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Abstract
The aim of this study is to compare the Effectiveness
of Couples Coping Enhancement Training (CCET)
and TOGETHER Program on marital stress and
marital satisfaction of couples. The method of this
study was quasi-experimental with pretest, posttest
and follow-up with a control group. The Statistical
population of this study was parents of elementary
students in Kalachai city in 2018. 21 couples were
chosen by using purposive sampling method and were
randomly assigned into three groups including two
experimental groups and one control group. The scales
used in this study were ENRICH Marital Satisfaction
Scale (Olson, Fournier & Druckman, 1987) and
Stockholm-Tehran Marital Stress Scale (Orth-Gome
& et al, 2000). There were 8 sessions of 2 hours and
15 minutes of the couple Coping Enhancement
Training and 9 sessions of 2 hours of the couples
program. The findings shown that CCET and
TOGETHER led to decrease in marital stress and
increase in marital satisfaction of couples (p> 0.05)
and the effectiveness of the intervention remained
stable after two months. CCET has shown more
effectiveness. The results of this study showed that
CCET and TOGETHER led to decrease in marital
stress and increase in marital satisfaction of couples
and the effectiveness of the intervention remained
stable after two months. Also CCET has shown more
effectiveness thus can be useful for clinical purposes.
Keywords: couples coping enhancement training
(CCET), together program, marital stress, marital
satisfaction, couples
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امید

 دانشکده علوم،استادیار گروه پژوهشی آسیب شناسی خانواده و تربیت
. ایران، سنندج، دانشگاه کردستان،انسانی و اجتماعی

چکیده
این پژوهش با هدف مقایسۀ اثربخشی برنامۀ آموزش تقویت مقابلۀ
) بر استرسTogether( ) و برنامۀ دوشادوش همCCET( زوجی
 روش.زناشویی و رضایت زناشویی در زوجین انجام گرفت
 پسآزمون و پیگیری با،پژوهش نیمهتجربی از نوع پیشآزمون
 جامعۀ آماری پژوهش عبارت است از کلیۀ والدین.گروه گواه بود
 که1397 دانشآموزان مدارس ابتدایی شهرستان کالچای در سال
 زوج با استفاده از روش نمونهگیری هدفمند21 ،از میان آنها
انتخاب و در سه گروه (دو گروه آزمایش و یک گروه گواه) به
 ابزارهای مورداستفاده شامل.تصادف جایگزین شدند
،)Olson et al. 1987( پرسشنامههای رضایت زناشویی انریچ
،)Orth-Gomer et al. 2000( استرس زناشویی استکهلم – تهران
 دقیقهای برنامۀ تقویت مقابلۀ15  ساعت و2  جلسهی8 آموزش
. ساعته برنامۀ دوشادوش هم بودند2  جلسهی9 زوجی و آموزش
نتایج پژوهش حاضر نشان داد که برنامۀ آموزش تقویت مقابلۀ
زوجی و برنامۀ آموزش دوشادوش هم موجب کاهش استرس
)p<0/05( زناشویی و افزایش رضایت زناشویی در زوجین میشود
که این تغییر پس از دو ماه پیگیری نیز پایدار شده و برنامۀ تقویت
مقابلۀ زوجی اثربخشتر بوده است و میتوان از آن در مراکز
.مشاوره استفاده نمود
 آموزش دوشادوش هم، تقویت مقابلۀ زوجی:کلیدواژهها
. زوجین، رضایت زناشویی،استرس زناشویی

O.isanejad@uok.ac.ir : نویسندة مسئول.*
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مقدمه

مسألهاند .نظریۀ استرس– طالق بودنمن بر نقش استرس در

بسیاری از افراد ازدواج میکنند و این موضوع نه تنها مزایایی

یک چارچوب ارتباطی تأکید دارد که در سه حوزۀ محل

چون تولید نسل ،مزایای مالی و اجتماعی دارد بلکه یک

استرس (بیرونی یا درونی) شدت استرس (خفیف یا شدید)

ازدواج موفق باعث سالمت روانشناختی و جسمی در فرد

و زمان استرس (حاد یا مزمن) تأکید میکند .بودنمن بر نقش

میشود البته حفظ و نگهداری یک ازدواج موفق بسیار دشوار

استرس درونی (برای مثال الگوهای ارتباطی منفی ،تعارضات

است ( )French et al. 2019رضایت زناشویی به عنوان یک

زوجی و مسائل سالمتی یکی از زوجین) و استرس بیرونی

جنبۀ مهم زندگی زناشویی ،نقش بسیار مهمی در تضمین

(برای مثال استرس کار ،استرس مالی ،استرس خانوادۀ اصلی

همبستگی و دوام زندگی متأهلی ایفا میکند .همچنین

و استرس ناشی از فقر در ازدواج) تأکید میکند .مطالعات

نشاندهندۀ میزان خوشبختی و صداقت در روابط و انطباق

اخیر نشان میدهد که یکی از عوامل بیرونی استرس مانند

بین وضعیت فعلی و وضعیت مورد انتظار در رابطۀ زناشویی

فشارهای اقتصادی ،با کاهش میزان راهبردهای مقابلهای

است ( )Jafari et al. 2019و تحت تأثیر سه دستۀ کلی از

زوجین در برابر مسائل ،در طول زمان همراه بوده است

عوامل قرار میگیرد :دستۀ اول عوامل فردی است که شامل

(.)Clavél et al. 2017; Johnson et al. 2016

جنسیت ،ویژگیهای شخصیتی ،سبکهای دلبستگی و اسناد

وجود چنین زمینههای استرسزایی و نبود مهارتهای

ناسازگار است؛ دستۀ دوم شامل عوامل بین فردی همچون

کافی برای مقابله با آن در طول زمان منجر به کاهش رضایت

میزان کیفیت تعامل درک شده ،احساسات زوجین در مورد

زناشویی و حتی از بین رفتن رابطه و جدایی خواهد شد .با

رابطه ،دیدگاه زوج نسبت به زندگی مشترک ،سبک حل

توجه به رابطۀ قوی بین استرس ،روابط زناشویی و روابط

مسأله و تعارض ،مدیریت درآمد مالی کیفیت رابطۀ جنسی و

صمیمی ،این سؤال پیش میآید که چگونه میتوان بیشترین

دستۀ سوم شامل عوامل محیطی و اجتماعی متأثر از فشارهای

تأثیر را بر کاهش اثرات استرس داشت (

زندگی و استرسها ،اوقات فراغت ،شرایط خانوادۀ اصلی

 .)Bodenmann 2016در ارتباط با برنامههای کاهش استرس

زوجین ،تأثیر فرزندان در زندگی و تاریخچۀ زندگی است

و تنش میان زوجین ،آموزش تقویت مقابلۀ زوجی (

(

Rebello et al. 2014; canel, 2013; Edalati, Redzuan,

.)2010

Randall,

the

 )couples coping enhancement trainingیکی از
جامعترین مداخالت این نوع است که با تمرکز بر کمک به

از جمله عوامل محیطی و اجتماعی ،وجود استرسها و

زوجین از طریق بهبود استرس فردی ،راهبردهای مقابلهای،

فشارهای زندگی است .عدم توانایی زوجین در مقابله با

ارتقای رابطه از طریق صحبت کردن و تکنیکهای گوش

تجربیات و عوامل استرسزا میتواند باعث کاهش

دادن ،برقراری ارتباط زناشویی ،افزایش مهارتهای دوگانۀ

رضایتمندی زناشویی در طول زمان و درنهایت از بین رفتن

همسازی با محیط ،حل تعارض از طریق یادگیری
جدید

(

رابطه شود ( .)Randall, Bodenmann 2016همچنین رابطۀ

مهارتهای

منفی بین استرس و رضایت از رابطه در پژوهش

 .)Budenmann, Shantinath, 2004تعامل بین زوجین که

 )2005( Bodenmannوجود دارد .استرس ،بهواقع واکنش

شامل حل مسأله ،اشتراکگذاری احساسات ،مشارکت در

جسمی یا روانی به خواستههای واقعی یا غیرواقعی تصور

فعالیتهای مذهبی یا آرامشبخش و جستجوی اطالعات

شده است که در بستر اجتماعی رخ داده و میتواند بر

مشترک ،به کاهش استرس و ارتقای روابط مثبت زوجی

شیوههای تعامل با دیگران و بهویژه بر شریک زندگی فرد

کمک میکند (  .) Brown et al. 2020آموزش تقویت مقابلۀ

تأثیرگذار باشد .استرسی که در زندگی زناشویی تجربه

زوجی در سال  1997توسط  Bodenmannو

میشود ،با عنوان استرس زناشویی ،به عنوان موقعیتی

) Shantinath (2004بسط و توسعه داده شد که مبتنی بر

تعریفشده است که زوجین دچار مشکالت ارتباطی و حل

نظریۀ استرس و سازگاری و سه رویکرد پژوهشی مهم از

;2017

Bradbury,

Lavner,

Bodenmann,
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جمله استرس بین زوجین ،زندگی زناشویی و تعامالت

مبتنی بر نظریههای رفتارمحور است .این برنامه شامل

اجتماعی است .برنامۀ اضطراری است که اثربخشی آن در

مؤلفههایی است که روابط ،اعتقادات ،باورها ،انتظارات و

بهبود روابط و انطباق با محیط و رضایت زناشویی،

فنهای حل مسائل را بررسی میکند ،یک برنامۀ میانرشتهای

موردحمایت چندین پژوهش علمی قرارگرفته است

برای زوجینی که مشکل مالی دارند تا بهتر با هم کنار آمده و

( .)Falconier 2015در پژوهشی که بر اساس نمونه ویدیویی

روابطشان را بهبود بخشند که شامل فرآیندهای استرس زوجین

آموزش تقویت مقابلۀ زوجی با عنوان تقویت ارتباط زوجین و

و راهبردهای انطباق با محیط است .در پژوهش آزمایشی ،این

مهارتهای مقابلهای در دو گروه آموزش و کنترل انجام شد،

برنامه روی  18زوج اجرا شد .نتایج تحلیل آنوا قبل و بعد از

نتایج حاکی از نمودهای مثبت در زنان هر دو گروه و کاهش

مشارکتشان و بعد از سه ماه پیگیری ،حاکی از بهبود

تعارض در رابطه بود ،همچنین نتایج پس از نه ماه پیگیری

مهارتهای مدیریت مالی ،کاهش فشار مالی بر زن و شوهر،

رضایتبخش بود ) .(Bodenman et al. 2004در پژوهشی

کاهش ارتباط منفی و افزایش رضایت زناشویی بهخصوص در

دیگر ،یافتههای بهدستآمده از آموزش تقویت مقابل زوجی

مردان بوده است .چنین برنامههایی ممکن است به کاهش

در محل کار به  157زوج ،مبین تغییرات فراوان نهتنها در

فشارهای مالی و روابط منفی زوجین و بهبود مهارتهای مالی

مهارتهای مقابلهای زوجی ،بلکه در متغیرهای فردی چون

و همکاری بین زوجین کمک کند (.)Falconier, 2015

فرسودگی شغلی بود ( )Schaer et al. 2008و نیز مطالعهای که

همچنین نتایج تحقیقات نشان داده است که افزایش سطح

توسط ) Ledermann et al. (2007انجام شد در پی این بود که

رضایت مالی برافزایش کیفیت رابطه و رضایت زناشویی مؤثر

تأثیر برنامۀ تقویت مقابلۀ زوجی را بر زوجینی که فرزند

است ( .)Dew, 2008; Grable, 2007حتی در سال 2007

پیشدبستانی داشتند و در معرض خطر بودند ،بسنجد .نتایج

برنامهای با عنوان حل مسائل مالی و درمان خانواده در دانشگاه

حاصل از ارزیابی  100زوج ،از نتایج قبلی برنامۀ حمایت نمود

 Georgiaبرای تدوین برنامهای میانرشتهای دربارۀ بهبود

و تأثیرات برنامۀ بین زنان و مردان بالفاصله پس از آزمایش ،با

مسائل مالی و مدیریت خانواده توسط متخصصان صورت

تأثیرات شدید مخصوصاً در زنان همراه بود .در ایران نیز

گرفت که نتایج بهدستآمده ،بهبود مشکالت مالی و فشارهای

پژوهش صورت گرفته توسط

Bardi ozouni-davaji et al.

) (2012از اثربخشی برنامۀ تقویت مقابلۀ زوجی بر سازگاری

روانی و همچنین تا حدودی رضایت زناشویی را تأیید نمود
(.)Kim et al. 2011

زناشویی خبر میدهد .از مصادیق اشارهشده در مدل استرس

بااا توجااه بااه مطالااب یادشااده ،از آنجااایی کااه اسااترس

بودنمن ،استرس بیرونی بود که مسائل مالی و اقتصادی را نیز

زناشویی تأثیر بهسزایی بر روابط زوجین و رضایت زناشاویی

شامل میشود .دانش و آگاهی در ارتباط با اثرات منفی و

دارد و در صورت عدم مدیریت باعث بروز مشکالت زوجی

مخرب وضعیت مالی بر روابط زناشویی و رکود اقتصادی

میشود .این مهم به نوبۀ خود میتواند ناشای از عادم کنتارل

خانواده ،زمینۀ مشاوره و رواندرمانی را بین زوجین فراهم

استرس درونی و خارجی در رابطه باشد ،همچنین زوجهاای

آورده است (.)Falconier 2015

کمدرآمد مشکالت قابلتوجهی در امور مالی و مدیریت پاول

متعاقباً برنامۀ دیگری که اخیراً در ارتباط با مدیریت

دارند و در معرض اناواع مختلاف اساترس و افازایش خطار

خانواده برای بهبود مهارتهای مقابلهای و مسائل مالی تدوین

برای روابط ناپایدارند ،جای خاالی برناماه هاایی منساجم باا

شده است و یک نوع رویکرد خاص از انطباق با مسائل مالی و

محتوای آموزش تقویت مقابلۀ زوجی و برنامه دوشادوش هم

برنامههای تقویت مقابلۀ زوجی است ،برنامۀ آموزش مدیریت

با تأکید بر مادیریت مساائل ماالی در شارایط اماروز جامعاۀ

خانواده دوشادوش هم ( )Togetherاست که توسط Falconier,

ایرانی برای زوجها و تأثیر آن بر بهباود اساترس زناشاویی و

) Hayhoe (2015بسط و توسعه داده شده و مبتنی بر اصول

رضایت زناشویی در میان پژوهشهای انجاامشاده خاالی باه

مشورتی -آموزشی ،مالی ،درمان رفتاری شخصیتی زوجین و

نظر میرسد؛ بنابراین مسألۀ پژوهش حاضر این است که:
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 .1آموزش برنامۀ تقویت مقابلۀ زوجای و برناماۀ دوشاادوش

پژوهشی و کسب رضایت آگاهانه از واحدهای موردمطالعه،

هم بر بهبود رضایت زناشویی تأثیرگذار است.

اختیاری بودن شرکت در پژوهش و حق خروج از مطالعه و

 .2آموزش برنامۀ تقویت مقابلۀ زوجای و برناماۀ دوشاادوش

بدون ضرر بودن مداخله) رعایت شد.

هم بر استرس زناشویی تأثیرگذار است.
 .3بااین اثربخشاای برنام اۀ تقویاات مقابل اۀ زوجاای و برنام اۀ

ابزار پژوهش

دوشادوش هم بر استرس و رضایت زناشویی تفااوت وجاود

پرسشنامۀ رضایت زناشویی انریچ (

دارد.

 :)Satisfaction Scaleاین مقیاس را

Enrich Marital

)Olson et al (1987

تدوین کرد که هدف آن ،سنجش نقاط قوت و ضعف در
روش

روابط زناشویی و دارای دو فرم  115و  125سؤالی بود که

روش پژوهش ،جامعۀ آماري و نمونه :پژوهش حاضر

در یک طیف لیکرت خیلی زیاد تا خیلی کم به ترتیب از  1تا

نیمهآزمایشی از نوع پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری برای

 5نمرهگذاری میشود .سؤالها حاوی  12خردهمقیاس است

گروههای آزمایش و کنترل بود .جامعۀ آماری شامل تمامی

که شامل پاسخ قراردادی ،رضایت زناشویی ،موضوعات

زوجهایی بود که به عنوان والدین دانشآموزان در سطح

شخصیتی ،ارتباط زناشویی ،حل تعارض ،نظارت مالی،

مدارس ابتدایی بخش کالچای شهرستان رودسردر سال

فعالیتهای مربوط به اوقات فراغت ،روابط جنسی ،ازدواج و

 1397حاضر بودند .روش نمونهگیری به صورت هدفمند و

فرزندان ،بستگان و دوستان ،نقشهای مساواتطلبی و

در دسترس بود و از میان  80زوج مراجعهکننده 21 ،زوج که

جهتگیری عقیدتی است Olson et al. (1997) .پایایی فرم

دارای بیشترین تراز استرس زناشویی بودند (همۀ زوجین به

اخیر را با استفاده از روش ضریب آلفا  %92گزارش نمودهاند.

پرسشنامۀ استرس زناشویی استکهلم –تهران ( )2000پاسخ

فرم  47سؤالی مورداستفاده در پژوهش حاضر در ایران را

دادند ،زوجین دچار استرس زناشویی متوسط و باال ،یعنی

) Soleimanian (1995تدوین و بررسی روانسنجی کرد؛

نمرۀ  52و باالتر ،حداقل نمره در این مقیاس  24و حداکثر

پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ  0/95گزارش شده است.

نمره  120است) و همچنین تمایل به شرکت در پژوهش را

همچنین در بررسی روایی ،ضریب همبستگی با مقیاس

داشتند به عنوان نمونه انتخاب شدند و به تصادف در سه

رضایت خانوادگی از  0/41تا  0/60و با مقیاسهای رضایت

گروه آموزش تقویت مقابلۀ زوجی ( 7زوج) آموزش برنامۀ

زندگی از  0/32تا  0/41بوده است که نشانۀ روایی سازه

مدیریت خانواده دوشادوش هم ( 7زوج) و گروه گواه (8

است ( .)Sanae 2009در پژوهش حاضر میزان ضریب آلفای

زوج) گماشته شدند .مالکهای ورود به پژوهش ،تأهل

کرونباخ این پرسشنامه  0/91به دست آمد .دو نمونه از

وزندگی با همسر ،داشتن حداقل سواد سیکل ،تعهد برای

سؤاالت این پرسشنامه به این صورت است« :هرگز حتی

حضور در تمامی جلسات ،سن  18تا  50سال ،مشارکت

برای یک لحظه از رابطه با همسرم تأسف نخوردهام»« ،منو

زوجی و نزدیکی به محل برگزاری جلسات .مالکهای

همسرم یکدیگر را کامالً درک میکنیم».

خروج نیز غیبت هریک از زوجین از جلسات ،متقاضی طالق

پرسشنامۀ استرس زناشویی استکهلم – تهران

بودن ،وجود سابقۀ بیماری روانی ،تعارضات حاد و بحرانی و

( :)Stockholm-Tehran Marital Stress Scaleفرم اصلی

دریافت خدمات مشاوره و روانشناختی فردی در خارج از

این مقیاس را ) OrthGome et al. (2000ساخت .مقیاس

جلسات بود .در پایان پژوهش ،محقق برای رعایت موارد

اصلی دارای  17سؤال است که به صورت صفر و یک

اخالقی و حرفهای و قدردانی از همکاری گروه گواه ،دو

نمرهگذاری میشود .حداقل نمرۀ این مقیاس  0و حداکثر 17

جلسه از محتوای مداخالت آموزشی را برای این زوجین به

است .هرچه نمرۀ فرد در این مقیاس باالتر باشد ،استرس

اجرا درآورد .همچنین موارد بیانیۀ هلسینکی (توضیح اهداف

موجود در روابط او و همسرش باالتر خواهد بود.
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) OrthGome et al. (2000آلفای کرونباخ این آزمون را

جایگزین گردیدند .گروه آزمایش اول در جلسات آموزش

 77%اعالم نموده است Besharat et al. (2006).فرم فارسی

تقویت مقابلۀ زوجی به مدت  8جلسه 2 ،ساعت و  15دقیقه،

آن را تهیه نمودهاند که دارای  16سؤال پنج گزینهای در طیف

هفتهای یک جلسه و گروه آزمایش دوم در جلسات برنامه

لیکرت از بسیار زیاد تا بسیار کم با نمرهگذاری ( )5-1با

دوشادوش هم به مدت  9جلسۀ  2ساعته شرکت کردند ،ولی

حداقل نمرۀ  24و حداکثر  120درجهبندی شده است.

گروه گواه هیچ مداخلهای دریافت نکرد .پرسشنامههای

ضریب همبستگی بین نمرههای بهدستآمده در دو نوبت

رضایت زناشویی و استرس زناشویی قبل از انجام پژوهش،

اجرا با فاصلۀ چهار هفته  0/78بوده است ،ضریب آلفای

در پایان پژوهش و پس از دو ماه پیگیری و اجرا شد .از آنجا

کرونباخ نیز برای سنجش همسانی درونی  0/91گزارش شده

که شرایط حضور در جلسات قبالً برای شرکتکنندگان

است ( )Besharat et al. 2006و در پژوهش حاضر میزان

توضیح داده شده بود ،افت آزمودنی وجود نداشت .پروپوزال

ضریب آلفای کرونباخ این پرسشنامه  0/90به دست آمد .دو

این پژوهش قبل از اجرا در کمیتۀ اخالق دانشگاه کردستان

نمونه از سؤاالت این پرسشنامه به این صورت است« :آیا

بررسی و با کد  IR.UOK.REC.1397.023تأیید شده است.

اخیرا مشکل جدی در رابطه با همسرتان داشتهاید؟»« ،آیا
رابطۀ شما و همسرتان عاشقانه است؟».

برای تحلیل دادهها ابتدا از شاخصهای توصیفی میانگین
و انحراف معیار برای خالصه سازی متغیرهای پژوهش و
سپس برای آزمون فرضیههای پژوهش از آزمون تحلیل

روش اجرا و تحلیل دادهها

کوواریانس چندمتغیره و آزمون تعقیبی بنفرونی استفاده شد.

ابتدا پس از اخذ مجوزهای الزم از آموزش و پرورش بخش

همچنین دادههای بهدستآمده با استفاده از نرمافزار

کالچای ،به مدارس ابتدایی شهرستان کالچای مراجعه شد و

 20تحلیل گردید.

SPSS-

برای انتخاب زوجین ،در جلسهای که از ایشان دعوت به

پروتکلهای آموزشی به این شرحند:

عمل آمد ،پس از تشریح اهداف و جلب رضایت افراد80 ،

پروتکل آموزش برنامۀ تقویت مقابلۀ زوجی:

زوج به پرسشنامۀ استرس زناشویی استکهلم-تهران پاسخ

تعداد جلسات آموزشی برنامه  8جلسه ،هر جلسه 2

دادند و سطح مالی خود را گزارش نمودند .از این بین 21

ساعت و  15دقیقه و هفتهای یک بار توسط پژوهشگر تحقیق

زوج با استرس زناشویی متوسط و باال ،سطح مالی متوسط و

برگزار شد .پروتکل برنامۀ آموزش تقویت مقابلۀ زوجین

ضعیف با مالکهای ورود به پژوهش انتخاب شدند و به

( ،)Bodenmann, Shantinath 2004به شرح زیر است:

روش تصادفی و مساوی در گروههای آزمایش و گواه
جدول  .1شیوة اجرا برنامۀ آموزش تقویت مقابله زوجی (بر اساس دستورالعمل بودنمن و شانتیناث)2004 ،
موضوع

آشنایی،

محتواي جلسات

اجرای اجرای پیشآزمون برقراری رابطۀ حسنه ،معرفی اعضای گروه به یکدیگر و آشنایی ،معرفی برنامۀ آموزشی و

پیشآزمون

بخشهای مختلف آن ،قواعد گروه ،اهمیت شرکت منظم در جلسات و عدم غیبت،

شناخت استرس

مرور مفهوم استرس ،تعاریف ،دالیل استرس ،ارتباط میان استرس و واکنشهای هیجانی طبق دیدگاه الزاروس
و فولکمن.

مقابله

مرور مفهوم مقابله ،تعاریف ،انواع مقابله ،نقش برنامهریزی ،سازماندهی فعالیتها و پیشبینی کردن موقعیت
در پیشگیری از استرس

مقابله (ادامۀ جلسۀ قبل)

مقابله ،ایجاد خزانه موقعیتهای خوشایند ،روش مقابله با استرسهای غیرقابلاجتناب ،آموزش آرامسازی.

مقابلۀ زوجی

تعامل و سازگاری در رابطه ،افزایش آگاهی زوجین در مورد تعاملهای متقابل برای همسازی با محیط،
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محتواي جلسات

موضوع

برطرف کردن نیازهای خود و همسر ،افزایش آگاهی و توانایی در افشای نابرابری و استقالل در رابطه.
مقابلۀ

زوجی

(ادامۀ مقابلۀ زوجی ،آموزش مهارتهای مقابلۀ زوجی ،روش قیف در مقابلۀ زوجی ،روش سه مرحلهای در مقابلۀ
زوجی ،اجرای ایفای نقش

جلسۀ قبل)

تبادل و انصاف در مرور مفاهیم تبادل و انصاف و عدالت در روابط زناشویی ،مرزها ،مشکالت مرزها در روابط زناشویی،
ارتباط
ارتقای

صمیمیت و نزدیکی در روابط زناشویی
مهارتهای ارتقای مهارتهای ارتباط زناشویی ،اهمیت مهارتهای ارتباط زناشویی ،سبکهای ارتباط منفی و مثبت در
روابط زناشویی ،آموزش مهارت گوینده -شنوندۀ خوب بودن

ارتباط

ارتقای مهارتهای حل ارتقای مهارتهای حل مسأله :اجتنابناپذیر بودن مسأله در روابط زناشویی ،اهمیت حل مناسب مسأله،
آموزش گامهای حل مسأله ،بازخورد از اثربخشی آموزش برنامه در زندگی زوجین .اجرای پسآزمون

مسأله

پروتکل آموزش برنامۀ مدیریت خانواده دوشادوش هم:

آموزش برنامۀ مدیریت خانواده بر اساس پروتکل برنامۀ

جلسات آموزشی برنامه در  9جلسه ،هر جلسه  2ساعت و

دوشادوش هم ( )Falconier 2015به شرح زیر است:

هفتهای یک بار توسط پژوهشگر تحقیق اجرا شد .جلسات
جدول  .2محتواي جلسات برنامه دوشادوش هم (بر اساس دستورالعمل فالکونیر)2015 ،
محتواي جلسات

موضوع

معارفه ،آشنایی و شناخت بهتر در اجرای پیشآزمون ،افزایش آگاهی دربارۀ اثرات منفی فشارهای مالی بر افراد و روابط زناشویی
مورد فشارهای مالی ،اجرای زوجین ،شناسایی مؤلفههای استرسزا بین زوجین.
پیشآزمون
افزایش سازگاری افراد با فشارهای شناسایی راهکارهای مثبت سازگاری با محیط.
اقتصادی
اثرات فشارهای مالی بر شریک یادگیری روشهای مؤثر برای برقراری ارتباط با همسر به هنگام بروز مشکالت مالی.
زندگی
بهبود سازگاری با فشارهای بهبود راهکارهایی برای انطباق با مشکالت و فشارهای اقتصادی و برقراری رابطه با همسر در چنین
اقتصادی

شرایطی.

یادگیری صحبت کردن در مورد شناخت چالشهایی که به هنگام بروز مشکل مالی ایجاد میشود ،بهبود مهارتهای ارتباطی.
پول
شفافسازی نقشهای مالی و شناسایی گذشتۀ اقتصادی و انتظارات همسران ،شناخت رفتارهای مالی و باورها ،شناخت باورها و
اقتصادی و انتظارات بین زوجین

نقشهای مالی بین زوجین.

بهبود مهارتهای مدیریت مالی

بهبود مهارتهای مدیریت اقتصادی از طریق برنامههای مالی و شناسایی نیازها ،بودجه ،کاهش
هزینهها ،افزایش پسانداز.

پساندازها و مدیریت خطر

شناخت منابع و پساندازها و مدیریت خطر در ایران.

بهبود مهارتهای حل مشکالت افزایش آگاهی دربارۀ روابط ،همسازی با محیط و شناخت مسائل اقتصادی در حل بحرانهای مالی،
اقتصادی و مالی

یادگیری مراحل موفقیتآمیز حل مشکالت مالی ،اجرای پسآزمون.
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یافتههای پژوهش

 3نفر تحصیالت سیکل 24 ،نفر دیپلم 15 ،نفر لیسانس و 0

میانگین و انحراف استاندارد سن و درآمد (تومان) گروه

نفر ارشد و دکتری داشتند .در گروه برنامۀ دوشادوش هم 36

تقویت مقابلۀ زوجی به ترتیب  31/42و  4 /60و 2142900

نفر خانهدار 24 ،نفر کارمند 3 ،نفر آزاد بودند ؛  36نفر 1

و  644350و گروه برنامه دوشادوش هم  32/21و  6/23و

فرزند 6 ،نفر  2فرزند و  0نفر  3و بیشتر و  3نفر سیکل34 ،

 1973200و  455500و گروه کنترل  38/64و  6/38و

نفر دیپلم 15 ،نفر لیسانس و  0نفر ارشد و دکتری داشتند .در

 2071400و  409210بود.

گروه گواه  15نفر خانهدار 15 ،نفر کارمند 12 ،نفر آزاد

همچنین دادههای جمعیت شناختی در چهار متغیر شغل،

بودند؛  18نفر  1فرزند 18 ،نفر  2فرزند 6 ،نفر  3و بیشتر

تعداد فرزند ،تحصیالت و جنسیت به ترتیب در گروه تقویت

داشتند .همچنین متغیر جنسیت نیز  21مرد و  21زن در هر

مقابلۀ زوجی  21نفر خانهدار 18 ،نفر کارمند و  3نفر آزاد

سه گروه یکسان بود.

بودند؛  25نفر  1فرزند 12 ،نفر  2فرزند و  6نفر  3و بیشتر،
جدول  :3میانگین و انحراف استاندارد استرس زناشویی و رضایت زناشویی به تفکیک گروه در سه مرحله
گروه گواه
متغیرها

استرس زناشویی

موضوعات
شخصی

ارتباط زناشویی
رضایت
زناشویی

حل تعارض

مدیریت مالی

مراحل

میانگین

انحراف
استاندارد

گروه تقویت مقابلۀ
زوجی
میانگین

انحراف
استاندارد

گروه دوشادوش هم
میانگین

انحراف
استاندارد

پیشآزمون

77/71

8/77

79/35

10/17

78/78

9/12

پسآزمون

77/85

9/07

54/21

9/86

59/71

10/75

پیگیری

78/00

9/54

55/21

9/14

62/42

8/58

پیشآزمون

13/28

2/30

12/00

2/35

14/75

2/57

پسآزمون

12/85

2/21

18/92

2/75

19/07

2/86

پیگیری

14/85

2/44

19/50

2/37

19/21

2/69

پیشآزمون

12/92

2/16

12/42

2/92

12/21

2/60

پسآزمون

12/07

2/89

15/14

2/28

16/42

2/53

پیگیری

11/50

2/56

14/92

2/23

13/57

2/27

پیشآزمون

16/57

3/20

15/42

2/40

16/78

2/99

پسآزمون

16/50

3/25

19/64

2/89

19/50

2/92

پیگیری

16/35

2/87

19/35

2/79

19/14

2/56

پیشآزمون

15/21

3/06

15/28

2/10

15/07

2/97

پسآزمون

15/78

3/04

15/57

3/13

18/00

2/74
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گروه گواه
مراحل

متغیرها

اوقات فراغت

روابط جنسی

ازدواج و فرزندان

اقوام و دوستان

جهتگیری
مذهبی

میانگین

انحراف
استاندارد

گروه تقویت مقابلۀ
زوجی
میانگین

انحراف
استاندارد

گروه دوشادوش هم
میانگین

انحراف
استاندارد

پیگیری

15/64

2/79

15/35

3/15

17/57

2/73

پیشآزمون

9/92

2/52

9/71

2/55

10/07

2/20

پسآزمون

9/78

2/57

12/14

2/53

14/78

2/66

پیگیری

10/14

2/24

12/00

2/51

14/64

2/61

پیشآزمون

14/71

2/09

15/00

2/11

15/50

2/10

پسآزمون

15/85

2/17

18/14

2/07

15/35

2/20

پیگیری

15/78

2/29

17/29

2/94

15/85

2/38

پیشآزمون

11/42

2/65

11/35

2/76

11/14

3/05

پسآزمون

11/21

2/80

13/71

2/99

12/35

2/43

پیگیری

11/28

2/75

13/42

2/95

12/14

2/59

پیشآزمون

17/35

2/89

17/42

2/84

17/28

2/64

پسآزمون

17/04

2/55

19/14

2/47

18/14

2/56

پیگیری

17/14

2/48

19/00

2/60

17/21

2/45

پیشآزمون

14/85

3/32

15/42

3/00

15/21

3/21

پسآزمون

15/14

3/20

15/71

2/76

15/35

3/15

پیگیری

15/22

3/74

15/28

3/22

14/69

3/47

در جدول شمارۀ  3میانگین و انحراف استاندارد

موضوعات شخصی ،حل تعارض ،اقوام و دوستان و

شرکتکنندهها در مراحل پیشآزمون پسآزمون و پیگیری

جهتگیری مذهبی در گروه برنامۀ دوشادوش هم در مراحل

آمده است .همانگونه که مشاهده میشود ،نمرات استرس

پسآزمون و پیگیری افزایش داشته است .برای بررسی

زناشویی در مرحلۀ پسآزمون کاهش یافته و در مرحلۀ

تفاوت اولیۀ سه گروه در پیشآزمون از آزمون مانوا (المبدای

پیگیری نیز این کاهش پایدار بوده است .همچنین ،نمرات

ویلکس) برای رضایت زناشویی و آزمون آنوا (المبدای

رضایت زناشویی در ابعاد موضوعات شخصی ،حل تعارض،

ویلکس) برای استرس زناشویی استفاده شد.

مدیریت مالی ،اوقات فراغت ،روابط جنسی ،اقوام و دوستان
و جهتگیری مذهبی درگروه تقویت مقابلۀ زوجی و ابعاد
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جدول  :4نتایج آزمون المبداي ویلکس براي بررسی تأثیرات چندمتغیرة عاملهاي درونگروهی و بین گروه
منشا تأثیرات

مقدار ویژه

F

درجۀ آزادی فرض

درجۀ آزادی خطا سطح معناداری مجذور اتا توان آماری

بین گروهی

0/069

44/56

14/00

222/00

0/00

0/73

1/00

درونگروهی

0/177

16/52

14/00

222/00

0/00

0/58

1/00

تعامل زمان*گروه

0/151

11/308

28/00

438/00

0/00

0/42

1/00

جدول  4نتایج آزمون المبدای ویلکس برای بررسی
تأثیرات چندمتغیره عاملهای درونگروهی و بین گروهی و

همسانی شیب رگرسیون در تعامل عامل درونگروهی با بین
گروهی را نشان میدهد.

میزان استرس زناشویی
90.00
80.00

70.00
60.00
50.00
40.00

گواه

30.00
20.00

آموزش مقابله زوجی

10.00

دوشادوش هم

0.00

پیش آزمون

پیگیری

پس آزمون

نمودار شماره  :1تغییرات گروهها در در سه مرحله در میزان استرس زناشویی

میزان رضایت زناشویی
150.00
145.00
140.00
135.00
130.00
125.00
120.00

گواه

115.00

آموزش مقابله زوجی

110.00
105.00

دوشادوش هم

100.00
پیش آزمون

پس آزمون

پیگیری

نمودار شماره : 2تغییرات گروهها در سه مرحله در میزان رضایت زناشویی
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جدول  :5مقایسۀ پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیري در سه گروه
گروه

متغیرها

زمان )(I

زمان )(J

تفاضل میانگین )(I-J

خطاي استاندارد سطح معناداري

پیش آزمون

پس آزمون

-0/143

0/177

1/000

پیش آزمون

پیگیری

-0/286

0/322

1/000

پس آزمون

پیگیری

-0/143

0/254

1/000

پیش آزمون

پس آزمون

0/000

1/134

1/000

پیش آزمون

پیگیری

-1/643

1/112

0/491

پس آزمون

پیگیری

-1/643

0/868

0/243

پیش آزمون

پس آزمون

*25/143

1/878

0/001

پیش آزمون

پیگیری

*24/143

1/827

0/001

پس آزمون

پیگیری

-1/000

0/406

0/086

پیش آزمون

پس آزمون

*-24/071

1/787

0/001

پیش آزمون

پیگیری

*-22/071

1/982

0/001

پس آزمون

پیگیری

2/000

0/883

0/124

پیش آزمون

پس آزمون

*19/071

1/462

0/001

پیش آزمون

پیگیری

*16/429

1/057

0/001

گروه

پس آزمون

پیگیری

-2/643

1/014

0/065

دوشادوش هم

پیش آزمون

پس آزمون

*-20/929

1/811

0/001

پیش آزمون

پیگیری

*-15/571

2/509

0/001

پس آزمون

پیگیری

*5/357

1/669

0/021

استرس
زناشویی
گروه'گواه
رضایت
زناشویی

استرس
زناشویی
گروه تقویت
مقابله زوجی
رضایت
زناشویی

استرس
زناشویی

رضایت
زناشویی

جدول  5به مقایسۀ پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری در

پیگیری هم در میزان استرس زناشویی و هم در میزان

هر گروه می پردازد .در گروه گواه در  3مرحله تفاوت

رضایتمندی زناشویی تفاوتی وجود دارد .بر این اساس این

معناداری وجود ندارد .هم در گروه تقویت مقابلۀ زوجی و

روش باعث افزایش رضایت و کاهش استرس شده

هم گروه دوشادوش هم بین پیشآزمون با پس آزمون و

است(.)p>0/01
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جدول  :6نتایج آزمون تعقیبی براي مقایسۀ زوجی گروهها در سه مرحله
متغیرها

مرحله

استرس زناشویی
پیش آزمون
رضایت زناشویی

استرس زناشویی
پس آزمون
رضایت زناشویی

استرس زناشویی
پیگیری
رضایت زناشویی

زمان )(I

زمان )(J

تفاضل میانگین )(I-J

خطاي استاندارد سطح معنی داري

گواه

تقویت مقابله زوجی

-1/643

3/544

1/000

گواه

دوشادوش هم

-1/071

3/544

1/000

تقویت مقابله زوجی

دوشادوش هم

0/571

3/544

1/000

گواه

تقویت مقابله زوجی

2/214

6/881

1/000

گواه

دوشادوش هم

-1/786

6/881

1/000

تقویت مقابله زوجی

دوشادوش هم

-4/000

6/881

1/000

گواه

تقویت مقابله زوجی

*23/643

3/751

0/000

گواه

دوشادوش هم

*18/143

3/751

0/000

تقویت مقابله زوجی

دوشادوش هم

-5/500

3/751

0/452

گواه

تقویت مقابله زوجی

*-21/857

7/007

0/010

گواه

دوشادوش هم

*-22/714

7/007

0/007

تقویت مقابله زوجی

دوشادوش هم

-0/857

7/007

1/000

گواه

تقویت مقابله زوجی

*22/786

3/438

0/000

گواه

دوشادوش هم

*15/643

3/438

0/000

تقویت مقابله زوجی

دوشادوش هم

-7/143

3/438

0/133

گواه

تقویت مقابله زوجی

*-18/214

6/041

0/020

گواه

دوشادوش هم

-15/714

6/041

0/046

تقویت مقابله زوجی

دوشادوش هم

2/500

6/041

1/000

جدول 6نتایج آزمون تعقیبی برای مقایسۀ زوجی گروهها

رضایت واسترس زناشویی تأثیرگذار است؛ بنابراین فرضیۀ

را به تفکیک سه زمان نشان میدهد .در مرحلۀ پیشآزمون

اول و دوم پژوهش تأیید شد .اینکه اثربخشی کدام یک از

بین گروهها تفاوتی مشاهده نمیشود( .)p<0/05در مرحلۀ

برنامهها بر متغیرهای استرس زناشویی و رضایت زناشویی

پسآزمون بین گروه گواه و گروههای آزمایش تفاوت

بیشتر است؟ طبق مقایسههای دوگروه مذکور در جدول 6

معناداری وجود دارد ( .)p>0/01ولی نه در میزان استرس

هر دو برنامۀ آموزشی اثرگذار بودهاند اما برنامۀ آموزش

زناشویی و نه در میزان رضایت زناشویی بین دو گروه برنامۀ

تقویت مقابلۀ زوجی اندکی اثربخشتر بوده است ولی این

تقویت مقابلۀ زوجی و برنامۀ دوشادوش هم تفاوت معناداری

تفاوت معنادار نیست ،بر این اساس فرض سوم تأیید نشد.

وجود ندارد ( .)p<0/05در مرحلۀ پیگیری نیز نتایج مقایسهها
مشابه پسآزمون است و نشان میدهد اثر مداخله تا پیگیری

بحث و نتیجهگیری

باقی مانده است.

پژوهش حاضر باهدف مقایسه اثربخشی برنامۀ تقویت مقابلۀ

یافتههای جداول  5و  6پژوهش نشان میدهد که آموزش

زوجی و برنامۀ آموزش مدیریت خانواده دوشادوش هم بر

برنامۀ تقویت مقابلۀ زوجی و برنامۀ دوشادوش هم بر بهبود

استرس زناشویی و رضایت زناشویی انجام گرفت .نتایج طبق
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جدول  3نشان داد که در گروه تقویت مقابلۀ زوجی ،نمرات

عوامل برخورد کنند .یکی از عوامل استرسزای زناشویی

استرس زناشویی کاهش یافته و نمرات رضایت زناشویی در

عدم تعادل بین کار و خانواده و همچنین مشکالت اقتصادی

ابعاد موضوعات شخصی ،حل تعارض ،اوقات فراغت ،روابط

است (Clavél et al. 2017؛ .)Johnson et al. 2016نتایج

جنسی و جهتگیری در مراحل پسآزمون و پیگیری در

پژوهش)Schaer et al. (2008

نشان میدهد که برنامۀ

قیاس با پیشآزمون ،افزایش معنادار نشان میدهد؛ درنتیجه

تقویت مقابلۀ زوجی میتواند نقش مؤثری در تعارضات زوج

روش مداخله در این ابعاد اثربخش بوده و این تأثیر تا مرحلۀ

در زمینۀ مسائل شغلی و مشکالت مرتبط با آن داشته باشد.

پیگیری باقی مانده است .این نتایج با یافتههای

Lavner,

در واقع ،بر اساس نتایج پژوهشهای قبلی ،برنامههای کاهش

) Bradbury (2017با عنوان محافظت از روابط در برابر

استرس و تنش میان زوجین ،برای آموزش مهارت حل مسأله

استرس) Bodenmann (2005با عنوان دیدگاههای جدید

و برقراری روابط بین زوجین کافی نیست؛ بلکه باید مهارت

دربارۀ مقابلۀ زوجی Bodenmann, Shantinath (2004) ،با

همسازی با محیط در زوجین تقویت شود .آموزش تقویت

عنوان آموزش تقویت مقابله زوجی یک رویکرد جدید برای

مقابلۀ زوجی یکی از جامعترین مداخالت این نوع است که

پیشگیری از اضطراب زناشویی بر اساس استرس و مقابله،

با تمرکز بر کمک به زوجین از طریق بهبود استرس فردی،

) Bodenmann et al. (2008, 2014با عنوان اثربخشی برنامۀ

راهبردهای مقابلهای ،ارتقای رابطه از طریق صحبت کردن و

سهگانۀ فرزندپروری مثبت ،مقایسۀ آن با دو برنامۀ دیگر و

تکنیکهای گوش دادن ،برقراری ارتباط زناشویی ،افزایش

تقویت ارتباط زوجین و مقابلۀ زوجی با رویکرد خودمحور.

مهارتهای دوگانۀ همسازی با محیط و حل تعارض از طریق

همچنین با پژوهش ) Randall, Bodenmann (2009با عنوان

یادگیری مهارتهای جدید زوجین را یاری میدهد که

نقش استرس در روابط نزدیک و رضایت زناشویی مطابقت

استرس زناشویی کمتری داشته باشند (

دارد ) Ledermann et al. (2007در پژوهشی با عنوان

.) 2017; Bodenmann, Shantinath 2004

Lavner, Bradbury

اثربخشی آموزش ( )CCETبر بهبود کیفیت روابط نشان

برنامۀ تقویت مقابلۀ زوجی با استفاده از مهارتهایی که

دادند که برنامۀ تقویت مقابلۀ زوجی میتواند بالفاصله

به زوج ارائه میدهد سبب افزایش رضایت زناشویی آنها

کیفیت ارتباط زوج را بهبود بخشد و این بهبودی تا یک سال

میشود .عوامل گوناگونی ممکن است رضایت زناشویی را

همچنان پابرجا بماند Schaer et al. (2008) .نیز در پژوهش

کاهش دهد؛ یکی از عواملی که به شدت در رضایت

خود در ارتباط با آموزش ( )CCETدر محل کار به این نتیجه

زناشویی زوج تأثیر دارد نوع ارتباط و کیفیت آن است

رسیدند که برنامۀ تقویت مقابلۀ زوجی میتواند تعارضات

) .(Lavner et al. 2016در این زمینه برنامۀ تقویت مقابلۀ

زوج را در مورد مسائل بیرونی بهبود بخشد و باعث کاهش

زوجی به زوجها یاد میدهد که چگونه پیامرسانی کنند .در

فرسودگی آنان شود.

واقع زوجها بر اساس این برنامه در مورد سبکهای ارتباطی

همانطور که نتایج پژوهش حاضر نشان داد ،برنامۀ

مثبت و منفی ،چگونگی استفاده از آنها ،نحوۀ گوینده و

تقویت مقابلۀ زوجی میتواند استرس زناشویی را کاهش

شنوندۀ خوب بودن و همچنین عواملی که ممکن است

دهد .منابع استرس زناشویی میتواند ناشی از عوامل مختلفی

ارتباط آنها را به بیراهه بکشاند اطالعات و مهارتهایی به

باشد و زوجها آگاهی نسبت به این عوامل نداشته باشند در

دست میآورند و این عوامل میتواند کیفیت رابطه و در

صورتی که این عوامل آرامآرام رابطۀ زناشویی را دچار

نتیجه رضایت زناشویی آنها را افزایش دهد.

فرسودگی میکند ( .)Bodenmann 2005برنامۀ تقویت مقابلۀ

) (2016در پژوهشی نشان دادند که برنامۀ تقویت مقابلۀ

زوجی به خوبی به زوج در زمینۀ شناسایی عوامل استرسزا

زوجی میتواند گفتگوی غیرمؤثر زوج و همچنین نحوۀ حل

و همچنین چگونگی برنامهریزی و مقابله با این عوامل

تعارض منفی را در آنها تغییر دهد و موجب افزایش

آموزش میدهد و زوجها یاد میگیرند به طور مؤثری با این

صمیمیت و امنیت در زوجین شود؛ بنابراین وقتی زوج

Sodani et al.
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بتوانند مشکالت خود را به درستی حل کنند و احساس

کاهش استرس ،توانسته بر کاهش استرس زوجین تأثیرگذار

صمیمت و امنیت داشته باشند ،بالطبع میتوان شاهد رضایت

باشد و روابطشان را بهبود بخشد.

آنها از رابطۀ زناشویی بود.

برنامۀ آموزشی دوشادوش هم عالوه بر استرس زناشویی

همچنین نتایج طبق جدول  3نشان داد که در گروه

میتواند رضایت زناشویی آنها را نیز افزایش دهد .طبق

دوشادوش هم نمرات استرس زناشویی در مرحلۀ پسآزمون

) ،Bodenmann (2005میتوان گفت که استرس و انتقال آن

و پیگیری ،در مقایسه با پیشآزمون ،کاهش معناداری داشته

به روابط زناشویی عامل مخربی در کیفیت ارتباط زناشویی

است؛ نمرات رضایت زناشویی نیز در ابعاد موضوعات

است؛ بنابراین اگر هر شرکتکننده بتواند استرس روزانۀ خود

شخصی ،حل تعارض ،مسائل مالی ،اوقات فراغت و اقوام و

را توسط سطوح مناسب مقابلۀ زوجی تعدیل کند ،متقابالً به

دوستان در مرحلۀ پسآزمون و پیگیری ،در مقایسه با

عنوان یک پیامد ،رضایتمندی زناشویی ارتقا مییابد؛ به

پیشآزمون ،افزایش معناداری داشته است .این نتایج با

عبارت دیگر اساس برنامۀ آموزشی دوشادوش هم ،آموزش

یافتههای ) Falconier (2015مطابقت دارد .او در تحقیق خود

مهارتهای گفتگوی صحیح در مورد مسائل مالی و مذاکره

بیان داشت که آموزش مدیریت خانواده دوشادوش هم در

در مورد چگونگی برخورد با این موضوعات و حل آن است

کاهش فشار مالی و بهبود مهارتهای مدیریت مالی برای

( .)Falconier 2015مشکالت مالی یکی از عوامل

زوجین مؤثر است و نیز به عنوان راهبردی در مقابله با

استرسزای زندگیهای امروزی و کاهشدهندۀ رضایت

استرس در خانواده میتواند در نظر گرفته شود .گفتنی است

زناشویی است؛ بنابراین میتواند هم جنبههای فردی و هم

تاکنون در تحقیقات داخلی در این باره تحقیقی انجام نشده

زناشویی را تحت تأثیر قرار دهد

( ;Williamson et al. 2016

است و این متغیر برای اولین بار است که در تحقیقات

 .)Dean et al. 2007انتظار میرود با بهبود مسائل مالی ،سایر

داخلی به کار گرفته میشود.

جنبههای فردی و زناشویی زوج نیز بهبود پیدا کند که در

در تبیین اثر برنامۀ آموزشی دوشادوش هم بر استرس

نتیجه رضایت زناشویی آنها نیز ارتقا پیدا میکند.

زناشویی ،همچون برنامۀ تقویت مقابلۀ زوجی ،در واقع

نتایج همچنین نشان داد هر دو مداخلۀ تقویت مقابلۀ

مشکالت و مسائل مالی رابطۀ نزدیکی با استرس زناشویی

زوجی و برنامۀ دوشادوش هم بر کاهش استرس زناشویی

دارد؛ به گونهای که ) Hill et al. (2017بیان داشتند یکی از

اثربخش بوده و بین اثربخشی دو روش مذکور ،تفاوت معنا-

متغیرهایی که بیثباتی زناشویی را پیشبینی میکند ،مسائل

دار وجود ندارد فقط برنامۀ تقویت مقابله ،رضایت را بیشتر

مالی و پول است .درگیریهای خانوادگی با درآمد زوجها در

افزایش داده و استرس زناشویی را بیشتر کاهش داده ولی در

ارتباط بوده ،بهگونهای که کاهش درآمد ،موجب افزایش

حدی نیست که معنادار شده باشد .دلیل این تفاوت جزئی را

استرس و کاهش کیفیت ارتباط آنان شده است

میتوان در محتوای آموزش و کثرت مهارتهای مورد

( Bodenmann 2005Y.بنابراین ایجاد برنامهای که بتواند بر

آموزش بیان کرد .برنامۀ دوشادوش تأکید بیشتری بر مدیریت

مدیریت مالی خانوادهها تأثیر بگذارد ،میتواند استرس

تعارض و آموزش مهارتهایی در زمینۀ حل مسأله بویژه در

زناشویی آنها را کاهش دهد .برنامۀ آموزش دوشادوش هم

زمینۀ مسائل مالی دارد ( )Falconier 2015در حالی که

فنهای حل مسائل در مسائل مالی را مورد بررسی قرار

تقویت مقابلۀ زوجی به مباحث متنوعی چون استرس و

میدهد .طی این برنامه ،به زوجینی که مشکل مالی دارند

چگونگی مقابلۀ با آن ،نحوۀ برقراری گفتگوی مؤثر ،حل

کمک میشود تا روابطشان بهتر شود و در حل مسائل و

تعارض ،شناخت نیازهای همسر ،انصاف و عدالت و مباحث

مشکالت مالی به طور آگاهانه و مثبتتر برخورد نمایند و

دیگری میپردازد ()Bodenmann, Shantinath 2004؛

چون مشکالت مالی بر استرس زوجین نیز تأثیرگذار است

بنابراین میتوان گفت که گستردگی تقویت مقابلۀ زوجی

( )Hill et al. 2017دوشادوش نیز با تمرکز بر راهکارهای

دلیل بر تفاوت و برتری آن نسبت به برنامۀ دوشادوش هم
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است .به طورکلی میتوان نتیجه گرفت از آنجا که بخش

مراکز مناسب در دسترسی به نمونۀ مورد نظر ،سوگیریهایی

مهمی از آموزش تقویت مقابلۀ زوجی و برنامۀ دوشادوش

که ممکن است در پاسخ به ابزارهای پژوهش وجود داشته

هم مربوط به غنیسازی ارتباط مؤثر ،فنون گوینده و شنونده،

باشد و همچنین متغیرهای مزاحم و مداخلهگری که ممکن

تبادل و انصاف ،رضایتمندی و کاهش استرس در روابط

است در نتیجه بهدستآمده دخالت کنند ،اشاره نمود .پیشنهاد

زناشویی است ،آموختن و کاربرد آنها به زوجها در رسیدن

میشود در مراکز مشاوره و نهادهای مربوط به ازدواج جوانان

به توافق در روابط زناشویی کمک نموده است .این

و مراکز آموزشی ،برنامۀ آموزشی تقویت مقابلۀ زوجی به

مهارتها ،زوجین را قادر به شناخت بهتر منابع استرس،

عنوان مدلی غیر فردی و بافت نگر و مبتنی بر نظریات

نیازها و تمایالتشان میسازد به طریقی که کمترین احتمال

سازگاری و استرس در تقویت مقابلۀ زوجین با استرس و

ایجاد واکنشهای دفاعی ،اضطراب ،خصومت و تعارض و

برنامۀ دوشادوش هم به عنوان برنامهای مبتنی بر راهبردهایی

بیشترین احتمال فراخوانی فهم همدالنه ،همکاری و حمایت

برای مدیریت بهتر منابع مالی و افزایش سازگاری بین

وجود داشته باشد (.)Parke 2002

زوجین مورد استفاده قرار گیرد ،برنامۀ تقویت مقابلۀ زوجی

تقویت مقابلۀ زوجی و برنامۀ دوشادوش هم با افزایش

در اولویت باشد .پیشنهاد میشود این پژوهش با متغیرهای

همبستگی زناشویی ،رضایتمندی زناشویی را افزایش داده

دیگر نیز مورد بررسی قرار گیرد .همچنین این پژوهش

است .این انسجام زناشویی ،نزدیکی و همسانی عملکرد زوج

میتواند برای درمانگران و مشاوران در زمینۀ انتخاب نوع

در امور روزمرۀ زندگی را نشان میدهد .درگیر شدن در

مداخله برای آموزش زوجین در حیطههای استرس و

فعالیتهای مقابلۀ زوجی و مدیریت آموزش خانواده مثل

سازگاری و مدیریت خانواده مخصوصاً در ارتباط با مسائل

جستجو و گردآوری اطالعات به صورت مشترک برای کمک

مالی در شرایط امروز جامعۀ ایرانی مفید باشد.

به یکدیگر برای انجام کارها ،محبت فیزیکی ،کمک به همسر
برای آرام شدن ،قاببندی مجدد موقعیت و توجه نشان دادن

سپاس و قدردانی

به همسر میتواند زمان با هم بودن زوجها را افزایش دهد.

بدین وسیله از مرکز آموزش و پرورش شهر کالچای رودسر

افزایش زمان با هم بودن و درگیر شدن در مقابلۀ زوجی

و تمامی زوجین شرکتکننده در پژوهش و کمیتۀ اخالق در

مثبت ،احساس همبستگی زناشویی بین زوجها را افزایش

پژوهش تشکر و قدردانی به عمل میآید.

میدهد .همچنین آموزش مدیریت خانوادۀ دوشادوش هم و
مقابلۀ زوجی به زوجها کمک میکند تا روشهای مناسب را
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