر خواهد ش

آموزش گروهي برنامه غني سازي ازدواج به       -)5فرض
شيوه اولسون باعث افزايش رضايت زنـان از  همخـواني           

 .جهت گيري در تربيت مذهبي با همسران خواهد شد

سازي ازدواج به     آموزش گروهي برنامه غني    -)6فرض
ايت زنان از همخواني بـا      شيوه اولسون باعث افزايش رض    

 .پروري خواهدشد فرزند دان ودر ارتباط با فرزنهمسران 

  روش

   نوع تحقيق����

اين پژوهش از نوع مطالعات نيمه آزمايشي بوده و بـا           
 )آزمايـشي و گـواه      (استفاده از طرح گروه هاي نا معادل        

  .  پس آزمون انجام شده است-با پيش

   آزمودني����

 زنان متاهل و جمعيـت        را    جامعه آماري اين پژوهش   
  1390-1389اد كه طي سـال      آماري آن را زناني تشكيل د     

به منظور شركت در دوره هاي آموزشي و يا دريافت ساير          
 شـهرداري   6خدمات سالمت روان به خانه سالمت منطقه        

نمونه ها نيز از بين زنان مراجعه       . تهران مراجعه مي كردند   
 6كننده به خانـه سـالمت بهـار شـيراز واقـع در منطقـه                

قه طـالق يـا  در    زن متاهل كـه  سـاب     40شهرداري تهران   
زمان اجراي پژوهش پرونده فعـال دعـواي زناشـوئي در           
دادگاه خـانواده نداشـته، تنهـا همـسر شـوهرخود بـوده،            
بصورت تمام وقـت در بيـرون از منـزل شـاغل نبـوده و               
حداقل يك فرزند داشتند و مايـل بـه شـركت در برنامـه              

 به روش نمونه گيري در دسترس مبتنـي بـر هـدف             بودند
 نفـره   20 بـه دو گـروه       يتـصادف روش غير   به  انتخاب  و    
  . تقسيم شدند) فهرست انتظار ( گواهآزمايشي و

قبل از تشكيل جلسات آموزش براي گـروه آزمـايش،          
پيش آزمون بـراي هـر دو گـروه انجـام و سـپس  گـروه        

 دقيقه اي آمـوزش غنـي سـازي         90 جلسه   10آزمايش در 
ن، اولـسون و اولـسو    ( 1رابطه زناشوئي به شـيوه اولـسون      

شركت كرده و در طي اين مدت گروه شـاهد بـه            ) 1999
عنوان فهرست انتظـار، هـيچ مداخلـه سـازمان يافتـه اي             

در . سپس هر دو گروه پس آزمون شـدند       . دريافت نكردند 
انتها و با توجه به اينكه اثر بخـشي كلـي برنامـه مداخلـه            
مورد تاييد قرار گرفـت، بـه منظـور رعايـت مالحظـات             

ي هاي عضو گروه گواه نيز دعوت شـد         اخالقي از آزمودن  
  . اي مشابه شركت كنند تا در برنامه

                                                 
1 . Olson & Olson 
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 گيري اندازه ابزار����

پرسشنامه غني سازي روابط زناشويي اولـسون فـرم    

   ) سوالي40 انريچ(كوتاه 

براي سنجش متغير رضامندي زناشويي از فـرم كوتـاه          
و تقويـت جنبـه هـاي        يا پرسشنامه ارزشيابي  (شده انريچ   

موسـوم   )زندگي زناشوئي  و خشنودي  مراوده اي ارتباطي،  
اين مقياس  توسط بهمني،   .  سؤالي استفاده شد   40به انريچ   

بر اساس بررسي مجدد شـاخص      ]  12[عسگري و تمدني    
 سـوالي كـه قـبال توسـط       47هاي روان سنجي انريچ فرم      

ــليمانيان  ــرم  ] 13[سـ ــشنامه فـ ــوالي 115از پرسـ  سـ
اسـتخراج شـده    ) 1989،اولسون، فورنير و دراكمن   (انريچ

ايـن ابـزار رضـامندي      . بود، باز تدوين و ارائه شده است      
رضـامندي كلـي،    :  خرده مقياس شـامل      6زناشويي را در  

گيري مذهبي، فرزندان و فرزندپروري، رابطه جنسي،        جهت
اختالفات و تعارضات ضمني، خود رائـي و روابـط بـين            

 نتايج تحليل عـاملي تأييـدي     .  مي سنجد  فردي  نامناسب،  
نشان داد كه داده ها به خوبي با مدل شش عاملي بـرازش             

رضايت "دارد و عاملهاي ششگانه مي تواند صفت مكنون         
ضـرايب  .  را به گونه مناسب اندازه گيري كنـد        "زناشويي

 و بـراي    91/0همگوني اعتبار، براي كل مقياس برابـر بـا          
، 70/0،  72/0،  83/0،70/0خرده مقياسها به ترتيب برابر با       

بـراون و   - و  با روش دو نيمه سازي اسپيرمن        66/0،  76/0
  .  به دست آمد88/0 و 89/0گاتمن به ترتيب برابر با 

  ها  شيوه تحليل داده����

بـراي  SPSS-16 داده ها با استفاده از نرم افزار آماري 
محاسبه شاخص هاي آمار توصيفي ويژگي هاي جمعيـت         

م نگاري و نيز، تحليل كواريانس براي بررسي فـرض عـد          
تفاوت گروهها و آزمـون لـوين بـراي بررسـي مفروضـه             
برابري واريـانس دو گـروه  در پـيش آزمـون و تحليـل               

ن با حـذف    كواريانس براي مقايسه دو گروه در پس آزمو       
   .اثرپيش آزمون، پردازش شد

  نتايج

  و   1 در جـدول      تحقيـق  هاي توصـيفي نمونـه     ويژگي
 چنـد   ميانگين، انحراف اسـتاندارد و تحليـل كوواريـانس        

متغيري نتايج  گروه آزمايش و گواه در پيش و پس آزمون            
  . خالصه شده است2در جدول 

                  
   هاي جمعيت نگاري گروه نمونه ويژگي: 1جدول 

  )فراواني و درصد فراواني ميزان تحصيل زنان و همسرانشان به تفكيك گروه آزمايش و گواه(

 گروه گواه گروه آزمايش
 

 درصد وانيفرا درصد فراواني

     
 45 9 50 10 ديپلم

  20 4 20 4 فوق ديپلم
  20  4  6/13  3  ليسانس

  

 تحصيالت آزمودني ها

  10  3  6/13  3  بي پاسخ
           
           

  تحصيالت همسر

  
  
  
  

  ديپلم
  فوق ديپلم
  ليسانس
 بي پاسخ

7  
5  
5  
3 

8/31  
25  
25  

6/13 

8  
6  
3  
3 

1/21  
3/33  
6/13  
6/13 
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  آزمون   پس-براي نتايج  پيش) ANCOVA(استاندارد، و نتايج تحليل كوواريانس چند متغيري   ميانگين، انحراف:2جدول 
  دو گروه آزمايش و گواه

  ANCOVA    گروه گواه    گروه آزمايش  

  اثر    آزمون پس    آزمون پيش    آزمون پس    آزمون پيش  رضامندي

  آزمون پيش
  گروه

             )M SD   M SD   M SD   M SD   F) 39  1  زناشويي
نمره كل رضامندي 

           زناشويي

        
68/100  

        
24/20    

        
18/112  

        
30/15    

        
09/94  

        
37/17    

        
15/100  

        
44/17    

        
**22/89  

        
**22/34  

  
                   رضامندي كلي

52/31  89/6    59/35  76/5    27/29  43/5    15/31  55/6    **73/90  **42/34  
  

هماهنگي در 

گيري مذهبي  جهت

  فرزندان
         

78/10  93/2    40/11  17/2    18/11  75/2    84/10  02/3    **23/24  28/0  

فرزندان و 

           روريفرزندپ

36/11  99/4    31/12  41/3    22/11  89/3    78/11  63/4    **50/83  79/0  

                    رابطه ي جنسي
31/14  18/3    45/15  30/2    54/12  30/3    14  72/3    **19/25  **35/10  

  
اختالف و تعارضهاي 

            ضمني

78/19  66/4    27/23  22/5    77/17  89/4    10/20  30/4    **34/20  *95/11  

          خودرايي
89/12  03/3    13/14  09/3    09/12  17/3    26/12  44/2    **38/69  *07/12  

  *>05/0P<** ،    05/0P      :توجه
  

 نشان مي دهد ميزان تحـصيالت       1همانطوركه جدول   
اعضا دو گروه گواه وآزمايشي در جمعيت زنان و شوهران        

  .آنها تفاوت فاحشي با يكديگرندارد
بيـانگر آن اسـت كـه        2يافته هاي مندرج در جـدول       

ده شـده در ميـانگين هـاي  كلـي دو گـروه              تفاوت مشاه 
در پيش آزمون بـه     ) 68/100و  - 09/94(آزمايش و گواه    

اين مطلب در مورد واريانس     . لحاظ آماري معنا دار نيست    
كـه بـا اسـتفاده از       )24/20 و   37/17آن  (گروههاي مذكور 

آزمون برابري واريانس هاي لوين به دست آمده نيز صادق          
 جدول در مورد مقايـسه خـرده        نتايج مندرج در  . مي باشد 

مقياس ها نيز تفاوت معني داري را بـين دو گـروه نـشان              
به اين ترتيب فرض همساني دو گروه آزمـايش         . نمي دهد 

و گواه در متغير وابسته تاييد و بنابر اين  پـيش نيـاز الزم               
براي قضاوت در مورد نحوه تاثير متغير مستقل بر وابـسته           

  . راهم شداز طريق نتايج پس آزمون  ف
بـه منظـور بررسـي فرضـيه هـاي تحقيـق از تحليـل        

دليل اسـتفاده از ايـن      . كواريانس چند متغيري استفاده شد    
روش، حذف اثر پيش آزمون از پـس آزمـون در مقايـسه             

  .گروه ها است
بـه نتـايج تحليـل       حاوي اطالعات مربـوط   ) 2(جدول  

 . كوواريانس چند متغيري  دو گروه در پس آزمون است

 در  Fشـود، مقـدار      مـي  وركه در جدول مشاهده   همانط
پس آزمون براي اثر روش مداخله  بـر متغيـر رضـامندي             
زناشوئي معنادار بوده و به اين ترتيب تفاوت مشاهده شده          

به نفـع گـروه     ) 15/100 › 18/112(بين ميانگين دو گروه     
گرفـت كـه    توان نتيجـه  درنتيجه مي . شود مي آزمايشي تاييد 

فــزايش رضــامندي زناشــويي مــوثر روش مداخلــه بــر ا
هـاي حاصـل از سـاير        يافتـه . اسـت  بوده ها موثر  آزمودني
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اند كـه    داده هاي جانبي مندرج در جدول فوق نشان       مقايسه
شده درباره سه خرده مقياس رضامندي       هاي مشاهده  تفاوت

، اختالفات )31/14 ›54/12( ي جنسي زناشوئي يعني رابطه
و  و خـودرأيي  ) 78/19 ‹ 77/17( هـاي ضـمني    و تعارض 

بـه نفـع گـروه      ) 89/12 ‹ 90/12( روابط فردي نامناسـب   
 مقياس همـاهنگي در   آزمايشي معنادار و در مورد دو خرده      

 پـروري  و فرزنـد   )78/10›18/11( تربيت دينـي فرزنـدان    
  . شده معنادار نيستند هاي مشاهده تفاوت) 36/11‹ 22/11(

هـاي   هاي پژوهش، فرض اصلي و فرضيه  براساس يافته 
 2 و1هـاي فرعـي    ، تاييـد و فرضـيه  5، 4،  3فرعي شماره   

 . شدند رد

  گيري  و نتيجهبحث

در مجموع يافته هاي اين پژوهش نشان داده انـد كـه            
  "آموزش گروهي غني سازي زناشوئي  به شيوه اولسون        "

مي تواند، رضايتمندي كلي زناشويي  زنان را حتي وقتـي           
  .افزايش دهدهمسرانشان در برنامه شركت ندارند 

تاييد فرضيه اصلي اين پژوهش را مي توان بـه معنـي            
وجود تناسب بين محتواي كلي آمـوزش گروهـي برنامـه           
غني سازي روابط زناشوئي به شيوه اولسون با نيـاز هـاي            
خاص زنان متاهلي دانست كه همسرانشان به هر دليـل در           

  . برنامه هاي بهبود روابط زناشوئي شركت نمي كنند
يافته اين تحقيق مبني بر اثر بخش بودن برنامه         اگر چه   

آموزش گروهي غني سازي زنـدگي زناشـوئي بـه شـيوه            
اولسون با تعـداد زيـادي از پـژوهش هـاي مـشابه نظيـر         

، گريفالينـگ و    ] 14[، نيكخواه و آقامحمـديان    ] 7[اصالني
، ]15[، نظـري  ]15) [1383؛ نقل از نظـري،    1993(آپوستال  

 مــاركمن، اســتينلي،  راســل و همكــاران، زيمــرمن،  
وگوئرني وماكسون و لونگ وهمكارانش بـه       ] 16[بلومبرگ

كه اثر بخشي برنامـه آمـوزش غنـي سـازي           ]4[نقل ازاوليا 
روابط زناشوئي به سبك اولسون را بر رضامندي زناشوئي         
تاييد مي كنند همخواني دارد، با ايـن وجـود  در تفـسير              

كـه گـروه    نتايج بايد به اين تفاوت مهم نيز توجه داشـت           
ــين زن و    ــذكور، از ب ــاي م ــژوهش ه ــامي پ ــه  تم نمون
شوهرهايي انتخاب شده بودند كـه همزمـان در جلـسات           

آموزشي شركت مي كردند، در حـالي كـه گـروه نمونـه             
پژوهش حاضر را زنان متاهلي كه شوهرانـشان در برنامـه           

  . شركت نداشتند تشكيل مي دهد
ـ           ه غنـي   با وجود آنكه براي اثر گـذاري برنامـه مداخل

سازي زناشوئي به شيوه اولسون بـر رضـامندي زناشـوئي           
زوجين در پژوهش هائي كه هر دو زن و شوهر در برنامـه           
شركت مي كنند مي توان از توجيه هاي سيـستمي و روان            
شناختي متعدد از جمله تاثير آموزش ها بر انتظارات، باور          
ها و تعبير و تفسير ي كه زوجين از رفتـار يكـديگر مـي               

د و نيز تغيير در نظام بازخورد متقابـل زن و شـوهرها،           كنن
اصالح ساختار و مرزهاي روابط زناشوئي  استفاده كـرد،          
اما افزايش رضامندي زناشوئي زنان در پژوهش حاضر كه         
در آن فقط يكي از طرفين تعامل زناشوئي در برنامه مداخلـه            

  ؟ شركت داشته است، را چگونه مي توان توجيه كرد
ئه توجيه منطقي توجه به چند مقدمه ضـروري         براي ارا 

نخست توجه به ماهيت سامانه اي خانواده و روابط         . است
به نظر نگارنده پاسـخ بـه ايـن سـوال در             . زناشوئي است 

حاكم بر ساختار خـانواده و      ) سيستمي(ماهيت سامانه اي    
تقريباً تمـامي متخصـصان     . روابط زن و شوهر نهفته است     

ده درماني،  به خانواده به عنـوان يـك    امر خانواده و خانوا   
نظام يا سامانه انساني نگاه مي كنند كه درك پديـده هـاي    
رفتاري آن بدون استفاده از قواعد حـاكم بـر سـامانه هـا               

از جملـه ايـن     . بسيار دشوار و گاه غير ممكن خواهد بود       
قواعد اصل بازخورد متقابل اعضا حاضر در سامانه هـاي          

 اين اصـل، رفتـار افـراد از نتيجـه       بر اساس . انساني است 
تاثيري كه بر روي ديگران گذاشته، متاثر شده و جهت مي           

بر مبناي اين قاعده مي توان انتظار داشت كـه          ]. 17[گيرد  
تغيير در رفتار هر يك از دو طرف درگير در يـك رابطـه              
انساني مي تواند متناسب با برداشت طرف مقابل، رفتـاري          

ته و اين رفتار نيز به مثابه  محركي         جديد را در او برانگيخ    
براي انتخاب نوع واكنش فردي، كه تغيير را آغـاز كـرده            

در واقع اين طور به نظر مي رسـد كـه           . است، عمل نمايد  
شركت زنان در برنامه باعث شده تا آنها با انتظارات غلط           
و يا خطا هاي رايج در تعبير و تفسير هـائي كـه از رفتـار     

ند، آشنا شده و در عين حـال نحـوه         خود و همسرشان دار   
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صحيح تر ابراز خواسـته و تمـايالت و انتقـادات را فـرا              
گرفته و بهتر بتوانند در جهت حل تعارض هاي بين فردي           

ازديد يك رويكرد سيستمي، تعديل انتظارات غير       . بكوشند
منطقي، بهبود مهارت هاي ابراز خـود و افـزايش مهـارت         

يامد اين ياد گيـري هـاي       هاي حل تعارضي كه به عنوان پ      
جديد در رفتار زنان بروز خواهد كرد، با كاستن از تنش و    
اضطراب روزمره زنان در رابطه با همـسر  و بـه تبـع آن               
محيط خانواده، موجب افزايش توجه مثبـت شـوهران بـه           
همسر و تغييرات رفتاري او شده  و ممكن اسـت متقـابالً              

 كننـد كـه هـم       شروع به ارائه بازخورد مثبت به همـسري       
انگيزه و هم قابليت پاسخ كارآمد به اين بازخورد شوهر را    

بديهي است ورود به چنين نظام بازخورد       . دارا شده است  
متقابل را مي توان يكـي از عوامـل خـشنودي زناشـوئي             

  . ظاهرا يك طرفه زنان دانست
تحليل خرده  مقياس هاي پنجگانه  مقياس رضـامندي           

عنوان يافته هاي جانبي نشان مي       به   2زناشويي در جدول    
دهد كه در خرده  مقياس هاي خود رأيـي و روابـط بـين              
فردي نامناسـب، اختالفـات و تعـارض هـاي ضـمني و             
سازگاري جنسي تفاوت  بين گروه  آزمـايش و گـواه بـه              
لحاظ آماري معنا دار اما در زير مقياس هاي فرزند پروري           

ت هـا معنـادار    و هماهنگي در تربيت مذهبي فرزندان تفاو      
در زير هر يك از فرضيه هاي فوق به همراه نتايج           .  نيست

  .آزمون فرض مربوطه به بحث گذاشته شده است
هائي كه حـاكي از افـزايش رضـامندي          در تبيين يافته  

 فردي نامناسب، زنان در سه زير مقياس خودرائي و ارتباط    
ت، هاي ضمني و سازگاري جنسي اس      اختالفات و تعارض  

كرد كه در مورد نتـايج        از همان استداللي استفاده    توان مي
تـاثير  ) 1: شـد يعنـي   بررسي فرض اصـلي از آن اسـتفاده    

ي كـه  هـا و تعبيـر و تفـسير     ها بر انتظارات، بـاور     آموزش
اي  ماهيـت سـامانه   ) 2كننـد    زوجين از رفتار يكديگر مـي     

حاكم بر ساختار خانواده و روابط زن و شوهر،         ) سيستمي(
نظام بازخورد متقابل زن و شوهرها و اصـالح  تغيير در   ) 3
كـرد و     توان استفاده  اختار و مرزهاي روابط زناشوئي مي     س
 فقـط يكـي از زوجـين در         كه  حالياثربخشي برنامه در  ) 4

 بـازخورد   "دارنـد را نيـز بـه تـاثير پديـده           برنامه شركت 

هاي انساني كه براساس آن      اعضا حاضر در سامانه    "متقابل
گذارند،  نتيجه تاثيري كه بر روي ديگران مي      رفتار افراد از    

  .داد گيرد، نسبت مي شده و جهت متاثر
اما  عدم تاييد دو فرض مربوط به  خرده مقياس هـاي              
هماهنگي در تربيت مذهبي فرزندان  و فرزنـد پـروري را            
چگونه مي توان توجيه كرد؟ به نظر مي رسد كه محتـواي            

 هـاي خـاص زنـان و        برنامه مداخله نتوانسته است با نياز     
  . شوهرانشان در اين دو حيطه هماهنگي كافي داشته باشد

. در تبيين اين يافته چند فـرض قابـل بررسـي اسـت            
نخست اينكه به نظر مي رسد كه زن و شوهر ها در آنچـه              
كه باور هاي مذهبي و التزام به شعائر مذهبي ناميده شـده            
 و بخشي از محتواي خرده مقيـاس همـاهنگي در تربيـت           
مذهبي فرزندان مي باشد از ابتدا نيز با يكـديگر تعـارض            
جدي نداشته است كه  مداخله بتواند تفاوت معني دار در           

اين فرض با توجه به اينكـه نمـرات پـيش           . آن ايجاد كند  
آزمون همسران  در اين خـرده مقيـاس، همـساني نـسبي             

 دوم اينكه   .، تقويت مي شود   )2جدول( باالئي داشته است    
محتواي ثبت شده از گفتگوي هاي مطرح شـده         بر اساس   

درطي جلسات آموزشي، ، بيش از آنكه نگران ناهماهنگي         
ديدگاه هاي خود با شوهر در مورد تربيت مذهبي فرزندان          
باشند، نگران اختالف باورهاي خـانواده بـا آمـوزه هـاي            
رسانه اي و محيط بيرون از خانواده  بودند و بـاالخره بـه              

 احتمالي به نظر مي رسد كـه محتـواي         عنوان سومين دليل  
برنامه مداخله با آنچه كه خرده مقياس هماهنگي  مـذهبي           

در .. در پرسشنامه مي سنجد تطابق كـافي نداشـته اسـت          
واقع در حالي كه گزاره هاي تشكيل دهنده خرده مقيـاس           

شباهت يا اختالف   دنبال سنجش ميزان      هماهنگي مذهبي به  
حوه تربيت مـذهبي فرزنـدان،   ديدگاه زوجين در رابطه با ن  

ميزان تقيد هر يك به شعائر مذهبي و توافق درمورد بـاور            
 كه بـر اسـاس      محتواي برنامه آموزشي  هاي مذهبي است،    

بيشتر  پروتوكل پيشنهادي اولسون و اولسون طراحي شده،      
 و  ي مـذهبي   مباحث كلـي در زمينـه باورهـا        در پي طرح  

  . بوده استزندگيعمومي معناي 
دم اثر بخشي برنامـه مداخلـه بـر افـزايش           در مورد ع  

رضايت زنان از ميزان همخواني با همـسر در ارتبـاط بـا             
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 بر افزايش رضامندي زنان متأهل) ك اولسونسب(وهي برنامه غني سازي زناشويي اثربخشي آموزش گر

فرزندان و فرزند پروري نيز بـا توجـه بـه اينكـه مقايـسه          
 نـشان  محتواي سـواالت آزمـون    محتواي برنامه مداخله با     

دهنده همپوشي مطلوب اين دو بوده است ، بنابر اين عدم           
مي توان توجيه كرد؟ به نظـر مـي         تاثير گذاري را چگونه     

مسائل مربوط به همـاهنگي همـسران در        از آنجا كه    رسد  
آموزشـي  آخرين جلسه   محتواي  پروري   فرزندحيطه هاي   

زمـان  بود كه براي گروه آزمايش ارائه شد، به اين ترتيب           
كافي در اختيار زنان  قرار نگرفت  تا آنها بتوانند يادگيري            

راوده با همسر كـه در ايـن        هاي جديد خود را به سطح م      
پژوهش مستقيما در برنامه آموزش شركت نداشتند  منتقل         
كرده و از اين طريق  بتوانند بـا تبـادل دانـش و مهـارت                
جديد با همسر و حتي فرزندان چرخه هاي تبادل بازخورد          
را فعال و فضاي ارتباطي جديد را به گونه اي مـستقركنند       

س ميـزان همخـواني در      كه نتايج آن در اندازه هاي مقيـا       
  .فرزند پروري قابل مشاهده شود
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