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مقدمه
خانواده نهاد اجتماعی بسیار مهمی است که بر پایه ازدواج بنا شده است .مسئله ازدواج از
مسائل مهم و اساسی حیات بشر و جامعه بشری در طول تاریخ بوده و هست .اولین
جوانههای ارتباط بین انسانها در حریم خانواده پدیدار میشود .روابط درون خانوادگی از
اهمیت و حساسیت فوقالعادهای برخوردار است و چگونگی این روابط نقش بسزایی در
شکلگیری نگرشها و بازخوردهای اجتماعی ،آمادگی و توسعه مهارتهای اجتماعی
اعضای خانواده خواهد داشت (فیضی منش و یاراحمدی .)2981 ،وجود تعارض در روابط
انسانها و بهویژه در روابطِ زوجین امری شایع است ،بهگونهای که میتوان از تعارض
بهعنوان رایجترین پدیده موجود در روابط انسانها نام برد .رابطه زوجین میتواند بهآسانی
تبدیل به چالش شود ،حتی کوچکترین فعالیتهای روزانه یکی از زوجین ،روی دیگری
بهطور چشمگیری اثر میگذارد و سازگاری با نیازها یا آرزوهای شخص دیگر در تمام
جنبههای زندگی مشکل است (همان منبع) .در زمینه تعارض تعاریف و تعبیرهای متعددی
ارائه شده است .به عقیده دیویس تعارض در روابط وقتی بروز میکند که رفتار یک
شخص با توقعات شخص دیگر هماهنگ نباشد .تعارضات زناشویی ،نارضایتی از زندگی
زناشویی و احساس نارضایتی از ازدواج که در آخرین ویراست راهنمای تشخیصی و
آماری انجمن روانپزشکی آمریکا ( )DSM-5با عنوان اختالل تعارض زناشویی با خشونت
و بدون خشونت نیز معرفی شدهاند ،ازجمله عوامل مهم دیگری در بروز خشونتهای بین
زوجین هستند .وجود تعارض زناشویی از واکنش به تفاوتهای فردی ناشی است و زمانی
قوت می گیرد که احساس خشم ،خصومت ،کینه ،نفرت ،حسادت ،سوء رفتار کالمی و
فیزیکی بر روابط زوج حاکم شود (دیویس 2و همکاران.)5559 ،
توانمندسازی زوجین باعث جلب مشارکت اعضای خانواده برای ایجاد تغییرات
میگردد ،بهطوریکه آنها را کارآمد میسازد تا استراتژیهای حل مسائل را گسترش
دهند و در چنین خانوادهای شخص اعتقاد پیدا میکند که قادر است تغییر ایجاد کند .نظریه
خودکارآمدی ،ریشه در نظریه شناختی اجتماعی بندورا دارد .نظریه شناختی اجتماعی
چارچوب جامعی برای درک رفتار اجتماعی و تبیین عملکرد انسانها ارائه میدهد .این
نظریه تصویری از رفتار انسانی را ترسیم میکند که مهمترین عنصر آن خودکارآمدی
1. Davis, D
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است (کریستنز 2و همکاران .)5522،خودکارآمدی یک ساختار شناختی مهم در ارتباط با
عملکرد افراد میباشد .این مفهوم به ارزیابی افراد نسبت به توانایی خود در ایفای نقش
گفته میشود .افراد بهمنظور احساس خودکارآمدی نیازمند دانش و اطالعات در زمینه
روشهای مؤثر حل تعارضات هستند ،آنها بایستی به تواناییهای خود اعتماد کرده و
مطمئن باشند که عملکردشان تأثیر مثبتی بر رفتار یکدیگر میگذارند (سرابی و
همکاران .) 2985،خودکارآمدی اطمینانی است که شخص رفتار خاصی را با موفقیت اجرا
میکند و انتظار نتایج بهدستآمده را دارد .بندورا معتقد است که احساس خودکارآمدی
در اثر تحمل چالشها و انجام متوالی و گامبهگام رفتار در افراد شکل میگیرد .وی اظهار
میدارد که خودکارآمدی پیششرط اصلی و مهم در تغییر رفتار ،از جمله حل تعارضات
میباشد (مسعودی و همکاران .)2982 ،افرادی که خودکارآمدی باالیی دارند بیشتر
احتمال دارد که پسخوراندهای منفی را رد کنند و رد پسخوراندهای منفی ممکن است

باعث کاهش احساس تعهد و افزایش تعارضات زناشویی شود (نیس 5و همکاران.)2888 ،
پژوهشها نشان دادهاند که خودکارآمدی بهطور معکوس با مشکالت رفتاری ارتباط دارد
(اسکندری و همکاران .)2980 ،درواقع خودکارآمدی با کیفیت فرزندپروری و رفتارهای
زوجین در ارتباط است و موجب رابطه سهجانبه قوی میان والدین ،فرزندان و عوامل

محیطی میشود (رضایی و همکاران .)2989 ،پژوهش یورسین و اریکسن ،)5552( 9نشان
میدهد وقتی افراد در موقعیتهایی قرار میگیرند که احساس میکنند اعمال آنها در
کنترل پیامدها بیتأثیر است ،دچار ناامیدی میشوند و به این نتیجه میرسند که بین اعمال
آن ها و پیامدها ارتباطی وجود ندارد ،خودکارآمدی با عقیده کنترل شخصی پیوند دارد و
احساس کنترل شخصی نقش مهمی در سازگاری افراد با عوامل تنش زا در زندگی
زناشویی را داراست.
یکی از عواملی که باعث کاهش تعارضات زناشویی میگردد رضایت از زندگی
افراد میباشد که تعریف از موقعیت و معناسازی را تحت تأثیر قرار میدهد .هرچقدر سبک
افراد با رضایت از زندگی ،یکسان باشد ذهنها به هم نزدیکتر و گفتگو هم بیشتر میشود
(بهاری .) 2982 ،رضایت از زندگی مفهومی ذهنی برای فرد است که به همراه عاطفه منفی،
1. Christens, B
2. Nease, A
3. Ursin, H., Eriksen, H

 | 244فصلنامه فرهنگ مشاوره و رواندرمانی | سال دوازدهم| شمارة  | 44بهار 2411

سه جزء اساسی بهزیستی ذهنی را تشکیل داده و به ارزیابیهای شناختی فرد از زندگی

اشاره دارد (داینر 2و همکاران .)5559 ،رضایت از زندگی یک فرایند داوری است که افراد
کیفیت زندگی خود را بر اساس مالکهای منتخب خودارزیابی میکنند (شیخی و
همکاران)2985 ،؛ بنابراین اینگونه ارزیابیها شامل پاسخهای هیجانی افراد ،حیطه رضایت
و ارزیابی شناختی آنان است (مالکوک .)5522 ،5این مفهوم نتیجه رضایت فرد در
زمینههای مختلف زندگی از جمله مادی و معنوی است .بهعنوانمثال درآمد مناسب،
مسکن ،شغل ،فعالیتهای اوقات فراغت ،شرایط زندگی خانواده ،سالمت عمومی ،توانایی
ایجاد روابط ،سازگاری با دیگران ،رضایت و موفقیت ،زمینهساز رضایت از زندگی هستند.
رضایت حالتی هیجانی است که با رسیدن به یک هدف پدید میآید .بهطورکلی رضایت،
داشتن احساس خوشآیند از حسن انجام امور پس از ارزیابی از نتایج فعالیتها و کارهای
انجام شده است (کرمی .)2998 ،رضایت از زندگی بهعنوان سطحی از آگاهی فردی و یا
به عبارت بهتر ،ارزیابی شناختی از کیفیت زندگی تعریفشده که ممکن است یک ارزیابی
کلی و جامع را به همان خوبی یک ارزیابی در حوزه اختصاصی خانواده منعکس نماید.
پژوهشها نشان می دهد بین رضایت از زندگی و فقدان بیماریهای روان شناختی رابطه
مثبت قوی وجود دارد (گیلمان 9و همکاران .)5550 ،پژوهشها نشان میدهند ،زوجهایی
که جدا از هم زندگی می کنند بیشترین میزان تعارضات وکمترین میزان تعهد زناشویی و
رضایت از زندگی را نسبت به سایر زوجین دارا هستند و زنان خانهدار امتیاز بیشتری از
لحاظ سخت کوشی و سه جنبه مهم آنکه شامل تعهد ،کنترل کردن و حقطلبی است
دارند (اسدی صادقی و سودیوا .)5551،صادق مقدم و همکاران ( ،)2992تفاوت معناداری
بین میانگین نمره رضایتمندی از زندگی در زنان شاغل و غیر شاغل نیافتند .شاه سیاه و
همکاران ( ) 5559نیز دریافتند که بین شاغل بودن زنان ،متغیرهای سن ،میزان درآمد ،تعداد
فرزندان و تحصیالت آنها با رضایت از زندگی ارتباط معناداری وجود ندارد .دانش و
نجاتیان ( ،) 2995دریافتند که میزان رضایت از روابط جنسی ،رضایت از زندگی را افزایش
و تعارضات را کاهش میدهد (مشاک.)2998 ،
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یکی از عواملی که امروزه در آسیبشناسی طیف وسیعی از اختالالت و تعارضات
بین فردی ،بیشازپیش موردتوجه قرار گرفته و میانجیگری میکند ،هیجان و بهطور اخص
مدیریت آن است که به نظم جویی هیجان 2معروف است (گراس .)5520 ،5نظم جویی

هیجان به دامنه وسیعی از فرایندهای زیستی ،اجتماعی و رفتاری اطالق میگردد
(گارنفسکی 9و همکاران)5552 ،؛ که افراد بهوسیله آنها به هیجانهایی که دارند ،نحوه
داشتن آنها ،چگونگی تجارب و تظاهر هیجانیشان نفوذ کرده و بهصورت خودکار یا
کنترل شده و در یک سطح هشیار تا ناهشیار بر آنها تأثیر میگذارند (فلتچر 2و همکاران،

 .)5522پژوهشها نشان میدهد که زوجهایی که از نظر نظم جویی هیجان ناتواناند ،از

نظر مؤلفههای تکانشگری شناختی و اجتنابی نمرات باالتری کسب میکنند (شریبر 0و
همکاران .) 5525 ،در پژوهشی آموزش برنامه ارتباطی زوجی باعث افزایش مهارتهای
ارتباطی و کنترل هیجانات و به دنبال آن ارتقاء سازگاری زناشویی و اصالح رفتارهای

نامناسب گردید (یالکین و کاراهان .)5552 ،1مهارتهای حل مشکل و کنترل هیجانات
منفی نقش مهمی در کاهش تعارضات و ابعاد آن دارد و در کاهش ارتباطات مخرب بین
زوجین و افزایش رضایت زناشویی و به دنبال آن کاهش طالق مؤثر است (کوف هولد و
جانسون .)5550 ،2دلگرمی 9یکی از مفاهیم اساسی روانشناسی آدلری است .آدلر دلگرمی
را یکی از نیازهای انسان معرفی میکند ،او نیاز به ارزشمندی ،احساس قابلیت ،نیاز به تعلق
و دلگرم سازی را بهعنوان چهار نیاز اصلی انسان بیان میکند (جعفری شیرازی .)2982 ،او
و پیروانش دلگرمی را بهعنوان بخش مهمی از فرایند مشاوره در نظر داشتهاند (باهلمن و

دینتر)5552 ،8؛ و برای دهههای متمادی ،اصول و شیوههای دلگرمی را تشریح و از آنها
استفاده کردهاند (ایوانز .) 5550 ،25دلگرم سازی همه آن چیزی است که یک شخص انجام
میدهد تا شخصی دیگر احساس بهتر ،عملکرد مفیدتر ،اعتمادبهنفس بیشتر و رغبت
1. Emotion Regulation
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باالتری برای مشارکت در امر سالمت دیگران و جامعه داشته باشد (باهلمن و دینتر،
 .)5552دلگرمی اعتماد شخصی و ادراک فرد از خود را نیرو میبخشد و درنتیجه کلیدی
برای رشد و پرورش شخصی است؛ و مفهومی کلیدی در ارتقاء و فعالسازی عالقه
اجتماعی در افراد است (ایوانز .)5550 ،شیوههای مراوده دلگرم سازی گوش دادن و درک
کردن ،غیر قضاوتی بودن ،با دیگران صبور بودن ،القاء ایمان و اطمینان به شخص و
تواناییهایش ،تصدیق عمل ،تمرکز بر تواناییها و داشتهها میباشند که نشان دادن یا اثبات
عملی ارزش قائل شدن برای فرد دیگر ،ماهیت اصلی دلگرمی است (چستون.)5555 ،2

دلگرم سازی هم هدف شخصی هم هدف اجتماعی دارد .آنچه مهم است داشتن
نگرشهای مثبت به مسائل اطراف است؛ اما بسیاری از افراد اینگونه نیستند و با احساس
عدمکفایت و حماقت زندگی میکنند .آنها معتقدند مفید نیستند ،این یاس و دلسردی
منجر به ایجاد تعارضات بین فردی میگردد .یکی از روشهای درمانی در مواجهه با این
افراد ،روش آموزشی شوانکر میباشد .این برنامه آموزشی را بر اساس روانشناسی فردنگر
تهیهکردهاند .آنها مفهوم دلگرم سازی را پرورش دادهاند و آن را از یک مفهوم تئوریک
بهصورت روشی علمی و قابلاجرا درآوردهاند (باهلمن و دینتر .)5552 ،هدف ،آموزش
دلگرم سازی به خود و دیگران است .در ابتدا عمدتاً به دلگرم سازی خویشتن و سپس بر
دلگرم سازی دیگران تأکید میشود (صداقت پور .)2992 ،در کشور ما آنچنانکه شایسته
است به بحث آموزش دلگرم سازی شوانکر پرداخته نشده و شمار پژوهشهای انجام شده
در این زمینه محدود است .ازآنجاییکه این ویژگی با تمام دشواریهایی که برای افراد به
وجود میآورد در جامعه کنونی روزبهروز در حال گسترش است و با توجه به اهمیت نقش
تعارضات زناشویی در رضایت از زندگی و افزایش خودکارآمدی و تنظیم هیجان در این
پژوهش به بررسی آموزش روش دلگرمسازی شوانکر مبتنی بر نظریه آدلر بر
خودکارآمدی ،رضایتمندی از زندگی و تنظیم هیجانی زوجین متعارض در تهران پرداخته
است که با حصول نتایج می توان الگوهای مناسب و روابط سالم بین زوجین را پیشنهاد
نمود .توجه مطالعه و بررسی این پژوهش در آن است تا شناخت عمیق و بیشتر تعارضات
زوجین و دانستن مسائل و ویژگیهای خاص هر گروه از آنها نخست قادر به تشخیص

1. Cheston
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مشکل آنها میشویم و سپس با ارائهی راه حلهای مناسب جهت رفع یا بهبود مشکالت
آنها تالش میکنیم.

روش پژوهش

پژوهش حاضر در قالب یک تحقیق نیمه آزمایشی از نوع پیشآزمون_ پسآزمون پیگیری
با گروه کنترل انجام شد .هر دو گروه در طول اجرای برنامه آموزشی  5بار بهصورت

پیشآزمون ،پسآزمون مورد ارزیابی قرار گرفتند .بر اساس امکانات محققین ،تعداد 255
نفر ( 05زوج) به روش نمونهگیری در دسترس ،انتخاب شدند .سپس ،از  05زوج انتخاب
شده ،بهصورت تصادفی  50زوج در گروه آزمایشی و  50زوج در گروه کنترل قرار
گرفتند .شایانذکر است که به دلیل مسائل اخالقی ،رضایت آگاهانه از داوطلبان اخذ
گردید و حق انصراف از پژوهش ،به آنها داده شد و اطمینان حاصل گردید که حریم
شخصی آنها محفوظ میباشد.
زوجینی که واجد شرایط بودند ،به شیوه در دسترس انتخاب شدند .پس از انتخاب،
اطالعاتی که در مورد نوع درمان ،نحوه حضور آنها در جلسه ،تعداد و زمان جلسات اعالم
شد .جلسات هفتهای یک بار در یک مرکز مشاوره در شهر تهران برگزار شدند .هر جلسه
 85دقیقه زمان نیاز داشت .در آغاز درمان ابتدا پیشآزمون به عمل آمد و شاخصهای
خودکارآمدی ،رضایت از زندگی و نظم جویی هیجانی ارزیابی گردید .سپس زوجین
به صورت گروهی تحت آموزش روش دلگرم سازی شوانکر مبتنی بر نظریه آدلر قرار
گرفتند .برای کنترل عوامل تهدیدکننده روایی درونی پژوهش ،یک گروه کنترل هم در
نظر گرفته شد که درمان خاصی دریافت نمیکردند .در پایان جلسات ،شاخصهایی که در
پیش آزمون ارزیابی شده بودند مجدداً مورد ارزیابی قرار گرفتند .همچنین یک پیگیری
یکماهه نیز انجام شد .درنهایت دادهها با استفاده از نرمافزار  spssو آزمون آماری تحلیل
کوواریانس تک متغیره مورد تحلیل قرار گرفتند.
ابزار مورداستفاده در پژوهش حاضر از قرار زیر است:
مقیاس خودکارآمدی عمومی .مقیاس خودکارآمدی مورداستفاده در تحقیق توسط
شرر و همکاران ( )2895ساختهشده است .نسخه اصلی آزمون شامل  91ماده بود که
براساس تحلیلهای انجامشده فقط مادههایی که بار  %25را در هر یک از عوامل اجتماعی

 | 241فصلنامه فرهنگ مشاوره و رواندرمانی | سال دوازدهم| شمارة  | 44بهار 2411

و عمومی داشتند حذف نشدند .براین اساس  29ماده که دارای این ویژگی نبودند حذف و
آزمون به  59ماده کاهش یافت .از این  59ماده  22ماده خودکارآمدی عمومی را
میسنجد .با میانگین  02/88و انحراف معیار  .25/59ضریب پایایی از طریق آلفای کرونباخ
برای خرده مقیاس خودکارآمدی عمومی و خرده مقیاس خودکارآمدی اجتماعی به ترتیب
برابر  5/91و  5/22برای هر یک به دست آمد.
مقیاس رضایت از زندگی ( .)SWLSاین پرسشنامه توسط داینر ،ایمونز ،الرسن و
گریفین در سال  2890ساخته شد .داینر خود از پیشگامان حوزه رضایت از زندگی است و
نظریات بسیاری در این زمینه ارائه داده است .این پرسشنامه دارای  0ماده است که هر ماده
در یک طیف لیکرت از  2تا  2نمرهگذاری میگردد .با توجه به سهولت اجرای این
پرسشنامه و ویژگیهای روانسنجی مناسب ،استفاده از آن بهخصوص در پژوهشهای
مرتبط با رضایت از زندگی بسیار زیاد است.
پرسشنامه نظم جویی شناختی هیجان .این مقیاس توسط گارنفسکی و همکاران
( )5552تدوینشده است .این پرسشنامه ،چندبعدی و یک ابزار خود گزارشی است که
دارای  91ماده است و دارای فرم ویژه بزرگساالن و کودکان میباشد .مقیاس نظم جویی
شناختی هیجان نه ( )8راهبرد مالمت خویش ،پذیرش ،نشخوارگری ،تمرکز مجدد مثبت،
تمرکز مجدد بر برنامهریزی ،ارزیابی مجدد مثبت ،دیدگاه پذیری ،فاجعه انگاری و سالمت
دیگران را ارزیابی میکند.
در جدول 0خالصهای از جلسات آموزشی دلگرم سازی شوانکر ،مبتنی بر نظریه آدلر ارائهشده
است.
جلسه
جلسه اول
جلسه دوم
جلسه سوم
جلسه چهارم
جلسه پنجم

تکالیف

محتوی
هدف
معرفی اعضاء ،آشنایی با روند جلسات،
شنیدن نظرات اعضاء
آشنایی و معارفه
معرفی مفهوم دلگرم سازی
آموزش اینکه همه رفتارهای انسان
شنیدن هدفها و آرزوها ،تمرین
هدفمندند ،سوق دادن افکار بهسوی
ایجاد انگیزه
آرامسازی
واقعیت
آموختن خود دلگرم دلگرم سازی خود ،پذیرفتن نواقص ،عدم
نوشتن نقاط قوت خود
انکار نقاط ضعف خود
سازی
تمرکز بر روابط مثبت با دیگران ،تأثیر
تمرین صندلی خالی
افزایش عالقه اجتماعی
روابط بر افکار و احساسات انسان
تأثیر غیبت کردن بر روابط و افکار یادداشت تأثیر چند نمونه غیبت و
افزایش شفقت بین فردی
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جلسه
جلسه ششم
جلسه هفتم
جلسه هشتم
جلسه نهم
جلسه دهم

محتوی
هدف
شخصی
درک اینکه افراد پیش از دوست داشتن
برقراری روابط مثبت
دیگران باید خود را دوست داشته باشند
بررسی تأثیر گفتگوی درونی بر هشیاری
آموختن گفتگوی درونی
نسبت به افکار خود
تشخیص نقش خود در
تمرکز بر تغییر خود بهجای تغییر دیگران
موقعیتهای دشوار
بیان تصور شخصی از عشق و تعلق به
قدرتمند سازی دلگرمی
دیگران
بررسی مطالب آموختهشده
ارزیابی جلسات پیشین

تکالیف
بررسی اثر آنها بر روابط
ایستادن روبروی آینه و یادآوری
خصوصیات مثبت خود
بیان اظهارات ،افکار و احساسات
شخصی با صدای بلند
نوشتن نقش خود در چند نمونه
از چالشهای بین فردی
ابراز مستقیم احساسات به افراد
نزدیک
تمرین اصول دلگرمی

یافتهها
راهبردهای آموزش دلگرم سازی شوانکر بر خودکارآمدی ،رضایت از زندگی و تنظیم
هیجان مؤثر است.
میانگین و انحراف معیار متغیر خودکارآمدی در پیشآزمون و پسآزمون در جدول 5
آمده است.
جدول  6میانگین و انحراف استاندارد خودکارآمدی در پیشآزمون-پسآزمون گروههای آزمایش و کنترل
گروه
آزمایش
کنترل

موقعیت
پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون

وضعیت
میانگین

انحراف معیار

حداقل

حداکثر

21
55
20/05
21

2/52
5/825
2/50
2/52

29
28
22
22

29
59
22
29

همانطور که در جدول شماره  5مشاهده میشود میانگین و انحراف معیار نمره کلی
پیشآزمون خودکارآمدی در آموزش روش دلگرم سازی ( 21و  )2/52و گروه کنترل
( 20/05و  )2/50میباشد .همچنین میانگین (و انحراف معیار) نمره کلی پسآزمون
خودکارآمدی در آموزش روش دلگرم سازی ( 55و  )5/825و گروه کنترل ( 21و )2/52
میباشد؛ بهعبارتدیگر زوجین متعارضی که آموزش روش دلگرم سازی دریافت کردهاند
در مقایسه با همتایان خود در گروه کنترل از خودکارآمدی بیشتری برخوردار هستند.
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جدول  3آزمون مفروضه به هنجار بودن توزیع در مرحله پیشآزمون و پسآزمون برحسب گروه
پیشآزمون کولموگراف -اسمیرنف
آماره
P
DF

موقعیت

پسآزمون کولموگراف -اسمیرنف
آماره
P
DF

خودکارآمدی

5/555

55

5/592

5/212

55

5/299

گروه کنترل

5/288

55

5/592

5/559

55

5/559

همانگونه که در جدول  9مشاهده میشود فرض صفر ،برای نرمال بودن توزیع نمرات
گروه در متغیر خودکارآمدی تأیید میشود .به این معنا که نمرات گروه در موقعیت پیش-
آزمون و پسآزمون دارای توزیع نرمال است.
جدول  5نتایج آزمون و لوین جهت رعایت پیشفرضهای تحلیل کوواریانس تک متغیری برای
متغیر خودکارآمدی
لون

Levene's

DF1
2

خودکارآمدی

DF2
99

F
5/590

P
5/192

قبل از استفاده از آزمون پارامتریک تحلیل کواریانس جهت رعایت فرضهای آن ،از
آزمون لون استفاده شد .براساس آزمون لون که برای متغیر اضطراب امتحان با (،P=5/192
 235/0 =Fو  )DF= 2معنیدار نبوده است ،شرط برابری واریانسهای بین گروهی نیز
رعایت شده است.
جدول  4نتایج تحلیل کوواریانس تک متغیری برای مقایسه نمرات خودکارآمدی در گروههای
آزمایش و کنترل
موقعیت

SS

DF

MS

F

Sig

مدل

525/992

5

251/220

252/959

P≥5/552

مجذور
اتا
5/905

پیشآزمون

2/592

2

2/592

2/525

5/529

5/595

گروه

522/155

2

522/155

559/982

P≥5/552

5/928

خطا

92/018

92

2/520

-

-

-

کل

29121/555

25

-

-

-

-

مجذور همبستگی 8/058

مجذور همبستگی
تعدیلشده 5/925

ضریب تأثیر 5/92
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جدول شماره  0نشان میدهد که پس از تعدیل نمرات پیشآزمون ،میانگینهای نمرات
پسآزمون خودکارآمدی زوجین متعارض ( P≥5/552و  92( = 559/982و  )F )2بین گروه

آزمایش و کنترل تفاوت وجود دارد؛ به عبارت دیگر با  80درصد اطمینان میتوان گفت
آموزش روش دلگرم سازی شوانکر مبتنی بر نظریه آدلر باعث افزایش خودکارآمدی
زوجین متعارض میشود .با توجه به مجذور اتا مقدار این تأثیر برای خودکارآمدی 5/92
میباشد.
میانگین و انحراف معیار متغیر رضایتمندی از زندگی در پیشآزمون و پسآزمون در
جدول  0آمده است.
جدول  2میانگین و انحراف استاندارد رضایتمندی از زندگی در پیشآزمون  -پسآزمون گروههای
آزمایش و کنترل
وضعیت
گروه

آزمایش
کنترل

موقعیت

میانگین

انحراف
معیار
2/02

کمترین

بیشترین

52

51

51

95
51
52

پیشآزمون

59/05

پسآزمون

59

2/08

پیشآزمون

59

2/09

52

پسآزمون

52

2/92

52

همانطور که در جدول شماره  1مشاهده میشود میانگین و انحراف معیار نمره کلی
پیشآزمون رضایتمندی از زندگی در آموزش روش دلگرم سازی ( 59/05و  )2/02و
گروه کنترل ( 59و  )2/09میباشد .همچنین میانگین (و انحراف معیار) نمره کلی
پسآزمون رضایتمندی از زندگی در آموزش روش دلگرم سازی ( 59و  )2/08و گروه
کنترل ( 52و  )2/92میباشد؛ بهعبارتدیگر زوجینی که آموزش روش دلگرم سازی
دریافت کرده اند در مقایسه با همتایان خود در گروه کنترل از رضایتمندی از زندگی
باالتری برخوردار هستند.
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جدول  7آزمون مفروضه به هنجار بودن توزیع در مرحله پیشآزمون و پسآزمون بر حسب گروه
پیشآزمون کولموگراف -اسمیرنف
آماره
P
DF

موقعیت

پسآزمون کولموگراف -اسمیرنف
آماره
P
DF

رضایتمندی از
زندگی

5/298

55

5/509

5/220

55

5/222

گروه کنترل

5/212

55

5/291

5/295

55

5/555

همانگونه که درجدول  2مشاهده میشود فرض صفر ،برای نرمال بودن توزیع نمرات
گروه در متغیر رضایتمندی از زندگی تأیید میشود .به این معنا که نمرات گروه در
موقعیت پیشآزمون و پسآزمون دارای توزیع نرمال است.
جدول  8نتایج آزمون و لوین جهت رعایت پیشفرضهای تحلیل کوواریانس تک متغیری برای
متغیر رضایتمندی از زندگی
لون

Levene's

DF1
2

رضایتمندی از زندگی

DF2
99

P
5/008

F
5/922

قبل از استفاده از آزمون پارامتریک تحلیل کواریانس جهت رعایت فرضهای آن ،از
آزمون لون استفاده شد .براساس آزمون لون که برای متغیر رضایتمندی از زندگی با
( 347/0 =F ،P=5/008و  )DF= 2معنیدار نبوده است ،شرط برابری واریانسهای بین
گروهی نیز رعایت شده است.
جدول  9نتایج تحلیل کوواریانس تک متغیری برای مقایسه نمرات رضایتمندی از زندگی در گروه-
های آزمایش و کنترل
موقعیت

SS
229/159

DF
5

MS
91/952

F
58/912

Sig
P≥5/552

مجذورات
5/122

پیشآزمون

2/999

2

2/999

5/219

5/289

5/525

مدل
گروه

225/882

2

225/882

02/928

P≥5/552

5/125

خطا

258/912

92

5/801

-

-

-

کل

52289/555

25

-

-

-

-

مجذور همبستگی 8/416

مجذور همبستگی تعدیلشده
5/089

ضریب تأثیر 5/12
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جدول شماره  8نشان میدهد که پس از تعدیل نمرات پیشآزمون ،میانگینهای نمرات
پسآزمون رضایتمندی از زندگی زوجین ( P≥5/552و  92( = 02/928و  )F )2بین گروه
آزمایش و کنترل تفاوت وجود دارد؛ بهعبارتدیگر با  80درصد اطمینان میتوان گفت
آموزش روش دلگرم سازی باعث بهبود رضایتمندی از زندگی زوجین میشود .با توجه به
مجذور اتا مقدار این تأثیر برای رضایتمندی از زندگی  5/12میباشد.
میانگین و انحراف معیار متغیر تنظیم هیجانی در پیشآزمون و پسآزمون در جدول 25
آمده است.
جدول  01میانگین و انحراف استاندارد تنظیم هیجانی در پیشآزمون  -پسآزمون گروه آزمایش و
کنترل
کنترل

آموزش روش دلگرم سازی
میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

P
8/566

پیشآزمون

0/05

2

9/05

2/01

P≥5/552

پسآزمون

8/05

2/92

25

2/52

کمترین

9

2

9

1

بیشترین

25

2

25

22

تنظیم هیجانی

همانطور که در جدول شماره  25مشاهده میشود میانگین (و انحراف استاندار) نمره
پیشآزمون تنظیم هیجانی در آموزش روش دلگرم سازی ( 0/05و  )2و نمره گروه کنترل
در تنظیم هیجانی ( 9/05و  )2/01میباشد .همچنین میانگین (و انحراف استاندار) نمره
پسآزمون تنظیم هیجانی در آموزش روش دلگرم سازی ( 8/05و  )2/92و نمره تنظیم
هیجانی گروه کنترل در پسآزمون ( 25و  )2/52میباشد؛ بهعبارتدیگر گروههای
آموزش نسبت به گروه کنترل بعد از دریافت مداخله و در مرحله پسآزمون از تنظیم
هیجانی باالتری برخورار بودند.

 | 244فصلنامه فرهنگ مشاوره و رواندرمانی | سال دوازدهم| شمارة  | 44بهار 2411

جدول  00آزمون مفروضه به هنجار بودن توزیع در مرحله پیشآزمون و پسآزمون بر حسب گروه
منابع تغییر

تنظیم
هیجانی

شاپیرو –ویلک

گالموکروف اسمیرنوف
آماره
مقیاس
DF
25
5/292
پیش معنادرمانی

P
5/555

آماره
5/859

DF
25

P
5/555

پیش کنترل

5/222

25

5/555

5/809

25

5/195

پس معنادرمانی

5/282

25

5/555

5/851

25

5/292

پس کنترل

5/212

25

5/555

5/825

25

5/289

همانگونه که درجدول  22مشاهده میشود فرض صفر ،برای نرمال بودن توزیع نمرات
گروه در متغیر تنظیم هیجانی تأیید میشود .به این معنا که نمرات گروه در مقیاس تنظیم
هیجانی در دو موقعیت پیشآزمون ،پسآزمون دارای توزیع نرمال است.
جدول  06نتایج آزمون لون در مورد پیشفرض تساوی واریانسهای دو گروه در نمرات تنظیم
هیجانی در پسآزمون گروههای موردمطالعه
Levene's
تنظیم هیجانی

لون
DF1
2

DF2
99

F
2/855

P
5/295

قبل از استفاده از آزمون پارامتریک تحلیل کواریانس تک متغیری جهت رعایت فرضهای
آن ،از آزمون لون استفاده شد .براساس آزمون لون که برای متغیر تنظیم هیجانی در مرحله
پسآزمون با ( 902/1=F ،P=5/295و ( )DF= 2 )99معنیدار نبوده است ،شرط همگنی
ماتریسهای واریانس/کواریانس بهدرستی رعایت شده است.
فرضیه سوم :اثربخشی آموزش روش دلگرم سازی شوانکر مبتنی بر نظریه آدلر بر تنظیم
هیجانی زوجین متعارض تأثیر دارد.
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جدول  03نتایج آزمون تحلیل کواریانس تک متغیری (آنکوا) برای نمرات متغیر تنظیم هیجانی در
گروه آزمایش و گروه گواه
DF
گروه خطا

کل

MS

F

P

Eta

توان
آماری

52

52

09/010

22/555

P≥5/552

5/152

8/999

52

9/258

2/990

5/292

28/295

58/895

P≥5/552

5/595

8/100

5/099

8/999

2/112

-

-

-

-

موقعیت

SS

مدل

02/258

5

پیشآزمون

9/258

2

52

گروه

28/295

2

52

52

خطا

92/922

2

52

52

همبستگی 5/152

مجذور همبستگی 8/505

بر اساس نتایج حاصل از آزمون آنکوا ،پس از تعدیل نمرات پیشآزمون ،آموزش روش

دلگرم سازی بر تنظیم هیجانی در مرحله پسآزمون ( 980/29 = (1 ،P>5/552و ،)F )92
اثر معنیداری دارد .بین میانگین نمرات تعدیلشده تنظیم هیجانی بین گروههای آموزش
روش دلگرم سازی و گروه کنترل تفاوت معناداری وجود دارد بهعبارتدیگر ،این یافتهها
بیانگر کاهش تنظیم هیجانی در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل است .با توجه به
مجذور اتا مقدار این تأثیر حدود  09درصد است.

بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر به منظور ارزیابی اثربخشی آموزش روش دلگرم سازی شوانکر مبتنی بر
نظریه آدلر بر خودکارآمدی ،رضایت از زندگی و نظم جویی هیجان در زوجین متعارض
انجام شد .با فراهم نمودن فرصتهای آموزشی کارآمد ،میتوان به زوجین یاری رساند تا
با یادگیری مهارتهای ارتباط مناسب ،پذیرش نقاط ضعف و قوت خود و احساس مثبت
نسبت به خود و همسرشان بتوانند تعارضات را به حداقل برسانند .از جمله آموزشها در این
زمینه ،آموزش مهارتهای دلگرم سازی میباشد (اکستین .)5522 ،2مطالعات نشان میدهد
دلگرم سازی موجب ارتقاء خودکارآمدی میگردد .ازاینرو نتایج پژوهش حاضر با
2
پژوهش واس)5529( 5؛ مک کیب)5529( 9؛ باهلمن و دنتر ()5552؛ واتس و گارزا
()5559؛ صالحی و همکاران ( ،)2985همسو میباشد .نتایج مثبت به این سبب است که
1. Eckstein, D
2. Vas, S
3. Mc Cabe, A
4. Watts, R., & Garza, Y
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دلگرمی ،بازخورد مثبتی است که اصوالً بهجای نتیجه ،بر تالش یا بهبود و پیشرفت متمرکز
است .شخص برای اینکه انسان کاملی باشد مجبور نیست بهترین باشد ،با دلگرمی ،فرد
فارغ از نتایجی که به دست میآورد ،احساس ارزشمندی میکند (ایوانز .)5550 ،از طریق
دلگرمی ،فرد به ارزشهای خودآگاهی مییابد و به نقاط قوت و داشتههای خود واقف
میشود که درنتیجه این امر ،خودکارآمدی که عقیده "میتوانم" یک فرد است (سیگل و
مک کویچ )5552 ،2موجب میشود فرد بهصورت کارآمدتری فعالیت کند (باهلمن و

دینتر .) 5552 ،همچنین کلید اصلی در فرایند دلگرمی ،تأکید بر احساس خودکارآمدی و
اجتناب از زبان ارزیابی و قضاوتی است (واتس و گارزا)5559 ،؛ و نتیجه این پژوهش هم

نشان می دهد که آموزش دلگرم سازی موجب ارتقاء خودکارآمدی و احساس "میتوانم"
زوجین متعارض گروه آموزش دیده شده است .همچنین مطالعات نشان میدهد دلگرم
سازی موجب ارتقاء رضایت از زندگی میگردد .نتایج پژوهش حاضر در راستای تأیید این
فرض با پژوهش فتحی ()2990؛ باهلمن و دینتر ( )5552و بک ( )5525همسو میباشد .در
تبیین این یافته میتوان گفت ،رضایت از زندگی از بزرگترین و مهمترین هدف زندگی
بشر است که بیش از هر عامل دیگری بداشت روانی افراد را تحت تأثیر خود قرار میدهد
و تحوالت عظیمی در روابط بین فردی ایجاد میکند (فرجی و خادمیان .)2985 ،الزمه
ارتباط همدالنه بین زوجین بازخوردهای مثبت و قدردانی کردن از یکدیگر است ،یعنی
همان خصوصیتی که افراد در روش آموزشی شوانکر میآموزند .رفتارهای مؤثری که افراد
در دلگرم کردن یکدیگر استفاده میکنند عبارتاند از :پذیرا بودن ،القای ایمان ،شناخت
قوت و پذیرش اشتباه و تحریک مسئولیتپذیری که ما در این برنامه آموزشی از آنها
استفاده کردیم و بر همین اساس رضایت از زندگی گروه تحت آموزش افزایش یافته
است .نتایج دادههای این پژوهش نشان داده است که آموزش خود دلگرم سازی بر
راهبردهای تنظیم هیجان گروه آزمایش اثر مثبت داشته است ،بدینصورت که این مداخله،
سبب افزایش استفاده از راهبردهای مثبت هیجانی و نیز کاهش استفاده از راهبردهای منفی

در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل شده است .گراس و مونوز ،)2880( 5بیان میکنند
که پژوهشهای متعدد نشان دادهاند ،هراندازه توانایی سازگاری افراد در رویارویی با
تنیدگی و مشکالت زندگی بیشتر باشد ،به همان اندازه شخص قادر خواهد بود سالمت
1. Siegle, D., Mc Coach, D
2. Gross, J., Munos, R
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روانی و اجتماعی خود را در سطح بهتری نگه دارد و به شیوه مثبت ،سازگارانه و کارآمد به
حل مشکالت خویش بپردازد .لذا نتایج این پژوهش با نتایج کانگ 2و همکاران ()5525؛

باهلمن و دینتر ()5552؛ کاسپانر 5و همکاران ()5525؛ صفاری و مهمان نوازان ()2989
همسو میباشد .درواقع تمام این پژوهشگران نشان دادهاند که آموزش مهارتهای
روانشناختی بر افزایش استفاده از راهبردهای تنظیم هیجان مؤثر میباشند و همچنین بیانگر
تأثیر آموزش دلگرم سازی بر افزایش توانمندیهای روانشناختی افراد بهصورت بهبود
ارتباطات اجتماعی و اثربخشی تنظیم هیجان میباشند .در پژوهش حاضر نیز نتایج
نشان دهنده تأثیر آموزش خوددلگرم سازی برافزایش استفاده از راهبردهای تنظیم هیجان
در مقیاسهای سازگارانه شده است .در تبیین اثربخشی آموزش خوددلگرم سازی
برافزایش استفاده از راهبردهای سازش یافته تنظیم هیجان و کاهش راهبردهای سازش
نایافته می توان گفت که در جلسات این آموزش بر تفکر محبتآمیز ،بهبود روابط مثبت،
هدفگرایی ،بررسی نقش خود در موقعیتهای دشوار ،شناخت و مبارزه با اشتباهات
اساسی زندگی ،پرداخته میشود؛ بنابراین با وجود این آموزشها و تمرینهای مرتبط با آن
در هر جلسه ،افراد تحت آموزش ،تواناییهای هیجانی خود را در شناسایی مسائل و
چگونگی چالش با آنها را مییابند و به دنبال این چالشها به دلگرم سازی خود و دیگران
نیز میپردازند (آقایوسفی و همکاران .)2982 ،در واقع دلگرم سازی ،همه آن چیزی است
که از یک فرد ،انسان دیگری با این مشخصات میسازد :احساس بهتر ،کارکردهای
موثرتر ،غلبه مؤثرتر بر مشکالت ،اعتمادبهنفس باالتر ،داشتن رغبت بیشتر برای مشارکت
در امر سالمت دیگران و بهطورکلی جامعه ،فرد احساس میکند بهقدر کافی انسان خوبی
است و توسط دیگران پذیرفته شده است (راثرت و رید .)5552 ،9با نظر به اینکه
راهبردهای دلگرم سازی نقش اساسی در حل تعارضات زوجین ،افزایش خودکارآمدی،
رضایت از زندگی و تنظیم هیجانی دارد ،بهعنوان یک نتیجه کاربردی پیشنهاد میشود که
مراکز مشاوره و درمانی با هدف ارتقاء راهبردهای دلگرمکننده و کاهش تعارضات زوجین
و همچنین افزایش روابط صمیمانه ،دورههای آموزشی دلگرم سازی را در قالب گروهی یا
فردی در نمونههای بالینی یا عمومی اجرا نمایند.
1. Kang, G
2. Caspaner, L
3. Rathert, G., Reed, D
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مطالعه حاضر با محدودیتهایی از جمله :محدود بودن تعداد جلسات آموزشی،
فقدان اطالعات صحیح روان پزشکی زوجین و اتکای صرف به پرسشنامه و گزارشهای
شخصی بود .لذا پیشنهاد می شود در مطالعات آتی با افزایش تعداد جلسات آموزشی دلگرم
سازی ،بررسی پیشینه دقیق روانپزشکی و استفاده از روشهایی مانند مصاحبه تشخیصی،
نتایج تعمیمپذیری را فراهم سازند.
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