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abstract
Marriage is one of the most important events in every
person's life, which may also be associated with many
conflicts among couples because of weakness in some
skills. This study aimed to evaluate the effectiveness of
marital life enrichment program education on balanced
emotional empathy and responsibility of the couples.
This is a quasi-experimental study with pre-test and
post-test design with the control group. The statistical
population of the study consisted of 100 couples
referring to Torbat Heydariyeh Health Services Center
during April to July 2017, of which 30 couples who
had one of their wives received the lowest score in the
questionnaires received, were randomly selected and
invited from their husbands to attend the workshop.
Fifteen subjects in the experimental group received
marital Life Enrichment Program, and the control
group did not receive any training. The data were
collected using the Mehrabian and Epstein Emotional
Empathy Questionnaire and California Responsibility
Questionnaire and analyzed using analysis of variance
and SPSS version 20. The results showed that after
training, emotional empathy (P=0.000, F=120.95) and
responsibility (P=0.000, F=44.83) in couples in the
experimental group, compared with couples witch in
the control group had increased significantly. The
results of the study showed that the life enrichment
program could be useful in increasing empathy and
responsibility skills and thus reducing marital
problems.
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چکیده
پیوند زناشویی یکی از مهمترین رخدادهای زندگی هر فرد است که
 با تعارضات،درعینحال ممکن است به خاطر ضعف در برخی از مهارتها
 این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی.بسیاری در میان زوجین همراه باشد
آموزش برنامه غنیسازی زندگی زناشویی بر همدلی هیجانی متعادل و
، پژوهش حاضر از نوع شبه آزمایشی.مسئولیتپذیری زوجین انجام گردید
 جامعه آماری طرح.پس آزمون و با گروه کنترل است-با طرح پیشآزمون
 زوج مراجعهکننده به مرکز خدمات سالمت تربتحیدریه در011 شامل
 زوج که یکی از01 ، است که از میان آنها69 چهار ماه نخست سال
همسران آنها پایینترین نمره را در پرسشنامههای ارائهشده کسب کرده
 بهصورت تصادفی ساده انتخاب شدند و از همسران آنها دعوت شد،بود
 برنامه غنیسازی، نفر در گروه آزمایش01 .در کارگاه آموزشی شرکت کنند
زندگی زناشویی را دریافت کرده و گروه کنترل هیچ آموزشی دریافت
 دادهها با استفاده از پرسشنامه همدلی هیجانی مهرابیان و آپستین.نکردند
و پرسشنامه مسئولیتپذیری کالیفرنیا جمعآوری و با استفاده از آزمون
 نتایج. تجزیهوتحلیل شدند01  نسخهSPSS تحلیل واریانس و نرمافزار
 احساس همدلی هیجانی،حاکی از این بود که پس از دریافت آموزش
)F= 44/30 ،P=1/111( ) و مسئولیتپذیریF=001/61 ،P=1/111(
 افزایش معناداری، نسبت به زوجین گروه کنترل،زوجین گروه آزمایش
 نتایج مطالعه نشان داد که برنامه غنیسازی زندگی میتواند.داشته است
در افزایش مهارتهای همدلی و مسئولیتپذیری و درنتیجه کاهش
. مؤثر باشد،مشکالت زناشویی

 زنوودگی، مسووئولیتپذیری، هموودلی، آموووزش:واژگااا کلیاادی
زناشویی

. ایران، تربتحیدریه، دانشگاه علوم پزشکی تربتحیدریه، کارشناس ارشد روانشناسی بالینی: نویسنده مسئول.*
jomepourm@yahoo.com:ایمیل
16010000100 :تلفن
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اثربخشی آموزش برنامه غنیسازی زندگی زناشویی ...

03

مقدمه
ازدواج 1و تشکیل خانواده یکی از مهمترین و برترین رسوم اجتماعی است که در صورت کارکرد بهنجار
اعضا ،میتواند عالوه بر تأمین نیازهای مختلف افراد ،موجب رشد همهجانبه آنها میگردد (امینی و
حیدری .)1931 ،خانواده 2بهعنوان یک نهاد عاطفی که از پیوند زناشویی به وجود میآید ،از روابط
درهمتنیدهای تشکیلشده است که به سمت رشد مادی و معنوی جامعه حرکت میکند (بهمانی ،فالح
چای و زارعی .)1931 ،در این نهاد ،روابط عاطفی ،عشق ،محبت و همدلی باعث تضمین سالمت روانی
افراد و اعتالی انسان میگردد (کارگر ،قاصد و کیمیایی.)1931 ،
عوامل متعددی میتواند زندگی مشترک را تحت تأثیر قرار دهد و باعث ایجاد اختالفات و حتی
جدایی و طالق گردد (اسکوکا .)2001 ،بر خالف شروع خوب اکثر ازدواجها ،درنهایت زوجین از رابطه
خود ناراضیاند .درواقع متغیری که باعث ایجاد ثبات و رضایت در روابط میشود ،خود زن و مرد هستند
(اسدی شیشه گران ،قمری و شیخ االسالمی .)1931 ،طبق تحقیقات ،زوجینی که در روابط خود ،انتظارات
(تن هاتن .)2002 ،از دیگر عوامل به جود آورنده اختالفات میان زوجین ،عدم وجود همدلی 9و
مسئولیتپذیری 4است که این موضوع میتواند باعث بیتفاوتی زوجها گردد .این در حالی است که
افزایش همدلی و مسئولیتپذیری از طریق آموزش میتواند باعث ایجاد تمایل به دوستی و بهبود روابط
گردد .در کل ایجاد حس همدلی ،منجر به مسئولیتپذیری و اهمیت دادن فرد به دیگری بر پایه درک
طرف مقابل میگردد (دشت بزرگی.)1931 ،
یکی از شرایط ازدواج سالم ،وجود همدلی میان زوجین است ،بهطوریکه در میان عوامل تکاملی
خانواده ،بیشترین تأثیر را بر استحکام روابط دارد .در همدلی فرد خودش را بهجای شخص دیگری
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نا بهجا و نگاه منفی نسبت به یکدیگر داشتهاند ،با مسائلی مثل دلزدگی و تعارضات زناشویی روبرو شدهاند

میگذارد تا بتواند احساسات او را درک کند .افراد با همدلی باال ،هیجانات مثبت و تعامالت سازندهای با
دیگران دارند .آنها همچنین توانایی باالیی در گوش دادن ،ابراز هیجانات و برقراری ارتباط کالمی و
رضایی و عزیزی .)1939 ،آموزش مهارتهای همدلی میتواند باعث حل مسائل میان فردی و خودتنظیمی
عاطفی گردد (مرادی.)1932 ،
1. Marriage
2. Family
3. Empathy
4. Responsibility
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غیرکالمی از خود نشان میدهند (عبدی ،نجاتی ،ذبیح زاده ،محسنی و محمدی1931 ،؛ مومنی ،صیدی،
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یکی دیگر از عوامل مؤثر بر سالمت روابط زناشویی ،مسئولیتپذیری است .کلمز و میان
مسئولیتپذیری را به معنی تصمیمگیری مناسب تعریف کردهاند که به فرد این امکان را میدهد تا در
چهارچوب انتظارات و هنجارهای اجتماعی دست به انتخاب بزند .نتیجه این فرآیند فراهم آوری زمینه
برقراری روابط میان فردی مثبت و امنیت و آسایش خاطر است (خواجه نوری ،مساوات و ریاحی.)1934 ،
مسئولیتپذیری که یکی از عوامل مؤثر بر رضایت از زندگی است ،به برداشت افراد از نقش جنسیتی خود
و شریک زندگیشان و همچنین اعتمادبهنفس و تواناییهای شخصی بستگی دارد (اسکوکا.)2001 ،
بهطوریکه از میان رفتن این اعتمادبهنفس در اثر عواملی مثل القای ترس از بیکفایتی یا نهادن مسئولیت
سنگین بر دوش ،ناتوانی در پذیرش مسئولیت را در پی دارد که این موضوع ،خود تواند باعث به جود
آمدن مشکالت زناشویی گردد (خوش نژاد.)1931 ،
یکی از راههای پیشگیری از مشکالت زناشویی ،برنامه غنیسازی زندگی زناشویی 1است (سپهوند،
اولسون طراحی شد ،بر شش هدف کشف نیرومندیهای رابطه ،تقویت مهارتهای ارتباطی ،حل
تعارضات زوجها ،کشف مسائل اصلی خانواده ،تحول در بودجه و طرح مالی و درنهایت ،تحول اهداف
تمرکز دارد (اولسون و اولسون .)1333 ،این برنامه به شناخت باورها درباره علت به وجود آمدن مسائل و
مشکالت تأکید کرده و کمک میکند تا افراد بتوانند از طریق فراگیری مهارتهای الزم ،به حل مشکالت
خود بپردازند (موسوی ،سماواتیان و نوری .)1931 ،هدف از این برنامه ،ایجاد صمیمیت در ابعاد مختلف
عاطفی ،عقالنی ،روانی ،مذهبی ،جنسی ،جسمی ،ارتباطی ،اجتماعی و تفریحی است (کیانی پور ،محسن
زاده و زهراکار .)1932 ،افرادی که این آموزشها را دریافت میکنند درنهایت میتوانند عالوه بر رفع
نیازهای خود ،به نیازهای همسر نیز توجه کنند و از این طریق ،به رضایت از زندگی زناشویی برسند (کیانی
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رسول زاده ،طباطبایی ،بشارت و الهیاری .)1939 ،برنامه غنیسازی زناشویی انریچ که برای اولین بار توسط

پور ،محسن زاده و زهراکار .)1932 ،همانطور که نتایج تحقیقات مختلف نشاندهنده تأثیر مثبت برنامه
غنیسازی زندگی زناشویی بر ارتباطات میان فردی ،سازگاری زناشویی ،رضایتمندی ،استقالل و درنهایت
مودی1931 ،؛ نظری ،طاهری راد و اسدی.)1939 ،
درنهایت با توجه به اهمیت ازدواج ،خانواده و مشکالت پیش روی زوجین در مسیر زندگی و تأثیر به
سزایی که مهارتهایی مثل همدلی و مسئولیتپذیری بر عبور موفق از این مشکالت دارد ،این مطالعه با
1. Marital Life Enrichment Program

دوره چهارم .شماره دوم (پیاپی  .)8پاییز و زمستان 1397
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هدف بررسی اثربخشی آموزش برنامه غنیسازی زندگی زناشویی بر همدلی هیجانی متعادل و
مسئولیتپذیری زوجین انجام گردید.
روش
پژوهش حاضر از نوع شبه تجربی با طرح پیشآزمون – پسآزمون همراه با گروه کنترل است .جامعه
آماری طرح را  100زوج مراجعهکننده به مرکز جامع خدمات سالمت امام خمینی شهرستان تربتحیدریه
طی  4ماه نخست سال  1931که دارای معیارهای ورود به مطالعه بودند (قرار داشتن در اولین سال زندگی
متأهلی ،سواد خواندن و نوشتن ،عدم اعتیاد و تمایل به شرکت در کارگاه آموزشی) تشکیل دادند که از
میان آنها ،تعداد  90زوجی که یکی از همسران آنها پایینترین نمره را در همدلی هیجانی و
مسئولیتپذیری در مقایسه با سایر اعضای گروه کسب کردند و در اولین تجربه ازدواج قرار داشتند ،به
روش نمونهگیری در دسترس انتخابشده و بهصورت تصادفی به دو گروه آموزش و کنترل تقسیمبندی

ابزارها
پرسشنامه همدلی محرابیان و اپستین :برای ارزیابی میزآنهمدلی افراد از مقیاس همدلی محرابیان و آپستین
( )1322استفاده گردید .این مقیاس دارای  99پرسش است که بهصورت خرده مقیاس همدلی واکنشی (1
سؤال) ،همدلی بیانی ( 1سؤال) ،همدلی مشارکتی ( 1سؤال) ،اثرپذیری عاطفی ( 1سؤال) ،ثبات عاطفی (4
سؤال) ،همدلی نسبت به دیگران ( 4سؤال) و کنترل ( 2سؤال) است که  12پرسش آن بهصورت مثبت و
 11پرسش دیگر بهصورت معکوس طرحشدهاند .پرسشهای شماره ،29 ،21 ،20 ،12 ،19 ،11 ،1 ،4 ،9
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شدند.

 92 ،90 ،21 ،21 ،24و  99پرسشهای منفی مقیاس را تشکیل داده و بقیه پرسشها ،مثبت هستند .پرسشها
ال مخالفم) که به
ال موافقم ،موافقم ،نظری ندارم ،مخالفم و کام ا
بهصورت  1گزینهای طرحشده است (کام ا
این پرسشنامه در ایران توسط زرشقایی و همکاران به اثبات رسیده که در این مطالعه نتایج حاکی از
کفایت نسبتاا مناسب مقیاس همدلی هیجانی متعادل برای استفاده در ایران بود (زرشقایی ،نوری و عزیزی،
 .)1913پایایی آن نیز در مطالعه محرابیان و اپستین ،سنجیده شد که ضریب پایایی مقیاس برابر  0/14بود
(محرابیان و پستین.)1322 ،
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ترتیب امتیازهای  1-1را کسب میکنند .امتیازات باالتر نشاندهنده همدلی بیشتر است و بالعکس .اعتبار
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پرسشنامه روانشناختی کالیفرنیا :برای سنجش مسئولیتپذیری از خرده مقیاس سنجش مسئولیتپذیری
گرفتهشده از پرسشنامه روانشناختی کالیفرنیا استفاده گردید .تعداد  42سؤال مربوط به مقیاس
مسئولیتپذیری از میان  412سؤال پرسشنامه اصلی استخراجشده و مورداستفاده قرار گرفت .مقیاس
مسئولیتپذیری  42سؤالی بهمنظور سنجش ویژگیهایی از قبیل وظیفهشناسی ،احساس تعهد،
سختکوشی ،جدیت ،قابلیت اعتماد ،رفتار مبتنی بر نظم و مقررات ،منطق و احساس مسئولیت مورداستفاده
قرار گرفت (مارنات ،ترجمه نیکخو .)1914 ،روایی و پایایی این پرسشنامه توسط عاطف وحید و همکاران
بررسی شد که نتیجه حاصل نشان داد که این پرسشنامه از روایی و پایایی قابل قبولی برای جمعیت ایران
برخوردار است (عاطف وحید ،نصر ،فتح اللهی و شجاعی.)1914 ،
مداخله
محتوی جلسات آموزشی به شیوه اولسون (اولسون و السون )1333 ،در جدول شماره  1ذکرشده است.
جلسه

عنوا جلسه

اهداف کلی

دوم

بازسازی شناختی

افزایش آگاهی زوجین نسبت به تفکرات غیرمنطقی و خودانگیخته،
آموزش اصول  A-B-Cروشهای مقابله با باورهای غیرمنطقی،
آموزش روش مجادله برای اصالح باورهای غیرمنطقی

سوم

آموزش صمیمیت

تعریف صمیمیت و ابعاد آن ،آموزش تکنیکهای جهت افزایش
صمیمیت جنسی ،جسمی ،عاطفی ،عقالنی و ارتباطی زوجین

چهارم

آموزش بهبود رابطه جنسی

افزایش آگاهی جنسی زوجین ،بیان چرخه رابطه جنسی ،شناسایی
و اصالح اسطورهها و باورهای جنسی نادرست

پنجم

آموزش حل تعارض و حل مسئله

تعریف مفهوم تعارض زناشویی و طبیعی بودن وجود تعارض میان
زوجین ،آشنایی با شیوههای متداول برخورد با تعارض زناشویی در
زوجین ،آموزش قواعد و شیوه صحیح حل تعارض و حل مسئله

ششم

مدیریت منزل

آموزش نحوه ارتباط صحیح با فرزندان ،نحوه ارتباط با خانواده اصلی،
نحوه برخورد با مسائل و مشکالت مالی

شیوه اجرای پژوهش
قبل از تشکیل جلسات آموزش ،پیشآزمون برای هر دو گروه انجام شد و سپس گروه آموزش در
شش جلسه  30دقیقهای آموزش غنی سازی رابطه زناشویی به شیوه اولسون (اولسون و السون)1333 ،
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اول

آشنایی اعضا و معرفی قواعد

آشنایی اعضا با اهداف برنامه توانمندسازی ،شرکت منظم زوجین
در تمامی جلسات ،انجام تکالیف هفتگی و ارائه آن در جلسات بعدی
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شرکت کرده و در طی این مدت گروه کنترل ،هیچ مداخلهای دریافت نکردند .سپس هر دو گروه
پسآزم ون شدند .در انتها با توجه به اینکه اثربخشی کلی برنامه مداخله مورد تأیید قرار گرفت،
بهمنظور رعایت مالحظات اخالقی از آزمودنیهای عضو گروه کنترل نیز دعوت شد تا در برنامهای
مشابه شرکت کنند .دادهها نیز با استفاده از آمار توصیفی ،آزمون تحلیل کوواریانس و نرمافزار SPSS
نسخه  20مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفتند.
یافتهها
از میان  90نفر نمونه پژوهش 29 ،نفر ( 21/1درصد) میان  12-21سال و هفت نفر ( 29/9درصد) میان
 90-21سال سن داشتند .بیشتر اعضای نمونه را نیز زنان ( 11نفر معادل  19/9درصد) و با تحصیالت
دانشگاهی (فوقدیپلم نه نفر معادل  90درصد ،کارشناسی هشت نفر معادل  21/1درصد) تشکیل
میدادند.

مسئولیت اعضای گروه آزمایش ،در مرحله پسآزمون نسبت به پیشآزمون ،کاهش چشمگیری داشته
است .این تغییر در گروه کنترل مشاهده نمیشود.
جدول  .3شاخصهای توصیفی دادههای حاصل از اجرای پیشآزمون و پسآزمون احساس مسئولیت
پسآزمو

پیشآزمو

گروه

متغیر

تعداد

آزمایش

احساس مسئولیت

01

96/09

کنترل

احساس مسئولیت

01

91/60

4/69

آزمایش

همدلی هیجانی

01

06/09

0/01

01/31

کنترل

همدلی هیجانی

01

06/41

0/34

06/11

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

4/60

61/60

4/60

99/00

4/64
0/90
0/03

همدلی هیجانی در دو گروه با کنترل کردن اثر پیشآزمون ،حاکی از این است که پس از شرکت در
جلسات آموزشی مبتنی بر برنامه توانمندسازی زناشویی بر احساس همدلی هیجانی زوجین که در سال
اول زندگی هستند ،در گروه آزمایش شرکت داشتند ،نسبت به زوجینی که در گروه کنترل جایگزین
شده بودند ،افزایش معناداری داشته است (.)F=120/31 ،P=0/000

دو فصلنامه آسیب شناسی ،مشاوره و غنی سازی خانواده
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همانطور که در جدول شماره  9دیده میشود ،نتایج بهدستآمده از مقایسه پسآزمون احساس
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جدول  .0نتایج تحلیل کوواریانس برای اثربخشی آموزشی مبتنی بر برنامه غنیسازی زناشویی بر
همدلی هیجانی زوجین در سال اول زندگی
مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

پیشآزمون

046/44

0

046/44

04/01

گروه

100209

0

100/09

001/61

خطا

04361/11

06

کل

693/01

06

منبع اثر

F

سطح

ضریب

توا

معناداری

اثر

آماری

1/11

1/11

0/11

1/11

1/30

0/11

جدول  .3نتایج تحلیل کوواریانس برای اثربخشی آموزشی مبتنی بر برنامه غنیسازی
زناشویی بر مسئولیتپذیری زوجین در سال اول زندگی
منبع اثر

مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

F

سطح

ضریب اثر

معناداری

توا
آماری

گروه

66213

0

66/13

44/30

1/111

1/90

0/11

خطا

040001/11

06

کل

340/09

06

هماااانطور کاااه در جااادول شاااماره  4دیاااده میشاااود ،نتاااایج بهدساااتآمده از مقایساااه
پسآزمااون احساااس مساائولیت در دو گااروه بااا کنتاارل کااردن اثاار پیشآزمااون حاااکی از ایاان
اساات کااه پااس از شاارکت در جلسااات آموزشاای مبتناای باار برنامااه توانمندسااازی زناشااویی باار
احساااس مساائولیت زوجااین کااه در سااال اول زناادگی هسااتند و در گااروه آزمااایش شاارکت
داشااتند ،نساابت بااه زوجیناای کااه در گااروه کنتاارل جااایگزین شااده بودنااد ،افاازایش معناااداری
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پیشآزمون

904/64

0

904/64

016/13

1/111

1/60

0/11

داشتهاند (.)F= 44/19 ،P=0/000

این پژوهش با هدف تبیین اثربخشی آموزش برنامه غنیسازی زندگی زناشویی بر همدلی هیجانی متعادل
و مسئولیتپذیری زوجین انجام شد .نتایج بهدستآمده از مقایسه پسآزمون احساس همدلی هیجانی
در دو گروه با کنترل کردن اثر پیشآزمون حاکی از این است که پس از شرکت در جلسات آموزشی
مبتنی بر برنامه توانمندسازی زناشویی بر احساس همدلی هیجانی زوجین که در سال اول زندگی هستند
و در گروه آزمایش شرکت داشتند ،نسبت به زوجینی که در گروه کنترل جایگزین شده بودند ،افزایش
دوره چهارم .شماره دوم (پیاپی  .)8پاییز و زمستان 1397
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معناداری داشته است .نتیجه این فرضیه با تحقیقاتی نظیر آلن و همکاران (آلن ،پنتون ووک ،موریسون،
گرالوفسکی و کمپبل ،)2002 ،سپهوند (سپهوند ،رسول زاده ،طباطبایی ،بشارت و الهیاری )1939 ،و
نظری (نظری راد ،طاهری و اسدی )1939 ،همسو است.
در بحث و تبیین این فرضیه با توجه به تحقیقات پیشین میتوان گفت :در یک ازدواج سالم مقداری
درک و همدلی میان زن و شوهر وجود دارد .افرادی که از همدلی برخورداردارند وقتی فردی در اطراف
آنها دچار مشکل میشود پاسخ عاطفی و هیجانی نشان میدهند و متعاقب آن درصدد رفع آن مشکل
برمیآیند .فرد همدل در قبال احساسات و زندگی دیگران نوعدوستی و همیاری نشان میدهد .در
زندگی زوجین از همان روزهای آغازین رابطه زناشویی عدم توافقهای جدی و مکرری به وجود میآید
که اگر حل نگردد ،میتواند رضایت و ثبات زناشویی را تهدیدی جدی مواجه کند؛ بنابراین زن و شوهر

تحقیقی اثربخشی آموزش مهارت همدلی به شیوه گروهی را برافزایش صمیمیت زوجین بر روی 20
زوج در شهر شیراز انجام دادند که نتایج حاکی از تفاوت دو گروه آزمایش و کنترل ازنظر صمیمیت
زوجین در سطح معنیداری را گزارش کردند (رفاهی و مقتدری .)1931 ،همچنین در پژوهش انجامشده
توسط امینی و حیدری ( )1931در موردبررسی تأثیر آموزش غنیسازی روابط بر ارتقاء کیفیت زندگی
و رضایت زناشویی دانشجویان متأهل ،نشان داد که برنامه غنیسازی روابط میتواند از طریق افزایش
کیفیت زندگی و رضایت زناشویی ،باعث رضایت زوجین از زندگی خود شود (امینی و حیدری،
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باید یاد بگیرند که تعارضهای خود را حل کنند تا خوشبخت شوند .رفاهی و مقتدری ( )1931در

.)1931
در تبیین کلی این فرضیه میتوان گفت همدلی از به وجود آمدن بسیاری از رفتارهای ناخوشایند
رفتار و اخذ تصمیمهای صحیحتر میشود ،احساس آرامش و قوه ادراک فرد را افزایش میدهد ،موجب
افزایش اعتمادبهنفس میشود ،روابط خانوادگی و اجتماعی را بهبود میبخشد ،امنیت روانی و آسایش
خاطر را تقویت میکند و بیان احساسات خود و درک احساسات دیگران را آسانتر میکند .بهطورکلی
آموزش مهارت همدلی در برنامههای آموزشی گروهی زوجین ،حس همکاری ،حمایت و همدلی
بیشتری در میان زوجین ایجاد میکند (رفاهی و مقتدری.)1931 ،
دو فصلنامه آسیب شناسی ،مشاوره و غنی سازی خانواده
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نتایج حاصل از فرضیه دوم نیز حاکی از این است که پس از شرکت در جلسات آموزشی مبتنی بر
برنامه توانمندسازی زناشویی بر احساس مسئولیت زوجین که در سال اول زندگی هستند و در گروه
آزمایش شرکت داشتند ،نسبت به زوجینی که در گروه کنترل جایگزین شده بودند ،افزایش معناداری
داشتهاند .نتیجه این فرضیه نیز با تحقیقاتی نظیر مک دونالد (مک دونالد و یانگ ،)2012 ،آرنولد و مین
(آرنولد و مین ،)2004 ،دشت بزرگی و صفرزاده (دشت بزرگی )1931 ،و السون (اولسون ،اولسون و
الرسون )2012 ،همسو بود.
در بحث و تبیین این فرضیه با توجه به تحقیقات پیشین میتوان گفت مسئولیتپذیری یعنی قابلیت
پذیرش ،پاسخگویی و یا به عهده گرفتن کاری که از فردی خواسته میشود و او قدرت پذیرفتن یا رد
کردن آن را دارد .مک دونالد ( )2012در تحقیقی نشان داد زنانی که مسؤولیت پذیری اجتماعی کمتری
دارند ،در برقراری ارتباط با دیگران دشواریهای زیادی دارند (مک دونالد و یانگ .)2012 ،بهطوریکه
ترس دارند (ترخان.)1934 ،
در تبیین کلی این فرضیه میتوان گفت که تحقیقات متعدد نشان دادند ،رفتار مسئوالنه در روابط میان
فردی باعث انعطافپذیری و سازگاری اجتماعی و رفتار غیرمسئوالنه موجبات رفتار خودخواهانه و
اغتشاش در مناسبات میان فردی را فراهم میسازد .ابعاد گوناگون مسئولیتپذیری از جنبههای گوناگونی
مفیدند و به سطح عمومی زندگی فردی و اجتماعی کمک میکنند که ازجمله آنها میتوان به این
موارد اشاره کرد :پاسخگویی در قبال وظایف خود ،افزایش پویایی در میان افراد جامعه ،باالتر رفتن
اعتمادبهنفس افراد ،افزایش نظارت اجتماعی ،تقویت سرمایه انسانی ،گسترش روحیه همکاری و تعاون
در جامعه ،افزایش مشارکت اجتماعی ،ارتقای سرمایه اجتماعی ،فراهم شدن امنیت روانی افراد و جامعه،
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در مناسبات اجتماعی یا بهصورت پرخاشگرانه رفتار میکنند و یا اینکه از ابراز رفتارهای درست اجتماعی

روابط اجتماعی بهتر با دیگران ،بیشتر شدن اعتماد اجتماعی در جامعه و افزایش رضایت درونی افراد
(خواجه نوری ،مساوات و ریاحی.)1934 ،
کیفیت رابطه ما با آنها را نیز بهبود میبخشد .با همدلی کردن ،دیگران با سرعت و رضایت بیشتری با ما
ارتباط برقرار میکنند .مسئولیتپذیری نیز بهعنوان یک مهارت زندگی نقش مهمی در تنظیم روابط
اجتماعی افراد دارد .افراد مسئولیتپذیر ،جایگاه ویژهای در نظام خانوادگی خود برخوردارند و به سبب
بازخوردهای مثبتی که از اطرافیان میگیرند ،عزتنفس آنها افزایشیافته و این مهم بهنوبه خود باعث
دوره چهارم .شماره دوم (پیاپی  .)8پاییز و زمستان 1397
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افزایش مسؤولیت پذیری آنها میشود .غنیسازی زناشویی نیز رویکردی است آموزشی ،برای بهبود
روابط زوجها که هدف آن گسترش همدلی و مسئولیتپذیری ،صمیمیت و ارتباط مؤثر زوجین است.
محدودیتها و پیشنهادها
پژوهشگر در روند تحقیق حاضر با محدودیتها و مشکالتی روبرو بود که ممکن است بر کیفیت
پژوهش تأثیر گذاشته باشد .تأکید پژوهشگر بر آن بود که تا حد ممکن زوجینی را انتخاب کند که
حداکثر یک سال از زندگی مشترکشان گذشته باشد و لزوماا نه بیشتر ،چون این مسئله برای پژوهشگر
مهم بود که آموزش این مهارتها از همان شروع زندگی صورت گیرد نه اینکه آموزش بعد بروز
اختالفات و تعارضات زناشویی انجام شود .خود این مسئله باعث شد در انتخاب نمونه آماری محدودیت
بیشتری ایجاد گردد .همچنین بودن زوجها با هم در جلسات درمان اهمیت دارد که عدم انجام این مسئله
منجر به حجم نمونه کمتر و دسترسیهای محدودتر گردید .در پژوهش حاضر افراد با تحصیالت دیپلم،
بودند؛ به همین دلیل تعمیم نتایج به زنان شاغل و همچنین زنان و مردانی که از تحصیالت پایینی
برخوردارند ،مشکل است .نظر به اینکه در نتایج مطالعه حاضر آموزش برنامه غنیسازی ازدواج ،روش
مؤثری بر افزایش همدلی و مسئولیتپذیری زناشویی است و افزایش این دو مهارت با افزایش سازگاری
زناشویی و کاهش طالق ارتباط دارد ،بنابراین پیشنهاد میشود با صرف وقت بیشتر و پیگیریهای الزم،
آموزش غنیسازی زناشویی در همان سال نخست زندگی و قبل از اینکه زوجین با اختالفات و تعارضات
زناشویی روبرو شوند و یا حتی به راهحلی مثل جدایی و طالق برای حل مشکالت فکر کنند ،توسط
مراکز جامع سالمت خانواده و آنهم به دلیل اینکه این مراکز ،دسترسی بهتری به زوجین دارند،
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بهصورت کامالا رایگان انجام شود.
تضاد منافع

سپاسگزاری
بدینوسیله از تمامی کارکنان مرکز خدمات جامع سالمت امام خمینی شهرستان تربتحیدریه و
همچنین زوج هایی که با همکاری صمیمانه خود ،ما را در انجام این مطالعه یاری نمودند ،تشکر و
قدردانی میشود.
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هیچگونه تضاد منافعی گزارش نشد.
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